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El PSC i ERC empaten a la
Diputació de Barcelona
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Marc Castells guanya les eleccions a
Igualada però perd la majoria
IGUALADA
l passat diumenge 26 de maig,
dia de votacions on van coincidir les eleccions Municipals i també les Europees, es tancava la jornada amb el recompte dels resultats electorals que han de definir
la composició dels consistoris.
A l’Ajuntament d’Igualada, la
composició dels 21 regidors quedava amb 9 regidors per Junts x
Igualada, 5 per ERC, 4 per Igualada Som-hi, 2 per Poble Actiu i un
per Ciutadans.
A la capital de l’Anoia, Junts
per Igualada va guanyar les eleccions perdent, això si, la majoria
absoluta d’11 regidors que havia assolit en aquest últim mandat. El partit encapçalat per Marc
Castells veia com perdia dos regidors dels que tenia fins ara i
s’ha quedat amb 9. El partit va
viure l’escrutini, com ja és tradicional a la Rambla Sant Isidre, amb
una pissarra gegant on s’anaven
apuntant els resultats dels col·legis electorals de la ciutat. Un cop
conegut el resultat de 9 regidors
tot l’equip va sortir a valorat positivament els 7.503 vots que van
fer guanyadora la força a la ciutat. Castells agraïa el suport dels
votants en una campanya que ha
estat dura, sobretot en el terreny
personal per la mort fa uns dies
de la mare del candidat.
El creixement més important
d’aquest comicis ha estat protagonitzat per Esquerra Republicana Igualada que ha passat de 3 a
5 regidors, una dada històrica pel
que fa a la formació encapçalada
per Enric Conill a Igualada. Els

E

A

mb pràcticament el 100%
dels vots escrutats de les
eleccions municipals a la demarcació de Barcelona, la composició
política del Ple de la Diputació
queda de la següent manera:
PSC-CP obté 16 diputats; ERCAM, 16; Junts, 7; ECG (En Comú
Guanyem), 5 ; Cs, 4; PP 2, i TxT
(Tot per Terrassa),1.

Distribució per partits
judicials
Al partit judicial de Barcelona, PSC, ERC i ECG obtenen 4 diputats, mentre que Junts, PP i C’s
en sumen 2. Al de l’Hospitalet
de Llobregat ha guanyat el PSC
amb 3 diputats, mentre que ECG,
C’s i ERC en sumen 1. Al partit
judicial de Sabadell, el PSC obté 2 diputats, mentre que ERC i
C’s en sumen 1. D’altra banda, a
Terrassa, els quatre diputats se’ls
reparteixen el PSC, Junts, ERC i
TxT. Granollers i Sant Feliu de
Llobregat tindran 2 diputats del
PSC i 1 d’ERC.
A Mataró, ERC obté 2 diputats i el PSC 1. A Manresa, a
Arenys de Mar i a Vic es reparteixen els diputats Junts i ERC. Pel
que fa als partits judicials amb
diputats únics, ERC obté els de
Berga i Igualada; Junts el de Vilafranca del Penedès i el PSC el de
Vilanova i la Geltrú.

Composició de la
Diputació
La Diputació de Barcelona té
51 diputats. Aquests, obligatòriament, són també regidors o
alcaldes perquè és a través de
les eleccions municipals com es
determina quins dels electes de
cada municipi ocupen un lloc de
diputat. Aquest sistema d’elecció
es coneix amb el nom d’elecció
indirecta, perquè els ciutadans
no trien directament els diputats,
sinó a través dels comicis municipals.
La distribució dels diputats
es fa per partits judicials de forma proporcional al nombre de
residents. La demarcació de Barcelona es divideix en 14 partits
judicials, a partir dels quals s’escullen el total de 51 diputats. El

partit judicial amb més diputats
és el de Barcelona (18), seguit de
l’Hospitalet de Llobregat (6), Sabadell (4), Terrassa (4), Granollers
(3), Mataró (3), Sant Feliu de Llobregat (3), Manresa (2), Arenys
de Mar (2), Vic (2), Berga (1),
Igualada (1), Vilafranca del Penedès (1) i Vilanova i la Geltrú (1).

Procés de constitució
Una vegada constituïts tots els
ajuntaments, la junta electoral de
zona elabora una relació de tots
els partits polítics, coalicions, federacions i agrupacions d’electors
que hagin obtingut algun regidor dins de cada partit judicial. La
junta electoral de zona procedeix
a distribuir els llocs de diputats
que corresponguin a cada partit
d’acord amb els vots obtinguts i
aplicant-hi el sistema d’Hondt.
Posteriorment, la junta electoral convoca per separat, dins els
cinc dies següents, els regidors de
cada partit, coalició, federació i
agrupació d’electors amb dret a
un o més llocs de diputat perquè
escullin d’entre les seves llistes de
regidors aquells que seran proclamats diputats.
Cal tenir en compte que el
procés constitutiu de les diputacions s’inicia quan s’han resolt
prèviament tots els recursos contenciosos electorals que s’hagin
interposat arran de la proclamació dels regidors electes en els
municipis de la demarcació.
Les diputacions es reuneixen
en sessió constitutiva presidida
per una mesa d’edat, integrada
pel diputat de major i menor edat
per escollir el president, que ha
d’obtenir una majoria absoluta,
en la primera votació, o majoria
simple, en la segona. El candidat
pot ser qualsevol dels diputats
provincials.
Tot i que la data de constitució de la Diputació depèn de
quan s’hagin constituït tots els
ajuntaments --i això variarà si hi
ha o no recursos contenciosos
electorals contra la proclamació
d’electes-- es preveu que el ple
constitutiu de la Diputació de
Barcelona se celebri al juliol.

La llista de Carles
Puigdemont guanya les
Eleccions Europees a l’Anoia

P

el que fa a les Eleccions Europees Junts per Catalunya guanya al conjunt de la comarca. La
llista de Puigdemont s’ha endut
el 30,84% dels vots, 17.965.
En segona posició queda la
candidatura d’ERC encapçalada
per Oriol Junqueras, amb 13.971

vots, el 23,98% del total. Com a
tercera força queda el PSC, amb
12.305 vots, el que suposa poc
més del 21% dels vots.
El segueixen Ciutadans, Podemos i PP. La participació ha crescut
un 15% respecte l’anterior votació
ara fa 5 anys arribant al 65%
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republicans van viure el recompte
a la seva seu del carrer Òdena,
visiblement emocionats els membres de la candidatura van valorar
molt positivament els resultats.
En tercera posició a Igualada
va quedar la confluència Igualada
Som-hi que ha mantingut els 4
regidors que fins ara tenien Socialistes d’Igualada i En Comú Podem per separat. Jordi Cuadras
valorava els resultats acompanyat
dels membres de la candidatura i va posar l’èmfasi en el canvi
de tendència del vot a la ciutat
d’Igualada.
Poble Actiu manté també els
2 regidors que tenia fins ara sota
les sigles de la CUP. La formació
va valorar els resultats de forma
positiva tot i que la seva candidata, Neus Carles, no amagava la
decepció per no haver aconseguit

el tercer regidor al què aspirava
la formació.
En últim lloc, Ciutadans entra
per primera vegada al consistori igualadí amb una regidora, la
cap de llista per Igualada, Carmen
Manchón. La formació amb un
5,63% dels vots aconsegueix una
representació que esperen que
augmenti en properes eleccions.
El Partit Popular, liderart per
Joan Agramunt ha perdut el regidor que tenia fins ara i queda fora de l’Ajuntament. Els populars
amb un 3’39% dels vots no arriben al 5% necessari per formar
part de l’ajuntament.
Tot això en unes eleccions
marcades per l’augment de la
participació que a Igualada arribava al 66,7 gairebé un 8% respecte el 2015. Van votar un total
de 19.302 persones.

ERC s’imposa en les eleccions municipals
al conjunt de l’Anoia

IGUALADA
es eleccions municipals també
han portat canvis en diversos
ajuntaments de l’Anoia. En el
conjunt de la comarca, analitzant
els 33 municipis, Esquerra Republicana de Catalunya ha superat
Junts per Catalunya en vots, tot
i que les dues formacions treuen
prop de 15.000 vots cadascuna i
en regidors. Esquerra obté 110
regidors a l’Anoia per davant
dels 80 de Junts per Catalunya.
En tercer lloc es troba el PSC amb
49 regidors en total a l’Anoia i
13.000 vots. La tercera força en
nombre de vots i regidors és el
PSC, que amb 13.081 vots, obté
49 regidors.
ERC guanya en un total de 15
municipis. Un dels destacats és
Òdena on Maria Sallavera d’ERC
ha quedat per davant de Francisco Guisado del PSC, tot i que
amb un percentatge de vots del
5% i un empat a 5 regidors de
les dues forces. L’ajuntament de
Piera també estarà liderat per

L

ERC que es distancia del fins ara
soci de govern Junts per Piera. La
formació republicana encapçalada per Jordi Madrid aconsegueix
5 regidors seguits de 4 per PSC,
4 per Junts per Piera, 1 per Ciutadans, 1 per Ara Demà, 1 per la
CUP i un pel Partit Popular (l’únic
regidor que el PP aconsegueix a
la comarca).
Capellades que fins ara estava governada per la CUP passa
a mans d’ERC que s’imposa per
5 regidors als 3 de la formació
anticapitalista. Calaf revalida a
Jordi Badia a l’alcaldia que aconsegueix majoria absoluta amb 7
regidors dels 11 que formen el
consistori.
ERC ha guanyat també a
Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles, Argençola, Jorba, Castellolí,
Tous, Bellprat, Santa Maria de
Miralles, Orpí, Carme i els Hostalets de Pierola.
Junts per Catalunya guanya a
un total 12 municipis anoiencs. El
partit manté la capital, Igualada

juntament amb municipis com
La Pobla de Claramunt on Santi
Broch guanya les eleccions amb 5
regidors seguit d’aprop dels 4 de
Participa amb una diferència de
tant sols un 2% en el nombre de
vots. Masquefa, Veciana, Pujalt,
Rubió, Castellfollit de Riubregós,
Calonge de Segarra, Sant Pere
Sallavinera, Montmaneu, la Llacuna i La Torre de Claramunt són
els altres municipis on guanya
Junts per Catalunya.
El Partit Socialista guanya a
dos municipis. Els socialistes mantenen Cabrera d’Anoia i es consoliden com a força més votada
a Vilanova del Camí on Noemí
Trucharte veu recompensats els
seus dos anys al govern amb 8
regidors per davant dels 4 de la
segona força: Vilanova 365 amb
Vanesa Gonzàlez al capdavant.
Conformen la resta de consistori
ERC amb 3 regidors, Vilanova alternativa amb 1 regidor i Junts
per Vilanova amb un regidor.
La Cup aconsegueix un municipi a l’Anoia, és el cas de Vallbona d’Anoia on els anticapitalistes
han aconseguit el 26% dels vots
el que suposa 2 regidors. La Cup
empata, però, a 2 regidors amb
PSC, ERC i JUNTS, les tres forces
que els segueixen en nombre de
vots
Els partits independents guanyen a 3 municipis. A Santa Margarida de Montbui, Ara Montbui
guanya les eleccions amb un 43%
de vots i 6 regidors. El Partit Socialista perd la majoria absoluta.
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ARGENÇOLA
Regidors a escollir: 5
Total votants: 146 - 79,35%
Abstenció:
38 - 20,65%
Vots en blanc: 3 - 2,21%
Vots nuls:
10 - 6,85%
Candidatura vots
regidors
ERC-AM
105 - 77,21%
5
JUNTS
26 - 19,12%
-

Abstenció:
Vots en blanc:
Vots nuls:
Candidatura
FEM-AM
PSC-OP-CP
OAF
JUNTS
V.V.

BELLPRAT
Regidors a escollir: 3
Total votants: 46 - 75,41%
Abstenció:
12 - 24,59%
Vots en blanc: 1 - 2,17%
Vots nuls:
0%
Candidatura vots
regidors
UpB- AM
24 - 52,17%
2
JUNTS
19 - 41,30%
1

ORPÍ
Regidors a escollir: 5
Total votants: 103 - 85,83%
Abstenció:
17 - 14,17%
Vots en blanc: 0 - 0%
Vots nuls:
0 - 0%
Candidatura vots
regidors
IO-AM
54 - 52,43%
3
JUNTS
48 - 46,60%
2

EL BRUC
Regidors a escollir: 9
Total votants: 1.053 - 67,54%
Abstenció:
506 - 32,46%
Vots en blanc: 28 - 2,70%
Vots nuls:
16 - 1,52%
Candidatura vots
regidors
BV AM
407 - 39,25%
5
JUNTS
300 - 28,93%
3
UB-CP
176 - 16,97%
2
EBET
126 - 12,15%
1

PIERA
Regidors a escollir: 17
Total votants: 6.663 - 56,90%
Abstenció:
5.047 - 43,10%
Vots en blanc: 53 - 0,80%
Vots nuls:
52 - 0,78%
Candidatura vots
regidors
ERC / AM
1.783 - 26,97% 5
PSC-CP
1.493 - 22,58% 4
JUNTS
1.342 - 20,30% 4
Cs
641 - 9,70%
1
AED-ECG
491 - 7,43%
1
CUP-AMUNT 468 - 7,08%
1
PP
340 - 5,14%
1

CABRERA D’ANOIA
Regidors a escollir: 9
Total votants: 711 - 65,23%
Abstenció:
379 - 34,77%
Vots en blanc: 9 - 1,27%
Vots nuls:
5 - 0,70%
Candidatura vots
regidors
PSC- CP
269 - 38,10%
4
UC - ERC - AM 240 - 33,99%
4
Cs
98 - 13,88%
1
PODEMOS
49 - 6,94%
JUNTS
41 - 5,81%
CALAF
Regidors a escollir: 11
Total votants: 1.753 - 74,25%
Abstenció:
608 - 25,75%
Vots en blanc: 49 - 2,83%
Vots nuls:
23 - 1,31%
Candidatura vots
regidors
JC-AM
1.046 - 60,46% 7
GIC-VV
425 - 24,57%
3
JUNTS
210 - 12,14%
1
CALONGE DE SEGARRA
Regidors a escollir: 5
Total votants: 139 - 85,28%
Abstenció:
24 - 14,72%
Vots en blanc: 2 - 1,49%
Vots nuls:
5 - 3,60%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
95 - 70,90%
5
APC-AM
43 - 32,09%
CAPELLADES
Regidors a escollir: 13
Total votants: 2.836 - 68,17%
Abstenció:
1.324 - 31,83%
Vots en blanc: 28 - 1,00%
Vots nuls:
26 - 0,92%
Candidatura vots
regidors
ERC-AM
902 - 32,10%
5
VdC-CUP-AM. 686 - 24,41%
3
JUNTS
483 - 17,19%
2
PSC-CP
414 - 14,73%
2
Cs
297 - 10,57%
1

CARME
Regidors a escollir: 7
Total votants: 418 - 69,44%
Abstenció:
184 - 30,56%
Vots en blanc: 41 - 10,46%
Vots nuls:
26 - 6,22%
Candidatura vots
regidors
CE-AM
351 - 89,54%
7
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
Regidors a escollir: 5
Total votants: 122 - 89,05%
Abstenció:
15 - 10,95%
Vots en blanc: 0 - 0%
Vots nuls:
6 - 4,92%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
74 - 63,79%
4
SPC-AM
38 - 32,76%
1
CASTELLOLÍ
Regidors a escollir: 7
Total votants: 383 - 80,97%
Abstenció:
90 - 19,03%
Vots en blanc: 36 - 9,63%
Vots nuls:
9 - 2,35%
Candidatura vots
regidors
PUC-AM
247 - 66,04%
5
JUNTS
91 - 24,33%
2
COPONS
Regidors a escollir: 7
Total votants: 206 - 85,83%
Abstenció:
34 - 14,17%
Vots en blanc: 3 - 1,46%
Vots nuls:
1 - 0,49%
Candidatura vots
regidors
AC
109 - 53,17%
4
JC-AM
82 - 40,00%
3
JUNTS
11 - 5,37%
HOSTALETS DE PIEROLA
Regidors a escollir: 11
Total votants: 1.519 - 71,45%
Abstenció:
607 - 28,55%
Vots en blanc: 23 - 1,53%
Vots nuls:
11 - 0,72%
Candidatura vots
regidors
ERC -AM
600 - 39,79%
5
SUMEM-CP
527 - 34,95%
4
JUNTS
264 - 17,51%
2
Cs
60 - 3,98%
PP
34 - 2,25%
IGUALADA
Regidors a escollir: 21
Total votants: 19.302 - 66,70%
Abstenció:
9.637 - 33,30%

Vots en blanc:
Vots nuls:
Candidatura
JUNTS
ERC - AM
IGUA. SOM-HI
PA CUP-AMU.
Cs
PP

124 - 0,64%
75 - 0,39%
vots
regidors
7.503 - 39,02% 9
4.217 -21,93%
5
3.677 - 19,12% 4
1.973 - 10,26% 2
1.082 - 5,63%
1
651 - 3,39%
-

JORBA
Regidors a escollir: 7
Total votants: 467 - 71,85%
Abstenció:
183 - 28,15%
Vots en blanc: 26 - 5,74%
Vots nuls:
14 - 3,00%
Candidatura vots
regidors
ERC -AM
263 - 58,06%
4
JUNTS
164 - 36,20%
3
LA LLACUNA
Regidors a escollir: 7
Total votants: 528 - 79,40%
Abstenció:
137 - 20,60%
Vots en blanc: 25 - 4,92%
Vots nuls:
20 - 3,79%
Candidatura vots
regidors
CXLL-JUNTS 277 - 54,53%
4
JLL-ERC-AM 206 - 40,55%
3
MASQUEFA
Regidors a escollir: 13
Total votants: 4.436 - 64,72%
Abstenció:
2.418 - 35,28%
Vots en blanc: 29 - 0,66%
Vots nuls:
21 - 0,479%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
1.726 - 39,09% 6
PSC-CP
1.135 - 25,71% 3
ERC-AM
763 - 17,28%
2
Cs
386 - 8,74%
1
CUP-AMUNT 295 - 6,68%
1
PP
81 - 1,83%
-

800 - 29,26%
30 - 1,56%
14 - 0,72%
vots
regidors
788 - 41,04%
5
688 - 35,83%
5
256 - 13,33%
1
121 - 6,30%
37 - 1,93%
-

LA POBLA DE CLARAMUNT
Regidors a escollir: 11
Total votants: 1.197 - 71,38%
Abstenció:
480 - 28,62%
Vots en blanc: 12 - 1,01%
Vots nuls:
11 - 0,92%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
444 - 37,44%
5
P!
414 - 34,91%
4
ERC -AM
176 - 14,84%
1
PSC-CP
140 - 11,80%
1
ELS PRATS DE REI
Regidors a escollir: 7
Total votants: 303 - 68,55%
Abstenció:
139 - 31,45%
Vots en blanc: 24 - 8,28%
Vots nuls:
13 - 4,29%
Candidatura vots
regidors
GAP-AM
266 - 91,72%
7
PUJALT
Regidors a escollir: 5
Total votants: 118 - 73,75%
Abstenció:
42 - 26,255%
Vots en blanc: 9 - 7,63%
Vots nuls:
0 - 0%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
65 - 55,08%
3
JP-AM
60 - 50,85%
2

MONTMANEU
Regidors a escollir: 5
Total votants: 106 - 82,81%
Abstenció:
22 - 17,19%
Vots en blanc: 0 - 0%
Vots nuls:
0 - 0%
Candidatura vots
regidors
TFM-JUNTS
63 - 59,43%
4
JM-ERC-AM 41 - 38,68%
1

RUBIÓ
Regidors a escollir: 5
Total votants: 165 - 82,50%
Abstenció:
35 - 17,50%
Vots en blanc: 6 - 3,80%
Vots nuls:
7 - 4,24%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
87 - 55,06%
3
IR-AM
68 - 43,04%
2

ÒDENA
Regidors a escollir: 11
Total votants: 1.934 - 70,74%

SANT MARTÍ DE TOUS
Regidors a escollir: 9
Total votants: 777 - 83,55%
Abstenció:
153 - 16,45%
Vots en blanc: 22 - 2,85%
Vots nuls:
4 - 0,51%
Candidatura vots
regidors
ERC-AM
435 - 56,27%
6
CUP-AMUNT 199 - 25,74%
2
JUNTS
117 - 15,14%
1
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Regidors a escollir: 7
Total votants: 251 - 86,25%
Abstenció:
40 - 13,75%
Vots en blanc: 4 - 1,60%
Vots nuls:
1 - 0,40%

DENTAL_VERDAGUER_Enllaç_V2_Trç.indd 1
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Candidatura
SMA-AM
JUNTS

vots
regidors
157 - 62,80%
5
89 - 35,60%
2

SANT PERE SALLAVINERA
Regidors a escollir: 5
Total votants: 102 - 83,61%
Abstenció:
20 - 16,39%
Vots en blanc: 7 - 7,00%
Vots nuls:
2 - 1,96%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
49 - 49,00%
3
IEPS-AM
38 - 38,00%
2
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Regidors a escollir: 13
Total votants: 4.769 - 66,18%
Abstenció:
2.437 - 33,82%
Vots en blanc: 24 - 0,51%
Vots nuls:
37 - 0,78%
Candidatura vots
regidors
AM-LVDVDM 2.036 - 43,03% 6
PSC-CP
1.919 - 40,55% 6
ERC-AM
507 - 10,71%
1
Cs
198 - 4,18%
PP
48 - 1,01%
SANTA MARIA DE MIRALLES
Regidors a escollir: 5
Total votants: 88 - 78,30%
Abstenció:
23 - 21,70%
Vots en blanc: 5 - 6,25%
Vots nuls:
3 - 3,61%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
38 - 47,50%
4
MD-AM
51 - 63,75%
1
LA TORRE DE CLARAMUNT
Regidors a escollir: 11
Total votants: 1.955 - 66,50%
Abstenció:
985 - 33,50%
Vots en blanc: 29 - 1,49%
Vots nuls:
15 - 0,77%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
884 - 45,57%
6
PSC-CP
494 - 25,46%
3
ERC-AM
326 - 16,80%
2
ACIRE
130 - 6,70%
PTE-VV
77 - 3,97%
VALLBONA D’ANOIA
Regidors a escollir: 9
Total votants: 828 - 77,89%
Abstenció:
235 - 22,11%
Vots en blanc: 5 - 0,61%
Vots nuls:
13 - 1,57%
Candidatura vots
regidors
CUP-AMUNT 212 - 26,01%
2
PSC-CP
195 - 23,93%
2
ERC-AM
166 - 20,37%
2
SOM-JUNTS 161 - 19,75%
2
UPV-VV
76 - 9,33%
1
VECIANA
Regidors a escollir: 5
Total votants: 121 - 87,05%
Abstenció:
18 . 12,95%
Vots en blanc: 4 - 3,33%
Vots nuls:
1 - 0,83%
Candidatura vots
regidors
JUNTS
63 - 52,50%
4
ERC-AM
41 - 34,17%
1
VILANOVA DEL CAMI
Regidors a escollir: 17
Total votants: 6.038 - 64,16%
Abstenció:
3.373 - 35,84%
Vots en blanc: 48 - 0,80%
Vots nuls:
23 - 0,38%
Candidatura vots
regidors
PSC-CP
2.338 - 38,87% 8
V Vilanova365 1.214 - 20,18% 4
ERC-AM
887 - 14,75%
3
VA!
520 - 8,65%
1
JUNTS
303 - 5,04%
1
IPV-VEÏNS AMB VEU
188 - 3,13% PODEMOS
158 - 2,63%
Cs
145 - 2,41%
PP
109 - 1,81%
DECIDE
105 - 1,75%
-
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ERC agraeix els resultats
Junts x Igualada guanya àmpliament les
històrics obtinguts a Igualada eleccions i Marc Castells optarà a ser l’alcalde
de la ciutat durant els propers quatre anys

IGUALADA
ls republicans agraeixen als 4.217
igualadins i igualadines que els
han fet confiança en les eleccions
municipals del passat diumenge
atorgant-los el millor resultat de la
història a Igualada.
Diumenge els republicans van
celebrar els bons resultats obtinguts
a Igualada. Esquerra ha crescut 2
regidors, 1.728 vots i un 7% respecte fa 4 anys assolint el millor resultat a Igualada i sent la candidatura
municipal que ha crescut més de la
ciutat. En aquest sentit l’alcaldable
Enric Conill assenyala que “estem
molt contents de la feina feta i de la
confiança que els igualadins i igualadines han dipositat en nosaltres
com a segon partit de l’ajuntament
amb força i ben posicionats” i assegura que “Igualada ha decidit que
no hi hagi majories absolutes i que
per tant es faci política a la ciutat.
Ara és l’hora de la política i fer-ho
amb responsabilitat i sempre amb
l’objectiu de millorar la vida dels
igualadins”.
Els republicans destaquen que
“descriptivament veiem com els ciutadans i ciutadanes han votat ma-

E

Gràcies,
Capellades!

L

’equip d’Esquerra a Capellades
vol expressar el seu agraïment
per la confiança rebuda i per uns
resultats que interpreta com un
reconeixement explícit al treball
desenvolupat fins ara. Així mateix,
reitera, una vegada més, el seu
compromís amb Capellades.
La victòria en totes i cadascuna de les 7 meses dels 3 col·legis electorals reflecteix clarament
l’abast del triomf d’ERC. Els 902
vots, distribuïts de manera uniforme en tot el municipi, es tradueixen en un augment de 2 regidors
fins a un total de 5, que seran Salvador Vives, Esther Ramos, Àngel
Soteras, Anna Xaus i Jaume Solé.
ERC Capellades

joritàriament opcions alternatives
al fins ara govern d’Igualada, concretament el 61% dels votants de la
ciutat” i destaquen que “les opcions
progressistes d’aquesta ciutat han
obtingut prop de 10.000 vots, 2.500
vots més que el govern municipal
i 11 regidors, 2 més del que ha obtingut el govern municipal d’Igualada”. Davant d’aquest nou escenari
els republicans asseguren que “parlarem amb tothom, sense apriorismes i explorant totes les opcions per
tal de fer una Igualada molt millor
i millorar la vida als ciutadans i ciutadanes d’Igualada i amb l’objectiu
de buscar la millor manera d’implementar les propostes que hem anat
plantejant”.

IGUALADA
Junts per Igualada ha guanyat
àmpliament les eleccions municipals que van tenir lloc el diumenge,
dia 26 de maig. La candidatura liderada per Marc Castells va rebre
el suport del 39,02% dels votants
a la ciutat i va assolir més de 7.500
vots, la mateixa xifra que en els anteriors comicis. Va superar en més
de 3.000 vots la segona força i ha
aconseguit 9 escons al ple, 4 més
que la segona força i 5 més que la
tercera.
Marc Castells agraeix el gran
suport rebut a les urnes i assegura
que “l’obra de govern feta fins ara
i el projecte que hem proposat per
als propers anys han estat molt ben
valorats per la ciutadania, que ens
ha donat el seu suport de forma
clara i diàfana”. Ha agraït també
“la feina de totes les persones que
s’han implicat de manera molt important per fer arribar a tothom el
nostre missatge durant la campanya electoral”.

Foto: Manel Marimon i Gomis

Amb aquests resultats, Castells assegura que “Junts per
Igualada ha de governar els propers anys i ho volem fer, com fins
ara, cercant els consensos necessaris, de manera oberta i propera a les persones, apostant pel
creixement de la ciutat i per la
seva consolidació com una capital
referent, una ciutat universitària, dinàmica, oberta a la natura
i que garanteix el benestar de
tothom”.

Marc Castells, que opta a ser
escollit novament alcalde per als
propers quatre anys en el ple de
constitució del proper 15 de juny,
també trasllada l’enhorabona a les
altres candidatures que han obtingut representació i es mostra convençut que “tots sabrem treballar
amb respecte a la institució i estima
per la nostra ciutat, amb l’objectiu
de garantir la governabilitat per
seguir fent d’Igualada una ciutat
millor per a tothom”.

Resultats eleccions europees a la comarca
JxCAT
PSC
JUNTS		
MUNICIPI
Argençola
Bellprat
El Bruc
Cabrera d’Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Hostalets de Pierola
Igualada
Jorba
La Llacuna
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
La Pobla de Claramunt
Els Prats de Rei
Pujalt
Rubió
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Sant Pere Sallavinera
Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Miralles
La Torre de Claramunt
Vallbona d’Anoia
Veciana
Vilanova del Cami

Torna a gaudir de la
teva millor mirada!

77
22
354
108
737
81
907
217
77
221
85
455
7.689
174
246
904
52
546
67
1.570
453
170
74
71
405
95
71
521
49
441
290
68
667

11
5
141
172
251
7
503
22
6
26
20
280
3.132
37
30
1.068
6
473
5
1.416
203
25
5
8
50
17
6
1.695
8
441
127
4
2.105

ERC
ARA REP.

CeC
PODEMOS

Cs

PP

VOX

ALTRES

37
11
296
168
459
35
763
125
21
107
63
419
4.709
149
171
1.029
28
469
24
1.649
263
81
23
38
238
96
20
824
16
386
205
23
1.026

6
2
88
85
63
4
160
5
2
9
12
90
885
22
13
416
0
116
0
587
75
9
4
12
13
10
1
508
6
140
39
5
571

2
4
62
56
70
3
252
19
4
1
5
96
885
23
9
448
2
118
0
612
49
6
3
9
24
13
0
508
2
231
44
5
700

2
1
33
26
68
5
98
17
9
2
4
58
757
21
19
141
5
59
0
292
47
6
6
7
7
8
5
183
1
74
31
6
298

5
0
20
31
24
0
17
1
1
0
1
27
217
12
1
94
0
20
0
165
9
1
1
5
7
0
0
94
0
45
6
1
122

2
0
36
33
27
3
81
8
0
10
7
58
539
16
9
199
0
52
4
222
44
2
1
9
20
6
0
174
1
102
41
1
236
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El PSC concentra el vot i frena l’entrada de
cinc candidatures al consistori

Foto : Infoanoia

VILANOVA DEL CAMÍ
riomf del PSC fregant la majoria absoluta i podríem assegurar que contra tot pronòstic,
perquè no es preveia una acumulació de vots tan important de
cap força guanyadora. Resultats
que tornen a sacsejar el panorama polític a Vilanova del Camí,
on només 5 de les 10 formacions que es presenten a aquestes
municipals han obtingut representació i es redueix la fragmentació del vot.
El PSC es consolidava com la
força guanyadora després d’una
nit en què des de la primera
mesa escrutada ja apuntava assolir més del doble de regidors
que les passades municipals. Finalment han estat 8 els aconse-

T

guits per la candidatura de Noemí Trucharte, és a dir 5 regidors
més que ara fa 4 anys, amb un
total de 2.338 vots.
V365 ha estat la segona força més votada, amb un total de
1.214 vots. La candidatura de Vanesa González es queda amb 4
regidors i en perd un respecte el
2015, amb la satisfacció de poder
conservar gairebé els mateixos
votants (n’ha perdut 75) davant
l’escombrada socialista en altres
formacions municipals.
ERC és l’altra gran guanyadora de la nit amb uns resultats
històrics. Per primera vegada obté el tercer regidor al consistori
vilanoví. Han estat 887 els vots
obtinguts per la candidatura de
Marc Bernáldez que passa de ser

la cinquena, a la tercera força
política a Vilanova del Camí.
Desfeta per contra, a Vilanova Alternativa, que perd 2 regidors i es queda només amb un.
La candidatura de Francisco Palacios ha sumat 520 vots, només
164 menys que ara fa quatre anys
que en va obtenir 684. Però cal
assenyalar que en aquestes eleccions, l’augment de la participació i la concentració del vot en la
primera força política ha posat
més “car” obtenir aquests regidors. L’últim regidor assignat va
ser per al PSC i VA es va quedar a
65 vots d’aconseguir el segon.
Jordi Baron, de Junts per Vilanova, amb 303 vots conserva el
seu regidor després d’una nit en
què ballava constantment la possibilitat d’entrar o quedar-se fora
de l’hemicicle vilanoví.
Els que queden fora del consistori vilanoví després 32 anys
amb representació municipal són
IPV-VV que han perdut els 2 regidors i també DECIDE el partit
d’Imma González que tampoc ha
aconseguit el 5% necessari per
conservar el seu regidor.
No han aconseguit tampoc
aquest mínim de representació:
PP, Podemos ni Ciutadans.
La participació a les eleccions d’aquest diumenge a Vilanova del Camí ha estat del 64,16%
amb un total de 6.038 votants.
Ha crescut per tant, gairebé 4
punts i mig, respecte les municipals del 2015.

Avancem per la Pobla guanya les eleccions
tot i que perd la majoria absoluta

Foto: Andreu Miquel

LA POBLA DE CLARAMUNT
l candidat a la reelecció a l’alcaldia de la Pobla de Claramunt, Santi Broch, ha aconseguit guanyar els comicis municipals del diumenge 26 de maig,
tot i que ha perdut la majoria
absoluta, que tenia des de l’any
2007 i que mantenia d’anteriors
governs de Convergència i Unió.
Broch, que encapçalava la llista
Avancem per la Pobla-Junts, va
obtenir 444 vots (37,44 per cent).

E

Masip
instal.lacions

La segona llista més votada va ser l’agrupació d’electors
Participa #volemunapoblamillor
(P!), amb 414 (34,91 per cent),
seguida d’Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
(ERC-AM), amb 176 vots (14,84
per cent) i del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb 140
vots (11,80 per cent). De vots en
blanc n’hi va haver 12 (1,01 per
cent) i de nuls, 11 (0,92 per cent).

Tenim a punt
els sistemes de
CALEFACCIÓ
Instal.lador autoritzat

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

Cal destacar l’elevada participació, que va ser d’un 71,38 per
cent. D’un cens de 1.677 electors
van anar a votar 1.197 poblatans
i poblatanes.
Amb aquests resultats el nou
Consistori poblatà estarà format per: 5 regidors i regidores
d’Avancem per la Pobla- Junts,
4 de P!, 1 d’ERC-AM i 1 de PSCCP. Respecte el Consistori sorgit
dels comicis de 2015, Avancem
ha perdut un regidor, Participa!
n’ha guanyat un i ERC i PSC s’han
quedat amb un, tot i que Esquerra ha passat a ser la tercera força
més votada i el PSC la quarta, i fa
quatre anys va ser a la inversa.
Pel que fa als vots, la formació que més n’ha guanyat ha estat P! que n’ha aconseguit sumar 129 més i ERC-AM que n’ha
obtingut 31 més. Avancem per
la Pobla n’ha perdut 62 i els socialistes, 5.
Quant a les eleccions europees, JxCAT va ser força més votada
amb 453 vots (39,09 per cent), seguida d’ERC, amb 263 vots (22,69
per cent). En tercer lloc va quedar PSC, amb 203 vots (17,52 per
cent) i en quart, Podem, amb 75
(6,47 per cent). A continuació, hi
va haver Ciutadans, amb 49 vots
(4,23 per cent); PP, amb 47 vots
(4,06 per cent); PACMA, amb 22
vots (1,90 per cent) i Vox, amb 9
vots (0,78 per cent). De vots en
blanc n’hi va haver 16 (1,38 per
cent) i de nuls, 6 (0,52 per cent).
El cens era de 1.675 electors i van
anar a votar 1.165 poblatans i
poblatanes.

30 de maig de 2019

Ara Montbui guanya les
eleccions i aposta per una
gestió transparent

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Santa Margarida de Montbui
la nit electoral acabava amb
el recompte de vots favorable a la
formació Ara Montbui, que ha fet
arribar el següent comunicat a la
redacció de L’Enllaç:
“A Ara Montbui hem aconseguit un resultat històric a Santa
Margarida de Montbui a les eleccions municipals d’aquest 26 de
maig. Ho hem aconseguit fent una
campanya neta, en què ens hem
centrat en les propostes, sense entrar en les provocacions i la desqualificació personal.
Volíem donar les gràcies a tots
els veïns i veïnes que ens heu donat suport, que heu vingut a les
assemblees, que ens heu parat
pel carrer per expressar les vostres opinions o el vostre suport. Us
animem a que continueu fent-ho.
També volem donar les gràcies a
totes les persones que han col·laborat en l’elaboració del programa, de la campanya i dels actes
que hem dut a terme, etc. Aquesta
victòria és de tots vosaltres.
També volem felicitar el
PSC-DeMontbui i a ERC-Som Mont-

A

bui pels seus resultats i per haver
aconseguit representació al consistori.
L’estratègia de sumar forces
ha resultat positiva, la gent li ha
donat suport, hem aconseguit
mobilitzar votants nous i també
que votants tradicionals canviessin d’opció. Això ens anima a
seguir treballant per proposar
una nova forma de fer a Montbui, amb persones noves i així
millorar la salut democràtica del
municipi, molt perjudicada en els
últims anys.
Volem fer extensiva aquesta
victòria a les persones que han decidit escollir altres opcions, ja que
en Ara Montbui trobaran un grup
dialogant i inclusiu, que treballarà pel bé comú de tots els veïns.
Volem que Santa Margarida de
Montbui sigui un municipi pròsper
i tolerant, amb igualtat d’oportunitats per als seus veïns i veïnes.
També volem fer una gestió transparent i radicalment democràtica. Així ho hem defensat sempre i
continuarem fent-ho ara amb més
força”.
Ara Montbui

Ara Copons, candidatura
guanyadora de les
municipals

COPONS
l passat diumenge es va viure
una nit electoral molt emocionant al poble. Feia anys que no hi
havia tres candidatures electorals
i 206 vilatans de Copons van anar
a votar, el que suposa un 85,8% de
participació.
Estem molt contents dels resultats obtinguts. 109 vots van ser
per al nostre grup d’electors independents “Ara Copons” i serem,
doncs, el nou equip de govern del
poble, amb l’alcalde Alex Prehn
al capdavant i tres regidors: Xavi
Aparici, Imma Lliró i Montse Soteras. Els companys de Junts per
Copons (ERC) completaran el consistori amb tres regidors.
Volem agrair la confiança que
els veïns i veïnes del poble han di-

E

positat en nosaltres. També volem
agrair la bona feina feta a l’equip
de govern que se’n va i que ha treballat pel poble durant 8 anys.
Coponencs, els que ens heu
votat i els que no, volem engrescar-vos a tots en aquesta nova etapa. Treballarem per vosaltres amb
il·lusió, d’una manera participativa, amb proximitat en el tracte
a les persones i amb la màxima
transparència i objectivitat possible. Necessitarem la vostra implicació en els processos participatius
que volem tirar endavant, perquè
ens aporteu les vostres idees i per
generar debat seguint sempre la
nostra consigna: actitud positiva i
compromís ferm.
Moltes gràcies per donar-nos
aquesta oportunitat. Ara Copons!
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Incertesa pel futur govern
Igualada Som-hi celebra el resultat de les
per l’empat de regidors entre eleccions pel creixement de vots i pel canvi
ARA-Montbui i el PSC
de tendència que obre a la ciutat
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
l passat diumenge es va celebrar
a Montbui una jornada doble
d’eleccions, amb les municipals
i també els comicis al Parlament
Europeu.
La unió de partits “Ara Montbui”, encapçalada per Schummi
Juárez i formada per Veïns amb
Veu, Iniciativa Per Catalunya-Verds,
Junts x Catalunya i amb l’anterior
cap de llista d’ERC Jordi Bòria, i el
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), liderat per l’alcalde montbuienc des de 1995 Teo Romero,
van empatar a sis regidors. Per formar govern tot dependrà de la tretzena regidora que hi haurà al consistori, Isabel Guerrero González,
la candidata d’Esquerra Republicana de Catalunya, qui va sumar
507 vots. Sense representació en el
consistori queden Ciudadanos, amb
198 vots, i el Partit Popular, amb 48.
Els socialistes montbuiencs van
guanyar en conjunt als col·legis
electorals del Nucli Urbà, però no
van poder recuperar els 300 vots
de diferència que va assolir “Ara
Montbui” al col·legi on exerceixen
el seu dret a vot les persones del
Nucli Antic, Saió, Coll del Guix, La
Mallola i la majoria de masies.
La jornada es va desenvolupar
sense incidències importants, amb
una alta participació, especialment
al col·legi electoral del Nucli Antic,
on es va arribar a prop d’un 78 per
cent. En el conjunt del municipi la
participació a les municipals va ser

E

del 66’18 per cent. En paraules de
l’alcalde en funcions, Teo Romero, “estem satisfets perquè hem
tornat a guanyar al Nucli Urbà,
superem el 40 per cent de percentatge de vot i tornem a demostrar
la solidesa del projecte socialista al
nostre municipi. ‘Ara Montbui’ és
la suma de tres partits i hi sumen
també l’anterior cap de llista d’un
quart, i malgrat això només ens
separen 117 vots. Tenim clar que el
projecte més sòlid per a Montbui
és el socialista i per tot plegat negociarem amb la candidata d’ERC,
que és qui té la clau de la governabilitat ara mateix”.
Pel que fa a les eleccions europees, el partit que va sumar més
vots va ser el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb 1.695 vots.
En segon lloc va quedar ERC-Ara
Repúbliques, amb 824, i el tercer
va ser Junts x Catalunya amb 521.
La quarta llista més votada va ser
compartida per CEC Podemos i per
Ciudadanos, tots dos amb 508 vots.
Romero va recordar que “mentre
alguns partits perden vots a les
municipals respecte altres comicis,
nosaltres millorem els nostres resultats. Els socialistes hem guanyat
les eleccions generals, les europees i
hem empatat en regidors a les municipals. Crec que tot plegat s’ha de
valorar de forma positiva”.
La constitució del nou consistori montbuienc tindrà lloc el proper dissabte 15 de juny, a partir de
les 12 del migdia.

