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Celebrada la 33a edició de la Jornada 
Escola Pia Catalunya

IGUALADA

L’Escola Pia de Catalunya celebra-
va, dissabte dia 6 de febrer, la 

XXXIIIa edició de la Jornada Escola 
Pia. Enguany, destinada a reflexio-
nar al voltant dels vincles a través 
de la pantalla.

A l’esdeveniment que es  feia 
en línia hi van participar més de 
700 persones.

Després de la salutació del  P. 
Provincial de l’Escola Pia de Cata-
lunya, Eduard Pini, i la introducció 
d’Anna Forés, directora adjunta de 
la Càtedra de Neuroeducació de 
la UB-EDU, va parlar Genís Roca, 
expert en temes digitals, que va 
posar sobre la taula la idea que 

“totes les revolucions tecnològi-
ques necessiten moviments socials 
que les revisin. Caldrà escriure un 
nou contracte social”. Durant la 
seva ponència, va donar molts mis-
satges optimistes en referència al 
vincle en el món digital. “Què és 
el vincle? Una persona és d’allà on 
participa. Es pot estar desconnec-
tat presencialment o super connec-
tat a través de la pantalla”. 

Les intervencions van conclou-
re amb una taula rodona conduïda 
pel Jaume Montsalvatge, responsa-
ble de l’àrea pedagògica i innova-
ció de l’Escola Pia de Catalunya, en 
la que es van respondre algunes de 
les qüestions que els espectadors 

van anar plantejant a través del 
xat de l’esdeveniment.

El projecte de l’Escola 
Pia Igualada “5 minuts 
per mi” guanya un dels 
Premis Sant Josep de 
Calassanç

Durant la Jornada també es 
van conèixer els guanyadors dels 
Premis Sant Josep de Calassanç, 
que cada any reconeixen la feina i 
implicació de persones i grups de 
la institució. L’equip de pastoral i 
escola verda d’Igualada pel pro-
jecte “5 minuts per mi”, l’equip de 
voluntàries de Benallar, i l’equip 
de monitors de les Colònies Jordi 
Turull van ser els escollits pel jurat 
en aquesta edició. 

Toni Burgaya, director general 
de l’Escola Pia, ha agraït la feina 
que fan totes les persones de la 
institució i la participació a una 
Jornada que, per primera vegada, 
s’ha obert no només al personal 
docent, sinó que també a totes les 
persones treballadores i voluntàri-
es que formen part de l’Escola Pia. 

La jornada va acabar amb 
l’actuació de Judit Neddermann, 
exalumna de l’Escola Pia de Ma-
taró.

El Col·legi d’Aparelladors de 
Barcelona mantindrà el seu 
punt de servei a Igualada
IGUALADA

El delegat del Col·legi d’Aparella-
dors de Barcelona al Bages, Ber-

guedà i Anoia (CAATEEB), Chris-
tian Marc Huerta, i el president 
de la Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA), Joan Domènech Ventura 
han renovat el conveni de col·la-
boració que permet mantenir un 
punt de servei per als aparelladors 
i arquitectes tècnics col·legiats a 
Igualada i la seva comarca. Segons 
aquest acord, la UEA cedeix a la 
delegació del CAATEEB la utilit-
zació de les seves instal·lacions 
per desenvolupar la seva oferta 
formativa, i com a punt de reco-
llida de documentació i material 
que la Delegació vulgui fer arri-
bar als seus col·legiats de l’Anoia. 
Amb petició prèvia, els col·legiats 
podran disposar de despatx o sala 

per dur a terme reunions de tre-
ball o contactes amb clients. Per 
la seva banda, la Delegació podrà 
publicar una columna informativa 
o divulgativa sobre la professió a 
UEA Magazine.

Des de la Unió Empresarial de 
l’Anoia es valora molt positiva-
ment aquesta renovació, ja que 
la diversitat d’entitats i col·lec-
tius que hi formen part, fa que 
es generin projectes, idees i coo-
peracions a benefici del territori, 
l’empresa i els professionals. Una 
d’elles, és la integració del CAATE-
EB a la CUMA (la Comissió d’Urba-
nisme i Mobilitat de l’Anoia), un 
òrgan consultor, expert en infraes-
tructures. En aquest sentit, des de 
la UEA s’anima a tots els col·legiats 
i col·legiades a formar-hi part.

Arranjament de la costa de 
Can Dalmases

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

La setmana passada van acabar 
les obres per arranjar el GR-5, 

conegut com a costa de Can Dal-
mases, un camí veïnal que discor-
re pel terme municipal de Collba-
tó i que connecta les urbanitza-
cions de Serra Alta i Can Fosalba 
amb l’A-2 i Collbató. Els dos alcal-
des i els regidors d’urbanisme i 
d’urbanitzacions dels Hostalets 
de Pierola han comprovat l’estat 
final del tram.

Aquesta obra va ser adjudicada 
a la mercantil Tecnologia de Firmes 

SA a través d’un concurs públic 
amb l’obertura de pliques, el pas-
sat 4 de novembre de 2020, al qual 
s’hi van presentar un total de 6 
empreses. El preu de l’adjudicació 
és de 59.834,50 euros, IVA inclòs.

En tractar-se d’una actuació 
fora de l’àmbit municipal, l’obra 
s’emmarca dins d’un conveni sig-
nat entre els ajuntaments dels Hos-
talets de Pierola i de Collbató el 
juny del 2019.

La motivació d’actuar fora del 
terme municipal ve justificada per 
la necessitat de millorar una con-
nexió que és de vital importància 
per als veïns de Serra Alta i per a 
una bona part dels de Can Fosalba.

