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La decisió unilateral del 
BBVA de tancar la darrera 
oficina bancària que quedava 
a la Torre de Claramunt dei-
xarà el municipi, de quatre 
mil habitants, sense cap banc 
ni caixer automàtic. El propi 
ajuntament va convocar ahir 
una manifestació de protesta 
a Igualada.  Pàgina 29

FirAnoia espera 
acollir milers 
de visitants

Quatre mil 
habitants a la 
Torre, sense 
banc ni caixer

Tèrbol assumpte a Vilanova 
del Camí, i, a més, amb rere-
fons polític. Tot plegat, a l’en-
torn del carrer Cervantes, un 
dels dos que encara queden per 
completar del vell Pla General 
del municipi, afectat fa quasi 
quatre dècades. Ara, el govern 
de Noemí Trucharte ha decidit 
reobrir aquest assumpte, i de 
seguida han saltat les espurnes 
entre el veïnat afectat, obligat a 
pagar unes contribucions espe-
cials desorbitades.  Pàgines 22-23 

Polèmica de 
llum i foscor 
a Vilanova del 
Camí per un 
carrer

Bon Preu 
Esclat negocia 
comprar 
l’antiga fàbrica 
de Vivesa a 
Igualada
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líders a l’Anoia
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raycountry
@raycountry

   
Molt content de que l’@Elagik001 segueixi 

aportant el seu talent i esforç al @IgualadaHC!!

L’EDITORIAL

Avui, la Torre. Demà?
F a temps que els ciutadans tenen la mosca dar-

rere l’orella quan els parlen dels bancs. Per a al-
guns, es tenen els diners en aquestes estructures 
perquè no hi ha més remei, i gairebé tothom 

coincideix a afirmar que, a poder ser, no en voldria sa-
ber res. És cert que hi ha opinions per a tots els gustos, 
però també ho és que, a Espanya, es va salvar la desfeta fi-
nancera oblidant la paraula 
“rescat” a canvi d’una in-
jecció milionària sufragada 
per tots els ciutadans, amb 
diners públics, i gràcies a 
això algunes entitats van 
sobreviure i evitar la catàs-
trofe. No tothom va tenir la 
mateixa “sort”...
Tot i això, passats els anys, 
algunes entitats financeres 
s’han vist obligades a pren-
dre mesures per aturar les 
seves pèrdues, però, curiosament, en molts casos no han 
estat precisament els seus càrrecs o organismes interns 
els sacrificats, a vegades amb sous milionaris i preben-
des impresentables en ple segle XXI... Ans al contrari. El 
tancament de sucursals, de presència territorial i la pèr-
dua de llocs de treball, són mesures a les que, malaurada-
ment, comencem a estar acostumats. Carme, a l’Anoia, va 

ser un dels primers casos en veure com el poble perdia 
l’única entitat financera. Ara, som testimonis d’un cas 
idèntic a la Torre de Claramunt, amb l’afegit que es trac-
ta d’un municipi amb gairebé quatre mil habitants. Un 
indret que comptava fa pocs anys amb dues sucursals, i 
que ara, ràpidament i sense explicació alguna, es quedarà 
sense ni una. I, d’aquí poques setmanes, sense ni caixer 

automàtic. Un problema 
no només per als ciuta-
dans i les empreses, sinó 
sobretot per aquells que 
tenen dificultats per po-
der accedir a les xarxes 
per efectuar operacions, 
o per desplaçar-se a un 
altre poble. Estem par-
lant de la gent gran, per 
a qui semblen no tenir 
escrúpols. Primer són 
els diners. La resta no 

importa.
Una decisió impresentable, oi més tractant-se d’una de 
les entitats que presumeixen de ser de les primeres d’Es-
panya i d’Europa. Rectificar és de savis. Si no és així, pot-
ser caldrà tenir en compte d’altres opcions, més rendibles, 
més transparents, i més dignes amb els seus clients. Refle-
xió, si us plau. 

Una decisió impresentable, oi 
més tractant-se d’una de les 

entitats que presumeixen de ser 
de les primeres. 

Rectificar és de savis. 
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Laura Pinyol Puig
@laurapinyol  

Acabo de veure un anunci a @tv3cat  de las 
#FuerzasArmadas q diu ‘Nuestra misión, tu 

libertad’ això sí que és postveritat!! 
#VeritatMentidaTV3

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

 
A punt per acollir, contents i orgullosos, als 

amics de la @PremsaComarcal a Igualada, tes-
timonis de la força de la premsa de proximitat

Dario Castañé
@im_dario

  
La nostra societat i les polítiques socials estan 

permetent que la pobresa es cronifiqui.

Jordi Camps i Juncà
@Camps_official  

Si el govern espanyol pot dir que el que fa la 
Generalitat és xantatge, vol dir que aquesta ja té 

el poder per fer-ho, poca broma!!!

Enric Conill
@enricconill  

En l’àmbit laboral les dades de l’Anoia són 
dramàtiques. Segona comarca amb més atur, i 

amb més atur de llarga durada.
#dadesqueespanten

Àngel Soteras Largo
@angelsoteras  

El nostre Museu @mmp_capellades a la ruta 2 
d’una publicació de referència a l’hora de 

planejar sortides com és el 
@TimeOutBCN! #AnemBé

Meritxell Humbert
@Txell_Humbert 

Votar, decidir i respectar la decisió democràtica 
és just i necessari. 

Felicitats a Pedro Sánchez!

Parcmotor Castellolí
@Parcmotor  

Malas noticias para el motociclismo
 #DEPNickyHayden

#latevaveu

IGUALADA COMERÇ
@igualadacomerc

En nom de tots els comerciants d #igualada 
expressem el + ferm rebuig a l’atemptat de 

#Manchester i mostrem la solidaritat 
amb les víctimes.

Soraya Sáenz de Santamaría, vice-
presidenta del govern de l’estat, va 
convidar Carles Puigdemont, presi-
dent de la Generalitat,  a “debatre la 
proposta de referèndum a les Corts 
de l’Estat, que és el que permet el nos-
tre ordenament.”

Joan Ignasi Elena, coordinador de la 
plataforma pel Referèndum, demana 
a Espanya que “escolti i deixi de negar 
la realitat.” 

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, acompanyat d’Oriol 
Junqueras, vicepresident, i de Raül 
Romeva, conseller d’afers internaci-
onals, va demanar en la conferència 
celebrada en les dependències de 
l’Ajuntament de Madrid, “un referèn-

dum pactat amb el govern espanyol”  
i va advertir que “en cas de no trobar 
receptivitat a la proposta s’activarà la 
via unilateral del referèndum.” 

Josep Pujol Ferrusola, va explicar 
a Catalunya Ràdio que el seu pare, 
l’’expresident Jordi Pujol, “ja era ric 
quan va entrar en política; no és cert 
que s’hagi fet ric amb la política, com 
diu molta gent.”

Beltrán Gutiérrez, exgerent del PP 
de Madrid, tenia en els dispositius 
de memòria confiscats a durant l’es-
corcoll del seu domicili, evidències 
que el PP va finançar part de la seva 
campanya en les eleccions del 2008 a 
través de ‘Fundescam’, que rebia els 
diners de subvencions del govern 
autonòmic, presidit aleshores per 
Esperanza Aguirre. Els documents, 
indiquen que el PP finançaria ac-
tes, publicitat, tríptics amb càrrec a 
la seva fundació, el nom de la qual 
s’ocultava en la comptabilitat B amb 
abreviatures com “Fund.” o simple-
ment amb la lletra “F”. 

Maria Àngels Moreno Aguirre, jut-
gesa d’Andorra ha confirmat que és 
fals el compte d’Andbank del que es 

suposava que eren cotitulars els espo-
sos Oriol Pujol i Anna Vidal. Aques-
ta informació havia estat aportada per 
Higini Cierco, accionista de la inter-
vinguda Banca Privada d’Andorra, a 
Manuel Moix, fiscal en cap d’Anticor-
rupció. La jutge andorrana ha obert 
un procediment per revelació de 
secrets, incloent-hi la possibilitat de 
falsificació i ha enviat una comissió 
rogatòria a l’Audiència Nacional espa-
nyola per informar el jutge José de la 
Mata que porta el cas de la família de 
l’expresident. 

Pedro Sánchez, guanyador de les 
primàries per Secretari General del 
PSOE, just acabat d’elegir va dir “Avui 
comença tot, no acaba res. Tots i totes 
hem votat els candidat amb una idea: 
volíem der del PSOE una organitza-
ció nova.”

La ministra de Defensa espanyola, 
María Dolores de Cospedal, ha 
amenaçat el full de ruta de la Ge-
neralitat parlant de la “força” de 
l’Estat. En concret, la també secre-
tària general del PP ha dit que te-
nen “força suficient per impedir” 
els plans de Puigdemont.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



Cada any, després de la diada de 
Sant Jordi, es publica el rànquing 
dels llibres més venuts, unes da-
des sobre la credibilitat de les 

quals no posaria la mà al foc. Però bé, a 
manca d’altres estadístiques, si més no de 
les que es fan públiques i es troben a l’abast 
de tothom, potser les podem donar per ac-
ceptables. Dit això, no deixa de cridar-me 
l’atenció que molts dels llibres que ens di-
uen que han estat els més venuts, per no 
dir gairebé tots, són aquells que, bastants 
dies abans de Sant Jordi, els potents aparells 
propagandístics de les editorials més cone-
gudes ja ens deien que serien precisament 
els més venuts. Per això parlava abans dels 
dubtes que em mereixen els rànquings dels 
llibres més venuts, de la mateixa manera 
que tindria dubtes si, uns dies abans d’es-
trenar-se als cinemes, una pel·lícula apare-
gués al rànquing de les més vistes. El sentit 
comú em diu que les coses s’han de fer pel 
seu ordre natural però, any rere any, tots 
podem comprovar que, per Sant Jordi, amb 
els rànquings de la venda de llibres, les co-
ses s’intenten fer en l’ordre invers.
Fa poc vaig llegir, i lamento no recordar la 
font, que els llibres mediàtics acostumen a 
tenir el nom de l’autor més destacat que el 
títol del llibre. Si sou aficionats a aquesta 
mena d’oferta editorial típica de Sant Jor-
di, podeu fer la prova i veureu que aquesta 
norma no acostuma a fallar gairebé mai. 
Són llibres que molta gent compra no pas 
pel títol o pel contingut sinó, bàsicament, 
perquè estan suposadament escrits per una 

tipologia de personatges, molt coneguts, 
que podríem qualificar de mediàtics. El su-
posadament fa referència a la feina poc llu-
ïda dels “negres”, una professió apassionant 
que donaria per a un altre article. Suposo 
que no cal aclarir al lector que els personat-
ges mediàtics són aquells que surten molt 
als mitjans, bàsicament a teles i ràdios. 

Acostumen a ser persones que normalment 
fan de tertulianes, és a dir, que són capaces 
d’opinar sobre qualsevol tema que se’ls pro-
posi encara que no en sàpiguen res. Això sí, 
la norma no escrita diu que, per donar una 
imatge de credibilitat, sempre han d’opinar 
amb molta contundència. 
Vist tot això, triomfar per Sant Jordi des 
de l’anonimat d’un pseudònim i sense una 
gran editorial al darrere, i amb el més que 
probable boicot afegit d’un important grup 
editorial que no mencionaré, i fer-se un 
lloc en els esglaons més alts del rànquing 
de vendes és molt meritori. Però per man-
ca d’espai haurem de deixar el desenllaç 
d’aquest article per d’aquí quinze dies.  
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CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com
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MIQUEL SAUMELL, @miquelsaumell Reflexions després 

de Sant Jordi

#L’enquesta de la setmana

S’ha de replantejar 
el futur del periodisme?

 Sí 100%  No 0%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Els llibres mediàtics acostumen a 
tenir el nom de l’autor més destacat 

que el títol del llibre. Si en teniu 
algun a casa feu la prova

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensaci—  i la instalálaci— et surt gratis!

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.laci—
i manteniment

de calderes

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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ARIÀ PACO I JOSEP CARNER

Són els dos joves igualadins guardonats amb la prestigiosa beca 
anual que atorga “la Caixa” per perfeccionar els estudis superiors 
en una universitat estrangera.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

TOTS ELS POLÍTICS SÓN 
IGUALS
Lluís Piqué i Tort

Sempre vols pensar que no; que hi ha 
una petita possibilitat que les coses i les 
persones canviïn, però no. Al final tots 
van pel mateix.: La Pela!
A Vilanova del Camí i amb el nou can-
vi de govern, no us penseu. La cosa està 
igual que abans o pitjor.
A principis d’any vaig organitzar una re-
collida de signatures entre els veïns del 
CENTRE HISTÒRIC de Vilanova del 
Camí per demanar que s’habilitessin 
aparcaments a l’entrada del nostre muni-
cipi. Vam recollir més de 400, i les vam 
entrar per registre a l’ajuntament. 
De l’anterior govern no vaig obtenir res-
posta, i d’aquest “nou”, tampoc. És més, 
preguntant per les meves signatures, 
ningú no en sap res (no sé què n’heu fet 
de les signatures). Bé crec que teniu, a 
més, una paperera molt grossa!
Fa molts anys que em sento perseguit a 
casa meva i al meu propi poble. A pesar 
que l’ajuntament (sigui del color que si-
gui) ens vulgui destruir. No ens respecta 
i tampoc no l’importa la nostra opinió, 
ni si posa impediments a uns comerci-
ants que només volem guanyar-nos la 
vida tranquiL·lament. No volem tracte 
de favor, però tampoc pals a les rodes!
Ara diuen que finalment SÍ, volen en-
derrocar el mur de casa meva (a l’entra-
da de Vilanova) per obrir un carrer allà. 
Després de tants anys, i de l’expropiació 
forçosa que ens vàreu fer. Creieu que és 
necessari una altre carrer de sortida al 
poble? No creieu que hi ha coses més 
importants  a fer amb els diners de tots 
els vilanovins? Les parets les podeu tirar, 
les podeu substituir. Ens podeu fer pagar 
tres vegades pel mateix carrer, però el 
que els nostres avis van fer amb gran es-
forç i molts sentiments per fer un poble, 
això ara us importa un rave, perquè mai 
heu demanat la nostra opinió i tampoc 

us interessa. 
Si fóssiu demòcrates, preguntaríeu al 
poble què és prioritari per a fer amb els 
nostres diners. Quedaríeu parats de què 
volem. Estem en aquest barri ja fa 6 ge-
neracions (des de 1701) i mai havia vist 
gent plorant d’impotència perquè trepit-
geu els nostres somnis, destruïu la nostra 
infantesa i la que havíem preparat per als 
nostres fills. 
Heu destruït el barri. Heu canviat la nos-
tra manera de fer, el patrimoni cultural, 
i feu menyspreu i substituïu el que els 
nostres avantpassats havien deixat, per 
formigó i pilotes. 
Ens podeu destruir la plaça Major, treure 
l’aparcament, ens podeu encerclar amb 
tanques, ens podeu tirar les cases, ens 
podeu trepitjar, ens podeu cosir a im-
postos... Però som de Vilanova del Camí 
i no podreu doblegar-nos. No ens ajupi-
rem mai, ja que vosaltres quan tingueu 
la butxaca plena marxareu i ja no us re-
cordareu del mal que heu i esteu fent. 
Nosaltres estem preparant una generació 
amb més força i més cultura comunità-
ria, creieu-me. 
Que Déu us guardi i els bancs us bene-
eixin.

QUE FAS DEL 17 AL 21 DE 
JUNY DE  2017?
Joves Hospitalitat Lourdes

Aquests són els dies que l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes, de l’Ar-
xiprestat de l’Anoia Segarra fa el pelegri-
natge a  Lourdes (França ).
Tu, que ara em llegeixes, pensa-hi: ¿no 
podries ser aquesta mà amiga que dóna 
suport i acompanya els germans malalts 
que no es valen del tot per ells mateixos?
L’Hospitalitat necessita igualadins i veïns 
de l’Anoia que estiguin disposats a donar 
un cop de mà durant cinc dies, amb la sa-
tisfacció d’una feina ben feta, l’agraïment 
i el somriure d’una persona malalta, gran 
o jove.

I, si es tracta d’un creient, la consciència 
d’haver tractat amb Jesús mateix:”tot allò 
que feu a un germà, per petit que sigui, 
m’ho feu a mi,” ens diu Jesús en l’Evan-
geli.
Amic, amiga, vine amb nosaltres a Lour-
des. Jove o gran, dóna’t. No et demanem 
diners. Et demanem i ens agradaria que 
vinguessis, encara que només sigui un 
any, per provar-ho. S’ha de viure. Seràs 
feliç amb tots els qui enguany formarem 
aquesta família que conviu intensament 
durant cinc dies, treballant, rient, can-
tant, pregant i ajudant als malalts a pas-
sar-ho bé. 
Amic, amiga  t’esperem! Jo m’inscriuré 
del 22 de maig al 2 de Juny a les 17 hores 
al local de l’Hospitalitat de Lourdes. 
Durant l’any  també  fem alguna trobada 
i sortida amb ells, i ens falten mans, per 
poder acollir i acompanyar més  perso-
nes malaltes.  

EL DRET A LA INTIMI-
TAT DE LES PERSONES
Carmen Elvira

Llegeixo astorada la noticia publica-
da aquest darrer divendres a La Veu 
de l’Anoia on s’informa d’un accident 
mortal succeït  ara fa quatre anys. Sens 
dubte, m’uneixo al dolor de la família, a 
la pèrdua irreparable d’un fill que acom-
panyarà per sempre més a aquests pa-
res. D’un jove i una família que aquell 
matí d’ara fa quatre anys va veure el seu 
futur truncat per sempre més. 
Tot i això, el meu astorament arriba 
quan aquest diari facilita, amb noms i 
cognoms, les dades de la persona res-
ponsable d’aquest accident. Dubto que 
aquesta persona, es llevés aquell fatídic 
matí amb la intenció de patir un acci-
dent, de la mateixa manera que també 
dubto que aquesta persona no sigui esti-
mada i valorada pel seu entorn, al igual 
que el noi que va morir. 
Segons explica la notícia, la persona res-

ponsable ha estat sotmesa a un procés 
judicial i d’aquí s’ha després una sanció 
amb pena de presó que la persona res-
ponsable està complint. Era necessari 
facilitar les dades d’aquesta persona? 
No era suficient amb les seves inicials 
com sovint llegim als mitjans de comu-
nicació? Cal que la seva família o els 
seus amics hagin de sentir que la socie-
tat està jutjant allò que la justícia ja s’ha 
encarregat de fer i de castigar? Cal que 
una vegada aquesta persona complei-
xi la condemna surti al carrer i es vegi 
constantment reflectida en la mirada de 
rebuig de la gent? Cal que coneixem fins 
i tot el centre penitenciari on està com-
plint la condemna? On queda el dret a 
la intimitat d’aquesta persona? Entenc 
que pel fet d’haver sigut la responsable 
de l’accident se li han degollat tots els 
seus drets, sense dret a rèplica. 
Si confiem en la justícia, cal que accep-
tem allò que aquesta marca i imposa. Si 
a més de la sentència, la societat ens en-
carreguem de jutjar i d’opinar sobre els 
fets ocorreguts, sense neutralitat, ales-
hores no estem parlant de justícia sinó 
de venjança.

Nota de la Redacció:
El desembre de 2013, a La Veu vam haver 
de publicar, sumant-nos al dolor de  molta 
gent, la trista mort d’un jove de 18 anys de 
Sant Martí de Tous que es dirigia a estudiar, 
de bon matí, a l’IES Milà i Fontanals. El jove 
tenia nom i cognoms, que van publicar-se.
Anys més tard, i no pas per haver-la dema-
nat des de la Redacció, hem tingut accés 
a una sentència ferma i recent -sense dret 
doncs a recurs- on es tanca judicialment 
aquest assumpte, després d’una primera 
sentència també condemnatòria. També 
ens sumem al dolor de la família, perquè, al 
cap i a la fi, ens trobem davant un accident 
no volgut per ningú. Qui el jutge condemna 
també té nom i cognoms, i, com fa quatre 
anys, hem decidit publicar-los igual que 
vam fer el dia de l’accident amb la víctima, 
sense entrar en cap judici de valor. 
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Tarradellas va ser president de la Generalitat (1954-1980) i alhora de la Diputació de Barcelona (1977-1980)

La Diputació de Barcelona commemora 
el 40è aniversari del retorn de Tarradellas

El Monestir de Poblet acollirà, dimecres 7 de juny, el seminari «Memòria d’una deter-
minació» amb motiu del 40è aniversari del retorn de Josep Tarradellas, president de la 
Generalitat de Catalunya (1954-1980) i alhora president de la Diputació de Barcelona 
(1977-1980), impulsat per la pròpia corporació i l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.

És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona organitza un conjunt d’actes commemoratius que es realitzaran al 
llarg de l’any i on es recordarà que, després de trenta-vuit anys de dictadura franquista i d’un forçat i llarg exili, Catalunya 
va aconseguir el restabliment de la institució d’autogovern.

La jornada serà inaugurada pels presidents de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i Tarragona, Josep Poblet, així 
com la consellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté, i l’Abat de Poblet, Octavi Vilà.

Al llarg del seminari s’analitzarà tota la trajectòria política de Tarradellas, des dels seus inicis quan es va forjar com a 
polític fins al seu retorn i el restabliment de la Generalitat, posant èmfasi, també, als anys de la Guerra Civil i al llarg exili 
a Saint-Martin-Le Beau.

Quatre commemoracions més
El retorn de Josep Tarradellas no és la única efemèride que la Diputació de Barcelona commemora. Si fa tres anys la cor-
poració barcelonina celebrava el centenari de la constitució de la Mancomunitat de Catalunya, la Diputació recordarà 
que ara fa cent anys va morir Enric Prat de la Riba i que també es va elegir a Josep Puig i Cadafalch com a segon presi-
dent de la Mancomunitat.

Les altres dues commemoracions del 2017 són el 125è aniversari de les Bases de Manresa i el 50è aniversari del movi-
ment de regidors democràtics.

CRÈDIT EFE



D eixem-nos de fa-
lòrnies: la paci-
ència no és una 
virtut. És un greu 

defecte. Potser en l’àmbit de 
la família tots necessitem bo-
nes dosis de paciència, dels 

parents envers nosaltres i de nosaltres envers 
els parents, però en l’àmbit dels drets ciuta-
dans, no hauríem de tenir ni un gram de pa-
ciència.
L’Estat espanyol no està dissenyat per servir 
i protegir als ciutadans, sinó per reprimir-lo. 
Un país on hi ha 120.000 lleis vigents, no pot 
ser ni lliure ni lògic. Però és que els que des de 
fa vuitanta anys, s’han fet seves les estructu-
res de l’Estat, no dubten en usar i abusar dels 
aparells estatals per reprimir.
Uns petits exemples ben recents.
Un diari estatal, El País, ha publicat aquesta 
setmana un esborrany sense signatura, d’una 
llei que s’està debatent al Parlament de Cata-
lunya. Tres hores després el Fiscal General del 
Estado anunciava l’estudi de mesures legals 
en contra dels redactors de l’esborrany, tot i 
que els grups parlamentaris de Junts pel Sí i 
la CUP han negat la veracitat de l’esborrany.

En canvi quan tothom ha pogut escoltar les 
converses entre el ministre de l’Interior i el 
director de la Oficina antifrau de Catalunya 
on parlen d’inventar-se escàndols i comptes 
corrents a l’estranger, contra líders indepen-
dentistes catalans. La fiscalia no solament no 
ha actuat d’ofici, sinó que ha arxivat la causa.
O les mentides sobre un pretés compte cor-
rent a Suïssa de l’aleshores alcalde de Barcelo-
na -i candidat a la reelecció- Xavier Trias, que 
un cop demostrada l’absoluta falsedat -paga-
da amb fons reservats- de la notícia la fiscalia 
també ha arxivat la demanda interposada per 
Xavier Trias que es va veure afectat amb la 
pèrdua de l’alcaldia de Barcelona.
Els catalans vàrem elegir en les darreres elec-
cions els nostres representants a Las Cortes, 
però un d’ells ha estat desposseït del càrrec de 
diputat per una denúncia política. En canvi 
lladres condemnats com el franquista Rodri-
go Rato segueixen en llibertat i gaudint del 
fruit del seu robatori.
Hi ha opinadors que sense sortir de Madrid, 
expliquen a tot Espanya la realitat de Catalu-
nya, en uns debats on mai hi ha catalans.
Fins quan els ciutadans seguirem aguantant 
tanta injustícia sense revelar-nos?
Fins quan acceptarem que els nostres impos-
tos -i som els que més paguem- es facin servir 
per perjudicar-nos?
Recordant al gran patriota Jordi Carbonell: 
Que la paciència no ens faci traïdors. 

L’Estat espanyol no està dissenyat per 
a servir i protegir als ciutadans, sinó 
per a reprimir-los. Un país on hi ha 

120.000 lleis vigents, no pot ser
 ni lliure ni lògic

LAIA TEROL, Psicòloga, Integradora Social i Terapeuta Artística

Fins on aguantarem? Problemes de conducta en la infància: 
reflexions en espiral
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

M ’ agradaria comen-
çar aquest article 
amb una frase de 
Françoise Dol-

to, que deia: “On el llenguatge s’ 
atura, el que segueix parlant és la 
conducta”. Em sembla reflexiva i 
que introdueix d’ alguna manera 

el contingut que vaig voler compartir el passat di-
jous a la xerrada.
La conducta té a veure amb el comportament ob-
servable dels humans en les seves accions i reac-
cions amb sentit, en un espai i temps determinat. 
És la manifestació externa dels nostres pensaments, 
emocions, desitjos, impulsos, ideals, etc. conscients 
o no. La conducta normal, doncs, és aquella social-
ment acceptada i la conducta problemàtica és aque-
lla inadequada que genera malestar o sospites. Per 
altra banda, la reflexió que plantejo és dibuixant 
una espiral, és a dir, amb línies corbes, en movi-
ment, allunyades de la rectilínia forma que tenim 
de percebre i afirmar la realitat. 
Així doncs, la conducta que persegueix unes conse-
qüències, no només és causada per un estímul i té, 
per tant una solució. La conducta està relacionada 
sí o sí amb múltiples factors fisiològics, familiars, 
socials, culturals i religiosos. I tots ocorren al ma-
teix temps en diferents intensitats. Cal a dir, i això 
és important, que massa sovint parlem de disrup-
tiu/va, desafiant, depressiu/va, agressiu/va... i con-
vertim l’ infant en la conducta que manifesta, obli-
dant la persona i entorn que l’ acompanya. 
Quan observem problemes de conducta en els in-
fants, ens hem de remetre a l’ etapa evolutiva en la 
que es troben. És a dir, no serà interpretada igual 
una conducta de plor per son o gana als 18 mesos 
que als 14 anys. Hem d’ observar també, el moment 
personal que es troba l’ infant, si li ha passat algun 
fet que no ha pogut comprendre o integrar, si ha 
viscut una pèrdua o si està de dol per algun mo-
tiu. La mentalitat infantil no és com l’ adulta, ells 

perceben el món i les persones de cura principal a 
un ritme y en un llenguatge que triga en ser al ma-
teix nivell que els adults, encara que ens ho sembli. 
Des de la Neurociència Cognitiva, s’ afirma que la 
zona cerebral que té a veure amb la planificació i 
expressió de la conducta està directament relacio-
nada amb les emocions, la percepció, l’ aprenentat-
ge i els records i, que no aconsegueix la maduresa 
d’ aquesta àrea cerebral prefrontal fins els 30, inclús 
els 40 anys. Quina és la pressa, doncs, per voler que 
els infants assoleixin comportaments que potser a 
nosaltres ens costen?
D’ aquesta manera, automàticament ens hem de 
plantejar, l’ acompanyament durant els primers 
anys de vida, el tipus de vincle que hi establim des 
de els diferents rols que hi apliquem (pare, mare, 
germans, avis, amics, professors, altres professio-
nals, veïns, etc.) i tenir present que, sovint els rols 
es solapen i contradiuen.
El llenguatge, que és una forma de comunicació 
elaborada i lligada a un pensament i personalitat 
estructurada, evoluciona paral·lelament a l’ etapa 
evolutiva de l’ infant i és posterior al llenguatge cor-
poral. Hem de tenir present, que hi ha altres formes 
de llenguatge, com el icònic o musical que també 
formen part de l’ entorn de l’ infant i sovint és més 
fàcil accedir a les causes i possibles solucions del 
seu comportament a través d’ aquests. L’ expressió 
lliure sense judici, mitjançant les arts plàstiques, la 
música o el moviment corporal poden ser vehicles 
vàlids per a reconduir una conducta problemàti-
ca i sobretot, per a potenciar el desenvolupament 
cognitiu, emocional i social dels infants. Des de les 
Teràpies Artístiques, amb l’ acompanyament d’ un 
professional qualificat, es poden ajudar a reduir o 
resoldre els conflictes.
Per acabar, voldria citar a C. G. Jung, que diu “el co-
neixement descansa no només sobre la veritat sinó 
també sobre l’error”. Potser ens hem de donar més 
marge i fer més preguntes, escoltar, fer silenci i ob-
servar per resoldre l’ entramat. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla



D arrerament, un 
dels temes estre-
lla de la política 
local és el de la 

gestió de l’aigua. Quan jo aca-
bava la llicenciatura d’Història 
es deia que les guerres del fu-
tur no serien pel petroli o rics 

minerals sinó per l’aigua. L’aigua és un compost 
estable format per dues molècules d’hidrogen i 
una d’oxigen, si és que aquests dos noms volen 
dir alguna cosa,  que és juntament amb la llum 
solar la clau de volta de la vida a la terra. Si Carl 
Sagan va dir som pols d’estrelles és perquè l’ai-
gua també prové del Big Bang còsmic.
 Desconec profundament la xarxa d’interessos 
que hi ha en el tema de la gestió de l’aigua a la 
nostra ciutat. Entenc que l’empresa Aigües de 
Rigat, majoritàriament en mans d’Agbar, ha 
proporcionat un bon servei des de fa cent anys a 
la ciutat i que la fórmula mixta de gestió sembla 
la més equilibrada. El col·lectiu Aigua és vida 
demana una municipalització en nom del bé 
comú, tractant-se com és el cas d’un producte 
de primera necessitat, i molt en la línia del go-
vern de la “gent normal”. Es tractaria de gesti-
onar aquest bé comú per tal que els excedents 

BERNAT ROCA PASCUAL, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

La guerra de l’aigua
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A Endesa ho sabem i treballem dia
a dia per fer productes accessibles 
que millorin la vida de les persones.
Com Nexo, amb el qual pots 
controlar a distància la teva llar 
des de qualsevol dispositiu. O com 
Infoenergía, que t’ajuda a estalviar
en la teva factura perquè et 
proporciona informació detallada 
sobre els teus consums energètics. 
O com Soluciones Integrales, que 
permet millorar el confort de la teva 
llar d’una forma fàcil. I és que, creant 
solucions que faciliten el teu dia a dia, 
construïm un món millor.

Amb energia
es pot
construir un
món millor.

endesa.com
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redundessin en polítiques de redistribució de 
riquesa i que l’aigua no fos objecte de plusvàlues 
sinó que la seva gestió portés a una reinversió 
del benefici en la ciutat. 
L’aigua sempre ha estat un tret distintiu de la 
ciutat. Tant que és ben present a l’escut heràldic, 
amb les armes de Barcelona i les aigües del riu 
Anoia, com al nom medieval Aqualata. Mos-
sèn Joan Segura ens explica a la seva excel·lent 
Història d’Igualada, que mereix una reedició ur-
gent, una bella història sobre les disputes entre 
Bernat de Montbui, el Monestir de Sant Cugat 
i els senyors d’Òdena per les aigües de l’actual 
rec. Un riu separa dues franges de terra, però de 
qui és l’aigua? Aquesta endevinalla no és fàcil de 
resoldre i això va dur a disputes entre el rapaç i 
violent Bernat de Montbui i els pagesos que vivi-
en a la riba del riu Anoia en la banda d’Igualada. 
Els enfrontaments van anar pujant de to i va ser 
la intervenció, diríem que entre la diplomàcia i 
les ardits femenines, -cosa que dic jo i no Joan 
Segura- de la noble Saurina de Claramunt, una 
enigmàtica dama del segle XIII amb un nom 
també relacionat amb l’aigua. El pacte entre Sant 
Cugat, Bernat de Montbui i Saurina garantia als 
habitants d’Aqualata l’accés a l’aigua, al riu de la 
vida, d’on tot brolla i on tot va a parar.  

N ormalment en els mitjans de co-
municació: periòdics, ràdios, TV, 
xarxes, etc... om critica als Ajunta-
ments i altres administracions per 

no tenir la ciutat o el poble en bones condicions 
per poder-hi transitar amb cadires de rodes, 
ja siguin amb motoret o impulsades per altres 
persones.
Són crítiques gairebé sempre encertades i que 
cal fer a fi de que les autoritats competents es 
posin les piles i ho vagin adequant a la seva ciu-
tat, poble, etc...
Per això , jo, ara, vull parlar dels altres ciutadans 
i la seva actitud davant aquest problemes .
En primer lloc si  dónes un tomb per la ciutat 
amb l’objectiu d’observar els ciutadans i la seva 
actitud davant d’una cadira de rodes. Et trobes 
en dos actituds totalment diferents. Per una 
banda, si la persona que va en cadira de rodes 
necessita en un moment donat l’ajuda d’una 
persona, ja sigui per pujar una vorera o per 
algun contra temps, els ciutadans i ciutadanes 
que s’hi troben l’ajuden ràpidament i li donen el 
cop de mà necessari per solucionar el problema 
que momentàniament ha sorgit. Això és així en 
tots els casos que m’he trobat sense excepció. En 
aquest cas un deu pels ciutadans i ciutadanes.
D’altra banda, la crítica negativa la vull adreçar 
als conductors de vehicles  que acostumen a 
aparcar en zones prohibides o en dobles files i 
inclús triples files.
Si l’Ajuntament ha fet bé la seva feina i ha posat 
pendents per poder pujar i baixar de la vorera, 
en els passos de zebra i en altres llocs, de poca 
utilitat serveix si allí hi ha un cotxe aparcat. 
Encara que normalment sigui per poca estona, 
però la persona que va en cadira de rodes ho 
pateix un dia i un altre dia i el seu mal humor 

MARIA SARLÉ LAPLANA, Estudiant del grau d’educació social per la 
Universitat Oberta de Catalunya

La ciutat i les cadires de rodes
va en augment.
Més greu encara, és en aquests carrers estrets, on 
tot hi està prohibit aparcar, a vegades hi ha un 
grapat de cotxes aparcats amb una roda damunt 
la vorera i l’altre a la via. La cadira de rodes no 
hi pot passar de cap manera i ha d’optar per anar 
pel mig de la via amb el perill d’un accident amb 
els altres vehicles.
Aquests problemes que pateixen les persones 
en cadires de rodes, també el pateixen les per-
sones que porten un nen o nena en un cotxet, 
els que porten una cistella d’anar a comprar amb 
rodes per no portar tant pes, inclús la resta de 
vianants, es veuen obligats a baixar a la via per 
sortejar els vehicles mal aparcats. Sembla com si 
sortir a passejar fos una cursa d’obstacles!
Cal doncs tenir clar que el poble o ciutat és el lloc 
on vivim tots. Penso que el problema és educatiu 
i de sensibilització davant aquests problemes. La 
gent que en el seu entorn més proper no coneix 
persones amb aquestes necessitats, ni menys 
pensen que existeixen!
Ara bé, si troben algú en cadira de rodes i l’han 
d’ajudar en alguna cosa ho fan ràpidament i 
contents de poder ser útils, però quan es tracta 
d’aparcar el cotxe, per poca estona que sigui, no 
es pensa que li podem posar molt difícil al qui 
intenti passar per allà, ja sigui amb patinet, amb 
cotxet, amb el carro de la compra o amb cadira 
de rodes, encara no ho tenim interioritzat.
En una societat normalitzada en aquest camp, 
tothom hauria de pensar de manera rutinària en 
totes les dificultats que podem posar a les altres 
persones amb necessitats o sense. Sempre supo-
sem que la gent no té cap tipus de problema de 
mobilitat. 
CAL DONCS, UNA SOCIETAT MÉS SENSI-
BLE A AQUESTS PROBLEMES.  



La renda familiar dels anoiencs es recupera lentament 
i ja no està entre les pitjors del país
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La renda dels anoiencs 
creix un 1,6% anual, 
una xifra per sota de 
la mitjana catalana 
(2,1%) però al nivell 

de moltes altres 
comarques. Qui creix 

força és Igualada,
amb un 3,1%

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a renda familiar dis-
ponible (RFDB), una 
de les dades que millor 

reflecteixen la temperatura 
“econòmica” d’un territori, es 
recupera lentament a l’Ano-
ia. Aquesta setmana l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) ha fet públiques les 
dades del 2014, les últimes que 
es coneixen, i són prou satis-
factòries per a la comarca. Al-
menys, ja no és de les últimes, 
tampoc de les primeres, però  
forma part del grup que pre-
senta números positius. 
La RFDB mesura els ingressos 
de què disposen els residents 
d’un territori per destinar-los 
al consum o a l’estalvi. Aques-
ta renda no només depèn 
dels ingressos de les famílies 
directament vinculats a la re-
tribució per la seva aportació 
a l’activitat productiva (salaris 
i altres ingressos), sinó que 
també està influïda per l’acti-
vitat de l’Administració públi-
ca mitjançant els impostos i 
les prestacions socials.
Així, la renda familiar de tots 
els anoiencs sumava el 2014 
un total de 1.700 milions d’eu-
ros, la qual cosa representen 
14.600€ per habitant, i un per-
centatge d’onze punts per sota 
de la mitjana catalana. La dife-
rència respecte el 2013, però, 
és positiva, d’1,6% de creixe-
ment. Això sí, el volum de ren-
da és superior en comarques 
com el Vallès o el Baix Llobre-
gat, Ripollès o Barcelonès. Allí 

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Any 2014
Municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca RFDB
Per recursos. Taxa variació

Remuneració Excedent brut Prestacions RFDB RFDB anual
d'assalariats d'explotació  socials milers € milers € (Cat=100) milers € milers € (Cat=100) 14-13 (%)

Capellades 59,2 14,2 26,7 84.364 15,9 98,5 84.478 16,1 97,6 1,1%
IGUALADA 58,5 16,3 25,3 564.153 14,6 90,3 579.906 15,0 91,2 3,1%
Masquefa 62,6 19,1 18,3 129.877 15,5 96,0 128.921 15,4 93,9 -0,2%
Piera 57,1 20,6 22,4 217.511 14,5 90,1 217.471 14,5 88,4 0,2%
Santa Margarida de Montbui 60,5 17,5 22,0 113.101 11,7 72,8 114.515 11,9 72,4 1,40%

Vilanova del Camí 59,4 14,4 26,3 166.475 13,3 82,7 168.078 13,5 82,1 1,3%

Arboç, l' 60,2 15,3 24,5 74.314 13,6 84,2 73.307 13,4 81,5 -1,2%
Calafell 54,5 23,7 21,7 328.365 13,5 84,0 326.683 13,6 82,4 0,2%
Cervera 57,4 18,4 24,2 116.001 12,7 79,0 117.068 13,1 79,5 2,8%
Cubelles 59,3 22,5 18,2 231.152 16,2 100,3 231.880 16,3 99,1 0,8%
Cunit 50,2 26,5 23,3 164.063 13,6 84,1 161.241 13,6 82,8 0,6%
Esparreguera 62,2 17,7 20,1 347.431 16,1 99,9 352.227 16,4 99,7 1,9%
Manresa 57,9 14,9 27,2 1.124.760 15,0 92,9 1.147.590 15,4 93,8 3,1%
Martorell 63,5 14,9 21,6 421.117 15,2 94,3 429.473 15,6 94,9 2,7%
Sant Esteve Sesrovires 68,4 16,6 14,9 132.910 17,8 110,4 137.054 18,3 111,0 2,6%
Sant Sadurní d'Anoia 65,7 16,0 18,4 213.437 17,0 105,7 216.912 17,3 105,1 1,5%
Santa Margarida i els Monjos 57,2 14,0 28,8 120.165 16,5 102,5 123.179 16,9 102,8 2,4%
Sitges 61,0 24,3 14,7 468.670 16,6 103,0 484.133 17,4 106,0 5,1%
Vilafranca del Penedès 61,8 16,8 21,4 607.084 15,6 96,9 614.171 15,8 95,9 1,0%
Vilanova i la Geltrú 59,0 18,1 22,9 986.846 15,2 94,0 1.014.603 15,7 95,2 3,4%
BARCELONA 60,3 19,0 20,7 29.986.271 18,9 117,1 30.952.878 19,6 118,9 3,6%
CATALUNYA 59,9 19,3 20,9 120.228.452 16,1           100            122.253.138 16,5 100 2,1%

per habitant per habitant

2013 2014
RFDB RFDB

es guanyen significativament 
més la vida que nosaltres, amb 
percentatges de fins a onze o 
dotze punts per damunt de 
la mitjana del país, i gairebé 
25 més que l’Anoia. Una clara 
demostració diferencial entre 
territoris “rics” i “pobres”. 
L’Idescat analitza només les 
capitals de comarca i els mu-
nicipis de més de cinc mil 
habitants, la qual cosa només 
afecta a l’Anoia a Capellades, 
Igualada, Masquefa, Piera, 
Montbui i Vilanova. 