IGUALADA
a candidatura de progrés Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha fet una valoració
molt positiva del resultat de les eleccions municipals de diumenge i dels
3.677 vots rebuts. Un cop conegut el
recompte, el candidat Jordi Cuadras
i tot l’equip, es van dirigir a les desenes de persones que eren al local
electoral de la formació tot seguint
la nit electoral. Cuadras destacava
que “la ciutat comença a marcar un
canvi de tendència respecte les últimes eleccions municipals i Igualada
Som-hi estem en consonància amb
aquesta nova tendència perquè
guanyem prop de 700 vots. Per tant,
aquest projecte d’acord que és Igualada Som-hi, ha aconseguit sumar
suports fins arribar als 3.677 vots.
Estem molt ben situats i donem les
gràcies a totes les igualadines i els
igualadins que ens han fet confiança”.
Des del local de la Rambla, Cuadras també recordava que “durant

L

El candidat d’Igualada Som-hi
també va destacar que “hem fet
una gran campanya, hem treballat moltíssim i, alhora, ens ho hem
passat molt bé. Hem insistit amb
el nostre missatge de ser l’altaveu
d’aquells que no en tenen i d’aixecar la bandera de la lluita pels drets
a la ciutat. Moltíssima gent s’ha sentit interpel·lada per aquest missatge
i hem aconseguit aglutinar tot de
col·lectius que se sentien invisibles i
que nosaltres hem fet visibles. Tot el
que hem viscut durant la campanya,
ha fet d’Igualada Som-hi un moviment de la gent i d’esperança. Ens
quedem amb això i volem continuar
sent això. I el creixement electoral
que hem tingut demostra que som
aquest moviment”.
Jordi Cuadras va començar el
discurs de valoració dels resultats
tot felicitant Junts per Igualada i
Marc Castells per la seva victòria a
la ciutat.

tota la campanya hem dit que avui
no acaba res, sinó que comença tot
i, efectivament és això el que fem:
avui comença tot. Sabem d’on partim i sabem on volem arribar. Hem
iniciat un camí que durant 4 anys
estarem recorrent per estar al servei
de la ciutat i perquè l’esquerra progressista guanyi i sigui majoritària
per a fer el canvi. Hem vingut a fer
política i no a estar en política i això
és el que farem durant el proper
mandat”.

C/ Masquefa,
• IGUALADA
Ens hem traslladat
al c/19Bellprat,
37 d’Igualada
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com
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Arriben 33 nous residents
de medicina i infermeria
a l’ICS Catalunya Central,
on es formaran durant els
propers anys
Els equips d’atenció primària de l’Anoia que
n’acolliran són Montbui i Igualada Urbà

T

renta-tres nous residents de
medicina i infermeria s’han
incorporat a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar
i Comunitària de l’ICS Catalunya
Central. Es tracta de futurs especialistes que completaran la seva
formació en diversos centres del
territori. De l’especialitat de medicina s’hi incorporen un total de
25 residents, que inicien un període de formació de quatre anys.
Pel que fa als especialistes d’infer-

POSA’T
GUAPA

OFERTES
FIRA

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

meria, el seu període de formació
és de dos anys i s’hi incorporen
vuit residents.
La Unitat Docent ha anat creixent els darrers anys i ha passat de
comptar amb 18 residents especialistes a l’inici de la seva acreditació
a un total de 33, actualment, amb
la previsió d’ampliar places en les
properes convocatòries.
Als centres docents de l’ICS Catalunya Central que hi ha a Osona,
el Bages i l’Anoia es dona una formació integral que té en compte
les característiques rurals d’aquestes comarques, la importància de
l’atenció primària com a porta
d’entrada de la ciutadania al sistema sanitari i la formació en tècniques expertes --com l’ecografia, la
crioteràpia, la cirurgia menor, les
infiltracions i altres-- que ajuden a
millorar el temps de resposta que
donen els serveis sanitaris a les demandes de la població.
El darrer any, 20 residents de
medicina i 5 d’infermeria s’han especialitzat en diversos centres de
l’ICS Catalunya Central. En aquesta
nova convocatòria hi ha 33 places (25 de medicina de família i 8
d’infermeria familiar i comunitària) que s’incorporaran a diversos
equips d’atenció primària de l’ICS
Catalunya Central, entre els quals
Sta. Margarida de Montbui i Igualada Urbà, a l’Anoia.
La formació d’especialistes es
fa conjuntament amb els dispositius col·laboradors de la Unitat
Docent: el Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM), Salut Pública, el
Programa d’atenció domiciliària Equip de suport (PADES), l’Atenció
continuada d’urgències territorial
(ACUT) i els hospitals de referència
del territori: Hospital d’Igualada,
Hospital de Sant Joan de Déu de
Manresa i Hospital Universitari de
Vic. La formació d’aquests nous
especialistes inclou tant aspectes
pràctics --que es cursen en aquests
centres de referència i en els centres d’atenció primària acreditats
per a la docència que hi ha a Osona, el Bages i l’Anoia-- com formació teòrica en eines i habilitats necessàries per al desenvolupament
de la seva tasca professional.
La Unitat Docent forma, actualment, un total de 92 especialistes, disposa de vuit equips d’atenció primària acreditats per a la
docència i de 53 tutors i tutores
amb acreditació per a la formació
d’especialistes.
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Cloenda del projecte Lletra a lletra
fem municipi d’aquest curs escolar
PIERA
l passat dijous 23 de maig es
va celebrar al Teatre Foment de
Piera l’acte de cloenda del projecte Lletra a lletra fem municipi. Alumnes de quart de l’escola
Herois del Bruc, i de tercer d’ESO
de l’escola Apiària i l’Institut Salvador Claramunt es van trobar per
compartir el resultat final d’aquest
projecte que han treballat durant
el curs escolar. Sota el títol Emparaulem-nos han explorat els usos
i les possibilitats de la paraula per
prendre consciència del seu poder,
identificar els efectes del seu ús
i actuar fent-nos responsables
d‘aquests efectes.
L’acte va començar amb els
parlaments del regidor d’Ensenyament, Josep Maria Rosell; l’alcalde
de Piera, Jordi Madrid i de Toni
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Pérez, Cap de Servei de Suport Municipal de la Gerència de Serveis
d’Educació de la Diputació de Barcelona. Tots tres van felicitar als
alumnes per la feina feta durant
tot el procés de desenvolupament
del treball i van agrair als centres i
mestres l’acompanyament i suport
que han donat als alumnes. També van agrair-los la seva dedicació

i implicació en aquesta mena de
propostes que ajuden a fer municipi, un dels objectius del projecte.
Els diferents grups van anar
exposant a través de petites representacions teatrals, imatges i
vídeos com havien treballat el projecte, què els havia suposat, què
havien après i com les paraules estan presents en el nostre dia a dia,
paraules que algunes ja han entrat
en desús o que serveixen per a expressar sentiments, conèixer vocabulari esportiu, inventar un còmic
o produir una sèrie de ficció.
Lletra a lletra fem municipi és
un projecte promogut per la Diputació de Barcelona amb el suport
dels ajuntaments i la col·laboració
d’entitats del municipi com la Biblioteca de Piera per contribuir a la
millora de l’èxit escolar.

«Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol»
guanya el Premi del públic al millor
espectacle de la Mostra Igualada
IGUALADA
a companyia La Pera Llimonera
s’ha endut, per votació popular,
el Premi al millor espectacle de la
Mostra Igualada 2019 per «Baobab.
Un arbre, un bolet i un esquirol».
El muntatge de clown es va estrenar a la Fira d’espectacles infantils
i juvenils amb una única funció dissabte al migdia, al Teatre Municipal
l’Ateneu, dins l’itinerari d’edat de
6 a 12 anys. El premi, concedit per
l’Ajuntament d’Igualada, consisteix
en la contractació de l’espectacle a
la ciutat. Concretament, es podrà
veure per la Festa Major 2020.
El muntatge ha obtingut recentment el Premi Xarxa Alcover
de la Mostra Igualada atorgat per
un jurat professional. Així doncs,
per primera vegada un espectacle
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programat a la fira s’endú els dos
guardons. El Premi Alcover l’impulsa l’associació Xarxa Alcover per
tercera edició i rau en una gira pels
teatres adherits d’arreu del territori de parla catalana. La gira de
«Baobab» tindrà lloc la temporada
2020/2021.
El Premi al millor espectacle
de la Mostra ha registrat un total
de 926 vots. Per tal de garantir la
igualtat d’oportunitats entre les

companyies participants, el veredicte té en compte l’aforament dels
espais d’actuació. L’espectacle guanyador ‘Baobab. Un arbre, un bolet
i un esquirol’ de La Pera Llimonera ha rebut 95 vots (el 19,39% de
l’aforament). El segueixen ‘La petita Capmany’ de Tanaka Teatre amb
63 vots (l’11,25% de l’aforament)
i ‘Planeta M.Art’ de Marcel Gros
amb 22 vots (el 10,38% de l’aforament).

Ingressa a presó per vuit robatoris
amb força a magatzems i trasters
IGUALADA
gents de la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van detenir el passat dia 20
un home, de 42 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilanova
del Camí, com a presumpte autor
de vuit delictes de robatori amb
força, un delicte de robatori a
interior de vehicle, un delicte de
robatori i furt d’us de vehicle i
un delicte de robatori amb violència i intimidació. La investigació es va iniciar a principis d’any
quan els Mossos van detectar un
augment de robatoris en magat-
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zems i trasters d’Igualada i Vilanova del Camí.Durant la investigació es va sostreure una motocicleta d’un magatzem d’Igualada.
Després de diverses indagacions, els investigadors van identificar l’autor i van localitzar la
motocicleta sostreta, juntament
amb altres objectes robats.
Poc després, els mossos van
poder relacionar alguns d’aquests
objectes amb altres robatoris. Finalment, el passat 20 de maig,
els agents van localitzar i detenir
el presumpte autor del robatori i furt d’ús de la motocicleta, i
també se’l va relacionar amb vuit

robatoris amb força i un robatori
a interior de vehicle.
Paral·lelament, també se’l va
vincular amb un robatori violent
en un bar d’Igualada, en què
va intimidar els treballadors del
bar amb un tornavís per sostreure’ls-hi diners. La investigació continua oberta i no es descarta que
el detingut pugui estar implicat
en altres fets delictius.El detingut,
amb nombrosos antecedents, va
passar el dia 24 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada, el qual
va decretar el seu ingrés a presó.

Conveni de l’Ajuntament amb la parròquia
de Santa Maria
CAPELLADES
questa setmana s’ha signat el
conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Capellades i la
parròquia de Santa Maria, que es
va aprovar en la darrera sessió
ordinària.
D’una banda, l’Ajuntament donarà una subvenció de 1.000 euros
per a l’ús de l’orgue i per facilitar altres activitats que es duen a
terme dins l’església. I de l’altra,
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l’església es compromet a coorganitzar el Festival d’Orgue amb
un cicle de concerts professionals
i uns tallers de descoberta de l’orgue adreçats al públic escolar i a la
gent gran, així com acollir activitats culturals de caràcter tradicional, com les Festes del Carrer o els
Reis, entre d’altres.
A la signatura hi van assistir el
rector de la parròquia, Josep Lluís
Aguilar; l’alcalde de Capellades,

Aleix Auber; el regidor de Cultura,
Àngel Soteras, i en representació
dels Amics de l’Orgue Freixas Vivó,
Josep Xaubet i Isidre Romeu.
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Gran matinal amb la
Masterclass de Zumba

IGUALADA
a masterclass benèfica de zumba, en favor de l’entitat Som Prematurs, que se celebrava diumenge
al matí a la plaça de Cal Font en
la seva quarta edició, va ser molt
participada i va aconseguir recaptar un total de 5.500 euros que es
destinaran a l’Associació de Prematurs de Catalunya per tal de poder
donar atenció, acompanyament i
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assessorament a les famílies de prematurs.
L’activitat va vendre fins a 601
entrades, i va rebre el suport de
més de 80 empreses d’Igualada i
d’arreu de Catalunya. La MasterClass de Zumba va comptar també
amb el suport de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, de la consellera
de Salut, Alba Vergés, i dels regidors Fermí Capdevila i Carme Riera.

Reconeixement a 4 agents de la Policia Local
PIERA
l passat 24 de maig es va celebrar la diada de la patrona de
la Policia Local. El restaurant La
Cantina va acollir aquesta commemoració que va comptar amb
la presència de l’alcalde de Piera,
Jordi Madrid, el primer tinent d’alcalde, Josep Llopart i la regidora de Seguretat Ciutadana, Maite
Guzmán.
Durant l’acte es van fer reconeixements a diversos agents del
cos. L’Ajuntament va lliurar una
placa commemorativa pels serveis
prestats a Luis Duran Ambrosio i
a Francisco Javier Rodríguez Barri-
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IGUALADA
’igualadí Francesc Xavier Cuadras Morató, ha estat nomenat
director de l’Institut d’Estadística
de Catalunya (Idescat).
Nascut a Igualada l’any 1965,
Cuadras Morató és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la Universitat de Barcelona i
doctor en Economia per la University of York (Regne Unit).
Des de l’any 2001 i fins avui,
ha estat professor titular del Departament d’Economia i Empresa
de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) i director de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ES-
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Vint-i-cinc anys d’AUGA

IGUALADA
int-i-cinc anys de dilluns lectius
fent classe. Primer a la Teneria i
des de fa uns vint anys a l’Ateneu.
I aquest dilluns passat també.
D’entrada recordant la creació de
l’Aula d’Extensió Universitària de
l’Anoia i qui la va fer possible tot
fent-ne una mica d’història. Però

V

de seguit la classes del dia: Una
classe en dues parts amb dos professors: Jaume Farrés Vidal i Jaume
Farrés Cobeta. Aquesta vegada dues lliçons.
Jaume Farrés pare, evocant la
Igualada dels anys trenta i quaranta de manera magistral.
Jaume Farrés fill, projectant
imaginació sobre una futura Igualada i Anoia amb propostes molt
pensades, treballades, imaginatives, valentes, i madurades que foren molt aplaudides per un públic
de gent gran com el d’AUGA que
no pensa renunciar a dir la seva
sobre el nostre futur col·lectiu.
I el proper dilluns David Riba
amb “Més de 500 anys de flautes...”

onuevo, que deixen el seu lloc de
treball per jubilació.
Així mateix, es va felicitar
públicament pels seus mèrits els
agents Juan Antonio Fernández
Castaño i Benito Capel Romero

que el passat 31 de març de 2018
van aconseguir anul·lar les intencions de suïcidi d’un veí d’una localitat de la comarca que havia desaparegut i va ser localitzat al terme
municipal de Piera.

Trobada de Joves per la convivència

Francesc Xavier Cuadras
Morató, director de l’Institut VILANOVA DEL CAMÍ
l passat 22 de maig es va celed’Estadística de Catalunya
E
brar la desena trobada de joves
per a la Convivència de l’Anoia
CI-UPF) (2005-2019), centre universitari adscrit a la UPF. A la UPF ha
exercit, entre d’altres càrrecs, com
a sotsdirector del Departament
d’Economia i Empresa (2015-2018)
i de cap d’estudis de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials (2000-2002). També és professor
afiliat de la Barcelona Graduate
School of Economics. Entre el 1993
i el 2003 ha estat Visiting Scholar a
la University of Pennsylvania (EUA)
i a la University of Rochester (EUA)
l’any 1995.
La seva docència i recerca abasta diferents camps, com la macroeconomia, el mercat de treball i
l’economia política. Ha publicat diversos llibres i articles científics en
revistes espanyoles i internacionals.
També ha dirigit i ha participat en
nombrosos projectes de recerca
de caire competitiu. Ha col·laborat
amb les agències d’avaluació de
la recerca universitària de la Junta
d’Andalusia (2016-2019) i el Govern espanyol (2015-2017). L’any
2006 va rebre el Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de
l’Estat.
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a Can Papasseit de Vilanova del
Camí, que tenia per lema “ComVIVIM”.
El centenar d’alumnes participants, vinguts dels instituts Pla de

les Moreres, Joan Mercader, Pere
Vives i Montbui, van mostrar els
diferents projectes que cada institut feia per promoure i millorar la
convivència en el seu centre.
Seguidament van fer un taller
a càrrec de la colla dels falcons
de Vallbona que van mostrar una
pinzellada de la cultura tradicio-

nal catalana que consisteix en la
construcció i execució de figures
humanes.
Un any més ha estat una jornada productiva on alumnes i professors han pogut compartir experiències. La trobada va cloure amb
un esmorzar i una foto de tots els
participants.
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Detingudes cinc persones per Segona edició del Milà Fashion Day
IGUALADA
entrar a robar en una casa
imarts 21 de maig l’institut
IGUALADA
gents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de
la comissaria d’Igualada van detenir, dijous passat, cinc homes, d’entre 17 i 24 anys, de nacionalitat
marroquina i veïns de Vilafranca
del Penedès, Sant Andreu de la
Barca, i Sant Sadurní d’Anoia, com
a presumptes autors d’un robatori amb força i una temptativa
de robatori amb força. A un d’ells
també se’l detingué per trencament de condemna per portar una
navalla.
Els fets van succeir, pels volts
de les quatre de la tarda, quan un
veí de Vallbona d’Anoia va alertar
per la presència de cinc joves, alguns del quals duien navalles, que
estaven vigilant cases de la zona.
Ràpidament, els mossos es van
adreçar al lloc i, en arribar, van lo-
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calitzar els cinc joves. A un d’ells se
li va intervenir una navalla i es va
comprovar que tenia una suspensió temporal del dret a la tinença i
portar armes.
Tot seguit, una veïna va informar als agents que aquest grup
de nois havia saltat el mur de casa
seva però, en veure’s sorpresos pel
gos, havien fugit.
D’altra banda, una altra veïna
va manifestar que acabava d’arribar a casa i s’havia trobat una
finestra oberta i les habitacions
regirades.
Davant d’això, els agents van
detenir-los com a presumptes autors de dos robatoris amb força a
interior de domicili, i un d’ells per
trencament de condemna.
Els detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció en
funcions de guàrdia d’Igualada.

Visita internacional al Punt
Jove

ELS HOSTALETS DE PIEROLA
l divendres 17 de maig, el Punt
Jove va tenir l’honor de rebre
una visita internacional amb la
Vanessa, una pedagoga vinguda
expressament de Niça (França), on
dona classes i treballa per la fundació Escuelas libres de investigación
conjuntament amb la UNESCO.
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El taller «Espai de diàleg» (Filosofia) va consistir en explicar i
fer participar els nostres joves en
la creació d’opinions constructives
i aprendre a debatre respectuosament sobre diferents temes. El
taller, a més d’explicatiu, va tenir
un alt contingut pràctic, on contínuament es feien debats reals,
amb l’objectiu de saber enfocar la
resolució de conflictes quotidians
mitjançant l’argumentació i el respecte.
El Punt Jove hostaletenc va
gaudir d’una bona tarda, en què
els més joves van descobrir i aprendre la importància dels valors i les
actituds necessàries per afrontar,
amb èxit i respecte, converses, diàlegs o debats amb i envers els
altres.

Fira d’Igualada i Servisimó
renoven el conveni de
col·laboració
IGUALADA
a setmana passada les oficines
de Fira d’Igualada van ser protagonistes de la renovació de la
col·laboració entre Servisimó i Fira
d’Igualada. Joan Domènech, president de Fira, i Francesc Pua, gerent
de Servisimó, van signar aquest
nou conveni que porta renovant-se
des de ja fa 5 anys.
Aquesta estreta col·laboració
de patrocini, que té una durada
d’un any de vigència, implica el
patrocini de Servisimó de totes les
activitats firals de l’any a canvi de
publicitat a tots els suports físics i
online de Fira d’Igualada.
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Fira d’Igualada aplaudeix
aquesta renovació de col·laboració
que, un any més, uneix l’entitat
amb aquesta empresa d’automoció.

D

Milà i Fontanals d’Igualada va
oferir la segona edició del Milà
Fashion Day, una desfilada on
l’alumnat de segon curs del mòdul
d’FP Dual Tècnic creador de moda
(Fabricació i ennobliment de productes tèxtils) va presentar les col·
leccions de moda creades al llarg
de tot el curs. L’espectacle va tenir
una molt bona acollida tant per
part dels alumnes com del professorat, que van omplir el gimnàs de
l’institut per la desfilada.
Les alumnes Marina Puig i Maria Gallego van idear tres “looks”
on van aplicar els coneixements
adquirits en les assignatures del
cicle Fabricació i ennobliment de
productes tèxtils: Moda i tendències, Materials, Filatura, Tissatge
de gènere de punt, Estampació,
Acabats, Blanqueig i Tintura, i Pa-

tronatge i Confecció. Van crear
peces inèdites de gènere de punt
utilitzant les màquines tricotoses
rectilínies i van donar un clar èmfasi al reciclatge i la reutilització de
peces de roba, adaptant roba vella
a les noves propostes.
En aquesta segona edició es va
poder comptar amb la col·laboració de l’escola Pia d’Igualada, en

què alumnes i professores del PFI
d’Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica es van encarregar dels pentinats i del maquillatge dels models de la desfilada, un
treball que seguia l’estètica global
del “look” marcat per les dissenyadores, mantenint en tot moment
l’expressió del que les creadores
van voler transmetre.

El Consell Municipal dels Infants celebra
l’últim plenari del curs
IGUALADA
l Consell Municipal dels Infants
d’Igualada va celebrar el passat
dijous, 23 de maig, l’últim plenari
del curs 2018/2019 al Saló de Sessions de l’Ajuntament. Els petits
consellers i conselleres que l’integren van exposar les propostes que
han treballat durant tot el curs i
van poder expressar les seves opinions. Des de la passada tardor, el
Consell dels Infants ha dut a terme
jornades de treball mensuals, participant també en diferents actes
com els Tres Tombs o la plantada d’arbres al parc de Puigcornet
i treballant, a més, en diferents
encàrrecs que els va fer l’Ajunta-
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ment, com ara el disseny de l’ampliació del Parc Central destinada
als jocs i el lleure, el manifest de la
Festa dels Drets dels Infants o l’elaboració de propostes de millora
enfocades a reduir l’incivisme a la

ciutat. El plenari del passat dijous,
que va ser presidit per la tinent
d’alcalde Carme Riera, va servir per
posar en comú i valorar tota la feina feta.

Presenta un llibre amb un episodi històric
igualadí
IGUALADA
l passat dimecres, 22 de maig, a la
tarda, va tenir lloc al saló d’actes
del Instituto Histórico Cultural Militar, de Madrid, la presentació del
llibre “Wils y el Batallón de Zuavos
Carlistas (Guerra en Cataluña 18691873)”, una obra històrica, redactada per Agustín Pacheco Fernández i
Fco. Javier Suárez de Vega.
El volum recull una seixantena
de pàgines referides a Igualada, la
ciutat, on recordem, va tenir lloc
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l’episodi històric de la mort de l’heroi, Ignasi Wils, en el decurs de l’entrada a Igualada de les tropes carlistes, que va tenir lloc en els dies 17 i
18 de juliol de 1873.
Aquesta biografia ha estat premiada per la Fundació Ignacio Larramendi, fet que ha permès la publicació del treball de recerca, que
ha tingut importants fonts aportades per igualadins.
L’edició ha anat a cura del Ministerio de Defensa, que l’ha im-

près. Porta il·lustracions que complementen el valor històric del treball, el qual ve a cobrir un buit que
existia en la documentació de l’esmentada guerra.
L’acte es va veure molt concorregut, destacant, en la sala, una reproducció d’un vistós uniforme de
l’època,
Els autors estan estudiant la
possibilitat de fer-ne una presentació a Igualada.

La tapa d’esqueixada de bacallà a la fantasia
del Nus, premiada a la Ruta de la Tapa
VILANOVA DEL CAMÍ
’esqueixada de bacallà a la fantasia del Nus ha estat la tapa
guanyadora de la darrera Ruta de
la Tapa organitzada per Vilanova
Comerç. De fet, ha estat doblement premiada perquè ha estat la
tapa més votada pel públic i també
la millor valorada pel jurat.
El president de Vilanova Comerç, Jordi Vilarrubias, assegura
que aquesta edició de la Ruta de la
Tapa ha estat tot un èxit, tant pel
que fa a la participació ciutadana
com a la qualitat de les tapes que
s’han ofert. Sobre la tapa guanyadora, l’esqueixada de bacallà a la
fantasia del Nus, Vilarrubias assegura que han estat dos premis molt
merescuts i ha destacat la qualitat
dels productes utilitzats, la presen-
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tació al plat, així com l’actitud de
Josep Nus, pendent d’oferir un plat
creatiu i un espai agradable, amb
un tracte proper i personalitzat.
Josep Nus es mostrava sorprès
i alhora molt satisfet de la bona
acollida de la tapa d’esqueixada.
Afirma que durant la Ruta de la

Tapa en va servir més de 400, que
equival a 30 kg de bacallà, però
que ha decidit incorporar-la a la
carta de Cal Nus perquè no paren
de demanar-li. Està orgullós del
resultat, perquè el bacallà a la fantasia del Nus, diu, s’està convertint
en un referent del local.
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Dimarts es va celebrar el
darrer ple de la legislatura

IGUALADA
l Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Igualada va acollir,
dimarts passat, la sessió ordinària de ple corresponent al mes
de maig, la darrera de la present
legislatura. Hi van assistir tots els
regidors i regidores que integren
el plenari, a excepció de Fermí
Capdevila i Maribel Cuadras (PDeCAT), que van excusar l’assistència.
El darrer ple de la legislatura va
servir, entre altres, per agrair la
tasca dels regidors i regidores que
no repetiran a partir del mes de
juny
L’ordre del dia va començar
amb l’aprovació de l’acta de la ses-
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sió ordinària del mes d’abril i de
l’extraordinària del mes de maig,
en què es van sortejar els presidents i vocals de les meses electorals del passat dia 26. A l’inici del
ple es va donar compte de tres decrets de contractació laboral amb
caràcter d’urgència: conserge per
a centre educatiu, tècnica del programa de recerca de feina i auxiliar
pràctic. Pel que fa a la part resolutiva, es va incloure un únic punt:
l’aprovació de les subvencions per
a entitats sense ànim de lucre per a
projectes i activitats d’interès social
de l’any 2019.
De manera excepcional es va
obrir un torn d’intervencions per
als regidors i regidores que abandonaran l’Ajuntament a la finalització d’aquesta legislatura, que
es van acomiadar posant en valor la feina feta i agraint l’oportunitat viscuda de treballar per la
ciutat. Aquests són: Darío Castañé
(Decidim Igualada), Albert Mateu
(CUP), Carolina Telechea i Josep
Maria Palau (ERC), Mireia Duran,
Maribel Cuadras, Jordi Batalla, Rosa Plassa i Jordi Pont (PDeCAT), Joan Agramunt (PP) i Xavier Figueres
i Jordi Riba (PSC).

El Dia del Cabró torna a fer
vibrar la plaça del Mercat
amb percussió i foc

VILANOVA DEL CAMÍ
ls Cabrons de Vilanova del Camí
van celebrar dissabte el Dia del
Cabró, una jornada festiva marcada per la tradició cultural de la
percussió i el foc. Els diables van
ocupar la plaça del Mercat i la van
compartir, amb mitja dotzena de
colles, en la tabalada conjunta.
El temps semblava que deslluiria la jornada, les primeres hores
del dia. El sol no acabava de sortir
i els núvols van deixar caure quatre
gotes. Tot i així, l’entitat va prendre precaucions i va instal·lar les
activitats sota les porxades de la
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plaça del Mercat, on van fer els tallers infantils, tal com havien previst, de la mà dels petits cabrons.
L’activitat més forta es va viure
a la tarda amb les primeres cercaviles dels petits cabrons, primer, i
després de les colles convidades:
Konkatrons, Shangó, Tabalers
Pollo Prat, Ben sonats, Mal llamp i
Kanalla timbalera d’Olivella.
La cercavila va passar al llarg
del carrer Santa Llúcia (des de l’escola Joan Maragall) fins a la plaça del Mercat, on l’ambient es va
anar escalfant amb les actuacions
de les colles. Kike Cuadros, animador de l’acte, les va anar cridant
al mig de la plaça, una a una. Al
final, plegades, van compartir actuació i passió pels ritmes en una
batucada conjunta.
El fi de festa el van posar els
diables vilanovins amb un espectacle de foc molt atractiu que va fer
córrer grans i petits, que van quedar
fascinats per les espurnes, els moviments de l’aranya gegant dels diables i la sorollosa carretillada que va
posar punt i final al Dia del Cabró.
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Els Premis Igualada Recerca Jove reconeixen
onze estudiants pels seus treballs de recerca
i de final de grau
IGUALADA
l Campus Universitari Igualada-UdL ha celebrat una nova
edició dels Premis Igualada Recerca
Jove, una convocatòria oberta a
estudiants de batxillerat i de Cicles
Formatius de Grau Superior (CFGS)
que reconeix els millors treballs de
recerca en els àmbits artístic, social
i humanístic, científic i tecnològic
i en les recerques d’àmbit local.
Així mateix, el Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials
i Graduats de Manresa atorga el
premi Pere Carles al millor treball
de final de grau en l’àmbit de l’Enginyeria. En total, s’han reconegut
onze estudiants pels seus treballs
en els diferents àmbits.
La cerimònia d’entrega de premis va tenir lloc el dijous 23 de
maig a la sala d’actes del Campus
Igualada-UdL, en un acte presidit
per la vicerectora d’estudiants i
ocupabilitat de la Universitat de
Lleida, Montse Rué, acompanyada
pels representants de les institucions i associacions que col·laboren en els premis: Francina Bosch,
presidenta de Rotary Club Igualada; Mireia Claret, presidenta de
l’Ateneu Igualadí; Maribel Cuadras, regidora de Govern Obert i
Ensenyaments Artístics de l’Ajuntament d’Igualada; i Xavier Barberà,
president del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.
Pel que fa als millors treballs
de recerca de batxillerat i CFGS en
l’àmbit científic i tecnològic, Ot
Godó de l’IES Joan Mercader va rebre el primer premi amb el treball
“Domòtica. Les nostres llars del futur”, un treball sobre l’automatització de les llars a través d’una maqueta realitzada per l’estudiant. El
segon premi se’l va endur Amanda
Sanjuan, de l’IES Pere Vives Vich,
amb el treball “Càlcul aproximat
i representació gràfica del volum
de terra que cal desmuntar per tal
d’anivellar un terreny mitjançant
mètodes d’integració numèrica i
de geometria bàsica”. Finalment,
en aquesta categoria es va atorgar un accèssit a l’estudiant Maria
Simó, de l’Institut Guinovarda de
Piera, amb la recerca “La química
dels cosmètics”, una investigació
sobre els productes cosmètics en
que l’alumna va proposar cosmètics d’elaboració pròpia a través de
productes naturals.
En l’àmbit social i humanístic,
el treball “Morint per entretenir-te. Diferències entre les orques
en llibertat i captivitat” de l’estudi-
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ant Jana Roca de l’IES Joan Mercader va rebre el primer premi amb
aquesta investigació reivindicativa
sobre les orques en captivitat. El
segon premi va ser per Gina Closa, amb la recerca “La mitologia
clàssica en la nomenclatura dels
astres del sistema solar”, un treball
que el jurat va valorar per la tasca
“d’organització de conceptes” que
han donat com a resultat un “veritable manual”.
En el camp artístic, el treball
“El llibre il·lustrat” d’Anna de la
Torre de l’IES Joan Mercader va ser
reconegut amb el primer premi,
un treball on l’estudiant cercava el
seu propi estil com a il·lustradora a
través de l’elaboració d’un llibre il·
lustrat. Per la seva banda, el treball
“Mol·lècula AE” de l’estudiant de
l’Escola Municipal d’Art i Disseny
Gaspar Camps, Anna Elizari, es va
endur el segon premi amb el disseny d’una bossa de cuir inspirada
en l’art japonès de l’origami, donant com a resultat una bossa de
pell sense cap tall, que es pot plegar i doblegar de diferents formes.
Tots els estudiants que han estat premiats pels seus treballs de
recerca de batxillerat i CFGS han
rebut un val de compra per a la cooperativa Abacus, amb un import
de 300 euros pels primers premis
i de 150 euros pels segons. Així
mateix, Rotary Club regala una estada a un camp de treball a tots els
estudiants que han rebut el primer
premi.
En la categoria de treballs
d’àmbit local, uns premis dotats
amb 150 euros, es van atorgar reconeixements en els àmbits científic i tecnològic, humanista i social,
i artístic. Pel que fa a la categoria
científica i tecnològica, Mònica Estruch de l’IES Pere Vives Vich va ser
premiada per “Minimització dels
residus a la llar”, una investigació

que posa la mirada en els residus
més quotidians que es generen a
les cases i dona propostes i alternatives per reduir-los. En l’àmbit
humanístic i social es va endur el
premi el treball d’Anna Vilaseca
“Una mirada a l’educació secundària d’Igualada del 1930-2018. El cas
del Garcia Fossas i del Pere Vives
Vich”, una recerca sobre el passat
d’aquests centres públics de la ciutat. Finalment, en el camp artístic,
Mireia Muntadas de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps va ser
guardonada pel treball “Kaban”,
una proposta de disseny amb pell
que, com en l’anterior cas, juga
amb l’art de l’origami.
Finalment, el Col·legi d’Enginyers de la Catalunya Central, va
fer entrega del premi Pere Carles
al millor treball de fi de grau en
l’àmbit de les enginyeries del Campus Universitari Igualada-UdL. El
premi, dotat amb 1.000 euros, se’l
va endur Raúl Novillas, estudiant
del grau en Enginyeria en Organització Industrial, pel treball “Estudio de viabilidad de una planta
solar mediante un prototipo”, una
recerca que, segons va afirmar el
pèrit industrial i enginyer tècnic
mecànic i cofundador de Grup Carles, Pere Carles, en l’acte d’entrega de premis, posa l’accent en “el
gran repte de l’enginyeria actual i
del futur: aturar el canvi climàtic”.
Els Premis Igualada Recerca jove estan organitzats pel Campus
Universitari Igualada-UdL amb el
suport del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), del Rotary Club d’Igualada, de l’Ateneu
igualadí, de l’associació disseny=igualada, del Col·legi Professional
d’Enginyers Tècnics Industrials i
Graduats de Manresa, de l’Ajuntament d’Igualada i del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.

MÀXIMA SEGURETAT DE SÈRIE
DES DE 29.900€*
Tracció 4 x 4 permanent (SAWD) + Sistema d’assistència a la conducció
EyeSight + Frenada Precol·lisió + Control de creuer adaptatiu + Funció
de permanència al carril + Control d’angle mort + Detecció de vehicle
posterior + Càmeres de visió posterior, frontal i lateral + Assistent de
llum + X-Mode
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Calonge recupera una antiga mina de carbó:
la mina Vicenta

CALONGE DE SEGARRA
urant les darreres setmanes
s’han realitzat el treballs arqueològics sota la direcció de Núria
Cabañas, arqueòloga de Cat Patrimoni, per recuperar, documentar
i estudiar la que va ser una de les
principals mines de carbó de la
conca minera de l’Alta Segarra.
Aquesta mina que a partir de
1926 rep el nom de Mina Vicenta
i explotada per la Unión Minera,
està documentada ja a la segona
meitat del segle XIX i de la que
es conserven tres fotografies de
primeries del segle XX: 1903, 1910
i 1913.
Ja el 1903, el Dr. Ignasi Llorens,
metge de Calaf, en la seva obra
Topografia Mèdica de Calaf, editada el 1904, li dedica una capítol,
Minas de Carbón, per il·lustrar la
duresa i les condicions de treball
en aquest tipus d’explotacions
mineres. Aquest article ens permet
actualment copsar com era i com
es feia l’extracció del lignit des del
fons de les galeries subterrànies.

D

Localitzada una àrea
d’extracció i explotació
dels lignits

Aquesta mina, fins fa unes setmanes se’n desconeixia la seva ubicació. Després de ser localitzada
en el marc dels treballs que s’estan realitzant per documentar i
situar el ric patrimoni miner de la
conca minera calafina, immediatament, i amb l’empenta i el suport
de l’Ajuntament de Calonge de
Segarra, es va començar a treballar
per procedir a la seva excavació
arqueològica amb l’objectiu posar
en la seva recuperació i veure la
possibilitat de fer-la visitable.
Els treballs han consistit, fins a
la data d’avui, en la localització de
la boca mina, excavar l’entrada i la
galeria principal de la mina.

Aquests treballs van permetre
comprovar el bon estat de la boca
mina i de la galeria principal, coberta amb un volta de canó construïda amb maons. Al final d’aquesta galeria es va descobrir una àrea
d’extracció i explotació dels lignits.
Es tracta d’una galeria profunda i
àmplia on encara es conserven els
puntals de fusta originals, piquets,
i on es pot observar i documentar
com es treballava en l’arrencament
i extracció del carbó present en les
estretes vetes que es localitzen entres capes de roca i d’argiles.
Un cop finalitzada l’excavació
s’ha fet la documentació de la part
accessible de la mina, realitzant
la topografia i l’anàlisi de les estructures conservades. La seva bona conservació permet albirar que
aquesta mina pugui ser visitable,
després de realitzar diferents obres
de conservació i museïtzació, amb
la finalitat última de posar en valor
el ric patrimoni i la història de la
mineria del carbó a les terres altes
de l’Anoia, esdevenint així la primera mina visitable.

Una mica d’història sobre
la mineria del carbó a la
conca de Calaf

Les primeres referències sobre
la presència de vetes de carbó a
les terres de l’Alta Segarra són de
finals del s. XVIII gràcies a mossèn
Mirambell de la parròquia de Sant
Martí Sesgueioles.
No és, però, fins a la dècada de
1840, motivats per la necessitats
d’alimentar amb carbó la incipient
indústria catalana moguda per màquines de vapor, quan es planteja
seriosament la possibilitat rendible
de l’explotació del carbó lignit que
afloraven arreu.
A partir d’aquest moment, diferents iniciatives empresarials liderades per persones del territori,

Copons, Veciana, Sant Martí i Calaf
bàsicament, emprenen els treballs
per a l’obtenció de múltiples concessions mineres.
Les primeres companyies Turull
i Cia, Forn i Cia, l’Aurora, M. Carbonell, M. Sala i Cia, Tàpies i Cia es
reorganitzaren en noves societats
miners a cavall de les dècades del
1850 i 1860 amb la creació de noves societats: La Catalana Carbonera, La Unió, La Central Carbonera i
La Carbonera de Calaf.
Prèviament es va generar una
allau de noves concessions especulatives, 1857-60, motivades per
l’arribada del ferrocarril Barcelona-Saragossa al territori. Aquest
procés d’allau de nous registres
va ser protagonitzat, bàsicament,
per dues famílies coponenques: els
Carbonell i els Vidal.
El 1863 es va constituir La Unió
Minera on es van fusionar vàries
companyies. Aquesta empresa va
esdevenir la més important de tota
la conca minera agrupant bona
part de les explotacions mineres
i va sobreviure més de 100 anys,
pràcticament fins al tancament definitiu de les mines de carbó en
aquest territori, fet que va succeir
el 1994.
Tal com diu Josep Riba i Gabarró en la seva obra Història de
l’explotació dels lignits del districte de Calaf, Eumo Editorial, 2003:
“En definitiva, els rastres de les
252 mines subterrànies de lignit
obertes al llarg de cent cinquanta
anys a la comarca carbonera de
Calaf són més fàcils de trobar en
els documents que no pas trepitjant el territori on van existir. De
moment.”
Gràcies a aquest insigne historiador anoienc, ara ens és una mica
més fàcil poder posar en valor i divulgar aquest important patrimoni
miner.

El Consell Comarcal de l’Anoia avança en el
projecte PECT
CASTELLOLÍ
l divendres 17 de maig, al Campus Motor Anoia va tenir lloc
una reunió de socis del projecte
PECT (Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial), que lidera el Consell Comarcal de l’Anoia i
que té com a objectiu principal la
transformació i sostenibilitat econòmica de la comarca a partir d’un
dels seus àmbits sectorials d’especialització i diferenciació territorial,
el motor i les tecnologies facilitadores en el desenvolupament del
vehicle connectat i la mobilitat.
Hi van assistir com a socis el
Centre Tecnològic i2cat, el Clúster
de la Indústria de l’Automoció de
Catalunya (CIAC), l’Associació de
Municipis per al Transport Urbà
(AMTU), la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), l’Ajuntament de
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Castellolí, la Unió Empresarial de
l’Anoia (UEA) i el propi Consell Comarcal de l’Anoia.
També van estar presents a la
reunió, com a entitats col·laboradores del projecte, l’Associació TIC
Anoia i la multinacional Cellnex Telecom. Aquests darrers com a assessors tecnològics del projecte, atesa
la inversió tecnològica realitzada al
Circuit ParcMotor per convertir-lo
en un Mobility Lab per a proves
amb vehicles connectats, i el seu

interès per ampliar aquest Lab al
territori de l’Anoia.
La reunió de treball, dinamitzada per les consultores Kim Global i
Grup Carles, va permetre avançar
en la concreció del paper de cadascun dels socis en el desenvolupament del projecte. Una vegada
definides les operacions i actuacions del projecte es podrà accedir a
d’altres subvencions que permetin
convertir l’Anoia en un territori de
proves de vehicle connectat.

30 de maig de 2019

En marxa una nova edició
del Voluntariat per la llengua

IGUALADA
l dilluns, 13 de maig, es va
donar el tret de sortida a una
nova edició del Voluntariat per la
llengua a Igualada. La Biblioteca
Central d’Igualada va ser el lloc
de trobada de 24 noves parelles
lingüístiques, que se sumen a les
20 que segueixen de les dues edicions anteriors. En total, 44 parelles
lingüístiques es trobaran una hora
a la setmana per practicar català.
Durant la presentació, la dinamitzadora del programa va explicar el funcionament del programa
amb l’ajuda d’un joc interactiu de
preguntes (Kahoot) i que la majoria de participants va poder seguir
amb el seu mòbil, juntament amb
la seva parella lingüística.
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La majoria dels aprenents són
alumnes dels cursos de català per
adults del Consorci per a la Normalització Lingüística. Pel que fa
als voluntaris, són persones que
parlen català habitualment i que
decideixen dedicar una estona a la
setmana per ajudar a algú a parlar-lo, guanyar fluïdesa i també
fer conèixer la cultura, el territori
i la societat catalana mitjançant
aquestes trobades.
L’activitat del Voluntariat per
la llengua es pot fer durant tot
l’any. Totes aquelles persones interessades a inscriure-s’hi ho poden
fer a través del portal www.vxl.cat
o al Servei Local de Català d’Igualada (carrer Lleida, 78).

