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Nova sessió del Curs de cuina mediterrània 
“Ateneu de Montbui”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El dijous dia 24 d’abril, la 4a 
classe del curs de cuina va ser 

al restaurant El Tall de Conill de 
Capellades, on el xef i propieta-
ri en Jaume Saumell va ensenyar 
amb magistralitat, com elaborar 
l’Steak Tartar.

Prèviament havia preparat uns 
aperitius a base de tomàquets xerri 
farcits de guacamole; ous de guat-
lla escaldats amb salsa de sèpia i 
gambes; motllos de patata con-
fitada i farcida de brandada de 
bacallà al pebrot verd; piruletes 

de botifarra negre, de sobrassada 
i de formatge emmental gratinat; 
i tast de Dry Martini sòlid amb sor-
presa a la vista d’oliva incorpora-
da. El xef va anar ensenyant com 
preparar el plat principal mentre 
delectava els assistents amb histò-
ries succeïdes al llarg d’una vida 
entregada a la restauració i a l’ho-
teleria; a més d’haver presidit el 
gremi d’hostaleria de l’Anoia des 
del 1992 fins el 2010.

Saumell va preparar l’Steak 
Tartar amb estil propi i el va donar 
a tastar als assistents, acompanyat 

d’un vi negre de criança de Can 
Feixes. Segons l’opinió dels vuit co-
mensals estava tot boníssim. Des 
dels participants en el curs reco-
manen provar aquest plat, o en el 
cas que la carn crua no agradi, es 
pot optar llavors pel seu fantàstic 
entrecot de Nebraska sagnant, poc 
fet o al punt.

Es pot trobar la recepta descri-
ta per en Jordi Mercader (assistent 
al curs), a la pàgina de Facebook 
de l’Ateneu de Montbui: https://
www.facebook.com/Ateneude-
Montbui

La problemàtica per la subestació elèctrica, 
en vies de solució
VILANOVA DEL CAMÍ

La Direcció General de l’Energia 
ha obert un expedient informa-

tiu per estudiar la problemàtica 
existent amb la subestació elèctrica 
de Vilanova del Camí, pel cost que 
suposa per a les empreses aquesta 
instal.lació, que no està funcionant 
però es fa pagar un rescabalament.

La Comissió d’Urbanisme i 
mobilitat de la UEA, la CUMA, ha 
treballat les darreres setmanes re-
collint informació sobre la proble-
màtica de la subestació, ubicada a 
Vilanova del Camí. Gràcies a aques-
tes accions ara l’administració es fa 
seu el problema.

Les empreses que s’instal·len 
a la comarca pateixen un greuge 
comparatiu respecte altres terri-
toris, ja que se’ls fa pagar un res-
cabalament per a la connexió a la 
xarxa elèctrica derivat de la cons-

trucció de la subestació elèctrica 
fa més de 5 anys. Com que això 
provoca la pèrdua de competitivi-
tat dels polígons industrials de la 
comarca enfront d’altres territoris, 
la CUMA entén que aquest cost 
no l’ha d’assumir la comarca, ja 
que la subestació es va construir 
mitjançant un acord entre Endesa 
i Incasol, i ara són les empreses les 
que l’han de pagar. 

Tenint en compte que la subes-
tació encara no està en funciona-
ment, la CUMA ha recollit infor-
mació per solucionar aquest im-
portant greuge i ha aconseguit 
que la Direcció General d’Energia 
obri un expedient informatiu per 
tal d’estudiar la problemàtica, a 
més del compromís del Conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, 
de vetllar perquè el tema s’acabi 
resolent.

La UEA recull les 
problemàtiques 
individuals

La Unió Empresarial de l’Anoia 
informa a totes les empreses que 
es vegin afectades per aquest res-
cabalament que poden presentar 
una queixa per fer pressió davant 
l’administració. Només cal trucar 
a la UEA, on es prendrà nota i es 
tramitarà amb les queixes d’altres 
empreses.

Igualment poden informar de 
problemes amb el subministra-
ment elèctric derivat d’aquesta 
subestació i el seu rescabalament 
totes les empreses que vulguin ins-
tal·lar-se al territori i se’ls exigeixi 
aquest import.

Empreses solidàries amb 
Creu Roja Anoia
Creu Roja a l’Anoia ha rebut, a 

través de la Plataforma de la 
Pobla de Claramunt, una donació 
de 1.500 quilos en material higi-
ènic de l’empresa veïna “Global 
Create idea’s Factory”. Aquesta 
aportació de material farà possi-
ble que famílies amb dificultats 
de la comarca puguin rebre, a tra-
vés dels dispositius d’ajudes bàsi-
ques, aquest producte de primera 
necessitat. A mitjans d’abril Global 
Create va lliurar aquesta aportació 
de material a Creu Roja a l’Anoia, 

formalitzant així el seu compromís 
solidari.