Capellades, amb la millor 
renda familiar de l’Anoia
De totes aquestes poblacions, 
la que millor es troba respecte 
a la mitjana de renda familiar 
catalana és Capellades (amb 
un índex de 97 respecte 100), 
tres punts per sota. Masquefa 
és la segona, amb 93, mentre 
que Igualada suma un 91 i Pi-
era un 88. Vilanova del Camí 
té un 82, i qui està molt lluny 
és Santa Margarida de Mont-
bui, amb un dèbil 72, una xifra 
que malauradament la conti-
nua situant al vagó de cua de 

l’Anoia i també de Catalunya.
Ara bé, Igualada signa res-
pecte el 2013 un creixement 
espectacular del 3,1%, dels 
més elevats de les poblacions 
del nostre entorn, tal i com 
es pot comprovar en el qua-
dre d’aquesta pàgina. Tots els 
igualadins sumen una renda 
familiar de 579 milions d’eu-
ros, la qual cosa signifiquen 
uns 15.000 euros per habitant. 
També pugen Montbui (1,4%), 
Vilanova (1,3) i Capellades 
(1,1), mentre que baixen o es 
mantenen  Piera i Masquefa.
Respecte d’altres comarques, 
el creixement de l’1,6% de 
l’Anoia és una dada superior, 

per exemple, a la de l’Alt Pene-
dès, que creix només un 0,3%, 
però inferior al Bages, amb 
un bon 2,7%, o el Garraf, que 
creix un 2,9%, i més encara de 
la Segarra, que arriba al 3,3%, 
una de les xifres més altes.
Hem volgut inserir en el qua-
dre adjunt d’altres poblacions 
del Penedès i també properes 
d’altres comarques, per po-
der comparar-les amb les de 
l’Anoia. 
Així, el creixement de la ren-
da familiar disponible d’Igua-
lada (3,1%) és idèntic al de 
Manresa, i sensiblement infe-
rior al de Vilanova i la Geltrú 
(3,4%), i molt lluny de Sitges 

(5,1%), la població, de llarg, 
que més creix de la Vegueria 
Penedès. Tot i això, el creixe-
ment de la capital de l’Anoia 
és un punt superior al de Ca-
talunya, una dada més que 
satisfactòria sobretot venint 
d’on venim.

Salaris i prestacions socials
Una dada interessant per a 
que es calcula la RFDB és de 
què “s’alimenta” cada territori 
en quant a ingressos famili-
ars. Poden ser de tres tipus: 
els salaris, les prestacions 
socials i els excedents bruts 
d’explotació, com poden ser 
ingressos per lloguers, ven-
des, o negocis. 
És curiós observar com, a 
l’Anoia, Igualada continua 
tenint un percentatge molt 
alt de prestacions socials, un 
25,3%, la qual cosa vol dir 
que 1 de cada 4 igualadins 
depén d’una ajuda institu-
cional. Per l’altra banda, el 
percentatge d’igualadins que 
depén de la seva nòmina a 
final de mes és dels més bai-
xos (58,5%) de l’Anoia i tam-
bé de la Vegueria Penedès. 

Igualada, però, 
continua presentant 
un alt percentatge de 

població que viu de les 
prestacions socials: un 

25,3%, i un dels més 
baixos en quant a 

ingressos per salaris



Bon Preu Esclat negocia la compra de l’antiga fàbrica de Vives 
Vidal SA per construir-hi un hipermercat i una gasolinera

La seu de Vivesa està tancada des de fa anys.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a marca de supermer-
cats de proximitat Bon 
Preu Esclat negocia la 

compra de l’antiga fàbrica de 
Vives Vidal SA, al carrer Lleida 
d’Igualada, per construir-hi el 
seu primer hipermercat a la ca-
pital de l’Anoia, que inclouria 
una gasolinera “low cost”, han 
confirmat fonts de l’empresa a 
La Veu de l’Anoia. La firma ja 
disposa d’una estructura si-
milar a Piera. L’Ajuntament, a 
través del tinent d’alcalde Jordi 
Pont, ha explicat que no tenen 
constància de la venda de l’edi-
fici. Des de l’empresa s’ha reco-
negut que hi ha una operació 
en marxa “però no està tanca-
da”, i afirmen que “estem molt 
interessats en venir a Igualada, 
el perfil de client que hi ha és el 
que ens interessa i hi ha d’altres 
opcions que estem ara mateix 
valorant”. 
Un dels esculls per a la defini-
tiva adquisició de la fàbrica de 
Vivesa és la qualificació urba-
nística, ja que s’ha de canviar 
i això obliga a una aprovació 
del ple municipal, i, segur, una 
“concessió” de la propietat a 
la ciutat, similar al que es va 
produir quan es va construir el 
supermercat Aldi en un solar 
del passeig Verdaguer.
L’antiga fàbrica de Vivesa fa 
anys que està tancada, i, en al-
gunes ocasions, s’hi ha hagut 
d’intervenir per les destrosses 
que en el seu interior han oca-
sionat brètols i okupes.

Una empresa amb 
capital català
El Grup Bon Preu és una em-
presa d’alimentació amb seu 
central a les Masies de Voltregà 
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(Osona) i més de 160 establi-
ments a Catalunya i que dona 
feina a més de 4.000 treba-
lladors. Compta amb la línia 
de supermercats Bonpreu, els 
hipermercats Esclat i una tren-
tena de benzineres Esclatoil. 
El seu director general és Joan 
Font.
Els pares de Joan i en Josep 
Font, els impulsors de l’em-
presa, tenien una parada de 
bacallà en places i mercats. 
Durant un viatge d’adolescèn-
cia a França, Joan Font va des-
cobrir el model de botigues 
autoservei, i va decidir impor-
tar-ne la idea. El 7 de setembre 
de 1974 van obrir el primer 
establiment en règim d’auto-
servei a Manlleu. El 1982 es 
van incorporar a la central de 
compres IFA. El 1988 van in-
augurar el primer hipermercat 
de Catalunya: l’Esclat de Vila-
franca del Penedès. Dos anys 
després obririen el primer 
punt de venda a Barcelona. 
Des de llavors, l’empresa no 
ha deixat d’evolucionar, i des 
del 2001 compta amb produc-
tes de marca pròpia, amb una 
presència notable d’articles de 
Catalunya.
El 2014 tenien una xifra de ne-
goci d’uns 900 milions d’euros. 
Entre 2015 i 2016 van obrir 
dos nous centres a Terrassa i 
Sabadell, amb una inversió de 
20 milions d’euros.
L’any 2016 Bonpreu se situava 
a la posició 14 del rànquing 
d’empreses creadores d’ocupa-
ció a Catalunya amb 4.769 tre-
balladors contractats. El març 
del 2017 ban inaugurar el seu 
nou centre logístic als Hosta-
lets de Balenyà, un magatzem 
de 23.000 metres quadrats es-
pecialitzat en productes frescos 

amb el que el grup empresarial 
espera duplicar la seva factura-
ció en deu anys. 
Bonpreu sempre s’ha carac-

teritzat per potenciar l’ús del 
català als seus establiments i 
l’agost de 2008, l’empresa va 
distribuir 2.500 xapes als seus 

treballadors amb el missatge Si 
us plau parla’m en català. Pel 
que fa a l’etiquetatge, Bonpreu 
també el realitza en català.

Un supermercat Bonpreu. De moment, a l’Anoia només n’hi ha a Piera.



El sector químic i el Campus Universitari alerten que 
falten professionals per a cobrir els llocs de treball
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Al campus igualadí es 
pot estudiar Enginyeria 
Química i Organització 

Industrial, però 
no es cobreixen 
totes les places

Una jove química, en un laboratori. La feina en acabar els estudis 
està assegurada, i a casa mateix.

El Consell Comarcal 
ofereix el juny i el juliol 
dos cursos sobre 
Linkedin i estudis 
de mercat

REDACCIÓ / LA VEU 

E n un gest inèdit fins ara 
a l’Anoia, el sector de 
la indústria química i 

l’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada s’han unit per fer una 
crida d’alerta: falten professio-
nals formats per cobrir l’oferta 
laboral que generen la seixan-
tena empreses relacionades 
amb el sector químic a l’Anoia. 
Subscriuen aquesta crida el 
Gremi de Blanquers d’Igua-
lada i la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) a través de les 
seves sectorials de Química i 
Paper.
L’Escola d’Enginyeria d’igua-
lada (EEI), adscrita a al Uni-
versitat Politècnica de Cata-
lunya, imparteix al Campus 
Universitari el Grau en En-
ginyeria Química i el Grau 
en Organització industrial, a 
més d’un Màster Universitari 
en Enginyeria del Cuir únic 
a Europa i una doble titula-
ció d’ADE Industrial. Segons 
dades de l’estudi sobre inser-
ció laboral dels alumnes fetes 
públiques fa tot just un mes 
per l’EEI, el cent per cent dels 
alumnes que el curs passat van 
estudiar enginyeria al Campus 
Universitari d’Igualada tenen 
feina. És més, pel que fa als 
graduats en Enginyeria Quí-
mica, el 64% dels exalumnes 
manifesta que abans d’acabar 
la carrera ja treballaven.
Tot i aquest immillorable ín-
dex d’ocupació, l’oferta labo-
ral que s’ofereix als estudiants 
d’enginyeria del Campus no 
sempre es cobreix, i és per 

aquest motiu que justament 
ara, a les portes de l’inici del 
període de preinscripcions, 
des del sector fan una crida 
als joves d’arreu de Catalunya 
perquè es matriculin a aquests 
estudis, i els garanteixen que 
tindran feina de qualitat asse-
gurada així que acabin la car-
rera.

Feina segura 
i ben remunerada
Des del sector químic assegu-
ren que estudiar Enginyeria 
Química és una aposta de fu-
tur, ja que els alumnes tindran 
una gran varietat de sortides 
professionals i podran triar en 
quin sector es volen especialit-
zar. A més es tracta de feines 
qualificades amb una molt 
bona escala salarial –amb 
sous per sobre la mitjana de la 
indústria- i que permeten tre-
ballar prop de casa però amb 
possibilitat de viatjar, ja que 
les indústries químiques de 
l’Anoia són un referent arreu 
del món.
L’Anoia compta amb més 
d’una seixantena d’empreses 
que necessiten constantment 
incorporar enginyers químics 
en llocs de treball de respon-
sabilitat. El sector adober el 
formen una trentena d’empre-

ses, a les quals cal sumar-hi les 
25 empreses del sector químic 
i les 10 empreses del sector 
paperer que realitzen pro-
cessos químics (no hi estan 
comptades les de manipulats 
de paper i cartró). En total són 
65 indústries que requereixen 
professionals formats, especi-
alment ara que s’està donant 
un relleu generacional en po-
sicions de direcció i que el sec-
tor viu en constant innovació.
De fet, el conjunt de les em-
preses de la comarca ja van 
manifestar al llarg del 2016 la 
manca de personal qualificat 
com un dels principals han-
dicaps per al seu creixement, 
tal i com es va posar de ma-
nifest al document “Empresa 
i Progrés” editat per la UEA a 
partir del resum de les 17 tro-

bades sectorials i territorials 
organitzades durant tot l’any, 
al qual hi van participar més 
de 350 representants d’empre-
ses.
Per fer l’oferta formativa el 
màxim d’atractiva, el Campus 
Universitari d’Igualada ofe-
reix la possibilitat de fer estu-
dis en format semipresencial 
–pels alumnes que ja estan 
treballant però volen ampliar 
la seva formació- i possibilitat 
de fer pràctiques en empreses 
durant la carrera –pels que 
volen iniciar-se en el món la-
boral-.
El període d’inscripció per 
al proper curs s’obrirà aquest 
mes de juny. Tota la infor-
mació referent als estudis es 
pot trobar a la pàgina web 
campusigualada.cat.

Tres mil participants a la Igualada Urban Running 
van omplir dissabte el centre de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha vibrat per 
sisè any consecutiu amb 
l’Igualada Urban Run-

ning Night Show, una fórmula 
esportiva i lúdica organitzada 
per l’Ajuntament d’Igualada 
que ja és un referent de l’es-
port i l’oci a Catalunya atraient 
a famílies de 150 poblacions 
diferents d’arreu del país.
El programa de l’Igualada 
Urban Running Night Show, 
a banda de les tradicionals 
curses de 5 i 10  kilòmetres i 
la 35a Mitja Marató de l’Anoia 
(21 kilòmetres), incloïa com a 
novetat una caminada 100% 

solidària que amb el suport 
de Llet Nostra ha destinat tota 
la recaptació de les seves ins-
cripcions a la Fundació Cors 
Units que busca millorar les 
vides dels infants afectats per 
cardiopaties.
Més de 3.000 participants 
han gaudit d’alguna de les 
curses, de l’Urban Climbing, 
la IURNS sobre rodes, la cur-
sa de pares i mares i cotxets 
de nadons o la cursa infantil 
d’1,6 kilòmetres per a nens 
i nenes de 4 a 12 anys, que 
s’ha realitzat íntegrament en 
anglès gràcies al suport de 
Kids&Us.
L’Igualada Urban Running 

Night Show és una prova or-
ganitzada per l’Ajuntament 
d’Igualada amb el suport tèc-
nic d’Ocisport i el patrocini 
principal de Nuba Hotel Co-

marruga i Hotel Comarruga 
Platja, que permet gaudir a 
la ciutat d’un dels esdeveni-
ments més punters tant en la 
vessant lúdica com esportiva.

El Consell Comarcal de l’Anoia 
ofereix aquests mesos de juny 
i juliol dos cursos de forma-
ció per a empreses i persones 
emprenedores, destinats a 
aprendre a optimitzar el perfil 
de Linkedin i a aprendre a fer 
un estudi de mercat. Les ins-
cripcions per als dos cursos 
gratuïts es poden fer al telèfon 
938051585 ext 313 o al correu 
electrònic aamos@anoia.cat.
El curs “Linkedin, tens opti-
mitzada la que ja és la millor 
xarxa de contactes que exis-
teix?” està adreçada a persones 
emprenedores de tots els àm-
bits professionals que vulguin 
conèixer com treure molt més 
profit de Linkedin. La sessió 
està orientada a optimitzar el 
perfil professional a la xarxa i 
aprendre a reforçar la presèn-
cia amb un perfil d’empresa 
estratègic. Es farà en una sessió 
de cinc hores, de 9 a 14 h, di-
mecres 28 de juny.
“Com fer l’estudi de mercat de 
la teva idea de negoci”, que tin-
drà lloc l’11 de juliol de 9.30 a 
14 h, està adreçat a persones 
emprenedores que tinguin un 
projecte o una idea empresarial 
o petites empreses que comen-
cin la seva activitat. La sessió 
consistirà en proporcionar una 
metodologia per recollir totes 
les dades necessàries per facili-
tar la presa de decisions.  

Interrompen la  
cerimònia de 
Confirmació a la 
Sagrada Família en 
presència del Bisbe

El passat divendres 19 de 
maig, un grup de persones va 
intentar boicotejar la missa de 
Confirmacions que s’estava 
efectuant a la parròquia de la 
Sagrada Família, en presència 
del Bisbe de Vic, Romà Casa-
nova. Des de la parròquia s’ha 
elaborat un comunicat en el 
que “lamentem i protestem 
per aquests fets, inaudits a la 
nostra ciutat. Una celebració 
religiosa i familiar no és ni el 
moment ni el lloc per expres-
sar cap opinió o reivindicació, 
i demanem que el respecte a 
les opinions, conviccions i ce-
lebracions i actes de cada col-
lectiu, segueixi essent la nota 
característica de la nostra vida 
pública i així s’inculqui a les 
noves generacions”.



Els joves igualadins Arià Paco i Josep Carner reben del Rei Felip 
les prestigioses beques de “la Caixa” per estudiar a Amèrica

El rei Felipe VI, amb el 
president Puigdemont 

i la vicepresidenta 
Soraya Sáenz, van 
ser els encarregats 

de lliurar les beques

Arià Paco i Josep Carner, amb els seus pares, dimarts a Barcelona.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

P er primera vegada, dos 
igualadins han rebut, 
el mateix any, la pres-

tigiosa beca anual que atorga 
“la Caixa” per a perfeccionar 
els estudis superiors en una 
universitat estrangera, sobretot 
als Estats Units, i que cada any 
lliura el Rei d’Espanya. Aques-
ta setmana, el rei Felipe VI, 
acompanyat del president Car-
les Puigdemont, la vicepresi-
denta espanyola Soraya Sáenz, 
i el president de La Caixa, Isi-
dre Fainé, van lliurar dimarts 
les beques a 38 estudiants cata-
lans. Els estudiants igualadins 
becats són Josep Carner i Arià 
Paco. 
Carner ha obtingut una beca 
“la Caixa” amb la que cursa 
un màster en Informàtica a la 
University of New York (Es-
tats Units). Graduat en Engi-
nyeria de Telecomunicacions i 
en Enginyeria Informàtica per 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya, va cursar el treball 
final de grau a la University 
of California Berkeley (Estats 
Units), centrant-se en l’àmbit 
de l’aprenentatge automàtic 
aplicat a la modelització de 
xarxes telemàtiques. 
Actualment treballa a Londres 
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com a científic de dades del 
motor de recerca de vols Skys-
canner.
Per la seva banda, Arià Paco ha 
obtingut una beca “la Caixa” 
amb la cursa un doctorat en Fi-
losofia a la University of Arizo-
na (Estats Units). Graduat en 
Filosofia per la Universitat de 
Barcelona i màster en Filoso-
fia Analítica per la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. 
Actualment és membre de LO-
GOS (grup d’investigació en 
Filosofia Analítica de la Uni-
versitat de Barcelona).
L’edat mitjana dels becaris en 
aquesta convocatòria és de 25 
anys, i per sexes, el 43,3 % són 
dones i el 56,7 % són homes. 
En la convocatòria de l’any 
2016 s’han concedit beques 
a candidats de 30 disciplines 
diferents. Les més representa-
des van ser enginyeries i tec-
nologia, economia i empresa, 
arquitectura, dret i biologia 
molecular i bioquímica. A 

més, per tipologia d’estudis, 
84 alumnes reben la beca per 
cursar un màster, 31 per a un 
doctorat i 5 per a estades d’in-
vestigació. 
Pel que fa a la procedència 
dels becaris, la promoció de 
l’any 2016 comprèn estudiants 
de 31 províncies espanyoles i 
5 països estrangers. Barcelona 
i Madrid, amb 32 i 26 becaris, 
respectivament, encapçalen la 
llista de províncies amb més 
becaris, seguides de València 
(7), Alacant (5), la Corunya 
(4) i Guipúscoa (4). 

Carner, en el moment de rebre la beca de mans del Rei Felip. A sota, tots els guardonats.

GINTÒNICS, MOJITOS 

VINE A PROVAR

I CAIPIRINHA A LA

NOSTRA TERRASSA

938 03 75 33
Av. Barcelona, 23

08700 Igualada



L’Institut Pere Vives va emportar-se el 
premi del concurs “Joves a Debat”
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Els participants i el jurat, dissabte al Kiosk del Rec.

La CUP demana que es 
faci una zona d’esbarjo 
per a gossos, en el nou 
Parc Central

REDACCIÓ / LA VEU 

J ove Cambra Internacio-
nal d’Igualada ha dut a 
terme un dels seus pro-

grames estrella, el “Joves a De-
bat”. 
Aquest programa, que consis-
teix en un concurs de debat 
entre instituts, es va iniciar el 
2009, i edició rere edició ha 
anat tenint un èxit superior. 
El concurs es va celebrar el 
passat dissabte dia 20 a les 
15:00 de la tarda al Kiosk del 
Rec, i fins les 20:00 es va gau-
dir de l’ambient lúdic i festiu 
que oferia el concurs.
Els instituts participants en 
aquesta edició de Joves a de-
bat han sigut: Escola Pia, IES 
Milà i Fontanals, IES Pere Vi-
ves Vich i IES Joan Mercader. 
Els quals prèviament se’ls va 
fer una formació d’oratòria en 
els seus respectius instituts, 
sobretot encarada a donar-los 
eines per afrontar l’exposició 
oral dels seus treballs de re-
cerca.

La CUP considera que la zona 
d’esbarjo per a gossos establer-
ta al barri Set Camins resulta 
un espai de mida insuficient, 
fet que limita l’exercici físic dels 
gossos de mitjana i gran mida. 
Aprofitant que el Parc Central 
està en construcció, els cupai-
res demanen que s’hi habiliti 
una zona d’esbarjo més gran en 
ell per tal de millorar les neces-
sitats dels animals i dels seus 
tenidors.
El projecte de construcció del 
Parc Central, una zona de 10 
hectàrees de terreny municipal 
integrades a la trama urbana 
d’Igualada, “podria ubicar per-
fectament una zona d’esbarjo 
per a gossos de mida adequa-
da”, diuen des de la CUP.  En 
una moció presentada per la 
CUP i aprovada el gener del 
2016, els cupaires assenyala-
ven que “cal adequar  les zones 
suficients i no desiguals a la 
ciutat, per així, donar les faci-
litats i solucions per resoldre 
la problemàtica amb els gossos 
sense lligar a l’espai públic”. Els 
cupaires assenyalen que la ter-
cera parcel·la del Parc Central, 
que es perllonga fins a la riera 
d’Òdena i projectada com a 
zona d’aparcaments i esdeveni-
ments de motor, és idònia per 
establir-hi una zona d’esbarjo 
per a gossos, en sòl municipal, 
de fàcil accés i  lluny de l’hospi-
tal i escoles.

Convoquen els premis 
de la Unió Empresarial 
de l’Anoia

La UEA organitza un any més 
el Sopar Empresarial de l’Ano-
ia, que es celebrarà el dijous 
29 de juny. Un dels moments 
més importants  és l’entrega de 
Premis UEA, que es donen des 
de l’any 2001. Les categories 
són cinc: premi a la trajectòria 
empresarial, a la capacitat em-
prenedora, a l’empresa innova-
dora, al gremi o institució, i el 
premi al compromís social de 
l’empresa. També el premi a la 
millor implantació de les TIC, 
atorgat en col·laboració amb 
TICAnoia; el Premi Campus 
Motor Anoia i, per últim, el 
premi a la millor estratègia de 
comunicació, que s’atorgarà 
conjuntament amb el Col·legi 
de Periodistes per posar en va-
lor la importància de tenir una 
bona comunicació empresari-
al. Les candidatures es poden 
presentar fins el 9 de juny.

Els joves anoiencs Alba An-
gullo, Oriol Almirón i Marina 
Toledo, membres de l’equip 
“Tripartit” de l’Institut Pere 
Vives Vich han estat els gua-
nyadors del concurs Joves a 
Debat. Els tres joves iguala-
dins, de tan sols 17 anys, van 
demostrar ser el millor equip 
d’oratòria. 
Els tres s’emportaran l’ experi-
ència de ser els representants  
d’Igualada en els debats del 
“Parlament jove” i viatjar al 
país agermanat que l’organitza 
enguany. L’Escola dels gua-
nyadors s’emportarà 500 euros 
per gastar en material escolar. 
L’IES Joan Mercader ha sigut 
el segon classificat i alhora el 
que més participants va portar 
a animar al seu equip. Per tant 
s’han emportat un premi de 
100 euros per a l’escola. 
El premi al millor orador/a 
ha sigut per Imane Benaamar, 
participant de l’equip de l’IES 
Joan Mercader. 
L’equip guanyador ha estat 
el millor dels quatre equips 

inscrits en aquesta edició del 
concurs, que ha tingut cator-
ze participants, tres per equip. 
L’equip Tripartit va superar a 
l’oponent  IES Joan Mercader a 
la final per un escàs marge de 
vots, defensant la postura en 
contra que hi ha una igualtat 
de gènere real. 
El jurat va estar format per 
Patricia Illa, regidora d’Ense-
nyament i Joventut de l’Ajun-
tament d’Igualada; Míriam 
Valencia, membre de la mesa 
de Junta  de la Jove Cambra 
Internacional de Catalunya; 
Jaume Solano, President del 
Rotary Club d’Igualada; An-
toni de Febrer, expert en co-
municació i noves tendències 
i Otger Gabarró, periodista 
de la Veu de l’ Anoia.  Els cinc 
membres van considerar que 
l’equip guanyador es merei-
xia la victòria perquè tenia els 
millors oradors, ja que van sa-
ber transmetre el seu missatge 
d’una manera clara i van argu-
mentar la seva postura de ma-
nera sòlida i convincent.  

El Consell Comarcal 
avisa que cal notificar 
les activitats d’educació 
en el lleure

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia recorda que cal notificar les 
activitats d’educació en el lleure 
i esportives amb infants i joves 
menors de 18 anys com són els 
casals de vacances, les colònies, 
les acampades, els camps de 
treball, els campus esportius, 
les rutes i qualsevol altra acti-
vitat assimilable.
Des del Servei Comarcal de 
Joventut es vol fer recordatori 
a totes aquelles entitats, asso-
ciacions i organismes que or-
ganitzen activitats d’educació 
en el lleure i esportives i en les 
que hi participen menors de 18 
anys, que és un requisit com-
plir el Decret 267/2016, de 5 de 
juliol, i notificar les activitats a 
la Generalitat de Catalunya.
Cal notificar les activitats amb 
pernoctació, que durin com 
a mínim 2 nits consecutives 
(colònia, estada o campus es-
portiu, ruta o ruta esportiva, 
acampada i camp de treball) 
i les activitats sense pernoc-
tació, que durin 4 dies o més 
consecutius, sense comptar les 
interrupcions de cap de setma-
na (casals de vacances o casals 
esportius).
L’activitat s’ha de notificar el 
més aviat possible i com a mí-
nim fins a 7 dies abans de l’ini-
ci. S’ha de presentar de manera 
preferent per via  telemàtica a 
través del web www.gencat.cat/
joventut a la secció d’Educació 
en el lleure. Allà trobareu in-
formació de com fer la notifi-
cació en línia i altra documen-
tació interessant. Per qualsevol 
dubte podeu escreiure a joven-
tut@anoia.cat  o consellespor-
tiu@ceanoia.cat.

La Generalitat concreta l’ampliació de l’IES Badia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l director general de 
Centre Públics de la 
Generalitat de Catalu-

nya, Lluís Baulenas, ha visitat 
aquest dimarts, 23 de maig, 
l’Ajuntament i l’Institut Badia 
i Margarit. L’han acompanyat 
l’alcalde, Marc Castells, els 
regidors d’Ensenyament i de 
Qualitat Urbana, Patrícia Illa 
i Jordi Pont, i el director dels 
serveis territorials d’Ense-
nyament a la Catalunya Cen-
tral, Antoni Massegú. 
Han visitat l’entorn i les ins-
tal·lacions del centre i han 
mantingut també una reunió 

amb el seu equip directiu per 
a posar-los al dia de l’evolu-
ció del projecte d’ampliació 
del tercer institut públic de 
la capital de l’Anoia. Baulenas 
ha explicat que des del seu 
departament es contempla 
el Badia i Margarit com un 
institut que tindrà tres línies 
d’ESO i dues de Batxillerat i 
ha concretat que la inversió 
prevista per a completar-lo és 
de 3,5 milions d’euros. 
El passat mes d’abril, la Ge-
neralitat ja va adjudicar, amb 
un cost de 208.000 euros, la 
redacció del projecte execu-
tiu per a l’adequació i ampli-
ació de les instal·lacions de 

l’institut, actualment com-
partides amb l’escola Gabriel 
Castellà. 
Segons Baulenas, la volun-
tat és que l’equip d’arquitec-
tes responsable desenvolupi 

aquest projecte en contacte 
amb el centre, de manera 
que el futur edifici es pugui 
adaptar el màxim possible a 
les necessitats dels professors 
i alumnes que en faran ús.  



El col.lectiu Aigua és Vida demanarà que tres regidors de 
l’Ajuntament renunciïn al “sou” de consellers d’Aigua de Rigat

Jordi Pont (18.000€), 
Àngels Chacón (9.000€) 
i Jordi Batalla (9.000€) 
cobren “gratificacions” 

per reunir-se, dues 
vegades l’any, amb 

el consell gestor 
d’Aigua de Rigat Reunió de la Micod amb l’ACA.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l col.lectiu Aigua és 
vida presentarà una 
moció al Ple d’Iguala-

da per eliminar el “sou” dels 
membres del consell d’admi-
nistració d’Aigua de Rigat. 
Tres regidors de l’Ajuntament 
d’Igualada reben 36.000€ 
-Jordi Pont (18.000€), Àn-
gels Chacón (9.000€) i Jordi 
Batalla (9.000€)- anualment 
per formar part del consell 
d’aquesta empresa, que té ma-
joria d’Agbar-Suez i participa-
ció de l’Ajuntament.
L’entitat Aigua és vida ha 
avançat que al proper Ple 
Municipal de l’Ajuntament 
d’Igualada, que es celebrarà 
el dimarts 30 de maig, pre-
sentarà una moció per tal que 
els membres del consell d’ad-
ministració d’Aigua de Rigat 
“renunciïn al sou”. La moció 
es presentarà “amb el suport 
de diversos partits polítics, 
encara per concretar, i l’enti-
tat ha anunciat mobilitzacions 
socials si CiU no accepta la re-
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núncia als 36.000€ anuals dels 
seus tres regidors”.
Segons fons de l’entitat, una 
de les primeres mesures que 
va executar la multinacional 
francesa Suez en entrar a l’ac-
cionariat d’Aigua de Rigat “va 
ser compensar econòmica-
ment la dedicació dels mem-
bres del consell d’adminis-
tració”. Així doncs, i quan la 
ciutat era governada per l’En-
tesa, els membres del consell 
d’administració d’Aigua de Ri-
gat “van passar de no cobrar a 
rebre 9.000€ anuals per la seva 
dedicació a l’òrgan directiu de 
l’empresa”.
Des d’Aigua és vida consi-
deren que aquesta quantitat 

és “desorbitada” i no respon 
a la dedicació dels membres 
del consell d’administració ja 
que en el cas concret d’Àngels 
Chacón i Jordi Batalla con-
sisteix únicament en assistir 
a dues reunions l’any. Pel que 
fa a Jordi Pont, l’entitat exi-
geix especialment al regidor 
d’urbanisme que deixi de co-
brar els 18.000€  perquè “si la 
persona que ha de resoldre el 
problema cobra 18.000€ anu-
als, la situació irregular s’allar-
garà eternament”. L’entitat pre-
cisa que en el cas dels regidors 
Pont i Chacón és especialment 
greu el “sobresou” perquè ja 
cobren 55.000€ anuals com a 
tinents d’alcalde.

Reunió “secreta” d’alcaldes 
amb l’ACA
El passat divendres, 19 de 
maig, l’Ajuntament d’Iguala-
da va acollir una reunió dels 
alcaldes dels municipis que 
integren la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD) amb re-
presentants de l’Agència Cata-

lana de l’Aigua (ACA). 
Per part de l’ACA els assistents 
van ser el seu gerent, Lluís Ri-
dao, el director de l’Àrea Sa-
nejament d’Aigües Residuals, 
Josep M. Obis, i el cap de la 
Demarcació Territorial Llo-
bregat-Foix, Josep M. Aguiló. 
Per part dels municipis de la 
Conca hi van ser presents els 
alcaldes d’Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, Jorba, Cas-
tellolí i La Pobla de Clara-
munt. 
Els representants de l’ACA, 
explica una nota de premsa de 
l’Ajuntament d’Igualada, van 
“exposar les prioritats i línies 
d’actuació d’aquest organisme 

de cara als propers anys i van 
avançar als municipis de la 
MICOD les perspectives pel 
que fa a actuacions de neteja 
de lleres i temes directament 
relacionats amb sanejament 
que afecten el territori de la 
Conca d’Òdena”. 
Els alcaldes “van poder trac-
tar també directament amb 
l’ACA temes relacionats amb 
cadascun dels seus municipis 
i, segons la magnitud del tema 
a tractar, es van acordar reuni-
ons especifiques per analitzar 
amb més detall les problemà-
tiques”, diu la nota de premsa 
oficial, ja que no es va convo-
car cap roda de premsa ni es 
va avisar als mitjans.

T’agradaria 
posar una 
parada?

Vine a l’Ajuntament o 
truca’ns al tel. 93 801 74 

34 i t’ho expliquem!

DIUMENGES

C/ Lleida (C/ de la Rosdor)

A

D E

A L  M A T Í

FRUITA I  VERDURA - ROBA
SABATES -  MENJAR PER A EMPORTAR

ARTESANIA -  LLAR - I  MOLT MÉS

P L À  D ’ Ò D E N A

9H
14H

el pla dels 
diumenges

 del Plà d’Òdena 

A
 P

ARTIR DEL 4 DE JUNY’17 



Pedro Sánchez també es va imposar amb àmplia 
majoria a l’Anoia en les primàries del PSOE
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Una de les taules electorals que hi havia repartides per l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb una participació 
del 57%, la candida-
tura de Pedro Sánc-

hez es va imposar amb el 72% 
dels vots emesos dels militants 
socialistes de l’Anoia, en la jor-
nada de primàries de diumen-
ge passat.
La jornada va esdevenir tran-
quil·la i de bon ambient a totes 
les 7 taules obertes per a que 
els militants poguessin eme-
tre el seu vot: Igualada, Santa 
Margarida de Montbui, Vi-
lanova del Camí, Capellades, 
Piera i Masquefa.
Amb un total de 104 vots eme-
sos, dels 183 possibles (57% 
de participació), els resultats 
finals han estat els següents:
- Pedro Sánchez: 75 vots 
(72%)
- Susana Díaz: 18 vots (17%)
- Patxi López: 11 vots (11%)
Des de l’executiva dels socia-
listes anoiencs es fa una valo-
ració positiva dels resultats, 
ja que” aquests permeten, des 
d’inici, reconèixer la victòria 
sense cap tipus de dubte. En el 
cas de l’Anoia, la candidatura 
de Pedro Sánchez ha generat 
una nova il·lusió que s’ha vist 
reflectida en els resultats”. 
En paraules de Francisco 
Guisado, primer secreta-
ri dels Socialistes de l’Anoia 
“ara, com a partit, el que ne-
cessitem és liderar un projec-
te que pugui donar resposta a 
l’esquerra, i que també com-
porti la visió més moderna 
possible d’aquest estat tan 

complicat que és l’Estat espa-
nyol. Necessitem enginy, una 
solució, i jo crec que això, ara, 
amb Pedro Sánchez és molt 
més fàcil, perquè no té una 
visió jacobina de l’estat espa-
nyol. I, a més a més, hem de 
tenir confiança que el secre-
tari general del PSOE sigui 
capaç d’aglutinar un projecte 

Núria Parlon visita avui
Vilanova i FirAnoia.

que sigui alternativa al go-
vern de Mariano Rajoy.”

Núria Parlon 
visita avui l’Anoia
Avui divendres, 26 de maig, 
l’alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet i Secretària de 
Política Municipal i Formació 
dels Socialistes de Catalunya 

visita realitzarà una trobada 
amb les agrupacions socialis-
tes anoienques amb l’objectiu 
de posar les bases dels nous 
projectes que es presentaran 
a les eleccions municipals del 
proper 2019.
La sessió es realitzarà a Vi-
lanova del Camí i finalitzarà 
amb un dinar.  Posteriorment 

Núria Parlon, acompanyada 
de membres de l’executiva 
dels Socialistes de l’Anoia vi-
sitarà i coneixerà de primera 
ma el 4D Health a Igualada. 
Finalitzarà la seva estada a 
la comarca amb un passeig 
per la Fira Anoia, que tot just 
s’haurà inaugurat al Passeig 
Verdaguer d’Igualada.

Es posa en marxa la recollida de suport als ajuntaments 
de la comarca pel Pacte Nacional pel Referèndum
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Pacte Nacional pel re-
ferèndum és una cam-
panya d’adhesions per 

recollir el suport d’instituci-
ons, electes i particulars, de 
dins i de fora de Catalunya, 
per a la celebració d’un refe-
rèndum sobre el futur polític 
de Catalunya.
A l’Anoia s’ha posat en mar-
xa la campanya i la gran ma-
joria dels Ajuntaments de la 
comarca ja han donat suport 
al manifest o ho faran en el 
proper ple.
Així doncs, Jorba, Copons, 
la Pobla de Claramunt, Sant 

Martí de Tous, Vallbona 
d’Anoia, Carme, Hostalets de 
Pierola, Masquefa, Sant Mar-
tí de Sesgueioles, Calaf, la 
Llacuna, Bellprat, Piera, Ca-
brera d’Anoia, el Bruc, Cape-
llades, Igualada, Santa Maria 
de Miralles, Rubió i Argen-
çola ja han signat el manifest 
d’adhesió i Castellolí, Orpí, 
els Prats de Rei, Pujalt, Sant 
Pere Sallavinera, Veciana, la 
Torre de Claramunt, Calon-
ge de Segarra i Montmaneu 
tenen previst aprovar-ho en 
el proper ple.
Per altra banda, Vilanova del 
Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Cabrera d’Anoia i 

Òdena són els únics ajunta-
ments de la comarca que no 
se sumen al Pacte Nacional 
per un Referèndum. Sí que ho 
han fet, els regidors d’aquests 
ajuntaments que pertanyen al 
PDECAT o ERC.
El Consell Comarcal de 

l’Anoia té previst aprovar el 
manifest en el proper plenari.
Els Ajuntaments de la co-
marca de l’Anoia ja es van 
significar l’any 2014 quan 
van signar el Pacte pel Dret 
a Decidir i també ho van fer 
el 2015 en la campanya Els 

ajuntaments per la indepen-
dència.
Totes les persones de forma 
particular i les entitats, de 
forma col·lectiva són crida-
des a unir-se al manifest. Po-
deu trobar-lo a: https://pac-
tepelreferendum.cat/



Càritas afronta nous reptes després d’acollir l’any 
passat 251 famílies i 767 persones

Assemblea de Càritas, dijous passat a l’Espai Cívic Centre.

Torna aquest cap de 
setmana la campanya 
“Un estiu sense fam”

REDACCIÓ / CÀRITAS

L a sala d’actes de l’Es-
pai Cívic Centre acollí 
el passat dijous 18 de 

maig la celebració de l’Assem-
blea anual de Càritas Arxi-
prestal Anoia-Segarra. La tro-
bada s’obrí amb una pregària i 
la salutació de la directora de 
l’entitat Montserrat Roca que 
destacà que l’elaboració de la 
memòria anual és l’oportuni-
tat “per preguntar-nos si es-
tem donant resposta a les ne-
cessitats que les persones que 
truquen a Càritas demanen o 
requereixen”.
Montserrat Rova va destacar 
que l’anàlisi de la realitat plan-
teja nous reptes a l’entitat. Per 
una banda fa aprofundir en 
projectes i cursos de forma-
ció adreçats a les persones que 
acollim, oferint una formació 
en llengua, adquisició de com-
petències,... que  permeti la 
incorporació a formació més 
especialitzada o a un lloc de 
treball. Per altra banda la ne-
cessitat  de treballar conjunta-
ment amb l’entorn més proper 
de les famílies que atenem ha 
portat a iniciar el projecte “Fa-
mília i Escola. Apropem-nos”, 
projecte d’àmbit comunitari. 
En la memòria d’activitats 
2016, es contemplen els resul-
tats dels diferents serveis i pro-
jectes desenvolupats per l’en-
titat. El servei d’atenció social 
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Després dels grans èxits de les 
anteriors edicions de la cam-
panya Un estiu sense fam, en-
guany Creu Roja i Asseguran-
ces Piqué es tornen a posar en 
marxa amb més força i il·lusió 
que mai per a poder superar 
els 2.365kg d’aliments recap-
tats el 2016.
Com en les passades edicions, 
el recapte gira entorn a tots 
aquells aliments no peribles 
tant per a adults com per a 
infants. Precisament, són els 
infants els gran oblidats en 
aquests recaptes i alhora els 
que més ho necessiten. Tot el 
que recullin serà entregat a 
Creu Roja Anoia, per donar 
cobertura a les famílies més 
necessitades de la comarca.
La campanya de recollida  es 
va iniciar el  passat dia 15 de 
maig i finalitzarà, aquest dis-
sabte, 27 de maig, on ubica-
rem 5 punts de recollida en 
diversos supermercats d’Igua-
lada. D’aquesta manera volen 
obtenir un nombre d’aliments 
excepcional.
Recordeu que el punt de re-
collida de l’oficina de M. Pi-
qué es troba al carrer Marce-
l·lí Champagnat 1 (cantonada 
amb Av. Caresmar) a la ciutat 
d’Igualada i l’horari d’aten-
ció és de 9.00h-14.00h  a  
15.00h-18.30h.  

ha acollit en el darrer any 251 
famílies, un total de 767 perso-
nes. Aquestes persones són de 
perfil molt jove, el 62% està en 
la franja d’edat de 25 a 45 anys,  
i el 62% són famílies amb fills. 
Des del servei d’ajuda econò-
mica més enllà de les ajudes 
en espècie, com els aliments 
(el  46% del total de les ajudes 
lliurades), la roba, i ajudes en 
l’àmbit de l’habitatge (el 30%), 
l’objectiu principal és afavorir 
l’autonomia de les persones i 
famílies ateses i en situació de 
vulnerabilitat. 
Un altre dels projectes asse-
nyalats és el  servei d’orientació 
laboral, servei que ha acompa-
nyat a 95 persones, de les quals 
el 57% ha participat en algun 
projecte ocupacional o curs de 
l’entitat i un 21% ha trobat fei-
na, ja sigui per iniciativa pròpia 
mentre estaven sent acompa-
nyats des del servei, o mitjan-
çant el servei d’intermediació 
de Càritas.
Per altra banda, la gestió de la 
roba que arriba com a dona-
tiu a Càritas (85.700 quilos a 
2016) permet garantir l’entrega 
social de roba a persones amb 
mancances socioeconòmiques, 
permetent lliurar un total de 
190 targetes monetàries. Tam-
bé permet  la contractació de 4 
dones per treballar al taller de 
roba Itinera, on es fa el reciclat-
ge i aprofitament de roba de 2a 
mà.