Estudi de banda ampla
a Argençola
ARGENÇOLA
’Ajuntament d’Argençola ha
rebut, de la Diputació de Barcelona, un estudi tècnic i econòmic per conèixer la viabilitat d’ús
dels pals telefònics existents en els
trams d’Argençola a Santa Maria
del Camí i de Clariana a Sant Martí
de Tous. Entre els treballs realitzats, destaquen la identificació de
cada pal existent als trams indicats,
la verificació del seu estat de conservació, les servituds de telecomunicacions existents, la geolocalització mitjançant GPS, la realització
de fotografia amb codi identificador únic de cada pal i l’elaboració
d’un full de documentació.
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Aquest estudi s’ha fet a d’altres
municipis de la demarcació de Barcelona: Sant Salvador de Guardiola, Collsuspina i Vilanova de Sau.
Cal recordar que els estudis de
provisió de banda ampla són un
instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants perquè defineixen una estratègia que
permet a l’ajuntament governar,
de forma coherent i ordenada, el
desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en el seu
municipi, prioritzant equipaments
públics, polígons industrials, nous
sectors de planejament i elements
que facilitin la implantació de serveis smart city.

46a Trobada a la Tossa de
Montbui de l’Antic Gremi
de Traginers
IGUALADA
s ja una tradició, que el darrer diumenge del mes de maig
l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada celebri una trobada de germanor a la Tossa de Montbui.
Enguany, ja la 46a edició, una colla
de socis i simpatitzants, es van reunir de nou en aquest lloc emblemàtic de la comarca per gaudir
de la jornada, el dinar de la qual
va consistir en una arrossada. Per
amenitzar la trobada, es va sortejar un lot de plantes, gentilesa
de “Flors i plantes Argelich” (Mercat Municipal de la Masuca), i un
parell de “cofres” amb experiències diverses i a escollir. Els afortunats als premis, respectivament,
van ser Ramon Paradell, Pere Argelich i Xavi Carrero.
Des de l’Antic Gremi de Traginers es vol agrair la presència de
tots els assistents en aquest acte i
en la resta que formen part del ca-
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lendari, així com al Sindicat de Pagesos i a la resta de col·laboradors
i patrocinadors que el fan possible.
Gràcies a tots un cop més.
Recordar que el proper diumenge 16 de juny tindrà lloc l’excursió gremial i cultural que enguany es realitzarà a Tarragona
per conèixer l’empremta romana i
els seus principals monuments històrics, i d’altra banda a l’Espluga
de Francolí on es visitarà un celler
per tal de conèixer més a fons la
denominació d’origen dels vins de
la Conca de Barberà.

MIRANT ENDAVANT
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FirAnoia ja està a punt per fer bullir el
centre de la ciutat

IGUALADA
irAnoia arriba a la seva 66a edició havent-se consolidat com la
fira per excel·lència de la comarca.
Així ho van destacar, en roda de
premsa, el president de Fira d’Igualada, Joan Domènech, i l’alcalde de
la ciutat, Marc Castells.
Establerta, ja des de l’any passat, en el primer cap de setmana
de juny, FirAnoia recupera la seva essència amb 145 expositors,
60 dels quals de la comarca, que
es repartiran al llarg del Passeig
Verdaguer i Cal Font, on els visitants podran gaudir del bo i millor
dels sectors econòmics de l’Anoia.
16.000 m2 de superfície total on, a
més dels tradicionals estands d’exposició, destaquen tot un seguit
d’activitats culturals i lúdiques que
compten amb la cooperació de diverses entitats de la ciutat, com el
taller de drons, el 1r Campionat de
Petanca, el 2n Torneig de videojocs
FIFA i la 3a Nordic Walking, entre
d’altres.
La idea de cooperació és la base en la qual es fonamenta el valor d’aquesta edició de FirAnoia.
A més de les diverses entitats que
col·laboren en l’organització de la
variada oferta d’activitats, també
cal destacar el Mercat de Cooperatives Escolars, els tallers infantils i
la Subhasta Solidària d’Antiguitats,
els guanys de la qual es destinaran
al Banc de Queviures d’Igualada.
D’altra banda, Igualada Comerç col·labora aquest any amb
FirAnoia amb l’organització de la
Nit de Shopping, que se celebrarà
dissabte al vespre, de 2/4 de 8 fins
a les 12 de la nit. Els visitants de
FirAnoia podran seguir gaudint del
centre de la ciutat fins a la mitjanit amb tot un seguit de botigues
obertes, a més de música i diverses
activitats d’ambient que amenitzaran la nit del centre d’Igualada.
El president de Fira d’Igualada
ha remarcat que enguany FirAnoia
ha comptat amb 85.000 euros de
pressupost, dels quals el 100% han
estat aportats pels estands i espònsors participants. S’ha aconseguit
un estalvi del 15% respecte passades edicions a causa de l’emancipació de la fira TastAnoia, que
des de l’any passat se celebra el
primer cap de setmana d’octubre,
i a que “des de que es va recuperar l’essència de la Fira al carrer
s’ha treballat perquè aquesta fos
una fira autofinançada per tots els
seus participants. Un dels clars èxits
d’aquest format”, va esmentar Domènech.
Marc Castells va celebrar que,
un any més, el centre de la ciutat bulli d’activitats per a totes les
edats, “quelcom que fa gran FirA-
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noia, per la important promoció
econòmica que fa de la ciutat que
mai para”. A més, va destacar la
implicació contínua de Fira d’Igualada per convertir FirAnoia en un
producte atractiu consolidat després de 66 anys, i va convidar tothom a gaudir de 3 dies de frenètica activitat firal, cultural i lúdica a
tots els nivells.

Inauguració oficial
Per demà divendres a les 7 de
la tarda, hi ha prevista la inauguració oficial; serà al Passeig Verdaguer cruïlla amb el carrer Sant
Vicenç, i serà presidida per l’alcalde d’Igualada Marc Castells i Joan Domènech, president de Fira
d’Igualada.
Els estands de FirAnoia s’obriran de 10 del matí a 9 de la nit.
Recordem que al Passeig Verdaguer hi haurà ubicada la Fira
d’expositors i la Mostra d’Artesania. A la plaça de Cal Font hi haurà
exposat el sector Automoció.

Activitats paral·leles
Dissabte a les 10 del matí, des
del parc de l’Estació Vella (màquina de tren), hi haurà la 3a sortida
de Nordic Walking i 5a Caminada
Popular FirAnoia. Activitat per recórrer en família amb un recorregut pels voltants de la comarca de
8 km aproximadament. Inscripcions gratuïtes mitja hora abans al
punt de sortida.
El mateix dissabte, al Passeig
Verdaguer, entre els carrers Santa
Caterina i Sant Magí, 2n Torneig
de Play Station Fifa 60 anys Penya
Blaugrana. Els 4 primers classificats, amb edats compreses entre 8
i 18 anys, representaran a la Penya
Blaugrana en el torneig de penyes
del FC Barcelona. Premis pels 4 primers classificats absoluts (de 8 a 99
anys ).
Inscripcions prèvies a: fifaps@
firaigualada.org. Preu: 2 euros, a
fer efectius el mateix dia a l’estand
de l’organització. També es farà
diumenge.
A les 6 de la tarda, al Passeig
Verdaguer, entre els carrers Sant
Magí i Santa Caterina, subhasta solidària d’antiguitats. Les peces subhastades són objectes que aporten
brocanters de la comarca.
L’actor igualadí Joan Valentí
junt amb Isidre Quintana seran els
encarregats de dinamitzar la subhasta.
Els guanys de la subhasta es
destinaran al Banc de Queviures
d’Igualada.
A partir de les 5 de la tarda, al
Passeig Verdaguer, entre els carrers
Sant Magi i Santa Caterina, taller:
Coneix l’energia fotovoltaica. Ta-

ller on s’explica el funcionament
d’un mòdul fotovoltaic i les possibilitats de l’autoconsum energètic,
s’informar als ciutadans sobre el
funcionament de l’energia fotovoltaica i com instal·lar-la a casa en
règim d’autoconsum.
A partir de 2/4 de 9, al centre
d’Igualada, Nit de Shopping. Botigues obertes fins les 12 de la nit.
Amb musica i ambient pels carrers
del centre!
Diumenge a les 9 del matí al
Passeig Verdaguer, Estació Vella,
1r Campionat de Petanca FirAnoia.
Tot el dia, a l’Escola Escola
Municipal de Música d’Igualada,
HACKABOT 2019; competició de
robòtica ideada per fomentar la
creativitat i capacitat de solució
de problemes de joves entre 9 i 16
anys.
Objectiu: 7 hores per construir i
programar un robot LEGO MINDSTORMS, que doni una solució al
repte proposat.
Al matí, al Passeig Verdaguer,
entre els carrers Sant Magí i Santa
Caterina, 5è Campionat Comarcal
d’Escacs FirAnoia. Inscripcions al
mateix recinte i a info@firaigualada.org.
Cap a 2/4 d’11 del matí, a Les
cotxeres dels Moixiganguers, taller
de drons per a tothom. Activitat
que permet provar “minidrons”
en un circuit d’habilitat. Activitat
gratuïta adreçada a totes les edats.
A les 12 del migdia, Cercavila
amb les parelletes d’hereus i pubilles. Amb la participació dels gegants de la ciutat i els gegantons
Pia i Tomeu.
A les 8 del vespre, a la plaça de
Cal Font tindrà lloc el sorteig de
6.000 euros entre els compradors
d’un cotxe a la Fira (1r Premi 3.000
euros / 2n Premi 2.000 euros i 3r
Premi 1.000 euros.)
VI Concurs Instagram. Penja
les teves fotos a Instagram amb
l’etiqueta #FirAnoia19 i guanya un
sopar per a dues persones al restaurant Es Moss d’Igualada.
Bases dels concursos a l’Intragram de Fira d’Igualada: @fiarigualada.
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Tot a punt per a una nova
edició de la Setmana de les
Arts
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
urant la propera setmana, els
alumnes dels centres educatius de Montbui seran protagonistes de la 3a Setmana de les
Arts, que es durà a terme a la
Sala Auditori de Mont-Àgora i
que implicarà l’organització de
nombroses activitats.
Dilluns començaran les propostes amb un concert d’orquestra, a càrrec dels alumnes de segon de les escoles del municipi. El concert començarà a dos
quarts de 12 del matí.
El dimarts 4, entre les onze
del matí i la una de la tarda, s’organitzarà una mostra d’“Art a
l’institut”, a càrrec d’alumnes de
sisè de les escoles de Montbui i
també de segon d’ESO de l’Institut Montbui.
El dimecres 5 s’organitzarà
una Matinal de Teatre, a càrrec
dels alumnes de cinquè curs de
les escoles Antoni Gaudí, García
Lorca i escola Montbou. També el
dimecres, però a partir de 2/4 de
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quatre de la tarda, s’organitzarà
un espectacle per als alumnes de
P3, P4 i P5 de les escoles montbuienques i també per als de les
Llars d’Infants. Es podrà veure
l’espectacle “Xefs”.
El dijous 6, en tres sessions,
es durà a terme l’activitat “L’Institut fa teatre”, amb diferents
representacions per a alumnes i
les famílies.
I el divendres 7 de juny s’organitzarà la tradicional cantata
“El follet valent”, a càrrec dels
alumnes de quart de Primària de
les escoles García Lorca i Antoni
Gaudí i dels de sisè de l’Escola
Montbou.
La Setmana de les Arts compta amb l’organització de les escoles García Lorca, Antoni Gaudí
i Montbou, a més de l’Institut
Montbui i les Llars d’Infants Municipals, i compta amb la col·laboració de les regidories d’Educació i Cultura de l’Ajuntament
montbuienc.

projecte: FIRANOI

Advocats

EL DEFENSEM SENSE COMPLICAR-LI LA VIDA
CONSULTA GRATUÏTA DIMECRES MATÍ
EXPLIQUI’NS EL SEU PROBLEMA SOBRE:
PROBLEMES ECONÒMICS, DEUTES, ACCÉS A
LA SEGONA OPORTUNITAT,
ENTRE D’ALTRES
I L’AJUDAREM DE FORMA FÀCIL
Ctra. de Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com
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Presentació del llibre de
fotografia “Per_Cromwell”,
amb textos de Vicenç Altaió
IGUALADA
ijous vinent, dia 6 de juny,
a les 20 h, a l’espai Artèria (c/
de l’Argent, 33) d’Igualada, tindrà
lloc la presentació del llibre “Per_
Cromwell”, que ha editat Puigfaura. Es comptarà amb la presència i
presentació de Vicenç Altaió i dels
mateixos editors.
Es tracta d’una obra exquisida,
un llibre de fotografia en blanc i negre del fotògraf suec Per Cromwell
i amb text de Vicenç Altaió, reconegut escriptor i “traficant d’idees”
català. El llibre està estructurat com
a dualitats que dialoguen i uns fulls
translúcids serigrafiats amb frases
extretes del text principal fan de
complement. És una edició limitada
i de gran qualitat quant a materials i impressió. Està escrit en català,
traduït a l’anglès, suec i castellà. El
juny de 2018 va ser presentat a la
Fundació Vila Casas.
Sobre aquest projecte, i com a
mostra de com n’és de personal i la
sensibilitat amb què neix, els editors
del llibre, Felip Puig i Roser Faura,
han manifestat: “Una fotografia
en blanc i negre copsa de manera inquietant la nostra atenció. Un
dia rere l’altre n’apareixen de noves publicades. És la màgia de les
xarxes: no saps qui, ni des d’on, ni
com... però fa unes hores se n’acaba
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de publicar una de nova. Impressionants. De sobte, sense saber-ho, les
imatges d’algú --ahir per a nosaltres
un perfecte desconegut-- passen a
formar part intrínseca nostra. És així
com decidim, àvidament i impulsivament, que aquestes imatges podrien ser mereixedores d’una edició
especial.
Impacte, color, vida... L’autor d’aquestes fotografies és Per
Cromwell, un fotògraf que gaudeix
d’una mirada fotogràfica amb una
sensibilitat especial, gairebé única,
amb la qual capta en cada instantània quelcom indefinit i indeterminat
que et trasllada al futur, a una nova
dimensió. En un altre àmbit creatiu
--el de l’escriptura--, aquesta habilitat comunicativa també la té el poeta i assagista Vicenç Altaió, que amb
el seu traç literari i una alta capacitat sensitiva i suggeridora té el do
de saber-nos transportar a una altra
òrbita, tot descobrint una lectura alternativa i diferent del pensament.
L’explosió creativa conjunta de
Cromwell i d’Altaió encaixa sorprenentment en aquest llibre en una
dualitat perfecta; d’aquí neix una
estructura que dona forma i vertebra el llibre d’art, on les poètiques
fotogràfica i literària es fonen per
apoderar-se del lector en cada doble pàgina”.

30 de maig de 2019

Demà comença la recollida solidària
d’aliments “Estiu sense fam”
IGUALADA
emà divendres 31 de maig,
a la tarda, torna la recollida
solidària d’aliments “Estiu sense
Fam”. Per cinquè any consecutiu,
la Corredoria d’Assegurances M.
Piqué realitza aquesta activitat de
responsabilitat social corporativa, conjuntament amb Creu Roja
a l’Anoia, per aconseguir els aliments que rebran les famílies de
la comarca amb qui treballa l’entitat. Actualment, els productes
amb més mancança són: llet, oli,
conserves i productes higiènics.
Els horaris i punts de recollida
de l’acte central de la campanya
són els següents: divendres 31 de
maig, a la tarda, i dissabte 1 de
juny, fins al migdia, es recolliran
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als centres d’Igualada que SuperMas té a la plaça de les Tortugues i al passeig Verdaguer, i de

Caprabo al c/ Sant Josep i av. Dr.
Pasteur. En els horaris de FirAnoia, a l’estand de Creu Roja situat
entre el c/ Sant Josep i el c/ Esquiladors també hi haurà un punt de
recollida.
Després, al llarg de 15 dies,
es podrà seguir col·laborant en
aquesta iniciativa solidària en
els punts ubicats a l’Ajuntament
d’Igualada, Parafarmàcia de l’av.
Dr. Pasteur, al Casino Foment
d’Igualada, a les estacions de Servei de Petromiralles d’Igualada i a
la seu de la Corredoria d’Assegurances M. Piqué al carrer Marcel·lí
Champagnat 1 (cantonada amb
av. Caresmar) amb horari de 9.00
a 14.00 h i de 15.00 a 18.30 h.

Joves talents de l’ESMUC al Festival d’Orgue
CAPELLADES
iumenge vinent, dia 2 de
juny, a les 18.00 h, l’església
de Santa Maria acollirà el tercer concert del Festival d’Orgue de Capellades d’aquest any,
amb joves estudiants de l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC) com a protagonistes. Pedro Aguiló, Víctor Hernández i Berenguer Montserrat són
tres dels millors alumnes d’Òscar
Candendo, professor titular d’orgue de l’ESMUC i organista de la
catedral de Sant Sebastià.
Els joves interpretaran temes
de Bach, Mendelssohn i Oliver
Messiaen, i en aquesta ocasió
l’entrada és gratuïta.
El Festival d’Orgue de Capellades inicia amb aquest concert
una primera col·laboració amb
l’ESMUC, que té com a objectiu
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establir una col·laboració fixa
en la programació del festival.
“Hem intentat sempre obrir el
festival i desmuntar l’associa-

ció d’idees orgue-església-gent
gran-formalitat-música antiga
només religiosa, etc. --recorda
Àngel Soteras, regidor de Cultura. Ja des del primer moment
hem programat concerts de jazz, obres inèdites i expressament
composades per a Capellades,
projeccions de cinema mut acompanyades amb l’orgue, tallers de
descoberta per a alumnes de Primària... Volem crear nous públics
i fer aflorar nous talents, bé siguin compositors, bé intèrprets,
com en aquest cas. Per aquesta
raó hi donem una especial importància a iniciar aquesta col·laboració amb l’ESMUC”.
El festival continuarà la setmana vinent amb la darrera de
les actuacions previstes: Jonatan
Carbó a l’orgue acompanyarà el
cor femení Exaudio.

Jordi Merca actuarà a la final del 2n Concurs
de Monòlegs del Casino de Calaf

ELS PETITS ANUNCIS
* HE PERDUT UNES
ULLERES DE SOL, zona estació
d’autobusos d’Igualada. Són ulleres de sol graduades, de
muntura de pasta i anaven en un estoig blau marí. Tel. de
contacte 667 947 588. Maite.
* LIMPIEZA y PLANCHA de ropa por horas. Experiencia y
seriedad. Tengo referencias. Tel. 635 197 399 (Sra. Norma).
* ESTIU 2019 - AULA 42. 6 euros hora. Classes de reforç de
Primària, ESO, Batxillerat, Selectivitat... vine a fer els deures,
resoldre dubtes, preparar exàmens i preparar el proper curs.
Vine i aprovaràs. Tel. 626 08 21 08.
* RENDA 2018. S’ofereix economista per fer declaracions de
la renda, per portar comptabilitats d’empreses i d’autònoms.
Gestió de tots els impostos (IVA - IRPF - Impost de Societats…).
Realització de comptes anuals i d’informes 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.
* LLOGUER 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.

Tancarà la nit amb l’espectacle d’èxit “Yo sobreviví a la EGB”

la seva infància i per a d’altres
que volen conèixer com funcionava l’escola on havien anat els
seus pares. Un espectacle ple de
música i humor que et farà desconnectar del món actual i passar
una bona estona.
Les entrades es poden comprar de manera anticipada al
portal Entrapolis.com. També es
podran adquirir a taquilla des
d’una hora abans de l’espectacle.
El preu per als socis és de 10 euros i per al públic general de 12
euros.

CALAF
emà divendres 31 de maig, a
les 22.30 h, el Casino de Calaf
viurà la final del 2n Concurs de
Monòlegs 2019, amb la participació de tres finalistes: Inocencio Rodríguez, d’Esparraguera;
Dani Escarrà, de Vilanova i la
Geltrú, i Ferran Aznar, de Verdú,
que seran els encarregats d’engegar la vetllada. A les 23.00 h
serà el torn de l’espectacle d’èxit
de Jordi Merca, “Yo sobreviví a
la EGB”.
L’espectacle és el show d’humor perfecte per a tots aquells
que volen reviure moments de
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Demà acaba el període per demanar
subvencions per a activitats joves
CAPELLADES
emà divendres, 31 de maig ,és
el darrer dia per presentar les
sol·licituds per a la subvenció per
organitzar activitats per a joves.
En aquesta convocatòria s’ha des-
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tinat un pressupost de 2.500 euros.
Podran acollir-se totes aquelles
entitats que durant el 2019 realitzen activitats destinades al jovent
de Capellades. Les bases es poden
consultar a la pàgina web de

l’Ajuntament. Les sol·licituds hauran de presentar-se amb la documentació requerida al Registre
d’Entrades de l’Ajuntament, al c/
Ramon Godó, 9, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.

Avui, acapte de sang a la Vinícola
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
vui dijous, 30 de maig, tindrà
lloc al centre cívic La Vinícola
un acapte de sang ordinari. Com
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és habitual, periòdicament, una
unitat del Banc de Sang i Teixits
es desplaçarà fins a Montbui per
tal de rebre la visita dels donants

del municipi. L’horari de l’acapte
serà de cinc de la tarda a nou del
vespre.

MIRANT ENDAVANT
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Dilluns obre portes la nova
Biblioteca l’Atzavara

ÒDENA
l pròxim dilluns, dia 3 de juny,
Òdena ja podrà gaudir de la
seva nova Biblioteca l’Atzavara, un
nou servei en un nou edifici espectacular, completament reformat,
ubicat al centre del poble i que
formarà part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació
de Barcelona. L’acte d’inauguració es farà en una data encara per
confirmar.
La biblioteca tindrà un horari d’estiu i un horari d’hivern. El
d’hivern, que comprèn del 15 de
setembre al 15 de juny, és totes
les tardes, de dilluns a divendres,
de les 15.30 a les 20.30 h, i els dimecres i dissabtes també al matí,
de les 10 a les 13 h. L’horari d’estiu
serà el mateix menys dissabtes al
matí, que estarà tancada.
Després de tres anys d’obres,
l’edifici de l’antic Centre Fraternal i
Instructiu acollirà dos serveis independents: la biblioteca a les dues
plantes superiors, amb accés des
del carrer de la Guixera, i el Centre
de Dia per a Gent Gran a la planta
baixa, amb accés per un jardí des
del carrer Jaume I.
A l’entrada principal de la biblioteca s’hi accedeix a través d’un
porxo que també condueix a una
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terrassa amb vistes a la Conca i
al Castell. A la planta d’accés s’hi
troba el vestíbul d’informació i
préstec i l’espai infantil. La façana vidriada de la planta superior
permet una visió global de les dues plantes de la biblioteca des del
carrer. Aquesta disposició espacial
afavoreix l’entrada de llum natural
a les dues plantes. En el pis inferior
s’hi troba la sala general de la biblioteca, l’espai de treball intern,
una sala petita per a tallers i una
sala gran polivalent.
La Diputació de Barcelona, juntament amb l’Ajuntament d’Òdena, han acordat que aquesta biblioteca formi part de la prova pilot
d’un nou servei 24 hores que es
vol introduir a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació.
Es tractaria d’un autoservei d’accés
lliure, amb prèvia identificació de
l’usuari, que permetria l’accés a la
biblioteca les 24 hores del dia amb
videovigilància, pensat sobretot
per a l’època d’exàmens.
Amb aquesta obertura, la
Xarxa de Biblioteques Municipals
comptarà amb 227 biblioteques i
10 bibliobusos a la demarcació de
Barcelona.
Obra subvencionada pel Pla de
Barris
Les obres han estat possibles
gràcies al Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, que ha suportat el 50% del cost de la infraestructura. D’altra banda, tots
els operaris que han intervingut
en l’obra han estat gent del poble contractada a través de plans
d’ocupació. L’alcalde en funcions,
Francisco Guisado, explicava que
“és un edifici del poble, fet pel
poble i pensat per servir el poble”.
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Igualada Comerç prepara la 8ª edició
d’Igualada Nit de Shopping aquest dissabte

P

er vuitena vegada, desenes de
comerços, restaurants i serveis
prenen part activa en Igualada Nit
de Shopping, una promoció que
converteix la nostra ciutat en la
capital comercial per aquest dia. En
un ambient festiu amb l’afluència
de milers de persones, Igualada Nit
de Shopping omplirà de contingut
les plaçes i carrers de la ciutat.
Igualada Nit de Shopping consisteix en l’obertura voluntària dels
establiments comercials de manera
excepcional fins a les 12 hores de
la nit, també en accions i activi-

tats promocionals de les botigues
davant dels mateixos establiments
comercials, amb l’objectiu de crear
afluència de públic i animar les vendes. Cadascún dels comerços participants farà ofertes, descomptes

i preus especials només per aquell
dia, encara que hi haurà un denominador comú. És la “Ciutat 10”,
que simbolicament indicarà el descompte mínim de 10%, o preus de
10 euros en productes i serveis amb
els que es promourà la jornada amb
l’objectiu de fer entrar els clients a
les botigues.
Per l’altre banda, Igualada Comerç realitzarà l’ambientació de les
principals zones comercials i també
contribuirà a oferir activitats de dinamització i animació per centre de
la ciutat.

Avui, taula rodona “Empresa 4.0: de la
productivitat a la competitivitat”
IGUALADA
ntoni Garrell, enginyer industrial cofundador del Cercle per
al Coneixement i exvicepresident
de la Fundació per a la Industria, i
Joaquim Torras, enginyer industrial i
soci fundador d’Amida4 Enginyeria,
seran avui dijous a la taula rodona
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que organitza la Unió Empresarial d’Igualada i que tractarà sobre
“Empresa 4.0: de la productivitat a
la competitivitat”.
L’acte començarà a les 6 de la
tarda i es farà a la seu de la UEA. El
debat serà moderat per Marc Castells, alcalde d’Igualada i president

de la Diputació de Barcelona, i serà
al voltant de la transformació digital de l’entorn empresarial i industrial. En aquest mateix acte també
es farà la presentació del llibre “La
industria 4.0 en la sociedad digital”.
Cal confirmar assistència a: anna@uea.cat.

El DesFOLCa’t busca voluntaris
i famílies acollidores
IGUALADA
l DesFOLCa’t, Festival de Música
Popular i Tradicional de Calaf,
busca voluntaris i famílies acollidores per a la seva 28a edició, que
tindrà lloc del 28 al 30 de juny i
reunirà artistes d’arreu del món.
El festival creix any rere i any i per
primer vegada fa una crida als
veïns i veïnes de Calaf i comarques
properes a participar al festival.
D’una banda, els voluntaris
i voluntàries realitzaran tasques
com l’acompanyament de músics
durant la seva estada al festival,
el control d’espais i el muntatge i
desmuntatge. D’altra banda, s’em-
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plaça a les famílies de Calaf i rodalies a acollir, durant un o més dies,
els artistes que actuaran durant
el cap de setmana. DesFOLCa’t
proporcionarà la manutenció dels
artistes i l’organització farà d’intermediària en la gestió de la seva
acollida (dies i horaris, lliurament
de claus en cas que sigui necessari,
etc.), per tal d’oferir totes les facilitats a les famílies.
Tota la informació a www.calaf.cat.
El Festival presentarà properament la imatge d’enguany, així
com tota la programació de la 28a
edició.

Xerrada sobre l’alimentació
en la diabetis: etiquetes
nutricionals
IGUALADA
a delegació de l’Anoia de l’ADC
(Associació de Diabètics de Catalunya) ha organitzat per a demà
divendres, dia 31, la segona xerrada d’aquest mes de maig, que es
farà a l’Espai Centre Cívic Centre,
al c/ Trinitat, 12, a les 19 h.
Aquesta xerrada serà impartida per Esther Maldonado, que
explicarà “Com hem d’interpretar
les etiquetes nutricionals?”, com
les hem de llegir, què hem de tenir
en compte a l’hora d’adquirir un
producte i com ens pot afectar en
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la nostra glicèmia. Per fer-ho més
dinàmic i per poder posar-ho en
pràctica us recomanem que, si voleu, podeu portar etiquetes nutricionals i així realitzarem un treball
més dinàmic, en què tots podrem
participar-hi.
Us convidem a tots/es a què
vingueu i aprenguem més de l’alimentació en la diabetis i de com
llegir les etiquetes que tenim al
mercat. Us agrairíem que ens confirméssiu la vostra assistència a través del correu de l’ADC, adcanoia@adc.cat.

A PROVA DE FAMÍLIA

7

PLACES
DES DE € 18.690*
*PVP recomanat model XUV500 FWD W6 inclosos IVA i
impost de matriculació.
Model mostrat XUV500 FWD W10.
Consum Combinat ( L/100kms). FWD 7. AWD 7,5 CO2
Combinat ( CO2/100kms). FWD 183. AWD 197

www.mahindra.es -

C. Malvasia,
Malvasia, 44 bis
bis •• Tel.
Tel. 93
93 890
890 24
C.
24 37
37
Pol.
Ind.
El
Clot
de
Moja
•
Olèrdola
(Vilafranca)
Pol. Ind. El Clot de Moja • Olèrdola (Vilafranca)

info@atzera.cat
• www.mahindrasuv.cat
info@atzera.cat
• www.atzera.cat

Concessionari
Concessionari
del
del Penedès,
Penedès,
Garraf
Garraf
ii Anoia
Anoia

MIRANT ENDAVANT

16

Jornada formativa per a
entitats i joves per unes
festes de qualitat
COMARCA
es del Servei Comarcal de Joventut de l’Anoia i dins del marc
del programa GPS Jove (Grup Promoció Salut), juntament amb l’Àrea
d’Igualtat de Gènere i LGTBI de la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena, es posa en marxa la 3a edició de
la formació per a entitats i joves de
la comarca: Festes de Qualitat amb
la intenció d’apoderar els i les joves
com a agents actius i transformadors de certes dinàmiques relacionades amb l’oci nocturn.
L’objectiu de la jornada és debatre i treballar sobre la prevenció
de riscos derivats del consum d’alcohol i drogues en els espais d’oci
i en com podem reduir i/o prevenir les actituds sexistes i la violència
masclista que trobem present en
aquests espais de la mà d’expertes
en la matèria.
Es tracta d’un taller formatiu de
4h de durada i es durà a terme el

Mercè Arànega és Shirley Valentine,
al Teatre Municipal l’Ateneu

D

dissabte 15 de juny al matí, de les
9:30h a les 14h, a l’Oficina Jove de
l’Anoia (Consell Comarcal de l’Anoia – Plaça St. Miquel 5, d’Igualada).
Es convida a participar a totes
les entitats i grups de joves que organitzen activitats d’oci nocturn en
els seus municipis per tal de construir plegats unes festes més segures. En finalitzar la sessió es lliurarà
un certificat d’aprofitament als i les
assistents.
Els interessats/des poden formalitzar la seva inscripció a través de la
pàgina web anoia jove.cat

30 de maig de 2019

IGUALADA
’actriu Mercè Arànega torna
al Teatre Municipal l’Ateneu
d’Igualada per protagonitzar Shirley Valentine, un monòleg escrit
per Willy Russell que relata la petita revolució que experimenta una
mestressa de casa de mitjana edat
en rebre una oferta temptadora:
marxar de vacances a Grècia amb la
seva millor amiga. Una experiència
que marcarà un punt d’inflexió a la
seva vida i que la tornarà a connectar amb els seus anhels de joventut.
El muntatge, una coproducció de
Mola Produccions i Focus, està dirigit per Miquel Gorriz. L’espectacle
es podrà veure aquest diumenge, 2
de juny, a les 19h.
Les entrades es poden comprar anticipadament al web www.
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ticketea.com i al Punt de Difusió
Cultural i Turística d’Igualada, al c/
Garcia Fossas 2, fins divendres de
18:30 a 20:30h, dissabte d’11 a 14h
i de 18 a 21h, i diumenge d’11 a
14h. També des d’una hora abans
de la funció a la taquilla del teatre, al Passatge Vives. Les localitats
tenen un preu de 20, 18 i 15 euros, amb descomptes per a diversos
col·lectius. Els joves de fins a 25
anys podran comprar les entrades
a 5 euros, acreditant la seva edat
amb el DNI, en una proposta que
s’emmarca en la campanya Fins als
25 a cinc.

Qui és Shirley Valentine?
La Shirley és una mestressa de
casa de Liverpool que té una relació rutinària amb el seu marit
i dos fills que ja han marxat de
casa. Un dia, una amiga li fa un
regal sorprenent: un bitllet d’avió
per marxar, totes dues, quinze dies
de vacances a Grècia. La proposta
trasbalsa la Shirley, que es pregunta què se n’ha fet, d’aquella noia
que tenia tants somnis i com és
que s’ha convertit en una dona
de mitjana edat que beu vi blanc
mentre prepara un ou ferrat amb
patates fregides per al seu marit.
Shirley Valentine és un monòleg còmic que parla de la possibilitat de canvi i del coratge de
viure. I ho fa d’una manera tan

vital, tendra i divertida alhora
que no es pot fer res més que deixar-se arrossegar per la força de
la seva protagonista. Josep Maria
Pou parlava de Shirley Valentine
abans de la seva estrena a Barcelona afirmant que “és una funció
que s’ha convertit en un clàssic; fa
40 anys es va estrenar a Londres i
Willy Russell és un dels autors britànics més importants dels últims
anys”, i també destacava que
“el que fa la Shirley a l’escenari
sí que és una declaració d’independència, un cant de llibertat i
d’alliberament enorme de l’ésser
humà”.
Mercè Arànega La protagonista d’aquest monòleg còmic, Mercè
Aránega, s’ha mostrat molt satisfeta per poder interpretar aquest
personatge: “fa trenta anys vaig
veure Shirley Valentine a Buenos
Aires i vaig pensar que quan fos
gran volia fer la Shirley, era el meu
somni. Aránega ha explicat que el
treball actoral ha estat tota una
filigrana i afirma que “l’obra parla
de l’alliberament d’una dona, però
l’exemple és extensible a qualsevol
persona. Molts de nosaltres ens
hem posat traves per no avançar i
no ens hem escoltat. Tant Miquel
Gorriz com Mercè Aránega asseguren que Shirley Valentine és “una
obra en què rius i també t’emociones”.

Concert Tribut a Dr Feelgood i Rockwailers
IGUALADA
l proper dissabte 1 de juny
podrem gaudir del doble concert de Los Doctores i Rockwailers
al Rec on fire d’Igualada (c/ Creueta 37 ) a partir de les 23.30h.
Los Doctores fan homenatge
a l’històric quartet Dr. Feelgood,
liderat pel cantant Lee Brilleaux i
el guitarrista Wilko Johnson, que
va aconseguir popularitat a mitjan anys 1970, gràcies a un vibrant
repertori basat en la tradició del
rhythm and blues britànic amb el
qual van abanderar el denominat
Pub rock, resposta sorgida en els
ravals londinencs contra la fastuositat del rock progressiu i l’afectació del glam rock.
A pesar que la seva formació
original es va desbaratar en 1977,
Dr. Feelgood són reivindicats en
l’actualitat com a grup de culte
pels amants del rock de tot el món,
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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
carretoner.
– Repartidor sector alimentació, zona Catalunya.
– Ajudant de cuina per restaurant de la comarca per
cap de setmana.
– Torner CNC (amb carnet de pont grua i carretó).
– Electromecànics.
– Soldadors.
– R ebobinadors – ajudants per empresa de paper
situada a Piera.
– O peraris d’arts gràfiques amb experiència en
impressió, guillotina, enquadernació, rotatives,
engomadores, maquines alçadores ...de la zona de
l’Anoia. Experiència en el sector. Disponibilitat horària
per fer torns. Contracte temporal amb perspectives de
continuïtat.
– N etejadores per serveis de dies puntuals o
substitucions per la zona d’Igualada i Piera.
– A u x . A d m i n i s t r a t i u a m b c o n e i x e m e n t s d e
comptabilitat mitja jornada. Contracte temporal amb
perspectives de continuïtat.
– Operaris amb experiència maquinària amb pala.
– Operaris sector paper, bobinadors, rebobinadors,
experiència amb la carretilla.

per als quals Els Doctors reviuen el
llegat d’una de les millors bandes
que ha donat el Regne Unit.
Rockwailers és un projecte original que desenvolupa el guitarrista A. Calero, format en el Musicians Institute a Hollywood (LA).
Estil rock, blues, reggae, country-rock i altres ritmes aberrants.

Per a aquest projecte la veu
cantant del grup recau en la britànica Sharon Townshend (neboda de Pete Townshend, The
Who),
Una vegada definit el so i estil personal de la banda, interpreten també cançons icòniques
de la història de la música,. Amb
molta dosi de blues, rhythm and
blues al costat del so meridional
estatunidenc que combinen amb
bandes com Nirvana fins a Queen passant per Hendrix, Clapton,
Iggy, Joplin i sense deixar enrere
grans clàssics de Marley, Stones,
Beatles, etc.
Rockwailers, compta amb l’experiència d’haver gravat per part
de A. Calero i Sharon en el mundialment i mes famós estudi com és
el Abbeyroad Studios (London) on
van néixer moltes de les cançons
que ara interpreten.

Dissabte nova visita guiada al Cementiri Vell
IGUALADA
quest dissabte, 1 de juny, a les
11h, l’Ajuntament d’Igualada
proposa una nova visita guiada al
Cementiri Vell, amb motiu de la
commemoració dels seus 200 anys.
Aquesta activitat està dirigida principalment als membres del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
(CECI), però està oberta a tothom
que tingui ganes de conèixer la
història d’aquest espai emblemàtic, que es va inaugurar l’any 1818.
La visita descobrirà la història de
l’edificació, que es va crear després
de la clausura definitiva de l’antic
cementiri, ubicat a l’actual placeta
del Bruc. Un procés, el de la millora dels cementiris, que es va produir en moltes ciutats després que,
l’any 1787, Carles III prohibís enterrar dins dels nuclis urbans. Els assistents a la visita podran conèixer la
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història i secrets d’aquest espai,
com el “cementiri lliure”, on eren
enterrats els que no professaven
la religió catòlica. La proposta,
que és gratuïta i que no precisa inscripció prèvia, anirà a càrrec de David Martínez, guia del
departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament. A banda, al
vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada encara es pot visitar l’exposició 200 Anys del Cementiri Vell

d’Igualada, comissariada per Jordi
Enrich i David Martínez, que mostra l’evolució dels espais funeraris
de la ciutat, des dels antics assentaments funeraris tardoromans al
cementiri de Santa Maria, passant
per la plaça del Bruc, el Cementiri Vell i el Cementiri Nou d’Enric
Miralles i Carme Pinós. Aquesta
mateixa exposició està ubicada
també al Cementiri Vell, fins al 3
de novembre.
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Quin és el millor restaurant de forquilla
i ganivet de l’Anoia?

COMARCA
l Festival de Tendències Gastronòmiques Vadefoodies, que se
celebrarà a Igualada els dies 14 i 15
de juny, comença a escalfar motors
amb el Concurs d’Esmorzars de
Forquilla de l’Anoia, una competició que no només pretén involucrar els establiments i els comensals de la comarca en el festival,
sinó que també vol posar en valor
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un dels àpats més tradicionals de
la cuina catalana: l’esmorzar de
forquilla i ganivet.
Quin és el restaurant de l’Anoia que ofereix el millor esmorzar
de forquilla i ganivet? Tothom pot
contribuir a fer aquesta difícil elecció participant al concurs que arrenca el proper dissabte 1 de juny,
amb la participació de més d’una
vintena d’establiments d’arreu de
la comarca. Vadefoodies proposa que sigui la votació popular la
que decideixi quins son els millors
esmorzars de forquilla de l’Anoia, de tal manera que en cada un
dels bars i restaurants participants
el comensal podrà emplenar una
butlleta on puntuarà l’esmorzar
de l’1 al 5 i dipositarà la papereta
en una urna que també trobarà a
l’establiment.
El recompte es farà el dissabte
dia 15 de juny al matí, en ple festival Vadefoodies, i es determinarà el primer i el segon premi que
s’atorgaran en acabar l’esmorzar
que es farà a la rambla del Museu
de la Pell.

A més, pels amants d’aquests
esmorzars tan gastronòmics com
contundents, el dissabte dia 15 de
juny en el marc del festival Vadefoodies, els cuiners Sergi de Meià
i Adelaida Castells, coautors del llibre “Esmorzars de forquilla”, oferiran un showcooking i degustació
d’un plat de morro i tripa.
Tant per poder assistir a l’esmorzar com per gaudir del
showcooking i degustació del dissabte dia 15 de juny, cal apuntar-se
i comprar els tiquets a la web vadefoodies.cat, ja que les places són
limitades.

Bars i restaurants on
esmorzar
Restaurant Nou Urbisol, Restaurant Mirasol, Ca La Tieta, Ca
l’Andorrà, Bar del Rec, Bar Tarragona, El Café de l’Ateneu, Combina’t, Il Nuovo, Gastrobar Mar i
Terra, Ca la Maria, El Racó del Traginer, Cal Tonet, Marcet, Hotel Robert, Parador de Calaf, Restaurant
Catalunya, Antiga Cafeteria Soler, i
Restaurant Cal Ramonet.

Mercat de cooperatives escolars, dissabte
al Passeig
IGUALADA
quest dissabte, dia 1 de juny,
al matí, tindrà lloc al Passeig
Verdaguer d’Igualada el mercat
de cooperatives escolars, creades
pels alumnes de 5è de primària
en el marc del programa Cultura emprenedora a l’escola, impulsat per la Diputació de Barcelona
i coordinat, en l’àmbit local, pels
departaments d’Ensenyament i de
Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada. Enguany el
mercat està inclòs en els diferents
actes de FirAnoia.
Les cooperatives participants
seran: Crea’t Marista i Màgia Marista dels Maristes Igualada, Escoomix i Escoo&Company de les
Escolàpies, Imaginar per crear i
Fullshop de l’Acadèmia Igualada,
Evac i Energi.coop de l’Emili Vallès,
Mavets i Mopins del col·legi Monalco, Cre@ant_somnis de l’escola
Mare del Diví Pastor, Montupia i
Màgic Shop de l’Escola Pia i Platicraks del Gabriel Castellà. A les
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parades oferiran els productes elaborats durant el curs i es podran
comprar articles de bijuteria i de
regal o elements de decoració per
a la llar, entre altres, la majoria
d’ells fets amb materials reciclats.
El mercat estarà obert de 10 a 13
h i les parades estaran ubicades al
Passeig Verdaguer, entre els carrers
Esquiladors i Sant Vicenç.
Al llarg del curs els alumnes
han constituït una cooperativa,
n’han elegit la junta, han redactat

els estatuts, han fet l’aportació de
capital inicial, han dissenyat un logotip, han escollit els productes,
després de fer un petit estudi de
mercat, i els han produït per després vendre’ls. També han passat
per l’Ajuntament per registrar la
cooperativa i participar en una sessió d’assessorament i van ser rebuts
per l’alcalde, a qui van sol·licitar el
permís d’instal·lació del mercat a la
via pública. Han participat, a més,
en una sessió de cooperativisme
per part d’un tècnic de l’Ateneu
Cooperatiu de la Catalunya Central. Una part dels beneficis que
obtinguin amb la venda dels productes al mercat els destinaran a
diferents ONGs locals.
Igualada participa en el projecte des dels seus inicis, al curs 20112012. En aquestes vuit edicions,
més d’un miler d’alumnes d’escoles
de la ciutat han passat pel projecte, creant més de seixanta cooperatives escolars gràcies a aquest
programa.