L’obra s’emmarca en una me-
mòria tècnica elaborada pels Ser-
veis Tècnics de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i ha afectat un 
tram de 460 metres d’aquest camí 
públic (entre el canvi del terme i 
l’inici de la urbanització de Can 
Dalmases) que fins ara presentava 
una calçada molt malmesa, amb 
vores descalçades, fissures i trosse-
jats que s’agreujaven amb l’erosió 
de l’aigua.

Els alcaldes dels Hostalets de 
Pierola i de Collbató, Gerard Parce-
risas i Miquel Solà, respectivament, 
i els regidors d’Urbanisme i d’Urba-
nitzacions, Jordi Parcerisas i Xavier 
Alberich, van visitar, dimarts de la 
setmana passada, el final d’aques-
ta actuació que s’ha fet a base de 
mescla bituminosa per sanejar les 
bases a les zones afectades amb 
sobreamples a les vores descalça-
des i la calçada més perfilada. Amb 
la base reparada, l’obra finalitzava 
amb una nova capa de rodadura 
amb àrid granític i mescla bitumi-
nosa de 5 cm de gruix.

Nou recull de contes de la Lola Palau
Hi participen els anoiencs Josep Maria Solà i Joan Pinyol

Aquesta setmana ha arribat a 
les llibreries el segon llibre que 

signa la Lola Palau, nom amb què 
es coneix el col·lectiu literari que 
agrupa diverses veus narratives 
de la Catalunya Central, entre les 
quals el calafí Josep Maria Solà i el 
capelladí Joan Pinyol. Es tracta de 
“Dies de roses i vi”, que acaba de 
publicar Edicions de l’Albí dins la 
seva col·lecció “Altres veus, altres 
àmbits” i que està format per 
catorze narracions breus, cadascu-
na dedicada a diferents varietats 
de raïm, com ara la garnatxa, el 
chardonnay, el macabeu, l’ull de 
llebre, el picapoll i el sumoll, entre 
altres. Aquest nou recull es plante-
ja com un homenatge al món del 
vi i a les persones que el conreen 
a partir de diferents contes i unes 
notes de tast al final escrites per 
l’enòleg manresà Joan Soler, que 
presideix la DO Pla de Bages.

A més dels anoiencs Josep Ma-
ria Solà, que ha escrit el conte “En-
tusiasme” a partir de la varietat 
del merlot, i de Joan Pinyol, que és 
autor de la narració “L’empelt d’un 
migdia” a partir de la varietat d’ull 
de llebre, també hi participen els 

narradors i narradores del Bages 
Llorenç Capdevila, David Clusellas, 
Imma Cortina, Pilar Duocastella, 
Jordi Estrada, Zulima Martínez, 
Xavier Mas Craviotto, els bergue-
dans Jordi Cussà i Jaume Huch, els 
osonencs Pep Garcia, la solsonina 
Maria Dolors Guàrdia i la moianesa 
Miracle Sala.

Després de donar-se a conèi-
xer com a col·lectiu el 2008 amb el 
llibre “Que Déu ens agafi confes-
sats”, que proposava una lectura 
irònica i desenfadada a partir dels 
deu manaments del cristianisme, 
i després d’haver compartit altres 
reculls amb el segell Narradors cen-
trals, la Lola Palau ens ofereix ara 
un nou recull amb tota la intenció 
del món que faci alçar unes quan-
tes copes de vi arreu del territori. I 
té previst donar-lo a conèixer pro-
perament en diversos cellers de 
l’Anoia i també a Igualada.

Orbital, de la Cia Farrés Brothers, finalista 
del Premi BBVA de Teatre 2021
IGUALADA

La vint-i-unena edició del Pre-
mi BBVA de Teatre ha batut el 

rècord amb més d’un centenar 
de propostes teatrals presentades 
procedents de companyies d’ar-
reu de Catalunya. Aquesta setma-
na es van presentar els projectes 
que el jurat ha seleccionat com a 
finalistes Orbital, dels igualadins 
Cia. Farrés Brothers; també  Sui-
cide Notes de la Cia. Marc Caellas 
& David G. Torres; Vaig ser pròs-
per de la Cia. Teatre Ingenu; Una 
galaxia de luciérnagas d’El Maldà 
i Ramon de la Cia. Eòlia I+D.

El Premi BBVA de Teatre 
2021, convocat per la Funda-
ció Antigues Caixes Catalanes 
(FACC), amb el suport de BBVA, 
té per objectiu donar suport a la 
creació teatral i incentivar l’ofici 
teatral.

Durant els mesos d’abril i maig, 
els cinc espectacles finalistes del 
Premi BBVA de

Teatre 2021 es representaran a 
diversos teatres de Catalunya; així 
Orbital, de la Cia. Farrés Brothers 
es representarà el dia 1 de maig, 
a les 19 h al Teatre Auditori de 
Calldetenes; i al Teatre de l’Au-
rora d’Igualada s’hi podrà veure 
Ramon, de la Cia. Eòlia I+D, el dia 
9 de maig.

Al juny tindrà lloc la gala de 
lliurament de premis a L’Atlàntida 
de Vic, on es donarà a conèixer 
l’espectacle guanyador.

L’obra guardonada amb el Pre-
mi BBVA de Teatre al Millor Espec-
tacle Teatral 2021 serà premiada 
amb una gira valorada en 20.000 
euros. L’espectacle guanyador es 
programarà en diferents teatres de 
Catalunya, incloent la participació 
al festival Temporada Alta 2021.