També es va destacar el treball 
en xarxa que Càritas desenvo-
lupa  amb d’altres institucions 
o entitats del territori, així com 
la col·laboració de les persones 
sòcies, donants i les Empreses 
amb Cor (un total de 30 em-
preses han  col·laborat el 2016), 
fonamentals per poder desen-
volupar l’acció social i els dife-
rents programes i serveis. 
Amb la  presentació de les xi-
fres de la memòria econòmi-
ca de 2016 i el pressupost per 
l’any 2017, amb una previsió 
d’increment del 15% respecte 
al del 2016, va finalitzar la pri-
mera part de l’Assemblea.

L’acte va continuar amb la 
xerrada de Pepe Rodado, de-
legat de la pastoral obrera del 
Bisbat de Barcelona, sobre la 
precarietat laboral i les seves 
conseqüències. Rodado va 
compartir amb els presents 
una interessant i molt com-
plerta reflexió entorn a la si-
tuació de desigualtat a la qual 
ens ha portat l’atur, la retallada 
de drets laborals i de protecció 
social, i va reivindicar la neces-
sitat de defensar i  d’assegurar 
l’accés de totes les persones a 
un treball decent, element es-
sencial per la realització de les 
persones i les seves famílies.

“Setmana sense Fum” a 
Igualada

Del 25 al 31 de maig se cele-
bra la Setmana sense Fum. Per 
aquest motiu diferents equips 
d’atenció primària de l’Anoia 
de l’ICS organitzen activitats 
molt diverses. El lema per a 
aquest any 2017 és “Menys fu-
mar i més caminar”.
IDinamitzat per l’Equip 
d’Atenció Primària Igualada 
Urbà, es farà un concurs de 
fotografia entre els alumnes 
de secundària d’Igualada. 
El termini de presentació 
d’imatges s’acaba el 29 de 
maig i el lliurament de pre-
mis serà el 2 de juny a les 7 de 
la tarda a la Sala de plens de 
l’Ajuntament d’Igualada. 



La premsa comarcal reivindica la força del periodisme 
de proximitat en una excel·lent trobada de l’ACPC a Igualada
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La relació entre la 
premsa comarcal i la 

Universitat va centrar 
les ponències de la 10a 

Convenció, que es va fer 
a l’auditori del Museu

La Nau de les Encavallades del Museu de la Pell va acollir més de cent-cinquanta representants de premsa escrita i digital d’arreu del país.

REDACCIÓ / LA VEU 

C ent-cinquanta pro-
fessionals de la co-
municació (editors, 

periodistes, gabinets de co-
municació i administracions 
públiques) es van trobar dis-
sabte passat al Museu de la 
Pell d’Igualada per assistir a 
la 35a Assemblea Ordinària 
de l’ACPC i el 10è Convenció 
de la Premsa Comarcal i Lo-
cal, organitzada per La Veu de 
l’Anoia, en ocasió del seu 35è 
aniversari. Va ser una jornada 
memorable per al nostre set-
manari, però també per al sec-
tor, que va confirmar un mo-
ment d’expansió i clara millora 
en el panorama de la premsa 
de proximitat després de quasi 
una dècada de foscor.
En el parlament d’obertura, 
el vallenc Francesc Fàbre-
gas, president de l’ACPC, va 
demanar als assistents “estar 
orgullosos de pertànyer a la 
premsa comarcal, la qual ha 
estat i és, vital per construir el 
relat del territori, fomentar la 
utilització del català i generar 
un miler de llocs de treball de 
professionals qualificats ar-
reu de Catalunya, a banda de 
poder presumir de ser de les 
poques premses que podrien 
seguir subsistint sense l’ajuda 
de les subvencions”. 
En representació del consis-
tori igualadí, va donar la ben-
vinguda la primera tinent d’al-
calde Àngels Chacón, qui va 
voler posar el valor el treball 
“dels periodistes de proximitat 
per filtrar i atorgar rigor a les 
noticies davant del bombar-
deig de les xarxes socials”.

Universitat, joves i estudis 
de Periodisme
Després de l’assemblea de ca-
ràcter intern dels associats de 
l’ACPC, l’auditori del Museu 
Comarcal va acollir la 10a 
Convenció de la Premsa Co-
marcal i Local, molt enfocada 
aquest any a la Universitat, la 
premsa comarcal i als estudis 
de Periodisme, amb dues tau-
les rodones i una classe magis-
tral.
La primera taula de debat duia 
per títol Universitat i Premsa 
Comarcal, va ser moderada 
per Joan Cal (director execu-
tiu del grup Segre) i van par-
ticipar diversos representats 
de les universitats catalanes. 
Carles Singla (degà de la Fa-
cultat de Comunicació de la 

El Dr. Enric Marín, un dels Mestres del Periodisme català de les últimes dècades, 
durant la seva conferència a l’auditori del Museu Comarcal.

L’alcalde d’Igualada i Vicepresident de la Diputació, Marc Castells, 
dirigint-se als assistents amb Francesc Fàbregas, president de l’ACPC. 

Universitat Pompeu Fabra), 
va explicar que “els estudiants 
que fan practiques a la premsa 
comarcal i no als gran mitjans 
de Barcelona, tornen a la fa-
cultat amb una vivència de la 
professió més intensa, ja que 
allà se’ls permet crear contin-
guts des del primer moment i 
participar de molts del proces-
sos; cosa que als grans mitjans 
és pràcticament impossible 
per a ells”.    
El jorbenc resident des de fa 
molts anys a Tarragona, Ber-
nat López (director del De-
partament d’Estudis de Co-
municació de la Universitat 
Rovira i Virgili) va assenyalar 
que “si els estudiants que són 
de comarques ja tenen en el 
seu imaginari la possibilitat de 
treballar a la premsa comarcal, 
mentre que per als que són de 
l’àrea metropolitana no, i això 
és així, pel simple fet que des-
coneixen aquesta possibilitat”. 
Miquel Pueyo (director del 
Departament de Filologia 
Catalana i Comunicació de 
la Universitat de Lleida), fent 
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Bona part de l’actual equip de La Veu de l’Anoia.

Josep Elias i Ramon Robert, col.laboradors de La Veu des del primer número, 
amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la directora general de Publicacions Anoia SL, Pia Prat.

Tots els guardonats durant la trobada de l’ACPC a Igualada. 

referència a les empreses edi-
tores comarcals,  va dir que 
per a ells “seria impossible 
desplegar els seus cursos sen-
se la col·laboració dels mitjans 
locals” i va demanar a aquests 
“que es presentin sense por 
a les facultats per explicar 
quines són les ofertes que fan 
als estudiants”. En aquest sen-
tit, Xavier Ginesta (vicedegà 
de la Facultat d’Empresa i Co-
municació de la Universitat 
de Vic-Universitat Central de 
Catalunya) va recalcar que les 
universitats “són, sobretot, di-
namitzadores del territori, per 
lo qual, han d’estar en contacte 
continu amb les empreses de 
comunicació locals, per tal 
que els continguts que ense-
nyen s’adeqüin al que aquests 
mitjans locals necessiten de 
veritat”. 
L’altra taula rodona del dia era 
Joves periodistes i la Premsa 
Comarcal  en la qual una re-
presentació de la nova gene-
ració de periodistes del món 
local van explicar els reptes 
i avantatges de la professió. 
Lourdes Cardona (Nova Tàr-
rega) deia que “el millor de 
treballar amb l’àmbit local és 
el fet de saber que el públic 
per al qual fas noticies et se-
gueix amb assiduïtat i que es 
fan seus cada contingut que 
crees”. Mentre que Miquel 
Andreu (SomGarrigues) asse-
nyalava  que el repte  de la pro-
ximitat “és precisament que 
notes molt més la pressió que 
treballant en un mitjà genera-
lista. Ja que si un dia fas una 
editorial crítica amb un polític 
o empresa local,  molt fàcil-
ment et trobaràs amb aquesta 
persona un dia pel carrer; i cal 
saber bregar amb això”. Maria 
Figueras (El Vallenc) expli-
cava que després d’haver fet 
pràctiques en diverses empre-
ses grans va trobar que “a la 
premsa comarcal tenia moltes 
més responsabilitats i compe-
tències que en altres llocs” i ho 
ha rubricat dient que “aquí, he 
aprés més en dos mesos que 
en els anteriors tres anys”. 
La síntesi d’aquestes dues 
taules la va fer Enric Marín, 
professor del Departament 
de Mitjans, Comunicació i 
Cultura de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona amb la 

ponència Crisi del periodisme, 
comunicació de proximitat i 
formació universitària, que va 
pronosticar un bon futur per 
al periodisme ja que, segons 
ell,  “en un món globalitzat on 
regna el desordre de la infor-
mació, el que més valor té és 
la informació contrastada que 
pot aportar un periodista”.  I 
va pronosticar que el futur del 
periodisme serà una “com-
binació entre lo artesanal i lo 
digital”, i que les quatre claus 
en les que s’haurà de basar la 
professió als anys propers són 
“investigació, proximitat, ges-
tió de dades i especialització”. 

Verediscte del premi de 
recerca universitària
També es va donar lectura 
al veredicte del 9è Premi de 
Recerca Universitària Prem-
sa Comarcal, promogut per 
l’ACPC i patrocinat per Cai-
xaBank; que ha recaigut en el 
treball L’ús de les xarxes socials 
als diaris de l’ACPC: fórmules 
per aconseguir impacte i in-
gressos, encapçalat pel doctor 
Joan Francesc Fondevila Gas-
cón de la Universitat de Giro-
na (UdG-Escola Universitària 
Mediterrani). 
La Nau de les Encavallades 
del Museu de la Pell va acollir 
posteriorment el dinar amb 
els assistents a la Convenció, i 
el lliurament de la  6a edició 
dels Premis Premsa Comar-
cal, que patrocinats per En-
desa, guardonen les millors 
portades de l’any. L’Ebre, La 
Portada i 777 Comunica van 
ser les publicacions guardo-
nades. També es van comme-
morar les publicacions asso-
ciades que enguany celebren 
el seu aniversari, destacant El 
Pregoner d’Urgell i Recvll, que 
compleixen 95 anys. El Premi 
al Reconeixement pel Suport 
a la Premsa Comarcal l’ha re-
but la Xarxa Vives d’Universi-
tats, una institució sense ànim 
de lucre que coordina l’acció 
conjunta de 22 universitats de 
4 estats europeus.

Col.laboradors de La Veu
des del primer número
En la part final de la trobada, 
la directora general de Publi-
cacions Anoia SL, Pia Prat, 
va agrair als assistents la seva 
presència, així com a les firmes 
comercials que han col·laborat 
en fer possible l’organització de 
l’acte. Marín diu que el futur 
es nostre”. L’alcalde Marc Cas-
tells afirmava als presents que 
“la vostra tasca és essencial per 
reforçar allò que anomenem el 
rere país”, alhora que tenia pa-
raules d’agraïment a La Veu de 
l’Anoia durant els seus 35 anys 
d’existència, i demanava que 

Josep Elias Farré 
i Ramon Robert, 

col.laboradors des del 
primer número de 
La Veu, van rebre 

un merescut
reconeixement

“ens seguiu collant als polítics 
perquè aquest és el camí”. 
La Veu de l’Anoia va voler 
agrair al dissenyador igualadí 
Albert Vendrell la seva col·la-
boració en l’autoria de la imat-
ge del cartell oficial de la 10a 
Convenció de l’ACPC, i va ser 
especialment emotiu el reco-
neixement als dos col·labora-
dors d’aquest setmanari des 

del primer número: Josep Elias 
i Farré, i Ramon Robert, que 
van rebre una placa de record 
i d’homenatge en nom de tots 
els que fem possible, setmana 
rere setmana, La Veu de l’Ano-
ia.
Durant la jornada un grup 
d’acompanyants dels assistents 
va participar en una àmplia vi-
sita als museus dels Traginers i 

de la Pell, així com en una inte-
ressant activitat de descoberta 
a través d’una aplicació mòbil, 
dissenyada per l’empresa igua-
ladina Talentia Gestió.
En definitiva, una jornada per 
a recordar i per a fer palès, 
sense cap dubte, el moment 
d’il·lusió renovada que viu la 
nostra premsa de proximitat. 
I per molts anys.



L’OFICI DE POLÍTIC

Les exportacions incrementen un 13,6% interanual el 1T 2017, registrant 
el millor trimestre de la sèrie històrica (des del 1T 1998).

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

L’electricitat a les llars ha crescut un 63,1% (des de 2007) 
més del doble que la mitjana europea

¿No lo estaba haciendo ESP tan bien? 
El problema de ESP es de ingresos bajos, esto supone olvidar que puedan subir.

ENRIC SÀNCHEZ 
Executiu de Packaging 

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

E n aquests moments que estem, 
potser parlar de política i en 
concret dels polítics pot semblar 
agosarat i més quan des d’aquest 

article vull allargar aquest ofici tan difícil i 
honest, si sí honest.
És bo que se sàpiguen i es denunciï tots 
aquests escàndols, però penso que s’esta fent 
una neteja de tots aquests indesitjables. Per-
què segueixo pensant que hi ha polítics ho-
nestos i que treballen per la ciutat sense més 
intenció de donar un bon servei a la comu-
nitat.
Joan Torres va ser un exemple d’honestedat, 
també recordo amb tristesa la meva amiga 
Francina Castelltort, polítics honestos amb 
majúscules de la nostra ciutat, i segur que 
me’n deixo molts més. El que sí que és una 
llàstima és que els valorem quan falten
Hi ha polítics honrats i tant que n’hi ha, pot-
ser penseu que sóc un il·lús o un nostàlgic 
no sé però als polítics hem de respectar per-
què la nostra societat aprengui de l’exemple 
i comprengui que aquest ofici és tan honrat 
com qualsevol altre. Si no respectem els nos-
tres representants que podem esperar en un 
futur, que els expliquem als nostres fills si 
cada vegada parlem malament dels nostres 
polítics escollits democràticament i per su-
fragi universal.
Jo no soc polític ni crec que tingués el corat-
ge per ser-ho, un cop Roca Junyent va venir 
a l’Hotel America per donar-nos una xerra-
da, deia que els polítics de les ciutats petites 
tenen molt més mèrit que els que sortim a la 
premsa o a la TV. Deia, aquests passegen per 
la seva ciutat i es troba als seus con-ciuta-
dans reclamant in situ que tal carrer aquesta 
malmesa o que el seu fill no poden jugar per 
culpa de ... .o que el carrer aquesta poca il-
luminada etc. ...
Valorem aquest ofici gens fàcil i que en de-
finitiva és el menys dolent, per governar en 
una democràcia.
Des d’aquesta columna el meu més sincer 
respecte a tots ells, i amb aquest article no 
vull dir que comparteixi totes les seves deci-
sions ni molt menys, però si he de respectar 
i respecto la seva tasca diària.  

CÀROL CASTILLOLIDIA OLIVENZA
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Q ue les administracions públiques són 
un important motor de l’economia és 
un fet evident. Les necessitats de ser-
veis, subministraments o obres per 

part de les diferents administracions territorials, 
i també instrumentals, són constants i recurrents 
i, sortosament, el sector privat del nostre país és 
d’una qualitat, professionalitat i especialització 
de tant alt nivell que és capaç de donar resposta a 
qualsevol demanda del sector públic, tant des del 
punt de vista nacional com local.  No obstant, els 
complexos procediments de contractació, espe-
cialment intensificats a la vista de les exigències 
normatives europees i la irrupció de la institució 
de la transparència i el bon govern, provoca que 
bona part de les empreses no decideixin dirigir els 
seus negocis a l’àmbit públic, malgrat que els bene-
ficis serien inqüestionables. 

LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA A L’ORDRE DEL DIA

CÀROL CASTILLO – Directora de Grup Carles Advocats - @Carol_GCAdv

El Sector Públic requereix de l’experiència, la inno-
vació i els coneixements de les persones autònomes, 
dels emprenedors, de les empreses consolidades i 
d’aquelles que emergeixen amb èxit al mercat actual. 
L’activitat contractual, especialment dels Ajunta-
ments, suposa grans esforços administratius i tèc-
nics per les corporacions locals, les quals han de 
compatibilitzar l’acompliment dels seus particulars 
objectius amb l’aplicació d’una normativa en matè-
ria de contractació pública, l’actual RDL 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, que no està 
pensada, en cap cas, per afavorir els processos de 
licitació a l’administració local. 
El Projecte de Llei de contractes del Sector Públic en 
tràmit al Congrés dels Diputats ha de resoldre, com 
a objectiu prioritari, les particularitats dels Ajunta-
ments, tenint en compte la manca de recursos, so-
bretot dels més petits. El redactat actual, però, no 
sembla que vagi en aquesta direcció.
Des d’aquí, hem de reivindicar l’enorme tasca realit-
zada per les administracions per donar compliment 
a la normativa, però també hem de fer una crida al 
món empresarial privat perquè s’atreveixin a dirigir 
els seus negocis cap al món públic. Només cal em-
patia per ambdues parts. Entendre el procediment 
de contractació pública i perdre la por. Ajudem-nos 
mútuament i creixerem plegats.  

Malgrat les decla-
racions del Govern, 
aquesta norma ha 
alentit encara més 
les reclamacions

El Sector Públic requereix de 
l’experiència, la innovació i els 
coneixements de les persones 
autònomes, dels emprenedors, 
de les empreses consolidades i 
d’aquelles que emergeixen amb 
èxit al mercat actual. 

C. CASTILLOL. OLIVENZA

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

LIDIA OLIVENZA RIBÉ
LOR Advocats Especialistes en dret bancari   -   loradvocats@gmail.com

Hi ha polítics honrats
ENRIC SÁNCHEZ

E. SÀNCHEZ

El passat dia 20 de Gener s’aprovava el Real 
Decret-Llei 1/2017 de mesures urgents de 
protecció de consumidors en matèria de 
clàusules sòl que establia un termini, que 

ha finalitzat aquesta setmana, per a què les entitats 
financeres donessin una contesta a les primeres recla-
macions dels clients (presentades el 21 de febrer) de 
devolució de les quantitats pagades indegudament en 
virtut de l’aplicació de les clàusules sòl hipotecàries 
per la via extrajudicial.
La realitat és que, malgrat les declaracions del Go-
vern, aquesta norma ha alentit encara més les recla-
macions, doncs les entitats financeres han tingut un 
termini de quatre mesos enlloc dels dos que preveu 
la normativa sectorial del Banc d’Espanya i que, a la 
pràctica, no ha evitat haver d’acudir als òrgans ju-
risdiccionals ja que les entitats rebutgen retornar les 
quantitats pagades en virtut del límit mínim del tipus 

interès. Davant d’aquest conducta als consumidors només 
els queda la via judicial, que és la única que pot declarar 
abusiva una clàusula i a on els bancs els hi és molt difícil 
poder demostrar que van informar amb transparència de 
la càrrega econòmica que suposava establir limitacions 
a la baixa en el tipus d’interès, per això en la major part 
dels casos, les entitats financeres no tenen més remei que 
acceptar les reclamacions i el que es demana, un cop pre-
sentada la demanda incloent les despeses del procediment 
ja que han tingut oportunitat d’evitar la via jurisdiccional 
i no ho han fet.
Al haver finalitzat el termini de les primeres reclamacions 
caldria esperar que es reforcin els nostres jutjats i tribu-
nals a l’efecte de poder fer front a l’allau de demandes que, 
es preveu, tingui lloc els propers mesos i que, ja s’estan 
anunciant en algunes comunitats autònomes, esperem 
que Catalunya també en sigui una.  

NEGOCIACIÓ EXTRAJUDICIAL DE LES CLÀUSULES SÒL



Igualada clou un projecte amb ciutats d’Itàlia, 
Bulgària i Portugal per fomentar l’europeisme

Sala d’estudi els caps 
de setmana a la 
Biblioteca i 
a la Kaserna

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha acollit el passat di-
jous, 18 de maig, l’acte 

de cloenda del projecte Europe 
in the Future; multifaceted and 
unified, amb la presència d’au-
toritats dels diferents munici-
pis que hi han pres part durant 
els últims mesos. 
A l’acte hi han assistit l’alcalde 
de la capital de l’Anoia, Marc 
Castells, l’alcalde d’Aksakovo 
(Bulgària), Atanas Stoilov, l’al-
calde de Nughedu Santa Vit-
toria (Itàlia), Franceso Mura, 
i el primer tinent d’alcalde de 
Setúbal (Portugal), Manu-
el Pisco. En aquesta quarta i 
última trobada del projecte, 
també hi han estat presents 
els managers del projecte en 
cadascuna d’aquestes ciutats 
i delegacions dels respectius 
consistoris. 
L’objectiu del projecte, cofi-
nançat pel Fons Social de la 
Unió Europea, és fomentar la 
ciutadania europea i millorar 
les condicions de participa-
ció democràtica, mitjançant el 
desenvolupament de la com-
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L’equipament juvenil munici-
pal La Kaserna i la Biblioteca 
Central d’Igualada sumen es-
forços aquest 2017 per oferir, 
durant els propers quatre 
caps de setmana, un espai es-
table d’estudi fins a la mitjanit 
per als joves de la ciutat que 
han de preparar els seus exà-
mens. A la biblioteca de Cal 
Font, doncs, els joves a partir 
de 16 anys que ho desitgin, 
podran tenir accés a una sala 
específica per estudiar, sense 
servei de préstec de llibres, 
que obrirà els dissabtes, 27 de 
maig i 3, 10 i 17 de juny, de 
16:30 a 00h, i els diumenges, 
28 de maig i 4, 11 i 18 de juny, 
entre les 10 i les 13:30h i entre 
les 16:30 i les 00h. 
La sala disposa de servei Wi-
fi, l’aforament és limitat i no 
es poden reservar seients a 
terceres persones ni es pot 
ocupar un lloc per absències 
superiors a 20 minuts. Es pot 
trobar més informació al web 
www.igualadajove.cat.

prensió, per part dels ciuta-
dans, del procés de confecció 
de la política de la Unió, la 
seva història i la diversitat i 
promoció d’oportunitats per al 
compromís social i intercul-
tural. 
En aquest mateix acte s’ha sig-
nat un acord de col·laboració 

entre les quatre ciutats i s’han 
lliurat els premis del concurs 
creatiu L’Europa que volem 
ser, que va convidar joves 
d’aquests municipis a expres-
sar com imaginen l’Europa 
del futur a través de diverses 

disciplines artístiques, com 
poesia, fotografia, dibuix o 
vídeo. Pel que fa a Igualada, 
van resultar premiats nou tre-
balls elaborats per vuit joves 
de la ciutat, que van recollir 
els seus premis.  

La jornada de cloenda del projecte europeu es va fer a Igualada.

Nova xerrada organitzada per Àuria i Apinas 
sobre “pors i neguits”

Àuria Grup i Apinas organit-
zen una nova xerrada oberta a 
la ciutadania sota el títol Pors 
i neguits a càrrec del psicòleg 
Eduardo Brignani.
L’objectiu de la xerrada és do-
nar pautes a les famílies en 
la gestió de les pors i els ne-
guits del dia a dia, identificant 
aquests sentiments i facilitant 
eines que permetin afron-
tar-los. Brignani és psicòleg 
de l’Associació Catalana Sín-

drome de Rett i de l’Associa-
ció MPS-Fabry entre d’altres, 
i professor al màster en Psico-
patològica Clínica Infanto-Ju-
venil i del curs de Malalties 
Minoritàries de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
La xerrada, que compta amb el 
suport de la Federació Dincat, 
es realitzarà a les 10 hores del
dimecres 31 de maig, a la sala 
d’actes de la seu d’Àuria Fun-
dació, a l’avinguda Andorra.

ASSESSORIA LABORAL -  FISCAL  -  COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

Tel  93 803 3612  -  Fax  93 804 1222
www. bernadas.net

bernadas@bernadas.net
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Participants en la sortida a Rupit.

Inscripcions obertes 
per participar al proper 
Aplec del Canigó, el 17
i 18 de juny

Diada de l’Agrupació 
de Veterans 
REDACCIÓ / AVI 

M agnífica diada la 
viscuda  el passat 
cap de setmana per 

l´agrupació de veterans futbo-
listes d´igualada en la seva 13ª 
edició en un entorn espléndid 
de casa nostra i un ambient 
primaveral que en gaudíren 
els més petits de valent.  S´ 
aplegàren quasi una centena 
de persones, entre exjugadors, 
jugadors, junta directiva, mu-
llers  quitxalla i amics, on els 
més matiners marxàren a re-
còrrer l´entorn de can Traver 
per obrir la gana i estirar les 
cames.  Com sempre,els més 
valents.
Amb la gana feta, l´organit-
zació obsequià als assistents 
amb una deliciosa arrossada 

a l´alçada de l´event, delici-
ossa!!! i una sobretaula que va 
fer gaudir a tothom.  Es retro-
bàren vells amics i companys 
que generació rere generació, 
any rere any es retróben per 
gaudir junts i recordar les ex-
periències viscudes al llarg 
de l´extensa trajectória de 
l´agrupació. Menció especial 
per als patrons de l´AVI, que 
fan que aquest vaixell navegui 
en cualsevol mar i en cualse-
vol tempesta, fent-nos gaudir 
cada any amb experiéncies tan 
humanes com aquesta.   Cal 
recordar a tots els nostres so-
cis i simpatitzants, que el pro-
per 10 de juny l´AVI jugará un 
partit amiostós amb l´equip 
Prevessin Moens de Suïssa, 
on hi juga un exjugador de l´´ 
AVI Quim Capdevila. 

Xerrada a Ortopèdia 
Almenar
REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres 12 de maig, 
Ortopèdia Almenar 
d’Igualada, va oferir 

la 5a. conferència sobre el 
tema “Tècniques de neteja i 
conservació dels aparells or-
toprotèsics”, dins del “Curs 
d’Atenció Sociosanitària a la 
persona i Treball domèstic”,  
de Caritas-Igualada, amb 
la coordinació de Josefina 
Quintana.
Els treballadors familiars, 
van conèixer el tipus de prò-
tesis i d’ortesis més usuals 
que es poden trobar quan 
van als  domicilis. Els   assis-
tents  van poder manipular 
els articles directament ja 
que hi havia un gran mos-
trari d’ aparells, i  van poder 

veure mitjançant l’exposició 
gràfica la seva funcionali-
tat en les persones usuàri-
es d’ aquests aparells. Es va 
explicar  un per un, com es 
netejaven els aparells, amb 
quins productes, amb quines 
tècniques i mètodes a seguir. 
Alhora es van donar totes les 
instruccions per al manteni-
ment i conservació dels ma-
teixos aparells.
Sota el lema de la presentado-
ra “ és tant important acon-
seguir una pell sana i en con-
dicions per protetitzar com  
disposar d’una pròtesis ben 
higienitzada i ben conserva-
da perquè  tot el conjunt  si-
gui funcional”, es va voler do-
nar la importància sanitària 
que té la neteja i conservació 
de les ortesis i pròtesis. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls propers dies 17 i 18 
de juny es durà a terme 
una nova edició de la 

“Trobada” o Aplec del Canigó. 
Aquest es el pas previ a la gran 
festa de la Flama del Canigó 
en el que centenars de cata-
lans ens aplegarem al peu del 
cim del Canigó, a l’explanada 
de Cortalets en una multitu-
dinària acampada fraternal 
per tal de passar unes hores 
festives en mig d’un ambient 
“flamero” muntanyenc i pa-
triòtic, a la vegada que aprofi-
tarem per pujar al cim els fei-
xets de llenya que serviran per 
regenerar la Flama la propera 
setmana a la vegada que fer la 
gran foguera de Sant Joan al 
cim del Canigó.
Com es costum, des de fa mes 
de 25 anys, l’Associació Flama 
del Canigó d’Igualada serà 
present a aquest gran esde-
veniment amb un nombrós 
grup de participants.
Els igualadins hi seran des del 
divendres 16 fins el dilluns 
19. Podeu venir tots els dies 
o els que us vagi be, sempre 
que disposeu de transport 
propi, en el cas de no disposar 
de transport, us el facilitaran 
des de l’entitat, en aquest cas, 
la sortida serà el dia 16 a les 
07.00h. i la tornada el dia 19 
a les 18.00 aproximadament.
Pots fer la teva inscripció 
avanç del dia 26 de maig, en-
viant un correu electrònic a: 
canigo.igualada@gmail.com 
fent-nos les següents indi-
cacions: nom i cognoms del 
participants, DNI, Telèfon de 
contacte, Tipus de vehicle i 
matricula, dies que voleu as-
sistir-hi, al·lèrgies i/o intole-
ràncies alimentàries i mèdi-
ques.
Hauràs de disposar del equi-
pament personal necessari 
per acampada (en cas de no 
disposar-ne, et cercaran al-
guna solució) Roba i equipa-
ment escaient per alta mun-
tanya i per la teva higiene 
personal. Els àpats son amb 
regim comunitari així com la 
resta d’instal·lacions.
El preu de la inscripció es 
de 35 € (ja et diran la forma 
de pagament) que inclou els 
àpats, assegurança i utilitza-
ció de les instal·lacions comu-
nitàries.
En cas de ser menor d’edat hau-
ràs de portar una autorització.

Finalitza la Primavera Gran d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

U n any més, les perso-
nes grans d’Iguala-
da han pogut gaudir 

del seguit d’actes que,  durant 
onze dies, s’han celebrat en el 
marc de la Primavera Garn, 
una iniciativa del  departament 
d’Acció Social de l’Ajuntament 
i l’Associació de Gent Gran de 
la ciutat. 
Aquest 2017, com a novetat, 
s’ha introduït l’homenatge a 
una persona gran de la capi-
tal de l’Anoia, en aquest cas al 
mestre Santané, trompetista 
amb dècades de destacada tra-
jectòria. Al llarg de la Prima-
vera Gran, però, hi ha hagut 
altres propostes musicals ben 
diverses: la Banda de Música 
d’Igualada, les harmòniques 
del Grup Néixer, les havaneres 
dels Pescadors de l’Escala o l’es-
pectacle de playback titulat 
Llum i color. 
També hi ha hagut vermuts, 
dinars i sopars de celebració, 
com el dels igualadins que en-
guany compleixen 80 anys o les 
parelles que celebren les noces 
d’or, i també el 30è aniversari 

de la Residència Pare Vilaseca. 
Tampoc han faltat les sortides 
i les excursions per a conèixer 
indrets de la geografia catala-
na. 
Durant aquests dies s’han in-
tentat refrescar temes més 
seriosos, com ara la tertúlia 
sobre lectures d’altres temps 
a la Biblioteca Central o una 
conferència sobre sexualitat i 
tercera edat, que sovint és un 

tema oblidat. En les activi-
tats programades també han 
estat protagonistes les perso-
nes grans que estan en centres 
residencials o centres de dia, 
ja que se’ls ha ofert l’oportuni-
tat de gaudir d’un dia diferent, 
coneixent el Casal del Passeig 
Verdaguer. Precisament, les 
propostes impulsades pel Ca-
sal del Passeig han tingut gran 
èxit d’assistència, gràcies a la 

col·laboració de l’Associació de 
Gent Gran i altres entitats, com 
l’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal de l’Anoia i el Grup 
de Teatre de l’Esplai de Moià. 
Des de l’organització es vol 
agrair a tothom que ha parti-
cipat en les activitats o que ha 
contribuït a organitzar la Pri-
mavera Gran i, en conjunt, 
a fer d’Igualada una “Ciutat 
amiga de les persones grans”. 



Experts en comerç, polítics igualadins i comerciants de l’àrea 
nord d’Igualada, al sopar-diàleg de l’Associació Nou Centre
REDACCIÓ / LA VEU 

E l futur del comerç està 
en mans del comerç i 
de l’ús que faci del les 

noves tecnologies de la comu-
nicació. Amb aquesta frase 
podríem fer una síntesi re-
duccionista de les conclusions 
de les diferents ponències que 
va organitzar l’Associació Nou 
Centre d’Igualada el dia 22 de 
maig al vespre, en el marc de la 
seva assemblea anual.
Un sopar-diàleg obert sota el 
lema “per avançar i millorar cal 
participar i treballar junts”amb 
una quarantena d’assistents, 
entre ells representants d’Igua-
lada Comerç, la UEA, regidors 
de l’Ajuntament, comerciants, 
restauradors i d’empreses de 
serveis; que va tenir com opo-
nents a l’especialista en comerç 
Oriol Cesena de la consultora 
Focalizza, la responsable de 
comunicació i estratègia de 
Ceina Paulina Jordán i la pri-
mera tinent d’alcalde Àngels 
Chacón.
L’Oriol Cesena va donar el seu 
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punt de vista sobre el petit co-
merç i algunes claus sobre com 
potenciar-lo i promocionar-lo, 
de la mateixa manera que va 
reivindicar la importància 
de fer-lo créixer a través de 
les xarxes. Segons l’Oriol “el 
consumidor d’avui en dia viu 
connectat i contínuament in-
format”. Així doncs, qualsevol 
establiment, vengui productes 
o serveis, ha de ser present a les 
xarxes i a les plataformes que 
ens aporten serveis de promo-
ció barats i efectius, més que no 
pas en una pàgina web. L’Oriol 
ens explica que el comerç de 
proximitat s’ha de reconvertir 
en una experiència positiva de 
cara al consumidor, tant en la 
pre-compra -la informació que 
pugui trobar a les xarxes-, en 
la compra -establiment atrac-
tiu, atenció, empatia amb el 
comprador/usuari...-, com en 
la post-compra–la qualitat del 
producte o servei, l’atenció da-
vant qualsevol eventualitat al 
respecte, la necessitat de tornar 
a l’establiment on ha comprat-. 
És doncs, l’experiència de la 

compra física el pilar fona-
mental per al bon funciona-
ment del negoci, entenent que 
l’actitud envers l’usuari/com-
prador és un factor important 
que pot marcar la diferència 
entre comprar a través d’inter-
net o anar a la botiga de barri, 
no pas el preu. Finalment, la 
transformació associativa és 
fonamental per el desenvolu-
pament d’un comerç fort a les 
ciutats. Aspectes com la neteja, 
la senyalització, la seguretat,... 
del seu entorn més proper re-
sulten factors molt importants 
perquè la comunió de comerç 
i ciutat esdevinguin una autèn-
tica locomotora de desenvolu-
pament econòmic i comercial.
Per la seva part, la Paulina 
Jordán va donar algunes claus 
per millorar la visibilitat del 
comerç a les xarxes i va inci-
dir en la necessitat, també des 
d’aquestes plataformes, d’emo-
cionar al client i escoltar-lo. 
També va reivindicar la impor-
tància dels clústers comercials 
per fer front a necessitats co-
munes així com la importància 

de la formació en les noves tec-
nologies, com a eines útils per 
la gestió i millora del negoci.
Per acabar, l’Àngels Chacón va 
parlar del projecte europeu Ur-
ban III Retailink, per la promo-
ció i potenciació del comerç en 
ciutats mitjanes europees, on 
l’Ajuntament d’Igualada i les 
diferents associacions partici-
pen des de fa uns mesos.

L’acte es va tancar amb la pre-
sentació, per part de la junta, 
dels balanços de l’any 2016 
de l’Associació Nou Centre 
d’Igualada i el projecte aprovat 
pel 2017, fent èmfasi en la ne-
cessitat d’estar al dia sobre les 
tendències, contínuament can-
viants, sobre consum i hàbits 
de compra tant de productes 
com de serveis.



Torna a la polèmica a Vilanova del Camí 
per l’històric projecte del carrer Cervantes

22 |  COMARCA Divendres, 26 de maig de 2017

El veïnat afectat, nou 
famílies, recull signatu-

res davant unes “con-
tribucions especials” 
desorbitades, per un 

carrer afectat des 
de fa 40 anys que 

ara el govern vol fer

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T èrbol assumpte a Vi-
lanova del Camí, i, a 
més, amb rerefons po-

lític. Tot plegat, a l’entorn del 
carrer Cervantes, un dels dos 
que encara queden per com-
pletar del vell Pla General del 
municipi, afectat fa més de 
quatre dècades. Es tracta d’un 
vial que haurà de tenir un fort 
pendent, i que comunicarà la 
carretera d’Igualada, a l’altura 
de més o menys l’Ajuntament, 
amb el barri del Camp del Rei, 
a l’altura del carrer Cervantes 
que ja està construït. La inten-
ció no és altra que obrir un nou 
accés a Vilanova des d’Iguala-
da, al barri del Camp del Rei, 
on viuen 4.000 habitants.
Ara, el govern de Noemí 
Trucharte ha decidit reobrir 
aquest assumpte, i de seguida 
han saltat les espurnes entre el 
veïnat afectat, obligat a pagar 
unes “contribucions especials” 
desorbitades. 
El projecte té el nom de Sector 
PMUr5, un nom tan estrany 
com tot l’enrenou que sempre 
l’ha acompanyat. Els seus ter-
renys, majoritàriament d’una 
sola família, han estat afectats 
durant anys. Amb l’aprovació 
del nou POUM, l’any 2009, 
quan era alcalde Joan Vich i 
la número 2 del govern era 
l’exalcaldessa Vanessa Gon-
zález, el projecte va continu-
ar mantenint-se. Amb tot, va 
fer-se un Pla de Millora Ur-
bana d’aquest sector, redactat 
el desembre d’aquell any per 
l’arquitecte Casimir Torrens 
Potau -disponible fàcilment 
encara a Internet- en què la 
valoració de totes les obres 
pujava 1.995.442,05 €.
A l’informe es diu que “l’actu-

La família més 
afectada va aconseguir 

el 2009, a través 
d’al·legacions, passar 
de poder construir 20 
pisos a 56... però això 

ara no s’ha dit

ació es considera viable doncs 
el preu final del m2 de sòl net 
resulta, un cop cedits els es-
pais per a sistemes i la reper-
cussió de despeses i costos 
d’inversió, inferior al preu del 
sòl net urbanitzat de mercat 
de la zona”, i recalcava -fa vuit 
anys- que “els fons disponibles 
per aquesta actuació seran su-
fragats per les diferents propi-
etats”. És a dir, ja quedava clar 
llavors que els veïns haurien 
de passar per caixa... L’esmen-
tat “pla de millora” va costar 
25.000€ a les arques públiques 
vilanovines. És possible, però, 
que alguns dels afectats ni se 
n’assabentessin. Alguns sí, pel 
que s’ha sabut recentment.

Important canvi el 2009
Durant les últimes setmanes, 
arran de la pretesa polèmica, 
de la qual tots els mitjans ens 
n’hem fet ressò, i l’inici d’una 
recollida de signatures per 
part dels veïns després d’un 
notable enrenou en el ple mu-
nicipal del 8 de maig, en què 
la base del discurs ha estat la 
incapacitat econòmica del 
veïnat per fer front als paga-
ments i el seu desconeixement 
per manca de documentació, 
no s’ha explicat que la famí-
lia més afectada va presentar 
al·legacions el 2009, durant 
el procés d’aprovació del nou 

POUM. Va ser l’única que va 
fer-ho.
En aquell moment, tal i com 
es pot observar en els docu-
ments públics disponibles a 
l’Ajuntament, el veí no es va 
oposar al projecte. És més, de-
manava no estar gravat amb 
zones verdes, evitar cedir el 
10% d’aprofitament mitjà, i 
augmentar de 28 a 40 els pi-
sos que, una vegada acabades 
les obres, tindria dret a cons-
truir i vendre. De convertir-se 
en realitat, era un negoci rodó 
en aquella època, quan la crisi 
encara no havia picat de debò. 
El govern municipal de llavors 
li va concedir no només tot 
el que demanava, sinó que va 
augmentar el nombre de pisos 
a 56... Situació que es manté 
a dia d’avui, però la diferèn-
cia és que ara hi està enèrgi-
cament en contra, a menys 
que el carrer sigui considerat 
“d’interès general” i les obres 
les paguin tots els vilanovins, 
tal i com s’ha suggerit en al-
guna ocasió, també en el ple 
de 8 de maig, fent seves les 
paraules d’un regidor del go-
vern municipal qui afirmava 
que l’obertura del carrer era 
“vital” per al municipi.