La Lliga ha arribat als 1000 socis!
CAPELLADES
Dissabte 1 de juny, Celebrem
1000 socis de La Lliga! Coincidint
amb el dia de l’Associacionisme
cultural, la Lliga celebrarà que ja
té més de 1000 socis amb activitats
durant tot el dia.
A les 11.00 h, festival infantil
amb Marcel Gros al pati de la Lliga,
amb entrada lliure. Marcel Gros és
un clown, showman, pallasso... Els
seus espectacles, sempre de creació
pròpia, persegueixen l’originalitat. Actualment considerat un dels
millors pallassos del nostre país, li
agrada fer humor intel·ligent adreçat a infants i adults.
A les 13.00 h, concert-vermut
amb The Curlies a la terrassa. Entrada: consumició. Durant el concert es farà el sorteig trimestral
d’un premi sorpresa per als socis!
A les 14.30 h, dinar popular i
espectacle al teatre. El restaurant
de La Lliga ha preparat de menú:
amanida, fideuada, postres i ca-

fè. Després de dinar, espectacle de
màgia amb Sergi Armentano, que
juga amb la màgia de prop, que
es viu a tan sols uns centímetres
dels ulls del públic. Un espectacle
divertit, dinàmic, interactiu i molt
participatiu. Preu dinar+espectacle: 12 euros socis i 13,50 euros no
socis. Inscripcions i pagament a la
cafeteria-restaurant.

A les 19.00 h, concert al teatre
amb Amazing Gospel, un cor de
música gòspel que té cantaires de
diferents poblacions del Baix Llobregat i l’Anoia. Va iniciar la seva
activitat l’octubre de 2011 i ara té
95 components actuals en actiu.
Entrada lliure. (Patrocina l’Ajuntament).
A les 23.00 h, al pati, Nit Musical amb el grup La Guingueta,
que oferirà havaneres i cançons de
taverna Entrada consumició.
Dijous 30, xerrada: “Dietes miraculoses”, a càrrec de Marta Julià,
nutricionista del Centre Mèdic Capellades. Serà a les 19.30 h, al Saló
Rosa, amb entrada lliure. Podem
trobar una gran varietat de dietes,
però no totes formen part d’una
alimentació equilibrada i saludable.
Divendres 31, cinema: “Intocable”. A les 19.30 h, a la Sala Petita.
Entrada lliure. Versió doblada al
català.
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Diumenge, agenda musical
piano amb un repertori molt bonic
i variat de tot el què han treballat
durant aquest curs.
L’entrada és gratuïta.

Segona trobada de corals

CASTELLOLÍ

Concert dels alumnes de
piano
Els alumnes de piano de l’Escola de Música de Castellolí i Gavà oferiran aquest diumenge 2
de juny a les 12 del migdia a la
Brillante, un fantàstic concert de

El mateix diumenge a la tarda, a
l’església vella de Castellolí, celebració de la segona trobada de corals
amb la participació de la Coral Veus
de Tous de Sant Martí de Tous, Coral
La Lira de la Pobla de Claramunt,
Coral Collbató de Collbató i la Coral
d’Aulí de Castellolí, que enguany
celebra el 25é aniversari.
El concert serà a les 7 de la tarda i cada coral oferirà un repertori
de 3 cançons acabant el concert
amb un cant comú tots junts.

Noves oportunitats per als
joves que no han superat
l’ESO
PIERA
l 13 de maig es va obrir el termini de preinscripció per als estudis del Pla de Transició al Treball
de l’Anoia Sud (PFI-PTT Anoia Sud).
Aquest programa formatiu està
organitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
i la Xarxa TET Anoia Sud amb el
suport de la Diputació de Barcelona.
Hi poden accedir tots aquells
joves de 16 a 21 anys que no hagin
superat l’ESO però que estiguin

E

interessats en formar-se en una
professió o tenir més possibilitats
per accedir a un cicle formatiu o
al món laboral. El PFI ofereix la
possibilitat d’escollir entre un curs
d’Auxiliar en Activitats d’Oficina i
Serveis Administratius Generals o
un d’Auxiliar en Vivers i Jardins.
Les persones interessades en
formalitzar la preinscripció poden
adreçar-se a la Nau (carrer Copèrnic, 12) de Piera. Més informació al
telèfon 93 776 21 14.

Avui, concentració de la
Taula de Dones
CAPELLADES
vui, darrer dijous de mes, es
farà una nova concentració de
la Taula de Dones. Serà a les 7 de
la tarda, davant l’arbre de la font
de la plaça Verdaguer.

A

Aquesta concentració serveix
per denunciar els assassinats masclistes que s’han produït les darreres setmanes. La convocatòria és
oberta a tothom qui vulgui participar-hi.

MIRANT ENDAVANT

18

Aplec del Castell
SANTA MARIA DE MIRALLES
quest proper diumenge 2 de
juny, matinal festiva al Castell
de Santa Maria de Miralles, en l’escaiença de la celebració de l’Aplec.
La jornada començarà cap a
dos quarts de deu del matí amb
botifarrada popular (3 euros); una
hora més tard hi haurà una exhi-

A

bició de balls de bastons amb la
Colla de Bastons Picadits de Santa
Oliva i l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova.
A 2/4 de 12 del migdia, a càrrec
d’Anoia Patrimoni, es farà una visita guiada per l’entorn, i a 2/4 d’1
del migdia celebració de la missa
solemne.

Properes activitats musicals
de l’ECMMI

IGUALADA
’Escola Conservatori Municipal
de Música d’Igualada - ECMMI
organitza per aquest dissabte al
matí una trobada de Combos en
la que hi participen l’Aula Municipal de Música de Piera, l’Escola de
Música de Vilafranca del Penedès,
el Conservatori de Vilanova i la
Geltrú, el Centre d’Estudis Musicals

L

Can Maristany, l’Escola Municipal
Sant Sadurní d’Anoia i el Conservatori Municipal de Música d’Igualada.
L’exhibició es farà entre les 11 i
la 1 del migdia, i per tancar la matinal fins les 2 hi haurà una sessió
de Soundpainting, conduïda per
Pep Mula.
L’entrada és gratuïta.
Una altra activitat oberta a
tothom està programada per dimarts vinent, a les 8 de la tarda a
l’Auditori de l’Escola/Conservatori
Municipal de Música d’Igualada;
és el concert d’alumnes 6è G.P.
Trompa, cant i piano. Els alumnes
Anna Segura, piano; Albert Boix,
trompa; Alex Viñals, cant, estaran
acompanyats al piano per Maria J.
M. De Arenzana.
L’entrada també és gratuïta.

La Festa del Timbaler celebra
la 20a edició

EL BRUC
quest proper cap de setmana,
1 i 2 de juny, al Bruc s’hi celebra la Festa del Timbaler enguany
en la seva 20a edició.
La festa, amb la fira d’època
corresponent, commemora els fets
ocorreguts el juny de 1808. Concretament, el 4 de juny de 1808
una columna francesa va sortir de
Barcelona en direcció a Manresa,

A

Lleida i Saragossa. La vigília de la
batalla, el dia 5 de juny de 1808,
es van tallar pins i van cavar foses
per barrar el pas als francesos. Els
efectius de la columna francesa
sumaven 3.800 homes. El resultat
de l’emboscada estratègica del dia
6 de juny fou la retirada de la columna francesa, amb 300 efectius
morts i un dels canons perdut en
ensorrar-se el pont d’Abrera, quan
es retiraven.
Qui s’acosti a la Festa del Timbaler hi trobarà teatre popular al
carrer, firaires, jocs tradicionals per
a nens, mercat d’època, desfilada de grups de recreació històrica,
trabucaires, timbalers, fira de la
cervesa… I, sobretot, gent de totes les edats amb moltes ganes de
gaudir d’un dia inoblidable.

Avi, et trauré d’aquí!, a Sant
Carles de la Ràpita

CAPELLADES
l llibre “Avi, et trauré d’aquí!”
(Saldonar edicions, març 2019),
en què l’escriptor capelladí Joan
Pinyol dona compte de la lluita per
treure el seu avi Joan del Valle de

E

los Caídos, serà presentat aquest
divendres 31 de maig a Sant Carles
de la Ràpita.
Es tractarà de la quinzena presentació del llibre després de Manresa, Gelida, Capellades, Reus, La
Torre de Fontaubella --Priorat--,
Barcelona, Igualada, Sant Julià de
Vilatorta, Towson University de
Baltimore --EUA--, Georgetown
University de Washington, Hood
College de Frederick --estat de
Maryland--, Columbia University
de Nova York i La Garriga.
La presentació del llibre que
desenterra la memòria republicana del mausoleu ideat per Franco
tindrà lloc a l’Església Nova (Avinguda de Catalunya, 12), començarà a les 19.30 h i anirà a càrrec
de l’actual regidor d’ensenyament
d’aquesta població del Montsià i
professor de secundària a l’institut
Els Alfacs, Àlex Cervera.
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Els valors de la cultura empresarial
escalaran la 19a Nit UEA
IGUALADA
a Unió Empresarial de l’Anoia ha
donat a conèixer els detalls de
la XIX edició de la Nit Empresarial
UEA. Una nit que ja s’ha convertit
en l’esdeveniment amb més notorietat i consolidació de la Catalunya Central, una cita de referència,
oberta a tothom. L’escenari d’enguany serà el Pavelló d’Esports Les
Comes d’Igualada, un espai que
destaca i reforça els valors de la
cultura empresarial: el treball en
equip, l’esforç, la cooperació, el
sacrifici, la superació... valors similars als que aporta l’esport.
Amb el lema “Tu ets la Unió”,
l’entitat empresarial vol reconèixer la tasca diària dels empresaris,
però sobretot, i segons el president de la UEA, Joan Domènech,
“volem agrair la implicació i confiança que dipositen els socis amb
nosaltres, ja que ells són la nostra
raó de ser”, i amb la unió de tots
“fem de l’Anoia un territori amb
talent, coneixement, competitiu,
industrial, dinàmic, i pròsper”. Un
lema que queda plasmat gràficament amb la imatge d’un mosquetó d’escalada com a element
d’unió de diversos tipus de cordes,
una metàfora de la varietat d’empreses, persones i sectors empresarials de la comarca.

L

Es posarà en marxa
una aplicació mòbil
per fomentar i reforçar
el networking,
la cooperació i la
col·laboració empresarial
La Nit Empresarial de l’Anoia
és un esdeveniment que cada vegada té més prestigi i més ressò,
per l’alta participació i per ser un
bon escenari per al networking. En
aquest sentit, Domènech ha afirmat que “en aquesta edició des
de la UEA fem una clara aposta
per reforçar les relacions laborals,

aconseguir nous contactes i fer xarxa, oferint dos moments al llarg
de la vetllada: un primer, a l’inici, amb l’aperitiu de benvinguda,
i un segon, al final, amb la copa
chill out”. També, per fomentar el
networking i aprofitant les eines
digitals que ens aporta la revolució
4.0 “posarem en marxa una aplicació mòbil que tots els assistents
a la Nit Empresarial UEA podran
descarregar-se i instal·lar-se al seu
dispositiu mòbil (iOS i Android).
Una aplicació per conèixer qui
vindrà i així cultivar relacions empresarials”, explicava el president
de l’entitat.

Agnès Busquets
presentarà l’acte central
Des de l’entitat s’espera congregar al voltant de quatre-cents
empresaris i directius d’arreu de
l’Anoia i comarques veïnes, en una
nit que s’espera ser “molt distesa,
fresca, animada, i al llarg de la
qual hi haurà algunes sorpreses”.
Amb aquest caire fresc, la conductora de l’acte central serà l’actriu
Agnès Busquets.

Premis UEA, jurat i
guardó amb novetats
En el transcurs de la Nit Empresarial tindrà lloc l’entrega dels
Premis UEA, uns reconeixements

per distingir aquelles iniciatives
empresarials que hagin destacat
durant l’any 2018 i que alhora estimulen la millora de la competitivitat i de la qualitat de les empreses
de la comarca. Les categories premiades seran: Premi a la Trajectòria
Empresarial, Premi a la Capacitat
Emprenedora, Premi a l’Empresa
Innovadora, Premi al Compromís
Social de l’Empresa, i Premi a la
Millor Estratègia de Comunicació
Empresarial, aquest últim amb la
col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els premiats
rebran el guardó de la UEA, aquest
any amb un nou disseny, elaborat amb ferro per l’empresa Trevi
Tallers Mecànics. Com a novetat
destacada, i amb l’objectiu de guanyar prestigi i donar un valor afegit als Premis UEA, el jurat estarà
format per 8 euros personalitats
de diferents sectors d’activitat,
amb coneixement del teixit empresarial del territori i amb capacitat tècnica per valorar els aspectes
de les categories establertes.
Les inscripcions per assistir al
sopar estan obertes fins el divendres 14 de juny, i es poden fer a
través del web www.soparempresarialuea.cat, www.uea.cat, trucant al 93 805 22 92, o bé per correu electrònic a uea@uea.cat

Visita guiada al barri de la Font-Vella
IGUALADA
i voleu conèixer la història
d’aquest indret i de la comissió
de festes del barri la Font-Vella
d’Igualada, el dilluns dia 3 de juny,
es durà a terme una visita guiada,
on coneixereu aquest barri emblemàtic al cor d’Igualada. Us explicaran el funcionament de la comissió
i coneixereu el Botines i la senyora Pilar que són els gegants del
barri de la Font Vella d’Igualada.
Són els gegants amb més història
d’Igualada, i la parella de gegants
més antiga que es conserva a la
ciutat i a la comarca de l’Anoia. La
parella, amb 162 anys d’història
damunt les seves espatlles, ha vis-

S

cut l’evolució d’Igualada, les seves
festes i ha vist al llarg dels anys la
creació de nous gegants i elements

del bestiari igualadins que amb ells
han ballat conjuntament pels carrers i les places d’Igualada. Avui en
dia la parella està catalogada dins
del grup de gegants centenaris.
Malgrat que no han sortit gaire de
la capital de l’Anoia són una parella molt coneguda.
La visita anirà a càrrec de David
Martínez i cònsols de la comissió.
L’inici de la visita serà a les 11h
del matí a la plaça Pius XII, punt
d’origen de la ciutat d’Igualada i
des d’on es visitarà entre d’altres
elements: l’església del Roser (on
viuen els gegants), la Font Vella, i
els diferents punts de l’evolució i
transformació del barri.

La Flama del Canigó. Origen i significat

PIERA
illuns vinent 3 de juny a les
19h Llum Ferrero i Toni Aya-

D

la conduiran aquesta xerrada
entorn la significació i l’origen
de la Flama del Canigó.
Convidats pels Falcons de Piera, els activistes culturals i dinamitzadors del moviment de la
Flama del Canigó Llum Ferrero i
Toni Ayala fa anys que realitzen
conferències sobre aquesta temàtica arreu del territori català.
El moviment va iniciar-se cap
els anys 50 a la zona del Roselló,
i des d’aleshores la matinada del
22 al 23 de juny la Flama del Ca-

nigó es renova al cim d’aquesta
muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc
la distribueixen arreu dels Països
Catalans seguint diverses rutes per
tal d’encendre les fogueres de la
nit de Sant Joan.
A Piera cada vespre del 23 de
juny, la Flama del Canigó recorre
els carrers de la Vila fins arribar
al parc del Gall Mullat. Sardanes,
falcons, batucada i grallers acompanyen l’encesa de la foguera.
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3 dies de Festa Major a Rubió
RUBIÓ
a Festa Major de Rubió, la festa
gran del poble, arriba plena de
propostes i activitats, destacant-ne
un programa matinal relacionat
amb la prehistòria i que està relacionat amb les excavacions dels
dolmens de les Maioles. També hi
haurà tallers didàctics relacionats
amb el tema i la fira de productes
artesans i locals.
Una festa major tradicional, lúdica i festiva en el marc incomparable del castell i l’església. Des de
l’Ajuntament es convida els anoiencs a participar-hi.
Tant dissabte com diumenge
es podrà visitar, a l’Ajuntament,
l’exposició del concurs de dibuix de
Rubió i l’exposició fotogràfica del
Dolmen de les Maioles, aquesta a
l’església de Santa Maria.
El programa d’actes és el següent.
Divendres 31 maig a les 9 del
vespre, a la fresca, hi haurà el festival Músiques del Món. L’espectacle
és d’entrada gratuïta.
Dissabte 1 de juny
A les 5 de la tarda hi haurà jocs
tradicionals, castell inflable i passejades amb ponis. També xocolatada popular i cercavila amb els
capgrossos i la Cuca de Rubió amb
l’acompanyament de la xaranga
Ho Peta Street Band.
De les 5 a les 7 de la tarda, visites guiades al Castell de Rubió amb
Anoia Patrimoni.
A les 6 hi haurà el concurs de
trencar ametlles, que arriba a la
quarta edició.
A 1/4 de 10 de la nit, sopar de
Festa Major (cal reservar. 15 euros).
Amb estona de bingo i espectacle
de balls amb el grup Remember
Dance.
Diumenge dia 2
A partir de les 10 del matí, a
la plaça de l’Ajuntament hi haurà
l’activitat de la matinal prehistòrica “Viure entre dòlmens”.
A les 11 del matí, celebració de
la missa amb els cants de la Coral

L

La Llàntia; aquest grup, oferirà un
concert, mitja hora abans de començar la missa.
A la sortida e l’església hi haurà el repartiment del panet beneït
a tots els presents.
A la 1 de la tarda, lliurament
de Premis del Concurs de dibuix.
Tancarà la Festa Major d’enguany el ball de vetlla amb la música en directe del grup Duo Parfils,
que començaran a sonar cap a 2/4
de 8 de la tarda.
Concurs de dibuix
Pot participar al concurs tothom que ho desitgi i en tècnica
lliure. Els dibuixos han d’estar muntats en cartolina rígida de 30x40 i al
dors hi haurà les dades de l’autor;
el tema de l’obra serà sobre espais
singular de Rubió.
S’estableixen tres categories: Infantil (fins a 12 anys), juvenil (de 12
a 16) i adult (a partir de 17 anys). Hi
haurà dos premis per categoria.
Les obres s’han de presentar el
dia 1 com a màxim a les 6 de la tarda a l’Ajuntament de Rubió.
“Viure entre dolmens”: matinal
de prehistòria al Castell de Rubió
El Dolmen dels Tres Reis i el
Dolmen de les Maioles són els principals monuments que ens parlen
del Neolític i de la primera edat
dels metalls, el Calcolític.
Aquest proper diumenge, dia
2 de juny, al Castell de Rubió i durant tot el matí reviurem aquest
període de la nostra prehistòria a
Catalunya amb tallers participatius, exposicions i demostracions,
amb la coordinació de Cat Patrimoni i el patrocini de l’Ajuntament de Rubió.
Pintura rupestre, cistelleria
prehistòrica, ceràmica cardial, fosa de metalls, mòlta de cereals,
joieria prehistòrica, tir amb arc,
elaboració de teixits, cocció de pa,
taller d’arqueologia pels petits i la
construcció d’un dolmen a la plaça
de l’Ajuntament.
Viure entre Dolmens vol posar
la prehistòria a l’abast de tothom,

Activitats de la Piscina Blava
per a aquest estiu

CAPELLADES
quest diumenge, dia 2 de
juny, hi haurà jornada de
portes obertes per inaugurar la
temporada d’estiu de la Piscina
Blava de Capellades.
Al llarg de diverses setmanes,
els usuaris de la piscina podran
anar gaudint d’activitats, a banda del bany, que es podrà fer fins
al 16 d’agost, de les 11 del matí a
les 8 del vespre, i a partir del dia
17, de les 11 a les 7 de la tarda.
Per accedir a l’aigua, s’ha posat
una escala que afavoreix l’entrada i la sortida. A més, aquest any

A

s’ha reforçat el Wifi, que tindrà
una cobertura més àmplia i per a
totes les zones de la instal·lació.
La primera de les activitats
serà el Play Off de frontó, que es
farà el cap de setmana del 7 al 8
de juny. També es repetirà el Torneig de Frontó, que començarà
el dissabte 6 de juliol.
Una altra proposta és la “Piscina Nocturna”, el divendres 28
de juny, fins a la mitjanit. Al juliol es repetirà els dies 6 i 12 i a
l’agost el dia 4.
El dia 14 de juliol, nou “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”,
amb una festa d’inflables que
omple la piscina gran.
Durant tot el mes de juliol,
els més petits podran aprendre a
nedar amb els habituals cursets
de natació. Els qui vulguin posar-se en forma tenen una nova
edició de les classes d’“Aiguagim”, que es fan de manera gratuïta i sense inscripció els dimarts
i dijous de 7 a 3/4 de 8 del vespre. Com a novetat, els matins de
dijous es farà ioga, de 10 a 11 h,
aquí sí amb inscripció prèvia.
Tota la temporada de bany,
els usuaris tindran Bibliopiscina,
un espai que permet gaudir de
diferents lectures dins el recinte.

petits i grans, amb participació,
experiències, aprenentatge, sensacions,... en una matinal lúdica,
familiar i participativa. Totes les
activitats seran obertes i gratuïtes
en un entorn privilegiat, el Castell
de Rubió.
També podrem recordar una de
les principals troballes arqueològiques que s’ha fet a la comarca: el
Sepulcre Megalític de les Maioles.
Una exposició fotogràfica a l’interior de l’església de Santa Maria ens
farà reviure la descoberta, l’excavació arqueològica i la restauració
d’aquest important dolmen. Localitzat l’any 1991, excavat, consolidat i senyalitzat el 1995 i publicada
la Monografia del Sepulcre Megalític de les Maioles a la Revista Estrat
7 de la Secció d’Arqueologia del
CECI, el 2002, és un exemple de treball ben fet i, que ara, juntament
amb el del Tres Reis s’ha acondicionat de nou el seu entorn i s’ha
renovat la senyalització per iniciativa de l’Ajuntament de Rubió amb
la col·laboració de la Diputació de
Barcelona.
I Certamen de Músiques del
Món Rubió (MMR)
Latiovisual Cultura organitza el
primer certamen de Músiques del

Món Rubió, demà divendres 31 de
maig on se succeiran sons catalans,
andalusos, moçambiquesos, germans i llatins.
Nhamirre, un quartet compost
per un dels grans músics africans
amb qui compta Barcelona, el baixista i compositor Childo Tomás, les
seves dues filles, Nyeleti Tomás i Xiluva Tomás, amb veus i violins; i el
percussionista brasiler Alan Sousa.
Nhamirre Project és un pont entre dues cultures, entre la tradició
africana i l’occidental, un descobriment de la riquesa que ens aporta
la música de Moçambic.
Claus Vega, productor de música electrònica, germano-xilè,

oferirà la seva música digital en
un directe, un treball que aconsegueix transportar-nos a paradisos desconeguts.
Diego Paqué, músic i productor. Director de Latiovisual Cultura, organitzadora de l’esdeveniment, oferirà el seu projecte
musical, les noves composicions
del qual vibren en l’experiència
d’unes mans a la guitarra, una
veu i unes lletres originals i diferents, que fan d’aquest músic un
artista in-etiquetable.
L’espectacle començarà a les 9
de la nit i es farà a l’aire lliure, al
peu de l’església.
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DIA A DIA
DIJOUS 30 - Ascensió del Senyor, St. Ferran, Sts. Basili i Emèlia, Sta. Joana d’Arc i Beat Pere Tarrés
■A
 les 5 de la tarda, a Montbui (la Vinícola), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■A
 les 6 de la tarda, al Centre Cívic Montserrat (Igualada), xerrada-taller: “El riure cura”, amb l’animador Pere Solé.
■A
 les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball amb el grup A Vives Veus. (Setmana de
la Gent Gran).
■A
 les 6 de la tarda, a la seu de la UEA (Igualada), taula rodona: “Empresa 4.0: de la productivitat a la competitivitat, i
presentació del llibre La industria 4.0 en las sociedad digital”.
■A
 les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de lectura del llibre “El guepard”.
■A
 les 7 de la tarda, a la plaça Verdaguer de Capellades, concentració de la Taula de Dones.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, a la Llibreria Aqualata (Igualada), presentació del llibre “Brida” de Jordi Mas López.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga (Capellades), xerrada: “Dietes miraculoses”, amb Marta Julià, nutricionista.
■A
 les 8 del vespre, al Casal Popular d’Igualada, el Foment, xerrada i presentació del llibre “Bombay, Mumbai. La vida és
la vida. Sóc gràcies a tu”, amb el seu autor, Amin Sheikh.
DIVENDRES 31 - La Visitació de la Mare de Déu, Sta. Peronella, St. Avel·lí i Sta. Avel·lina
■A
 les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de literatura i cinema. L’imperi del sol.
■A
 les 7 de la tarda, al Pg. Verdaguer - C/ St. Vicenç, inauguració oficial de la 66a FirAnoia
■A
 les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre (Igualada), xerrada: “Com hem d’interpretar les etiquetes nutricionals?”. Organitza: Associació de Diabètics de Catalunya.
■A
 les 8 de la tarda, a Caves Bohigas (Òdena), concert de la banda Filferro.
■A
 les 8 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Supernit a les Biblioteques.
■A
 les 9 del vespre, al Castell de Rubió, I Certamen de Músiques del Món Rubió (MMR), amb Nhamirre, Claus Vega i Diego Paqué.
■A
 2/4 de 10 de la nit, al barri del Sant Crist (Igualada), sardinada popular.
■A
 2/4 d’11 de la nit, al Casino de Calaf, 2n Concurs de Monòlegs 2019, amb els tres finalistes: Inocencio Rodríguez, Dani
Escarrà i Ferran Aznar.
■A
 les 11 de la nit, al Casino de Calaf, Jordi Merca amb l’espectacle “Yo sobreviví a la EGB”.
■A
 les 11 de la nit, al barri del Sant Crist (Igualada), ball amb el directe de Sheila i Bartomeu.
■A
 2/4 de 12 de la nit, a la sala Rec on Fire, concert tribut a Dr. Fellgood i Rockwailers, amb Los Doctores.
DISSABTE 1 DE JUNY - Sta. Laura, St. Justí i St. Ignasi (Iñigo)
■T
 ot el dia, a Igualada, FirAnoia.
■A
 l matí, al barri del Sant Crist (Igualada), activitats esportives i gimcana.
■D
 e 10 del matí a 1 del migdia, al Passeig Verdaguer d’Igualada (entre els c/ Esquiladors i Sant Vicenç), mercat de cooperatives escolars (Cultura emprenedora a l’escola).
■A
 les 10 del matí, a la Torre de Claramunt, visita guiada al Castell, amb Anoia Patrimoni.
■A
 les 11 del matí, a Igualada, visita guiada al Cementiri Vell.
■A
 les 11 del matí, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), trobada de combos amb diferents escoles de música.
■A
 les 12 del migdia, a les Cotxeres dels Moixiganguers (Igualada), audicions dels alumnes de l’Aula de Sons.
■A
 l migdia, a les pistes esportives de Can Passanals (Montbui), semifinals 8è Torneig Internacional Arcadi Manchón.
■A
 la tarda, a Rubió, jocs i cercavila.
■A
 les 5 de la tarda, al barri del Sant Crist (Igualada), celebració de la missa.
■A
 les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), 3r Festival Galàctic, cançó d’autor i poesia.
■A
 les 6 de la tarda, a Vilanova del Camí (Centre d’Innovació Anoia), ball de la Gent Gran amb el trio Stresband.
■A
 les 7 de la tarda, a La Lliga de Capellades, festa Celebrem que som 1.000!
■A
 les 7 de la tarda, al barri del Sant Crist (Igualada), Green Run cursa i caminada.
■A
 les 10 de la nit, a Santa Maria de Veciana, inici Cicle de Concerts a l’església, amb Trio Héxié.
■A
 les 10 de la nit, al Casino de Calaf, teatre “El crèdit”, amb l’ATC del Casal de Calaf.
■A
 les 11 de la nit, al barri del Sant Crist (Igualada), ball de gala amb Sheila i Bartomeu.
DIUMENGE 2 - Sts. Marcel·lí i Pere, St. Erasme (Elm o Telm), St. Eugeni I i Sts. Germà, Paulí, Just i Sici
■T
 ot el dia, a Igualada, FirAnoia.
■T
 ot el dia, al Bruc, Festa del Timbaler.
■T
 ot el dia, a la Piscina Blava de Capellades, jornada de portes obertes.
■A
 l matí, al castell de Miralles, Aplec del Castell.
■A
 l matí, a Rubió, “Viure entre dòlmens”, matinal prehistòria i fira d’artesania.
■A
 l matí, al parc de l’Estació Vella, 1r Cros escolar de relleus per parelles Garcia Fossas.
■A
 les 11 del matí, al barri del Sant Crist (Igualada), cursa infantil i xocolatada.
■A
 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, visita guiada a Cal Boyer - Museu i a Cal Granotes.
■A
 2/4 de 12 del migdia, al castell de Miralles, visita guiada amb Anoia Patrimoni.
■A
 les 12 del migdia, a Igualada (centre ciutat), cercavila amb les parelletes d’hereus i pubilles, els gegants de la ciutat i
els gegantons.
■A
 les 12 del migdia, al barri del Sant Crist (Igualada), ballada de sardanes amb la Cobla Cassà de la Selva.
■A
 les 12 del migdia, al nucli antic de Montbui, visita guiada a l’església de Santa Margarida; amb Anoia Patrimoni.
■A
 les 12 del migdia, a Castellolí (La Brillante), concert dels alumnes de piano.
■A
 les 12 del migdia, a La Llacuna, visita guiada al castell de Vilademàger; amb Anoia Patrimoni.
■A
 l migdia, a les pistes esportives de Can Passanals (Montbui), finals del 8è Torneig Internacional Arcadi Manchón.
■A
 2/4 de 2 del migdia, al barri del Sant Crist (Igualada), exhibició dels Falcons de Capellades.
■A
 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig (Igualada), ball de tarda amb la música en directe d’Àlex.
■A
 les 6 de la tarda, al CCC La Vinícola (Santa Margarida de Montbui), ball de tarda amb la música de Pere de Rico Rico.
■A
 les 6 de la tarda, a Masquefa (fàbrica Rogelio Rojo), ball popular amb Som-hi Band.
■A
 les 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball country i line dance amb l’associació Anoia Country.
■A
 les 6 de la tarda, al Casino de Calaf, teatre “El crèdit”, amb l’ATC del Casal de Calaf.
■A
 les 6 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Capellades, tercer concert del Festival d’Orgue, amb Pedro Aguiló, Víctor Hernández i Berenguer Montserrat, estudiants de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
■A
 les 7 de la tarda, al barri del Sant Crist (Igualada), cantada d’havaneres amb el grup Blau Mediterrà.
■A
 les 7 de la tarda, a Santa Maria de Veciana, Cicle de Concerts a l’església, amb Lotus Octet.
■A
 les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, “Shirley Valentine”, amb Mercè Aranega.
■A
 les 7 de la tarda, a Castellolí (església Vella), trobada de corals.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, a Rubió, ball de Festa Major amb el Duo Parfils.
DILLUNS 3 - St. Carles Lwanga i companys, Sta. Clotilde i Sta. Oliva
■A
 les 11 del matí, a Igualada (plaça Pius XII), inici visita guiada al Barri de la Font Vella.
■A
 les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, sessió setmanal d’AUGA. Més de 500 anys de flautes; amb David Riba.
■A
 les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Piera, xerrada: La flama del Canigó; origen i significat.
DIMARTS 4 - Stes. Rut i Noemí, St. Francesc Caracciolo
■A
 les 8 de la tarda, a l’Auditori de l’Escola de Música d’Igualada, concert d’alumnes de 6è GP trompa, cant i piano.
DIMECRES 5 - St. Bonifaci, St. Sanç (Sancho) i Sta. Zenaida
DIJOUS 6 - St. Norbert, St. Artemi, Stes. Càndida i Paulina i St. Marcel·lí Champagnat
■A
 les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), Club de lectura del llibre “El guepard”.
■A
 2/4 de 8 de la tarda, al Saló Rosa (Capellades), xerrada: “L’altra cara del judici”, amb Benet Iñigo.
■A
 les 8 del vespre, a l’espai Artèria (c/ de l’Argent, 33) d’Igualada, presentació del llibre “Per_Cromwell”, amb la presentació de Vicenç Altaió i dels mateixos editors.
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Recol·lecta de roba per
contribuir al projecte
diabet-rolls
COMARCA
es de la delegació anoienca
de l’Associació de Diabètics de
Catalunya es demana a la ciutadania que hi vulgui col·laborar, tot
tipus de roba de cotó (estampada,
llisa, de colors...), per a poder confeccionar els diabet-rolls, que tan
bona acollida han tingut fins ara.
En cas que es vulgui col·laborar
només cal fer-ho saber a través del
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correu diabetroll@gmail.com i ja es
quedarà per recollir-ho. També es
podran portar a l’estand que l’entitat tindrà el diumenge dia 9 de
juny a la fira Arrels al Pla d’Òdena.
Recordar que amb la compra
dels diabet-roll es contribueix a la
investigació de la diabetis infantil. Se’n poden deu trobar a les
següents botigues: La Lloca, al 3
unces, al Salut Dental i al Nins.

L’ATC del Casal de Calaf
presenta “El crèdit”
CALAF
er segon cap de setmana consecutiu, l’ATC del Casal de Calaf
escenificarà l’obra “El crèdit”, de
Jordi Galceran, sota la direcció de
Neus Quer. Es tracta d’una divertida comèdia en un entorn quotidià,
ja que, qui no ha anat a demanar
un crèdit?
Serà el dissabte 1 de juny, a les
22.00 h, i el diumenge 2 a les 18
h, a la Sala de Fusta del Casal de
Calaf.
Les entrades, amb places limitades, es podran comprar des
d’una hora abans de la funció a les
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taquilles del Casal de Calaf, al preu
de 10 euros per als socis i 12 euros
per al públic general.

Rebuda al veí d’Iznájar que
fa la ruta “Camioneros
contra el càncer”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
quest proper diumenge, a
partir de dos quarts d’una
del migdia, tindrà lloc a l’Ajuntament de Montbui l’acte de rebuda institucional al veí d’Iznájar
Juan Pérez Luque, membre de
l’entitat “Camioneros contra el
cáncer”, que estarà recorrent
el territori espanyol amb el seu
camió amb l’objectiu de recaptar fons destinats a l’Associació
Espanyola Contra el Càncer.
Aquest veí d’Iznájar sortirà
avui dijous dia 30, a les 4 de la
tarda, des del seu municipi i en-
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cetarà amb el seu camió 12 etapes, que tindran com a destinació Múrcia, València, Santa Margarida de Montbui, Osca, Bilbao,
Gijón, Santiago de Compostela,
Salamanca, Mèrida, Còrdova, Cadis i Màlaga. En total, Juan Pérez
farà 3.800 km amb el seu camió
Pegaso per tal de recaptar fons
per a aquesta causa.
A Montbui l’activitat compta
amb el suport de l’Ajuntament,
així com de la Junta Local de
l’Associació Espanyola Contra el
Càncer de Montbui.

Celebració del 50è aniversari
de l’escola García Lorca

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
urant aquest any 2019 l’escola García Lorca de Santa Margarida de Montbui celebra el seu
50è aniversari. Alguns actes de
celebració ja s’han fet, però pel
proper dissabte 8 de juny preparen una gran Festa-Trobada
de famílies, alumnes, exalumnes, mestres, exmestres i tota la
comunitat educativa d’aquest
centre.
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Es podrà visitar l’escola, gaudir
d’algunes actuacions d’alumnes i
sopar a la fresca tot compartint
vivències i records.
Totes les persones que tenen
o han tingut relació amb l’escola
estan convidades a participar en
aquesta festa. Es poden adquirir
els tiquets fins el dia 3 de juny a la
consergeria de l’escola, a l’AMPA o
a la botiga Charter “xuxes”, propera al centre.
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Aquest cap de setmana “Benvinguts a Pagès” Visita guiada i gratuïta al
COMARCA
Museu de la Pell d’Igualada
la comarca de l’Anoia, una
quinzena d’explotacions, allotA
i Comarcal de l’Anoia
jaments i activitats complementàries se sumen a la gran festa de
la pagesia catalana que se celebra els dies 1 i 2 de juny; es tracta
de “Benvinguts a Pagès” iniciativa que es fa arreu de Catalunya
i que s’adreça al públic familiar i
més ‘foodie’, que permet experimentar la vida a pagès, tastar i
accedir a una oferta de productes
agroalimentaris de temporada i de
proximitat excepcional i omplir el
rebost.
L’esdeveniment té com a eix
central les visites gratuïtes a les
granges, explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país, que
es complementa amb la implicació
de restaurants i allotjaments, així
com amb la programació de nombroses activitats complementàries i
divulgatives.
En concret, a la comarca de
l’Anoia hi prendran part vuit explotacions (Cal Quec; Can Casellas;
Casa Mestres – Cigronet de l’Alta
Anoia; Celler Pla de Morei; Hort
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Àuria; Llegums, cereals i farines
d’agricultura ecològica Josep Mestre; Mas Buret. Som apicultors, i
Productes ecològics Puig Aguilera),
quatre allotjaments (Cal Carulla,
Cal Grau de la Llavinera, Cal Riba i Casa Mestres) i tres activitats
complementàries (Vilademàger, el
castell solitari; Visita a l’església de
Santa Margarida, i Visita guiada a
la Torre de Claramunt).

Xifres a tot el país
El cap de setmana de Benvinguts a Pagès comptarà amb la participació de 200 granges i explo-

tacions agrícoles, ramaderes i pesqueres de Catalunya. L’experiència
es complementa amb la participació de més de 130 restaurants,
que ofereixen el menú Benvinguts
a Pagès amb productes de temporada i de proximitat, i les estades
a més de 200 allotjaments rurals.
Finalment, durant el primer cap de
setmana de juny també es programen més d’un centenar d’activitats
complementàries (fires gastronòmiques, visites guiades, col·loquis,
concerts, passejades i exposicions,
entre d’altres).

Inscripcions a les activitats d’estiu i
l’obertura de la piscina
VILANOVA DEL CAMÍ
om cada any, torna l’oferta
d’activitats lúdiques i esportives d’estiu, sobretot adreçada als
infants. L’Ajuntament de Vilanova
del Camí ha organitzat diferents
propostes de lleure, per tal que les
famílies puguin conciliar el temps
de vacances escolars amb la feina.
Les més consolidades són el Casal
d’Estiu i l’Esportiguay.
Des de Serveis Personals han
preparat una nova edició del Casal d’Estiu, un programa de lleure
adreçat a infants de P3 fins a 2n
d’ESO que es realitzarà durant el
mes de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 14h i que combina jocs,
manualitats, piscina...
Els infants tornaran a estar
agrupats per edats i realitzaran
l’activitat repartits en les escoles
Pompeu Fabra i Joan Maragall, a
excepció dels més grans, la Tropa
(5è, 6è, 1r i 2n d’ESO) que estaran
a Can Muscons.
Les inscripcions al Casal d’Estiu
s’han de fer online a la pàgina web
www.vilanovaenlinia.cat els dies 3,
4 i 5 de juny, fins a esgotar places.
Pel que fa a l’Esportiguay ja es
poden fer les inscripcions, també a
través del portal www.vilanovaen-

Manteniment a la fresca i
cursets de natació
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linia.cat i s’allargarà fins el dia 4 de
juny o fins a esgotar les places.
Des d’Esports Vilanova han
preparat, un any més, l’oferta d’activitat de lleure exclusivament esportiva, per als infants de 6 a 15
anys, que també estan repartits
per grups d’edat i nivell. L’activitat
es portarà a terme a la zona esportiva de Can Titó i combinarà la
pràctica diària de diferents esports
amb la piscina. S’iniciarà el dia 25
de juny i s’allargarà fins el 26 de
juliol.

Els cursos de natació i el “Manteniment a la fresca” són les altres propostes que omplen el programa d’estiu d’Esports Vilanova.
D’una banda, de l’1 al 26 de juliol
es fan els cursets de natació infantil, en diferents nivells, i també per
a adults (inclosa la possibilitat de
fer natació lliure). Les inscripcions
es fan al mateix portal online.
D’altra banda, per les mateixes
dates s’ha programat novament el
programa “Manteniment a la fresca” per a majors de 14 anys que es
farà els dilluns, dimecres i dijous de
20 a 21 h a la piscina. Les inscripcions es fan al Servei d’Esports.
Cal afegir també que la Piscina
municipal de Can Titó obrirà el 8
de juny fins al 8 de setembre i que
a partir del dia 4 de juny ja es poden fer els carnets, en aquest cas
de manera presencial a les oficines
d’Esports (cal portar foto).
Podeu consultar horaris, preus i
tota la informació al voltant de les
inscripcions del programa d’estiu
2019 a la pàgina www.vilanovaenlinia.cat

om cada primer diumenge de
mes, aquest 2 de juny, a les
11:30h, el Museu de la Pell d’Igualada convida a participar en una
visita guiada i gratuïta per les
seves exposicions permanents, que
permetran conèixer el món de la
pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica cotonera del segle XIX i seu central
del Museu, el visitant hi podrà distingir tres àmbits: L’home i l’aigua,
Univers de pell i L’ofici d’adober.
L’home i l’aigua presenta una visió
general de les qualitats i l’ús de
l’aigua. Aquí, la col·lecció d’estris i
enginys hidràulics es reforça amb
el Canal d’Experimentació, que
ajuda el visitant a comprendre els
mètodes de canalització i d’aprofitament energètic i industrial de
l’aigua. Univers de pell és una de
les sales centrades en la pell i es
dedica a explicar el seu ús per la
humanitat al llarg del temps a través d’una selecció acurada d’objectes confeccionats total o parcialment amb pell, que exemplifiquen
les múltiples aplicacions i utilitats
del cuir. L’altre espai dedicat a la
pell, L’ofici d’adober, se centra en
el treball de la pell a Igualada des

de fa generacions. Aquí, eines i
màquines són els testimonis dels
inicis manufacturers i de la millora constant fins a la implantació
industrial, que explica la vigència
dels processos productius de les
adoberies actuals i la configuració
de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és
Cal Granotes, antiga adoberia del
Pla del Cornet, que data del segle XVIII. Es troba situada a pocs
metres de Cal Boyer i al costat del
rec, canal medieval que abastia les
fàbriques de la zona. En aquest
espai hi ha la posada en escena de
l’ofici artesanal de l’adob de la pell
grossa o bovina, que transporta al
visitant a la Igualada preindustrial.

