
L’Ajuntament d’Igualada ha
obert, entre els dies 1 de març i 13
d’abril, el termini de sol·licitud de
subvencions per adequar habitat-
ges privats buits que puguin ser
destinats a lloguer amb preus as-
sequibles. Se subvencionen les
millores de les condicions d’habi-
tabilitat, accessibilitat i eficiència
energètica exigides per la norma-
tiva i que, posteriorment, puguin
ser destinats a lloguer amb preus
assequibles.

Aquesta és una mesura enge-
gada aquest any que es deriva de
l’acord per l’actual pressupost
municipal subscrit entre el govern
de CiU i el grup dels Socialistes
d’Igualada. La intenció de la pro-
posta és mobilitzar el parc d’habi-
tatges en desús i, per davant de
grans projectes de rehabilitació,
es valoraran les intervencions de
petit abast, de manera que s’asso-
leixi un màxim repartiment
d’ajuts i augmentin els habitatges
a disposició de la Borsa d’Habitat-
ge Social de l’Oficina Local d’Ha-
bitatge.

Poden benificiar-se de les sub-
vencions tots els propietaris d’ha-
bitatges buits que es comprome-
tin a destinar-los a aquest fi.
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La capital de
l’Anoia dóna
ajuts per fer
millores en pisos
de lloguer social

Les Comes viurà, dilluns, una
nova edició de la cantata escolar,
amb més de 800 alumnes de les
diferents escoles d’Igualada i Vi-
lanova del Camí. Enguany, les Co-
mes acollirà la cantata escolar
Bruixes, amb música de Ricard Gi-
meno i text de Jesús Nieto, un acte
coordinat per les regidories d’En-
senyaments Artístics i d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament d’Igualada

amb la col·laboració de les escoles
municipals d’Art, Música i Teatre
d’Igualada i el suport de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí. En
aquesta quinzena edició hi parti-
ciparà l’alumnat de 4t de Primària
de les escoles d’Igualada i de Vi-
lanova del Camí, en total, gairebé
800 infants.

Tal com es va fer el curs passat,
la cantata —adreçada als pares i
als familiars dels alumnes— es
farà dues vegades. La primera ses-
sió serà a les 6 de la tarda i la sego-
na, a 2/4 de 8. En les dues sessions
també hi participaran un cor
d’alumnes de l’Escola Municipal
de Música i alumnes de l’Escola
Municipal de Teatre, que es faran
càrrec de la narració.
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Els infants d’Igualada i
Vilanova protagonitzen 
la cantata escolar «Bruixes»
Més de 800 nens de
quart de primària oferiran
una doble sessió al pavelló
de les Comes

AJUNTAMENT D’IGUALADA

La cantata de l’any passat a les Comes

Antoni Gilabert, igualadí de 53
anys, doctor en Farmàcia per la
Universitat de Barcelona, ha estat
el responsable d’aplicar i impulsar
algunes pràctiques com la recepta
electrònica i bona part dels canvis
tecnològics del departament de
Salut. Però ha tancat aquest cicle
al departament de Sanitat, on
pràcticament ha fet tota la seva ca-
rrera professional, per passar al
Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya (CSC), un altre estament
de caràcter públic però situat a
l’altra banda de la taula. El CSC in-
corpora Antoni Gilabert com a
nou director de l’àrea de Farmàcia
i del Medicament, un espai per on
vol créixer i desenvolupar-se
aquesta entitat. 

El CSC vol impulsar una nova
àrea Farmacèutica i del Medica-
ment, ja que és un àmbit cada cop
més important pels seus associats

i per això vol disposa del doctor
Gilabert, referent a tot l’Estat en el
camp farmacèutic 

«La gestió de la prestació far-
macèutica dels centres sanitaris
ha esdevingut els últims anys una
activitat vital per al bon funciona-
ment dels hospitals i centres sani-
taris; hem detectat aquesta neces-
sitat i ara volem ajudar els nostres
associats també en aquest camp»,
ha explicat el director general del
CSC, José Augusto García Navar-
ro, que ha afirmat que «per això
hem creat una nova àrea dedicada
al medicament i incorporem un
professional amb una gran expe-
riència, reconegut arreu i, sens
dubte, un dels més experts de tot
l’Estat, el doctor Antoni Gilabert».  