En cap moment cap dels ve-
ïns, en demanar suport a la 
població de Vilanova i a la 
premsa, ha comentat res de 
tot això -hagués anat bé, cer-
tament, perquè si no la infor-
mació queda incompleta-, fins 
que aquesta setmana algun veí 
d’un carrer proper ho ha fet 
córrer per la xarxa per “refres-
car” la memòria. 
Davant La Veu, la portaveu de 
la família afectada ha explicat 
que “és cert que es van acon-
seguir aquestes millores, però 
això és perquè jo vaig anar a 
veure l’alcalde Joan Vich en 
assabentar-me que el carrer es 
mantenia en el nou POUM, i 
ell amb va dir que no estava 
disposat a treure’l, que s’havia 
de fer. Per això vam presentar 
al·legacions”. 
Per acabar-ho d’adobar, alguns 
hi posen per mig la política, 
tota vegada que l’exregidor de 
CiU Joan Carles Bernáldez té 
relació directa amb la família 
més afectada pel projecte. Hi 
ha qui diu que tot plegat són 
revenges de l’actual regidor 
d’Urbanisme, Juan Manuel 
Cividanes, per vells comptes 
pendents quan CiU va passar 
a formar part del govern de 

Joan Vich i, després, de Va-
nesa González. Malaurada-
ment, la part més bruta de la 
política torna a ser notícia a 
Vilanova del Camí.

Campanya dels veïns a inter-
net i recollida de firmes
Els veïns afectats han iniciat 
una recollida de signatures a 
Vilanova del Camí i Igualada i 
també una campanya al portal 
d’internet change.org, sota el 
lema “Aturem el carrer de la 
vergonya”. 
Aquesta setmana van mante-
nir una primera reunió amb 
l’alcaldessa Noemí Truchar-
te, sense resultats satisfacto-
ris, més enllà de quedar per 
dilluns vinent, en el que, en 
principi, el govern munici-
pal ha de donar una respos-
ta sobre si continua amb el 
projecte o bé l’atura. 

Alguns dels veïns afectats. Foto: Jordi Puiggròs.
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Vista virtual de com quedaria el carrer, vist des de l’entrada de Vilanova.
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L’alcaldessa Noemí 
Trucharte diu que el 
projecte pot costar la 

meitat del previst, i que 
“s’adoptarà la millor 

solució per a tots”

Vista aèria dels terrenys afectats, i a la dreta, de les propietats existents en el projecte. La propietat “06” va assolir el 2009 significatives millores d’edificabilitat.

Proposta vigent del PMUr-5.
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Els veïns -alguns molt empre-
nyats, perquè afirmen haver 
de pagar molts milers d’euros, 
inassumibles per a una famí-
lia treballadora- afirmen que 
“el carrer és econòmicament 
inviable, i del tot innecessari”. 
Afirmen que les cases “s’hau-
ran d’apuntalar perquè no s’es-
fondrin. S’han de posar murs 
de contenció que encareixen 
enormement el projecte”, di-
uen, tot i que el regidor d’Ur-
banisme, Juan M. Cividanes, 
ho nega. “No és cert, no hi ha 
cap mur de contenció”.
Els veïns afirmen també que 
“el carrer no solucionarà els 
problemes de mobilitat, ja que 
es va planificar als anys vui-
tanta quan encara no hi havia 
les actuals sortides, i va a parar 
a un cul de sac del nucli antic. 
Els temps han canviat, però 
l’actual govern municipal de 
Vilanova del Camí sembla an-

corat en el passat”.
Segons els veïns, el pressupost 
que els afectarà per urbanitzar 
el carrer és de 543.000€, “un 
cost totalment inassumible 
per aquestes famílies, majori-
tàriament pensionistes i gent 
modesta del municipi, afectats 
molts d’ells per les polèmiques 
contribucions especials del 
carrer Major, però l’Ajunta-
ment no l’importa, pretén que 
uns pocs veïns paguin la urba-
nització del carrer”. 
Als veïns també els ha moles-
tat que la majoria de regidors 
del consistori “desconeixia 
l’envergadura del pla. Al ser 
preguntats en directe al ple 
municipal, cap dels partits 
de govern va saber respon-
dre mínimament quin era el 
seu cost. Llavors qui ha pres 
la decisió de tirar endavant 
aquest pla? Qui té interès en 
aquest projecte i arruïnar les 

famílies? Quin interès hi pot 
haver ara de pressa i corrents 
per tirar endavant un projecte 
que porta més de 30 anys pa-
ralitzat?”, es pregunten, i aquí 
és on l’ombra de la delicada si-
tuació política de Vilanova del 
Camí torna a sorgir amb tota 
la força. 
El veïnat diu que se’n va as-
sabentar de la reobertura del 
projecte per la premsa. De fet, 
va ser signat per Cividanes, 
quan va ser alcalde acciden-
tal en absència de Trucharte. 
Els veïns van presentar un 
manifest signat el 20 de març 
a l’Ajuntament, però afirmen 
que mai ningú els ha donat 
cap resposta. 

Noemí Trucharte: “El projec-
te el van aprovar els que ara 
són a l’oposició”
L’alcaldessa Noemí Truchar-
te ha explicat a La Veu que 

“aquest és un projecte aprovat 
per l’Ajuntament, també per 
Vanesa González, que ara es 
posa davant dels veïns”, i re-
corda que “al veí més afectat se 
li va proporcionar una edifica-
bilitat més que significativa, i 
no va dir pas res”.  L’alcaldessa 
afirma que “ens hem trobat un 
projecte que el van aprovar els 
que ara són a l’oposició, i uns 
veïns que no hi estaven pas en 
desacord, i que solucionarà 
problemes de mobilitat”. Truc-

harte exposa que “s’ha actuat 
de bona fe, tirem endavant un 
projecte que és bo per Vilano-
va”. 
Respecte el preu a pagar, diu 
que “els 543.000€ era un preu 
del 2009, quan la construcció 
estava en plena forma, i els tèc-
nics ens han dit que pot baixar 
entre un 30 i un 50%,  fins a 
250.000€. Els costos no són els 
mateixos que abans, per això 
hem decidit tirar-ho enda-
vant. Reconec que tot i això hi 
ha persones que poden tenir 
dificultats perquè les quanti-
tats són igualment elevades, i 
per això ho valorarem aquesta 
setmana amb els grups del go-
vern i a veure què es decideix 
en equip, dilluns donarem als 
veïns una resposta definitiva. 
La voluntat és donar la millor 
solució per a tots”.
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MONTBUI / LA VEU 

D urant aquesta set-
mana s’està celebrant 
a la Sala Auditori de 

Mont-Àgora la primera edició 
de la «Setmana de les Arts», 
conjunt d’activitats culturals 
que volen apropar les diferents 
manifestacions artístiques als 
estudiants de les escoles i de 
l’Institut Montbui. Les acti-
vitats van començar dilluns, 
amb un Concert de l’Orquestra 
de Violins i Violoncels. Aquest 
projecte ha permès introduir 
la músca a les diferents escoles 
montbuienques, i dilluns els 
alumnes de segon curs de les 
escoles Antoni Gaudí, Garcia 
Lorca i Montbou van oferir un 
gran recital musical, en un acte 
que va ser obert a la presència 
de les famílies.
L’endemà dimarts 23 es va or-
ganitzar l’activitat «Retrats, 
instal·lació artística», la qual 
va anar a càrrec dels alumnes 

de l’Institut Montbui. Aquest 
dimecres dia 24, entre les 10 
del matí i la una de la tarda 
s’ha dut a terme la proposta 
dramatúrgica «Un matí de te-
atre», amb actuacions de tea-
tre dels alumnes de les escoles 
Antoni Gaudí, Garcia Lorca i 
Montbou, que han actuat da-
vant més de 200 persones.
Finalitzaven les activitats de la 
I Setmana de les Arts la canta-
ta «El ratolí electrònic», que va 
tenir lloc ahir dijous a partir de 
dos quarts de 12 del matí, i en 
la qual hi van prendre part els 
alumnes de quart curs de les 
escoles Antoni Gaudí i Garcia 
Lorca i els de sisè de l’Escola 
Montbou.
La I Setmana de les Arts ha es-
tat possible per l’organització 
de les regidories d’Educació 
i Cultura de l’Ajuntament de 
Montbui i la implicació de les 
escoles Garcia Lorca, Anto-
ni Gaudí i Montbui, així com 
l’Institut Montbui.

Montbui ha celebrat la 1a 
Setmana de les Arts

MONTBUI / LA VEU 

U n any més, el tercer 
diumenge de maig 
La Tossa de Montbui 

va celebrar la festa grossa, un 
Aplec del Roser que va tornar 
a omplir de festa i germanor 
el cim montbuienc. 
Durant tot el matí es van dur 
a terme moltes activitats. No 
hi van faltar les tradicionals 
arengadada, l’audició i balla-
da de sardanes, els sortejos 
de regals entre els assistents, 
i l’ofici solemne amenitzat 
enguany per la Coral Si Fa 
Sol. Com és habitual el Ball 
de Gegants amb els grallers i 
timbalers de Montbui va po-
sar la cloenda.
Entre les novetats d’aquesta 
edició, l’exposició «Històries 
i llegendes de Montbui», de 
l’artista Xènia Roig, amb il-
lustracions digitals. 
Però si una activitat va sor-
prendre als assistents va ser la 
possibilitat de veure el mun-
tatge àudiovisual «Creant il-
lusió», realitzat pel fotògraf 
i artista montbuienc Paco 
Tostado. El muntatge àudi-
ovisual sobre La Tossa, en 
tres dimensions, va ser molt 
ben valorat pels assistents, 
que van fer cues per poder-lo 
veure «in situ» a la sala del 
castell, utilitzant unes ulleres 
3D preparades per fer-ne el 
visionat. 

La meteorologia va acompa-
nyar i molts montbuiencs i 
anoiencs van pujar caminant 
fins el cim. Aquells que van 
voler pujar en vehicle van 
haver de fer-ho a través d’un 
autocar-llençadora que feia 
parada al Nucli Urbà (Maxi 
Dia-Vista Alegre) i al Nucli 
Antic (Camp de la Sort) i que 
pujava al cim cada 30 minuts.

El Punt d’Informació, un 
alicient més per visitar La 
Tossa
Entre els mesos d’abril i oc-
tubre està en funcionament 
el punt d’informació turístic 
de Montbui, ubicat al cim 
de La Tossa de Montbui. El 
punt d’informació està ubi-
cat a la zona de l’antic refugi, 

on els visitants podran tro-
bar informació sobre l’espai 
natural i patrimonial de La 
Tossa, també sobre allotja-
ment, oferta de restauració i 
principals punts d’interès de 
Montbui. L’horari d’atenció al 
públic del servei és el següent: 
Dijous de 10 a 13 hores; di-
vendres i dissabtes de 10 a 14 
i de 16 a 19 i diumenges de 10 
a 14 hores. 
Aquest espai d’informació 
turística complementa l’im-
portant servei que realitza el 
refugi-restaurant La Tossa. 
L’oficina d’informació turís-
tica compta amb una infor-
madora-dinamitzadora que 
assessora els visitants sobre 
aquells temes d’interès d’inte-
rès turístic o informatiu. 

L’Aplec del Roser, la festa major de la 
Tossa, amb gran participació

MONTBUI / LA VEU 

Fins el 25 de juny es podrà veu-
re a la Sala d’Exposicions-Ves-
tíbul de l’Espai de les Arts i del 
Coneixement Mont-Àgora una 
exposició de cartells modernis-
tes de gran format cedida per 
l’Institut del Teatre. Es tracta 
d’una exposició formada per 
una trentena de litografies dels 
autors europeus més repre-
sentatius de l’Art Noveau de 
finals del segle XIX i principis 
del XX, des de Jules Chéret i 
Henri Tolouse-Lautrec fins a 
Alfons Mucha, passant per l’es-
cola austríaca encarnada per 
Gustav Klimt. Entre els repre-
sentants d’aquella nova tècnica 

publicitària que va causar furor 
als teatres i les sales de ball hi 
ha també un bon grapat d’artis-
tes del país, com Alexandre de 
Riquer, Josep Triadó i Antoni i 
Miquel Utrillo, entre d’altres. 
Altres cartells d’Art Nouveau 
que inclou la mostra són obres 
de Leopoldo Metlicovitx, 
Adolphe Hohenstein, Henri 
Van de Velde i John Hassall, 
entre d’altres. 
Les obres d’aquesta exposició 
es podran veure de dilluns a 
divendres de 16.00 a 20.30 ho-
res; també els dijous i dissabte 
de 10.00 a 14.00 hores i en els 
horaris de tarda-vespre coin-
cidint amb les projeccions de 
Mont-Àgora Cinemes.

Exposició de cartells teatrals 
modernistes a Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgora 
està duent a terme un Ta-
ller d’Il·lustració entre els 
seus lectors. Una desena per 
persones està participant en 
aquesta activitat, de la qual 
s’han fet ja les primeres ses-
sions i que va a càrrec de 
l’il·lustrador i dissenyador 
gràfic Nil Morist. 
En aquest curs-taller es re-
alitza una introducció als 
conceptes de còmic, dibuix 
i il·lustració i es donen pau-
tes i eines als assistents per 
introduir-se i millorar en 
aquests àmbits de creació 
artística. 
La darrera sessió d’aquest 
Taller d’Il·lustració tindrà 

lloc demà dijous entre les 
sis i les vuit de la tarda. 

La biblioteca Mont-Àgora du a terme 
un taller d’il·lustració

Organitza l’activitat la Bi-
blioteca Mont-Àgora. 



COMARCA  |  25Divendres, 26 de maig de 2017

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-

munt, amb la col·laboració 
de l’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran, organitza, del 
27 de maig al 4 de juny, una 
nova edició de la Setmana de 
la Gent Gran, que ja serà la 
divuitena. Durant aquestes 
set jornades es faran diverses 
activitats, com un espectacle 
musical, una excursió o un 
bingo, i es clourà amb un di-
nar de germanor. 
L’acte que obrirà la Setmana 
de la Gent Gran d’enguany, el 
dissabte 27 de maig, serà un 
espectacle de sarsuela, cançó 
catalana i òpera, a càrrec de la 
formació Òpera Prima i que 
portarà per títol “Què can-
tem?”. L’actuació tindrà lloc 
a partir de les 7 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
El dilluns 29 de maig, a partir 
de 2/4 de 6 de la tarda al parc 
de Sant Galderic, tindrà lloc el 
Juguem Plegats, una iniciativa 
que s’organitza des de fa uns 
anys i que vol fomentar l’inter-
canvi generacional entre avis i 
infants. Hi haurà diversos jocs, 
com estirar la corda, practicar 
la punteria o fer bombolles de 
sabó, i tallers, com un de tre-
nes, un de màscares o un de 
pintar la cara. També hi haurà 
una ballada de sardanes i be-

renar per a tots els assistents.
Per al dimecres 31 de maig 
s’ha programat una sortida a 
Camprodon, que inclourà una 
visita guiada pel poble, una 
degustació de productes tí-
pics en un forn i dinar. L’auto-
bús sortirà a les 8 del matí des 
de l’Hotel Robert. El dijous 1 
de juny a partir de les 6 de la 
tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran organitza-
rà un ball amb el grup Tago 
Mago.
El divendres 2 de juny, la ma-
teixa entitat organitzarà un 
bingo especial, que tindrà lloc 
a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
al Teatre Jardí. A més de jugar 
al bingo, els assistents també 
podran berenar. I el dissabte 
3 de juny, a les 7 de la tarda 
a l’església de Santa Maria, hi 

La gent gran de la Pobla de Claramunt 
es prepara per viure la seva 18a Setmana

haurà una missa cantada i, a 
continuació, un concert amb 
l’Agrupació Coral La Llàntia, 
en record de la gent gran del 
poble.
La XVIII Setmana de la Gent 
Gran es tancarà amb un dinar 
de germanor, que tindrà lloc 
a les 2 del migdia al Restau-
rant Mas dels Vivencs, i que 
comptarà amb l’assistència 
de la coneguda dibuixant Pi-
larín Bayés. En el transcurs 
d’aquest dinar, s’homenatjarà 
l’àvia i l’avi de més edat del 
municipi, Rosa Valls, de 102 
anys, i Ramon Cervelló, de 94 
anys. Així mateix es farà un 
reconeixement als poblatans 
i les poblatanes nascuts en-
tre els anys 1939 i 1941, i que 
seran 37. La festa es tancarà 
amb un ball a càrrec de la for-
mació A Vives Veus.

ÒDENA / LA VEU 

El proper diumenge 28 de 
maig, a les 12:00h, es durà a 
terme la primera visita guia-
da al Castell d’Òdena. Aques-
ta visita serà la primera de les 
que s’aniran fent periòdica-
ment cada quart diumenge de 
mes. En aquesta recorrerem 
el conjunt castral d’Òdena, 
un dels castells més rellevants 
de la Conca d’Òdena i docu-

mentat ja a mitjans del segle 
X, cosa que el fa dels més 
antics de la comarca. Així 
mateix en descobrirem l’evo-
lució històrica, fins ben entrat 
el segle XX, i descobrirem els 
personatges i moments més 
rellevants del Castell. 
El punt de trobada i inici de 
la visita, a càrrec d’Anoia Pa-
trimoni, serà el mateix Castell 
d’Òdena (carrer de la Torre, 
2). La visita serà gratuïta.

Visites guiades al Castell 
d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

L ’Oficina Jove del Con-
sell Comarcal de l’Ano-
ia posa a la disposició 

dels municipis, durant els 
mesos d’estiu, una Oficina 
Mòbil d’Informació Juvenil. 
Es tracta d’una autocaravana 
on tècnics dinamitzadors de 
Joventut ofereixen als joves 
informació i assessorament 
sobre diverses temàtiques 
que són del seu interès, com 
per exemple les oportuni-
tats per marxar a estudiar 
o treballar a l’estranger (vo-
luntariat, camps de treball, 
treball temporal, aprenen-
tatge d’idiomes, pràctiques 
laborals …), la tramitació de 
carnets juvenils internacio-
nals que permeten gaudir de 
descomptes en allotjaments, 
museus, transport o esta-
bliments comercials (carnet 
d’alberguista, d’estudiant, de 
professor i jove internacio-
nal).
En aquesta oficina mòbil 
també s’ofereix orientació 
acadèmica sobre sortides 
formatives i sobre els centres 
que les ofereixen, i s’informa 
de les beques per a estudiants 
i els processos de tramitació. 
A més, els tècnics dinamit-

zadors de Joventut donen a 
conèixer el programa de Ga-
rantia Juvenil i facilitaran la 
inscripció als joves, a més 
d’informar sobre diferents 
propostes de lleure, oci i es-
port que poden fer durant 
l’estiu.
Gràcies al conveni subscrit 
entre el Servei Comarcal de 
Joventut del Consell i l’Ajun-
tament d’Òdena, l’Oficina 
Mòbil d’Informació Juvenil 
farà parada al barri Sant Pere 
els dimarts 16 i 25 de maig, a 
l’Espelt el dimarts 23 de maig, 
i al nucli d’Òdena els dies 6, 
i 14 de juny i el 13 de juliol 
coincidint amb la setmana de 
la Joventut i l’Esport. L’horari 
serà de 17 a 20h.
A més d’informar els joves i 
les seves famílies sobre totes 
aquestes qüestions, l’objec-
tiu també és afavorir la par-
ticipació i la implicació dels 
joves en l’àmbit municipal i 
comarcal.
Per més informació l’Oficina 
Mòbil d’Informació Juvenil 
podeu contactar amb l’Ofi-
cina Jove de l’Anoia a través 
de correu electrònic: anoia@
oficinajove.cat,  trucant al: 
93.805.15.85 o bé enviant 
un missatge de whatsapp al: 
679.964.669.

L’Oficina mòbil 
d’informació juvenil fa 
parada a Òdena 

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va recuperar l’any 2000 
l’antiga tradició d’escollir Pu-
billa i les seves Dames d’Ho-
nor així com també la Pubille-
ta i l’Hereuet. Des d’aleshores, 
cada any, la Festa Major del 
municipi s’obre amb un acte 
institucional on es fa el relleu 
d’aquests càrrecs representa-
tius del municipi.
Des de la regidoria de Cultura 
s’ha obert una convocatòria 
perquè es puguin presentar 

propostes per a Pubilleta i He-
reuet. Han de ser nens i nenes 
de 5 a 8 anys, de Vilanova del 
Camí, i disposats a represen-
tar el municipi en diferents 
actes institucionals i festius. 
Les famílies que estiguin in-
teressades cal que es posin en 
contacte amb l’Àrea de Cultu-
ra. Ho poden fer per correu 
electrònic a cultura@vilano-
vadelcami.cat; o per telèfon; a 
93 805 44 11. Hi ha temps fins 
el proper 9 de juny. 

L’Ajuntament de Vilanova 
busca pubilleta i hereuet

Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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PIERA / LA VEU 

E l Parlament va apro-
var dimecres una pro-
posta de resolució del 

grup parlamentari popular 
que exigeix   a la Generalitat 
instal·lar una nova comissa-
ria de policia al municipi de 
Piera per reforçar la seguretat 
a la comarca de l’Anoia.
El diputat del PPC, Alberto 
Villagrasa ha assenyalat que 
“aquest nou equipament poli-
cial permetrà donar un millor 
servei de seguretat i preven-
ció en una comarca amb mu-
nicipis molt segregats i urba-
nitzacions molt disperses, on, 
a més, es ve donats problemes 
de convivència en els últims 
temps “.
Segons Villagrasa, “La proxi-
mitat dels efectius i els equi-
paments policials ajuden a 

millorar la prevenció del de-
licte, millorar la percepció de 
la Seguretat del ciutadà i tenir 
una capacitat de reacció molt 
més gran en cas de necessitat”
El municipi de Piera té més de 
15.000 habitants, és la segona 
població en nombre d’habi-
tants de la comarca de l’Ano-
ia després d’Igualada, que ja 
té una comissaria de policia 
dels Mossos d’Esquadra. El 
text proposa que la nova co-
missaria donarà servei als 
municpios de Masquefa, el 
Bruc, Hostalets de Pierola, 
Capellades, Vallbona d’Ano-
ia, La Torre de Claramunt, la 
Pobla de Claramunt, Cabrera 
d’Anoia i la pròpia Piera.
La proposta es va aprovar a la 
Comissió d’Interior amb els 
vots a favor de tots els grups 
parlamentaris a excepció de 
JXSI que s’ha abstingut.

El Parlament aprova obrir 
una comissaria a Piera gràcies 
a una proposta del PPC

PIERA / LA VEU 

D el 20 de maig al 18 
de juny s’ampliarà 
l’horari de l’equipa-

ment per oferir aquest servei 
de suport als estudiants coin-
cidint amb l’època d’exàmens
La Biblioteca tornarà a oferir 
aquest mes de maig l’aula 
d’estudi, un servei plenament 
consolidat per l’augment dels 
usuaris que l’utilitzen en cada 
edició. Coincidint amb el fi-
nal de curs i l’època d’exàmens 
als instituts i les universitats, 
l’equipament ampliarà el seu 
horari habitual d’obertura del 
20 de maig i fins el 18 de juny. 
Diversos monitors oferiran 

suport i vetllaran per facilitar 
un espai d’estudi agradable i 
fàcil per a totes les persones 
que en vulguin fer ús, a més 
d’ajudar a resoldre els dubtes 
que puguin tenir els estudi-
ants.
L’horari de l’aula d’estudi serà 
cada dia de la setmana de 
15.30 h a 20.30 h i dimarts, 
dijous i els caps de setma-
na, també al matí, de 10 a 14 
h. Aquest servei, ofert per 
l’Ajuntament de Piera, està 
dirigit als majors de 16 anys 
que estiguin cursant ESO, 
batxillerat, cicles formatius 
o estudis universitaris o que 
necessitin estudiar per con-
cursos d’oposicions.

Obertura de l’aula 
d’estudi a la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

D imecres 24 de maig 
es va oficialitzar el 
canvi d’alcaldia en 

un ple extraordinari en el 
qual Josep Llopart va pren-
dre possessió com a màxim 
responsable del consistori 
pierenc. El canvi és degut al 
pacte de govern a què van ar-
ribar Esquerra Republicana i 
el Partit Demòcrata Europeu 

a principis de legislatura i que 
establia una alcaldia compar-
tida entre els dos caps de llis-
ta, Jordi Madrid i Josep Llo-
part. L’acord del juny del 2015 
determinava que el republicà 
seria batlle els dos primers 
anys de mandat i l’últim, i 
que el convergent n’ocuparia 
el càrrec al tercer any.
Aquesta modificació del car-
tipàs no implica, però, cap 
canvi de rumb en el govern 
municipal, ja que l’acord de 
govern subscrit fa dos anys 
també establia les prioritats 
del bipartit ERC-PDeCAT: 
la reactivació econòmica i la 
lluita contra l’atur, les políti-
ques de benestar social i de 
salut, la neteja i la seguretat, 
l’educació, la cultura i l’es-

Josep Llopart, nou alcalde de Piera

El canvi al capdavant 
de l’alcaldia durant el 
proper any és fruit del 
pacte de govern al qual 

es va arribar a l’inici
 de la legislatura

port i les infraestructures i els 
equipaments, sense oblidar 
els barris i pobles i el suport a 
les entitats, i tot amb la màxi-
ma transparència, participa-
ció i eficiència.
El canvi d’alcalde només afec-
ta l’intercanvi de l’alcaldia i 
la primera tinença, però els 
caps de files d’ERC i PDe-
CAT mantindran les seves 
regidories actuals: Jordi Ma-
drid continuarà al capdavant 
d’Obres i Urbanisme i Josep 
Llopart es responsabilitzarà 
també d’Obres i Urbanisme i 
d’Empresa i Ocupació i Fires. 
Pel que fa a la resta de regi-
dors de govern no hi haurà 
cap modificació: es mantenen 
cinc regidories per a ERC i 
quatre per al PDeCAT.

Visita a Aperitius Catalans SL 
Termens, de directius del sector de 
l’alimentació i hostaleria britànics
PIERA / LA VEU 

U n grup de nou perso-
nes d’origen britànic, 
totes elles provinents 

del món de l’hostaleria i l’ali-
mentació, van visitar fa uns 
quants dies les instal·lacions 
d’Aperitius Catalans SL Ter-
mens, a Piera.
Es tracta de directius, caps de 
vendes i compres i personal 
del sector als quals l’equip de 
l’empresa els va mostrar els 
processos d’elaboració i en-
vasat dels diferents tipus de 
fruits secs.
L’objectiu de la visita era mos-
trar l’elaboració i envasat dels 
productes que ofereix l’em-
presa per tal d’incrementar 

les vendes en aquell país. El 
resultat de la visita fou molt 

satisfactori, causant una gran 
impressió als visitants.
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HOSTALETS DE P / LA VEU 

Avui divendres la regidoria 
d’ensenyament de l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pie-
rola organitza una xerrada 
informativa sobre el projecte 
“Nova Escola 21” a càrrec 
dels seus responsables a la 
Diputació de Barcelona.
Amb la inclusió de l’Escola 
Renaixença dins del progra-
ma Escola Nova 21, el centre 
hostaletenc participarà d’un 
ecosistema  educatiu avançat 
que intercanviï, que aprengui, 
que millori el seu treball i que 
ajudi al canvi educatiu de tot 
el sistema. La inclusió de l’Es-
cola Renaixença en aquest 
projecte és una oportunitat 
de millora molt important de 
la que seran protagonistes els 
infants i famílies.
L’acte, a càrrec de Carme Za-
ragoza (regidora d’ensenya-
ment dels Hostalets de Pie-
rola, Rafael Homet (Diputat 
d’Educació de la Diputació 
de Barcelona) i Jordi Planas 
(Gerent dels Serveis Educa-
tius de la Diputació de Bar-
celona), exposarà els eixos 
bàsics del projecte i resoldran 
els dubtes de les famílies da-
vant la seva implantació a 
l’Escola Renaixença.

Xerrada sobre el 
projecte Escola 
Nova 21

HOSTALETS DE P / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
Turisme organitza, entre 
els dies 26 i 28 de maig, 

el Mercat d’Escapades, l’apara-
dor de les millors experiències 
turístiques a Catalunya. 
Per segon any consecutiu, la 
paleontologia i els Hostalets de 
Pierola hi seran presents amb 
un estand informatiu de totes 
les activitats paleontològiques, 
familiars, esportives i culturals 

que es poden fer al nostre mu-
nicipi. La paleontologia jugarà 
un paper molt important, però 
no faltarà tota la informació 
referent al patrimoni moder-
nista, el patrimoni natural i les 
activitats físiques i esportives
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola, conjuntament amb 
l’alberg de Can Roviralta refor-
ça la seva aposta per fer present 
l’oferta turística hostaletenca al 
gran públic. En aquest sentit, 
el Mercat d’Escapades és un 

La paleontologia i els Hostalets de Pierola al Mercat 
d’Escapades de Catalunya

gran aparador que permetrà a 
un gran nombre de ciutadans 
conèixer de primera mà les ex-
periències que es poden viure 
als Hostalets.
El Mercat d’Escapades se ce-
lebrarà al Passeig Lluís Com-
panys de Barcelona (Arc del 
Triomf) entre els dies 26 i 28 
de maig. L’estand dels Hosta-
lets de Pierola se situarà a la 
zona de ‘Vacances en família’. 
Els horaris d’atenció i visita 
seran:

• Divendres, 26. De 12h a 21h.
• Dissabte, 27. D’11h a 21h.
• Diumenge, 28. D’11h a 18h.

A més, el Mercat d’Escapades 
serà també una excusa per 
passar una bona estona, ja que 
hi haurà programades un gra-
pat d’activitats i tallers, des de 
passejades en ‘burricleta’ fins a 
actuacions musicals. A més, al 
bell mig del Mercat hi trobareu 
una àrea gastronòmica on lle-
par-vos els dits!

HOSTALETS DE P / LA VEU 

La col·laboració entre 
CosmoCaixa i l’Institut 
Català de Paleontolo-

gia Miquel Crusafont (ICP) 
ha permès que es mostrin al 
públic els esquelets parcials 
de tres espècimens coneguts 
popularment com en Pau, en 
Jordi i la Laia. Són holotips, és 
a dir, exemplars que han servit 
per descriure les noves espè-
cies per a la ciència a les que 
pertanyen. Les seves restes van 
ser excavades als jaciments de 
l’Abocador de Can Mata (als 
Hostalets de Pierola, Anoia) 
i el de Can Llobateres (a Sa-
badell, Vallès Occidental). A 
banda dels fòssils originals, 
s’exhibiran tres escultures ela-
borades per l’artista i biòleg 
Ramon López que representen 
l’aspecte en vida d’aquests pri-
mats.

Els fòssils formen part de la 
col·lecció del Museu de l’ICP 
i mai fins ara s’havien mostrat 
al públic conjuntament. S’ex-
posaran a la primera planta 
de CosmoCaixa des del 18 de 
maig fins al dia 7 de setembre. 
La inauguració de la mostra 
coincideix amb la celebració 
del Dia Internacional dels Mu-
seus.
La Laia (Pliobates cataloniae), 
en Jordi (Hispanopithecus lai-
etanus) i en Pau (Pierolapithe-
cus catalaunicus) pertanyen a 
tres espècies diferents d’homi-
noïdeus, el grup que comprèn 
els grans antropomorfs actuals 
(orangutans, ximpanzés, goril-
les i humans) i els hilobàtids 
(representats actualment pels 
gibons i els siamangs). Malgrat 
que tenen una edat compresa 
entre els 12 i els 9,6 milions 
d’anys, els seus esquelets ja 
presenten una sèrie de carac-
terístiques comuns al grup al 
que pertanyen els humans. El 
seu estudi ha aportat una in-

formació molt valuosa sobre 
com van evolucionar els trets 
que distingeixen els homino-
ïdeus, com són la presència 
d’un disseny corporal ortò-
grade (amb el tòrax ample i 
els omòplats al darrere i no als 
costats) i diverses característi-
ques cranials.
L’esquelet d’en Jordi descrit el 
1996 és l’evidència més anti-
ga d’adaptacions suspensores 
(per penjar-se de les bran-

ques) en el registre fòssil dels 
hominoïdeus, com mostren 
diversos caràcters de les falan-
ges i les vèrtebres. L’any 2002 
i 2003 es van recuperar els 82 
elements que formen l’esque-
let d’en Pau. Corresponen a un 
mascle d’uns 35 kg menjava 
fruits i no tan sols es movia 
de manera quadrúpeda, sinó 
que també solia grimpar ver-
ticalment pels arbres. La Laia, 
la troballa més recent, va ser 

descrita el 2015 i va obrir la 
possibilitat que l’avantpassat 
comú de tots els hominoïdeus 
fos més semblant als gibons 
que no pas als grans antropo-
morfs, a diferencia del que es 
creia fins aquell moment.   
Tot i que actualment a Europa 
ja no hi ha primats en lliber-
tat (si descomptem les anec-
dòtiques mones de Gibraltar), 
una gran diversitat d’espècies 
ocupava els boscos tropicals 
que cobrien Europa durant el 
Miocè. A la península Ibèrica, 
totes les espècies d’hominoï-
deus que s’han descrit, prove-
nen dels jaciments catalans de 
la conca del Vallès-Penedès. 
Entre tots els jaciments de la 
conca destaquen els que es tro-
ben a l’Abocador de Can Mata, 
un abocador de residus urbans 
que, gràcies a la vigilància pa-
leontològica duta a terme du-
rant les tasques de moviments 
de terres entre els anys 2002-
2014, ha proporcionat més de 
70.000 fòssils de vertebrats.

En Jordi, la Laia i en Pau: tres hominoïdeus 
del Miocè a CosmoCaixa

S’ofereix:
• Incorporació immediata

• Jornada Complerta (torn partit)
• Sou segons Conveni + incentius 
derivats dels objectius proposats

Es demana: 
• Experiència mínima de 6 anys, 

sobretot en el sector Serveis
• Català i Castellà parlat i escrit.

• Coneixements : economia i finances; 
estratègia d’oficina productiva; 

estratègies de reducció de costos 
socials i materials; organització i planificació

Empresa del sector serveis necesita 
cobrir  la plaça de DIRECTOR/A

Interessats envieu CV  indicant  a l’assumpte la 
Ref. 6294 a: classificatsveuanoia@gmail.com

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

 Carn de qualitat 
Tracte de proximitat 
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CAPELLADES / LA VEU 

D iumenge es va fer al 
Museu Molí Paperer 
de Capellades la pre·

sentació del projecte Els Ca·
mins del Paper, una proposta 
de cinc rutes que surten de Ca·
pellades per conèixer, passant 
per la natura, el patrimoni in·
dustrial paperer de la comarca.
A la presentació van inter·
venir l’alcalde de Capellades, 
Aleix Auber; el vicepresident 
primer del Consell Comarcal, 
David Alquézar i el regidor 
de Cultura i Promoció, Àngel 
Soteras. Els tres representants 
polítics van coincidir en valo·
rar la importància de donar a 
conèixer el patrimoni indus·
trial paperer de la comarca així 
com de la tasca de conservació 
per evitar que s’acabi deterio·
rant i perdent. Seguidament 
hi hagué una presentació més 
tècnica, per part de la directora 
del Museu Molí Paperer, Victò·
ria Rabal, i de Ton Lloret i Jor·
di Bernadet, que han estat els 
encarregats d’elaborar les cinc 
rutes.
Els assistents, que van omplir 
de gom a gom la sala d’actes 

del Museu, seguidament van 
començar a fer una ruta guiada 
a peu pel primer dels itineraris 
previstos, que comença i acaba 
a Capellades. També es va po·
der fer l’opció guiada pel segon 
circuït, més llarg, en bicicleta.
Finalment, l’acte va acabar a 
l’entrada del Museu amb un 
Tast d’Àrròs Paperer, una altra 
recuperació de patrimoni, en 
aquest cas gastronòmic.
Aquesta és una proposta que ha 
estat impulsada des del Museu 
Molí Paperer de Capellades, 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Capellades, la Diputació de 

Capellades presenta el projecte “Els 
camins del Paper”

Barcelona, el Consell Comarcal 
de l’Anoia i l’entitat AEMdeKP. 
A la presentació del projecte hi 
va assistir la parella de Paperers 
de Capgrossos de Capellades, 
que enguany celebren els 20 
anys de l’entitat.
Les cinc rutes que ahir es van 
presentar es poden consultar 
a la pàgina www.caminsdel·
paper.cat. Davant l’entrada 
del Museu també s’ha instal·
lat un monòlit amb informa·
ció dels cinc itineraris i els 
codis QR on es poden des·
carregar els tracks.

CAPELLADES / LA VEU 

D imecres es va fer la 
darrera proposta del 
cicle “Anem al Te·

atre” que s’ha iniciat aquest 
curs amb a les dues escoles de 
primària de Capellades, amb 
el suport de l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona.
L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és oferir als centre l’oportuni·
tat d’assistir a espectacles de 
teatre, música i dansa de pri·
mer nivell. En aquesta edició 
el cost de l’entrada ha estat de 
5,20 euros per alumne i amb la 
voluntat d’integrar la iniciativa 
dins la dinàmica escolar, des de 
l’Àrea d’Educació s’ha fet una 
aportació econòmica extraor·
dinària de 2,20 euros per estu·
diant. Els 3 euros restants han 
estat assumits per les ampes de 
cada centre educatiu.
Els primers en gaudir de la 
iniciativa han estat els nens 
i nenes de cicle superior, que 
el mes de novembre van veu·
re un recital de música ano·
menat Brass, Brass, Brass. Se·
guidament els de cicle mitjà 
van combinar la música i el 

teatre amb L’Endrapasomnis. 
I aquest dimecres els de cicle 
inicial han tingut dansa amb 
Zaquizamí. La companyia de 
Roberto G. Alonso, amb més 
de 20 anys d’experiència, és 
tot un referent de la dansa a 
Catalunya pel seu particular 
llenguatge coreogràfic, carac·
teritzat per la fusió de la dansa 
amb la narrativa teatral, i una 
concepció escènica peculiar, 
imaginativa i detallista. 
La regidora d’Educació, Susa·

na Moreno, ha valorat aquesta 
experiència de manera molt 
positiva, “aquesta ha estat una 
iniciativa conjunta de la regi·
doria d’educació i la de cultura 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona amb la voluntat 
de poder apropar als nens i ne·
nes de Capellades espectacles 
de primer nivell i de qualitat. 
Des de les regidories volem 
consolidar aquest proposta i 
que acabi esdevenint una cita 
anual amb les escoles”.

S’acaba el cicle “Anem al Teatre”

CAPELLADES / LA VEU 

L ’Àrea d’Urbanisme i 
sostenibilitat de l’Ajun·
tament de Capellades 

desplaça els contenidors blau, 
groc i verd de l’aparcament de 
l’esplanada del Capelló perquè 
s’han convertit en un focus 
d’acumulació de residus. Tant 
a dins com a fora dels conte·
nidors s’hi ha trobat deixalles 
i restes de tot tipus, que plan·
tegen problemes de salubritat 
i higiene. 
Així, per evitar que l’esplanada 
es converteixi en un aboca·
dor incontrolat es recol·locarà 
aquests contenidors a altres 
espais de Capellades. Aquesta 

anàlisi s’ha dut a terme de ma·
nera conjunta amb l’empresa 
que actualment fa la recollida.
Al llarg de la setmana es pro·
cedirà a netejar la zona afecta·
da i posteriorment es retirarà 
els contenidors groc, verd i 
blau. Per tant, es important re·
cordar la prohibició de deixar 
residus a la via pública.
El regidor de l’àrea, Sergi 
Pérez, demana tant a la ciu·
tadania com als comerços, “la 
col·laboració de tothom per 
fer un millor reciclatge. Ca·
dascú és responsable dels resi·
dus que genera. Hem d’utilit·
zar de manera correcta cada 
contenidor i fer servir el servei 
de Deixalleria Municipal”.

Els contenidors de 
l’aparcament de l’Esplanada 
del Capelló canvien de lloc

CAPELLADES / LA VEU 

L a Biblioteca El Safa·
reig de Capellades s’ha 
sumat a la iniciativa 

impulsada des del Centre 
de Recursos Pedagògics de 
l’Anoia de foment de la lec·
tura. Aquesta proposta s’ha 
fet de manera conjunta des 
d’aquests ens, la Xarxa de 
Biblioteques de la comarca 
i els instituts de les mateixes 
poblacions. L’objectiu final ha 
estat fomentar el gust per la 
lectura i obrir espais de refle·
xió sobre les xarxes socials.
S’ha posat a disposició dels 
centres que hi han volgut par·
ticipar lots del llibre “El noi 
que vivia tancat a l’habita·
ció” de la trilogia “Terror a la 
Xarxa”. Des de les classes s’ha 
treballat el llibre i s’ha gravat 
un Kahoot, animant als joves 
a canviar el final del llibre. Se·
guidament a cada biblioteca 
s’ha fet un club de lectura on 
s’ha comentat el llibre i s’ha 
fet un debat sobre l’ús de les 

xarxes socials per part dels 
joves. 
La proposta acabarà aques·
ta setmana amb una trobada 
entre els joves de tercer de 
l’institut i els dos autors de 
“Terror a la xarxa”, Antonio 
Lozano i Álvaro Colomer. Els 
autors assistiran físicament a 
l’institut Molí de la Vila i els 
alumnes dels altres centres 
de la comarca podran seguir 
la xerrada per streaming des 
dels seus instituts.
Aquesta és una  iniciativa que 
ha estat molt ben acceptada 
per totes les parts implicades. 
En aquest sentit, la directora de 
la Biblioteca El Safareig de Ca·
pellades, Marta Camps, ha ex·
plicat com “els joves són una de 
les franges d’edat que més costa 
que llegeixin llibres. Aquesta 
proposta ha convertit un lli·
bre en una lectura obligatòria, 
però ha atansat els nois i noies 
a la biblioteca per veure què és 
un club de lectura i aconseguir 
que a través d’un debat recu·
perin el gust per la lectura”.