Desenterrant el silenci
La visita, en aquesta ocasió,
també es pot complementar amb
l’exposició temporal Desenterrant
el silenci. Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el mar, emmarcada en els actes del 80è aniversari del final de la Guerra Civil
a la ciutat. Per a demanar més informació al voltant d’aquesta proposta es pot trucar al telèfon del
Museu, el 93 804 67 52.

Presentació del llibre
“Brida”, de Jordi Mas López

IGUALADA
vui dijous, a les 19.30 h, a la
Llibreria Aqualata (c/ Sant
Josep 14) es farà la presentació del
llibre “Brida” de Jordi Mas López.
L’acte comptarà amb la presèn-
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cia de l’autor i serà presentat per
Henar Morera.
El llibre recorre a un seguit
de formes diverses, que van des
del renga o poema encadenat i
els haikus fins a les tirades de decasíl·labs, els poemes en prosa i,
fins i tot, la prosa a seques, més
aviat narrativa o reflexiva, amb la
voluntat de situar el discurs poètic
al límit de les seves pròpies possibilitats.
Jan Ortuño i Martí Rossell en
recitaran alguns poemes.

CLÍNICA
D'ORTODÓNCIA

DR. USTRELL

Dia especial

➔:f invisalign·

Es publica la licitació per a la construcció i
explotació d’un tanatori
CALAF
’Ajuntament de Calaf ha tret a
licitació la construcció i l’explotació d’un edifici destinat a tanatori. El pressupost de la licitació
és de 97.291,25 euros sense IVA i
la durada del contracte és de 25
anys.
El cànon que s’estableix a les
clàusules és fix durant tota la concessió i es determina en un import
anual de tres mil vuit-cents noranta-u euros amb seixanta-cinc
cèntims (3.891,65 euros), l’IVA no
inclòs, que representa un import
total per total la concessió de noranta-set mil dos-cents noranta-u
euros amb vint-i-cinc cèntims, IVA
no inclòs.
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Vine els dies 17, 19 i 20 de juny a conéixer
l’ortodoncia invisible
Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes
través del registre electrònic del
portal de contractació pública de
la Generalitat fins al divendres 21
de juny a les 14 h.

Els plecs de clàusules administratives i tècniques es poden
consultar a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament (perfil de contractant).

PROMOCIÓ ESPECIAL
ESTUDI GRATUÏT
Truca al 93 804 16 66 tardes
Pg. Verdaguer 36, 2n 4a - 08700 Igualada
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Taller pràctic de protecció
de dades per a comerciants
i autònoms
VILANOVA DEL CAMÍ
romoció Econòmica de Vilanova
del Camí ha programat un taller
pràctic de Protecció de Dades per
tal de dotar als empresaris del sector comerç de petites eines per tal
que s’adeqüin a la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
La formació, impartida per Dithem, està dirigida a autònoms i
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comerciants. Es farà els dies 3 i 10
de juny, de les 9:30 a les 12:30 h.
Per tenir més informació o fer
inscripcions cal adreçar-se a Promoció Econòmica al Centre d’Innovació Anoia, al Polígon Riera de
Castellolí (carrer dels Impressors,
12) o bé trucar per telèfon al 93
805 44 11 (extensió 5).
També podeu fer la inscripció
al www.vilanovaenlinia.cat.

Falten talleristes per impartir
dibuix, pintura i guitarra

VILANOVA DEL CAMÍ
l Centre Cívic del Barri de la
Pau està buscant talleristes
de dibuix, pintura i guitarra per
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impartir aquestes formacions a la
població vilanovina. Els tallers es
farien als mesos d’octubre, novembre i desembre al mateix equipament municipal.
Les persones interessades que
puguin acreditar aquests coneixements artístics per poder exercir
de professors dels tallers es poder
adreçar al centre cívic, al carrer
Verge del Cap, 26 de dilluns a divendres de 14:15h a 19:15 h. També hi ha un telèfon de contacte:
93 805 44 22 (ext 127) o bé es pot
enviar un missatge al correu electrònic centrecivicbarrilapau@vilanovadelcami.cat

El Club de Lectura s’endinsa
en «La vida invisible de
l’Eurídice Gusmão»
VILANOVA DEL CAMÍ
l Club de Lectura de la Biblioteca
vilanovina es reunirà el mes de
juny per comentar la lectura de La
vida invisible de l’Eurídice Gusmão,
la novel·la debut de la nova promesa de les lletres brasileres, Marta
Batalha. La doble sessió de trobades
del club vilanoví, a triar pels participants, serà el dia 7 de juny, a 2/4 de
4 i a 2/4 de 8 del vespre. Les moderarà la bibliotecària Teresa Mas.
La vida invisible de l’Eurídice
Gusmão és una divertida novel·la
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sobre dues germanes carioques, Eurídice i Guida, que van prendre camins molt diferents. Mentre Guida
s’escapa de casa per a viure el seu
amor amb un prestigiós doctor que
acabarà abandonant-la, Eurídice,
en canvi, fa el que s’espera d’ella:
ser una bona esposa, mestressa de
casa i mare. En realitat cap de les
dues és feliç amb la seva elecció, i
haurà de passar molt de temps fins
que s’adonin que la felicitat que
anhelen està amagada en els llocs
més inesperats.

Festes del barri del Sant Crist
IGUALADA
a Junta de l’Associació de Veïns
del Barri del Sant Crist convida
tota la ciutadania i especialment
el veïns del barri, a participar de la
festa que se celebra, com és costum,
amb l’arribada del bon temps, com
diuen els mateixos organitzadors
“quan el sol es lleva més d’hora,
quan s’escolta la xerrameca dels
pardals, quan l’ambient és més càlid
i ens grada estar més estona a l’aire
lliure”.
Així el programa que han preparat per a les festes d’enguany
que se celebren des de demà divendres i fins diumenge dia 2 és el
següent:
Dia 31 a les 8 de la tarda, tamborinada a càrrec del grup Molta
Xamba del Camp del Rei. Seguirà
a 2/4 de 10 de la nit la sardinada
popular (3 euros), i tancaran la festa
amb el ball, a les 11 de la nit a càrrec del grup Sheila&Bartomeu. Hi
haurà sessió de bingo.
L’endemà dissabte dia 1 de juny,
a partir de 2/4 d’11 del matí, hi haurà tirada de bitlles i el primer tor-
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neig de futbol sala. A les 11 de matí
hi ha programada un gimcana.
A la tarda, a les 5, celebració de
la missa a la plaça, cantada per la
Coral Terra Nostra.
A 2/4 de 7 de la tarda, sessió de
conta contes i a les 7 es donarà la
sortida a la Green Run en modalitat
cursa i modalitat caminada; ambdues opcions de 5 quilòmetres.
A les 11 de la nit, gran ball de
gala amb Sheila i Bartomeu.
Diumenge dia 2 a les 11 del matí hi haurà la cursa infantil i xocolatada; mitja hora més tard començaran els jocs de fusta que estaran
instal·lats durant tot el dia.
Al punt del migdia, ballada de
sardanes amb la Cobla Cassà de la
Selva, i a quarts de dues exhibició
dels Falcons de Capellades.
Seguidament hi haurà el dinar
de germanor (10 euros), i a la sobretaula bingo.
A les 7 de la tarda, cantada
d’havaneres amb el grup Blau Mediterrà, amb rom cremat.
Tancarà la festa la traca final a
les 10 de la nit.
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Agenda de visites guiades d’Anoia
Patrimoni
COMARCA
Castell de la Torre de Claramunt. El proper 1 de juny es duran
a terme les visites guiades al castell de la Torre de Claramunt que,
reobre una vegada més les seves
portes. Aquesta visita, que té una
durada aproximada d’una hora,
ens permetrà conèixer el desenvolupament d’un castell ja documentat al segle XI i que esdevingué el domini principal del llinatge
Claramunt un cop aquest hagué
de renunciar als seus dominis principals a la Conca d’Òdena a favor
dels Cardona, al segle XIV. Però
allò que semblava el final d’una
gran nissaga no fou més que un
nou començament, tal i com ens
indica el propi castell que, encara
avui, domina el nucli de la Torre de
Claramunt.
Les visites es duran en diversos
torns, iniciant-se a les 10 del matí,
el punt de trobada i inici serà davant del restaurant El castell blau,
al recinte Torresport.
Església de Santa Margarida,
al nucli antic 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.

La visita comença a les 12 del
migdia i té un preu de tres euros.
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 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 2 de
juny, 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
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).
Totes aquestes visites estan incloses en les activitats del «Benvinguts a Pagès» d’enguany.

El castell de Miralles: bressol
dels Cervelló
El proper 2 de juny, coincidint amb l’aplec del Castell de
Miralles, es durà a terme la primera de les visites guiades programades per enguany. El Castell
de Miralles, s’encimbella al bell
mig de la serra de Miralles-Queralt i controla el pas de la riera
de Carme i un dels accessos des
del Penedès a la Conca d’Òdena.
Aquesta situació privilegiada va
fer que fos un castell cobejat i estratègic i en aquest punt s’enfonsen les arrels de dos dels grans
llinatges nobiliaris de l’Anoia: els
Queralt i els Cervelló. Tot i això, cap d’aquests s’hi establiran
definitivament, però Miralles no
deixarà mai de ser atractiu, ja
que fins i tot el rei Lluis XIII se’l
va voler fer seu...
Descobriu aquestes i altres històries del Castell de Miralles en la
visita que s’iniciarà a les 11:30.
Per a més informació i reserva,
podreu consultar a www.anoiapatrimoni.cat i al telèfon 635 922 384.

3r Festival Galàctic de Cançó d’Autor i Poesia
me a la música de cançó d’autor i
poesia.
Doncs cada any donem a
conèixer els projectes culturals de
diferents socis de l’entitat i convidem a tothom a gaudir de nous
descobriments mitjançant aquest
petit i acollidor Festival que pretén
unir la música d’autor i la poesia a
Igualada, la capital de comarca.

Joan Reig, bateria d’Els
Pets, com a convidat
especial

IGUALADA
’Associació Cultural Galàxia,
entitat sense ànim de lucre
d’Igualada, nascuda al 2017,
enguany celebra el 3r Festival
Galàctic de Cançó d’autor i poesia
a la ciutat d’Igualada amb la
necessitat de donar protagonis-
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Enguany, com a celebració del
3r aniversari actuaran tres propostes: la primera proposta el soci i
cantautor de Girona Projecte Mau,
acompanyat de la sòcia i rapsoda,
comunicadora cultural de Tarragona Mònica Socías Güell, com a
segona proposta el soci i cantautor
d’Olot Constan, acompanyat de

la rapsoda i actriu d’Olot Montse
Mundet, i com a tercera proposta,
per tancar l’acte, actuarà el convidat especial el músic de Constantí
Joan Reig (bateria d’Els Pets) que
presentarà el seu nou treball en
solitari.
El festival es farà dissabte 1 de
juny al Teatre Municipal l’Ateneu
d’Igualada, i començarà a les 6 de
la tarda.
El preu de l’entrada és de 8
euros i es pot comprar de manera anticipada a la web ticketplus.
cat: http://bit.ly/3erfestivalgalactic
(el preu no inclou les despeses de
gestió).
També es poden comprar el
mateix dia des d’una hora abans a
la taquilla del Teatre Municipal de
l’Ateneu.
Més informació: associacioculturalgalaxia@gmail.com

El Trio Héxié i Lotus Octet a la cinquena
edició de “Concert a l’església”
VECIANA
ls propers dies 1 i 2 de juny el
temple romànic de Santa Maria
de Veciana s’omplirà de música,
llum i color en motiu de la cinquena edició de “Concert a l’església”
organitzat per l’Ajuntament del
municipi.
L’edició d’enguany l’obrirà el
Trio Héxié, format per Oriol Carceller (flauta), Marta Carceller (violí) i Adriana Alsina (violoncel).
Aquesta formació es va crear l’any
2017 amb la intenció de descobrir
i donar a conèixer composicions
de diversos períodes de la història
de la música. El concert que oferi-
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rà dissabte, a partir de les 10 de
la nit, comprendrà des de peces
del barroc fins a temes més actuals
d’entre els quals destacaran l’Ave
Maria, Halleluja o La vida es bella,
entre d’altres.

L’endemà, diumenge 2 de juny,
serà el torn de Lotus Octet una
formació composta per estudiants
de música de diverses especialitats
units pel seu interès per la música
coral. El concert, que començarà a
les 7 de la tarda, comptarà amb un
repertori de cançó catalana escrita
als voltants del 1714 així com d’altres èpoques més recents, d’entre
els quals destacaran El testament
d’Amèlia, La dama d’Aragó o L’Hereu Riera.
A la sortida d’ambdós concerts
hi haurà un tast de formatges de
Veciana per a tots els assistents.

ART I EXPOSICIONS
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■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.
■A
 l Museu de la Pell d’Igualada, “1939. L’abans i el després. El salvament del retaule de Rubió”. Fins al 30 de juny.
■A
 l Punt dels lectors, a la 3a planta de la Biblioteca Central d’Igualada, aquarel·les i retrats d’Avelina Esteban. Fins al 10 de juny.
■A
 La Gaspar Sala d’Exposicions d’Igualada, “Stendhal en el tercer
nivell”, exposició fotogràfica de Mar Aguirre Noguera. Fins demà.
■A
 l Museu de la Pell d’Igualada, “Vipell”, amb objectes i marxandatge de l’alumnat dels cicles formatius de joieria i de pell de l’Escola
Municipal d’Art i Disseny La Gaspar d’Igualada i Arsenal de Vilafranca del Penedès. Fins al 30 de juny.
■A
 La Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, treballs d’Eduardo Argañarás, guanyador del Premi Ciutat d’Igualada d’Art Digital Jaume
Graells. Fins diumenge.
■A
 l Museu de la Pell d’Igualada, “Desenterrant el silenci. Antoni Benaiges, un mestre de la República a una fossa de Burgos”. Fins al 7
de juliol.
■A
 l Museu de la Pell d’Igualada, “Seqüències urbanes” de Guillem
Elvira, Premi Igual’ART 2018. Fins al 23 de juny. (S’inaugura avui, a
les 19.30 h).
■A
 L’Empremta de Gràfiques Vilanova d’Igualada, “Sinuós II”, 4a col·
lecció d’olis d’Anna Carretero. Del 3 al 28 de juny.
■A
 La Gaspar Sala d’Exposicions d’Igualada, “Il·lustració i disseny
assistit per ordinador a la Gaspar”, amb treballs dels alumnes de
l’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar. Del 3 al 30 de juny.
■A
 la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Revelant Igualada”,
de l’alumnat del Projecte guiat de fotografia, i “Art/Reinterpretació”, amb treballs del taller de gravats/serigrafia de l’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar. Del 6 al 16 de juny. (S’inaugura dijous
vinent, a les 19.30 h).
■A
 la galeria Artèria d’Igualada, exposició col·lectiva “Empremtes de
Dones”. 10 anys (2009-2019), a càrrec de les artistes de gravat Neus
Colet, Alicia Gallego, Pilar Masip i Rosa Permanyer. De l’1 de juny al
13 de juliol. (S’inaugura dissabte, a les 12 h).
■A
 l’IES Montbui (c/ de la Mercè, 9) de Santa Margarida de Montbui,
exposició “El tabac al descobert”. Fins al 12 de juny.

“Sinuós II”, d’Anna
Carretero, a L’Empremta
de Gràfiques Vilanova
IGUALADA
el 3 al 28 de juny, l’espai L’Empremta de Gràfiques Vilanova acollirà l’exposició “Sinuós II”,
d’Anna Carretero, que presenta la
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seva 4a col·lecció d’olis, amb una
pintura intuïtiva i suggeridora que
mostra la particular mirada colorista i lluminosa a l’hora d’interpretar
la natura i les emocions.

Il·lustració i disseny assistit
per ordinador a la Gaspar
IGUALADA
La Gaspar Sala d’Exposicions
es podrà visitar, del 3 al 30 de
juny, la mostra “Il·lustració i disseny assistit per ordinador a la Gaspar”.
Es tracta d’un recull de treballs
realitzats per l’alumnat del mono-
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gràfic d’“Il·lustració i disseny assistit per ordinador”, impartit per
Xavier Mula a l’Escola Municipal
d’Art i Disseny La Gaspar, amb un
important tractament infogràfic
com a nota comuna, que mostren
la sensibilitat i creativitat dels autors.

Fotografies i gravats
d’alumnes de La Gaspar
a la Municipal
IGUALADA
ijous vinent, dia 6 de juny, a
les 19.30 h, a la Sala Municipal
d’Exposicions d’Igualada s’inauguraran dues propostes, “Revelant
Igualada” i “Art/Reinterpretació”,
organitzades per l’Escola Municipal
d’Art i Disseny La Gaspar, que es
podran visitar fins al dia 16 de juny.
Pel que fa a “Revelant Igualada”, de l’alumnat de Projecte
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guiat de fotografia publicada en
el llibre del mateix nom, es reflecteixen 15 sèries d’imatges de la
ciutat.
A “Art/Reinterpretació”, el taller de gravats/serigrafia exposa
treballs realitzats a partir d’una
segona lectura, d’obres ja conegudes. D’aquesta anàlisi han sorgit
resultats, sovint allunyats de la intenció de l’obra original.
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L’exposició de “Seqüències Urbanes”, el
projecte guanyador del Premi Igual’ART,
s’inaugura avui al Museu de la Pell
L’igualadí Guillem Elvira proposa una mirada poètica i reflexiva sobre
la ciutat contemporània
IGUALADA
’igualadí Guillem Elvira presenta
el projecte guanyador del premi Igual’Art 2018-2019, “Seqüències Urbanes”, en una exposició
que proposa una mirada poètica i
reflexiva sobre la ciutat contemporània. La instal·lació s’inaugurarà
avui dijous, 30 de maig, a les 19.30
h a la Sala de les Encavallades
del Museu de la Pell d’Igualada i
Comarcal de l’Anoia i es podrà visitar fins al 23 de juny. L’horari serà
de dimarts a divendres, de 10 a 14
h, dijous i divendres, de 16 a 20 h,
i els dissabtes i festius d’11 a 14 h.
El projecte planteja una instal·lació bicèfala formada per dues
peces que dialoguen entre elles:
d’una banda, una col·lecció d’imatges que, des d’un llenguatge visual
abstracte, convida a explorar elements existents en l’arquitectura
local i el paisatge urbà. També s’introdueixen propostes utòpiques
d’una Igualada imaginada amb
l’objectiu de despertar preguntes
sobre la ciutat actual. De l’altra, es
basteix un petit pavelló ideat com
un espai per a la reflexió i que per-

L

met l’experiència espacial a escala
humana; una capella laica.
Les tècniques utilitzades en la
producció de les imatges són les
emprades en la representació arquitectònica, com el collage fotogràfic, el disseny assistit per ordinador, la il·lustració o la pintura.
La capella permet experimentar
característiques vinculades a l’escultura com la materialitat, textura
i llum.

El Premi Igual’ART
Amb l’objectiu d’estimular la
creació artística en l’àmbit local, el
departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament d’Igualada convoca cada any aquest concurs de
projectes d’arts visuals inèdits, en
qualsevol de les seves disciplines:
pintura, escultura, dibuix o gravat,
com també en fotografia, videoart o la combinació de qualsevol
d’elles.
Guillem Elvira és arquitecte i
coordinador d’activitats culturals.
Graduat en Arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, va ser alumne

de pintura de l’Escola Municipal
d’Art i Disseny Gaspar Camps “La
Gaspar” i, posteriorment, tallerista a l’Inquiet, espai col·laboratiu i
creatiu. Va formar part de CULT.,
departament de Cultura de l’ETSAB, dissenyant i produint exposicions. A Igualada, ha coproduït l’exposició “Quan l’esport era
un divertiment”, amb motiu de la
candidatura de Ciutat Europea de
l’Esport 2019. Actualment exerceix
d’arquitecte a Igualada i és el coordinador de l’Agrupació de Joves
Arquitectes de Catalunya (AJAC).

Exposició col·lectiva “Empremtes de dones”.
10 anys (2009-2019) a Artèria
IGUALADA
issabte vinent, dia 1 de juny,
a les 12 h, a la galeria Artèria
s’inaugurarà l’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,
que porten la seva obra per diferents espais de Catalunya per celebrar els 10 anys del col·lectiu. La
mostra itinerant està comissariada
pel reconegut crític d’art Ramon
Casalé.
Aquesta exposició vol mostrar
el treball desenvolupat en aquesta
última dècada per quatre artistes
del món del gravat, quan una de
les integrants, concretament l’argentina però establerta a Barcelona des de fa cinc lustres Alicia
Gallego, va decidir crear un grup
dedicat a l’obra gràfica.
El grup es denomina Empremtes de dones i el componen Neus
Colet, Pilar Masip, Rosa Permanyer
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i la mateixa Alicia Gallego. Durant
aquests 10 anys el col·lectiu ha realitzat més d’una vintena d’exposicions arreu del món. Ha visitat
països com Argentina --dues vegades--, Canadà, França i Bèlgica, a
banda de les Balears i diferents localitats de Catalunya. En moltes de
les mostres han participat també
altres artistes invitats, bé individualment o en grup.
Ara, a la galeria Artèria trobem
un recull d’aquests 10 anys, que

són ben representatius de l’evolució experimentada en aquest període, on han emprat diversos procediments tècnics, cas del fotogravat, l’stencil, el collage, el gofrat i
la litografia oset aplicats per Rosa
Permanyer a través de la contemplació de la natura i del paisatge
urbà on predominen les tonalitats
vermelles. Pilar Masip també s’interessa per la natura mitjançant
la xilografia, la litografia, el fotogravat, el collage i el gofrat. Alicia
Gallego utilitza preferentment la
xilografia en les seves composicions impossibles, on la línia corba
esdevé essencial. I finalment, Neus
Colet amb l’aiguafort, el collage
i el collagraph aprofundeix en la
perspectiva reproduint tant l’espai
interior com l’exterior.
Exposició i venda fins al 13 de
juliol. Horari: dimarts-divendres de
19 a 21 h, dissabte de 9.30 a 13.30
h i de 17.00 a 20.30 h.

Montbui posa els riscos del tabac
“al descobert”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
es de dimarts passat, dia 28
de maig, i fins al 12 de juny,
els joves de Santa Margarida de
Montbui poden visitar l’exposició
itinerant de la Diputació de Barcelona “El tabac al descobert”, que
té com a objectiu la prevenció del
tabaquisme. La mostra, que s’ha
instal·lat a l’IES Montbui (c/ de
la Mercè, 9), va adreçada a nois i
noies de primer cicle d’ESO, d’entre 12 i 14 anys, edat en què molts
n’inicien el consum, i a aquells
d’edats immediatament anteriors
al moment de màxim risc. Dades
recents informen que l’edat mitjana d’inici del consum de tabac és
als 13,5 anys.
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El propòsit d’aquesta iniciativa és evitar o, si més no, ajornar
l’experimentació amb el tabac. Es
pretén generar actituds contràries
al consum de tabac i refermar la
posició dels joves que no hagin fumat mai.
L’exposició consta de 10 plafons de temàtiques diverses, que
es complementen amb una guia
de dinamització per al professional
que acompanya els joves durant la
visita. Aquesta guia proporciona
contingut teòric que es pot aportar als alumnes abans de la visita,
informació addicional sobre les diferents àrees temàtiques i suggeriments per conduir un debat amb
l’alumnat a partir de la mostra.

Un cop acabat el recorregut,
els assistents poden participar en
el joc “I tu què en saps? Juga i descobreix-ho””, en què han de decidir si l’enunciat que se’ls proposa
és veritat o mentida. “El tabac al
descobert” també disposa d’una
pàgina web des d’on es pot descarregar material elaborat per ajudar
a generar debat entre els alumnes.

NOTÍCIES ESCOLARS
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L’IES Alexandre de Riquer
coordina el projecte
Erasmus+ “Classical Origins
of Europe”

CALAF
urant els cursos 2018-19 i
2019-20, l’Institut Alexandre
de Riquer (Calaf) ha assumit la
coordinació d’un projecte Erasmus+ sobre els fonaments del
món grecoromà en la configuració d’Europa. El projecte, titulat
“Birds of a feather flock together. Classical origins of Europe”
pretén aprofundir en l’empremta del món clàssic en l’Europa
moderna dins l’àmbit geogràfic, històric, lingüístic, urbanístic, social i tecnològic. Integren
el projecte 4 centres: l’institut
de Calaf (n’és el coordinador),
la Scoala Gimnaziala Gheorge
Popovici (Apateu, Romania), la
Zakladni Skola (Brno, República
Txeca) i el 4rt Gymnasium Volou
(Volos, Grècia). Hi participen
alumnes de 3r i 4t d’ESO.
Durant aquest curs ja s’han
realitzat tres trobades, de les
quals la primera va celebrar-se a
la tardor a Calaf (tema històric
i geogràfic), la segona va tenir
lloc a l’hivern a Romania (disseny
i planificació urbanístiques) i la
darrera s’ha produït ara fa poc a
Grècia (diversitat lingüística). Els
alumnes que s’han desplaçat a
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Volos (Grècia) han treballat la varietat lingüística d’Europa posant
especial èmfasi en les llengües
dels països que integren el projecte: català, romanès, txec i grec
modern, a part de l’anglès (llengua vehicular de les trobades).
Com a base per a les presentacions orals han treballat amb programes com el Concept Maps i el
Poster My Wall, a part d’altres de
més convencionals com el propi
Power Point.
L’acollida per part de les famílies gregues, així com del centre educatiu mateix, han estat
excel·lents i els nois i noies que
s’hi han desplaçat han pogut visitar Tessalònica, Atenes (Acròpolis
i museu), Meteora i la mateixa
Volos (teatre de Demetrias).
Per al curs vinent resta la mobilitat de Brno (desembre / herència social) i el projecte es clourà amb una darrera trobada, al
mes de març, de nou a Calaf, on
es treballarà sobre l’herència romana en qüestions de mecànica i
enginyeria. De moment l’experiència, tant per part dels alumnes
com dels professors, és valorada
com a molt positiva.
Salvador Oliva
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L’Institut Joan Mercader guanya el Concurs
NanoEduca
IGUALADA
l passat dia 6 de maig es va celebrar al CCCB de Barcelona l’acte
de lliurament de premis del concurs NanoEduca, en què van ser
premiats els alumnes de 4t d’ESO
de l’institut Joan Mercader entre
diferents instituts de tot Catalunya.
NanoEduca és un programa
dissenyat per introduir la nanociència i la nanotecnologia a l’alumnat i professorat de secundària i
batxillerat. Les entitats impulsores
d’aquesta iniciativa són la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CESIRE
del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. La
nanotecnologia (dedicada al control i manipulació de la matèria a
una escala menor que un micròmetre, és a dir, a nivell d’àtoms i
molècules) té un impacte creixent
en la nostra vida diària. Per això, el
programa NanoEduca vol donar a
l’alumnat i al professorat les eines
per entendre aquests canvis i debatre’n les implicacions de futur.
El concurs Nanoeduca, adreçat als alumnes de 3r i 4t d’ESO

E

i 1r de batxillerat de tot Catalunya, consistia en la presentació
d’un pòster (i 3 vídeos) per part
d’un equip format per un màxim
de cinc alumnes. En aquests pòsters i vídeos els alumnes mostraven
les seves experiències i proposaven
nanoreptes. L’institut Joan Mercader va fer una selecció prèvia entre els quatre grups de ciències de
4t d’ESO per triar el millor pòster
i el millor nanorepte. El projecte
seleccionat va ser el de l’equip format pels alumnes Elena Balici, Aina
Carrique, Aleix Casals, Joel Grados
i Pol Tiscar, i va resultar el guanyador del concurs. Defensat amb
solvència davant del públic i del

jurat, consistia en la creació d’una
alarma contra incendis forestals
utilitzant nous materials elaborats
amb nanotecnologia. El premi ha
estat una maleta del kit de pràctiques de nanociència per al centre
i un objecte informàtic de vitrina,
signat pel físic francès Albert Fert,
Premi Nobel de Física del 2007; a
més d’una samarreta commemorativa per als alumnes.
Cal felicitar l’equip guanyador, els professors de ciències Mercè Cartañà i Jesús Ventura, i tot
l’alumnat que ha participat en el
projecte per l’esforç i la feina ben
feta que han merescut guanyar el
Concurs d’enguany.

Bon paper del García Lorca als Jocs Esportius
Escolars de l’Anoia

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
odi dels equips de futbol sala
alevins de l’AMPA García Lorca
L’equip aleví A, format per
nens i nenes de quart i cinquè, i
l’aleví B, format per nens de cinquè i sisè, van disputar la final comarcal de l’Anoia.
Per accedir a aquesta final els
equips van jugar una lliga regular
de 16 partit en què es classifiquen
els quatre millors equips. Quant
a posicions, l’aleví B va quedar
primer i l’aleví A va ser tercer. Els
altres equips que van completar
la final comarcal van ser l’Emili
Vallès i l’EFSAS de Calaf.
Pel que fa a semifinals, l’aleví
B la va disputar contra l’EFSAS en
un partit vibrant en què García
Lorca va marcar tota l’estona el
ritme del partit i va guanyar les
quatre parts per classificar-se a
la final. L’aleví A, en canvi, no va
tenir tanta sort i, tot i lluitar per
pesar les coses difícils a l’Emili Vallès, no van poder classificar-se a
la final.

P

La final va tenir de tot, gols,
accions brillants, esforç i lluita.
L’Emili Vallès es va emportar la primera part, però els jugadors blaus
van donar la volta al marcador i
van guanyar les tres següents, proclamant-se campions escolars de
l’Anoia. Tot un gran èxit, ja que la
majoria de jugadors porten jugant
a l’escola des de P3.
Aquest gran equip està format
pels jugadors Rubén, Erik R, Jorge,
Naoufal, Nil, Marcos, Pablo, Isaac,
Gerard, Yannick i Erik F, i com a
entrenadors Ángel i Marc.
Pel que fa a l’aleví A, van guanyar a l’EFSAS tres parts a una,
amb un molt bon joc. Aquest
equip està format per Walid, Juli,
Lydia, Carla, Ibra, Dani, Victor, Eric,
Jorge, Lucas i Solayman i com a entrenador Dani C.
Primera posició del García Lorca
a les finals comarcals i territorials
El passat 11 de maig l’equip
poliesportiu femení va proclamar-se campió de lliga, després de
quedar en primera posició en la lli-

ga regular, en la qual es juguen diferents esports: handbol, bàsquet,
futbol sala, hoquei, vòlei, natació,
cros i atletisme.
Van començar la lliga a l’octubre i des del primer moment les jugadores tenien molt clar l’objectiu,
com van demostrar en cada esport.
En esports d’associació, de catorze
partits, en van guanyar dotze, un
el van empatar i un el van perdre.
Els resultats de la resta d’esports
van ser, cinquenes en natació, segones en cros i primeres en les jornades d’atletisme.
La lliga va estar molt disputada, amb diversos rivals que han
pressionat: primer va ser Mowgli,
després Emili Vallès i finalment Ramon Castelltort, però l’eficàcia en
els partits va permetre guanyar la
lliga a falta de dues jornades.
El 19 de maig van disputar la
final territorial de futbol sala a
Igualada i també van sortir campiones, derrotant l’escola J. Coromines a les semifinals, en un partidàs pel que fa a gols i a joc, i
després van derrotar l’escola Emili
Vallès en un partit més físic, però
en què les blaves van imposar el
seu estil i ganes de jugar per emportar-se la final.
L’equip està format per Lydia,
Carla P., Carla M., Ainara, Montse,
Nayara, Nadia, Hoda, Xenia, Rocío,
Irene, Marwa, Wissal, Ayla, Noa i
Noelia. Com a entrenadors, Noelia
i Ángel.

Fins al 25 de juny exposició "Els elements i el paisatge, olis i acrílics d'en Tines"
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El Col·legi Jesús-Maria
col·labora amb “Fridays For
Future”
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Activitats del Col·legi Maristes
IGUALADA

L’hort d’Infantil
A Infantil hem renovat el nostre hort de primavera, plantant
maduixes, enciams i tomàquets cirerols “cherry”.
Ara a regar-lo i mimar-lo perquè ens doni fruits!!!

coses que desconeixíem del sector
terciari (serveis i transports).
Va ser una visita sorprenent i
molt interessant.

Teatre en anglès

Catalunya. Reptes i jocs matemàtics a resoldre per equips i categories. El nostre equip de 3r i 4t
d’ESO ha resultat guanyador en la
seva categoria. Felicitats! Tots hi
hem guanyat en esforç, treball en
equip i il·lusió!

Escoles Verdes
Els delegats verds de l’escola
van participar en la Jornada d’Intercanvi d’Experiències de les Escoles Verdes de l’Anoia.

3r de Primària visita la
fàbrica Cacaolat

Bàsquet

IGUALADA
mb motiu de la gravetat
en la que es troba el nostre
planeta, els alumnes de quart
de l’escola Jesús-Maria creiem
important adherir-nos al moviment estudiantil “Friday for
future”, que està movent centenars de milers d’estudiants arreu
d’Europa. La seva impulsora,
Greta Thunberg, de només quinze anys, va començar a manifestar-se fa tan sols uns mesos
davant el parlament suec. Des
d’aleshores, cada divendres s’han
anat sumant estudiants universitaris i de secundària d’arreu
del món, i s’han plantat davant
els edificis parlamentaris de les
seves respectives ciutats per a ser
escoltats.
De moment no es coneixen
precedents en escoles de primària ja que, evidentment, les ma-
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nifestacions no són permeses (ni
adequades) en aquests nivells.
Tanmateix, des del centre creiem
que ens podem adherir al moviment realitzant accions de conscienciació ciutadana.
Així, el dia 10 de maig va tenir lloc a la plaça de Cal Font, al
matí, una activitat que va comptar amb 25 alumnes participants
i s’hi van fer les següents propostes: recollida de firmes en
contra del canvi climàtic, lectura
del manifest explicant les principals causes del canvi climàtic,
així com la importància de combatre’l i donar a conèixer quins
són els principals errors a l’hora
de reciclar.
El resultat va ser excel·lent,
ja que es van recollir gairebé 300
signatures i les persones a qui
ens vàrem adreçar van mostrar
molt d’interès pel tema.

Cicle Superior de la Institució
Igualada (Montclar Mestral)
participa del projecte “Sona
Escola”

A l’àrea de Ciències Socials
seguim treballant els sectors de
producció. Aquesta vegada hem
visitat la fàbrica Cacaolat de Santa
Coloma de Gramenet.
Els nens i nenes de 3r de primària han pogut conèixer el procés
de transformació de les matèries
primeres en productes elaborats.
Després han gaudit d’una estona de joc amb els companys.

Els nens i les nenes d’Infantil
i de Cicle Inicial van gaudir d’una
obra de teatre representada íntegrament en anglès. En aquesta
ocasió es tractava de “The vain little mouse”, basat en el famós conte
“La rateta presumida”.
Aquestes iniciatives tenen com
a finalitat fer més atractiu l’aprenentatge de l’anglès. I va resultar
ser tot un èxit! Tots els alumnes
van participar activament en l’espectacle i van sortir entusiasmats.

Jornada “Marismàtica” a
Malgrat de Mar

Visita a l’empresa
Mestrans

Els nens i les nenes de 3r vam
visitar l’empresa Mestrans d’Igualada, on ens van explicar moltes

Celebrada la 1a Jornada Marismàtica a Malgrat de Mar, organitzada pel col·legi Maristes Sant Pere
Chanel. Hi han participat alumnes
des de 5è de primària fins a 4t
d’ESO dels 10 col·legis maristes de
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tren que tocar un instrument millora les habilitats del llenguatge, la memòria, la conducta o
la intel·ligència espacial. Per si
no fos prou, tocar un instrument
millora l’estat d’ànim dels nens
i la seva relació amb els altres.
També millora la coordinació, la
disciplina i la responsabilitat, ja
que han d’ocupar-se del manteniment i cura de l’instrument.
Tot això sense oblidar-nos del
plaer que comporta tocar un instrument i poder fer música en
conjunt.
Sense cap dubte, és una activitat amb un enorme nombre
de beneficis; molts d’ells ja es
poden apreciar en els alumnes
tan sols unes setmanes després
de començar l’activitat.

Exposició “Cuida’t les
dents”

Les nenes i els nens d’Infantil i
Cicle Inicial han visitat l’exposició
itinerant de la Diputació de Barcelona “Cuida’t les dents”, que ha
estat instal·lada uns dies a la nostra escola.

El projecte de teatre de l’Institut Vallbona, a
Catalunya Ràdio
VALLBONA D’ANOIA
l programa L’ofici d’educar,
d’Elisabet Pedrosa, sempre ens
aporta noves reflexions sobre
l’educació, les famílies, els centres
educatius i aposta per noves mirades pedagògiques per viure en
harmonia la vida.
Aquesta setmana ha dirigit
la mirada cap a les arts escèniques a l’aula. Amb el títol del
programa: “El teatre és eficient
en la prevenció de l’assetjament
escolar”, la professora Xesca Vela, de l’Institut Vallbona d’Anoia,
explica les múltiples aplicacions
del teatre a l’hora d’aprendre.
Diu la Xesca que el teatre ha de
tenir un espai en l’educació de
tots els joves, perquè és transversal. Es poden treballar diferents
disciplines, com l’expressió oral,
la comprensió lectora, fins i tot
les matemàtiques, i contribueix a
millorar el rendiment acadèmic,
fomenta l’alegria i l’esforç; el teatre uneix i desperta emocions
compartides.
L’alumnat del centre, que ha
participat en el projecte Caixaescena, ha verbalitzat les seves
experiències i aprenentatge a la
ràdio. Donar-los veu fa que el seu
aprenentatge sigui validat i valo-
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IGUALADA - JORBA
ls alumnes de 5è i 6è gaudeixen tots els dimecres d’una
classe d’instrument impartida
pel professor de vent fusta del
Conservatori Municipal de Música d’Igualada. Per a això dividim
la classe en dues perquè el grup
sigui més reduït i l’atenció del
professor pugui ser més individualitzada. Cada alumne pot triar
entre tres instruments: clarinet,
saxòfon alt i flauta travessera.
El col·legi s’ha fet càrrec de tenir
tots els instruments a la disposició dels alumnes i els alumnes
només han de comprar les canyes
(en els instruments que la necessitin) per temes d’higiene.
Aquesta activitat té grans
beneficis per als alumnes. Hi ha
nombrosos estudis que demos-

L’equip de Bàsquet Mixt va
quedar 2n en les fases territorials
de Catalunya que van tenir lloc a
Sant Adrià del Besòs i 1r de l’Anoia
en els Jocs Escolars.
Felicitats!

Xesca Vela, Elisabet Pedrosa i Pep
Farrés.

rat. Han forjat un sentiment de
pertinença d’un grup, de projecte
en comú i fluïdesa comunicativa.
La força surt de les seves energies
explosives que engeguen motivació intrínseca.
També es parla dels diversos
projectes en què s’utilitza el teatre com a vehicle transmissor de
coneixement i descoberta pròpia.
En el projecte ASAC, d’alumnat
sensible a l’assetjament i al conflicte, la formació es realitza a
través de dinàmiques teatrals i de
coaching, dins l’acció Saluda amb
el cor!

La companyia No Res teatre
del centre sent que han generat
sinergies molt positives a través
del teatre. Aquest any s’ha creat aquesta companyia del no-res
per engegar la creativitat, l’harmonia i sortir de la zona de confort per aconseguir nous reptes.
Un altre projecte és el d’ADOLESCENA. Es tracta que els docents facin reflexió de com acompanyen els joves a l’hora d’assistir a un espectacle, abans, durant
i després. És important generar
espais entre els adolescents per
compartir allò que senten, que
veuen i que els remou. Saber mirar amb altres ulls una peça teatral, a través de nous coneixements culturals. Ampliem l’imaginari col·lectiu a través de les
bones pràctiques teatrals.
Veure teatre és tan important
com fer-ne. Pep Farrés, director
de la Mostra de teatre d’Igualada, també va participar en el
programa de ràdio. La Mostra
ha de ser per a la comarca un
gran referent artístic, tant per als
petits com per als joves, perquè
el seu bagatge cultural els pugui
enriquir emocionalment.
Salut i bon teatre de qualitat!

ENTREVISTA
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Parlem amb Francesc Iglesias, Secretari d’Afers Socials i Famílies
La falta de residències públiques per a persones de la tercera
edat és un tema que preocupa
i, per tant, el tenen damunt la
taula?
Efectivament. Els darrers dos
anys hem fet, per això, un esforç
per crear més de 3.500 noves places de residents. També estem,
per primera vegada després de la
crisi, projectant noves residències
de la mà dels ajuntaments. La
cooperació administrativa amb
ajuntaments i govern de la Generalitat és important per arribar a consens per crear aquests
nous projectes en indrets on més
pressió hi ha. Efectivament, hi
ha pressió en les llistes d’accés
per entrar a la residència. Tanmateix, estem convençuts de que
no resoldrem tots els problemes
d’autonomia de la nostra gent
gran únicament i exclusivament
amb residències. Aquí és on crec
que hem de fer un canvi que,
de fet, ja hem començat perquè,
més enllà de les residències, podem fer valer el dret a envellir
dignament dins l’entorn domiciliari per tal de que les persones
grans, fent ús del seu dret a decidir, puguin envellir a casa i no
patir aquests trencaments vitals
que significa institucionalitzar
una persona. Tot això passa per
invertir decididament en serveis
d’atenció domiciliària, en atenció
diürna; per tant, fer que les persones, sense forçar a que s’hagin
de moure del seu barri, poble o
ciutat, hi puguin fer aquest envelliment “km 0” amb serveis adequats.
Potser també perquè la llei
de dependència no ha cobert tot
el que s’esperava d’una forma
immediata. Les persones grans
es troben en la situació de que
no tenen diners ni recursos suficients per anar a una residència --sí servei de dia en molts ca-

sos--, però aquesta llei no acaba
de ser efectiva. Com es pot arreglar i millorar?
Hi ha una realitat, que és que
l’Estat té congelat el finançament de la dependència de les
Comunitats Autònomes des de
2011. Per tant, després d’haver
vist les retallades el 2012 i 2013,
no s’han revertit encara. Tanmateix, el que hem de fer és fer promoció de recursos, dispositius i
solucions més sostenibles i que
es basin en aquestes preferències
que expressava abans. De totes
maneres, Catalunya el que ha de
fer és una nova llei d’autonomia personal, i no esperar tant
a Madrid; perquè ens fem una
idea, només arriba un 12% dels
recursos de tot el cost que té el
sistema de dependència de Catalunya. Diríem, veient que no ens
soluciona tampoc de manera determinant els recursos necessaris,
ja que la Generalitat aporta el
88% dels recursos públics, que el
que ens convé és fer una llei molt
més adequada a la realitat de
Catalunya, menys burocratitzada
i que pugui imposar uns sistemes
d’atenció més eficients.