Agraïm profundament aquest 
tipus de col·laboració del teixit 
empresarial, que ajuda a millorar 
les necessitats de les persones més 
vulnerables del nostre voltant, re-
cordant a totes les empreses que 
hi puguin estar interessades que la 
Llei de mecenatge permet avantat-
ges fiscals, a més de la satisfacció 
de poder ajudar a qui més ho ne-
cessita.

L’Ajuntament s’adhereix a la commemoració 
del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya
LA POBLA DE CLARAMUNT

L’Ajuntament de la Pobla s’ha 
adherit a la commemoració 

del centenari de la creació de la 
Mancomunitat de Catalunya, el 
6 d’abril de 1914, impulsat per la 
Diputació de Barcelona.

Aquest acord es va prendre, 
per unanimitat, en el Ple extra-
ordinari del 29 d’abril. L’alcalde, 
Santi Broch, va afirmar que la “his-
tòria de la Mancomunitat es repe-
teix en l’actualitat. Van ser els ini-
cis de l’autogovern de Catalunya i, 
per això, és important unir-se a la 
commemoració”.

La Mancomunitat de Catalu-
nya va significar una gran apor-
tació al progrés social, econòmic 
i nacional del nostre país i de la 
seva gent, al mateix temps que va 
posar les bases per estructures i 
institucions culturals, científiques 
i educatives que perviuen en el 
temps, com ara l’Institut d’Estu-
dis Catalans, la Biblioteca de Ca-
talunya, l’Escola Superior de Belles 
Arts, l’Escola Industrial o l’Escola 
de Treball. La mancomunitat es 
va dissoldre el 20 de març de 1925 
amb la dictadura de Primo de Ri-
vera.

En aquest ple es va fer el sor-
teig dels membres de les meses 
electorals de les eleccions al Par-
lament Europeu del 25 de maig. 
També es va aprovar, per unani-
mitat, el suport del Consistori po-
blatà a la creació de l’Oficina d’In-
versions Empresarials, impulsada 
des de la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena, per 
a la promoció dels polígons indus-
trials dels municipis que integren 
aquest ens.

Els Falcons actuen a Igualada
CAPELLADES

Diumenge 27 d’abril al migdia 
els Falcons de Capellades varen 

actuar a l’Escola Pia d’Igualada, 
en motiu de la trobada dels grups 
Mou-te en Xarxa d’arreu de Cata-
lunya.

L’actuació va ser dins la cele-
bració de la Pasqua, on van co-
mençar amb un Carro junt amb 
varis Pilars de 2 i Pilars de 3 tots 
ells caminats, van estrenar el 
3,2,1 acompanyat de dos Pilars 
de 3, un pic acabada la Pasqua al 
poliesportiu de l’escola, els Fal-
cons van realitzar la Tripira amb 
Pilar de 3 al mig voltejat, la Pre-
sentació de 5 puntes, el Super-
vòl de 3 avions de 3 i 2 Pilars de 
2 centrals, la Pira 3x2 amb el Pi 

acompanyada de 2 Pires de 2x2, 
la Pira de 4x4 molt ben execu-

tada i per acabar l’Escala de 7 ja 
dominada per la colla.

Protestes davant del SOC 
denuncien la privatització 
del servei

VILANOVA DEL CAMÍ

La Coordinadora d’Assemblees 
de Treballadors/es en atur de 

Catalunya exigeix al Govern de la 
Generalitat que paralitzi immedi-
atament el projecte de privatitzar 
el Servei d’Ocupació de Catalunya 
i trenqui el pacte amb la patro-
nal de les agències de col·locació 
ACACER. Reivindiquen un canvi de 
polítiques econòmiques i més inici-
atives de protecció social com per 
exemple la Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC) i la potenciació 
de serveis públics, com el mateix 
SOC. Des del govern afirmen que 
no es tracta de substituir sinó de 
“complementar la funció que es fa 

des del servei públic amb entitats 
privades” i rebutgen la lectura que 
aquest pot ser un primer pas per a 
la privatització.

A Vilanova del Camí la mobi-
lització es va fer dimecres passat i 
va comptar amb representants de 
la CGT, de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca i d’alguns treballa-
dors en atur a títol particular. 

Els convocants van manifestar 
la seva indignació per l’augment 
de les retallades a les prestacions 
als aturats i el drama que moltes 
famílies de la comarca de l’Anoia 
han de patir en front dels beneficis 
que rebran aquestes empreses in-
termediàries.

El Bisbalet i la Cinta a 
Vilassar de Dalt

IGUALADA

El dia 1 de maig, el Bisbalet i la 
Cinta es van desplaçar fins a 

Vilassar de Dalt on, els vilants van 
sortir al carrer per acompanyar 
les figures de gegants i gegantes, 
gegantons i capgrossos que arri-
ben a Vilassar de Dalt per la Festa 

Major dels Sant Màrtirs. Una dot-
zena de Colles Geganteres d’ar-
reu de Catalunya van participar 
en la XXXII edició de la trobada de 
gegants que organitza, any rere 
any, la Colla de Geganters de Vilas-
sar de Dalt i que sempre acaba 
tenint una gran participació.
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