“Terror a la xarxa” per 
fomentar la lectura



Clam a la Torre de Claramunt per la decisió unilateral del BBVA 
de tancar la darrera oficina bancària que quedava al poble

L’alcalde de la Torre de Claramunt Jaume Riba, agraint ahir la presència de molts torredans a Igualada.

Els veïns i veïnes de La Torre 
de Claramunt i tots els mem-
bres de la Corporació de 
l’Ajuntament volem expressar 
el nostre malestar vers la de-
cisió unilateral de l’entitat ban-
cària BBVA de tancar en data 
28 de maig de 2017 la seva 
oficina.
Fa un parell de mesos van co-
mençar a circular rumors pel 
poble què en breu tancaria la 
única sucursal bancària dispo-
nible al poble. Aquests rumors 
van ser confirmats pels emple-
ats de l’oficina. 
A hores d’ara, a l’Ajuntament 
no s’ha rebut cap escrit co-
municant la decisió de tancar 
l’oficina bancària. La única co-
municació és la que han rebut 
els clients, fa ben poc, indicant 
que traslladen els comptes 
bancaris a una sucursal d’un 
altre municipi sense exposició 
de motius i, ni tant sols, con-
firmant la data de tancament. 
Moltes entitats bancàries du-
rant els darrers anys estan 
portant a terme un pla d’opti-
mització de sucursals, especi-
alment, a petites localitats i a 
zones altament despoblades. 
Aquest no és el nostre cas. 
Som un municipi amb 3.721 
habitants empadronats i amb 
una població de segona resi-
dència que dobla el número 
d’empadronats. 
A La Torre de Claramunt ha-
víem disposat de dues oficines 
bancàries (Caixa Penedès i 
Caixa Catalunya). Per tant, ja 
hem patit anteriorment el pla 
d’optimització de sucursals. 
Quan va tancar l’altra entitat 
bancària, majoritàriament, els 
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seus clients es van convertir en 
clients de BBVA (llavors Cata-
lunya Banc) per tractar-se de la 
única entitat existent al muni-
cipi. 
Amb la decisió de tancar aques-
ta única oficina, es pot preveure 
una fugida de clients, inclòs el 
mateix Ajuntament, no a altres 
oficines de la mateixa entitat 
(pel malestar general) sinó a al-
tres entitats, amb la conseqüent 
pèrdua de tots els productes 
bancaris. 
És conegut que les entitats ban-
càries volen potenciar l’ús de la 
banca electrònica i de les targe-
tes per tal de buscar rendibilitat. 
Aquestes mesures exclouen del 
sistema bancari a les persones i 
ho fan de manera dràstica amb 
les persones que tenen més ne-
cessitat de disposar d’efectiu; 
concretament, la gent gran i els 
comerciants. La gent gran fa un 
ús més tradicional dels diners, 
acostuma a tenir dificultats per 
utilitzar els caixers automàtics, 
sovint no té coneixements per 
fer gestions per banca elec-
trònica i això cal sumar-hi les 
dificultats per desplaçar-se a 
altres municipis tant per mit-
jans propis com amb transport 
públic. Els comerciants locals, 
tradicionalment, han de visi-
tar  les oficines bancàries a di-
ari, sobre tot, per fer ingressos 
d’efectiu i disposar de canvi.  
Davant d’aquesta situació, 
l’Ajuntament ha encapçalat di-
ferents actuacions: 
- Es va demanar una reunió 
amb personal de l’entitat. 
En data 08-05-2017, l’entitat va 
enviar un representant que va 
indicar que no podia més que 

fer arribar les queixes de la 
ciutadania i dels membres de 
la Corporació als seus supe-
riors. A data d’avui no hem 
rebut cap resposta per part de 
l’entitat. 
Per la qual cosa, es desco-
neixen els criteris seguits per 
adoptar aquesta decisió. 
- Durant tot el mes de maig 
s’ha fet una recollida de sig-
natures als establiments co-
mercials i edificis municipals. 
Hem recollit prop d’un miler 
de signatures 
- En data 19 de maig, es va re-
alitzar una assemblea on es va 
acordar per decisió popular 
fer una manifestació-concen-
tració per dijous 25-05-2017 a 
les portes de l’oficina d’Igua-
lada del BBVA per tal de fer 
entrega en aquesta oficina del 
present Manifest.
Amb això exposat i que a data 
d’avui no hem estat informats 
per BBVA dels motius que 
han portat a decidir el tanca-
ment de l’oficina, que no ens 
han comunicat cap mesura 
alternativa al tancament com 
podria ser compromís per 
mantenir indefinidament el 
caixer automàtic (fins i tot ha-
vent proposat instal·lar-lo en 
dependències municipals), i 
creient que els serveis finan-
cers són serveis bàsics pel 
municipi, 
En conseqüència, demanem 
que Banc Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria consideri de nou la 
mesura  i mantingui l’ofici-
na bancària a La Torre de 
Claramunt per evitar un 
greu perjudici als habitants 
i visitants del municipi.  

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

G airebé un centenar 
de torredans van ma-
nifestar-se ahir, a la 

rambla Sant Isidre d’Igualada 
davant de l’oficina del BBVA, 
per la decisió unilateral de 
tancar la sucursal que aques-
ta firma bancària té a la Torre 
de Claramunt, de manera que 
el municipi, de quatre mil ha-
bitants, es quedarà sense cap 
entitat financera ni caixer au-
tomàtic. 
És una situació molt similar 
a la que va patir Carme fa un 
temps, i molts altres municipis 
del país. El propi alcalde, Jau-
me Riba, i representants dels 
grups polítics del poble, van 
ser els que van encapçalar la 
protesta. Ni tan sols l’Ajunta-
ment ha pogut rebre una ex-
plicació oficial del BBVA del 
per què de la seva decisió, la 
qual cosa ha indignat l’alcalde, 
que ahir va poder parlar una 
estona amb el cap de zona del 
BBVA a Igualada, sense cap 
resultat satisfactori. L’oficina 
de la Torre tancarà avui les 
seves portes i el caixer auto-
màtic, l’únic que queda, d’aquí 

Manifest pel tancament de l’oficina

tres mesos.
L’alcalde de la Torre, Jaume 
Riba, explicava ahir que “el 
més indignant de tot plegat 
és el silenci que he rebut com 
alcalde, per més que he dema-
nat explicacions. No és just, 
i per això dono les gràcies a 
tota la gent que ha participat 
en aquesta protesta”. El Con-
sell de la Gent Gran de l’Anoia 
va donar “ple suport a aquesta 
iniciativa”, va explicar el seu 
portaveu, Enric Senserrich. 
“Molta gent gran es quedarà 
sense poder treure diners en 
el seu propi poble, havent-se 
de desplaçar obligadament, 
amb tot el que això suposa. És 
indigne”, deia l’alcalde. Riba 
afegia que “la única cosa clara 
és que no els han importat per 
a res els clients d’un municipi 
de gairebé quatre mil habi-
tants entre els que hi ha mol-
tes persones grans, empreses i 
establiments i el mateix Ajun-
tament, essent tothom majori-
tàriament client d’aquesta en-
titat bancària per ser la única 
existent fins ara al poble. Tam-
bé han fet cas omís de les qua-
si 1000 signatures recollides 
contra aquesta decisió”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí ce-
lebra, aquest dissabte, 
la Festa de l’Educa-

ció. Amb el lema “Vine a fer 
escola” l’Ajuntament i tots els 
centres d’ensenyament públics 
del municipi -infantil, primà-
ria i secundària- organitzen 
plegats una matinal festiva. 
L’objectiu d’aquesta jornada 
explica la regidora d’Educa-
ció vilanovina, Eva Vadillo, 
és “servir de punt de trobada 
i coneixement entre els cen-
tres vilanovins i la ciutadania. 
Una festa perquè les famílies 
puguin interactuar i on que-
darà patent”, diu Vadillo, “la 
unitat i la qualitat dels nostres 
centres: les llars, les escoles de 
primària i l’Institut, que són 
referents al nostre municipi”.
A partir de 2/4 d’11 del matí, 
a la plaça del mercat hi haurà 
tallers dinamitzats per les di-
ferents AMPES de les escoles 
del nostre municipi. L’AMPA 
del Pompeu Fabra ha preparat 
un taller d’elaboració de xapes, 
el Marta Mata de confecció de 

polseres i el Joan Maragall un 
altre per a fer sacs de plantes 
aromàtiques. Les llars d’in-
fants La Baldufa i el Molinet 
proposen un taller d’experi-
mentació amb materials de di-
verses textures, colors i sabors 
i també disposaran d’un petit 
racó de construccions per als 
més menuts.
L’Institut Pla de les Moreres, 
ha optat per la projecció d’un 
vídeo que resum les activitats 
que es porten a terme al cen-
tre. 
El programa cultural també 
convidarà les famílies a gau-
dir d’una sessió de conta con-
tes, a 2/4 d’11, dins un gran 
Iglú de vent instal·lat a la pla-
ça. I a les 12 del migdia, po-
drem gaudir d’un espectacle 
de màgia. 
Enguany és la segona edició 
de la festa de l’educació. La 
regidora Eva Vadillo, agraeix 
als centres d’ensenyament “la 
seva implicació, predisposi-
ció i participació en aquesta 
festa que han preparat amb 
esforç i il·lusió perquè en pu-
gui gaudir tota la comunitat”

La Festa de l’Educació, 
una matinal festiva
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VALLBONA D’A / LA VEU 

Vallbona Comerç, amb 
el suport de l’Ajun-
tament de Vallbona 

d’Anoia i de la Diputació de 
Barcelona, ha organitzat la 
campanya “Pel Roser, la teva 
compra té premi!”. Fins el 2 
de juny, els clients que fa-
cin compres a  Supermercat 
Neus, Carnisseria Corral, 
Cal Sec, Ferreteria Jumi-
lla, Cal Tiquet, Cal Saumell, 
Farmàcia, Bar Piscina, Bar 
la Brasa, Estètica Vallbona i 
Anoia Serveis rebran un Val 
de la sort. Els participants, 
majors d’edat, hauran d’om-
plir les seves dades a la but-
lleta i dipositar-la dins de les 
urnes habilitades a cada es-
tabliment. Entre els premis 
hi haurà esmorzars, vermuts, 
coques, material escolar, ma-
terial de bricolatge, begudes 
i fuets.
El sorteig es farà dissabte 3 
de juny a les 18 h a la plaça 
de l’Església, dins dels actes 

de les festes del Roser. Cada 
establiment participant trau-
rà tantes butlletes com pre-
mis a donar tingui ofertats. 
Del 3 a l’11 de juny el quadre 
del sorteig, amb els establi-
ments, els premis i els gua-
nyadors, quedarà exposat al 
vestíbul de l’Ajuntament. Del 
4 a l’11 de juny els guanya-
dors podran passar pels esta-
bliments corresponents per 
tal de recollir el seu premi.

Vallbona Comerç premiarà les 
compres als seus establiments 
durant les festes del Roser

CARME / LA VEU 

E l diumenge 21 de maig 
l’Ajuntament de Car-
me va organitzar la 

setzena edició de la diada de 
la gent gran.
De fet envellir és un procés 
natural i progressiu, comen-
cem a envellir a partir del 
moment en què naixem i, a 
mesura que passen els anys, 
el cos i la ment estan en cons-
tant procés de canvi. Al llarg 
de la vida passem per dife-
rents etapes i en cadascuna 
d’elles cal anar vivint noves 
experiències tant personals 
com de l’entorn, amb aquest 
esperit vàrem celebrar tots 
plegats la diada.
Es va iniciar la festa amb 
la celebració de la missa, 
acompanyada dels cants dels 
Amics de la parròquia. 
Seguidament al Centre recre-
atiu es celebrar el convit del  
dinar. El dinar va ser servit 
per el  Càtering de l’Anoia. 
Aquest any ens vam reunir 
unes 122 persones. Tam-
bé  com cada any  es portà 

el mateix àpat a domicili a 4 
persones grans que per im-
pediments físics no pogueren 
desplaçar-se al Centre. Amb 
les postres va dirigir unes 
paraules l’alcaldessa de ben-
vinguda a tots els comensals 
i lloant la saviesa que ve do-
nada per l’edat i que aquesta 
serveixi per orientar i do-
nar bons consells per assolir 
un mon millor, lliure i amb 
igualtat d’oportunitats per a 
tothom. A l’hora dels cafès, el 
components del govern mu-
nicipal, repartiren un petit 
obsequi  a tots els presents. 
La festa s’acabà amb l’actuació 
al mateix Centre recreatiu de 
la còmica MAYTE CARRE-
RAS que va embadalir a tot-
hom amb el seu humor.

Emotiva Diada de la 
gent gran a Carme

CALAF / LA VEU 

E l contracte programa 
amb Aigües de Man-
resa va ser de nou 

protagonista en el darrer ple 
municipal de l’Ajuntament de 
Calaf, celebrat el passat dilluns 
15 de maig. En l’apartat de con-
trol i fiscalització al govern, el 
grup de Convergència i Unió 
(CiU) va plantejar una consul-
ta al voltant d’un decret d’alcal-
dia a través del qual l’alcalde, 
Jordi Badia, notifica l’obertura 
d’un nou expedient per poder 
consultar a la Comissió Jurídi-
ca Assessora de la Generalitat 
si el contracte amb l’empresa 
d’aigües és pot declarar nul.
L’alcalde ha iniciat aquest nou 
expedient després que el ple no 
aprovés, en la sessió del pas-
sat mes de març, la proposta 
de l’equip de govern de Junts 
per Calaf per iniciar el proce-
diment administratiu per de-
clarar nul el contracte entre el 
consistori i l’empresa.
Per aquest motiu, el portaveu 
de CiU, Joan Caballol, es va 
mostrar sorprès perquè “si el 
ple aprova una cosa es tira cap 
a l’altra” i per això va voler “fer 
notar el nostre malestar per 
aquesta situació”, afegint que 
“no cal convocar el ple. Cadas-
cú tira pel seu costat i ja està, 
no hi ha més problema”.
Jordi Badia va assegurar que 
“no hi ha cap voluntat de sal-
tar-nos els acords del ple, al 
contrari”, però va recordar que 
la seva “voluntat és seguir en-

davant amb aquest tema per 
resoldre la qüestió” ja que la so-
lució que es va adoptar “és in-
justa per als abonats”. L’alcalde 
va explicar que en obrir aquest 
nou expedient “no he fet res 
que no pogués fer, ens estem 
movent dins la més estricta le-
galitat”. I va afegir que si ignora 
els informes “que diuen que hi 
ha indicis raonables que l’acord 
que es va signar és nul de ple 
dret em podrien acusar de co-
metre prevaricació i el ple no 
m’hi pot obligar”.
L’objectiu de l’equip de govern, 
va manifestar Jordi Badia, és 
“resoldre el problema que hi 
ha generat, el que entenem que 
és una injustícia, i el primer 
pas és conèixer en quin punt 
estem”. Amb aquest argument 
l’alcalde defensa la tramesa de 
documentació a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Ge-
neralitat de Catalunya perquè 
pugui determinar si el contrac-
te programa pot ser declarat 

nu. L’objectiu final és resoldre 
el problema trobant la millor 
solució possible, “la que millor 
defensi els interessos vilatans 
Calaf”. En aquest sentit, va pre-
guntar als grups de l’oposició 
“perquè els fa tanta por saber la 
veritat”, i va insistir en que “no 
podran impedir que nosaltres 
la vulguem esbrinar”.
Neus Aparicio, portaveu del 
Grup d’Independents per Ca-
laf – Veïns amb veu (GIC), 
va replicar que “no tenim 
por, vostè sí que n’ha tingut”. 
Aquest grup municipal consi-
dera que si l’alcalde considera 
que pot incorre en prevarica-
ció el millor seria que “passi 
l’expedient a la fiscalia que 
ja li vam demanar fa molt de 
temps”, d’aquesta manera “sa-
brem la veritat”. Segons Apa-
ricio “ara sí que el podran 
jutjar per prevaricació” per 
haver anat “en contra d’un 
acord de ple en una qüestió 
que no té competències”. 

L’Ajuntament de Calaf fa gestions per 
saber si el contracte programa amb 
Aigües de Manresa es pot declarar nul

CAPELLADES / LA VEU 

A quests dies s’està aca-
bant d’ultimar els 
detalls per obrir la 

temporada d’estiu de la Piscina 
Blava de Capellades. Aquestes 
setmanes s’ha fet algunes petites 
reformes al voltant de la pista de 
frontó, s’ha canviat l’escalfador 
d’aigua dels vestuaris, repara-
cions al vas de la piscina i s’ha 
pintat les casetes.
El diumenge 4 de juny es farà 
una jornada de portes obertes 
per començar una temporada 
que s’allargarà fins l’11 de se-
tembre. 
A llarg de les setmanes hi ha 
diverses propostes preparades. 
La primera serà el Mulla’t, amb 

inflables preparats per sensibi-
litzar sobre l’esclerosi múltiple, 
el diumenge 9 de juliol.
El divendres següent, primera 
jornada de la Piscina Nocturna, 
que permetrà banyar-se de nit, 
fins a les 12. La segona edició de 
la Piscina Nocturna serà el 28 
de juliol.
El 4 d’agost es farà novament el 
Torneig de Frontó, que acabarà 
amb la darrera Piscina Noctur-
na.
Cal recordar també els cursets 
de natació que es faran del 3 
al 28 de juliol. Les inscripcions 
s’obriran d’aquí unes setmanes.
Aquest any com a novetat cal 
destacar l’English Zumba, que 
es farà els dimarts i dijous de 7 
a 8 del vespre, de manera gratu-

ïta. Proposta que combina l’an-
glès amb l’activitat física.
Finalment, com cada estiu, la 
Biblioteca oferirà una selecció 
de contes, llibres i revistes en un 
nou Bibliopiscina.
Tal i com destaca l’alcalde i re-
gidor d’Esports, Aleix Auber, 
“des de la regidoria d’Esports i 
l’equip de govern seguim apos-
tant per l’obertura de la tempo-
rada a inicis de juny. Obrirem 
el dia 4 amb tot a punt per do-
nar el millor servei possible, en 
unes instal·lacions que mica en 
mica anem renovant, però que 
necessiten una reforma més 
integral, que estem treballant 
i que esperem poder donar a 
conèixer i treballar-hi durant 
els pròxims mesos”.

La piscina de Capellades obrirà el 4 de juny

Al llarg de la vida 
passem per diferents 
etapes i en cada una 
d’elles cal anar vivint 

noves experiències, 
tant personals 

com de l’entorn



Torna l’espectacle de la 
gran Matinal 4x4 d’Igualada

Arriba la 7a Edició de la trobada reservada per a vehicles 4×4 a la Ciutat d’Igualada amb moltes 
activitats entre les que destaquen els espectaculars circuits de proves. Esdeveniment  pensat 
per compartir una bona estona amb tots els usuaris d’aquests vehicles d’arreu de Catalunya, 
sense cap ànim competitiu ni lucratiu, senzillament per gaudir de l’afició del tot terreny. 
Prepara’t a gaudir de l’espectacle del 4x4 durant tot el cap de setmana a l’avinguda Catalunya!
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Cinc hectàrees per gaudir del 4x4, que 
l’any passat van captivar 300 participants

A quest cap de set-
mana la nostra 
ciutat viurà per 
setè any consecu-

tiu, una matinal 4x4 en tota la 
seva intensitat. Els amants de 
les emocions màximes amb el 
vehicle 4x4 tenen una cita a 
l’avinguda Catalunya (davant 
d’Ig-nova) dissabte de 9 a 3 
del migdia i diumenge també 
de 9 a 3, en què podran trobar 
cinc hectàrees de terreny apte 
per practicar totes les emoci-
ons que produeix conduir un 
vehicle 4x4 en un terreny es-
pecialment preparat per a ells 
per la secció 4x4 del Motoclub 
Igualada. 
L’any passat, va ser tot un èxit, 
amb més de 300 participants. 
Tal és l’èxit d’aquesta iniciativa 
que va emportar-se la darre-
ra edició del Premi Neptú de 
l’Ajuntament d’Igualada. 
Hi podran trobar:
- Una pista per a vehicles
SUV i 4X4 DE SÈRIE.
- Una pista per als més ATRE-
VITS.
- STANDS de recanvis, acces-
soris, etc...
- Servei de BAR amb begudes,
entrepans freds, calents i cafès.
- Zona infantil de pintura i di-
buix.
Les inscripcions es poden rea-
litzar el mateix dia. Per un dia 
el preu serà de 20€, per dos 
dies, de 30€.

Zona de ràdiocontrol
Per tercer any consecutiu i des-
prés de veure la bona acollida 
que va tenir la iniciativa de fer 
els circuits de Trial i Rally RC 
elèctrics, tornarem a habilitar 
el recinte de la matinal per tal 
que els pilots i assistents

(siguin grans o petits) tornin 
a gaudir d’aquestes modalitats
ja que aquesta sana diversió 
no hi entèn d’edats.
Aquest any, però, només es 
farà la zona Crawler, amb un 
circuit ple d’obstacles i de zo-
nes en les quals els pilots posa-
ran a prova les seves habilitats 
demostrant tots els paranys 
que poden arribar a superar 
aquests petits 4x4 deixant bo-
cabadats als assistents.
El circuit estarà obert tot el 
cap de setmana i no tindrà cap 

finalitat competitiva.
Modalitats que poden gaudir 
del circuit:
-4x4 sense modificar en esca-
les 1/24, 1/16 i 1/10 (rèpliques
de tot terrenys originals de sè-
rie)
-4x4 preparats en esca-
les 1/24,1/16 i 1/10 (Rock 
Crawler)

Concurs de fotografia
La matinal 4x4 dóna moltes 
imatges espectaculars que fan 
les delícies dels aficionats a 

la fotografia i per això l’orga-
nització promou un concurs 
fotogràfic obert a tothom del 
qual en sortiran tres guanya-
dors.
Les fotografies que es presen-
tin al concurs només poden 
ser fetes els dies de la Matinal 
4x4 Ciutat d‘Igualada del 2017
i cada participant només po-
drà presentar cinc fotografi-
es al concurs. Les fotografies 
s’han d’enviar al correu elec-
trònic concurs@4x4igualada, i 
el termini d’admissió és fins les 

12 de la nit del 2 de juliol.
El nom de l’arxiu que s’enviï 
ha de ser el nom i cognoms de 
l’autor i el títol de la fotografia.
El veredicte serà inapel.lable 
i decidit per membres de l’or-
ganització i del jurat. Es valo-
raran les fotos més impressio-
nants, espectaculars, salvatges 
i divertides i el 9 de juliol es 
farà públic el nom dels gua-
nyadors del concurs.
Els premis seran lots de pro-
ductes valorats el 150 euros 
el primer premi, 100 euros el 
segon i 50 el tercer.
Les fotografies premiades 
quedaran en propietat de l’or-
ganització, que podrà publi-
car-les fent constar el nom 
de l’autor, així mateix, l’orga-
nització es reserva el dret de 
publicar qualsevol de les foto-
grafies presentades al concurs, 
citant-ne l’autoria.
Pel sol fet de prendre part en 
aquest concurs, els partici-
pants es comprometen a no 
reivindicar els drets d’autor 
per la reproducció de les se-
ves obres en: catàlegs, samar-
retes, flyers, cartells, premsa, 
reportatges, medis audiovi-
suals o informàtics.
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CALAF / LA VEU 

P er segona vegada con-
secutiva, l’equip de go-
vern de l’Ajuntament 

de Calaf va  proposar al ple, 
en la sessió d’aquest passat di-
lluns, la delegació de la com-
petència de la prestació del 
servei de recollida d’escom-
braries a la Mancomunitat de 
l’Alta Segarra. L’abstenció del 
grup de Convergència i Unió 
(CiU) i els vots en contra del 
Grup d’Independents per Ca-
laf – Veïns amb Veu (GIC) no 
va permetre tirar endavant 
aquest punt i deixa en entre-
dit un projecte de la recollida 
porta a porta en el qual hi ha 
implicat, a més de Calaf, sis 
poblacions de l’Alta Segarra.
El vistiplau del ple és un pas 
necessari per fer realitat a 
Calaf aquesta iniciativa que 
estava prevista implantar en-
guany com a nou sistema per 
fer la recollida selectiva de 
residus. A més de delegar el 
servei pròpiament dit, el can-
vi que es proposa suposaria 
transferir a la Mancomunitat 
de l’Alta Segarra mitjans per-
sonals i materials que actual-
ment té l’Ajuntament de Calaf.
Aquest punt de l’ordre del dia 

va generar un intens i llarg 
debat en el qual totes les parts 
van exposar els seus argu-
ments a favor i en contra i van 
planteja possibles solucions 
per a poder-lo fer realitat. 
 
Els arguments de l’oposició
Des del grup de CiU, el seu 
portaveu, Joan Caballol, va 
argumentar que, tot i que han 
treballat amb l’equip de go-
vern amb la voluntat de tirar 
endavant el projecte, seguei-
xen tenint dubtes sobre el seu 
desenvolupament tant a nivell 
econòmic, com d’instal·laci-
ons i personal. Per aquest mo-
tiu, l’acceptació de la proposta 
de l’equip de govern passaria 
per “nomenar un membre 
dels grups de l’oposició com 
a representant permanent a 
la mancomunitat” que pogués 
tenir veu i vot, fer una enques-
ta perquè la ciutadania pugui 
opinar amb coneixement de 
causa i que “els seus resultats 
siguin vinculants”.
Per evitar que el projecte de la 
recollida porta a porta quedi 
aturat mentre es resolen “les 
incerteses tant tècniques com 
econòmiques”, CiU proposa 
que la mancomunitat delegui 
en un primer moment la reco-

llida a l’Ajuntament de Calaf. 
D’aquesta manera, segons Ca-
ballol, no es frenaria “el calen-
dari previst i mentrestant es 
pot anar avançant feina sense 
perjudicar a ningú”.
Per al seva banda, el GIC va 
argumentar el seu vot con-
trari perquè segons Josep Ca-
sulleras les “quatre propostes 
que hem fet han estat refusa-
des” i va afegir que si ho plan-
tegen “d’una altra manera ens 
ho tornarem a mirar”. Mante-
nen els dubtes sobre la cessió 
de treballadors i equipaments 
i insisteixen en la necessitat 
de fer una consulta ciutadana 
ja que recorden que el partit 
del govern “no ho portava en 
el programa, si ho haguessin 
portat probablement aques-
ta consulta la donaríem per 
feta”. 
A més, el GIC voldria que es 
proposés un canvi de model 
en la mancomunitat perquè 
Calaf pugui tenir més pes. 
Segons va explicar el seu por-
taveu, consideren despropor-
cionat que “si el pes gran dels 
costos de la recollida va a pa-
rar al 70% de la població i els 
beneficis s’han de repartir en-
tre tota la població d’aquesta 
comarca és fàcil que els altres 

municipis ho acceptin. El que 
és més difícil és que Calaf en 
tregui, ja no diré un rendi-
ment, sinó que no li costi un 
cost excessiu. Entenem l’argu-
ment de la comarca, sempre 
ho hem dit, però no a qualse-
vol preu”.
 
La resposta de l’equip de go-
vern
L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, 
va rebatre als dos grups argu-
mentant cada un dels punts 
que plantejaven i els va dema-
nar que a l’hora de votar sepa-
ressin entre “què és encomana 
i què és l’aprofundiment de 
l’estudi”, ja que hi ha serrells 
que és previst que es resol-
guin en la mesura que el pro-
jecte es vagi executant. Els va 
recordar que des del seu equip 
s’ha “intentant contestar totes 
les preguntes que ens han fet, 
hem intentat mantenir-los 
informats en tot el procés. 
Volem que sigui un projecte 
de poble, tots hi hem d’estar 
d’acord i estar-hi còmodes”.
Jordi Badia va demanar “no 
demorar més l’aprovació del 
traspàs a la mancomunitat ja 
que si no s’aprova això es com-
plica”. Considera que aquest 
és un projecte cabdal per ini-

ciar el procés de creació de 
la comarca de l’Alta Segarra i 
que per això s’incrementarà 
el personal de la Mancomu-
nitat de l’Alta Segarra ja que 
es posarà en funcionament. 
Va  recalcar que “si ens creiem 
la mancomunitat l’haurem 
de dotar mínimament d’un 
personal. La idea és que no 
només mancomunem aquest 
servei sinó més”.
A més, va manifestar que no 
tenia inconvenient en que els 
grups de l’oposició poguessin 
assistir als plens de la man-
comunitat. “Ja trobarem la 
fórmula perquè puguin par-
ticipar activament, no només 
amb veu, sinó que si la seva 
opinió és contrària es tindrà 
en compte”, va assegurar.
Pel que fa a la consulta ciuta-
dana, Badia considera “que hi 
ha qüestions que no són con-
sultables, els equips de govern 
han de prendre decisions”. 
Tot i això, va recordar que ja 
hi ha prevista una campanya 
informativa i de participació 
per explicar el projecte a cada 
ciutadà i intentar convèncer 
aquells que no creguin en el 
nou sistema argumentant que 
“és el millor sistema per raons 
econòmiques i ecològiques”.

L’oposició calafina impedeix per segona vegada que el 
projecte del porta a porta avanci

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf manté 
l’aposta per la qualitat progra-
mant propostes culturals d’estil 
heterogeni que pugui agradar 
i atraure a una públic divers. 
Txarango serà a Calaf el dissab-
te de Festa Major, el 2 de setem-
bre a la nit. El grup es convertirà 
en un dels gran atractius de la 
festa gran calafina presentant el 
seu darrer disc, ‘El cor de la ter-
ra’, que fa ben poc que ha sortit 
al mercat.
Abans d’aquest concert hi haurà 
un altre dels plats forts de l’edi-
ció 2017. Ramon Mirabet pre-
sentarà el seu segon disc ‘Home 
Is Where The Heart Is’, gràcies 
al qual ha fet el salt definitiu als 
grans escenaris, omplint sales 
i festivals de tot el país. Amb 
aquest treball aquest cantant de 
gran projecció s’està fent un lloc 
en el panorama musical català 

com una de les veus masculines 
més admirades del moment. 
El mateix dissabte a la tarda hi 
haurà la gran aposta per al pú-
blic infantil, el concert del grup 
Mainasons. Els seus compo-
nents, -la Nia, la Mel i en Ton- 
cantaran i ballaran cançons de 
sempre amb estils de música 
moderna. Estaran acompanyats 
d’una banda de set músics per 
presentar un espectacle per fer 

Txarango, Ramon Mirabet i La 
Principal de la Bisbal, grans atractius 
de la Festa Major de Calaf 2017

que la canalla s’ho passin d’allò 
més bé, però amb dosis de pe-
dagogia musical incloses.
El final de la festa es preveu 
atractiva, innovadora i espec-
tacular. La tarda de dilluns co-
mençarà amb el concert de La 
principal de la Bisbal que seran 
els encarregats, més tard, de po-
sar la música al ball. La cloenda 
arribarà amb un innovador i re-
novat piroespectacle.

PRATS DE REI / LA VEU 

Una quarantena de persones 
van participar aquest diumen-
ge de la 47a edició de la cami-
nada popular dels Prats de Rei, 
organitzada per l’Agrupació 
Cultural Recreativa Sigarra. 
El bon temps va acompanyar 
la ruta, d’uns 10 km de recor-
regut, que aquesta vegada va 
permetre descobrir l’entorn de 

Copons. El participants van 
poder visitar l’església de Sant 
Pere de Copons i veure de prop 
l’Alzina del Guix, el Pi del Car-
denyes, el Pi del Quildo, la Font 
de la Salamandra i la Font del 
Freixe, a més del preciós Gorg 
de Nafre. Des de l’organització 
es vol agrair la tasca de Josep 
Maria Fitó, que va col·laborar 
amb l’entitat exercint de guia 
de la caminada.

Celebrada la 47a caminada 
popular dels Prats de Rei
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COPONS / LA VEU 

L a relació entre les dues 
colles es remunta al 
1982, quan els terras-

sencs van anar a Copons a en-
senyar el ball de Virolet i la mai-
nada de l’escola el va començar 
a ballar per caramelles. La colla 
de nens i nenes es va mantenir 
en actiu durant uns anys, apre-
nent nous balls i participant a 
les Trobades Nacionals de Bas-
toners de Catalunya. 
Després d’un parèntesi, antics 
balladors recuperaren el ball 
de bastons per caramelles i el 
2010 es consolidà una colla 
estable, amb balladors de totes 
les edats, que participa altra ve-
gada a les Trobades Nacionals i 
manté l’activitat tot l’any. 
Els Bastoners de Copons van 
demanar als Bastoners de Ter-
rassa que fossin els padrins 
de la colla i el gener de 2011 
aquests anaren a Copons per 
apadrinar-los i inaugurar la 
Plaça dels Bastoners. Durant 
els darrers 6 anys els terras-
sencs  han convidat als de 
Copons a assaigs, aniversaris 
i a la diada anual de la colla, i 
també s’ha compartit part del 
repertori de balls.
35 anys després d’aquell pri-
mer Virolet, els Bastoners de 

Copons han volgut acollir als 
de Terrassa per retrobar-se i 
gaudir plegats de tot un cap de 
setmana de primavera.
Una cinquantena de bastoners 
de Terrassa, petits i grans, van 
arribar a Copons el dissabte 20 
de maig a la tarda.
Després de la benvinguda i el 
berenar, tots van participar en 
un joc de descoberta preparat 
especialment per l’ocasió.
Seguint un plànol i les bases 
d’una cursa d’orientació, els 
grups de terrassencs i maina-

Trobada entre els Bastoners de Copons 
i la seva colla padrina de Terrassa

da de la colla de Copons van 
fer un recorregut pels carrers 
i l’entorn natural del poble: 
horts, molins, rieres... En els 
punts de control els esperaven 
els coponencs abillats amb in-
dumentària que recordava els 
negociants el segle XVIII, al-
guns els van anar desgranant 
la història del poble i d’altres 
tenien preparades proves de 
gimcana. 
Un cop instal·lats a les cases 
dels seus amfitrions, tornaren 
a la Sala Polivalent pel  sopar 

de germanor. Tothom havia 
d’aportar un plat i el resultat 
va ser un variadíssim bufet de 
primers, segons i postres.  La 
vetllada va continuar animada, 
amb danses populars i tradici-
onals, incloent-hi el ball de cin-
tes de Copons que va ser ben 
trenat i molt celebrat.
El diumenge 21 de maig es va 
començar amb un esmorzar 
calent i complet, pa amb boti-
farra i xocolata desfeta, ja que 
calia agafar forces per una in-
tensa jornada bastonera.

Tot seguit es va posar en marxa 
un taller de bastons en el que 
els de Terrassa van ensenyar a 
ballar La manflina i els Basto-
ners de Copons El gall i la ga-
llina.
Després de la foto de grup de 
record començà la cercavila 
que va creuar el poble, omplint 
carrers i places de festa, músi-
ca, repicar de bastons i dringa-
dissa de picarols.  El fet que les 
cada colla conegués part dels 
balls de l’altra, permeté moltes 
ballades conjuntes, amb balla-
dors de les dues colles inter-
canviats i les respectives ban-
deres a l’aire.
A final, davant de la Sala Poli-
valent, es van fer els dos balls 
apresos al matí, i la colla de 
Terrassa també en va oferir un 
de molt especial, el Jazztic, que 
combina 3 elements represen-
tatius de la seva ciutat: jazz, ho-
quei i ball de bastons.
Acabada la ballada conjunta 
del Passi-ho bé, els bastoners 
es van anar acomiadant tot fent 
una beguda i un petit aperitiu. 
Cansats pel ritme trepidant de 
les darreres hores però encan-
tats de les vivències i estones 
compartides.
Una experiència molt bona 
que ha enfortit encara més els 
vincles entre les dues colles.

VECIANA / LA VEU 

E ncara amb el record 
viu dels concerts de 
l’any passat s’acosta la 

quarta edició del cicle “Con-
cert a l’església” que tindrà 
lloc els propers dies 3 i 4 de 
juny en el marc incomparable 
de Santa Maria de Veciana.
Enguany l’Ajuntament de Ve-
ciana ha apostat per grups 
anoiencs com són el Trio 
Segarrenc de Calaf i el Cor 
Exaudio d’Igualada per man-
tenir el nivell d’aquest cicle 
musical.
Així serà com el dissabte 3 de 
juny, a les 22 hores, el Trio Se-
garrenc, format pel pianista 
Isaac Fonoll, el violoncel·lista 
Jordi Morera i el flautista Isi-
dor Rosich, oferirà un variat 
concert amb temes de música 
clàssica, catalana i bandes so-
nores, entre d’altres.

El  diumenge 4 de juny, a les 
19 hores, el Cor Exaudio, sota 
la direcció d’Esteve Costa i el 
títol “Alça els ulls a la munta-
nya”, oferirà un recull de pe-

Veciana aposta per grups anoiencs en la 
quarta edició del “Concert a l’església”

ces inspirades en aquest ele-
ment natural d’entre les quals 
destaquen Muntanyes del 
Canigó, L’Ametller o Munta-
nyes regalades.

 

CALAF / LA VEU 

Maria del Mar Bonet i Bor-
ja Penalba presentaran diu-
menge, a les 18:00 i a la Sala 
Folch i Torres del Casal de 
Calaf,  50 Anys d’escenaris.
Barcelona, Palma, València, 
Madrid, Castelló, Xàtiva, 
L’Alcúdia de València, Ter-
rassa, Girona, l’Empordà, 
les comarques de Tarragona; 
Boimorto (a Galícia)...i un 
llarg etcètera d’escenaris, ja 
han rebut la poesia i la mú-
sica de Maria del Mar Bonet 
acompanyada de Borja Pe-
nalba en els darrers mesos.
Maria del Mar Bonet  comp-
ta amb una llarga i exito-
sa trajectòria als escenaris 
musicals, amb la capacitat 
que només tenen alguns de 
saltar de dècada en dècada 
sabent-se sempre igual d’es-
timada i respectada. 

És una de les grans veus de   
referència de la cançó. La 
Mediterrània ha estat sem-
pre el punt de referència de 
la seva vida artística i per-
sonal, considerant-la la seva 
font d’inspiració.
El concerts de Maria del Mar 
Bonet amb Borja Penalba, la 
instrumentació a escena del 
duet i l’ampli ventall sonor i 
literari de l’extens cançoner 
de la cantant, fan  que a cada 
vetllada es  recuperin els 
sons, les olors i els perfums  
de tots aquests paisatges com 
si es tractessin d’un sol país. 
D’un sisè continent.

Preus de les entrades: Públic 
general 15€ - Socis: 12 €
Entrades anticipades: Venda 
d’entrades anticipades on-
line: entrades.casaldecalaf.
cat i una hora abans del con-
cert a les taquilles del Casal.

