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Jornada de neteja al riu Anoia i xerrada 
sobre la seva biodiversitat 
COPONS

El proper diumenge, 30 de maig, 
l’Ajuntament de Copons orga-

nitza una Jornada de descoberta 
de la Biodiversitat del riu Anoia, 
on també s’hi farà una neteja. La 
jornada és oberta al públic fami-
liar.

L’objectiu de la jornada es do-
nar a conèixer el riu, la seva biodi-
versitat i la importància de mante-
nir-lo en bona salut. Amb l’ajut del 
biòleg Robin Corrià es descobriran 
els diferents ecosistemes de riu, 
el seu funcionament i algunes de 
les espècies més característiques. 
També es farà una breu demostra-
ció d’avaluació de la qualitat de 
l’aigua.

La jornada començarà davant 
del camp de futbol de Copons, a 
les 9.30 h del matí, i continuarà 
fins a les 12.30 h, aproximada-
ment. 

Es recorrerà el tram de riu Ano-
ia que arriba fins al Gorg Salat, un 

tram d’una enorme bellesa paisat-
gística per a aquells que encara no 
el coneguin. Després de la desco-
berta del riu, es farà la neteja del 
mateix, amb l’ajut de tots el volun-
taris i voluntàries que vulguin par-
ticipar. Així es contribuirà a consci-
enciar també sobre la necessitat de 
fer accions per millorar la salut dels 
ecosistemes que ens envolten.

No cal inscripció prèvia a la 
jornada, tot i que l’organització 

vetllarà pel compliment de les me-
sures de nombre de participants, 
distància i mascareta.

Els participants han de portar 
l’esmorzar, roba còmoda, calçat 
adequat, mascareta i, si en tenen, 
botes d’aigua i guants (de làtex o 
de jardineria).

L’Ajuntament proporcionarà 
aigua al assistents, però també es 
recomana portar cantimplora o 
got.
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Aquest cap de setmana, Festa Major  
al Barri Sant Nicolau 
VILANOVA DEL CAMÍ

El Barri Sant Nicolau de Vilano-
va del Camí celebra aquest cap 

de setmana la seva Festa Major 
i ho farà comptant amb la pre-
sència d’artistes locals com Carlos 
Gómez, activitats familiars i tam-
bé les imprescindibles havaneres, 
tot sota les mesures Covid neces-
sàries. 

La plaça Joc de la Pilota serà 
l’escenari d’aquesta recuperada 
Festa Major del barri vilanoví du-
rant els dies 29 i 30 de maig. La 
festa començarà dissabte a les 
18 h amb la poesia del Chico de 
la Libreta, seguit del concert de 
Lluna Plena (18.30 h), el monò-
leg d’Aitor el Negro (20 h), la 
poesia de G-Shuinata (20.30 h) 
i finalment el concert de Carlos 
Gómez, a les 21 h. 

El diumenge dia 30, a les 10 
del matí serà el torn de les activi-
tats infantils i a les 18 h hi haurà 
el darrer acte, les havaneres de La 
Vella Lola. 

La festa comptarà amb servei 
de barra i per accedir al recinte 
serà necessària l’adquisició d’una 

entrada. El preu serà de 10 euros 
el dissabte, amb 2 consumicions 
incloses, i 5 el diumenge, amb 1 
consumició inclosa. Es poden ad-
quirir anticipadament a la Llibreria 
+ K Llibres, el Bar el Cordobés, Au-
tomotor Nadal o bé a Catalana Oc-
cident (Av. Pau Casals, 1, Igualada). 

8a edició de la Mostra d’Arquitectura de les 
Comarques Centrals
La Demarcació de les Comar-

ques Centrals del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya convoca 
la 8a edició de la Mostra d’Arqui-
tectura de les Comarques Cen-
trals. 

El programa recull l’herèn-
cia de les biennals i triennals or-
ganitzades des de les seves seus 
col·legials, buscant potenciar i di-
vulgar el treball dels arquitectes 
arreu del territori català.