Vostè parlava de l’atenció
personalitzada a les cases... però
hi ha prou personal i prou recursos, en definitiva, per pagar-los?
Els recursos és obvi que els
hem de fer sortir i hem de preveure creixements, així que treballar amb pressupostos prorrogats és un problema.
Pel que fa a les necessitats de
personal, efectivament, el sector
residencial i els sectors d’atenció
a les persones ens transmeten
la profunda preocupació de que
falten persones en infermeria,
auxiliars d’infermeria, etc.
Per altra banda, hem indagat
en la creació d’un pla de suport
des del servei d’ocupació de Catalunya, perquè ens trobem que
hi ha 35.000 persones --majoritàriament dones-- demandants
d’ocupació en aquests sectors.
Per tant, el que hem engegat és
un seguit de programes personalitzats per oferir formació especialitzada, posa’ls-hi a l’abast
l’obtenció de certificats de professionalitat.
En el terreny de les persones
amb discapacitat intel·lectual,
ells també pateixen els estralls
de la crisi. Sembla que la problemàtica va cada vegada a més.
Podria passar que més de 1.500
persones es quedessin sense poder rebre ajuts econòmics.
Bé, el que va haver-hi a finals
de 2018 va ser una decisió del
govern espanyol d’augmentar el
salari mínim interprofessional, la
qual cosa és una bona notícia.
El que passa és que no van preveure que un dels impactes que
tindria és que afectaria a centres especials de treball en què
hi ha treballadors amb discapacitat amb contractes laborals en el
llindar del SMI.
Hi ha hagut uns quants centres que, evidentment, ha viscut
aquesta notícia amb preocupació. I altres, també és cert, ho
han viscut de forma positiva, com
una bona notícia amb esperança
de que els salaris puguin créixer
i, d’aquesta manera, les persones
amb discapacitat puguin viure
amb dignitat.
El que ha fet el govern de la
Generalitat va ser, anticipant-se a
les possibles solucions que venen
de Madrid, avançar el creixement
d’aquest salari mínim (d’un 22%)
i fer créixer també els fons propis
que la Generalitat aporta en el
sector, que ha estat d’uns 100 milions d’euros.
Des del govern de Catalunya diríem que busquem que el
finançament arribi fins als 120
milions d’euros. Actualment ens
trobem lluny d’aquesta situació.
Tanmateix, el que intentem és
treballar perquè, més enllà dels
centres especials de treball, pel
que fa als recursos d’atenció
diürnes, centres ocupacionals, recursos de llar i residència, doncs
estem enmig de converses amb

la patronal del sector per dibuixar un possible acord, en vista
a quatre anys, per recuperar la
congelació de tarifes que ha
patit el sector. Diria que estem
convençuts de que podrem posar
damunt la taula un acord que
ens aporti la tranquil·litat necessària a tots plegats i que puguem
remunerar els professionals del
sector amb més dignitat.
Hi ha la problemàtica jurídica
en matèria d’atenció a les persones discapacitades. La competència de qui és?
Aquí s’ajunten, segurament,
diverses qüestions. Per una banda, les competències en l’àmbit
de serveis socials són transferides a la Generalitat, ja en temps
de creació de l’Estatut altament
reconegudes. El que sí que ens
sol passar és que algunes prestacions depenen de la Seguretat
Social. A vegades les persones
amb discapacitat solen tenir complements de pensions per tercera
persona, de mobilitat reduïda i
això en ocasions poden resultar
ser prestacions anàlogues a la
Llei de la Dependència. Per això
pot ser que algunes d’aquestes
persones es troben que es vegin
reduïdes en prestacions, provocant cert malestar.
Al final, totes aquelles famílies que rebien la prestació per
fill/a amb discapacitat els hem
regularitzat la situació per no
perjudicar-los, de tal manera que
al ser una prestació que la reben
els progenitors, i no la persona
atesa, suposarà una millora de la
percepció.
En definitiva, anem fent passos per clarificar des de la premissa de donar el màxim de benefici i donar els drets a la persona que atenem.
La recaptació de les entitats
socials de Catalunya representa
el 25% de tot l’Estat. No hi ha
tornada per part de l’Estat central?
Aquesta és una situació important i desesperant. El primer
problema fa referència a la no
transparència de dades. Aquestes pertanyen a un dels secrets
més ben guardats de l’Estat espanyol. En qualsevol cas, només
es posen de manifest mitjançant
la via parlamentària a través de
respostes per escrit al Congrés de
Madrid. Per posar un exemple,
la darrera resposta només ens
ha donat dades de fins a 2016.
Aquestes dades ens diuen que
a Catalunya es recapten 75 milions d’euros. I els diners que venen per a projectes socials només
són 31’1 milions. La desproporció
és abismal: més del doble i, per
tant, no arriba per finançar els
projectes socials a Catalunya.
I enmig d’aquest reclam i defensa només ens trobem Catalunya, les Illes Balears i, en el cas
del País Basc, ja no són ni tan
sols en aquestes reunions. De fet,

Traspàs de FRUITERIA
per jubilació
Interessats trucar al tel.

687 777 617

últimament, la Comunitat de Madrid ha començat a alçar la veu
en aquesta línia. En qualsevol
cas, la resta quedem en franca
minoria.
Tenim un problema amb la
xarxa d’ajuts i gestió dels menors? Està saturada? Per què no
està ben vista?
Aprofito en primer lloc per
lloar la valentia i la professionalitat de la directora general d’Infància, Esther Cabanes, ja que
és una professional de les Terres
de l’Ebre que posa cos i ànima
en els nois i noies del sistema de
protecció.
Pel que em preguntaves he
de dir que la xarxa de menors està en tensió. Catalunya ha hagut
de fer front a una crisi humanitària sense precedents i amb emergència. Les xifres són molt clares;
el 2018 hi van haver 3.800 arribades de menors sense referents
familiars (la majoria del Magreb).
I per això mateix s’han hagut de
posar en marxa molts recursos
amb poca capacitat de planificació, ja que gairebé mai se’ns
informa de l’arribada.
Hem intentat situar equipaments d’acollida d’emergència
transitoris en molts punts del
país en perspectiva d’educació
i treball. Quan les coses es tracten correctament, lluny de ser
problemes, es converteixen en
oportunitats.
Vostè parlava de salaris i feina, però és veritat que hi ha persones en risc d’exclusió social i
laboral actualment?
Efectivament. Catalunya té
uns nivells d’índex d’exclusió que
s’acosten al 20%. Són persones
que, per sort, estan rebent per
sota del 60% del Salari Mínim
Mitjà. Per tant, solen tenir dificultats en aquest sentit. S’ha
de saber que la pobresa crònica
és un problema realment greu
que persisteix al llarg del temps.
Per això, el Departament d’Afers
Socials i Famílies va fer néixer el
primer dret --en dècades--, que
és el de la Renda Garantida de
la Ciutadania. Aquest pla el vam
dissenyar en una triple perspectiva: volíem que fos familiar, que
intentés garantir un terra social
que el marca l’índex de rendes de
suficiència, entorn als 640 euros
mensuals, aproximadament, i el
tercer objectiu era poder complementar les aportacions amb l’exigència del pla d’inclusió social.
En aquest sentit, l’objectiu és que
aquestes persones puguin abandonar la Renda Garantida, perquè això significaria que s’han
inserit en la societat.
El mecanisme pretén, en definitiva, recuperar persones en
el mercat laboral. Després d’un
any i mig de la seva implantació,
que s’acabarà a l’abril del 2020,
quines xifres en podem extreure? Doncs, per exemple, que el
nombre de beneficiaris arriba a
unes 70.000 persones, que hi ha
45.000 persones grans que han
vist complementada la seva pensió, 15.000 persones han tornat
a ser demandants d’ocupació en
el mercat de treball traient-les,
per tant, de la població inactiva,
i finalment, la notícia més bona
de totes, ja hem aconseguit que
unes 5.000 persones surtin de la
Renda Garantida perquè han trobat feina i plans d’ocupació.
Pilar Goñi
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PARLEM DE SARDANES
Nota de condol

Com a President de l’Agrupació Sardanista d’Igualada, i en
nom de la Junta i també de tots
els sardanistes igualadins, rebi
de tot cor, Marc Castell, alcalde
d’Igualada, la nostra més commoguda condolença per la pèrdua de la seva estimada mare.
Ella, ara des de la Glòria, veurà ballar la sardana a totes les
persones que estimen la nostra
dansa i el nostre país i ens farà
d’aquesta manera unir-nos encara més i més forts.
Que en pau descansi.

Ballada de sardanes al
barri del Sant Crist
Aquest proper diumenge, dia
2 de juny, tindrem una ballada de
sardanes dintre de les festes que
programa aquest simpàtic barri de
la nostra ciutat, com és el barri del
Sant Crist; la ballada serà a les 12
del migdia, a la Pl. del Sant Crist i

Joaquim Bacardit
estarà amenitzada una vegada més
per la coneguda cobla La Principal
de Cassà.

La setmana vinent
arriba el 91è Aplec de la
Sardana d’Igualada

La setmana vinent farem un
ampli comentari sobre el 91è Aplec
de la Sardana d’Igualada que es
celebrarà el proper diumenge dia 9
de juny, durant tot el dia al Passeig
Verdaguer; recordar però que les
persones que vulguin quedar-se a
dinar poden fer reserva prèvia als
núms. de telèfon següents: 93 804
16 37 o 618 978 733, Quim.
La Sardana
Rodona, sense presidències,
sense darrers llocs.
Tancada, comunitària,
íntima.
Oberta, a tots els qui hi vulguin entrar,
sempre creixent.
Rigorosa, amb una llei íntima,
tot comptat i amidat.

TOT PUJANT CAP A IGUALADA

Assenyada al principi,
amb serenor i mesura.
Arrauxada al final,
folla i disbauxada.
Inspirada, per un mestre que no es veu,
que no balla, que no vol lluir-se.
Animada, per una cobla enlairada
que no està de festa sinó de servei.
Festiva, per tot un poble
que dansa joiós.
Delicada, els peus de puntetes,
els dits enllaçats.
Dona i home, dona i home
ambdós iguals sense privilegis.
Al cor dels pobles i ciutats,
al bell mig de la plaça major.
Així vull que sigui la meva pàtria.
Així somnio la companyonia
universal de tots els homes.
Poema extret de la revista Contrapunt 3a etapa - desembre 1978.
Escrit per Lluís M. Xirinacs i Damians.
Agrupació Sardanista d’Igualada
jbacardit50@hotmail.com

Benigne Andrés Ancosta

Millor de l’esperat, o no?

T

ot pujant cap a Igualada llegim que els candidats d’Esquerra Republicana han estat els més
votats en les eleccions municipals
de Catalunya de diumenge 26 de
maig. És possible que aquests resultats hagin estat els millors d’aquesta marca des de fa molt de temps.
Sembla com si una part significativa de catalans hagi escollit aquest
partit d’esquerres per considerar-lo
més seriós i compromès davant
d’altres opcions, en aquest moment
tan complicat que està vivint el
país.
Alguns comentaristes polítics
atribueixen aquest triomf al fet que
Oriol Junqueras i altres polítics estiguin patint una presó que consideren desproporcionada i totalment
injusta, i una part del poble ha volgut premiar el seu sacrifici i la seva
honestedat.

Per governar no cal fer els
100 metres en 9 segons
Potser està bufant un vent ignorat quan un home de 75 anys,
Ernest Maragall, ha estat el candidat més votat per governar l’ajuntament de Barcelona. Alguns contrincants recriminen al veterà polític
de les trinxeres catalanes que s’hagi
canviat de jaqueta, perquè abans
militava al PSC i ara a Esquerra Republicana. En tot cas, caldria preguntar-se si ha estat Ernest Maragall
qui ha canviat de discurs ideològic o
en realitat qui ha canviat de debò és
el PSC, perquè aquesta organització
política, que semblava que podia ser
la salvadora de les classes treballadores espanyoles, amb el temps se
li ha diluït el socialisme i el catalanisme, només cal tornar a escoltar
els últims discursos pronunciats per
Miquel Iceta, Meritxell Batet i Josep
Borrell.
És cert que les persones i els partits polítics tenen tot el dret a canviar els seus posicionaments a mesura
que la societat evoluciona, però el
que no tenen dret és a dir mentides
abusant del desconeixement i la bona fe del poble. L’ètica és una virtut
que la majoria dels polítics no practiquen i després es queixen de que
els ciutadans se sentin enganyats i
reaccionin violentament votant partits tan feixistes com VOX.

Enfrontar-se als
especuladors econòmics
mai surt gratis
Tot i els grans esforços del poderós establishment per desacreditar l’actual alcaldessa, Ada Colau,
milers de barcelonins li han tornat
a donar el seu suport. Serà que el
seu lideratge, d’una ciutat tan complexa com la capital catalana, i les
diferents polítiques que ha posat
en marxa o que estan en vies d’execució són ben acceptades per una
part significativa de dones i homes
que viuen a Barcelona. Catalunya
En Comú, liderada per l’alcaldessa,
ha estat la segona força més votada,
aconseguint també 10 regidors, com
Esquerra Republicana.
És curiós escoltar les greus acusacions que els oponents fan a Ada
Colau, que només ha governat
l’ajuntament durant quatre anys,
tot i que, precisament quan han governat PSC i Convergència no han
estat capaços de resoldre els greus
problemes socials que pateix la ciutat. Ambdues formacions sempre
han pensat en una Barcelona per
als rics, per a les grans empreses, per
als grans negocis especulatius, per
als voltors financers, però mai s’han
ocupat de fer una ciutat més equilibrada on també tinguin cabuda les
famílies treballadores.

Brussel·les escoltarà o
seguirà sorda?
Carles Puigdemont, Toni Comin, Oriol Junqueras i Diana Riba
han guanyat el seu escó al Parlament Europeu, amb més suport
del que segurament s’esperava,
però el més important és que
els quatre eurodiputats catalans
han estat escollits perquè la seva
veu tingui ressò a Brussel·les. Ara
s’haurà de veure si les institucions
europees, que no estan passant els
millors moments de la seva història, tenen la suficient energia per
aconseguir que els drets dels polítics catalans siguin respectats.

El perill del feixisme mai
és petit
Alguns mitjans de comunicació, no tots, han destacat la poca implantació que a Catalunya

han tingut els partits d’extrema
dreta, Ciutadans, Partit Popular
i VOX. Realment, el que hauria
estat una gran notícia fora que
cap d’ells hagués tret cap regidor
a les nostres terres. Només el fet
que hi hagi persones que pensin
que aquestes formacions d’ideologia feixista són acceptables a
la nostra societat ja significa un
autèntic fracàs.
No ha d’estranyar gens que,
davant de les perilloses manifestacions de personatges tan regressius com Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal, alguns
flamants universitaris, amb el seu
títol recent estrenat sota el braç,
decideixin marxar a treballar a
d’altres països més democràtics,
on els drets de les persones són
millor respectats.

El que succeeix a Barcelona
repercuteix a tota
Catalunya
Els barcelonins han estat de
sort; les dues formacions més votades a Barcelona, amb 10 regidors cadascuna, són d’esquerres,
és a dir, els seus objectius s’haurien de basar en els drets socials
i el benestar de les persones per
damunt de tot. Si això és així,
sembla que el més lògic fora que
es posessin d’acord per governar
Barcelona conjuntament amb el
suport de Junts per Catalunya. Un
govern sòlid els permetria poder
treballar per resoldre els greus
problemes de la capital catalana,
sense perdre el temps en baralles
inútils que l’únic que aconsegueixen és endarrerir les solucions.
S’ha acabat la cursa per aconseguir vots, ara veurem la cursa per
aconseguir cadires. Tant de bo
tot l’espectacle que veurem sigui
prou digne.
“En política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse
frecuentemente para no oler mal”
(Enrique Tierno Galván, professor d’universitat, jurista, doctor
en dret, filosofia i lletres, perseguit pel franquisme. Alcalde de
Madrid d’idees profundament
socialistes, marginat per Felipe
González i Alfonso Guerra. Madrid,1918-1986).
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Viu l’estiu!

A

rriba el final de curs i amb ell
la necessitat de compaginar el
calendari laboral dels pares i mares
amb les vacances escolars dels fills.
Aquesta situació genera un cert
neguit a les famílies: quines són les
activitats més adequades? L’apuntem sol o amb els amics? Estarà preparat per anar de campaments? Podem comptar amb els
avis o familiars?
És el moment en què desplegueu agendes i voleu quadrar el
calendari amb les activitats més
adients perquè els vostres fills segueixin creixent i aprenent mentre
gaudeixen d’un estiu inoblidable.
Hi ha diferents alternatives, com
ara els campaments, les colònies o
els casals d’estiu. Sigui quina sigui
la que escolliu, ha de servir perquè
els nens i nenes puguin passar-ho
bé i fer nous amics, sovint en entorns diferents a l’habitual, tot vivint enriquidores experiències.
A l’hora de decidir-vos, heu de
tenir en compte diferents aspectes,
com ara els tipus de casals, activitats o campaments que hi ha per la
zona, el preu, l’horari o l’edat dels
vostres fills. Hi ha opcions per a totes les edats i per a tots els gustos.
L’especialització és cada vegada
més gran. Podeu trobar-ne d’enfocades a l’estudi d’idiomes, esportives, de muntanya, tecnològiques
o musicals. També és molt habitual
que els casals o campaments combinin activitats diferents.
És molt important que involucreu els vostres fills a l’hora d’escollir les activitats perquè estiguin
en concordança amb les seves aficions. Potser no són els horaris o
la localització que ens agradaria,
però hem d’escoltar les preferències dels nens i invertir temps en
trobar una activitat que se’ls adapti bé.
En tot cas, és important tenir
en compte si els teus fills necessi-
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ten molta activitat o són més bé
tranquils, si es troben més còmodes amb molta gent o en grups reduïts i també si els agraden més les
activitats esportives, les de natura
o les relacionades, per exemple,
amb l’art.
Segons els experts, no es pot
parlar “d’edats idònies” per anar
a un casal o a unes colònies. “El
que s’ha de procurar és que els
objectius i activitats s’adiguin amb
les edats dels nens i els seus interessos”, explica Segundo Moyano,
director del Grau en Educació Social de la UOC. Quan són més petits,
anar al casal que organitza l’escola
--si és el cas-- els ajudarà a sentir-se
més segurs: coneixeran l’espai, a la
majoria dels companys i, en moltes
ocasions, alguns dels monitors. A
l’hora de decidir si estan preparats
per altres activitats, vosaltres sou
qui millor els coneix. Hi ha nens
que s’adapten i estableixen vincles
ràpidament i d’altres que patiran
més l’angúnia i la inseguretat.
La ciutat d’Igualada i les seves poblacions veïnes ofereixen
un amplíssim ventall d’activitats
d’estiu. Els ajuntaments, escoles,
entitats de lleure, clubs esportius i
entitats privades s’encarreguen de
presentar una oferta que inclou
totes les edats i interessos.
D’altra banda, la Generalitat també organitza el programa
“L’estiu és teu”, en què organitza
colònies per a nens i nenes de 5
a 16 anys en els diferents albergs
de Xanascat. També hi ha molta
varietat de temàtiques per escollir:
idiomes, multiesportives, d’astronomia, música, teatre, circ, etc.
Finalment, l’AMPA de l’Escola
Mowgli també organitza l’Escola
d’Estiu, que enguany té com a títol
“Viu Igualada”. Durant diverses
setmanes s’ofereixen activitats de
tot tipus a nens i nenes de 3 a 12
anys: tallers d’experimentació, ambientals, excursions, bivac, acampades, piscina, jocs d’aigua i un
llarg etc.
Qualsevol activitat d’estiu ben
organitzada és un lloc perfecte
perquè els vostres fills comparteixin idees, vivències i coneixements
amb altres nens en un entorn diferent. Si la decisió és encertada,
estaran garantits la diversió i un
munt d’experiències emocionals i
educatives. Així que no ho dubteu
i comenceu la recerca!
Mestres de l’Escola Mowgli

Joan Valls

Petons

R

ecordo haver dit moltes vegades, a les meves classes de
Llengua i Literatura a Secundària
--comunicació al cap i a la fi-que ens toquem poc. L’afirmació
interessava els adolescents. Ens
crien i ens eduquen en allò del
“mira”, “escolta”, “no toquis”.
Desenvolupem vista i oïda, però
reprimim el tacte. D’aquí, per
exemple, la incomoditat dels
ascensors. Som molts per metre
quadrat i el risc de tocar-nos
fa que ens apretem contra les
parets... I així anem...
Fins fa quatre dies un petó
--s’entén a la galta, no a l’aire-entre dos homes estava mal vist.
Se’m va ensenyar a fer un petó,
o dos, a la tieta i a donar-li la
mà al tiet; petó a la cosina i mà
al cosí. I si m’estimo més el meu

cosí que la meva cosina? Doncs
res fer. Hi hauria d’haver una
gradació entre la salutació oral,
l’encaixada, l’abraçada i el petó.
I que el gest escollit expliqui la
intensitat de la relació. Tan fàcil
com això.
Però els humans, per poc que
ens deixin, ho fem malbé tot o
gairebé. Avui jo faig petons als
meus amics sense cap problema.
Pocs amics i pocs petons. Faig
petons a les amigues i m’espero
a veure la reacció per fer-los o no
als coneguts i conegudes. No cal
forçar. Però tampoc no cal el petoneig general en el que estem
caient. Se’n veuen tants en les
campanyes electorals… Petons
freds, a l’aire, gairebé sense contacte físic, no fos cas… No són
petons! Ni es fan ni es reben…
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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.

Cansada!
Per als que no em coneixeu,
em dic Marta Mercadé i sóc professora d’anglès i alemany a secundària i batxillerat, en un centre
públic d’Igualada. Sí, sóc l’autora d’un àudio que s’ha fet viral
aquests darrers dies.
Us explico: Fa poc vaig presentar una sol·licitud d’un curs d’estiu, de formació per al professorat, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en col·laboració amb la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo. Quan van
sortir les llistes provisionals, vaig
revisar la puntuació obtinguda
i… sorpresa! Vaig veure que en
l’apartat d’innovació educativa i
en el cursos de formació m’havien
posat 0 punts. Després d’haver
coordinat durant anys els Projectes Europeus Comenius del nostre
centre, de 27 anys d’antiguitat i
d’haver fet cursets de formació
permanent gairebé cada estiu i
durant els cursos escolars, ja us
podeu imaginar que sí que tinc
mèrits.
Vaig enviar un correu a Madrid, demanant que revisessin la
puntuació, perquè creia sincerament que es tractava d’un error.
Innocent de mi!
La seva resposta va ser:
Buenos días,
Según se recoge en el anexo
II de la convocatoria, para que
un mérito sea considerado en
el apartado 3 la actividad debe
nombrarse “programa o proyecto
de mejora, de formación en centros o de innovación educativa”
lo que no es su caso.
Por otro lado, siguiendo el
artículo 15 de la ley del procedimiento administrativo, la documentación a presentar en una
convocatoria de carácter nacional
debe ser presentada en castellano. Le recordamos que puede solicitar sus extractos de formación
en bilingüe y su consejería está
obligada a atender a su petición.
Un saludo.
En rebre aquesta resposta els
vaig tornar a escriure. Estava sorpresa, perquè en cap lloc de la resolució he sabut trobat que com a
requisit s’hagin de presentar tots
els certificats en castellà. En altres convocatòries del Ministerio
sempre han acceptat els certificats que fa la Generalitat, els que
apareixen a l’aplicatiu ATRI. I els
vaig tornar a escriure:
Buenas tardes,
Perdonen las disculpas, pero
creo que nuevamente hay un error. En el apartado 3 de méritos
pone “Participación en progra-

mas o proyectos de mejora, de
formación en centros o de innovación educativa desde el curso
2013/201”.
Como podrán comprobar, en
el certificado expedido por la Generalitat de Catalunya pone claramente “Llista de certificats d’ INNOVACIÓ”, con el consiguiente
código de verificación de dicha
actividad.
Asímismo, comentarles que a
otros concursantes de Valencia,
Baleares o de Cataluña sí les han
computado el mismo certificado
como méritos, emitido también
por su Consejería de Educación en
catalán. Es por eso que un grupo
de aspirantes a la beca no entendemos a qué se debe este distinto
criterio aplicado en unas solicitudes y no en otras.
Por lo que a la lengua de
presentación de los documentos
acreditativos de cursos de formación, en otras ediciones de becas
del ministerio SIEMPRE se han admitido los certificados emitidos
por la Generalitat (todos ellos llevan un código de verificación) y
nunca se ha mencionada el artículo 15 del procedimiento administrativo.
Es más, el nombre de los cursos acreditados no está ni en catalán ni en castellano, ya que son
cursos en inglés Motivating teens to communicate in English:
30 h (2015-16) / English Day: 20
h (2016-17) / 6th English Day: School Musical: 20 h ( 2017-18 ) y al
lado aparece el cómputo de las
horas de dicha actividad, escrito
en números.
Así pues, les ruego que otra
vez revisen mi solicitud y otorgen
a la solicitud los puntos obtenidos
mediante la acreditación adjuntada.
Envío copia del correo también al responsable de nuestra
consejería de educación.
Atentamente, Marta Mercadé
Isant
I a partir d’aquí m’he dedicat
a fer públic el meu cas (que no és
pas únic).
He fet dues reclamacions al
Ministerio, concretament a l’INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación
del Profesorado).Vaig informar
també al nostre referent de Llengües Estrangeres de la Catalunya
Central, a la Cap del Servei de
Llengües Estrangeres, al Director
General dels Serveis Territorials
d’Ensenyament, també ho he exposat a “Plataforma per la Llengua”, he fet una queixa al Síndic
de Greuges de Catalunya, una al

Defensor del Pueblo, ho he comunicat a Òmnium Cultural, he
consultat un advocat, llicenciat
en Dret i en Ciències Polítiques i
de l’Administració, he enviat tota la documentació al programa
“El contenidor” de RAC 1 i m’ha
contactat una periodista de SER
Catalunya.
Impressionant!
Avui des del Ministerio no han
dit res. Deuen tenir feina a buscar
quin article ens poden treure ara
per justificar aquesta violació dels
nostres drets lingüístics.
I sí… estic cansada d’haver
d’estar constantment lluitant
per tal que no ens prenguin més
drets. Però, no. No defalliré. NO
em faran callar. NO ens faran callar. MAI MÉS.
Marta Mercadé Isant

Rectificació
Per un error de transcripció,
en l’article d’opinió titulat “Espanya: lliçons a Cuba i Veneçuela?”
va sortir escrit: “El Sr. Rei té raó
quan diu que sense lleis no hi ha
democràcia i és que les lleis espanyoles són antidemocràtiques
amb un Estat reduït a zero per
Alfonso Guerra”. On hi diu Estat
hi havia de dir Estatut.
L’article el signava Jordi Pallerols i Creixell, a qui li adrecem la
nostra disculpa per tal errada.

Ens ha deixat Mari
Berzosa Berzosa
La Sra. Mari, la mare de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells,
era una persona amable i simpàtica, sempre amb la rialla als llavis. Quan la trobaves per la ciutat, o per altres indrets, sempre
estava a punt per demostrar-te
el seu caràcter afable, amb la
senzillesa que la caracteritzava, i
malgrat ser la mare del nostre alcalde, amb ella podies comentar
i parlar de tot, sense deixar de
felicitar-la per les diligències que
el seu fill Marc feia per la nostra
ciutat.
Crec que no hi ha cap igualadí que no estigui assabentat
de la seva mort, per les moltes
persones que es van aplegar amb
motiu del seu últim adéu. Tant
al tanatori com a l’església, plena de gom a gom, el seu espòs,
fills, nets i la resta de familiars
van poder sentir l’afecte i l’acompanyament de molts igualadins,
i també persones foranes, que
els van fer costat en aquells moments de tristor.
Cristina Collado

DEFUNCIONS
Sira Jiménez Deus, de 40 anys (Igualada); Joan Mestre Vilarrubí, de 86 anys (Igualada);
Amador Soto Muñoz, de 72 anys (Igualada); Antònia Sisquella Llacuna, de 94 anys (Igualada);
Juan Antonio Lázaro Caro, de 56 anys (Òdena); Mari Berzosa Berzosa, de 70 anys (Igualada);
Jordi Peres Segura, de 50 anys (Igualada); Joaquina Hernández Andrés, de 89 anys (Santa Margarida de Montbui); Alfonso Escobar Serrano, de 94 anys (Vilanova del Camí); Pere Prat Reixachs, de 92 anys (Igualada); Pablo González Flores, de 73 anys (Igualada); Fèlix Pedro Muñoz, de
69 anys (Igualada); Berta Marginet Claramunt, de 29 anys (Igualada); Eleuterio Alcaraz Sáez,
de 89 anys (Igualada); Venancia Gallego de la Cruz, de 98 anys (Igualada).

30 de maig de 2019

COMENTARIS DE LLIBRES

Lleonard del Rio

“Sigara Segarra. Cruïlla
entre Ibèria i Hispània”

E

n les vigílies de les festes de sant
Jordi es va presentar als Prats
de Rei i a Igualada la publicació
“Sigara Segarra. Cruïlla entre Ibèria i Hispània”, que recull els continguts i els objectes que es van
poder veure a l’exposició homònima que va tenir lloc al Museu fa
dos anys i mig. La mostra fou produïda pel Museu sota l’assessorament científic de la Universitat de
Lleida i va donar a conèixer, aleshores, el passat més antic d’aquest
municipi (del segle VI aC al segle VI
dC) a través de la nombrosa i rica
cultura material que han donat
els treballs arqueològics realitzats
tant en dècades anteriors com en
els darrers anys.
Amb la publicació d’aquest
catàleg (48 pàgines), finançat per
l’Ajuntament dels Prats de Rei i la
Diputació de Barcelona, es materialitza en paper aquella exposició
per tal de fer arribar al públic la
singular història dels Prats de Rei,
enclavament ibero-romà que acabà donant el nom a la comarca de
la Segarra.
El catàleg s’enceta amb el per
què, en cinc segles, el mot Sigara esdevé Segarra, i s’explica així:
“Coneixem la paraula Sigarra gràcies a la llegenda en ibèric d’una

moneda que, tot i ser de patró
grec, es va posar en circulació durant la Segona Guerra Púnica (218201 aC) segurament per finançar
els exèrcits romans o els mercenaris ibèrics. És la menció més antiga
que es coneix, a Catalunya, d’un
topònim indígena que ha arribat
fins a l’actualitat. De llavors ençà aquest mot s’incorpora al llatí i
apareix en diverses ocasions com a
Sigarra per, a finals del segle III dC,
esdevenir Segarra. Així perviurà
com la denominació d’aquest lloc
durant uns quants segles i, més
tard, com la identificació del territori que li és tan proper.”
I segueix: “Actualment, els
Prats de Rei és un poble de poc
més de 500 habitants allunyat de
les vies principals de pas. Res faria
pensar en un passat de pes al territori. Però al llarg de la història
hi ha hagut un munt d’evidències,
de ‘pistes’, notícies i troballes que
apuntaven cap a una altra realitat
antiga, cap a un passat romà, ibèric fins i tot. La recerca arqueològica ho havia posat al descobert, i ha
acabat podent-ho fonamentar de
ple i aventurar-se a identificar el
lloc com a Sigara.”
Val la pena regraciar el treball
de Muntsa Guasch, del Museu de
la Pell d’Igualada i comarca de
l’Anoia, i de Natàlia Salazar, de
l’equip Sigarra de la Universitat de
Lleida, que s’han encarregat del
guió, dels textos i de l’edició. També a Espai Gràfic, disseny=Igualada
i la col·laboració, entre altres, de
l’Ajuntament dels Prats de Rei i
del Museu municipal Joan Castellà
Real. Un bon munt de fotografies,
il·lustracions i mapes donen cos a
aquest catàleg fent-lo més atractiu
i entenedor.

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

A Secundària
ens relaxem amb
Kinesiologia!

L

’alumnat de Secundària A de
l’Escola Àuria d’Igualada som un
grup de nois i noies d’entre 12 i
14 anys. Just acabem de saltar a
secundària i això implica ser més
autònoms, aprendre nous conceptes però, sobretot, gaudir de les
activitats que es realitzen a l’aula.
Quan arribem del pati estem
molt esverats i ens costa tornar a
concentrar-nos en la feina, però
tenim la solució: Kinesiologia.
Però, què és la Kinesiologia?
La Kinesiologia és una tècnica
motriu que facilita la connexió de
les diferents àrees del cervell per
poder exercitar-lo de forma més
global i eficaç. Consisteix en la realització d’un conjunt d’exercicis específics per treballar la respiració,
la concentració, la motricitat fina i
la lateralitat amb l’objectiu de tornar a la calma. Quin munt de coses
podem treballar amb uns quants
moviments!
Així doncs, dediquem una estona per fer un seguit d’exercicis.
Primer de tot, comencem fent els
de respiració combinats amb moviments amb els braços. Continuem
amb els de lateralitat, utilitzant

la pissarra digital per treballar la
motricitat amb les dues mans. I,
per últim, acabem amb uns estiraments i, de tant en tant, amb un
tren de massatges per acabar de
relaxar-nos!
Vam començar incorporant dos
o tres exercicis en estones petites
per començar a conèixer-los i practicar. Però ara som uns experts i
expertes, en sabem un munt i realitzem sessions més llargues incorporant nous moviments encara
més difícils.
La Kinesiologia és una activitat
que ens agrada molt, participem
tots i totes i ens ajudem per poder
fer-ho genial!
Lucía Telechea Requena
Tutora de Secundària A

OPINIÓ
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Clínica dental Capitán i
Afisiona col·laboren amb
l’ONG Ser madre ser mujer

L

’exposició fotogràfica “La madre
que nos parió” és una iniciativa
de l’ONG Ser madre ser mujer que
recull el treball de tres fisioterapeutes, Nerea Roldán, Ana Ramos (fisioterapeuta, veïna de Capellades) i
Raquel Pérez, que des de fa més
de quatre anys aconsegueixen que
dones i nenes del Senegal redueixin
riscos obstètrics i ginecològics, fent
front així a la precarietat sanitària
del país africà.
L’exposició, a través de les fotografies de Nacho Samper i Nacho
Carballo, testimonia no només la
situació de les dones al Senegal sinó
també la tasca quotidiana d’aquestes tres professionals en la seva lluita
per reduir la mortalitat materna i
neonatal freqüent al país.
L’ONG Ser madre ser mujer dedica la seva tasca a augmentar la
qualitat de vida de les dones i nenes
amb un enfocament prioritari en
la prevenció i en la formació universitària de personal sanitari local
mitjançant tècniques innovadores.
Té per objectiu, a més, l’educació sexual i reproductiva de les nenes i dones a escoles, maternitats i hospitals
com a part integrant dels seus drets.
Més de 15 maternitats visitades
i unes 500 dones han estat ateses
per l’ONG a la regió de Thiès i Casamance i més de 100 de llevadores

NOMÉS DOS MINUTS

seran formades en l’any universitari
2019-2020.
Ser madre ser mujer és l’única
ONG al món que realitza un tractament integral de totes les disfuncions de l’esfera pèlvica, siguin provocades per mutilació genital, violació,
abús sexual, cirurgia, part o qualsevol altra causa.
La rehabilitació i condicionament d’instal·lacions per al part i el
reforçament dels sistemes d’urgència al Senegal és, així mateix, part
essencial del treball de l’ONG i el seu
pròxim objectiu és la rehabilitació
de la maternitat de Keur Moussa
per atendre 50 parts al mes, de dones de la regió.
L’exposició va dirigida al públic
en general i vol mostrar des d’una
perspectiva de gènere i infantil la
situació de la dona al Senegal, les
seqüeles ginecològiques que comporta la precarietat sanitària, i les
seqüeles psíquiques i físiques que
impliquen pràctiques tan aberrants
com la mutilació genital femenina.
60 fotografies que, amb la contribució de la Fundació Jesús Serra
(Grup Catalana Occident), Clínica
dental Capitán (centre d’odontologia avançada) i Afisiona (centre de
fisioteràpia i benestar), ambdós centres al poble de Capellades, volen
despertar consciències i tornar una
alenada d’esperança als que confien
en un món més just i solidari.
L’exposició es podrà visitar a
la Sala Volver, carrer Barceló 15 de
Madrid, fins diumenge 2 de juny i
estarà acompanyada d’una sèrie de
activitats per tot el cap de setmana. I
molt properament la mateixa exposició la podrem gaudir a Barcelona.
www.sermadresermujer.org

Pau Ortínez Martí

Esperança en la foscor

E

l resultat de les eleccions municipals apunten, crec, a tres realitats:
que no som un país normal, que no
votem prou i que no hem de perdre
l’esperança.
La primera: que no som, encara,
un país normal. Les eleccions municipals i europees les vam viure en un
context de doble anomalia democràtica. Per una banda, perquè la Junta
Electoral es va dedicar a posar pals a
les rodes a la candidatura electoral
que ha guanyat les eleccions europees a Catalunya, la candidatura de
Puigdemont. Una candidatura que
tot i així ha obtingut uns resultats
excel·lents no només a Catalunya,
sinó també a les Illes Balears i al País
Valencià, fet que ens recorda que
el país complet batega de Salses a
Guardamar i de Fraga a Maó. Per
altra banda, perquè 3.000 igualadins
i igualadines no han pogut votar per
culpa de les lleis electorals que exclouen moltes de les persones que
han arribat aquests darrers anys al
nostre país. Paguen impostos però
no tenen dret a votar, estranya democràcia la nostra.
La segona: que no votem prou.
En vigílies del 9N, però serveix per
a l’1O i el multireferèndum, la gent
reclamava “posar urnes i deixar-les
posades”. Si a les campanyes electorals municipals es parla més dels
candidats que de les propostes, caldrà establir mecanismes per validar
aquells temes que afectin més direc-

tament la vida de la gent. De democràcia representativa, a democràcia
directa. Decidir en una consulta ciutadana el planejament urbanístic, les
inversions necessàries o si permeten
la instal·lació de noves grans superfícies comercials, crec que seria fèrtil.
Construir un vincle directe entre la
gent i les decisions concretes a prendre. Democratitzar la democràcia,
vaja. I no, no estic parlant d’un model assembleari, estic parlant de treballar per acostar-nos en aquest sentit a experiències d’èxit com Suïssa.
La tercera: que no hem de perdre l’esperança. Perquè en una Europa on avança l’extrema dreta, Catalunya resisteix i seran poques les
localitats amb governs de PP, Cs o
VOX. La suma dels tres partits, que
en altres llocs són clara majoria, no
arriba al 12% en total a Catalunya.
Perquè les esquerres pugen a Catalunya i, per tant, les demandes que
venen reclamen els moviments socials (habitatge públic, aturar projectes urbanístics especulatius, remunicipalització de l’aigua, més escola
pública, condicions sociolaborals
dignes…) són més viables ara. Si a
Barcelona es debaten entre Maragall i Colau, a Madrid pactaran les
tres dretes extremes, així que encara rai. I, finalment, perquè a l’Anoia arriben bones notícies de Santa
Margarida de Montbui i Òdena. Els
guanyadors: projectes col·lectius com
Ara Montbui i Fem Òdena.
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L’ENLLAÇ AMB EL CONSUM

Alfons Conesa

Productes envasats

B

envolguts lectors.
Parlàvem la setmana passada dels productes
frescos i la seva venda a doll, però per més que
ens hi esforcem, no podem obviar els productes
envasats.
El canvi d’hàbits, la mobilitat i la transformació
dins el sector laboral, ha transformat la compra
diària de proximitat, a les botigues d’alimentació
especialitzades, de l’entorn més proper, les del barri, i un parell d’anades a la setmana al mercat, amb
el cistell, els dies d’arribada del peix o quan les pageses exposaven la collita de fruita o verdures, tot
de temporada, productes envasats els mínims, unes
conserves, iogurts i el caldo “maggi” i les begudes
amb envasos de vidre retornables.
Avui que tothom te el temps, el control del
temps com a prioritari, l’agenda del dia, la feina,
que ja és molt difícil anar-hi caminant, treballem,
lluny de casa, igual a una altra localitat, necessitem
temps per desplaçar-nos, probablement dinem a la
feina o a l’entorn, arribem justos de temps a casa,
ja que si més no, hom fa un esport o classes d’alguna cosa idiomes, ioga, música i els altres dies un
sopar, una conferència, també cuidem la cultura i si
més no, quasi cada dia hi ha futbol a la tele.
Quin temps dediquem a comprar?, ho compactem tot, no una estoneta cada dia, en el cap de
setmana, tarda o matí, a buscar un carro del supermercat i a omplir-lo, del tot, comprem com a mínim
per la setmana i la compra mes important a final de
mes, quan es cobra, tot, i compactat ens queda ple
el maleter del cotxe. Amb aquest pla de vida què
faríem sense productes envasats o congelats?
Però les presses són males conselleres, cal que
al fer la compra no correm, dediquem el temps que
calgui, que les decisions de consum siguin responsables, mirem i llegim les etiquetes, no comprem a
la babalà,
Si comprem carn, els productes al lineal han
d’estar informats per poder decidir què triem, hem
de saber que aquella safata embolcallada al buit,
conté, vedella, vaca o bou o brau. La peça de quina
part de l’animal, si és filet, mitjana, culata o cap de
mort, pit o jarret. D’on ve, país de naixement, país
d’engreix, país de sacrifici i l’autorització sanitària
i el país d’especejament, si tot s’ha fet al mateix
país, solament cal, Origen. País i l’edat de sacrifici,
pels vedells de menys de 12 mesos. El preu per Kg
i el pes i preu del paquet. Data de caducitat i condicions de conservació. El número de referència o
codi que ens dona la traçabilitat de l’animal. I la
identificació del responsable comercial amb totes
les dades.
De la carn de boví passem al porcí, oví, caprí
i aviram, L’etiqueta ha d’informar-nos del País de

cria i del País de sacrifici, si són animals nascuts, criats i sacrificats al mateix país, ens informarà, amb
Origen. El codi del lot, traçabilitat i la informació
del responsable comercial.
El peix tant si és, envasat o congelat, la informació de l’etiquetatge és la mateixa que la del
peix fresc, que explicàvem la setmana passada, la
diferència és la comunicació, en el cas d’envasat, la
informació va adherida a l’embolcall del producte i
no per rètols al taulell o a costat del peix fresc. Cal
tenir en compte que els congelats i serveix per tot,
tipus de producte congelat, ha de posar la frase “
No tornar a congelar un cop descongelat”.
He deixat pel final el pa, el pa nostre de cada
dia, però avui probablement hauríem de dir, el
pa nostre de cada dia que el descongelem, ja que
també comprem el pa en la compra setmanal, te
una virtut, tècnica, és a dir de tria, quan entres a
una fleca, tradicional, un despatx de pa o aquelles
que trobem als supermercats, el què en diem grans
superfícies, fleca d’autoservei, hem de considerar la
diferència entre el pa elaborat amb l’amassat tradicional a la pròpia fleca i allà s’enforna i el pa cuit
amb massa per congelada, en aquest cas la garantia és el manteniment de la cadena de congelació
fins el moment d’anar al forn.
Però parlem d’informació, el pa ha d’estar en
prestatgeries cadascuna amb el rètol informatiu
que de forma ben visible, clara i entenedora ens
indiqui quin producte és, el pes i preu.
Si és una fleca amb taulell les persones que ens
atenen ens lliuraran el pa embolicat i amb les mans
protegides sanitàriament, no poden cobrar i a la
vegada servir el pa amb la mateixa protecció.
Si el pa és venut amb autoservei cal que estigui
envasat i col·locat en compartiments diferenciats i
ben informats del producte que és, el pes i el preu.
Si anem a comprar el pa al supermercat, podem trobar-nos amb un lineal ple de compartiments tancats, que a mida que surt el pa del forn
van omplint, trobarem diferents sistemes per agafar el pa, pinces, rasclets per desplaçar les peces de
pa a un petit tobogan o passadís que ens el lliura.
A la nostra disposició bosses de mides diferents per
embolcallar-lo.
Tots els establiments de venda de pa no envasat han de informar-nos visiblement amb un cartell
que tenim dret a fer comprovar el pes de la peça
de pa que volem comprar,
Estimats lectors.
Fem la compra cada dia d’allò que necessitem
fresc o anem a fer la compra per més dies, l’ important és recordar i exigir els nostres drets com
consumidors.