Maria del Mar Bonet, al 
Casal de Calaf



L’Igualada HC empata contra el Noia (2-2) 
i s’apropa a Europa

L’IHC va treure un empat a casa, i haurà de confirmar la CERS en les darreres jornades. Foto: J. Guasch

HOQUEI / DAVID VIA

L ’equip de Ferran López 
aconseguí aquest dis-
sabte un punt contra 

l’equip de San Sadurní de 
Noya després d’un intens par-
tit a Les Comes. Molas avançà 
als locals amb un gol en l’úl-
tim segon de la primera part, 
mentre que Emanuel Gar-
cía s’adjudicà el segon gol de 
l’equip anoienc. Els dos gols 
visitants foren anotats per 
Aragonès.
Es manté la imbatibilitat arle-
quinada. Els igualadins acon-
seguiren empatar contra el 
Noia, oponent directe en la 
batalla per entrar a Europa, i 
mantingueren la seva ratxa de 
ja set partits consecutius sen-
se perdre, cinc d’aquests sent 
victòries. En aquests moments 

 ESPORTS  | 37Divendres, 26 de maig de 2017

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona 72 28 23 3 2 135 59
2. Reus Deportiu 63 28 19 6 3 131 79
3. Club Patí Vic 59 28 18 5 5 111 69
4. Coinasa Liceo  55 28 17 4 7 108 79
5. Voltregà 47 28 13 8 7 78 60
6. Moritz Vendrell 45 28 13 6 9 93 84
7. Noia Freixenet 36 28 10 6 12 81 81
8. Igualada Calaf  36 28 10 6 12 83 86
9. ICG Lleida 33 28 9 6 13 80 99
10. Enrile Alcoi 32 28 9 5 14 87 109
11. Lloret 30 28 8 6 14 57 87
12. Citylift Girona 28 28 8 4 16 67 92
13. Caldes Laser 26 28 6 8 14 64 82
14. Vilafranca 23 28 6 5 17 66 104
15. Manlleu 22 28 4 10 14 64 93
16. Alcobendas 19 28 5 4 19 83 125

OK Lliga

 Lliga Europea  CERS  Descens

Jornada 28  
Igualada Calaf-Noia Freixenet  2-2
FC Barcelona Lassa - Club Patí Vic 4-4
Coinasa Liceo HC - Reus Deportiu 5-8
Moritz Vendrell - Vilafranca 3-2
Voltregà - Enrile PAS Alcoi 4-4
Caldes Recam Laser - Manlleu 3-0
Reicomsa Alcobendas - Citylift Girona 3-4
ICG Software Lleida - Lloret 2-1

Jornada 29 
FC Barcelona-Citylift Girona
Noia Freixenet-Reicomsa Alcobendas
Vic-Liceo
Reus Deportiu-Moritz Vendrell
Manlleu-Igualada Calaf
Enrile Alcoi-Caldes Laser
Lloret-Voltregà
Vilafranca-ICG Lleida

l’equip anoienc es manté en 
places de Copa CERS a falta 
de dos partits per la conclusió 
del campionat, estant a qua-
tre punts de l’Alcoi, desè en la 
classificació.
El joc contra el Noia fou molt 
intens. Ambdós equips co-
mençaren llançats, però els 
locals tingueren les millors 
ocasions en l’inici del joc. Els 
arlequinats avisaren en dues 
ocasions amb dos tirs al pal 
de la porteria visitant, mentre 
que el Noia sortia a la contra 
aprofitant la seva gran solidesa 
defensiva. Ni els locals ni els 
visitants semblaven trobar-se 
amb el gol durant la primera 
meitat, però l’última jugada 
dels primers 25 minuts canvià 
la direcció del joc: un contra-

cop molt ben produït pels ar-
lequinats acabà amb un gol de 
Molas en l’últim segon. Així 
doncs, ambdós equips marxa-
ren als vestuaris amb un 1-0 
favorable al combinat iguala-
dí. Europa ja es podia notar de 
nou.
Els visitants però reaccionaren 
a l’instant. Dos gols d’Arago-
nés en els primers cinc minuts 
de la segona meitat foren su-
ficients per donar-li la volta 
al partit. Els visitants aconse-
guien posar-se per davant en 
l’electrònic per primer cop en 
el joc i era el torn de l’Igua-
lada per revertir la situació. I 
tingueren la possibilitat de fer-
ho, doncs minuts després del 
gol de l’empat els arlequinats 
obtingueren un penal favora-

ble. No obstant Tety Vives no 
va poder posar la pilota dins de 
la xarxa visitant. 
Cinc minuts després de que 
Txus Fernández aturés la pena 
màxima a Tety Vives, els arle-
quinats aconseguiren empatar 
el marcador. Una gran jugada 
d’Emanuel García acabà amb 
un gol pel darrera de la por-
teria. Amb quatre minuts de 
joc tot podia passar. Els arle-
quinats tingueren la iniciativa a 
partir d’aquell moment i varen 
tenir l’oportunitat de trencar la 
igualtat amb un tir al pal a falta 
d’un minut. No va ser possible. 
Els anoiencs es jugaran estar 
a Europa l’any que ve contra 
el Manlleu en el pròxim partit 
i davant de l’Alcoi en l’últim 
matx de la temporada a Les 
Comes.
IHC CALAF GRUP 2 (1/1): 
Equip inicial: Elagi Deitg, Ro-
ger Bars, Met Molas (1 gol), 
Sergi Pla i Emanuel Garcia (1 
gol). Equip suplent: Tety Vives, 
Dani López i Francesc Bar-
galló. Jordi Méndez i Bernat 
Camps.
NOIA 2 (0/2): Equip inicial: 
Txus Fernàndez, Ferran Rosa, 
Nil Roca, Jordi Del Amor i 
Aleix Esteller. Equip suplent: 
Sergi Aragonés (2 gols), Arnau 
Xaus, Humberto da Silva Men-
des, Eloi Albesa i Gil Gómez.
GOLS: 1-0 Molas (Minut 25). 
SEGONA PART. 1-1 Arago-
nés (Minut 5), 1-2 Aragonés 
(Minut 6), 2-2 Emanuel Gar-
cía (Minut 21).Elagi Deitg renova per un any més amb l’IHC

El capità i porter titular de 
l’Igualada Hoquei Club, Elagi 
Deitg Fàbrega, defensarà la 
porteria arlequinada, com a 
mínim, un any més. L’Elagi 
Deitg ha signat un compro-
mís amb el club igualadí per 
les dues pròximes tempo-
rades, amb el format 1 + 1. 
L’actual capità arlequinat ha 
confessat que “l’Igualada és 
un dels clubs de la meva vida. 
Li  estic molt agraït. Quan 
vaig arribar ja vaig dir que 
no m’agradaria moure’m gai-
re d’un equip durant la meva 
carrera esportiva i aquí m’es-
tan donant l’oportunitat”.
El porter, format a les cate-
gories inferiors del Club Patí 
Vic, complirà l’any vinent la 

seva sisena temporada amb 
l’Igualada. Enguany ha dis-
putat el seu cinquè any com 
a jugador arlequinat, des de 
que va arribar el 2012  al club 
anoienc. El primer any el va 
jugar en qualitat de cedit pel 
Vic, i els  quatre darrers com 
a jugador igualadí a tots els 
efectes. 
Elagi Deitg s’ha mostrat 
agraït amb el president del 
club, Manel Burón i la Junta 
Directiva perquè “mai han 
dubtat de mi i sempre m’han 
volgut”. També ha destacat 
la confiança de l’entrenador, 
Ferran López: “em va dir que 
em volia per l’equip”. El porter 
està firmant un bon any, sent 
el novè porter menys golejat 

de la competició, a més de ser 
una assegurança en les acci-
ons a pilota aturada.
La renovació del porter és la 

tercera del club després de 
que es confirmés la continuï-
tat de César ‘Tety’ Vives i Ro-
ger Bars fins el 2020.



Ariadna Ramos, guanyadora en triple 
salt als Mac Outdoor dels Estats Units
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Ariadna Ramos.

El CAI, en un congrés 
de traumatologia

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta vilanovina  del 
C.A.Igualada Petro-
miralles Ariadna Ra-

mos, va assolir brillantment 
el Campionat de Conferencia 
a l’aire lliure (Mid American 
Conference Outdoor Cham-
pionship) amb la seva Uni-
versitat d’Akron, en les proves 
que s’han dut a terme el passat 
cap de setmana a la ciutat de 
Kalamazoo (Western Michi-
gan - USA).
L’anoienca, que competia amb 
la universitat d’Akron, va gua-
nyar individualment la pro-
va del triple salt fem. amb un 
millor intent de 12,82 m., i va 
participar també amb el relleu 
de 4 x 100 m., on foren 3eres. 
amb 45”85, corrent l’Ariadna 
la 1a posta, amb Daziah Gre-
en - Samia Bell i Daniella Jo-
hnson.
L’equip femení de la Univer-
sitat d’Akron foren Campio-
nes del MAC amb 128 punts, 
seguides d’Eastern Michigan 
amb 124 punts, i de Kent Sta-
te, 3eres. amb 118,5 punts, 
mentre que l’equip masculí 
va assolir també la victòria 
en aquesta competició, amb 
166,5 punts, seguits d’Eastern 
Michigan amb 140 p., i de Bu-
ffalo, amb 117 punts. Ambdós 
conjunts ja s’havien imposat 
també enguany en les proves 
en Pista Coberta d’aquest hi-
vern.
Ariadna Ramos està becada 
per aquella universitat, en la 
que esta cursant estudis de pe-
riodisme  i on continua com-
petint amb Akron  en les pro-
ves atlètiques dels diferents 
campionats.

Gran actuació dels 
més joves del CAI 
Dissabte passat, 20 de Maig 
es van dur a terme a les pis-
tes de Castellar del Vallès, 
les proves corresponents a la 
Jornada classificatòria dels 
Campionats de Catalunya de 
les categories Infantil, Aleví i 
Benjamí, amb una nombrosa 
participació. 
Infantil 
Pel que fa als Infantils mascu-
lins, van assolir la classificació 
Elias Montoro en 80 m.ll. amb 
11”20, Nil Cabello en 600 m.ll. 
amb 1’45”93, Joan Sendra en 
80 m.t. amb 12”92 i en Llar-
gada amb 5,25 m., Nicolau 
Gassó en 220 m.t. amb 35”04 
i en Alçada amb 1,42 m., Ian 
Queraltó en Perxa amb 2,30 

m., Jan Llorens en llargada 
amb 4,40 m., Alex Riera en 
pes amb 10,24 m., Pol Cos en 
disc amb 30,37 m. i Alex Riera 
amb 32,23 m. i Ian Queraltó 
amb 24,03 m. en javelina.
Pel que fa a les Infantils feme-
nines, van assolir la classifi-
cació Francina Massagué en 
600 m.ll. amb 1’42”12, Edit 
Guzmán en 150 m.ll. amb 
21”43, i en llargada amb 4,80 
m. Núria Moix en 80 m. tan-
ques amb 14”07 i en Alçada 
amb 1,40 m. Naiara Zunino 
en 220 m. tanques amb 37”34. 
Mar Planas en triple salt amb 
9,80 m. Rut Castellano en ja-
velina, amb 20,91 m. més Car-
la Bisbal, classificada directa-
ment en 1.000 m.ll.
També participaren en Infan-
tils, no assolint la classificació: 
Nil Gómez en 1.000 m.ll. amb 
3’17”33, Jan Llorens en triple 
salt amb 9,46 m.,  Pol Cos en 
martell amb 8,06 m. i Eloi 
Macià en disc amb ll. nuls. 
Tampoc Francina Massagué 
amb 21”80 i Judit Navarro 
amb 22”44 en 150 m.ll. Mar-
tina Segura en 220 m. tanques 
amb 41”17. Judit Navarro amb 
4,05 m. i Mar Planas amb 4,02 
m. en llargada, i Naiara Zuni-
no en triple salt amb 9,38 m.
Aleví  
Pel que fa als Alevins mas-
culins, van assolir la clas-
sificació per a la Final  Joel 
Roca en 60 m.ll. amb 9”23,  
Marc Sendra en 60 m. tan-
ques amb 10”91, Camil Elías 
en perxa amb 1,60 m., Olau 
Riera en pes amb 7,37 m., 
Maure Munné en disc amb 
16,16 m., Adrià Claramunt 
en pilota amb  30,23 m. i  
Marc Aguila en  2.000 m. 
marxa amb 12’46”54.

Pel que fa a les Alevins feme-
nines, van assolir el passi a la 
Final Mar Buchaca en 60 m.ll. 
amb 9”06 i en alçada amb 
1,28 m. Jana Planell en 60 m. 
tanques amb 11”14 i en perxa 
amb 1,45 m. Claudia Franco 
en alçada, amb 1,28 m. i en 
llargada amb 3,93 m. i Elsa 
Alias en pes amb 8,28 m.
No assoliren la classifica-
ció: Olau Riera en 600 m.ll. 
amb 1’58”83. Joel Roca amb 
7’29”52 i Hamza Zeroual amb 
7’47”47 en 2.000 m.ll. Marc 
Aguila en 60 m. tanques amb  
11”34. Jordi Solé en llargada, 
amb 3,70 m. i Maure Munné 
en pilota amb 23,06 m. Alba 
Cerro amb 9”72 i Martina Zu-
nino amb 9”82 en 60 m. llisos. 
Aya Boulbayem en 2.000 m.ll. 
amb 7’53”03. Alba Cerro amb 
11”34 i Martina Zunino amb 
15”35, en 60 m. tanques.  Ma-
ria Pomés en 600 m.ll. amb 
2’06”80 i Elsa Alias en disc, 
amb 14,27 m. 

Benjamí                                                                           
Els Benjamins participaren 
també a Castellar del Vallès 
en la fase prèvia, assolint en 
masculins la classificació per 
a la Final  Ferran Torra en 
llanç. de pilota amb 26,79 m., 
i Youssef Ayyad en 1.000 m.ll. 
amb 3’33”81.
Pel que fa a les Benjamines, 
es va classificar per a la Final 
Martina Llorach en llargada, 
amb 3,15 m. També partici-
paren sense assolir el passi 
a la Final:  Martina Llorach 
en 60 m.ll. amb 10”28, Car-
la Pomés en 1.000 m.ll. amb 
4’11”66, Berta Claramunt en 
1.000 m. marxa amb 7’27”91 
i Laia Cerro en salt d’alçada 
amb 0,82 m.  

ATLETISME / LA VEU 

E l Club Atletic Iguala-
da ha estat present, els 
dies 18-19 de maig, al 

Congrés de la Sociedad Es-
pañola de Traumatologia del 
Deporte que s’ha celebrat a 
Pontevedra. 

El Dr. Lluís Cañamares, durant la seva ponència.

GIMNÀSTICA ART. / LA VEU 

E l passat diumenge es 
van celebrar dos im-
portants finals per la 

gimnàstica artística. La final 
territorial de gimnàstica ar-
tística femenina del Consell 
esportiu escolar, i la final de 
la Copa Catalana d’artística 
masculina.
La final territorial del Con-
sell, es va celebrar al complex 
esportiu La Marbella a Barce-
lona i es classifiquen gimnas-
tes de les categories benjamí a 
juvenil. L’Anoia CG a la cate-
goria benjamines va participar 
amb l’equip format per Berta 
Garcia Bernaldez, Clàudia 
Costa Guixà, Irina Cuadras 
Mendez i Isolda Murcia Basas. 
A la categoria alevines la gim-
nasta Araceli Sanchez Chacón 
i a la categoria cadet la gim-
nasta Aina Sanchez Compte. 

El Dr. Lluís Cañamares ha pre-
sentat una doble comunicació 
referent a les lesions esporti-
ves en corredors veterans de 
fons del Club Atlètic Igualada. 
El tema va ser molt ben ac-
ceptat pel public i va permetre 
donar a conèixer més la nostra 
entitat a nivell nacional.
                                                                                               

Diumenge de finals per a 
l’Anoia Club Gimnàstic

Totes van realitzar excel·lents 
exercicis i aquesta classificació 
per la final territorial va om-
plir de goig tant les entrenado-
res, com les atletes i els pares, 
felicitats a totes! 
Per a la secció d’artística mas-
culina també va ser una gran 
experiència anar a la final de 
la copa catalana, que es va ce-
lebrar a Sant Boi de Llobregat. 
Tots els gimnastes van obtenir 
medalles de participació i els 
gimnastes del club Igualadí, 
Oriol Acosta Quatrecasas i Nil 
Lopez Farrés, van realitzar ex-
cel·lents exercicis amb tècnica 
més precisa i vols més alts. Cal 
destacar les notes, Nil i Oriol 
respectivament, a l’aparell de 
terra 12.600 i 12.600, a cavall 
amb arcs 12.600 i 12.000, a 
anelles 12.800 i 12.600, a salt 
14.800 i 14.800, a paral·leles 
12.100 i 12.000 i a la barra fixa 
13.300 i 13.100.  



El CPP Igualada assoleix l’ascens a Segona Nacional
TENNIS TAULA / LA VEU 

R ecentment es va dis-
putar a les instal·laci-
ons de Reina Elisenda 

de Barcelona la fase d’ascens a 
2a nacional estatal, categoria 
d’on el CPP Igualada va des-
cendre fa 2 anys i que era un 
dels principals objectius del 
club per aquesta temporada.
El CPPI no va tenir sort en 
el sorteig dels grups, ja que 
al quedar segon del seu grup 
li van tocar dos primers de 
grup, un el temible Poble Nou, 
el millor equip de la categoria, 
i l’altre el Cardedeu, equip que 
havia baixat l’any passat de 2ª 
nacional i que també era molt 
competitiu.
El sistema de classificació era 
força selectiu, ja que el primer 
de cada grup pujava directa-
ment i el segon de cada grup 
s’havia de jugar amb el segon 
de l’altre grup la tercera plaça 
definitiva per l’ascens directe, 
quedant el perdedor d’aquest 
partit així com el guanyador 
de l’enfrontament entre els dos 
tercers com a reserves per si hi 
ha alguna baixa més endavant 
en la categoria.
En el primer partit contra el 
Cardedeu i quan ja tot feia 
preveure que s’aniria als do-
bles el pongista igualadí Roger 
Domingo en un partit extra-
ordinari derrotava al millor 
jugador de l’equip rival, Hèc-
tor Montañana, ficant el 4-2 
en el marcador, un molt bon 
resultat pels interessos del 
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Una temporada quasi perfecta de l’Escola Pia
BÀSQUET / LA VEU 

L ’últim partit de la lliga 
regular, davant el Salou 
A, amb la classificació 

ja decidida,  va ser un partit 
amb poca transcendència (67-
49). Es va jugar en un horari 
gens habitual (divendres al 
vespre) i tot plegat va influir 
negativament en el desenvo-
lupament del encontre, que va 
resultar força ensopit. 
El primer quart va començar 

estava a l’alçada d’altres vega-
des. Tot això va fer que aquest 
quart fos per les noies de Sa-
lou.
A la segona part, les locals es 
van ficar una mica les piles i 
amb ràpids contraatacs i pu-
jant una mica el to defensiu 
van poder agafar unes dife-
rencies que serien ja definiti-
ves pel desenllaç del matx. En 
l’últim quart tot va continuar 
igual: les noies de la costa van 
poder maquillar una mica el 

resultat amb una pressió molt 
intensa que els va permetre 
recuperar algunes pilotes. El 
desenllaç no va variar i les no-
ies de l’Imi van guanyar aquest 
últim partit de tràmit .
La lliga ha acabat i les noies 
de l’Escola Pia han quedat se-
gones en aquesta fase regular. 
La setmana vinent, comencen 
les fases per tal d’ordenar els 
quatre equips que han ocu-
pat aquest lloc en els altres 
tres grups. Amb aquest ordre 

i d’acord amb les pujades i 
baixades es determinarà final-
ment la possibilitat d’ascens. 
De totes maneres, aquestes 
noies han fet una molt bona 
temporada i han gaudit  prac-
ticant bàsquet que era el prin-
cipal objectiu.
Parcials: 18-10 / 13-15 / 20-10 
/ 16-14
Jugadores: Salanova, Fuertes, 
Rius, Calleja, Freixas, Ma-
segosa, Icart i Minguet
Entrenador: Imar Martínez

amb força intensitat pels dos 
equips. Va ser molt equilibrat, 
només al final dels primers 
deu minuts, l’equip de casa va 
poder agafar una petita dife-
rencia. Tot i així, es pot dir que 
no es presagiava una gran di-
ferencia entre els dos equips.
En el segon quart, les anoien-
ques varen estar molt desen-
certades en el tir, es fallaven 
cistelles relativament fàcils, 
la pilota circulava molt len-
tament i a més la defensa no 

conjunt igualadí.
Ja a la tarda es jugava el partit 
que si es guanyava significava 
l’ascens automàtic de categoria 
contra el Poble Nou, un club 
amb pocs anys d’història de 
Barcelona però que està fent 
les coses molt ben fetes i com-
binant veterania amb joventut 
està aconseguint molts èxits. 
El partit va començar molt 
bé pels interessos del CPPI, ja 
que tot i que Ricard Alert va 
perdre per 3-1 davant Car-
los Sánchez, jugador format 
al club veí del Vilanova del 
Camí, Dani Luco aconseguia 
després superar en un emoci-
onant partit a Àngel Boix, que 
només havia perdut tot un 
partit en lliga durant aques-
ta temporada i que és una de 
les bèsties negres del jugador 
igualadí. Després Roger Do-
mingo demostrant el seu bon 
moment de forma es desfeia 
de Josep Feliu, antic campió 
d’Espanya absolut d’aquest es-
port. Aquí començava la des-
feta del CPPI ja que Dani Luco 
perdia davant Carlos Sánchez 
després d’anar guanyant 2 jocs 
a 1, Ricard Alert tampoc po-
dia contra Josep Feliu ni Ro-
ger Domingo podia acostar 
l’Igualada als dobles perdent 
contra Angel Boix.
Quedava la incertesa de veu-
re què passaria entre el partit 
contra el Cardedeu i el Poble 
Nou, on un resultat de 4-2 pel 
Cardedeu provocaria un triple 
empat que no afavoriria gens 
els interessos del CPPI ja que 

l’average en jocs era desfavo-
rable. Finalment en un apas-
sionant partit el Poble Nou 
aconseguia la victòria, el que 
feia que l’Igualada s’hagués de 
jugar l’ascens contra el segon 
classificat de l’altre grup, el Fi-
gueres.
Si els altres partits van ser 
emocionants aquest ja va ad-
quirir tints dramàtics. Només 
començar el partit Dani Luco 
ja havia de remuntar una pilo-
ta de partit per guanyar el seu 
primer enfrontament. Després 
Roger Domingo no podia fer 
res contra l’explosivitat d’Al-
bert Villa, jugador fitxat pel 
Figueres d’edat juvenil i que si 
segueix en la progressió actual 
serà un dels grans del tennis 
taula català d’aquí uns anys. 
Joan Bertran també sucumbia 
davant Jonhy Díaz, un altre 
bon jugador del Figueres, i 
per acabar-ho d’adobar Ro-
ger Domingo, acusant l’esforç 
físic dels partits del dia abans 
també perdia contra Antonio 
Oña per un ajustat 3-2, el que 
deixava el marcador en un 
1-3 favorable al Figueres i a 
només un punt de la victòria. 
Dani Luco aconseguia nova-
ment el seu punt i Joan Ber-
tran delectava als nombrosos 
espectadors d’aquest partit 
en un final vibrant contra 
Albert Villa, on remuntant 
un 10-8 advers en l’últim 11 
i després de tenir una pilota 
més de partit en contra però 
quatre a favor, a la cinquena 
aconseguia el 17-15 final en el 

marcador i igualar l’encontre. 
Ja en el dobles Roger Domin-
go i Dani Luco van demostrar 
perquè és una parella que fa 
més de 3 anys que no perden 
cap partit de lliga i van acon-
seguir guanyar per 3-1 als 
seus rivals. 
D’aquesta manera el CPP 
Igualada aconsegueix nova-
ment situar-se en lliga estatal 
per la propera temporada. 
Ara l’objectiu serà construir 
un equip competitiu, potser 
repescant algun dels jugadors 
que ha deixat el club aquests 
últims anys o explorant no-
ves possibilitats en el mercat 
de jugadors, ja sigui fitxant 
juvenils en progressió o ju-
gadors absoluts o veterans ja 
consolidats. Tot i així d’entra-

da el CPPI ha de sumar una 
nova baixa, la del reserva de 
luxe que ha donat punts d’or a 
l’equip, Ricard Alert, que l’any 
vinent serà a l’estranger i no 
podrà formar part de l’equip.
Per acabar la temporada en-
cara queda el Campionat de 
Catalunya de Veterans on 
Dani Luco sortirà com a cap 
de sèrie número 1 després 
del bon Campionat d’Espa-
nya que ha realitzat i tota una 
bona temporada en la lliga, 
i on també hi participarà el 
jugador Carles Contreras 
en individuals i fent dobles 
amb Dani Luco. Destacar 
que aquest cop l’excampió 
de Catalunya de + 65 anys, el 
capelladí Angel Ramírez, no 
podrà disputar el campionat.
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Magnífic tercer lloc de 
Prat i Haro a Jaén
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Miquel Prat i Àlex Haro amb el buggie Yamaha.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P er segon any consecu-
tiu la població de Peal 
del Becerro de la pro-

vincia de Jaén, va ser la seu del 
Rally TT Mar de Olivos pun-
tuable pel campionat estatal 
de ral·lis tot terreny.
En aquest ral·li tot terreny hi 
va participar l’equip de Moto 
Club Igualada format pel pi-
lot de Maians Miquel Prat 
copilotat per l’odenenc Àlex 
Haro amb un buggie Yama-
ha YXZ 1000R de PCR Sport 
dins la Copa Yamaha YXZ.
El dissabte el matí es va dis-
putar en un terreny sec, dur 
i amb força pols, el pròleg en 
el que Prat i Haro es situaren 
en el tercer lloc absolut i pri-
mers entre els vehicles buggi-
es. A continuació es va fer el 
primer tram de més de cent 

trenta km. al que si li dona-
ven tres voltes, i en el que van 
conservar la tercera posició.
A l’endemà diumenge es va 
disputar el mateix tram però 
en sentit contrari i en comp-
tes de tres van ser dues les 
voltes al que se li van fer. 
L’equip de MCI aconseguiren 
finalitzar el ral·li en una mag-
nífica tercera posició absolu-
ta i primers classificats dins 
la categoria de buggies.
Sens dubte un dubte una 
fenomenal classificació de 
Miquel Prat i Àlex Haro 
que tant sols van poder ser 
superats per dos vehicles 
molt més potents que el 
seu. Després de tres ral·lis 
ja disputats d’aquest cam-
pionat estatal tot terreny, 
Miquel Prat ha demostrat 
la seva gran adaptació en 
aquesta dura especialitat.

L’Handbol Igualada, a 
les semifinals de Copa
HANDBOL / LA VEU

D issabte a Gavà, 
l’Handbol Igualada 
s´hi jugava el fet de 

passar a semifinals d’aquesta 
Copa davant d’un equip local 
molt fort a casa seva. Al final, 
28-29. 
Els jugadors igualadins espe-
raven trobar-se moltes dificul-
tats per guanyar aquest partit 
però els ànims eren molt alts.
En els primers minuts de par-
tit l’equip anoienc ha agafat 
desprevingut al Gavà i en el 
minut 10 s’avançava el marca-
dor amb un resultat de 4 a 7 
pels igualadins.
El Gavà ha començat a de-
mostrar la seva força i de mica 
en mica s’ha anat apropant en 
el marcador i han aconseguit 
acabar els primers 30 minuts 
amb un 14 a 14, per el que es 
preveia una segona part molt 
complicada pels dos equips.
En començar la segona part 
l’Igualada ha hagut de jugar 
amb un jugador menys a la 
banqueta perquè aquest s’ha 
lesionat a la primera part i no 
ha pogut reprendre el partit 
aquesta segona part. Els pri-
mers minuts d’aquesta segona 
part l’Handbol Gavà ha co-
mençat molt fort i s’ha avançat 
en el marcador i encara que la 
diferència de gols sempre ha 
estat mínima, els Igualadins,  
sempre han anat pel darrera i 

per més mala sort al minut 19 
s’ha lesionat un altre jugador, 
per el que l’ Igualada quedava 
ara ja amb dos jugadors menys 
i amb un resultat advers de 25 
a 23 al minut 20. Semblava 
que entre les lesions i les deci-
sions arbitrals que perjudica-
ven molt als visitants,  el partit 
s’anava de les mans.
Però la mentalitat de lluita 
d’aquests jugadors és molt 
forta i ho han demostrat, amb 
totes les adversitats que tenien 
han continuat jugant amb or-
dre, amb atacs ben dirigits i 
amb una defensa molt efectiva 
han aconseguit arribar al mi-
nut 29 amb un resultat de 28 
a 28 i tenia la possessió l’Igua-
lada.
Han aprofitat l’últim atac i 
amb la sang freda han marcat 
un gol, amb el 28 a 29 ara te-
nia la pilota el Gavà, en l’atac 
s’han posat ràpidament da-
vant del porter del Igualada 
i amb un tir impressionant 
l’aturada del porter Igualadí 
ha estat encara més impressi-

onant, aturada que ha donat la 
victòria al Igualada. Al cap de 
pocs segons l’àrbitre ha senya-
lat la final del partit, 28 a 29.
Important victòria per l’hand-
bol Igualada, que ara passa a 
jugar les semifinals d’aques-
ta Copa Federació. Molt bon 
partit d’aquests jugadors que 
han jugat amb disciplina i han 
sabut superar les adversitats 
del partit amb el cap i amb el 
cor.
Entrenats per Pol Cante-
ro, han jugat a la porteria : 
Carles Serra (12 aturades) i 
Eric Plaza (8 aturades). Juga-
dors: Adrià Suero(2), David 
Cubí(1), Esteban Lezama (3) 
Oscar Visa(2), Roger Calzada 
(1), Jordi Vilarrubias(2), Sergi 
Garcia (6), Jordi Grado (5) i 
David Diaz (7).

Altres resultats
CHI juvenil-Terrassa (40-34)
CHI cadet-Voramar (33-52)
CHI infantil f.-St. Boi (13-25)
S. Andreu-CHI inf. m. (29-25)
CHI aleví f.-La Roca (6-10) 

Temporada 2016 - 2017

BALLET NACIONAL DE CUBA:  TEATRE TIVOLI

Dia 17 Juny 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TEATRE TIVOLI. Entrades a platea.

El Ballet Nacional de Cuba és una de les més prestigioses companyies del món del ballet que ocupa un lloc prominent en la cultura hispanoamericana 
contemporània. Ballet Nacional de Cuba, arriba amb "La Magia De La Danza" interpretant les peces més famoses de: GISELLE, LA BELLA DURMIENTE, 
CASCANUECES, COPPÉLIA, DON QUIJOTE, EL LAGO DE LOS CISNES, SINFONÍA DE GOTTSCHALK.

Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

DON GIOVANNI:  GRAN TEATRE DEL LICEU

Dia 02 de Juliol 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 14.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al LICEU. Entrades garantides a la zona 2B

Una producció de grans efectes visuals

Sevilla, Espanya. Don Giovanni intenta seduir Donna Anna, però acaba lluitant i matant el seu pare, el Comanador. Comencen un seguit d’embolics en 
què Don Giovanni intenta seduir alguna noia i fugir d’algun promès gelós, fet que aconsegueix amb l’ajut del seu criat Leporello. Al �nal, el fantasma del 
Comanador s’emportarà un Don Giovanni que mai no es penedirà de les seves malifetes.

• És un luxe per al Liceu poder tenir dos repartiments de primer nivell encapçalats per Mariusz Kwiecien i Carlos Álvarez.
• Una producció high-tech de Kasper Holten, amb una escenogra�a amb plataformes i escales impossibles. La psique de Don Giovanni es re�ecteix per                    
mitjà d’efectes i projeccions i una excel·lent il·luminació.

Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

 Truca al:
93 803 75 56Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 



Intensa activitat dels nedadors 
del CN Igualada

Esther Morillo i Àlex Varea.

Resultats dels clubs de 
gimnàstica rítmica

NATACIÓ / LA VEU 

À lex Varea i Esther 
Morillo, nedadors de 
la categoria júnior del 

CNI, van estar convocats per 
la RFEN per participar durant 
els dies 6,7 i 8 de maig en una 
competició internacional, la 
Internacional Energy Stan-
dard Cup 2017 a Itàlia.
Els dos nedadors, van fer  uns 
molt bons resultats millorant 
també les seves marques per-
sonals.
Les proves que van nedar són:
Àlex Varea:
50 Braça millor marca per-
sonal i 4rt. classificat amb un 
temps de 29.41
100 Braça millor marca per-
sonal i 3r classificat i medalla 
de bronze amb un temps de 
1.04.49
200 braça 8è classificat amb 
un temps de 2.23.08
Esther Morillo:
200 lliures millor marca per-
sonal i 2a classificada medalla 
plata amb un temps de 2.01.63
400 lliures  2a classificada me-
dalla de plata amb un temps 
de 4.15.89
800 lliures 4a classificada amb 
un temps de 8.52.74

Jornada de fons 
i estils per als alevins
Dissabte dia 20 de maig, a la 
piscina de Les Comes d’Igua-
lada, els alevins del CNI van 
competir amb nedadors del 
CN Sitges, CN Vilafranca i 
CN S. Sadurní en la Jornada 
de Fons i Estils encarant ja les 
darreres proves que els porta-
ran al Campionat de Catalu-
nya d’Estiu. El bon ambient i 
els ànims d’esportistes, públic 
i entrenadors van empènyer 
els nostres nedadors a fer unes 
bones marques.
Les proves que van nedar 
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són: 400 lliures, 200 estils i 
100 esquena i els nedadors 
que hi van participar són els 
següents: Aina Fernandez, 
Marta Mateos, Chiara Russo, 
Iona Maturana, Mireia Car-
rero, Inés Fernandes, Carla 
Perianes, Toni Palmés, Jan 
Argelich, Pol Argelich, Diego 
Perdomo, Gil Romero, Carlos 
Gonzalez, Aitor Bustos, Mi-
quel Gil i Mikel Pérez.

Jornada Primavera Copa 
Catalana de Fons
El dissabte dia 20 de Maig a les 
Instal.laciones del CN Medi-
terrani, va tenir lloc la Jorna-
da Primavera Copa Catalana 
Fons en la que hi va participar 
la nedadora del CNI Laura 
Rodríguez nedant 5000 m. 
Va fer un temps de 1.01.14 
baixant 7 min.,  la seva marca 
personal.  La mateixa nedado-
ra  va estar participant durant 
tot l’estiu passat al Circuit de 
Travessies quedant en 2a en 
categoria absoluta, motiu per 
el qual la FCN en la seva di-

ada, li van concedir el premi 
com a subcampiona absoluta.

El CNI, convocat per la 
RFEN en aigües obertes
La nedadora Laura Rodriguez 
de categoria infantil i la seva 
entrenadora Mar Mirabete 
han estat des del dimecres 
dia 26/4 fins el diumenge dia 
30/4, a la concentració d’ai-
gües obertes que ha realitzat la 
RFEN a la localitat de Calella 
de Mar (Barcelona).
Aquesta concentració serveix 
per a la preparació de cara al 
Campionat d’Espanya d’aigües 
obertes que tindrà lloc el pro-
per 17/6/17 al Llac de Ba-
nyoles, i del resultat d’aquest 
campionat, sortirà la convo-
catòria per anar al Campio-
nat Europeu al mes d’agost a 
França.
La nedadora Laura Rodri-
guez, s’ha estat preparant 
durant tota la temporada per 
poder participar al C.Euro-
peu, i per ara esta superant 
totes les proves. 

Laura Rodríguez.

Els alevins del CN Igualada.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

D issabte, a Lleida, es 
va disputar la final 
CCEE individual de 

gimnàstica rítmica. Per part 
del San Roque participaren 
Gisela Fontalba i Carlota Ca-
nela, cada una en la seva cate-
goria, classificades en les ante-
riors fases per aquesta final.
Gisela en categoria Open Ju-
nior amb l’aparell de corda, va 
realitzar un excel·lent exercici, 
i així, aconseguí la primera 
posició al podi. Carlota, en 
categoria iniciació pre-benja-
mí  en mans lliures, va sortir 
a pista amb la simpatia que la 
caracteriza i es va posicionar 
en sisena posició.
Per part del CE Montbui Eira 
Caballè i Júlia Enrich van de-
fensar els seus exercicis amb 
molta elegància i seguretat al 
tapís. Gran treballs de totes 
dos gimnastes que van de-
mostrant a cada competició 
arribant fins al final i quedant 
a poques dècimes de pujar al 
podi. 
Per part del CR Capellades en 
categoria Junior Iniciació la 
gimnasta Victoria Font s’ha 
proclamat sotscampiona de 
Catalunya. I en categoria aleví 
Promoció la gimnasta Gisela 
Juan ha estat setena de Cata-
lunya.
Per part de l’Igualada CG en 
categoria benjamí la parti-
cipant va ser Laia Sánchez 
que aconseguia proclamar-se 
Campiona de Catalunya. En 
categoria infantil Carla Cer-
vera es proclamava tercera i 
Nadine Ruiz Sots-Campiona 
en categoria júnior, i Berta 
Enrique en infantil fou quar-
ta, impressionant el bon paper 
de les quatre gimnastes indi-
viduals que van ser a la final. 
En modalitat conjunts les 
úniques finalistes igualadines, 
van aconseguir una molt dub-
tosa 5a posició, ja que varen 
fer un exercici de podi.
A la final territorial, de la nos-
tra comarca, quatre eren les fi-
nalistes, en categoria benjamí 
Laia Sànchez fou sots-campi-
ona, i en benjamí obert Gina 
Castelltort 1a classificant-se 
per a la final Nacional el 
proper 4 de juny. En catego-
ria Aleví B, Gemma Rodrí-
guez va ser 7a a només a po-
ques dècimes de les primeres 
places, mentre que en aleví 
A, Mila Pijoan aconseguia la 
10a posició i també el passi a 
la final Nacional.

Diumenge, a Viladecans, Aina 
Pacheco i Gisela Fontalba,  del 
San Roque, classificades ante-
riorment a les fases celebrades 
a la comarca, participaren a 
la final territorial de gimnàs-
tica rítmica en modalitat in-
dividual. L’Aina, en categoria 
infantil i l’aparell de pilota, va 
realitzar un exercici amb una 
gran execució, i així aconseguí 
classificar-se per al nacional. 
La Gisela Fontalba, amb el seu 
exercici va fer una gran com-
petició i així, plantar-se en si-
sena posició. 
Per part del CE Montbui va 
participar Júlia Enrich, pujant 
al segon podi i passant a la fi-
nal nacional que tindrà lloc el 
pròxim dia 4 de Juny a Torro-
ella de Montgrí.

San Roque.

CR Capellades.

CE Montbui.

Igualada CG.
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Bons resultats de 
l’escola infantil de 
l’Esquaix Igualada als 
campionats de 
Catalunya S17 i S13

El germans Fajardo, Nacho 
i Montse més el Nil Aguilera 
van tenir una destacadíssima 
actuació als campionat infan-
tils de Catalunya reservats als 
menors de 13 i 17 anys. 
El Nacho que porta un trajec-
tòria impecable aquest any, 
va guanyar el títol masculí de 
17 anys sortejant a tots els seu 
rivals, primer a Ferran Vilalta 
en 3 sets, a semis a Pol Rami 
en 4 i a la final al Pablo Dolz 
en 5 jocs.
Nil Aguilera per la seva part, 
també va tenir un notabilíssi-
ma actuació pujant al tercer 
graó del podí desprès de gua-
nyar a quarts al barceloní Ori-
ol Sàlvia i caure a semis davant 
el gironí Hugo Lafuente per 
3-0 però guanyant Joan Ser-
na pel tercer lloc. Finalment 
la montbuienca Montse Fa-
jardo també va tenir un gran 
actuació tot i perdre la final de 
S13 amb la seva gran rival, la 
gironina Ona Blasco per 3-0, 
també va quedar en tercer lloc 
de la categoria S17. 

En marxa la 6a edició del torneig Arcadi Manchón
TENNIS / LA VEU

L es pistes del Club 
Tennis Montbui acu-
llen fins el proper 28 

de maig la sisena edició del 
Torneig Arcadi Manchón de 
tennis. La competició porta 
el lema “Campions del futur” 
perquè acull 64 tennistes entre 
els quals és molt probable que 
es trobin els primers del món 
dels propers anys.
La competició és impulsada 
per Arcadi Manchón al capda-
vant de l’empresa Top Tennis, 
amb el suport i col·laboració 
del Club Tennis Montbui, així 
com una trentena d’empreses 
patrocinadores. Aquest cap de 
setmana s’ha disputat la fase 
prèvia i aquest dimarts ar-
renquen els partits del quadre 
final. Prenen part a la compe-
tició un total de 64 jugadors. 
Unes 75 persones vetllen per 
l’organització de l’esdeveni-
ment, en el que es fan servir 
648 pilotes de tennis.
L’esdeveniment  compta amb 
tennistes de tot el món que ba-
tallen per arribar als grans tor-
nejos i estar entre els primers 
100 del món. Amb les dates 
que s’han fixat aquest any, els 
jugadors que no superin la 
prèvia de Roland Garros tin-
dran com a gran oportunitat 
la competició que es disputa 
a Montbui, el Torneig Arcadi 
Manchón, ja que és l’únic del 
circuit ITF (puntuable per 
l’ATP) que es disputarà durant 
aquestes dates a l’Estat espa-

de Tennis, Joan Duran va re-
marcar que el de Montbui és 
l’únic torneig de pista ràpida 
que es celebra a Catalunya i va 
agrair l’empenta de Manchón, 
el club i l’Ajuntament. Duran 
es va mostrar convençut que 
“algun dia veurem algú a la 
final de Roland Garros que va 
jugar abans aquí”.
L’alcalde de Montbui, Teo Ro-
mero, va recordar que fa vint 
anys “això era un camp erm i 
vam fer les dues primeres pis-
tes de tennis” a partir de “la 
il·lusió” de la gent del Club 
Tennis Montbui. Romero re-
corda que “molta gent em deia 
si ens havíem begut l’enteni-
ment, perquè la gent pensava 
que era un esport d’èlit que 
no tindria cabuda en un barri 
obrer”. Però dues dècades des-

prés reivindica que “no va ser 
un error, al contrari”.

El torneig és obert a tothom 
i l’entrada és gratuïta. La final 
del torneig individual masculí 
es disputarà el diumenge 28 de 
maig. A més de la competició 
individual, també hi ha la de 
dobles. La final de dobles mas-
culí serà avui divendres 26 de 
maig. 