Responsable de farmàcia
El doctor Gilabert ha estat fins ara
i des del 2000 al capdavant de Far-
màcia i del Medicament del Servei

Català de la Salut (CatSalut), an-
teriorment i des del 1990 ha ocu-
pat diferents càrrecs al departa-
ment de Salut, sempre vinculat a
la gestió farmacèutica. Llicenciat
i Doctor en Farmàcia per la Uni-
versitat de Barcelona, Gilabert és
Màster en Salut Pública i Màster
en Alta Direcció Sanitària, i al seu
currículum hi fa constar una ex-
tensa formació, també amb pro-
grames de direcció estratègica i
política sanitària, com el Progra-
ma d’Alta Direcció en Institucions
Sanitàries d’IESE i també el Pro-
gramme on management func-
tion and personnel management
d’ESADE. 

El mateix Gilabert ha manifes-
tat que, «després de 16 anys com a
responsable de Farmàcia del Cat-
Salut, iniciaré amb decisió i molta
il·lusió una nova etapa en la meva
vida professional», i ha concretat
que «l’objectiu d’aquesta nova

Àrea de Farmàcia i del Medica-
ment serà la de desenvolupar mo-
dels innovadors per a l’optimitza-
ció de la gestió de la prestació far-
macèutica i de la compra de me-
dicaments per tal de donar suport
a totes les entitats associades al
CSC i generar sinergies en un en-
torn col·laboratiu que ajudi a mi-
llorar els resultats de salut i l’efi-
ciència de l’ús dels medica-
ments». 

Un consorci públic
El CSC, referència del sector del
Consorci de Salut i Social de Cata-
lunya, és una entitat pública de ca-
ràcter local i base associativa, fun-
dada l’any 1983, que té el seu ori-

gen en el moviment municipalis-
ta. El CSC exerceix la representa-
ció i defensa de prop d’un cente-
nar d’associats i 45.000 professio-
nals que en formen part, als quals
presta un marc de protecció, de re-
forçament i desenvolupament de
les seves funcions en relació amb
els serveis socials i de salut.

Amb una clara vocació pública,
aquesta institució presta serveis
d’alt valor afegit als seus associats
i col·labora en la definició del mo-
del, ja que s’adapta a les noves si-
tuacions dels centres sanitaris i
d’atenció social i del món munici-
pal. Tots els associats al CSC són
entitats públiques i/o privades
sense ànim de lucre.
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L’igualadí Gilabert passa de
la direcció farmacèutica de
Salut a un consorci públic
Es manté en el sector públic, però ara treballarà per a un centenar
d’empreses públiques i ajuntaments que treballen en el sector social

ARXIU

L’igualadí Antoni Gilabert, fins ara director de Farmàcia a Sanitat
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Born, 6 - Tel. 93 872 48 88
08241 - MANRESA

Si fa LIKE al nostre facebook 
podrà veure les ofertes 
excepcionals
de darrera hora

PIRINEU ARAGONÈS
Del 21 al 23 d’Abril  (3 dies)    265 €

HOLANDA
Ruta dels tulipans - Bèlgica
Del 15 al 22 de Maig  (8 dies) 1295 €

GALÍCIA
Del 7 al 13 de Maig  (7 dies)

845 €

SETMANA SANTA
Del 14 al 17 d’Abril (4 dies)

NAVARRA i el camí 
de Sant Ignasi 

515 €

LA RUTA DE NAPOLEÓ - Alps Francesos 545 €

PONT DE L’ 1 DE MAIG
Del 29 d’Abril fins l’1 de Maig (3 dies)

DELTA DE L’EBRE 265 €
LOURDES 275 €