També persegueix mostrar 
altres maneres d’exercir aquest 
ofici –basat en la transversalitat 
i la resolució d’entorns comple-
xos– que van més enllà de les 
atribucions clàssiques.

Busca ser una exposició de la 
versatilitat que proporciona la for-
mació, la versatilitat d’un ofici ple 
de perfils professionals diversos i  
múltiples exercicis, en definitiva, 
múltiples Arquitectures.

Aquesta 8a Mostra inclou, 
doncs, modalitats on poder ins-
criure accions, produccions... no 
“clàssiques” –en tant que no rela-
cionades amb l’edificació i l’urba-
nisme–, on posar en valor aquells 
altres perfils que els/les arquitectes 
també exerceixen.

Participació i àmbit. Qualse-
vol persona, entitat o institució 
interessada pot proposar obres 
realitzades en l’àmbit de l’Anoia, 

Bages, Berguedà, Moianès, Oso-
na  i en les zones d’influència 
de la Demarcació de Comarques 
Centrals, seguint el procediment 
indicat al portal d’inscripció i 
l’abonament del preu d’inscrip-
ció.

Poden optar a la Mostra les 
obres i treballs finalitzats entre 
l’1 de gener de 2016 i el 31 de 
desembre de 2020, produïts en 
l’àmbit territorial esmentat.

El termini de presentació de 
propostes finalitzarà el dia 30 de 
juny de 2021. 

Més informació al correu 
electrònic comarquescentrals@
coac.net.

Assemblea presencial de 
socis/es de l’Ateneu  
el 8 de juny

Diumenge es reprèn el 
Mercat d’antiguitats  
al Passeig

IGUALADA

A partir d’aquest diumenge 30 
de maig es reprèn la celebració 

del Mercat d’Antiguitats, Col·lecci-
onisme, Art i Artesania que es va 
cancel·lar a la tardor.

Com és habitual al mes de ju-
liol i agost el mercat queda atu-
rat, així que abans de l’estiu els 
paradistes s’instal·laran al Passeig 
Verdaguer, aquest últim diumenge 

de maig i el proper 27 de juny, per 
reprendre el curs en el marc de Fi-
rAnoia, al setembre.

Recordem que aquesta és una 
de les fires més importants de Ca-
talunya del seu sector, que agrupa 
a Igualada uns 120 expositors al 
Passeig Verdaguer i que suposa 
una trobada molt esperada pels 
amants de les antiguitats i el col-
leccionisme.

IGUALADA

Després de dos anys l’Ateneu 
torna a celebrar la seva Assem-

blea de socis i sòcies, en format 
presencial i respectant totes les 
mesures COVID. Així doncs, totes 
les persones associades a l’entitat 
estan convidades a assistir-hi el 
dimarts dia 8 de juny a les 19h en 
primera convocatòria i a les 19,30h 
en segona, a la Sala de Socis. Cal 
confirmar assistència prèvia a 
secretaria (secretaria@ateneuigua-
ladi.org o al 938 030 763).

La Presidenta de l’Ateneu, Mi-
reia Claret, fa una crida a la par-
ticipació i assistència:  “Per a no-
saltres és el dia més important de 
l’any, és on passem balanç de tot 
el que hem fet, on presentem les 
nostres dades econòmiques i els 
nous projectes. Som assemblearis 
des de sempre i per això resulta 

tan important escoltar la veu dels 
socis i sòcies i prendre decisions 
de manera conjunta, i el lloc per 
fer-ho és a la nostra Assemblea. 
És l’espai on la Junta  presenta la 
seva gestió i on es posen a votació 
per aprovació tant la comptabili-
tat com els nous projectes, donant 
peu a fer les aportacions que les 
persones assistents considerin més 
oportunes.

Volem la màxima participa-
ció perquè això fa que la Junta es 
senti empoderada i recolzada per 
continuar la tasca de direcció de 
l’Entitat, i més després de dos anys 
sense fer-la. Tenim moltes ganes 
de retrobar-nos”.

Aquesta convocatòria reflectirà 
tot l’any 2019-2020, on es posarà 
de manifest l’impacte de la COVID, 
i on es presentarà el nou escenari 
de reobertura.