Horaris competició
26 de maig de 18,30 a 20,30 – 
Final de dobles
27 de maig de 10,30 a 15 h  - 
Semifinals
28 de maig de 9h a 11 h  -Mi-
nitennis
28 de maig a les 11,30 h – Fi-
nal 

PATINATGE / LA VEU

D iumenge 21 de maig 
les patinadores del 
Club Patinatge Ar-

tístic Igualada es van despla-
çar fins al pavelló de Can Roca 
de Castelldefels per disputar la 
segona fase d’Interclubs, junt 
amb el CP Castelldefels, CPA 
Sant Cebrià de Vallalta, CPA 
Olesa, CPA Caldes d’Estrac i 
CPA Sant Joan Despí.
Les classificacions finals, su-
mant les de la primera fase 
que ja s’havia celebrat a Sant 
Cebrià de Vallalta el passat 29 
d’Abril, van ser:
-Iniciació C menors: Maria 
Escoda 10ª.
-Iniciació C majors: Gisela 
Santiago 3ª – Abril Domenech 
12ª.

nyol.
L’objectiu dels organitzadors 
és celebrar, l’any 2019, un 
torneig de tipus Challenger. 
Aquest tipus de competició 
està integrada en el calendari 
de l’ATP i requereix almenys 
uns 50.000 euros en premis i 
prop de 100.000euros en orga-
nització i recursos.
“Un somni” pel qual es com-
prometen a treballar, com re-
coneixien a l’acte de presen-
tació el propi Manchón i el 
president de l’entitat, Juan Ma-
nuel Aguilar, qui va aprofitar 
per agrair la tasca de tothom 
qui ha fet possible l’actual mo-
ment del torneig i del club, que 
compta amb uns 500 usuaris, 
la immensa majoria infants de 
l’escola de tennis.
Des de la Federació Catalana 

El Club Patinatge Artístic Igualada, 
a la segona fase d’Interclubs Els veterans del CAI, al 

Míting de Gavà

Cinc atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles van participar 
diumenge, en la 5a edició del 
Meeting de Veterans Ciutat de 
Gavà, que es va dur a terme a 
les pistes de la Bòbila.
Van sobresortir les actuacions 
de Josep Mª Lagunas, 1r en 
pes categ. M-40/45 amb 11,06 
m., i 1r en disc M-40/45 amb 
36,05 m. i de Jordi Fernández 
Aguado, 3r en 800 m.ll. M-35 
a M-70 amb 2’08”48.  Antoni 
Jorba era 3r en els 100 m.ll. 
per coefic., amb 13”49, i 3r en 
els 200 m.ll, final E amb 27”54, 
i Antoni López era 3r en els 
100 m.ll. final C amb 13”70.                                                                                                          
Josefa Salazar, va ser 1a per 
coeficient en javelina F-40/45 
amb 15,52 m., 2a en pes 
F-40/45 amb 6,30 m. i 3a en 
disc F-40 a F-55 amb 20,75 m.             
                                                                                                              

-Iniciació B menors: Naia Ma-
riño 10ª – Ana Fernandez 14ª.
-Iniciació B majors: Iris Ruiz 
4ª – Ainara Varela 5ª – Anna 
Domenech 7ª.
-Iniciació A: Berta Roset 9ª.
Cal destacar que la Gisela 
Santiago, gràcies al seu ter-
cer lloc, s’ha classificat per la 
següent fase “Intercomarcal” 
que organitzarà els propers 
mesos la Federació de Barce-
lona.
Tot i haver quedat enquadra-
des en un grup bastant difí-
cil, amb diversos clubs molt 
grans per història i nombre 
de patinadores, les iguala-
dines van defensar els seus 
exercicis molt bé.  
L’entrenadora del club, Cristi-
na Fernandez, va valorar així 
la participació en aquest in-

terclubs: “Estic molt conten-
ta del rendiment de totes les 
nenes. Independentment de 
les classificacions, totes han 
assolit els objectius marcats. 
Queda clar que el treball rea-
litzat durant els entrenaments 

ha donat els seus fruits. Ara 
cal continuar treballant amb 
les mateixes ganes i il·lusió”.
Ara tocarà preparar el se-
güent trofeu, que serà el IV 
Trofeu Lluçanès, el cap de 
setmana del 03 i 04 de Juny.



El CF Pobla de Claramunt, amb peu i mig a Tercera Catalana

El CF Pobla de Claramunt que va véncer el Chacarita a Barcelona. 
A sota, l’afició poblatana va fer costat a l’equip.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l CF Pobla de Clara-
munt té peu i mig a 
Tercera Catalana en 

superar al Chacarita de Bar-
celona per 1-3 en el partit 
d’anada, disputat diumenge a 
Barcelona. El conjunt local va 
demostrar un nivell inferior 
als anoiencs, i només un pe-
nal molt rigorós va permetre 
empatar un gol inicial del go-
lejador poblatà Samuel Pérez. 
Malgrat que en algun moment 
el conjunt de la Pobla va sem-
blar deixar-se seduir pel pobre 
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   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet 73 23 4 6 82 34
2 U. Bellvtige 68 20 8 5 64 18
3 Sant Joan D. 60 17 9 7 74 48
4 Espluguenc 55 17 4 12 55 50
5 Fontsanta 50 14 8 10 55 44
6 Sant Just At. 48 15 3 15 81 76
7 Junior 47 13 8 12 50 55
8 Olímpic ... 47 12 11 10 57 52
9 Delta Prat  47 12 11 10 51 50
10 Vilafranca At. 47 14 5 14 44 47
11 Marianao Poblet 47 14 5 14 44 43
12 Gornal  45 12 9 12 54 66
13 Montserrat 41 11 8 14 55 61
14 Martorell 40 11 7 15 55 63
15 San Mauro 35 10 5 18 46 61
16 Dinamic Batlló 29 8 5 19 43 74
17 Moja 22 6 4 22 42 80
18 Cooperativa 21 3 12 17 42 72

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 33 
Delta Prat  1 - 2 Ce Olímpic 
Montserrat 1 - 2 Vilafranca At. 
Fontsanta 2 - 1 San Mauro 
Can Vidalet  2 - 0 Marianao Poblet
Dinamic Batlló (1-1)s Cooperativa
Martorell 0 - 0 Junior 
Gornal  2 - 1 Moja
U. Bellvitge 5 - 0 Sant Just At.
Sant Joan D. 1 - 1 Espluguenc

Jornada 34 (darrera)
Cooperativa-Can Vidalet
Espluguenc-U. Bellvitge
Vilafranca Atl.-St. Joan D.
Júnior-Montserrat
Moja-Martorell
San Mauro-Gornal
Olímpic-Fontsanta
Marianao P.-Prat Delta
St. Just Atl.-Dinamic Batlló

   PT. g e p gf gc
1 Begues 86 27 5 1 91 30
2 Joventut Rib. 69 20 9 4 83 38
3 La Munia 68 21 5 7 82 45
4 Sitges 61 18 7 8 75 44
5 Piera 52 16 4 13 69 54
6 Cubelles 51 15 6 12 67 44
7 Òdena 50 13 11 9 59 47
8 Riudebitlles 46 14 4 15 56 70
9 Martinenca 44 12 8 12 59 60
10 Hortonenc  43 12 7 14 69 71
11 Suburense B 39 9 12 12 49 63
12 Anoia 38 12 2 19 59 79
13 Calaf 38 11 5 17 64 78
14 Carme 35 9 8 16 60 84
15 Olivella  34 9 7 17 50 78
16 Sant Pere M. 32 9 5 19 55 75
17 Hostalets  30 8 6 19 43 73
18 Sant Cugat S. 15 4 3 25 47 104

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 33 
Olivella  2 - 2 Carme
Martinenca  1 - 0 Sant Cugat S.
Begues 5 - 1 Anoia
Hortonenc  5 - 4 Sitges
Riudebitlles 1 - 4 Calaf
Sant Pere M. 2 - 2 Òdena
La Munia 4 - 1 Piera
Suburense B 1 - 6 Cubelles
Joventut Rib. 5 - 0 Hostalets 

   PT. g e p gf gc
1 Reus B 65 19 8 4 62 35
2 Santboià 64 19 7 5 61 29
3 Balaguer 60 17 9 5 67 36
4 San Cristòbal 56 16 8 7 48 35
5 Almacelles 51 14 9 8 66 40
6 Lleida B 48 14 6 11 50 37
7 Sant Ildefons 48 13 9 9 49 39
8 Viladecans 47 13 8 10 36 27
9 Igualada 46 13 7 11 51 48
10 Rapitenca 44 12 8 11 39 43
11 Vista Alegre 44 12 8 11 45 42
12 Alpicat 38 10 8 13 43 57
13 Vilaseca 36 10 6 15 40 53
14 Vilanova G. 32 9 5 18 37 63
15 Suburense 26 6 8 17 37 57
16 Rubí 20 4 8 19 31 58
17 Morell 5 1 2 28 10 73

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 33
Alpicat 4 - 1 Rapitenca
Morell 0 - 2 Vilaseca
San Cristòbal 3 - 3 Almacelles
Vista Alegre 0 - 0 Igualada
Santboià 3 - 1 Vilanova Geltru
Sant Ildefons 1 - 2 Reus B
Balaguer 3 - 2 Lleida B
Suburense 3 - 1 Rubí
Descansa Viladecans 

Jornada 34 (darrera)
Almacelles-Santboià
Lleida B-San Cristóbal
Reus B-Balaguer
Igualada-Sant Ildefons
Vilaseca-Vista Alegre
Rapitenca-Morell
Rubí-Alpicat
Viladecans-Suburense
Descansa Vilanova Geltrú

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 34 (darrera, tots diumenge 17h)
Sitges-Begues
St. Cugat S.-Hortonenc
Piera-Martinenca
Òdena-La Múnia
Carme-St. Pere M.
Calaf-Olivella
Hostalets-Riudebitlles
Cubelles-Joventut Ribetana
Anoia-Suburense B

Campió i ascens a 2a Catalana:
SAN MAURO B
Promoció d’ascens:
Chacarita-Pobla Claramunt  1-3
Pobla Claramunt-Chacarita   dia 28, 16.30

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 80 26 2 2 110 28
2 La Pobla Cl. 73 23 4 3 115 28
3 Capellades  72 23 3 4 107 29
4 Tous  62 18 8 3 68 26
5 Ateneu Ig. 57 17 6 7 95 39
6 Fatima  51 16 3 10 69 53
7 Montserrat B 44 14 2 14 55 53
8 La Torre Cl. 36 10 6 14 56 62
9 Rebrot  35 10 5 14 67 80
10 Cabrera 35 10 5 15 69 102
11 La Llacuna 29 6 11 12 49 75
12 La Paz  29 9 2 19 55 100
13 Montbui  28 8 4 18 47 81
14 Masquefa  22 6 4 20 46 117
15 Jorba  17 4 5 20 46 109
16 Vallbona 10 2 4 23 30 91

Jornada 30
Montserrat B 3 - 0 Jorba
Montbui  1 - 0 Rebrot
La Torre Cl. 1 - 1 Ateneu Ig.
Vallbona 1 - 5 Tous 
Capellades 3 - 1 La Paz
Cabrera 6 - 5 Fatima
La Llacuna 2 - 2 San Mauro B
Masquefa  1 - 3 La Pobla Cl.

joc local, el cert és que a la re-
presa els anoiencs van tornar a 
dominar sense excessius pro-
blemes a l’equip de la capital 
catalana. Un sensacional gol 
de falta de Dan Marí va en-
carrilar la victòria, i Blanca va 
gairebé sentenciar la elimina-
tòria en superar el porter local 
en una clara i infantil pena 
màxima quan el partit arriba-
va a la conclusió. El partit de 
tornada es disputarà el proper 
diumenge a les 16.30 hores al 
Pas Blau de la Pobla.
Chacarita: Santamaria, Be-
llón, Rodriguez, De la Torri-

ente, Rifae (Soler, 70’), Vite, 
Foz, Solano, Lucas (Ruiz, 79’) 
i Monné (de la Rosa, 55’).
CF Pobla: Daniel, Dan Marí, 
Tebas, Oscar (Grimaldi, 85’), 
Samu (Corral, 89’), More-
no (Blanca, 64’), Pol, Ortiz, 
López, Segura i Marc.
Àrbitre: Jordi Berdun. Groga a 
De la Torriente, Moreno i Se-
gura.
Gols: 0-1 Samu (6’). 1-1 Sola-
no (12’, penalti). 1-2 Dan Marí 
(68’). 1-3 Blanca (89’, penalti).

El San Mauro 
baixa a tercera
La derrota al camp de la Font-
santa per 2-1 ha acabar de 
confirmar del tot el descens 
del primer equip del San Mau-
ro de segona a tercera catala-
na. Els mauristes es trobaran 
a la categoria amb el filial, que 
va guanyar el títol del grup 
anoienc de 4a i l’ascens direc-
te. Caldrà veure ara quin dels 
dos equips és el “sacrificat” a 
jugar als grups del Bages-Va-
llés o Baix Llobregat, i no al de 
l’Anoia-Penedès. Sembla que 
hi ha un fort debat al club en 
relació a aquest assumpte.

Darrera jornada
Aquest proper cap de setmana 
es jugarà la darrera jornada a 
primera, segona i tercera ca-
talanes. A 1a, el CF Igualada 
rebrà a les Comes el Sant Ilde-
fons, amb possibilitats per als 
de Gimeno d’escalar més llocs 
a la classificació. A 2a, el San 
Mauro acomiadarà la catego-
ria a casa, rebent la Gornal. El 
Montserrat viatjarà al camp 
del Júnior. A tercera, partit 
crucial entre Carme i Sant 
Pere Molanta, que pot deci-
dir molt a la part baixa de la 
classificació. Malauradament, 
l’Hostalets de Pierola tornarà 
a la 4a Catalana.

A   U   T   O   M   O   C   I   Ó
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Bateria de finals nacionals als 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

A mb els campions 
comarcals definits, 
aquesta setmana els 

Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya han decidit els fi-
nalistes nacionals de les di-
ferents competicions. Durant 
tot el cap de setmana, a les 
diferents demarcacions del 
país, s’han disputat les dife-
rents Finals Territorials. Els 
equips de casa nostra, dissab-
te celebraven:
Final Territorial Futbol Sala 
-infantil, cadet i juvenil
Final Territorial Bàdminton
Final Territorial Tennis Taula
Final Territorial Natació
Final Territorial Escacs
Dissabte també es va cele-
brar la cloenda del Campio-
nat Poliesportiu Prebenjamí. 
Durant el matí, els més de 40 
equips inscrits van demostrar 
les seves habilitats a futbol i 
handbol en modalitat sorra. 
El Parc de Valldaura va ser 
l’escenari ideal per celebrar 
el final de temporada per als 
més petits de la competició.
Diumenge va servir per dis-
putar més Finals Territorials 
i la primera Final Nacional 
dels JEEC:
Final Nacional d’Handbol 
-infantil femení-
Final Territorial de Gimnàs-
tica Rítmica
Final Territorial de Gimnàs-
tica Artística
Final Territorial de Patinatge 
Artístic
Després de l’èxit de la 1a 
Trobada Cadet a Can Titó, 
orgaitzada per l’IES Pla Mo-
reres, acabem el mes de maig 
amb el calendari TEC (Tro-
bades Esportives Comarcals) 
per al juny:
• Ahir, 25 de maig, era el torn 
de la 2a Trobada Infantil a 
l’Estadi Atlètic Municipal 
d’Igualada. L’Escola Pia era 
el responsable d’organitzar la 
trobada.
• 1 de juny de 2017 gaudirem 
amb la 7a Trobada Prebenja-
mina a Les Comes. L’activitat 
l’organitzarà el Col·legi Ma-
ristes.
• 8 de juny de 2017 celebra-
rem la 4a Trobada Alevina a 
Les Comes. L’escola Jesús Ma-
ria serà l’encarregada d’orga-
nitzar la diada.
Per aquest cap de setmana 
que ve, l’agenda esportiva dels 
equips participants als JEEA 
proposa les Finals Nacionals 
per aquells equips classificats:
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na Aleví Masculí anirà a Llei-
da per disputar la Final Naci-
onal.
El Campionat Cruyff Courts 
6vs6 proposa la semifinal 
del torneig, a un pas de la 
final nacional. En categoria 
femenina, l’equip de l’Emili 
Vallès es disputarà l’accés a 
la següent fase i en categoria 

masculina, l’equip del Garcia 
Lorca.
A la piscina de Les Comes es 
celebrarà la Trobada de Na-
tació per als més petits dels 
JEEA.
A Barcelona es celebrarà una 
jornada pendent del Campio-
nat de Gimnàstica Estètica.
Diumenge 28 de maig:

L’equip Infantil Femení de 
l’Emili Vallès es desplaçarà 
fins a Sant Cugat per disputar 
la Final Nacional de Bàsquet.
A tots els equips que aquest 
cap de setmana teniu compe-
tició, us desitgem tota la sort 
per aixecar el títol nacional. 
Per completar la informació 
podeu visitar www.ceanoia.cat

Dissabte 27 de maig de 2017:
En categoria Aleví Femení, el 
Monalco es desplaçarà fins a 
Valls per disputar la Final Na-
cional de bàsquet. 
L’Escola Mowgli disputarà la 
Final Nacional de Futbol 7 en 
categoria Aleví Femení a Ca-
nyelles.
En Voleibol, el Castell d’Òde-



Derrota del Waterpolo 
CNI contra l’AnglèsResultats dels equips de pàdel de l’Esquaix IGD

PÀDEL / LA VEU 

E l primer equip Subaru 
de pàdel de l’Esquaix 
Igualada masculí fe-

derat segueix molt endollat 
sumant la tercera victòria se-
guida a fora davant l’Slam de 
Collbató. Partits molt renyits 
i tres punts d’or de cara a es-
calar posicions en la classifi-
cació general i col·locar-se de 
nou a la zona d’ascens. Mito 
Campins/Isidre Marimon van 
sumar 6-4, 7-5, Marc Corce-
lles/Roger Rosich van salvar 
un partit que es va complicar 
molt guanyant 6-7, 7-6, 6-3 
i finalment Carlos Jiménez/
Ramon Gabarró van donar el 
tercer punt guanyant 6-4, 7-6.
Lliga PàdelCat 2a Masculí. 
Derrota a casa per 1-2 a casa 
davant Les Fieras A. Lluís 
Fernández/David Sabaté fan-
tàstics, van donar el punt als 
nostres desprès d’un treballa-
díssim partit de 4-6, 6-2, 7-5 
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davant, Raimond Aloy/Sergi 
Rodríguez, Jordi Carol/Pepe 
Ferrer van caure en un renyit 
partit 2-6, 6-3, 4-6 amb la pa-
rella David Gómez/Sergio Va-
lero i finalment Jordi i Agustí 
Homs van cedir 4-6, 1-6 en 
el partit decisiu amb F. Bullo/
Marc Sau.
Lliga PàdelCat 2a Femení. 
L’equip segueix sense puntuar, 
aquest cop derrota  a casa per 
0-3 vs el CN Martorell.
Èlia Soriano/Mònica Òdena 
van tenir el partit a tocar ca-

ient per un ajustat 4-6, 6-2, 
5-7, Carla Gassó/Rosa Calvet 
van cedir 2-6, 1-6 amb Iolanda 
Ustero/Rosa Díaz i finalment 
Teresa Jorba/Xussi Muñoz 
també van cedir 1-6, 3-6 amb 
Teresa Bastardas/Susanna Ro-
mero.
Lliga PàdelCat 3a Femení.
Nova victòria 3-0 aquest cop 
davant el Cube de Manresa 
que compartia liderat amb el 
nostre equip. Això situa les 
noies Subaru en el primer lloc 
en solitari de la classificació.

El passat Dissabte 21 de maig 
els waterpolistes de la ca-
tegoria absoluta masculina 
del CNI van jugar contra el 
C.W.Anglès amb un resultat 
final  de 15-8. Des del primer 
moment l’equip de l’anglès va 
portar el marcador a favor.
Períodes: 3-2, 4-0, 4-2, 
4-4 
CNI: D. Hontoria(porter), E. 
Noguera (4), J. Burgues, R.Ca-
laf (1), J. Soler, J. Martínez, J. 
Mallofré, D. Sánchez (1), M. 
Badia (2), P. Gómez (porter).

Cara i creu en els 
partits del Calfont 
les Moreres contra 
Sitges i Egara C

Aquest cap de setmana el club 
Calfont les Moreres va enfron-
tar-se contra  el Club Egara 
“C” i el C.T. Sitges.
Davant l’Egara “C”, la nostra 
jugadora Teresa Carol va jugar 
contra Sílvia Blanch, a la qual 
va guanyar als dos sets amb el 
resultat 6/2.
Isabel Guerrero, del  Calfont 
les Moreres va jugar contra 
Alícia Fuentes, essent la nos-
tra jugadora la guanyadora del 
partit, amb els resultats de 6/0 
el primer set i 6/1 el segon.
En la categoria de dobles, Vir-
gínia Riba i Modes Moya va-
ren jugar contra Sílvia Blanch 
i Alícia Fuentes del club con-
trari. Per tercera vegada, el 
partit se’l van emportar les 
jugadores del club Calfont les 
Moreres, amb els resultats 6/4 
i 6/3 consecutivament.
El resultat de l’eliminatòria va 
ser 3-0 a favor del club espor-
tiu Calfont les Moreres.
En els partits contra el C.T. 
Sitges, la nostra jugadora 
Modes Moya va jugar contra 
Reiko V., però aquesta vegada 
la victòria se la va emportar la 
jugadora del club adversari, 
amb un 6/2 el primer set i un 
7/5 el segon.
Per altra banda, Cloti Mon-
tes va ser la nostra segona re-
presentant, i li va tocar jugar 
contra Shirley Van Mil. Shir-
ley anava guanyant 6/3 però 
finalment va guanyar la Cloti, 
ja que l’adversària es va retirar.
En la categoria de dobles, Vir-
gínia Riba i Cloti Montes van 
sortir en nom del club, i es va 
enfrontar a Shirley i Estela S. 
Aquesta vegada, les nostres ju-
gadores no van poder empor-
tar-se la victòria.
El resultat de l’eliminatòria va 
ser 2-1 a favor del C.T. Sitges.

Mireia Parramona/Eva José 
van dominar per un doble 6-4 
a Mònica Crespo/Pilar Arnau, 
Encarna Delgado/Rosa Mas 
també va sumar punt gràcies 
a un 6-3, 6-4 amb la parella 
Anna Pintado/Jessica Cabre-
ra i finalment el tercer punt el 
va donar la parella Imma Llo-
part/Joanna Dalmases gua-
nyant 6-3, 6-1 a Míriam Pérez/
Vanessa Quintana.
Lliga PàdelCat 4a Femení. 
Aquest cop no va poder ser i 
les noies Subaru de 4ª van cau-
re 0-3 jugant amb CPI Indor 
de Sant Pere de Ribes.
Gemma Fernández/Mar Pi-
qué van ensopegar 0-6, 4-6 
amb Laura Adelaida/Núria 
Castellà, Joana Bisbal/Mónica 
Ferrer també van cedir en dos 
sets davant Laura Gonzalo/Eli 
Lozano i finalment Rocío Es-
trella/Marta Pujol també van 
sortir derrotades en dos sets 
amb la parella Mònica Gon-
zalez/Carmen Fernández.

Derrota del sènior femení de l’IVC en el darrer partit

VOLEIBOL / IVC

L’Alain Afflelou sènior 
Femení disputa el seu 
ultim partit a la pista 

del Sant Pere Pescador, on van 
perdre per un 3-0, en un par-
tit de tràmit ja que les opcions 
de jugar les fases ja s’havien 
esvaït tot i així una bona tem-
porada per les jugadores de 
Xavier Tirado, esperem que la 
pròxima l’objectiu clar és jugar 
fases i aspirar a la 2a catalana, 

felicitats a tot el equip!
Gran partit viscut el dissabte 
al fortí entre l’Alain Afflelou 
Sènior Femení B i C, amb 
una gran afluència de públic i 
amb el cor dividit, es va desfer 
l’empat a 14 punts en la clas-
sificació general quedant el 
B davant el C , ja que guanyà 
per 3-2, així hom va decidir, 
un partit on les jugadores de 
Carles Casals i Marc Matura-
na, van estar donant el màxim 
per poder disputar fins cinquè 

i definitiu set, molta alternan-
ça en el rendiment per les dues 
parts i gran jugades amb bo-
nes defenses, finalment potser 
experiència del B va fer que es 
decantés, gran fi de tempora-
da dels dos conjunts, que sols 
podem fer que felicitar-les. 
Moltes gràcies per fer-nos 
gaudir noies!
El Jorba Sola Sènior Masculí 
no va disputar el seu partit per 
la renúncia del Cometa Bell-
vei, de jugar, aconseguint així 

els tres punts. El dissabte que 
ve disputaran l’últim partit a 
les 18:00 al fortí.
El Juvenil Masculí perd a la 
seva visita al Gironella Mun-
det, per 3-0, en un partit 
amb moltes baixàs, tot i això 
es va veure predisposició, i 
actitud, en el tercer set va ser 
on més opcions van tenir per 
guanyar, però no va poder 
ser. El dissabte a les 20 hores 
disputaran l’últim partit al 
fortí de les Comes.
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MÚSICA / LA VEU 

E l festival de música es-
tival Anòlia celebrarà, 
entre el 8 i el 22 de juli-

ol, la seva 29a edició i ho farà 
majoritàriament al pati del 
Museu de la Pell i amb tots els 
seus concerts gratuïts, combi-
nant novament alguns dels ar-
tistes més destacats del pano-
rama musical català actual 
amb grups emergents d’àmbit 
comarcal. Aquest 24 de maig 
n’han explicat els detalls el re-
gidor de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament, Pere Camps, i el 
responsable de projectes del 
Grup Enderrock, Jordi Novell.
Tot i que el gruix de concerts 
es concentrarà entre el 18 i 22 
de juliol, el cartell d’enguany 
s’iniciarà novament uns dies 
abans, coincidint amb la nit de 
cloenda del festival de globus 
aerostàtics European Balloon 
Festival. Serà el 8 de juliol a les 
23h, en acabar el tradicional 
espectacle del Night Glow, al 
renovat camp de vol de l’avin-
guda Catalunya. Els encarre-
gats d’obrir l’Anòlia en aquest 
escenari seran els mítics Los 
Manolos que, vint-i-cinc anys 
després del seu moment àlgid 
durant els Jocs Olímpics de 
Barcelona ’92, fan ara una gira 
commemorativa recuperant 
els seus grans èxits de rumba 

catalana sota el títol Amics per 
sempre.
Ja al pati del Museu de la Pell 
el dimarts, 18 de juliol, serà el 
torn dels valencians Zoo, una 
formació de rap i hip-hop que 
ha aconseguit, en poc temps, 
fer-se un espai propi amb el 
seu ritme festiu, proper i amb 
esperit reivindicatiu.
L’endemà, dimecres dia 19, 
serà el torn dels Gertrudis. 
Aquest trio vallesà fa més de 
quinze anys que fa gires pel 
territori a ritme de ventilador, 
amb una recepta de rumba 
fusió genuïna i que s’ha sabut 
adaptar als nous temps.
Dijous, 20 de juliol, hi haurà 
doble sessió. Primer amb La 
Séptima Trastada, nou músics 
de la capital de l’Anoia que 
han inclòs una desena de can-
çons, plenes de vitalitat dins el 
seu primer treball discogràfic 
de rumba fusió, anomenat Po-
taje. Tot seguit actuarà L’Hora 
del Joglar, amb la seva fusió a 
ritme de swing. Nascuts l’any 
2014 a la Garrotxa, aposten 
pel ball i la diversió als festi-
vals, envelats i festes majors 
amb uns tocs de música bal-
cànica, salsa i swing.
El divendres, 21 de juliol, a 
les 22h, l’Anòlia es tornarà 
a afegir al Liceu a la Fresca. 
Serà el moment de gaudir de 
la projecció en pantalla gran, 

a l’aire lliure i a l’Estació Ve-
lla, de l’òpera Il Trovatore de 
Giuseppe Verdi, sobre un lli-
bret italià de Leone Emanu-
ele Bardare i Salvatore Cam-
marano, que es representarà 
aquella mateixa nit al Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona
Tot seguit, el mateix diven-
dres però a les 23h, el pati 
Museu de la Pell rebrà dues 
formacions. Primer, el grup 
de rock igualadí Black Kiss 
Superstar, que farà un viatge 
en el temps, des del rock més 
dur als aires del funk més 
ballable, amb reminiscències 
dels anys ‘70. I, a continuació, 
actuaran els osonencs La Iaia, 
presentant el seu esperat nou 
àlbum.
L’Anòlia finalitzarà el dissab-
te, 22 de juliol, novament a 

Blaumut, Gertrudis, La Iaia, Zoo, L’Hora del Joglar i 
Los Manolos, protagonistes del festival musical Anòlia
El festival, que se celebrarà del 8 al 22 de juliol 
amb tots els concerts gratuïts, aplegarà també 
tres formacions de la comarca de l’Anoia

les 23h. El músic de Cape-
llades Roc Puig presentarà 
el seu nou disc Foc i cendra, 
produït per Jofre Bardagí. Els 
Blaumut pujaran finalment a 
l’escenari per rubricar la 29a 
edició del festival amb el seu 
nou disc, Equilibri, en què 
l’electrònica guanya terreny a 
les melodies amb què el grup 
ha triomfat, submergint-se en 
un mar de sons desconeguts 
fins ara i plens d’energia.

Gairebé tres dècades de mú-
sica estival
Al voltant de la segona quin-
zena de juliol, des de l’any 
1989, a Igualada es donen 
anualment cita els artistes 
més destacats de l’escena 
musical del moment i d’al-
tres d’emergents per desco-

brir. Un cartell que consolida 
l’Anòlia com un dels festivals 
de referència a la Catalunya 
Central i al país i que, des 
de l’any 2012, compta amb el 
patrocini d’Estrella Damm i 
la direcció artística d’Ender-
rock.
Els trets distintius de l’Anò-
lia, que s’han convertit en la 
seva essència i que han esde-
vingut el valor afegit al com-
ponent musical i artístic, són 
els d’oferir espectacles en di-
recte amb propostes marca-
des per la professionalitat i 
qualitat de l’oferta musical, la 
diversitat en la programació, 
esdevenir un aparador per a 
artistes emergents i nous ta-
lents i, a banda, el foment dels 
artistes locals i la diversitat i 
heterogeneïtat de públics.

Presentació de l’Anòlia dimecres a l’Ajuntament. 

DISSENY / LA VEU 

E l 10 de maig es va dur 
a terme la jornada d’en-
trega de premis de tots 

els projectes d’emprenedoria 
artística TALENT-ART, que 
s’adrecen als estudiants d’FP 
d’arts plàstiques i disseny per 
poder aconseguir fer de la seva 
vocació una professió de futur, 
posant en col·laboració al De-
partament d’Ensenyament, les 
Escoles d’Art i disseny i les em-
preses del sector, amb l’objec-
tiu de desenvolupar projectes 
reals que posin en context la 
formació professionalitzadora.
L’estiu passat l’empresa i el De-
partament d’Ensenyament de 

la Generalitat van signar un 
conveni de col·laboració per 
impulsar la formació de les 
famílies professionals d’arts 
plàstiques i disseny. A través 
d’aquest acord Ensenyament 
i l’empresa Clipper així com 
l’empresa Ceràmiques Marcó 
treballaran en l’elaboració de 
projectes conjunts per al segui-
ment de les activitats formati-
ves per a la millora de la qua-
lificació professional del sector.
L’Escola Municipal d’Art i Dis-
seny Gaspar Camps va resultar 
doblement guardonada. Per 
una banda, l’Anna Bartrolí va 
quedar finalista i la Mila Cu-
adras va resultar guanyadora 
del premi  Clipper diseña tu 

futuro, ambdues de 2n curs del 
CFGM d’Assistència Gràfica al 
Producte Imprès. I per l’altra 
el premi ex aequo de Ceràmi-
ques Marcó  per l’alumnat de 
1r B del CFGS de Gràfica Pu-
blicitària.
Els alumnes van presentar 
públicament davant totes les 
escoles d’art i disseny de Ca-
talunya i les empreses els pro-
jectes i van rebre un diploma 
de reconeixement. Els guanya-
dors del projectes veuran pro-
duïda la seva creació així com 
en el cas de la Mila, començarà 
el mes d’octubre la formació 
pràctica remunerada com a 
dissenyadora a l’empresa Fla-
magas (Clipper).

Entrega de premis Talent-Art als alumnes de gràfic de la Gaspar
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

T-Atraco Teatre torna a activar 
la maquinària de ‘La butaca’
La Quarta Via. Autoria i interpretació: Robert 
Gobern i Joan Valentí “Nan”. Producció: T-Atraco 
Teatre. Teatre de l’Aurora. Dissabte, 20 de maig 2017 

La Quarta Via té molt de La butaca, la pri-
mera part d’aquesta maquinària teatral que 
treu punta amb humor a la política catalana. 

Si aleshores la trama girava a l’entorn del 1714 (es 
va estrenar just quan es commemorava el Tricente-
nari), ara el quid de la qüestió és la celebració del 
referèndum: l’actual pa de cada dia. Amb calculada 
punteria, T-Atraco Teatre porta a la ficció els temes 
de país que ocupen més pàgines, ones, xarxes i cafès 
del moment i els estira cap a la comèdia més inver-
semblant per mirar-s’ho amb distància, fer-ne conya 
i sanejar els ànims de tots plegats.
Tot i que La Quarta Via funciona de manera inde-
pendent –ella sí que és lliure i sobirana–, replica la 
fórmula de la seva antecessora recuperant-ne els 

protagonistes, els salts en el temps, els pessics d’his-
tòria a través dels personatges d’època, l’estructura, 
el ritme, la intenció... Canvia el teló de fons per una 
polifacètica paret que serveix també de vestidor i la 
simbòlica butaca per un altre curiós sistema trans-
portador digne d’analitzar, i no s’arrisca gaire més a 
provar coses noves que regalarien un efecte sorpresa 
als ja molts seguidors de la incipient saga (La butaca 
ha superat les 100 funcions, La Quarta Via s’acaba 
d’estrenar i el futur de Catalunya és tan incert que 
pot donar per força capítols).
En un futur tràgic com ni més ni menys que l’extin-
ció de l’espècie catalana, els flashbacks per viatjar al 
passat i canviar-lo per arreglar el curs de la història 
són una excusa més que coneguda a nivell de relat, 
però resolutiva per fer desfilar uns pomposos Gene-
ral Batet, el pare de Franco, Pau Claris, els Reis de 
Castella... sempre amb la bona fe de moure la peça 
correcta per aconseguir la Independència. Les pífi-

es en l’intent, les bromes sociopolítiques i el joc de 
referents queden a l’ombra del reguitzell de situaci-
ons dibuixades en una dramatúrgia que divaga entre 
el passat, present i futur de Catalunya sense acabar 
d’ancorar el propòsit. Així, si bé s’apunten universos 
interessants (no sabeu pas quins destins li esperen al 
Palau de la Generalitat!), es veuen diluïts per una ac-
ció més capficada a assegurar la diversió. L’indepen-
dentista “de la ceba” i el mosso d’esquadra d’origen 
gallec es mengen la pista de ball portant a l’extrem 
arquetips i estereotips que generen més riures banals 
que fruit de ginys intel·ligents.
Sigui com sigui, la bona estona està garantida en 
mans del tàndem d’actors Robert Gobern i Joan 
Valentí “Nan” retrobats a l’escenari amb aquesta 
aventura en què interpreten més d’una desena de 
personatges en un treball d’actor on són notables la 
sintonia, l’entrega i el desvergonyiment.

TEATRE / LA VEU 

Després de l’èxit del 
seu primer especta-
cle El Comte Arnau, 

la Cia. Teatre de l’Aurora pre-
senta aquest cap de setmana a 
Igualada el seu segon treball 
per a tots els públics, La casa 
perduda, un espectacle que 
porta a escena el tema de les 
migracions amb una proposta 
d’una gran força visual i amb 
música en directe. A La casa 
perduda coneixerem en Dan i 
les peripècies que viurà en un 
llarg i forçós viatge cap a terres 
desconegudes. En Dan viu en 
una petita casa al mig d’una 
serralada fent de guardià del 
bon temps. Però un dia, de 
cop i volta, un fet inesperat 
fa trontollar les parets de casa 
seva fins a enlairar-se i desa-
parèixer en la llunyania. I des-
prés de les parets, els mobles. 
Fins i tot els seus records es 
perden. En Dan ho ha perdut 
tot. Només pot fer una cosa: a 
contracor, marxar a la recerca 
de casa seva, deixant enrere 
tot el que estima. Així comen-
çarà un llarg viatge cap a ter-
res llunyanes i desconegudes, 
resseguint les passes d’altres 
que ja van marxar, on busca-
rà un nou lloc on viure. Joan 
Arqué, director de l’espectacle, 
explica que aquest tracta “des 
d’un punt de vista simbòlic, el 

fenomen migratori. Ho fem, 
remarca, des d’un lloc més 
al·legòric, perquè la realitat és 
insuperable i saturada per les 
notícies que, malauradament, 
ens arriben dia a dia”. Sobre el 
fet de tractar temes com el de 
les migracions en espectacles 
per a un públic infantil, Arqué 
assenyala que “podem tractar 
aquestes temàtiques, però sen-
se tristesa. Podem fer que arri-
bin coses als nens i els podem 
aportar reflexions, preguntes, 
sobretot si ho fem a través de 
personatges com el Dan, que 
ha de marxar de casa seva”. El 
director de La casa perduda 

recomana l’espectacle “a partir 
de 8 anys endavant, tot i que 
per sota també hi poden tro-
bar coses interessants. L’espec-
tacle té moltes capes, amb di-
ferents nivells de comprensió”. 
L’espectacle, sense paraules, té 
una gran força visual. Tal com 
explica Joan Arqué, “hem fet 
un llarg procés d’investigació 
–i l’espectacle encara en de-
mana més- amb materials, ob-
jectes, màscares, plàstics, amb 
el cos... Hi ha una barreja de 
llenguatges, que ens ajuden a 
arribar a un públic més ampli, 
llenguatges que ens propor-
cionen els intèrprets, com la 

La Cia. Teatre de l’Aurora presenta “La casa 
perduda”, un espectacle per a tots els públics

POESIA / LA VEU 

La darrera sessió de primavera 
del cicle poètic i musical De 
Pell Sensible es durà a terme 
aquest dissabte, 27 de maig, 
a les 20h, a l’antiga adoberia 
de Cal Granotes, al barri del 
Rec. En serà protagonista 
l’espectacle Gastro-rimes, una 
original proposta de petits 
textos per degustar de l’orella 
al paladar, amb Lali Feliu i el 
músic Miquel Ferret.
L’espectacle es compon de textos 
amb rima i ritme, acompanyats 
pel saxo o el clarinet i per petits 
micropoemes visuals. Textos 
frescos que surten del mercat 
i de la fructífera barreja de la 
nostra tradició oral i culinària. 
Cada gastrorima té el nom 
d’un plat i cada plat parla de 
relacions que no lliguen com 
l’all i oli, de què passa quan 
algú es despulla com una ceba, 
es deixa amassar mentre fa pa 
o quins són els efectes d’un vi 
quan tot ho fa pansir. Cada 
gastrorima té la seva textura, 
el seu aire, la seva temperatura, 
però totes són per degustar 
amb plaer, quasi per salivar i 
per anar directes de l’orella al 
paladar.
El recital es farà a l’adoberia de 
Cal Granotes, a la Baixada de 
la Unió s/n. 