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

ESPORTS
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Ferran López no continuara com a entrenador
del primer equip de l’Igualada Rigat
Comunicat oficial de l’Igualada Rigat HC

Ferran López i Carles Piernas, segon entrenador arlequinat, dirigint un partit
aquesta temporada. Foto: Xavier Garcia

HOQUEI PATINS
n relació amb la notícia apareguda a les xarxes socials, la tarda de
dilluns passat, i amb les declaracions
realitzades dimarts en una emissora
de ràdio local sobre la no continuïtat de Ferran López Jurado, com a
entrenador de la primera plantilla
de l’Igualada Rigat HC, el club ha
emès el comunicat següent:
Davant l’anunci de la notícia
de manera unilateral feta pel mateix interessat, la Junta Directiva
de l’Igualada Rigat HC vol manifestar, deixant constància que
aquest serà l’únic comunicat ofi-

E

cial del club al respecte, que, davant dels dubtes mostrats durant
els dos darrers mesos per part de
Ferran López, sobre la seva continuïtat com entrenador del primer
equip de l’Igualada Rigat HC, després de consultar tots els jugadors i altres integrants del primer
equip i havent escoltat la seva
opinió i amb el seu suport, la Junta Directiva va decidir, la tarda de
dilluns passat, comunicar a Ferran
López que no continuaria com a
entrenador del primer equip de
l’Igualada Rigat HC per a la temporada 2019-2020.

No és intenció d’aquesta Junta
Directiva fer públics els detalls dels
esdeveniments ocorreguts i les converses mantingudes amb totes les
parts durant els darrers dos mesos
perquè això correspon exclusivament a la responsabilitat de les tres
parts implicades.
Com a junta directiva no queda més que agrair a Ferran López
la dedicació i l’esforç que durant
aquests quatre anys ha dedicat a
l’Igualada Rigat HC, així com desitjar-li el millor per al seu futur, dins i
fora de les pistes d’hoquei.
També aprofitem l’ocasió per
adreçar-nos als socis i afeccionats
perquè el proper dissabte, després
del darrer partit de l’OK Lliga davant del Calafell, puguin acomiadar-se i retre un merescut homenatge a Ferran López.
En consonància amb el lema del
nostre club, “Caminem sempre endavant”, seguirem treballant pel bé
i el futur de l’Igualada Rigat HC. Les
persones passen, el club continua.
Visca l’Igualada Hoquei Club!
Premsa IHC |

Veterans: Vilafranca 2 - AV Igualada 2

Agermanats

FUTBOL
on partit de futbol, en què l’estratègia va donar pas a l’emoció.
Tot i que sí que és cert que s’han
viscut moltíssimes tardes de millor
joc, costaria fer l’equivalent amb
l’actitud dels contrincants, que tots
plegats van anar a gaudir una estoneta i ho van aconseguir. Treball
d’equip, esforç, actitud, empatia,
no van posar dificultats al col·legiat,
que va tenir una de les tardes més
plàcides gràcies a l’actitud d’ambdós conjunts, que van coronar una
germanor dins del terreny de joc
digna de tota menció, magnífics!!!
En la primera meitat els blaus
van portar més perill a la porteria
vilafranquina, però es van topar
amb un inspirat arquer que pràcticament ho va aturar tot. Amb tanta insistència blava es van avançar
els locals gràcies a una rapidíssima

B

Jordi Canals

contra. Els igualadins no es van fer
esperar i un xut de Ramon Balcells
a l’interior de l’àrea gran el desvià
amb la punta de la bota Joan Costa
per anivellar el partit.
En la segona meitat va seguir la
mateixa tònica: domini blau sense
concretar i furtives contres locals
que els nostres centrals, Jordi Canals
i Alexis, van resoldre amb solvència.

A les acaballes del partit, un penal
va posar en franquícia els locals, que
per moments es van veure guanyadors, però es van topar amb la fe
numantina dels igualadins i en el
xiulet final Ramon Balcells va establir la igualada, deixant els blaus
vuitens en la classificació general,
en el darrer partit de lliga d’aquesta temporada. Cal agrair a tota la
família blava la gran temporada realitzada, malgrat les adversitats i
temudes lesions, que no només han
minvat a l’equip, sinó que els assistents han hagut d’esforçar-se més
de l’habitual per poder presentar
un equip competitiu. Bravo!!!
En el darrer partit de lliga van
jugar: Diego, Calsina, Pep, Toro, Sevilla, Canals, Farré, Quim, Alexis, X.
Moyes, Robert, Costa, Balcells, a la
banqueta Vicenç i delegat Ramonet.
AVI / Joan Tort
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Nacional Catalana:
CP Vilanova 3 - Igualada Femení HCP 6

L’Igualada FHCP és a una
victòria de fer-se amb la
tercera plaça

HOQUEI PATINS
l Nacional Catalana va superar
un CP Vilanova amb moltes baixes i s’adjudicarà la tercera posició
de Nacional Catalana si guanya
demà a Les Comes. Les igualadines no van notar la decepció per
l’eliminació a la final de Nacional
Catalana i van oferir un bon partit
a una de les pistes més difícils de
la categoria, Les Casernes de Vilanova i la Geltrú.
El partit va estar molt igualat
tota la primera part, però en els
darrers dos minuts les igualadines
marcarien tres gols que deixaven
molt ben encarat el partit.
La segona part començava
amb la mateixa intensitat per
part dels dos conjunts. Al minut
vuit però, l’Elba Garreta marcava
el quart gol per posar un rotund
0-4. Els darrers minuts del partit
van ser caòtics pel que fa a gols.
Marcava el cinquè la Carla Claramunt, seguidament s’estrenaven
les locals, l’Elba Garreta marcava
el sisè gol per a les anoienques
i en l’acció posterior marcava el
segon el CP Vilanova per posar
el 2-6. A dos minuts del final, les
verdes marcaven el darrer gol del
partit i deixava el 3-6 final que
dona la primera victòria a les no-
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ies de la Maria Fernández “Pulgui”.
Van jugar: Cristina Riba (P),
Carla Batlle (P), Elba Garreta (3),
Carla Claramunt (2), Abril Batlle,
Queralt del Àguila (1) i Aida Cruz.
Entrenadora: Maria Fernández
“Pulgui”.
El proper partit serà demà divendres, a les 21.30 h a Les Comes d’Igualada i, de guanyar-lo,
l’equip igualadí assoliria la tercera posició de Nacional Catalana
i tancaria la temporada amb un
notable alt, atenent la progressió
i edat de l’equip, que ha competit
contra tots els rivals.

Resultats dels equips base
de l’Igualada Femení HCP
Fem16: Igualada Femení HCP
3 - UEH Barberà 3
Van jugar: Laia Pagès (P), Marta Hinojosa, Alba Segarra, Aina
Minguell, Ona Vidal, Laura Crespo, Ariadna Busqué, Gina Balcells
i Judit Llobet. Entrenadora: Maria
Fernández “Pulgui”.
Fem14 “B”: CH Palafrugell 12 Igualada Femení HCP 4
Van jugar: Blanca Garcia (P),
Laia Puig, Paula Lucas, Alèxia Costa, Júlia Sabater i Carla Gualada.
Entrenador: Manel Cervera.

El juvenil del HC Montbui
aconsegueix la I Copa
Catalana

1r Cros escolar de relleus per parelles
Garcia Fossas
ATLETISME
l proper diumenge 2 de juny,
a partir de les 9.45 h del matí i
fins a les 13.15 h, es portarà a terme el 1r Cros escolar de relleus per
parelles del Garcia Fossas. El lloc
serà el parc de l’Estació Vella, on
hi haurà un circuit traçat de 750
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m que s’utilitzarà en la majoria de
curses. Les inscripcions es podran
fer fins a mitja hora abans de cada
cursa o a través del web www.
ceanoia.cat.
La cursa es farà per relleus en
parelles masculines, femenines
o mixtes de la mateixa categoria

(aleví 3.000 m, benjamí 1.500 m,
prebenjamí 1.500 m, cadet 3.000
m, infantil 3.000 m, P5 700 m, P4
300 m, P3 200 m i adults 3.000 m).
Es repartiran premis a les tres primeres parelles classificades de cada
categoria i tots els corredors rebran
un petit obsequi per participar.

Diumenge, l’Yvette Pons CB Igualada pot
aconseguir la permanència a Copa Catalunya
BÀSQUET
esprés de la contundent victòria
dissabte passat de l’Yvette Pons
CB Igualada davant el TGN Bàsquet,
aquest diumenge pot ser definitiu
per al primer equip femení del CBI,
ja que una victòria suposaria la permanència a Copa Catalunya.
L’equip liderat per Sergi Alamillo vol comptar amb el suport de
l’afició, per això s’ha organitzat un
autobús gratuït per anar a veure el
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partit a Tarragona. Sortirà a les 15 h
de la tarda i es preveu la tornada al
voltant de les 21 h. Per inscriure’s cal
omplir el formulari a: https://forms.
gle/6jsEhZwdBy2pTYBL8.
Sens dubte, les sensacions de
dissabte passat van ser molt bones,
per això les jugadores del sènior
femení A estan disposades a emportar-se el triomf a Tarragona i acabar
així amb el play-out a favor del CB
Igualada.

HOQUEI PATINS
l passat cap de setmana, la població gironina de Cassa de la Selva
acollia la primera Final a 4 de la
Copa Catalana Juvenil. A aquesta
cita hi arribaven els equips del CP
Voltregà, CP Vilafranca A, CHP Sant
Feliu i l’equip de l’HC Montbui A,
després de superar la lliga regular
com a primer de grup i les dues eliminatòries prèvies.
Al matí els esperava el CP Voltregà, equip a priori favorit, que
era superat per un ajustat 3 a 2 pel
Montbui. A la tarda, a la Final , era
el CP Vilafranca, un altre dels històrics, el que posava contra les cordes
els montbuiencs a la mitja part amb
un 0 a 2. Al final de la pròrroga, a
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manca de 18 segons, el Montbui
s’avançava 4 a 3 i feia realitat el títol de Campió de Copa.
Pel HC Montbui jugaren: Biel
Llobet (p), Adrià Torras, Àlex Rica,
Gerard Bacardit, Marc Bacardit, Arnau Segura i Maure Madrid, entrenats per Raül Ramírez.
Aquest representa el primer títol oficial de la base del HC Montbui en una temporada en què celebrem els 20 anys de la fundació. Tot
l’esforç dels tècnics i jugadors que
van començar a l’escola el 2005-06
s’ha vist recompensat amb aquesta
fita. Seguint amb l’esforç i dedicació
n’arribaran molts més. Felicitats a
l’equip i al club per aquest títol de
campions de la Copa Catalana 2019.
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Montbui és la capital
del tennis femení
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
urant tota aquesta setmana,
Montbui és la capital del tennis
femení, amb la celebració del vuitè Torneig de Tennis Internacional
Arcadi Manchón. Enguany, però, el
torneig està íntegrament adreçat
a les fèmines. La competició, que
es realitza a les pistes de tennis de
Can Passanals, és puntuable per
al circuit de la WTA. El premi a la
guanyadora també ha millorat la
seva dotació, passant de 15.000 a
25.000 dòlars.
Que el torneig sigui femení va
lligat al projecte de consolidació
del Centre d’Alt Rendiment Top
Tennis, dirigit per Arcadi Manchón
i Alejo Mancisidor, i amb el suport
del Club Tennis Montbui. Top Ten-
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nis treballa per formar jugadores
del màxim nivell, oferint programes de desenvolupament esportiu
i personal, així com serveis adaptats a cada edat i nivell.
Durant els primers dies de
competició s’han dut a terme les
rondes prèvies i les principals favorites ja han començat a disputar
(i a guanyar en la majoria de casos) els seus respectius partits. Com
és costum, el plat fort del torneig
es durà a terme el proper cap de
setmana, amb la celebració, demà divendres al vespre, de la final
de dobles; dissabte al migdia es
jugaran les semifinals individuals,
mentre que la gran final tindrà lloc
el diumenge al migdia.

Caminant per Casserres amb
la Colla Excursionista de
Vilanova del Camí

Foto: Jaume Sayós

EXCURSIONISME
s un dia clar de primavera i els
50 caminaires ens disposem a
fer una matinal molt distreta.
Anem a la comarca del Berguedà, a Casserres. Pel municipi hi
passen les rieres de Clarà i Merlès
i a prop del terme el Llobregat.
L’any 2016 el municipi tenia 1.528
habitants. Llocs d’interès: la torre de l’Amo de Viladominu Nou
i Sant Marc. El monestir de Sant
Pere de Casserres, fundat a mitjans
del segle XII, conserva la major
part dels frescos i pintures.
El poble de Casserres, documentat des dels últims segles medievals com a «barri», es va formar a partir d’un llarg carrer que
unia el castell amb l’església de
l’Àngel Custodi. Del castell, que
probablement era situat al lloc on
posteriorment fou construït l’actual ajuntament, no en queda cap
resta, però durant els segles medievals (VIII-XIII) fou una gran fortalesa i jugà un paper decisiu en el
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procés de repoblació i reconquesta
del territori.
Fem una caminada molt interessant per la serra que volteja la
vila, gaudint de la multitud de color que ens regala la primavera i
de la calma que ens envolta en la
nostra caminada.
Volem agrair aquesta interessant i bonica sortida, i per fer-nos
gaudir d’un dia magnífic, als nostres vocals Ramon Codina, Joan
Piernas, Teresa Feliu i Montserrat
Ramonjoan.
La propera excursió serà el dia
2 de juny a Oix (La Garrotxa). Sortirem amb autocar a les 7 del matí,
des del lloc habitual, i tornarem a
les 20 h. Les inscripcions es poden
fer el dijous de la setmana de la
sortida, de 19.00 a 20.30 h, al c/
Montserrat, 28 (Restaurant Nou)
de Vilanova del Camí. Els socis també als telèfons 93 803 43 88 i 627
646 512, WhatsApp, cevcami@hotmail.com i Facebook.
Francesca Cullerés

Empat de l’aleví A a Barberà
del Vallès, en el darrer partit
de la temporada
HANDBOL
issabte passat, en el darrer partit de la temporada, l’equip
aleví “A” de l’Acadèmia Igualada
- Club Handbol Igualada va visitar
el modern pavelló esportiu IEM Elisa Badia, on va disputar un partit
bonic i intranscendent (de cara a
la classificació final) davant l’equip
local del BM Barberà. El resultat
final va ser un salomònic empat
entre els dos equips, que han
guanyar una part cadascú i van
empatar les altres dues parts. En el
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partit d’anada a Igualada, ambdós
equips també varen empatar.
Per part de l’Acadèmia Igualada - CH Igualada van jugar: Miquel
Baró i Xavi Alonso com a porters, i
com a jugadors de camp: Èrik Angel, Lluc Pons, Guiu Gómez, Eloi
Puig, Jan Marí, Alex Arribas, Jan
Rojo, Roc Esteve, Oriol Minguito,
Gabi Cuevas i Damià Pou, dirigits
pels entrenadors Roger Calzada,
Jana Elvira i Edgar Marí. En aquest
partit la potent plantilla igualadina estava al complet.
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Tres victòries i dues derrotes per als equips
del CT Can Bonastre

PÀDEL
l cap de setmana passat es va
disputar la darrera jornada de
la segona fase de la lliga Guinot
Prunera de pàdel, amb un balanç
de tres victòries i dues derrotes
per als equips del CT Can Bonastre de Piera.
L’equip A del club, que juga
a segona categoria, va guanyar
per 1-2 a la pista de l’Espadel.
La parella 1, Pere Soler i Joan
Anton Recasens, va guanyar per
7-5 i 6-4. La parella 2, Jose de la
Fuente i Mario López, va perdre
per 6-2 i 6-3. La parella 3, Gerson
Jiménez i Juan Carlos Martín, va
aconseguir el punt per 4-6, 6-3 i
6-2. Amb aquest resultat, l’equip
acaba primer del seu grup assegurant-se jugar els propers encreuaments a casa.
L’equip B del club, de tercera
categoria, va guanyar per 0-3 a
la pista de l’Infinit d’Igualada.

E

La parella 1, Salva Bosch i Jordi Perona, va guanyar per 5-7 i
3-6. La parella 2, Oscar Garcia i
David Cadenas, va aconseguir el
punt per 2-6 i 3-6. La parella 3,
Nuno Carvalho i Jaume Vilaseca,
es va imposar per 4-6 i 3-6. Amb
aquesta victòria, l’equip es classifica segon del seu grup, esperant
rival, i jugarà la primera eliminatòria a casa.
L’equip C del club, de tercera
categoria, va perdre per 1-2 davant del líder, el Meskpadel. La
parella 1, Jesús Coca i Jordi Gallego, va perdre per 2-6 i 5-7. La
parella 2, Julio Fuentes i Carles
Bertran, va cedir per 5-7 i 4-6. La
parella 3, Quique Martínez i Sergi Piñar, va guanyar per 6-1, 3-6
i 6-2. Tot i la derrota i depenent
d’altres resultats, l’equip acabarà
tercer o quart del seu grup.
L’equip mixt del club, de tercera categoria, va perdre per 2-1

a la pista del Life x Pàdel. La parella 1, Noelia Blanquez i Pere
Soler, va perdre per 7-6, 5-7 i 6-1.
La parella 2, Carmen Vilchez i
Toni Fallaras, va guanyar per 6-4,
6-7 i 5-7. La parella 3, Yolanda
Zafra i Antonio Murillo van cedir
per 6-4 i 6-1. Tot i perdre, l’equip
es classifica pel quadre final de la
competició.
L’equip +45 va aconseguir la
divuitena victòria consecutiva,
aquest cop a Santpedor contra
el Pàdel 7 per 1-2. La parella 1,
Joan Anton Recasens i Xavi Morente, va perdre per 7-6 i 6-4.
La parella 2, Javi Cabeza i David Cadenas, es va imposar per
6-7 i 2-6. La parella 3, Francesc
Valdivia i Jose de la Fuente, va
guanyar per 1-6 i 3-6. A falta de
tres partits i nou punts per disputar-se, l’equip només necessita
dos punts mes per aconseguir el
títol per segon any consecutiu.
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Dissabte, 24a Cursa Green
Run del Barri del Sant Crist, i
3a Caminada

ATLETISME
quest dissabte, 1 de juny, es
duran a terme al Barri del Sant
Crist, coincidint amb les seves festes, la 24a edició de la Green Run
Cursa Popular i la 3a Caminada
d’aquest barri igualadí, enguany
novament sobre la distància de 5
Km. La sortida conjunta de la cursa
i de la caminada serà a les 19.00 h.
La 24a Cursa Green Run de 5
Km i 3a Caminada del Barri del
St. Crist es oberta a tots els atletes
que hi vulguin prendre part, amb
les categories habituals que van
de la 1M i 8F fins a la 7M i 14F,
amb inscripcions obertes fins avui,
al preu de 5 euros, al web www.
clubatleticigualada.com i també
presencialment amb pagament a
Marathon Esports, c/ La Torre, 9.
També es podran efectuar el mateix dia de la cursa al lloc de sortida, des de 2 hores abans, si no
s’ha arribat als 300 participants.
La caminada no és competitiva. El
lliurament de dorsals i bossa d’esports es farà dissabte a la tarda, al
pati de l’Institut Badia i Margarit,
des de 2 hores abans de la sortida.
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El recorregut consta d’un 3%
d’asfalt i un 97% sobre terra, com
l’any anterior, amb sortida i arribada al c/ Josep Galtés. Amb organització de l’Associació de Veïns del
Barri del Sant Crist, la col.laboració
de l’Ajuntament d’Igualada i del
Club Atlètic Igualada Petromiralles, i amb el suport de Marathon
Esports, Super Mas, Fruites Lluís i
Carme i Caldo Aneto.
Els participants que tinguin llicència federativa cal que ho facin
constar al fer la inscripció. L’organització té contractada una assegurança personal d’accidents i RC
per als participants.
Pel que fa als premis, per als
primers de la general hi haurà trofeu i cistella de queviures de Fruites Lluís i Carme. Per als segons
de la general, trofeu i lot de vins
de l’Associació de Veïns, i per als
tercers de la general, trofeu i obsequi de Marathon Esports. Tindran
trofeu els tres primers classificats
de cada categoria, premi especial
per als primers del barri, gentilesa
d’Oro di Nàpoli, i també seran premiats els participants de més edat
de la cursa. Els atletes que tinguin
premi a la general, no el tindran a
la seva categoria.
Tots els atletes classificats obtindran, a l’arribada, els tiquets
per recollir una bossa amb provisions gentilesa de Super Mas, un lot
de Caldo Aneto i un tiquet per a la
botifarrada.
Club Atlètic Igualada

Segueixen els triomfs per
a l’Igualada CG en la recta
final de la temporada
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El TOP 4 és d’Igualada

L’infantil masculí A l’Acadèmia Igualada CH Igualada, campió de lliga de 1a Catalana

HANDBOL
ls Infantils A d’handbol de
l’Igualada es van desplaçar al
Vendrell per disputar el Top 4, després de quedar primers de grup i
havent assolit ja la seva participació l’anterior jornada.
Després d’una reunió tècnica
amb els quatre equips que hi participaven, La Roca, L’Oar Gràcia
Sabadell, El Vendrell i l’Acadèmia
Igualada Club d’Handbol Igualada, es disputava el primer dels dos
partits del dissabte dia 25, entre
La Roca i l’Igualada, un partit disputadíssim i molt lluitat. Després
d’una primera part igualadíssima,
els igualadins van arribar a assolir un avantatge de fins a sis gols,
però que, per falta de concentració, d’encert o de nervis La Roca
va retallar fins a quedar amb empat a final del partit. Això donava
pas a dos períodes de pròrroga de
5 minuts, que en la primera perdien de tres gols, però aleshores
va ser quan va sorgir l’engranatge
lluitador d’aquests jugadors, i van
fer una segona part de pròrroga
excepcional, aconseguint empatar
de nou el partit, que semblava que
no tenia fi. A la tanda de penals
una gran intervenció del porter
igualadí en el quart llençament els
va fer anar cap a la victòria; la sang
freda dels nostres nois, a l’hora de
tirar el cinquè penal va ser determinant. Tots tirats amb contundèn-
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cia i encert. Firmaven doncs el pas
a la final amb resultat ajustadíssim.
Des de la grada es va desfermar l’eufòria entre els aficionats,
unes cent persones, algunes d’elles
arribades amb l’autocar que el
Club va posar de manera gratuïta
per a tots els que volien viatjar des
de la capital de l’Anoia, per animar
als jugadors del Club igualadí.
El diumenge el rival a batre era
l’OAR Gràcia Sabadell que havia
guanyat el dia anterior al Vendrell,
i era el primer de l’altre grup, i
era un equip que tan sols havien
perdut un partit en tota la temporada, calia sortir al terreny de
joc molti concentrats, i així va ser,
després d’un plantejament tàctic
molt arriscat i treballat per part
dels tècnics, als que cal felicitar-los
per la feina ben feta, els nois es
trobaven còmodes jugant, ho lluitaven tot, cada gol era excepcional, i anaven a totes, fent inclús
pensar en una golejada. A la fi de
la primera part, l’Igualada tenia
un avantatge de quatre gols. La
segona part va ser molt diferent, ja
que l’equip de l’OAR Gràcia Sabadell, va rellegir el seu plantejament
de partit, va avançar la defensa,
aconseguint frenar l’atac igualadí i retallant distàncies, però els
nostres jugadors concentradíssims,
fortíssims en defensa, a poc a poc
van tornar a mostrar el seu costat més èpic i no deixaven de llui-

tar cada pilota, cada jugada, cada
falta, cada entrada..., cal destacar
també l’aturada de dos penals del
porter de l’Igualada, que van ser
determinants per no deixar-nos escapar el partit. Finalment a catorze
segons del final el resultat era de
25-23, i amb molt encert per part
dels tècnics, que van aconseguir
frenar la impaciència dels nois,
desfermant-se ja al sonar el final
del partit. Ha estat una temporada
molt llarga, on l’Igualada sempre
ha anat per davant del grup i on la
regularitat ha marcat la diferència
amb els altres equips.
Des del club volen donar les
gràcies a totes aquelles persones
que han fet costat a l’equip durant
la temporada i també en aquest
TOP 4. Agrair sobretot als dos entrenadors Nil Subirana i Joel Bretones tota la dedicació i l’esforç al
llarg de la temporada; als jugadors
per la seva consciència d’equip, de
grup i de lluita i a tots els pares/
mares que setmana rere setmana
han fet l’acompanyament d’aquest
gran equip.
Volem destacar el joc net per
part de tots els equips, el bon joc
mostrat per tots els nois participants, el bon ambient amb delegats, taula, arbitres i entrenadors,
tothom ha estat molt correcte i en
general ha estat un gran torneig;
per part dels nostres jugadors,companyonia i homenatge que han fet
al nostre central Arnau A. lesionat
en l’últim partit, i al que tots li desitgem una ràpida recuperació.
Aquesta ha estat l’última crònica d’aquesta gran temporada!
Visca l’Handbol!!
Van jugar pel CHI; Aniol Gumà,
Santi Cuevas, Oriol Cirera, Guerau
LLansana, Xavier Malpartida, Pol
Alonso, Ot Palmés, Jaume Magaña,
Roger Trull, Arnau V., Arnau A. i
Oriol Pou. Porters; Jan Tardà i Aitor
Doncel. Entrenadors; Ni Subirana i
Joel Bretones.

L’Afisiona - Torre de Claramunt Vòlei Club,
campiones de Lliga
VOLEIBOL
iumenge passat, les noies de
l’equip sènior femení lleure
de l’Afisiona - Torre de Claramunt
Vòlei Club es jugaven la final de la
Lliga JESPE del Penedès.
En aquesta segona fase s’havien classificat quatre equips dins la
categoria “or”: CE Hortons, AEE
Dolors Mallafré, CV Cubelles B i
l’Afisiona Vòlei Club de la Torre de
Claramunt.
Les torredanes havien superat
els dos primers rivals, el CV Cubelles i l’AEE Dolors Mallafré, guanyant ambdós partits per 3-1. Així doncs, només depenien d’elles
mateixes per quedar campiones
de lliga.
El partit jugat a St. Llorenç
d’Hortons va estar molt disputat.
El primer set, en què va costar
arrencar a l’equip torredà, el va
guanyar l’Hortons per un ajustat 25-22; el segon, les noies de
l’Afisiona se’l van fer seu, amb
un millor joc a pista i seguretat
(17-25); el tercer set va tornar
a ser per a les locals per molt
poc, molt disputat, en què es va
perdre per la mínima (25-23); el
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GIMNÀSTICA RÍTMICA
iumenge passat, a Santa Coloma de Farners, es va celebrar
la 2a Fase de Conjunts de Primavera, en què es va poder veure
com el conjunt júnior millora
competició rere competició.
També va tenir lloc la fase final de Copa Catalana nivell IV,V
i VI, en què hi va participar la
gimnasta Sheila Garcia, en categoria júnior nivell V, amb un
molt bon exercici que li valer la
3a posició. El club ha mostrat la
seva satisfacció pels resultats obtinguts per la Sheila, que aquesta
temporada es guanya l’ascens al
nivell VI.
L’Igualada Club Gimnàstic Aula
també es va desplaçar fins a Cardedeu per participar a la final del
Trofeu Barcelona Comarques, en
què hi estava classificat el conjunt
cadet B, que va obtenir la 8a posició.
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Ara el club igualadí prepara
amb il·lusió la seva XXVI Gimnastrada Ciutat d’Igualada, un acte
en què hi participen totes les gimnastes del club i que està obert a
altres entitats i clubs.
La Gimnastrada tindrà lloc el
pròxim 16 de juny al pavelló de les
Comes, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. El club igualadí
us convida a tots!

Portes obertes
L’Igualada CG Aula farà uns dies de portes obertes per donar la
possibilitat, als nens i nenes que ho
vulguin, de provar la gimnàstica
rítmica.
Serà del 3 al 20 de juny, els dilluns o dimecres de 17.30 a 20.00
h (majors de 12 anys) o bé els dimarts o dijous de 17.30 a 19.00 h
(entre 4 i 11 anys). Per poder venir
cal contactar per whatsapp o telèfon al 640 77 56 71.

quart va tornar a ser per a les
torredanes, amb un joc molt més
concentrat, sabent que era crucial guanyar-lo per poder arribar a
ser campiones de Lliga (25-27), i
el tie-break se’l van emportar de
nou les noies de l’Hortons, amb
més encerts, amb un final amb
molts nervis per part d’ambdós
equips a la pista, molta igualat
des del principi, i al final la balança es va decantar del costat
de l’equip local (15-10).

Així doncs, l’Afisiona va perdre
un molt lluitat i igualat partit per
3-2, però, amb aquests dos sets a
favor, les matemàtiques de la lliga
fan que s’hagin classificat com a
primeres de grup, guanyant així
per primera vegada la disputadíssima lliga del Penedès.
Celebrem aquesta victòria i
animem les noies a continuar així,
fent pinya i lluitant, i esperem tornar-les a veure amb les mateixes
ganes l’any vinent!
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El conjunt aleví “A” de l’AE García Lorca,
classificat per a la Final Nacional
GIMNÀSTICA RÍTMICA
l dissabte 18 de maig es va celebrar la final territorial de gimnàstica rítmica de conjunts a Sabadell.
Per part de l’AE García Lorca hi
participaven dos conjunts: l’aleví
“A” (5 pilotes), format per Nahiala
Rivas, Jana Pérez, Julia Rodríguez,
Júlia Gonzàlez i Judith Guillén; i el
trio aleví, format per Noa Pérez,
Irene Torrents i Desiree Jorge.
Va ser una matinal plena de
rítmica en què els dos conjunts van
realitzar magnífiques actuacions,
com es va veure reflectit en els resultats, ja que l’equip aleví A va
aconseguir una plaça a la Final Nacional, després de classificar-se en
cinquena posició, a només 0’6 del
podi.
D’altra banda, el cap de setmana de l’11 i 12 de maig també
va estar ple de rítmica. Dissabte va
tenir lloc, al Prat, la final territorial
de gimnàstica rítmica individual,
amb la participació de les gimnas-
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La nedadora Laura Rodríguez
fa doblet a Portugal
NATACIÓ
el 15 al 19 de maig, Laura
Rodríguez, nedadora igualadina que milita al Club Natació
Barcelona, va ser convocada amb
la Selecció Espanyola d’Aigües
obertes per disputar diverses
proves a Portugal.
La Laura es va proclamar doble campiona de l’Open de Portugal d’aigües obertes en les proves de 5000 i 7500 metres.
Moltes felicitats pels resultats
aconseguits.

E

D

tes de l’AE García Lorca Julia Rodríguez (aleví B) i Claudia Garcia
(infantil A), però finalment la Claudia no va poder competir a causa
d’una lesió, mentre que la Julia va
realitzar una gran actuació. El diumenge dia 12, algunes gimnastes
de l’AE García Lorca van participar
al trofeu Espirals de Colors, en què
cal destacar la 1a posició de Lucía
Rodríguez en prebenjamí B, Noa

Pérez va ser 3a en benjamí B i Julia
Rodríguez 2a en aleví B.
Finalment, l’AE García Lorca felicitar les gimnastes pels resultats
assolits i les anima a continuar treballant, amb una menció especial
al conjunt aleví A per aconseguir
classificar-se per a la Final Nacional
que tindrà lloc el pròxim dia 8 de
juny.

Grans resultats de l’Anoia
CG a la final d’escolars

Gran actuació dels cadets del CAI a la
classificatòria del Campionat de Catalunya
ATLETISME
ls nois i noies de categoria sub16 del Club Atlètic Igualada
Petromiralles/Jocnet tingueren
una gran actuació en la jornada
classificatòria del Campionat de
Catalunya, disputada dissabte a
Mollet del Vallès, i bona part dels
participants van aconseguir la classificació per a la final del proper 23
de juny. S’assoliren també diverses
mínimes per al campionat d’Espanya cadet de juliol a Gijón.
En cadet masculí es van classificar: Joan Sendra, 1r en salt d’alçada amb 1,80 m i classificat directament en 100 m tanques; Ian
Queraltó, 1r exaequo en salt de
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perxa amb 2,85 m, i Albert Gil, 2n
en disc amb 37,39 m. També hi va
participar Jou Morcillo en javelina,
amb una marca de 25,92 m que no
li va donaven accés a la final.
En categoria femenina assoliren la classificació: Carla Bisbal,
1a en 1.000 m llisos amb 2’58”39;
Mar Planas, 1a en triple salt amb
10,89 m; Francina Massagué, 3a en
600 m llisos amb 1’40”60, i classificada també en 300 m llisos amb
42”39; Núria Moix, 3a en llançament de pes, amb 10,42 m, i classificada també en 300 m tanques,
amb 49”56; Edit Guzmán en llançamen de disc, amb 25,10 m, i en
pes, amb 8,90 m; Rut Castellano en

javelina, amb 21,93 m; Aina Eberlé
en alçada, amb 1,38 m; Anna Quero en 3.000 m llisos amb 12’03”77
i Laia Guzmán en 300 m llisos amb
44”07.
També hi participaren, tot i
que no van assolir la classificació
per a la final: Judit Navarro en salt
de llargada, amb 4,56 m, i en 300
m tanques, amb 53”00; Andrea
Gil en triple salt, amb 10,21 m, i
en 600 m llisos amb 1’48”53, Laia
Guzmán en 300 m tanques amb
52”61, Aina Eberlé en 600 m llisos
amb 1’46”84 i Aina Dalmau en disc
amb 21,13 m.
Club Atlètic Igualada

Sènior masculí - 1a Catalana:
Finques Argent CH Igualada 31 - Molins de Q. CE Molins de Rei “A” 30

Victòria igualadina i permanència
assegurada

HANDBOL
on partit el que es va veure dissabte a Les Comes. L’Igualada
s’enfrontava al líder, el Molins de
Rei “A”, en la penúltima jornada
de la lliga. De bon començament,
l’Igualada no trobava el seu lloc a
la pista i els primers 25 minuts el
Molins de Rei va anar per davant
en el marcador, arribant a tenir
una diferència, al minut 20, de
9 gols (6-15). Però l’equip local
va reaccionar a partir d’aquest
moment i, amb un parcial de 9 a
3, va arribar al descans amb un

B

resultat de 15 a 18 que donava
esperances als de l’Anoia de cara a
la segona part.
A la represa l’Igualada va sortir
fort, amb una defensa ben posicionada que el Molins de Rei va
tractar de contrarestar amb tirs des
dels 9 metres i pels extrems, amb
l’objectiu de superar la porteria
igualadina, però l’atac del Finques
Argent també va ser demolidor i, a
poc a poc i sense defallir, els igualadins es van anar acostant en el
marcador, de manera que al minut
15 ja estaven a un gol (21-22) i al

minut 20 el resultat era d’empat a
24 gols. A partir d’aquí l’Igualada
no va deixar que el rival s’avancés
i, amb un final de partit molt intens i electritzant, es va arribar al
minut 30 amb un marcador de 31
a 30. Triomf molt merescut per als
jugadors de l’Igualada, que van
saber superar un partit que se’ls
havia posat molt difícil al començament, però amb la voluntat de
guanyar van aconseguir la victòria.
A manca d’un partit, l’Igualada
es situa en 8a posició, en una segona volta espectacular en què ha
guanyat 8 partits dels 12 jugats i
ha demostrant que és un equip de
primera i que ja té la permanència
a la categoria assegurada.
Entrenats per Pol Cantero, amb
l’ajudant Hilari Canales, han jugat:
a la porteria, Jordi Bermejo (14
aturades) i Eric Plaza; a la pista,
Oscar Visa (6), Esteban Lezama (4),
David Cubí (1), Arnau Capitán, Josep Lluís Àlvarez (1), Sergi Garcia
(1), Àlex Maruri (5), Adrià Suero
(5), Jordi Grado (5), Marc Vilches
(1) i Roger Calzada (1)
Proper partit: el 2 de juny, a
Barcelona, contra l’AE Aula.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
l passat dissabte es va celebrar a
Salt (Girona), la fase final de la
Copa Catalana per a la categoria
d’escolars. Per l’entitat igualadina
Anoia Club Gimnàstic hi van participar, en la categoria Escolar B
petites, 4 aparells, Carla Maria Jordan Doncel i, en la categoria Escolar C 3 aparells, Júlia Bisbal Gabriel.
La Carla va obtenir bones puntuacions; les millors van ser a l’aparell de terra, en què va aconseguir
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el quart lloc, en l’aparell de salt va
ser 7a i en la classificació individual general, que és la suma dels
4 aparells, va assolir el novè lloc.
La Júlia, també amb molt bones
puntuacions, va aconseguir el vuitè
lloc de la classificació individual
general, el novè a l’aparell de terra
i la medalla de plata a l’aparell de
salt.
Moltes felicitats a les gimnastes i a la seva entrenadora, la tècnica Alícia Borrega Escalante.
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Bernat Jaume, subcampió a
Suïssa del Sekisui Open

Derrota per als masculins i victòria femenina
dels equips Subaru de l’Esquaix Igualada

ESQUAIX
’igualadí Bernat Jaume va mantenir la bona línia de resultats
d’aquest final de temporada perdent la gran final del Sekisui Open
a la localitat helvètica de Kriens, un
barri de Luzerna.En el primer partit de quadre, va superar al francès Enzo Corigliano per 11-6, 11-7,
11-3 i que justament venia de superar la prèvia. En el de quarts l’anoienc va dominar al gallec Hugo
Varela per 11-5, 11-7, 11-8.

PÀDEL
PàdelCat 2a masculina. Derrota
del segon equip Subaru per 2-1
jugant en les instal·lacions del Village de St. Feliu de Llobregat.
David Sanuy/Carles Cuñado van
cedir 2-6, 3-6 amb Javier Nieves/Xavi Garcia, Nil Munné/Marc Corcelles
van dominar per un doble 6-3 a
Daniel Hilinger/Jordi Álvarez i finalment en el decisiu, Carlos Jiménez/David Jaume va caure 0-6, 4-6
amb Toni Sánchez/Javier Vilallon.
PàdelCat 3a masculina. Doble
jornada per l’equip Subaru de 3a,
recuperant partits ajornats. Amb
els dos enfrontaments el resultat
ha estat el mateix, derrota per 3-0.
La primera a casa el dissabte contra La Torre i la segona jugant fora
a casa del Sant Esteve de Sesrovires, el diumenge.
Lliga Pàdel +45 Cambridge.
Derrota 1-2 amb La Llacuna.
Andreu Torà/J.J. Penedès no
van tenir opcions caient en dos sets
davant Joan Lasso/Jordi Sanyer,
Jordi Ferrer/Jordi Pallarès va empatar guanyant 6-3, 7-5 J.R. Redondo/

L

En les semis, va superar al campió danès Kristian Frost 93è del
món per 12-10, 11-6, 11-6.
Però en la gran final, no va poder davant l’hindú Mahesh Mangaonkar per 9-11, 11-3, 5-11, 5-11,
un jugador amb qui aquesta any
ha perdut en 3 ocasions. Malgrat
tot, gran campionat de l’anoienc
i penúltim escaló de la 1a part de
la temporada. Propera estació,
Montpeller.

Nacho Fajardo es fa amb
el títol català sub 17

ESQUAIX
inc igualadins és van desplaçar
a Banyoles per jugar els campionats de Catalunya S17 en les
categories d’or i plata.
En la categoria or, victòria del
montbuienc Nacho Fajardo guanyant 3-1 davant el Búlgar resident
a Barcelona Philip Georgiev.
Nil Aguilera va obtenir la 6a
posició final.

C

En la mateixa or però en versió
femenina, la també montbuienca,
Montse Fajardo va pujar al segon
calaix caient en la gran final amb
la jove Ona Blasco de Lloret.
En la categoria plata, gran
campionat del Gerard Sabariegos
pujant al tercer calaix del podi,
mentre el joveníssim Jofre Barrufet
es va defensar molt be quedant en
6a posició final.

Dos ors per al Centre Gui
Igualada al Trofeu Júnior

TAEKWONDO
l poliesportiu de la Mar Bella
acollia, diumenge passat,
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el Trofeu Júnior de Taekwondo, en el que hi van participar, defensant els colors del,
Centre Gui Igualada, els igualadins Ainara Cristobalena,
Ainhoa Leiva i Jordi Posada.
En categoria Lleuger Ainara perdia per un punt, després de fer
3 assalts molt disputats. Ainhoa
es va proclamar campiona, realitzant 3 combats espectaculars i
Jordi Posada, es penjava la medalla d’or, en l’últim combat. Felicitar als tres esportistes del TKD.
Gui i la Coach Maribel Garcia.

Marc Sànchez (CAI), al
Meeting Internacional Città
di Castiglione della Pescaia

Beni Cacha i finalment en el decisiu Joan Corcelles/J.A. Colom van
perdre en un renyidíssim partit 1-6,
7-6, 9-11 davant Flavio Francini/
J.M. Alonso.
Finalment a nivell femení,
temporada espectacular del segon
equip que juga a 3a, temporada
acabada pel primer equip Subaru que juga a 2a i que per un sol
partit no ha quedat classificat pels
Play-Off i temporada també acabada per l’equip de 4acategoria, tots
en la lliga PàdelCat.
PàdelCat 3a femenina: imparables. Nova victòria de les noies

Subaru de tercera, en un partit recuperat a les pistes de St. Esteve de
Sesrovires guanyant per 1-2. Amb
aquest resultat, l’equip Subaru, entra als Play-Off com a segones de
la Lliga. Ara toca esperar que el
sorteig favorable i poder seguir
somiant amb el títol.
Trini Pacheco/Encarna Delgado
van cedir per un doble 3-6, però les
nostres van capgirar el marcador
primer amb Rosa Calvet/Georgina
Carrer que guanyaven 6-3, 6-1 i
després amb Carme Expósito/Rosa
Mas guanyant 6-0, 6-1.

Poca activitat dels equips de l’Infinit

PÀDEL
ntre que es van aplaçar partits
per la pluja i que la Lliga Guinot
Prunera s’ha acabat, aquest cap de
setmana només s’han jugat quatre eliminatòries, amb la següent
crònica:
El Masculí A, que juga a la Lliga de Primera Interior de la Federació Catalana, tenia un desplaçament molt difícil a camp de
l’Esquaix d’Igualada, ja que tots
dos estan en lluita per la cua de la
classificació per no baixar de categoria. Els infiniterus van guanyar
per 1 a 2, on la parella 1 formada
per Carles Costa i Edu Palmés van
guanyar per 7-5 i 6-4, la parella 2
formada per Quim Secanell i Dani
Perez va guanyar per 6-1 i 6-3, i la
parella 3 formada per Xavi Costa
i Rosendo Perez va perdre en el
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tercer set molt ajustat, amb el següent resultat: 6-1, 3-6 i 6-4.
Els Veterans Masculins, (equip
de la foto) van jugar dos partits,
un aplaçat de l’anterior setmana.
El primer van anar al difícil camp
del Club Egara, on van guanyar
per 0 a 3, on la parella 1 (+50) formada per Oriol Vinardell i Xavier
Linares va guanyar per 3-6 i 6-7, la
parella 2 (+45) formada per Joaquim Aguilar i Pepe Yebra va guanyar per un partit molt igualat i
que va caure a la banda igualadina
per el partidàs d’en Pepe Yebra,
amb el següent resultat: 6-7, 6-3
i 4-6; i la parella 3 formada per
Carlos Perez i Paco Fernandez no
va tenir tants problemes i va guanyar per 3-6 i 0-6. El segon partit
es va jugar a casa contra el Pàdel
Sant Just que a la vegada eren els

líders de la classificació i els nostres
jugadors els van guanyar per un
gran resultat de 3 a 0 i guanyant
el average amb ells en cas d’empat a la classificació. Els resultats
dels partits van ser els següents: la
parella 1 (+50) formada per Oriol
Vinardell i Fèlix Miramunt va guanyar un partit molt igualat per 6-3,
4-6 i 6-2; la parella 2 (+45) formada
per Quim Aguilar i Rosendo Perez
va guanyar sense problemes per
un doble 6-1, i la parella 3 (+40)
formada per Carlos Perez i Paco
Fernandez va guanyar un partit
també molt igualat per 7-6, 3-6
i 6-3. Amb aquests dos resultats
tan favorables els nostres Veterans
Federats han fet una pujada molt
important a la igualadissima classificació.
Els Masculins +45, que juguen
la Lliga Maxpeed, es van desplaçar
a la difícil pista de Les Cabanyes on
va perdre per 2 a 1, on la parella
1 formada per David Sabaté i Oriol Vinardell va guanyar un partit
molt igualat per 6-7 i 4-6, la parella
2 formada per Carles Lladó i Pere
Carbonell va perdre per un doble
6-1, i la parella 3 formada per Angel Perez i Joan Morros va perdre
per 6-2 i 6-3.

Victòria del CN Igualada davant la UAB
WATERPOLO
issabte passat, els waterpolistes de la categoria absoluta masculina “A” del Club Natació Igualada es van enfrontar al
Waterpolo Universitat Autònoma,
a la piscina de Les Comes.
Al primer parcial, l’equip local va iniciar el partit amb una
actitud positiva, fent pressió en
defensa per complicar a l’Autònoma les jugades d’atac. Com a
conseqüència, aquests van decidir
buscar la falta per poder xutar directe a porteria des de fora.
Al segon quart, tot i que els
igualadins van fer ràpides jugades d’atac, no van aconseguir
acabar-les amb gol i es va anar
al descans amb un empat al marcador.

D

ATLETISME
’atleta del Club Atlètic Igualada
Petromiralles Marc Sánchez va
participar, diumenge passat, en la
prova de salt d’alçada al Meeting
Internacional Città di Castiglione
della Pescaia (Itàlia), que es va dur
a terme amb la participació d’atletes d’èlit internacionals. La pluja va

L

perjudicar les actuacions i registres
dels atletes a les diferents proves.
Marc Sànchez va acabar 6è i 2n
atleta estatal, amb un millor intent
de 2,00 m. El guanyador de la prova va ser el xinés Guowei Zhang
amb 2,24 m, rècord del Meeting.
Club Atlètic Igualada

Durant el tercer i quart parcials van decidir jugar evitant fer
falta a l’equip visitant i intentant
prendre’ls la pilota per poder marxar a la contra. Escoltant les ordes
de l’entrenador M. Tolosa, van treballar intensament, tant en atac
com en defensa, i finalment van
aconseguir vèncer per 13-7 a un
gran equip rival que destaca per la

veterania dels seus jugadors dins
l’aigua.
Parcials: 4-2, 1-3, 1-1, 7-1.
Alineació CNI: D. Hontoria
(porter), E. Noguera (3), A. Navarrete (2), J. Burgues, R. Calaf, J. Soler, Q. Vilarrubias, T. Mallofré (3),
D. Pelejà (1), J. Martínez, I. Corral
(3), A. Boix (1), P. Gómez (porter) i
com a entrenador M. Tolosa.
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Triomf per tancar una gran temporada

FUTBOL
n el darrer partit de lliga, els
blaus rebien el cinquè classificat amb l’objectiu de guanyar per
esgotar qualsevol opció de quedar
en tercera posició, que els podia
permetre l’ascens. Era una meta
complicada, que no depenia directament dels igualadins, però el primer pas era aconseguir la victòria
amb el major marge possible. I així
ho van fer.
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Des de l’inici de partit, els jugadors d’en Moha van acaparar
el joc. Volien la pilota, com ja és
habitual, i feien córrer la defensa avançada de la Montañesa.
No obstant això, era difícil penetrar-la, ja que es tracta de l’equip
menys golejat de la categoria.
Amb aquesta dinàmica, al minut
30, en la primera gran ocasió, Martí feia un autèntic golàs, amb un
xut llunyà, després de veure avan-

çat el porter visitant. Es posava tot
de cara, però calia seguir insistint,
tal com va passar just abans del
descans, quan Simón va recollir
un pilota a la frontal de l’àrea i va
anotar el segon gol, un resultat
favorable s’havia de consolidar a
la segona meitat.
A la represa, el matx es va
complicar quan els de Nou Barris
van retallar distàncies. El conjunt
local es va refer molt bé i va tenir
ocasions d’eixamplar l’avantatge,
però l’encert del porter visitant i
els pals no ho van fer possible. En
els minuts finals el duel es va escalfar, ja que els anoiencs buscaven
ampliar el resultat i els barcelonins
empatar. Però el marcador no es
va moure i el partit va acabar en
victòria per la mínima.
Amb aquest resultat i amb la
victòria de l’Andorra els igualadins
assetgen la tercera posició, que pot
fer que l’equip jugui a la tercera
divisió, per ascensos compensats.
Pere Santano
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Joan Vidal

Inici d’una nova era

Audi e-tron 55 quattro

Copa Catalunya: EF M Lanzarote 1 - CF Igualada femení 2

Remuntada per accedir als vuitens de final

FUTBOL
es igualadines afrontaven la segona eliminatòria amb moltes ganes
de classificar-se per a la següent
fase, al camp de l’EF Manu Lanzarote, en un partit que les blaves van

L

remuntar després de que se’ls hi
havia complicat a la primera part,
gràcies a persistir en tot moment.
Amb tot, la primera part no va
ser del tot bona i les igualadines van
haver d’assumir el pes i control del

matx. Això va fer que no hi hagués
gaires ocasions durant la primera
meitat i que s’anés al descans amb
un resultat d’empat a zero.
A la represa l’enfrontament
es va complicar quan les locals es
van avançar en el marcador. Però
aquí va ser quan va sortir l’ambició
de les blaves, que van donar-ho
tot per capgirar el duel en tan sols
quatre minuts, gràcies a dos gols
de Marcet. En els darrers minuts
l’equip va saber sofrir i es va emportar el triomf per accedir a la
següent ronda.
El proper partit es disputarà
l’eliminatòria de vuitens de final, a
Les Comes, davant l’AEM de Lleida.
Pere Santano

OK Lliga: Sant Cugat 3 - Igualada Rigat HC 5

Victòria igualadina amb un gran paper
del planter

Foto: Xavi Garcia

HOQUEI PATINS
’Igualada Rigat va fer els deures
en l’últim desplaçament del curs
i va aconseguir un 3-5 a la pista del
Sant Cugat, que amb la derrota va
certificar el descens a la OK Lliga
Plata. El planter va tenir un paper
transcendental en la victòria, ja
que els cinc gols els van firmar
jugadors forjats a les categories
inferiors de l’Igualada Rigat. Jordi
Méndez va aconseguir un hat-trick
i el júnior Bernat Yeste i el juvenil
Gerard Riba, que han jugat els seus
primers minuts a l’OK Lliga aquesta temporada, van anotar els altres
dos gols. El capità Ton Baliu no va
entrar a la convocatòria per una
lesió al dit polze.
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El matx va començar de cara
pel Sant Cugat, que necessitava la
victòria per seguir tenint opcions
matemàtiques de salvar-se. Al minut dos de joc l’equip local foradava la porteria d’Elagi Deitg, i al
minut onze ja guanyaven per 2-0.
Amb aquest resultat en contra i els
canvis de Ferran López, que van
coincidir amb l’entrada de Bernat
Yeste i Gerard Riba a la pista, els
arlequinats van començar a traçar
el seu camí cap a la remuntada i
posterior victòria.
Primer va ser Bernat Yeste, als
pocs minuts d’haver entrat, que va
agafar un rebuig del porter a un
remat exterior per escurçar distàncies; a partir d’aquí van començar

a dominar el partit creant ocasions
de gol per empatar. Va ser al minut
22 després d’un contraatac orquestrat per Méndez i Riba.
A la represa, els igualadins van
continuar amb la bona dinàmica
de la primera meitat i al minut 30
Gerard Riba va aconseguir el 2-3
al contraatac. El nivell de joc es va
mantenir a l’alça buscant el quart
gol amb insistència, mentre que
en defensa van estar seriosos per
evitar el gol local. Jordi Méndez va
tornar a aparèixer i al minut 40, va
escombrar una pilota que s’havia
quedat a l’àrea després d’un tir
llunyà de César Vives.
El Sant Cugat va augmentar
la pressió per intentar sumar els
punts que necessitava i van aconseguir retallar distàncies al minut
43. L’Igualada Rigat es va saber sobreposar a la pressió i a falta d’un
segon pel xiulet final Méndez,
amb una jugada des de darrere de
la porteria firmava el 3-5 definitiu.
Dissabte l’equip tanca la temporada 18-19 a Les Comes on rebrà
la visita del CP Calafell.
Van jugar per l’IHC Rigat: Elagi, Met, Bars, Pla i O.Vives, equip
inicial. Tety, Méndez (3), Yeste i
Riba (1).
Premsa IHC

MOTOR

É

s el que m’ha quedat molt clar
després d’escoltar els màxims responsables de la marca alemanya,
ja que l’e-tron és un SUV genuïnament Audi destinat a protagonitzar,
com diuen textualment: “Esto sólo
es el principio”, i liderar el segment
del vehicles elèctrics Premium del
mercat; un vehicle que es posiciona
entre l’Audi Q5 i l’Audi Q7 per a ús
esportiu, familiar i d’oci. Li seguiran l’e-tron Sportback, en el 2020
un GT Concept Sport i el 2021 veurem l’Audi Q4 e-tron, amb l’objectiu
de que, l’any 2025, un de cada tres
Audi seran elèctrics.
El novíssim Audi e-tron, que
amida 4,90 m de llargada per a
cinc ocupants, sortit de la fàbrica
de Brussel·les, és un autèntic pioner, com en el seu dia va ser l’Audi
Quattro dels anys 80. La revolucionària tecnologia amb dos motors
elèctrics, un en cada eix, les bateries
refrigerades per allargar la seva vida útil o els revolucionaris retrovisors, en opció, amb càmera i visió a
ambdós laterals del quadre interior
dels Virtual Exterior Mirrors, a més
de la tradicional graella Singleframe acabada en color gris, taloneres

marcades i difusor sense sortides
dels tubs d’escapament, la carrosseria totalment carenada per a una
millor aerodinàmica i absència absoluta de sorolls i el punt de càrrega
elèctrica amb obertura automàtica
situada en el lateral davanter de
l’e-tron amb dos opcions, com són
l’estàndard en el domicili amb una
potència de fins a 11 kW i opcionalment fins a 22 kW.
La gamma del primer model de
producció purament elèctric de la
marca dels quatre cèrcols està composta per cinc versions, des de l’etron bàsic, Advanced i Sport, una
denominada Black edition i una altra Edition One, amb preus des de
82.450 a 115.030 euros.
L’he pogut provar per les sinuoses carreteres seguint la costa per
Bermeo i tornada per autopista a
Bilbao en la seva presentació. L’experiència, en un silenci absolut, ha
estat única i emocional. La capacitat d’acceleració i recuperació són
espectaculars, amb la gran sensació
de seguretat que aporta la tracció
total elèctrica. Tot i pesar un xic més
de dues tones, el nou e-tron es comporta amb una increïble agilitat i
la suspensió adaptativa combinada
amb l’Audi Drive Select que podem
escollir entre set modes diferents
de conducció: auto, comfort, dynamic, efficiency, individual, allroad i
offroad, fan que cada trajecte sigui
una experiència molt especial, súper
còmoda i de zero emissions.
Autonomia: 417 km / Potència
combinada: 408 cv / Tracció: total
/ Acceleració 0 a 100 km/h: 5,7 segons / Capacitat maleter: 660 litres:
4,3 l/100km / Preu: 82.440 euros.
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La Mancomunitat BTT a la serra de Prades
BTT

A

ltre cop en terres tarragonines i en companyia dels
amics de Reus, els quals, com ja
és habitual, ens munten cada any
una excursió per les seves comarques. Amb ells ens trobem dues
vegades l’any.
El dissabte 11 de maig, a dos
quarts de nou del matí ja som al
càmping de Prades. Fa fresca però
el dia és clar i net. Pensem que al
migdia farà força bo. Fem un cafè
al bar i pugem, la trentena llarga
de ciclistes, dalt de les màquines
ben agençades. Avui farem dos
grups. Un farà una molt bonica
excursió de 27 km i desnivell moderat. L’altre grup es veu amb cor
de fer un recorregut més llarg de
53 km, tècnic i de desnivell fortet
(1350 m). Es tracta de passar-s’ho
bé, cadascú al seu gust.
Deixem Prades i enfilem aviat una pista que duu a Siurana.

Mancomunitat BTT de l’Anoia

A l’inici té bon pis. Aviat, però,
l’abandonem per agafar un camí menys fressat, amb el sòl més
pedregós i més pujada. Al cap de
dotze km som al poble de Siurana. Hi donem una volta. Al seu
mirador/penya-segat albirem la
beutat de la pregona vall del riu
que emplena l’embassament de

Cornudella. Romanem embaladits
pel paisatge bucòlic. Davant nostre tot és pineda i muntanyam
dominat pel Puig Gallicant. Al
nord, imposant, domina la serra
del Montsant amb alguns poblets
en la seva baldana, com la Morera i Cornudella. Ens arribem al
càmping dels afores de Siurana,

on esmorzem l’entrepà que duem. Ben tipets, un grup se’n torna a Prades i l’altre grup s’arriba
al coll d’Andreu, d’on en baixada bastant llarga i trams tècnics
trobem el riu Siurana. El remuntem pel seu costat per un llarguet
camí que ens duu fins al poblet
de la Febró. Ací abandonem el
riu i enfilem vers el sud enmig
del bosc un llarg camí forestal no
gaire difícil i de permanent pujada. Assolim finalment el Coll de
l’Agustenc, enmig d’una magnífica forest de pi rojalet. No estem
gaire lluny de la Mussara; tanmateix, avui no hi anirem. Canviem
de direcció, deixem el bosc i ens
adrecem, per pista pedregosa, a
la zona dels Motllats. Som dalt de
l’altiplà. Pedalem trams de corriols tècnics i alguns codolars. De
sobte, al baixest, apareix el poble
de Capafons, amb els ceps que faran bon raïm quan els oregi el se-

tembre. Ara ja per pistes una mica
més còmodes, i sempre per dalt
de tot de la serra, amb el brostam
de vegetació baixa i algunes sifonades arribem a la carretera ben
a prop de Prades, on els nostres
companys de l’altre grup ja fa una
estoneta que ens esperen. L’excursió d’avui ha estat un gaudi total
de bici i natura. Tenim un bon
davallant i anem a menjar bones
vitualles. Al càmping de Prades
assaborim un excel·lent dinar amb
uns quants brindis. Al vespre som
tots a casa.
La propera excursió, a la zona
de Núria, serà els dies 15 i 16 de
juny. De nivell alt. Els interessats
poden trobar-se el dimarts 11 de
juny al bar Entrepà-i-Pa, davant
l’Escola Garcia Fossas, a les 20 h.
Per a més informació al web info@mancomunitatbtt.net.
Francesc Andreu i Mateu

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

PEDIATRIA
maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR
c/ García Fossas, 2, 2n 1a
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 669 388 447
Centre de Psicologia Clínica
i Psicoteràpia
ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)
Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes:
Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

HORARI: TARDES A PARTIR DE LES 16H

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

Rambla Sant Ferran, 62 - 08700 IGUALADA Tel. 93 805 25 25
C/ Folch i Torres, 60 - 09784 PIERA Tel. 93 779 47 90
Av. Països Catalans, 95 - 08700 IGUALADA Tel. 93 804 66 88
Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA
centrearal@gmail.com
www.centreauditiuaral.com

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

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Personal titulat

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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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Gran resultat a la Copa Federació
HOQUEI LÍNIA
l passat cap de setmana es disputà a Barcelona els partits corresponents a la Copa Federació en
categoria Prebejamina i Alevina
organitzada per la Federació Catalana de Patinatge. Foren uns partits molt intensos on els igualadins
van lluitar fins l’últim minut i, els
prebenjamins, es van penjar una
merescuda medalla de bronze.
Copa Federació prebenjamina
El primer partit, i el pas a la
semifinal, es jugà dissabte on els
igualadins tingueren molta lluita davant un Uroloki arriscat cara porterria. Com que els prebenjamins aquesta temporada estan
jugant a minipunts per cada part
aconseguiren empatar-ne dues i
resoldre el matx en la tercera part
amb un gran gol que donava el
pas a semifinals a l’Igualada.
La semifinal va ser molt renyida, ja que el Gadex, adversari
d’aquest matx, lluità fins al final.
El partit es va acabar decidint en

E

la tanda de penals, després de no
poder desempatar el marcador a la
pròrroga. Ja se sap que els penals
són una loteria i aquesta vegada la
sort es decantà pel Gadex.
Diumenge a la tarda, es jugà la
plaça a medalla de bronze contra
el Cent Patins de Rubí. Els nostres
nanos no van decebre a ningú. Les
assistències i gols anaren arribant,
sobretot en la segona part, que
deixaren un parcial de 1-2 amb 5
gols a favor. Els jugadors es notava que disfrutaven a la pista i
sobretot amb les ganes i intensitat
que posaven a l’hora d’encarar el
partit. Així que enhorabona per
aquesta merescuda tercera plaça!
Pròxima parada. Play off
prebenajmí dies 1-2 de juny a Rubí.
Van jugar pel conjunt igualadí:
Santi Solano, Marc Roig, Oriol Marcos, Roger Marcos, Nahya Gil, Jan
Gil, Enoc Soler, Jordi Montells, Max
Mateo, Guillem Montells i Adrià
Búrria. Porter: Albert Solano. Entrenador: Samu Piquer.

Copa Federació alevina: HL
Igualada 1 - Cent Patins de Rubí 6
Dissabte dia 18 de maig es disputà a la pista de Tucans a Barcelona l’eliminatòria de la Copa
Federació Alevina. Els dos clubs encaraven un bon partit encara que
per l’Igualada el rival que li havia
tocat era un dels més forts de la
Lliga Catalana. Amb 14 jugadors
el Cent Patins disputà el matx amb
intensitat davant un Igualada amb
8 jugadors i un porter. Tot i així, va
ser un enfrontament molt igualat i
sobretot intens pel que fa els alevins de l’equip igualadí.
Les sensacions que donaven els
jugadors a pista eren bones i suficients per poder encarar l’últim
partit de la temporada regular. Enhorabona per aquesta trajectòria.
Van jugar pel conjunt igualadí:
Porter: Roger Vila. Jugadors: Ot Sànchez, Joan Roig, Marc Hueva, Biel
Gelabert, Laia Silvestre, Nil Mendoza, Martina Font, Joan Cusachs.
Entrenador: Samu Piquer

Últim partit dels benjamins:
Tsunamis Blue 7 – HL Igualada 3
Diumenge passat, els benjamins disputaren l’últim partit de
la lliga regular, quedant segons en
la seva categoria i entrant directament al play off que es disputarà a
Rubí el dia 8 de juny.
Aquest partit va ésser una preparatòria per arribar frescos a les

Dr. Joan Cornet Susana

SALUT

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

CIRURGIA GENERAL
I DIGESTIVA

finals. El Tsunamis es un rival fort
però al no assolir plaça per les finals ha estat un matx intrascendent.
Van jugar pel conjunt igualadí: Iker Jiménez, Toni Bandé, Jan
Aguilera,Enoc Soler, Jan Gil, Nahya
Gil. Portera: Laia Roig. Entrenador:
Samu Piquer.

Dr. PERE BRESCÓ

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

DRA. MARIA DEGOLLADA

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

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
per30
família
nombrosa
monoparental
- PROMOCIÓ:
DEL
de maig
AL 31i DE
JULIOL
5% en les visites de tractament i de revisió.
DESCOMPTE
DEL 50% EN L’ESTUDI D’ORTODÒNCIA

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

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
juliol.

HORARI: DIMECRES TARDA
MÚTUES MÈDIQUES I PRIVATS

Segueix-nos a:
@clinicadentalcapitan
Clínica Dental Capitán

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

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

Sant Carles, 47, 2n 1a
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
info@josepchecasoler.cat
josepchecasoler.cat
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Veterans del Club Excursionista Uecanoia

De Clariana a Argençola
EXCURSIONISME
l nucli principal d’Argençola s’alça altiu dalt d’un turó de 768
m i està format per un grup de
cases disposades sobre el vessant
de l’antic castell i l’església parroquial dedicada a Sant Llorenç,
que fou construïda aprofitant les
pedres del castell, del qual avui en
resta molt poca cosa. Molt abans
d’arribar-hi ja s’albira la seva silueta retallada. Argençola no és un
lloc de pas, cal fer l’esforç d’apropar-s’hi i llavors el visitant es veu
realment recompensat, encara més
si s’hi arriba amb un cert esforç
pujant-hi a peu des d’un dels seus
nuclis de població: Clariana.
Els veterans del Club Excursionista Uecanoia, en nombre de 28,
hi pujàrem el passat dijous 23 de
maig, deixant els cotxes al mateix
nucli de Clariana (460 ma.). Per
pujar-hi obviàrem l’ampla carretera-pista sense asfaltar i enfilàrem

E

el camí pel bosc (camí Vell d’Argençola) que, sortint del poble,
passa pel costat del cementiri i ascendeix per l’obaga de Mas Figuera, per sota del Pla de l’Escalivada
i resseguint l’orografia del Torrent
de Mas Riell, amb suau i continuada pujada, però també amb diversos trams curts però de fortes
rampes, que ens fan dubtar si això
de l’escalivada té un doble sentit.
Però nosaltres, veterans, fem que
la “manxa” respongui mesuradament, sense posar-la en punt desmesurat i fem realitat aquella dita
prou coneguda de “camina i puja
com un avi i arribaràs a dalt com
un jove”. El camí en aquesta època, i com algú ja va dir anys enrere
(quan el férem el juny de 2011), és
més propi de la verda Galícia que
de la nostra Anoia de secà, després
que la germana pluja ha fet el miracle. Boscos i arbredes ufanoses
amb tota la gamma de tonalitats

de verd gratificant per a la vista i
els sentits.
Abans d’arribar a Argençola,
després de l’indicador de la font
dels Verdaguers a la llera del
torrent --que no hem sabut trobar-la--, a la dreta del camí fem
parada a l’antic pou de gel o glaç,
una construcció d’arquitectura rural ben curiosa, circular, molt ben
feta, semblant a una barraca de
vinya però enfondida, amb una
entrada inferior en forma de túnel per a l’extracció. Actualment li
manca la cúpula. Era un antic reservori i dispensador de fred segles
enrere, activitat coneguda des del
2000 aC. Esmorzem al seu costat.
Amb una darrera i forta pujada entre les cases que s’escampen esglaonades i després d’un
tram d’escales ens situem a la plaça davant l’església de Sant Llorenç d’Argençola i tot el seu entorn ben arranjat: la plaça, l’ajun-

Foto: Joan Mollà

tament nou, els miradors on es
gaudeix d’una de les vistes més
excepcionals de la Catalunya Central. Ens hi recreem.
Tot passant per davant de Can
Sebastià amb els seus cavalls de fina estampa, Cal Jepet i Can Serrats
amb les seves ovelles, retornem a
Clariana per l’ampla carretera-pista
que davalla fort, un xic monòtona
i tediosa.

EquipaBar

RESTAURANTS
CAFETERIES
BARS

Maquinària d’hostaleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

Matinal amb temps fantàstic,
poc complicada però ben llarga
per ser una passejada: 13,3 km,
amb desnivell acumulat de 378 m i
temps net de marxa de 3,20 hores.
Coordinació de Josep M. Esteban
i Josep M. Dàvila. La pròxima passejada del 6 de juny serà pels voltants de Fiol.
Veterans Uecanoia

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

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

Salon para COMUNIONES y BANQUETES
23€

Nuestras ESPECIALIDADES:
Cocina Gallega
Carne Gallega
Cochinillo de Salamanca
Tapas
Menús diarios
Carnes y pescados
Salón para banquetes

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

www.cancasellas.es

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

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

HOTEL
ROBERT
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

cancasellas2016€gmail.com

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

LA POBLA DE CLARAMUNT

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

CINEMA
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ MONT-ÀGORA CINEMES
Aladdin. Dia 31 a les 18.00h. Dia 1 de juny a les 16.00 i 18.30 h. Dia 2 a les 16.15h. SALA GRAN.
Dolor y gloria. Dia 31 a les 20.30 h. Dia 1 de juny a les 21.00 h. Dia 2 a les 18.45 h i
20.50 h. SALA GRAN.
Los hermanos Sisters. Dia 31 a les 18.15 h. Dia 1 de juny a les 18.40 h. Dia 2 a les 20.30
h. SALA PETITA.
La viuda. Dia 31 a les 20.40 h. Dia 1 de juny a les 16.30 i 21.00 h. Dia 2 a les 16.30 i
18.30 h. SALA PETITA.

■ ATENEU CINEMA
Aladdin. Dia 3 a les 17.45 h. Dia 1 de juny a les 16.30 h i 19.15 h. Dies 2 i 3 a les 16.45
h. Dia 5 a les 18.00 h. Dia 6 a les 17.15 h. Apta per tots els públics.
Los hermanos Sisters. Dia 31 a les 20.30 h. Dia 1 de juny a les 22.00 h. Dies 2 i 3 a les
19.30 h. Dia 5 a les 20.45 h. Dia 6 a les 20.00 h (V.O.S.E.). No recomanada a menors de
12 anys.

■ CASAL DE TOUS
Conociendo a Astrid. Dies 1 i 2 de juny a les 18.00 h.
Mentes brillantes. Dies 1 i 2 de juny a les 19.50 h.
La viuda. Irlanda, 2018. Thriller. Direcció: Neil Jordan. Intèrprets: Isabelle Huppert, Chloë
Grace Moretz, Maika Monroe, Stephen Rea, Colm Feore, Zawe Ashton. Frances és una dolça i innocent noia que, en morir la seva mare, es muda a Manhattahn. Quan troba al metro una bossa
extraviada, decideix portar-la a la seva mestressa, Greta, una pianista viuda amb una desesperada necessitat de companyia. Ràpidament es fan amigues, però la seva amistat canvia quan es
descobreixen les sinistres intencions de la dona.
Dolor y gloria. Espanya, 2019. Drama. Direcció: Pedro Almodóvar. Intèrprets: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano, Nora Navas, Asier
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Flores, César Vicente, Raúl Arévalo, Neus Alborch, Cecilia Roth, Pedro Casablanc, Susi Sánchez,
Eva Martín, Julián López, Rosalía, Francisca Horcajo. El film conta un seguit de retrobaments
en la vida de Salvador Mallo, director de cinema. Alguns d’ells físics i d’altres recordats, com la
seva infantesa als anys 60, quan va emigrar amb els seus pares buscant la prosperitat; també el
primer desig, el primer amor adult ja a Madrid als anys 80, el dolor de la ruptura d’aquest amor
i com l’escriptura va ser l’única teràpia per oblidar l’inoblidable; parla també de la descoberta
del cinema... de la creació, de la dificultat de separar la pròpia vida i de les passions que li donen
sentit i esperança.
Aladdin. EEUU, 2019. Fantasia. Direcció: Guy Ritchie. Intèrprets: Mena Massoud, Naomi
Scott, Will Smith, Chico Kenzari, Billy Magnussen, Nasim Pedrad, Numan Acar, Navid Negahban,
Amir Boutrous, Jordan A. Nash, Taliyah Blair, Aubrey Lin, Omari Bernard, Buckso Dhillon-Woolley, Maya Saroya, Amer Chadha-Patel. Aladdin és un adorable però desafortunat lladregot
enamorat de la filla del Sultán, la princesa Jasmine. Per tal d’intentar conquistar-la, accepta el
desafiament de Jafar, que consisteix en entrar a una cova a la meitat del desert per a tronar una
làmpada màgica que li concedirà tots els seus desitjos. Allà és on Aladdin coneixerà el Genir, donat un inici a una aventura com mai abans havia imaginat.
Los hermanos Sisters. França, 2018. Western. Direcció: Jacques Audiard. Intèrprets: Joaquin
Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rebecca Root, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Ian Reddington, Philip Rosch, Rutger Hauer, Carol Kane, Creed Bratton, Duncan Lacroix,
Niels Arestrup. 1850. Els germans Charlie i Eli Sisters viuen en un món salvatge i hostil, en plena
febre de l’or. Tenen les mans tacades de sang, tant de criminals com de persones innocents. No
tenen escrúpols a l’hora de matar. És la seva feina. Charlie, el germà petit, ha nascut per matar.
Eli, somia amb portar una vida normal. Als germans se’ls encarrega matar un buscador d’or, per
això hauran de fer un llarg viatge que posarà aprova el vincle dels germans.
Conociendo a Astrid. Suècia, 2018. Drama. Direcció: Pernille Fischer Christensen. Intèrprets:
Alba August, Trine Dyrholm, Björn Gustafsson, Magnus Krepper, Maria Bonnevie, Henrik Rafaelsen, Liv LeMoyne, Sofia Karemyr, Lars Väringer, Saga Wetterqvist, Maria Alm Norell, Mira
Mitchell, Moa Niklasson, Marius Damslev, Li Bradhe. Biòtic de l’escriptora sueca Astrid Lindgren,
creadora de Pippi Calzaslargas, que va acabar convertint-se en un fenomen mundial per a diverses generacions de nens i adults.
Mentes brillantes. França, 2018. Drama. Direcció: Thomas Lilti. Intèrprets: Vincent Lacoste,
William Lebghil, Michel Lerousseau, Darina El Joundi, Benoît Di Marco, Graziella Delerm, Guillaume Clérice, Alexandre Blazy, Noémi Silvania. Antoine decideix preparar-se per les proves
d’accés a Medicina... per tercer cop. En canvi, per a Benjamin és el seu primer intent i veurà que
no és fàcil. En un món tan competitiu i caracteritzat per les nits d’estudi intens en lloc de festes
universitàries, els dos amics hauran de trobar un terme mig entre el sacrifici del present i l’esperança d’un futur brillant.

El 72 Festival de Canes premia el cinema social en el seu palmarès

C

om va deixar palès en les seves
paraules la nit de clausura del
72 Festival de Cinema Internacional de Cinema de Canes el president del jurat de la Secció Oficial,
Alejandro González Iñárritu, s’ha
privilegiat un cinema d’arrel social
que reflexioni sobre les injustícies
i els mals del nostre temps. I, efectivament, la pràctica totalitat dels
títols guardonats afronten de cara
problemes i qüestions d’arrel social
i polític des de diferents mirades,
començant per la Palma d’or per
la sàtira social «Parasite» de BongJoon-Ho, i passant pel Premi a la
millor direcció pels germans Dardenne sobre un adolescent radicalitzat per una concepció fanatitzada de l’Islam a «El joven Ahmed».
Enmig d’aquesta preocupació
general per abordar temes per
pensar-hi, s’ha procurat premiar
també un enfocament feminista
com el que plantejava la realitzadora francesa Céline Sciamma al
melodrama romàntic lèsbic d’època «Portrait d’une femme en feu».
També s’ha fet evident la necessitat de premiar alguna realitzadora
en una edició que, per primer cop,
ha vist augmentar la presència de
dones directores, reconeixent la
direcció de la realitzadora francesa
senegalesa Mati Diop per «Atlantique» sobre el drama dels refugiats
desapareguts en el mar.
L’única excepció que s’escapa a
la norma d’aquesta premissa vinculant d’ordre social en els continguts seria el Premi a la millor interpretació masculina per Antonio
Banderas gràcies al seu immens
paper en el film autorreflexiu de
Pedro Almodóvar, sobre un director de cinema en crisis, «Dolor y
Gloria». Fins i tot, el premi a la
millor interpretació femenina per
Emily Beecham en el film glacial de ciència-ficció «Little Joe» de
Jessica Hausner no deixa de ser

una paràbola futurista sobre un
món feliç d’humans alienats.

Palma d’Or per la fractura
social de «Parasite» de
BongJoon-Ho
BongJoon-Ho ha assolit el mèrit d’endur-se la primera Palma
d’Or de la història per a un cineasta coreà. Després de competir
amb la simpàtica faula animalista
«Okja» (2017), el sud-coreà BongJoon Ho ha acabat triomfant a
Canes amb un melodrama tragicòmic d’arrel social, «Parasite». Vell
conegut del certamen francès gràcies a la seva participació també en
diferents seccions - cas de «Host»
(2006) a la Quinzena dels Realitzadors o «Mother» (2009) a «Un
Certain Regard»-, BongJoon-Ho
semblaria que aposta novament
pel fantàstic amb un títol tan suggeridor com «Parasite» però res
és el que podria semblar. El coreà
contextualitza el seu darrer film
en un entorn contemporani lligat
exclusivament a la realitat al presentar-nos amb molta ironia a una
família coreana pobre i sense feina
estable que viu en un soterrani en
unes condicions precàries.
En aquest context, la figura
paterna, Ki-taek (SongKang-ho),
idearà un pla per ocupar gradual-

ment els espais d’una luxosa mansió d’una família rica, els Park, i
fugir del miserable soterrani, el
seu pecat original.

Guardons tan desiguals
com conjunturals
Si la Palma d’Or a BongJoon-Ho resulta força incontestable,
el Premi a la millor direcció per
Jean-Pierre i Luc Dardenne pel seu
film «El jovent Ahmed» resulta
força excessiva. Tot i aquest matís, «El jovent Ahmed» és un notable film que demostra el bon pols
narratiu i la bona forma dels germans belgues Dardenne, els quals
segueixen tossudament fidels ala
seva prospecció en l’anàlisi sense maniqueismes dels mals de la
nostra societat. I ara ho han fet
endinsant-se en el terrorisme de
tall islamista resseguint les passes d’un adolescent fanatitzat per
la religió, Ahmed (Idir Ben Addi).
Reincidents en competició, els Dardenne afegeixen un nou guardó a
la llarga llista de premis obtinguts,
en què sobresurten dues Palmes
d’Or, «Rosetta» (1999) i «L’enfant»
(2005).
El Gran Premi del Jurat també
li va una mica gran a la realitzadora Mati Diop per «Atlantique». Tot
i això, resulta un mèrit indiscutible

el primer Gran Premi a Canes per a
una realitzadora de color. A més,
l’actriu i directora francesa senegalesa Mati Diop ens deixa una
interessant proposta sobre el drama dels refugiats africans engolits
pel mar en el seu llargmetratge de
debut «Atlantique». Aquest film
de denúncia sobre el malestar social i les seves conseqüències amb la
urgència d’emigrar, rep un atractiu
i inesperat gir argumental quan
Mati Diop deriva aquesta problemàtica vers el fantàstic.
El premi al millor guió ha estat per a la realitzadora i guionista francesa Céline Sciamma pel
seu preciós melodrama romàntic
d’època «Portrait d’une femme en
feu» que conté una treballada i lúcida mirada sobre la mirada en les
relacions entre model i artista. Sciamma s’ha estrenat amb molt bon
peu a la competició oficial amb
aquest preciós film d’època, plenament feminista, sobre una pintora
avançada al seu temps, Marianne
(Noémie Marlant), que rep l’encàrrec de pintar el retrat d’una dama
abans del seu casament, Héloïse
(Adèle Haenel).
Malgrat que Pedro Almodóvar
partia com a favorit amb l’esplèndida «Dolor y gloria», pronòstics
avalats també per la bona acollida
del públic i la bona recepció de la
premsa acreditada, finalment se
li escapava la tan cobejada Palma
d’Or. D’aquesta manera, el Premi a
millor actor per Antonio Banderas,
ben merescut, es pot veure com
un reconeixement implícit envers
la meritòria feina de Pedro Almodóvar. Després d’inaugurar el Festival de Canes amb «La mala educación» (2004), i emportar-se dos
guardons amb «Volver» (2006),
Almodóvar ha assolit un nou èxit
gràcies al seu film autoreflexiu sobre un cineasta en crisis, Salvador
Mallo (Antonio Banderas), un film

de marcat perfil autobiogràfic sobre la pròpia carrera i el perfil creatiu del cineasta manxec.
La cineasta austríaca Jessica
Hausner s’estrena per primavera
vegada en Secció Oficial amb guardó per la protagonista del seu film
amb repartiment internacional i
rodat en anglès, «Little Joe». Es
tracta d’un fascinant film gèlid de
ciència-ficció que desconstrueix els
codis del gènere a partir de motius
troncals com són les conseqüències
de traspassar els límits del coneixement o, també, la infecció col·lectiva que es propaga sense aturador.
La guardonada amb el Premi a la
millor Interpretació femenina ha
estat Emily Beecham pel seu paper
de mare separada amb nen, Alice,
que es dedica a conrear noves espècies de plantes creades genèticament per buscar una flor de propietats terapèutiques pels humans.
El palmarès es tancava amb un
Premi del Jurat ex-aequo per a dues propostes més que es nodreixen
novament de conflictes socials de
fons. Per una banda, «Les » del
cineasta francès de color LadjLy
sobre l’esclat de violència socials
als carrers d’una banlieu francesa,
i de l’altre, el film brasiler «Bacarau» de Kleber Mendoça Filho i Juliano Dornelles sobre la violència
ancestral que assota les zones rurals de la societat brasilera. A més,
el palestí Elia Suleiman ha rebut
un important reconeixement amb
una Menció Especial del jurat per
un film tan rodó i perfecte com
«Itmust be Heaven», protagonitzat per ell mateix, sobre la mirada
d’estrangeritat d’un cineasta atònit sobre el seu propi país i ciutats
com París i Nova York. La irònica
comèdia humana «Itmust be» també ha rebut el premi de la crítica
internacional Fipresci.
Joan Millaret Valls (AMIC-ACPG)