L’espectacle Gastro-
rimes clou dissabte 
la programació 
primaveral del cicle 
De Pell Sensible Magda Puig, l’Andreu Mar-

tinez -que és un gran especi-
alista- o el Pep Pascual “Pepi-
no”, que entén i interpreta amb 
la música en directe els ritmes 
de la teatralitat”.
La casa perduda és el segon 
espectacle de teatre familiar 
de la Cia. Teatre de l’Auro-
ra, la companyia estable de la 
sala igualadina, que acaba de 
complir el seu vintè aniversa-
ri. El 2015, va estrenar la seva 
primera i exitosa producció El 
Comte Arnau, un espectacle 
per a tots els públics que ha 
estat molt aplaudit pel públic 
i la crítica i que continua re-
presentant-se arreu del país. 
Anteriorment, el Teatre de 
l’Aurora ha participat en la 
producció de 20 espectacles, 
especialment de companyi-
es de teatre infantil i familiar 
professionals locals.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de La casa 
perduda tindran lloc dissabte 
27 de maig a les 18 h. i diu-
menge 28 de maig a les 12 h. i 
a les 18 h. Les entrades 8 € i 6 
€ (amb els descomptes habitu-
als) es poden adquirir per In-
ternet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de cada 
funció.
Més informació a 
www.teatreaurora.cat.
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LLIBRES / LA VEU 

Llibres que es llegien 
d’amagat de les mares 
dalt del terrat, nens ju·

gant als personatges del còmic 
«Hazañas bélicas», noietes col·
leccionant les novel·les de la 
Corin Tellado que regalaven 
amb dos ampolles de lleixiu...  
La Biblioteca Central d’Igua·
lada ha fet un viatge al passat 
per conèixer com i què llegi·
en els nostres avis. La tertúlia, 
que es va celebrar el dijous 18 
de maig, es va enregistrar en 
vídeo per conservar·la a la 
Biblioteca de la Memòria, un 
arxiu de records format per 
testimonis cedits per les per·
sones grans.
Amb el títol «Els llibres que 
llegíem» les deu persones que 
hi van participar van recor·
dar les primeres lectures de la 
seva infantesa i joventut, als 
anys 40 i 50, en una època en 
què pràcticament tot el que 
es llegia era en castellà i no hi 
havia massa temps pel lleure. 
«A casa, llegir poc, perquè hi 
havia molta feina a fer!», ex·
plicava una de les assistents. 
Altres recordaven com havi·
en de llegir d’amagat al terrat, 
mentre cosien o rentaven la 
roba, o a dins el llit amb un 
lot perquè no els descobrissin 
els seus pares.
Molts d’ells tenen bons re·
cords d’aquelles primeres lec·
tures: «a casa compràvem el 

Patufet i els contes del Folch 
i Torres», va explicar la Ma·
ria, que amb 93 anys va ser la 
més veterana de les assistents. 
Moltes famílies estaven subs·
crites a còmics i pels infants 
era una il·lusió molt gran es·
perar que cada mes arribés 
el TBO, com el Josep Mª. Ell 
recorda de manera especial 
un llibre que el va captivar: 
«Guillermo el conquistador», 
que va comprar a Cal Gassó. 
Tots ells gaudien de les lectu·
res i també anaven a l’antiga 
Biblioteca de la Caixa, que 
obria els diumenges al matí.
A més del TBO, altres tí·
tols que van aflorar van ser 
«Roberto Pedrín y Alcázar», 
«Azucena», «Celia y sus ami·
gos», les novel·les roses juve·
nils de la «Biblioteca gentil» 
del Folch i Torres i les històri·
es de Corín Tellado, ja de més 
grans. «I també escoltàvem 

La Biblioteca de la Memòria fa un 
viatge al passat per descobrir què i 
com llegien els nostres avis

les novel·les per la ràdio!», 
va recordar una altra de les 
participants. La Biblioteca 
vol agrair especialment la 
participació desinteressada 
de Salvador Tolosa, Mercè 
Planell, Josefina Borràs, Josep 
M. Calzada, M. Lluïsa Sala, 
Maria Montón, Joan Jaume 
Fernández, M. Pilar Balsells, 
Isabel Vidal i Montserrat Dal·
mases. Aquestes tertúlies de 
la Biblioteca de la Memòria 
es van començar a celebrar 
ara fa 10 anys, el 2007, i des 
d’aleshores se’n fa una cada 
any, s’enregistren en vídeo i 
es transcriuen amb la volun·
tat de que serveixin a futurs 
investigadors o estudiants de 
la història local. A la pàgina 
web de la Biblioteca (www.
bibliotecaigualada.cat) també 
es poden consultar les trans·
cripcions i alguns vídeos, a 
l’apartat de Col·lecció.

MÚSICA / LA VEU 

E l dissabte 27 de gener 
tornarà a la sala Rec 
on Fire d’Igualada un 

grup que és tota una insti·
tució de la música rock de la 
nostra ciutat: Abono Pa La 
Tierra. I vindran acompanyats 
d’una genial banda de garage 
punk rock com són els bar·
celonins Dirty Rockets. Serà 
a les 23:30h a la sala Rec On 
Fire d’Igualada on es realitzarà 
aquest atractiu concert.
Després de 21 anys de tra·
jectòria, “els Abono” estan 
gravant nou disc. Però abans 

de publicar·lo volen recor·
dar·nos que els seus concerts 
són veritables festes de funky 
rock i crossover irreverent 
que et transporten als anys 
90. Serà un concert on, a part 
de repassar la seva magnífica 
discografia, podrem sentir en 
primícia algun dels temes que 
formaran part del nou disc. I 
perquè la nit sigui complerta, 
els igualadins compartiran 
cartell amb Dirty Rockets, un 
grup que mescla el rock’n’roll 
dels anys 50 amb el garage 
punk, el soul i el blues més sal·
vatge. Grans riffs de guitarra, 
saxos, harmòniques i molta 

actitud és el que ens oferiran 
Dirty Rockets des de Cornellà 
de Llobregat i Barcelona.
Un doble cartell explosiu que 
uneix rock, funky, punk, ir·
reverència, vitalitat i molta 
diversió. Una cita imperdi·
ble per qualsevol seguidor 
de grups com Rage Against 
The Machine, Red Hot Chili 
Peppers, Primus, Ramones, 
The Sonics, Chuck Berry o 
Little Richard.
Abono Pa La Tierra i Dirty 
Rockets oferiran aquest con·
cert el dissabte 27 de maig a 
les 23.30h a la sala Rec On 
Fire d’Igualada.

Abono Pa La Tierra i Dirty Rockets a 
Igualada

MÚSICA / LA VEU 

Concert dels conjunts Ad 
Libitum i Ventijol 
El proper dijous 30 de maig 
tindrà lloc un concert d’or·
questra de corda i de vent i 
d’orquestra simfònica de la 
unió dels conjunts Ad Libi·
tum i Ventijol. 
El concert durarà una mitja 
hora. Tant Ad Libitum, corda,  
com Ventijol, vent,  interpre·
taran obres del seu repertori. 
Després s’uniran per fer re·
pertori simfònic. 
El concert és a les 19.00h a 
l’Auditori de  l’Escola i Con·
servatori Municipal de Mú·
sica d’Igualada. L’entrada és 
gratuïta.

Concert del Quartet Ophir
El proper dimecres 1 de juny 
tindrà lloc un concert de 
quartet de corda, el Quartet 
Ophir, que organitza l’Esco·

la/Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada. 
El Quartet Ophir és una for·
mació de joves musics creada 
a l’octubre de 2016.  Actual·
ment estudien a l’Escola Su·
perior de Música de Cata·
lunya amb els  membres del 
Quartet Casals.
Amanda Nesa, violí; Adriano 
Ortega, violí; Pablo Quiroa, 
viola i Meritxell Llorens, xel·
lo, són components d’aquest 
quartet de corda.
El concert que ens oferiran 
constarà de dues obres ben 
contrastades d’estil, pimer el 
Quartet de corda en Fa me·
nor op.20 n.5 sun quartet, 
Haydn (1732·1809), després 
el Quartet de corda n.1 en La 
menor op.7, Bartok (1881·
1945).
El concert és a les 19.30h a 
l’Auditori de  l’Escola i Con·
servatori Municipal de Músi·
ca. L’entrada és gratuïta

Propers concerts a l’Escola 
de Música d’Igualada

LLIBRES / LA VEU 

X im i Xesca, platafor·
ma pel foment de la 
lectura, va posar en 

marxa la segona edició de la 
‘Torre de llibres’ (www.ximi·
xesca.com/torredellibres), un 
joc lector per motivar i incen·
tivar la lectura en els alumnes 
de les escoles catalanes i els 
de les biblioteques perquè lle·
geixin tants llibres com l’alça·
da de la Sagrada Família (170 
m). Recentment, les escoles 
de l’Anoia El Turo, de Mas·
quefa; Mare de Déu del Por·
tal, d’Els Prats de Rei; l’Escola 
Pia Igualada, així com la Bi·
blioteca de Piera, es van su·
mar al repte, amb 650 alum·
nes, d’entre 6 a 14 anys, que 
s’havien sumat al projecte de 
llegir 8.500 llibres en només 
10 setmanes.
A més de les escoles abans 
mencionades, han participat 
10.000 alumnes provinents 
de biblioteques i d’escoles de 
diferents poblacions i tipolo·
gia: públiques, concertades i 
privades i l’han valorat molt 

positivament com a una eina 
per fomentar la lectura.

Precedent a Alemanya
La Iniciativa Bücher Türme 
(Torre de Llibres) es va posar 
en marxa el mes de novem·
bre de 2011, promoguda per 
l’escriptora alemanya de lite·
ratura infantil i juvenil Ursel 
Scheffler.
Aquesta iniciativa ja porta, 
avui dia, més d’1 milió de lli·
bres llegits, havent assolit l’al·
çada de diferents torres i edi·
ficis emblemàtics de diverses 
poblacions d’Alemanya.
L’autora ha donat el seu su·
port en el llançament de la 
iniciativa a Catalunya i, des 
del començament, ha posat 
tota la seva voluntat de re·
colzar·la. En aquesta línia, 
la passada edició es va com·
prometre que si s’assolia la 
fita, escriuria un llibre de 
la seva sèrie “El Comissari 
Llampec”, que tingués com 
a protagonista la ciutat de 
Barcelona. El llibre ja és una 
realitat i apareixerà a les lli·
breries en breu. 

Escoles de l’Anoia es 
sumen al repte de llegir 
tants llibres com l’alçada 
de la Sagrada Família
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TEATRE / LA VEU 

L ’espectacle de teatre 
musical Renard o El Lli-
bre de les bèsties de Tea-

tre Obligatori i el Teatre Lliure 
ha guanyat el I Premi Xarxa 
Alcover de La Mostra d’Igua-
lada, un guardó impulsat per 
l’associació Xarxa Alcover que 
consisteix en una gira pel ter-
ritori de parla catalana.
Un jurat professional àmpli-
ament coneixedor del mercat 
del teatre familiar ha escollit 
aquesta producció entre totes 
les propostes programades en 
la darrera edició de La Mostra 
d’Igualada – Fira de teatre in-
fantil i juvenil celebrada del 30 
de març al 2 d’abril que fossin 
de petit i mitjà format, creació 
contemporània, predomini 
del text i en català. Concre-
tament, ha valorat el fet que 
sigui “una adaptació contem-
porània i actualitzada de l’obra 
homònima de Ramon Llull 
amb una dramatúrgia molt 
bona i una escenografia, ves-
tuari i música espectaculars”.
Renard o El Llibre de les bèsti-
es mostra com l’astuta guineu 
Renard aprofita les picaba-
ralles entre carnívors i her-
bívors que hi ha a la cort per 
atansar-se al tron ocupat pel 
Lleó i apropa als més petits 
l’art d’explicar faules amb una 
posada en escena vibrant i es-
bojarrada protagonitzada per 
una àmplia galeria d’animals. 
El muntatge s’adreça a tots 

els públics a partir de 6 anys i 
compta amb l’autoria i direc-
ció de Marc Rosich, la música 
de Clara Peya i la interpre-
tació de Queralt Albinyana, 
Laura Aubert, Marc Pujol, 
Joan Vázquez, Toni Viñals i 
la mateixa Clara Peya al pi-
ano.
El veredicte s’ha pres per 
mutu acord pel jurat cons-
tituït per Òscar Rodríguez 
(saT! Teatre), Julieta Sunyol 
(Ajuntament de Lliçà de 
Vall), Maite Serrat (Anem al 
Teatre – ODA) i Marta Martí 
(Xarxa Banyoles), juntament 
amb Pep Farrés (director ar-
tístic de La Mostra d’Iguala-
da, amb veu però sense vot).
Aquesta és la primera edició 
que Xarxa Alcover organit-
za el premi en el marc de La 

Mostra d’Igualada. L’associ-
ació es defineix com un ens 
lliure, obert i no protocol·lari 
d’un conjunt d’entitats muni-
cipals, associacions, entitats, 
programadors teatrals, teatres, 
universitats i persones físiques 
de l’àmbit geogràfic de la llen-
gua catalana i té per objectiu 
crear una estructura estable 
d’intercanvi que permeti la re-
alització de gires coordinades 
d’espectacles teatrals en català 
a les Illes Balears, Catalunya, 
Andorra i el País Valencià.
La gira de Renard o El Llibre de 
les bèsties pel territori de parla 
catalana com a guanyador del 
I Premi Xarxa Alcover de La 
Mostra d’Igualada es durà a 
terme al llarg de la temporada 
2017-2018 als teatres associats 
a la Xarxa Alcover.

El I Premi Xarxa Alcover de 
La Mostra d’Igualada s’endú de gira 
“Renard, o el llibre de les bèsties”

MÚSICA / LA VEU 

E l proper diumenge 
28 de maig a les 19h 
se celebrarà a l’esglé-

sia del Roser d’Igualada el 
concert solidari de Gospel, 
organitzat per l’Associació 
d’Amics de Manitos, una as-
sociació que té la seva seu a 
la capital de l’Anoia. Mani-
tos és un projecte que, des 
de Piura (Perú), la institu-
ció civil peruana CANAT 
(Centro de Apoyo a Niños/
as y Adolescentes Trabaja-
dores/as) desenvolupa amb 
l’objectiu de vetllar pels 

drets dels infants que es 
troben en situació de risc.                                                                                                
Arreu d’Espanya i Europa 
s’han creat associacions que 
actúen com a contraparts 
amb l’afany de donar a conèi-
xer la situació actual dels in-
fants piurans, presentar la 
feina que es fa des de Mani-
tos i recaptar ajudes econò-
miques per seguir treballant.
Enguany, a causa de les con-
dicions climàtiques que està 
patint la regió de Piura, CA-
NAT dins de les seves línies 
d’acció implementarà un pla 
d’intervenció familiar per 
a abordar l’emergència en 

la que es troben afectades 
dues-centes mil persones.     
Aquest pla d’intervenció 
identificarà a les famílies que 
es troben en major vulnera-
bilitat per la situació d’emer-
gència que està vivint la re-
gió de Piura; aquesta situació 
de vulnerabilitat està basada 
en la pèrdua de casa seva i 
la impossibilitat de treballar 
ja que es troben en situació 
de damnificat, com a con-
seqüència de les fortes plu-
ges o del desbordament del 
riu Piura, que va inundar els 
districtes de Piura, Castilla i 
Catacaos, deixant a milers de 

famílies damnificades.                                
És per això que des d’Amics 
de Manitos en col·laboració 
de U5 Gospel i Gospel Fàti-
ma realitzarem aquest con-
cert benèfic per contribuir 
en aquest projecte de recons-
trucció dels habitatges. Les 
aportacions recaptades al 
finalitzar el concert aniran 
destinades íntegrament a col-
laborar en l’execució d’aquest 
projecte. 
El repertori d’aquest concert 
està preparat per les dues 
corals, amb molta il·lusió.
Esperem que pugueu venir a 
gaudir d’una tarda de Gospel.

L’Associació d’Amics de Manitos organitza 
un concert solidari de Gospel

POESIA / LA VEU 

D iumenge passat, 21 
de maig se celebra-
ren al saló Aragó 

de l’Ajuntament de Perpinyà 
(França) els Jocs Florals de 
la Ginesta d’Or 2017, que 
organitza la Compagnie Lit-
téraire del Rosselló, enguany 
dedicats a la secció francesa 
(s’alternen anualment amb la 
secció catalana). Foren presi-
dits per la seva titular Mme. 
Christiane Vicens Payré. 
Desprès de la solemne en-
trada de la Reina i les seves 
dames, al gran saló, la vi-
cepresidenta i responsable 
de la secció catalana, Maria 
Dolors Vallverdú Torrents 
va imposar al poeta igualadí 
Lleonard del Rio Campmajó 
l’emblema de la «Ginesta dels 
Mestres», en compliment de 
l’acord de l’assemblea de l’es-
mentada Companyia Literà-
ria del 5 d’abril d’enguany en 
que fou nomenat per unani-
mitat «Mestre en gai saber», i 
el convidà a seure en la taula 
presidencial. 
Del Rio arran d’aquest no-
menament no podrà concur-
sar en les futures edicions 
d’aquests Jocs Florals. Sí que 
ho va fer en aquest 2017 amb 
«París.o la, la», un treball 
qualificat pel jurat com una 
“divertida i bella poesia” que 
li va valdre el premi Bella-
guarda.

Recordem que el poeta igua-
ladí ha aconseguit en els 
darrers anys en aquest Cer-
tamen els premis següents: 
Flor Natural, Ginesta d’Or 
i medalla de la Vila de Per-
pignan (2012), confirmació 
de la Flor Natural i premi 
Bellaguarda (2014), Premi 
Bellaguarda (2017), Premi 
Albera (2005, 2007 i 2013), 
Premi Fidel Bofill (2010) i 
Gran Medalla (2006 i 2011).
A la nit, en el sopar de la 
Reina, Lleonard del Rio va 
agrair les distincions i va lle-
gir el treball «Idil·li» escrit 
en versos bisíl·labs.

Lleonard del Rio, premi 
Bellaguarda dels Jocs 
Florals del Rosselló
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D iumenge el grup de 
música igualadí JoKB 
presentava el seu nou 

single, Surt el Sol.
Es tracta del segon single que 
presenta aquesta temporada, 
fa dos mesos van aparèixer ja 
amb Mil Crits. Es presenten 
amb un so més madur i tre-
ballat, però seguit la línia ca-
racterística que els distingeix. 
El videoclip, que ha estat pro-
duït, per ells mateixos ha es-
tat enregistrat a la seva ciutat 
bressol, Igualada.
La banda està formada per set 
joves d’entre 19 i 21 anys. Ells 
són Sílvia Farrés, Carles Pau-
né, Joan Vidal, Bernat Canals, 
Víctor Miguel, Adrià Tort i 
Raül Pendón.

Quatre joves amants del cine-
ma que decideixen rodar un 
film són els protagonistes de 
l’audiovisual que acompanya 
la cançó. Aquests viuen un 
seguit d’experiències pròpies 
de l’edat, dos s’enamoren; però 
un final inesperat capgira la 
trama. Segons la banda el vi-
deoclip és “un espai per visibi-
litzar la diversitat afectiva i les 
diverses maneres d’estimar”. 
Sota la direcció de Jordi Es-
tapé i Oriol Ramis, els actors 
Maria Farrés, Nil López, Nú-
ria Mayol i Luca Revigilio han 
encarnat el paper dels joves 
protagonistes. La direcció de 
fotografia de l’audiovisual ha 
anat a càrrec d’Eric González.
El material sonor ha estat en-
registrat a l’estudi TapeTone 
Studio, a Terrassa, amb Jose 

González com a tècnic de so i 
mesclador. Han comptat amb 
la producció artística de Mi-
guel Zamarripa i Yves Roussel 
n’ha procurat la masterització.
Sota el lema de #FestaCamale-
ònica els igualadins van en-
gegar fa un mes la ‘Gira Mil 
Crits’, amb més d’una vintena 
de concerts. Cal destacar que 
el tour d’enguany els portarà 
a obrir escenaris com el de 
l’Acampada Jove. El directe 
segueix en la línia del de la 
temporada anterior; enèrgic, 
potent i festiu; amb noves can-
çons pròpies i també algunes 
versions.
Tot el seu material es pot tro-
bar als portals de distribució 
digital de música Spotify, You-
tube, Deezer... també al seu 
web www.jokb.cat.

JoKB irromp amb el nou single ‘Surt el 
Sol’ i un potent videoclip

LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada participa un 
any més al concurs «No 

perdis el tren», juntament amb 
altres biblioteques de la Xarxa 
que tenen acreditació de Punt 
d’Informació Turística i amb 
la col·laboració de Renfe. Tots 
els usuaris majors d’edat que 
agafin una guia o revista de 
viatge en préstec podran par-
ticipar-hi i entrar al sorteig 
de cinc bitllets Interrail de 2a. 
classe per a dues persones. La 
secció de guies de viatge es 
troba situada a la segona plan-
ta i comprèn llibres de tots els 
països i continents. És aquí on 
els usuaris que vulguin parti-
cipar al concurs hauran d’om-
plir la butlleta de participació. 
La setmana del 26 de juny es 
farà el sorteig entre els partici-
pants de totes les biblioteques 
de la Xarxa que participen al 
concurs.
Els bitllets s’emetran en les 
modalitats: Jove (de 18 a 28 
anys) o Adult (de 28 a 59 
anys). Un cop emès el bitllet, 
que és personal i intransferi-
ble, no s’admetran canvis ni el 
reembossament pel seu valor 
metàl·lic. Els bitllets dobles 

són vàlids per iniciar el viatge 
fins al 31 de desembre de 2017 
i només s’atendran peticions 
d’emissió rebudes amb una 
antelació mínima de 20 dies 
respecte a la data d’inici del 
viatge. Per emetre el bitllet és 
necessari que el viatger facili-
ti a Renfe el nom i cognoms 
tal i com apareix en el DNI, 
el número de DNI, la data de 
naixement i la data a partir de 
la qual es vol iniciar el viatge. 
Segons les normes d’Interrail, 
el viatger ha de tenir residèn-
cia permanent en un país eu-
ropeu durant almenys els 6 
mesos previs a l’emissió. En les 
anteriors edicions del concurs 
dues usuàries de la Biblioteca 
Central d’Igualada van resul-
tar guanyadores d’un dels bit-
llets: Lourdes Junqué el 2015 i 
Sònia Martínez l’any passat. 

La Biblioteca sorteja 
bitllets d’Interrail per als 
usuaris que s’emportin 
guies i revistes de viatge

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com



CULTURA  |  51Divendres, 26 de maig de 2017

CULTURA / LA VEU 

Avui divendres 26 de 
maig a les 21h el pie-
renc Ferran Martín és 

l’encarregat de tancar el cicle 
Contes XXL per a adults que 
al llarg de tots els divendres 
de maig s’ha dut a terme per 
primera vegada a la biblioteca 
de Piera amb una gran assis-
tència de públic i amb molt 
bones crítiques a l’organitza-
ció i als espectacles. 
Entre el tabú i lo sagrat és el 
títol que el narrador Ferran 
Martín ha triat per acomia-
dar les sessions de contes per 
a adults. Un recull de contes 
populars d’arreu del món que 
aborden la sexualitat, la virili-
tat, els plaers carnals i d’altres 
qüestions universals de ma-
nera divertida i més o menys 
directa. 
La sessió és d’accés lliure i 
gratuït. 

La trementinaire de les ne-
nes rosses
Aquest és el títol del taller in-
fantil programat per la biblio-
teca de Piera el proper dilluns 

5 de juny. La lectura del conte 
homònim d’Isidre Domenjó i 
Carme Ivernón serveix de fil 
conductor per descobrir les 
herbes remeieres i les múl-
tiples oportunitats que ens 
ofereixen. Basat en vivències 
reals de dones de la Vall de 
la Vansa i Tuixent, la història 
narra com gràcies al treball de 
les trementinaires que a prin-
cipis del segle XIX anaren a 
vendre herbes remeieres, olis, 
pegues i trementines, aquetes 
aconseguiren tirar endavant 
les cases més humils de la vall 
en èpoques de privadeses. 
L’activitat s’adreça a nens i 
nenes de 6 a 12 anys i les ins-
cripcions es poden formalit-
zar a la biblioteca pierenca a 
partir del 22 de maig. Les pla-
ces són limitades. 

Contes XXL i taller 
infantil, a la Biblioteca 
de Piera

LLIBRES / LA VEU 

Dissabte, dia 27 de 
maig, a les 6 de la tar-
da tindrà lloc a l’espai 

de la Galeria Artèria,  organit-
zat per Llegim..? Llibreria,  la 
presentació del llibre Història 
parcial de la meva estupidesa i 
altres poemes del poeta ameri-
cà Edward Hirsch, editat per 
Edicions 1984,  a càrrec dels 
seus traductors Ernest Far-
rés i Gemma Gorga. Edward 
Hirsch és un dels poetes actu-
als de més prestigi internacio-
nal,  nascut l’any 1950 a Chica-
go. Amb aquesta antologia per 
primer cop apareix traduït al 
català amb una edició que es 
presenta bilingüe i forma part 
de la col·lecció Poesia de 1984. 
Hirsch en els  seus poemes  
reflexiona sobre la condició 
humana i, segons la contra-

portada de l’edició,  tot “in-
dagant la quotidianitat en la 
vida moderna” assoleix “altes 
fites de torbament, un desfici 
quasi filosòfic o religiós que 
intensifiquen els imprevistos 

Poesia al corraló: 
una presentació de luxe 

i els arcans d’una existència 
inaprehensible i plena de ma-
tisos”. Els poetes i traductors  
Ernest Farrés i Gemma Gor-
ga, àmpliament coneguts a 
casa nostra per haver presen-
tat els seus poemaris i haver 
col·laborat en diversos recitals 
han estat , a més de  traduc-
tors, els qui han fet la tria de 
poemes d’aquesta antologia, 
que té com a base l’obra The 
living fire (2010) i s’estén fins 
Gabriel (1914). Ells seran qui 
ens presentaran el llibre dis-
sabte vinent,  amb la qual cosa 
tindrem ocasió de tornar-los 
a escoltar tot recitant Hirsch 
tota vegada que ens convida-
ran a reflexionar sobre els en-
trellats de la traducció poètica 
i el treball realitzat. Una vet-
llada altament interessant per 
a tots els amants de la poesia i 
de la literatura de qualitat. 

CULTURA / LA VEU 

Dilluns passat  AUGA va viu-
re  una sessió molt diferent. 
Ton Muntané, de qui el pro-
grama de mà trimestral deia: 
Riures, Circ, Màgia.  
Hem anat al google i en bus-
car-lo em vist una formació 
molt s òlida en aquests camps 
anunciats: les millors escoles 
i instituts i coneguts artis-
tes-professors.
Ton Muntané va demostrar 
ser un gran professional que 
es va saber posar el públic -el 
públic d’A UGA- a la butxaca.   
L’actuació va acabar amb un 
col ·loqui amb els assistents. 
Com és fa gairebé sempre.

I el proper dilluns torna Fran-
cesc Bailón, l’home dels   groe-
nlandesos amb una aventura 
que ja va anunciar que porta-

Peripècies a l’AUGA

ria a terme en l’última visita 
: “La sonrisa al son” , el viatge 
d’unes famílies groenlandes e s  
a les Illes Canàries. 

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)
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Els 60’s a l’Anoia - Els conjunts (3)

Cròniques des de dins - Xospi de l’Anoia

1965 el primer any.- L’em-
brió dels Maus són els 
Thunderbolts, Jaume 

Rosich (guitarra), el Tatu (ba-
teria) i el Diego Doncel “Jimmy 
Dylan” (baix), amb qui s’ajunten 
el Ramon Fontanilles (guitarra) 
que venia dels Duendes i l’Is-
mael Regordosa (cantant) que 
venia de Les Clochards.
L’Ismael m’explica que buscant 
un local d’assaig, es parla amb el 
Paco Valls del Saló Rosa que els 
deixa l’espai, i al veure la quali-
tat musical del conjunt podríem 
dir que els apadrina, primer de 
tot suggerint-los que es canviïn 
el nom de Thunderbolts per un 
de més curt i comercial, i tam-
bé subvencionant el cost del 
vestuari (americana i pantalons 
negres) i de un eco Dynacord, 
molt important per a reforçar la 
qualitat del so en aquells temps. 
Lògicament aquest ajut tenia 
una contraprestació, calia fer 
matinals i tocar de segons en els 

Els Maus

balls de tarda dels diumenges. 
Era un guanya guanya, doncs el 
tracta va fer que els Maus fossin 
part molt activa de l’escena mu-
sical igualadina. De fet aquí es 
creen les mítiques matinals del 
Rosa; qui d’aquells temps no les 
recorda?
De les primeres actuacions, hi 
ha constància d’una actuació al 
velòdrom i  també de una set-
mana sencera a la contrapro-
gramació de la Festa Major de 
Flix, que si bé no es pot dir que 
l’èxit fos molt gran, sí que fa que 
tots plegats s’ho passessin d’allò 
més bé, i el conjunt es comencés 
a conjuntar.
Ràpidament els Maus van co-
mençar a tenir molt d’èxit de 
manera que les actuacions a 
Igualada i voltants no paraven. 
Jo personalment recordo una 
actuació impressionant al Barri 
de Montserrat en un local ple 
de gom a gom amb tothom ba-
llant en un ambient pleníssim 

Logo dels Maus

Autògraf 1a època

Pòster 2a època Cartell

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com

PROMOCIÓ PRIMAVERA
 

BH 
Emo�on

REBEL
(MOTOR

YAMAHA)
a par�r de 
100€ mes 

MODEL LYNX
(SPILT PIVOT)

190€ mes
20 quotes

sense
interessos
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d’energia. El Ramón Fontanilles 
m’explica que al Saló Rosa es 
toca a costat de grups com els 
Salvajes, Lone Star, Pekenikes, 
Duo dinàmico, Relámpagos, 
Cheyennes... i de tots ells en va-
ren aprendre.  
1966, comencen els canvis. 
L’Ismael se’n va als Corbs en 
substitució d’en Bergadà i el 
Tatu assumeix la veu cantant, 
d’aquest moment hi ha cons-
tància en un article al periòdic 
Igualada de febrer “conversan-
do con los Maus”, on es parla de 
la seva actuació al  Saló Rosa, 
per la nit, amb el local replè de 
gent, de llum i colors i de ritme 
“ye-ye”.
Els canvis no acaben aquí, a la 
primavera el Jaume Rosich va 
a la mili i és substituït per mi 
mateix, que venia dels Sioux on 
crec que em va substituir l’Ala-
vés (músic que més endavant té 
un paper important en l’escena 
igualadina). Quant a mi, si bé 
els Sioux m’havien donat l’opor-
tunitat de començar i aprendre, 
els Maus em van donar l’opor-
tunitat de tocar seguit i bé.
Recordo de manera especial, les 
matinals del Rosa, la força del 
Tatu cantant i tocant la bateria, 
la qualitat musical del Ramón 
i la forta amistat que va néixer 
amb el Jimmy. El repertori tenia 
cançons dels Beatles, Rollings 

Participa  en la 
història del rock 

a l’Anoia!

Agraïment per el Jaume 
Rosich, el Ramon Fonta-
nilles i l’Ismael Regordosa, 
per facilitar la informació i 
documentació gràfica que 
ha permès completar i es-
criure aquesta crònica.
Recordatori per tots els que 
formeu part de la història 
dels conjunts a l’Anoia, in-
formació i fotografies són 
molt benvingudes a xospi-
delanoia@gmail.com.

AFEGEIX LA TEVA HIS-
TÒRIA PER CONSTRUIR 
LA NOSTRA HISTÒRIA

Stones, Brincos, Elvis Presley, 
Animals... El recorregut que ja 
tenien els Maus ens feia cone-
guts i s’actuava contínuament i 
en molts llocs, fins i tot a An-
dorra, on vàrem tenir una bona 
anècdota. Resulta que a la tor-
nada un altaveu d’una columna 
de veus estava fluix i feia soroll, 
de manera que la Guàrdia Civil 
va sospitar de nosaltres i pen-
sant que portaríem alguna cosa 
d’estraperlo ens va fer descarre-
gar i desmuntar tots els equips 
per tal d’escorcollar-los en de-

tall, i com no, després vàrem 
haver de tornar-ho a muntar 
i carregar. Nosaltres tranquils 
però molestos doncs no érem 
estraperlistes, sinó músics que 
ens ho passàvem bé fent que la 
gent també s’ho passes bé.
1966, l’última època. Abans 
de l’estiu, l’Agusti Peiró que 
volia engegar la seva carrera 
en solitari, deixa els Corbs i 
ve a cantà amb nosaltres, sota 
la fórmula de Los Maus y su 
cantante Agustín Peiró. L’arri-
bada de l’Agustí reforça molt 

la qualitat musical en l’aspecte 
vocal i fa que cada vegada to-
quéssim millor i en més llocs, 
també a Barcelona, on recordo 
una actuació en un local de la 
Plaça Sanllehy, on uns graciosos 
(per definir-los d’alguna mane-
ra) ens varen desconnectar la 
connexió elèctrica un parell de 
vegades, però no se’n van sortir 
de posar-nos nerviosos doncs 
ja teníem molta experiència i 
com que el públic volia ballar i 
escoltar-nos es va encarregar ell 
mateix de controlar la situació. 

Recordo molt d’aquesta èpo-
ca els viatges en furgoneta cap 
aquí i cap allà, i la coneixença 
i el tracte amb l’Agustí, persona 
de una sensibilitat i un gust ex-
cepcional de qui vaig aprendre 
molt. 
Finalment, cap a l’acabament 
de l’any, el Ramon havia d’anar 
a la mili i l’Agustí ja volia volar 
sol, així doncs els Maus es van 
dissoldre i els que quedàrem 
vàrem començar a veure quines 
eren les properes passes per 
anar endavant. En parlarem.

Autògraf 2a època Foto a la via

Actuant a una matinal del Rosa. 1a època.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Les escultures de Roser Teixidó, al Portal del 
Llevador, una bella mostra d’humanitat i dolcesa

H eus aquí una dona capelladina que, de ben 
petita, ja va manifestar en la seva etapa 
d’alumna del col·legi de la Divina Pastora 

una especial passió pel dibuix; i van ser precisament 
en ploma i amb tinta xinesa els seus primers esbossos, 
però el domini del llapis li va concedir ben aviat un 
traç molt  personal. El pas del temps no va ser favora-
ble per a què una joveneta d’aquella època veiés més 
oportunitats professionals que les que oferia la matei-
xa població, en aquest sentit per descomptat era im-
pensable que una noia pogués plantejar-se uns estudis 
artístics que ineludiblement  tan sols es cursaven a 
Barcelona; així doncs, l’únic futur que de seguida es va  
fer present va ser el de treballar a la fàbrica. Pas a pas, 
va fer per manera de restar-li hores al dia per a com-
paginar l’àmbit laboral i els seus compromisos fami-
liars amb l’aprenentatge entusiasta de les manualitats 
elaborades amb la tècnica de “patchwork”. Emperò, 
si bé per a aquesta competència manual es va servir 
del mestratge en el dibuix del professor Pere Noguera; 
no va ser menor l’acompanyament que -des de fa més 

PINTURA XINESA
Carol Leung.
Aquesta pintura pot considerar-se 
com una branca autònoma de la 
cal·ligrafia xinesa, de la qual pro-
vé, fundada sobre els quatre tre-
sors de l’escriptura: (pinzells, tinta, 
tinter i paper).
Del 12 al 28 de maig a la Sala Mu-
nicipal d’exposicions

20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’història 
del teatre independent de Cal Font a 
través de la mirada dels altres.
De març a maig al Teatre de l’Au-
rora.

FANTASIA EN VERSOS 
I COLORS
Montserrat Ventura i Lloret
Exposició de poesies i dibuixos 
acolorits inspirats en una visió 

màgica del món de la infància.
Del 3 de maig al 16 de juny al Punt de 
lectors de la Biblioteca Central.

7a. MOSTRA 
D’ARQUITECTURA 
DE LES COMARQUES 
CENTRALS
Mostra del treball dels professionals 
de l’arquitectura d’arreu del territori 
català.
Del 4 al 27 de maig a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Central.

FORA DEL PAPER
Teresa Riba
Escultures i dibuixos sobre paper.
Fins al mes de juny al Mirador del 
Museu Molí Paperer de Capellades.

TALLERISME
Cursos: Tic-tac, Explora i Desco-
breix. Presentem els treballs creats 

en el nostre taller: construïm, dibui-
xem i pintem gairebé de tot.
De l’1 al 31 de maig a la sala d’exposi-
cions de la Gaspar Camps.

ESCULPINT EMOCIONS
Escultures de Roser Teixidor. Unes 
escultures d’una calidesa humana 
que esperem que no us deixin indi-
ferents.
Del 19 al 28 de maig al Portal del Lle-
vador.

CULTURA
Fotografies resultants del treball 
en grup de l’alumnat de 1r, 2n i 3r 
d’ESO de l’extraescolar de fotografia 
de l’Institut Pere Vives Vich.
Del 5 al 26 de maig al vestíbul de la 
Biblioteca Central.

SUBIRACHS. LA 
FIGURA FEMENINA, 
ENTRE LA METÀFORA I 

EL MITE
El Museu de la Pell se suma a la 
commemoració del 90è aniversari 
del naixement de Subirachs.
Del 5 de maig al 16 de juliol a la 
sala d’exposicions del Museu de 
la Pell.

XVIII CONCURS 
FOTOGRÀFIC RITUS 
DE PASSIÓ A FÀTIMA
Selecció de fotografies, que s’ex-
posaran amb el tema central de 
la Setmana Santa i les processons 
que es realitzen a Fàtima.
Del 22 de maig al 9 de juny a la sala 
d’exposicions de La Talaia.

CARBONETS DE 
TRAÇA GAGA
Dibuixos de Chema Garcia.
Del 12 de maig al 4 de juny a Lle-
gim...? Llibreria.

EXPOSICIONS
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d’una dècada- li va referir en el seu taller l’artista i es-
cultora Teresa Riba en l’exercici de modelar i esculpir 
figures. I és en el terreny de l’escultura on, ara per ara 
-després de successives exposicions i a propòsit del re-
coneixement obtingut- sembla sentir-se més còmoda 
amb el qualificatiu d’artista.
La seva escultura de terra cuita és sobretot figurativa, 
amb un marcat caràcter representatiu d’una realitat 
no gens inventada i que vol reproduir de manera més 
o menys precisa formes físiques i/o elements mitjan-
çant imatges esculpides del tot identificables. Això sí, 
la versemblança i el grau de realisme d’aquest art figu-
ratiu poden veure’s de vegades afectats d’una discreta 
distorsió que és aquella que concedeix a les creacions 
-de la Roser- una molt personal idealització estètica, a 
més d’una singular força expressiva.
Aquesta forma de procedir artísticament s’intensifica 
especialment amb el valor temàtic de l’aparença amb 
què es proposa de representar i/o acompanyar a cada 
figura. En aquest sentit, les seves captivadores figures 
et proposen –des d’una mirada sensible- una pregona 

interpretació de nombroses situacions reals. Això és, 
els sentiments i les emocions hi són presents: l’afecte, 
la solidaritat, la tendresa, l’alegria, la tristesa, etc., tots 
ells mostrats i revestits amb una judiciosa i sensata 
dolçor.
Deslligada -autodidacta com és- de criteris aca-
demicistes, amb un model al davant que li permet 
de comprovar el seu aspecte a mesura que va rea-
litzant la seva  tasca, o bé amb un model producte 
de la seva memòria visual, la Roser treballa sem-
pre, al seu taller, com si es tractés a tothora d’una 
execució artística des del natural per a perseguir 
una representació plena de sentiments.



Record d’un XXVè aniversari

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E l dia 31 de maig del 1979 -ara fa 38 anys-  la Penya Blanca i Blava va iniciar la ce-
lebració de les seves noces d’Argent, recordant els primers vint-i-cinc anys de la 
seva fundació.

Fou en 1954 quan 46 seguidors del R.C.D. Español decidiren fundar una penya españo-
lista a Igualada, que llavores es deia “Banquiazul”. Entre els fundadors recordem els noms 
de Julio Borràs Creus i Ricard Gabarró.
Els actes s’encetaren amb un col.loqui, al Cinema Tarragona. Hi van intervenir el Presi-
dent del Club, Manuel Meler; l’entrenador Iluregui, i els jugadors Marañón, Verdugo, 
Manolín Cuesta, Lanchas i José Manuel. L’acte s’inicià amb un pel.lícula dels 75 anys de 
l’Espanyol.
Al juliol, es va disputar un Campionat Comarcal de Futbol, jugat al camp del “Xipreret”, 
amb els equips. Fàtima, Vilanova del C., Sant Maure i Poble Sec, que quedaren per aquest 
ordre.
El 24 de desembre se celebrà un sopar espectacle, amb la Junta que presidia Joan Margets 
i els directius, Antoni Mateu, Enric Llompart, Ricard Costa, Llorenç Soler, Amador Isan-
ta..., socis i aficionats... No hi va poder ser-hi  una representació del Club, a causa d’una 
forta nevada 
El 21 de gener de 1980, va tenir lloc, a la Sala Anoia, un sopar, amb Meler, Biescas i Riera 
Parellada, directius espanyolistes, que intercanviaren recordatoris d’aquestes Noces d’Ar-
gent, amb la Junta igualadina. 
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DIUMENGE 28  

TEATRE FAMILIAR
Igualada 

“Un món de coses”. Tres buscadors de co-
ses perdudes en descobreixen una que no 
troba el seu lloc al món. El segon espec-
tacle per a tots els públics del Teatre de 
l’Aurora, de gran força visual i amb mú-
sica en viu.  
Diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de 
la tarda al Teatre de l’Aurora.

CONCERT SOLIDARI DE GOSPEL
Igualada 

Concert solidari de Gospel, organitzat 
per l’Associació d’Amics de Manitos,.  
Diumenge a les 7 de la tarda a l’església 
del Roser.

MÚSICA
Calaf 

Concert amb Maria del Mar Bonet i Borja 
Penalba. ‘50 anys d’escenaris’.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal.

  DILLUNS 29

CONFERÈNCIA
Igualada 

Francesc Bailón. “La sonrisa al sol”.
La història d’un viatge d’unes famílies 
groenlandeses a les Illes Canàries. Orga-
nitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 30  

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

Trobada de persones amb un nivell mitjà 
d’anglès, que han llegit el mateix llibre i 
que el comenten en aquesta llengua. En 
aquesta ocasió “As time goes by”, de Mic-
hael Walsh.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

MÚSICA
Igualada 

Concert d’orquestra de corda i de vent i 
d’orquestra simfònica de la unió dels con-
junts Ad Libitum i Ventijol..
Dimarts a les 7 de la tarda a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música.

TALLER
Capellades 

Taller d’il.lustració a càrrec de la dibuixant 
i autora Elisabet Serra 
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig

MÚSICA
Capellades 

AUDICIONA’T . Homenatge a Enric 
Granados amb els “Valsos de Granados” 
a càrrec de l’Esbart Dansot amb acompa-
nyament al piano de Montserrat Sabater.
Dimecres a les 9 del vespre al Pati de Mú-
sica de l’Escola de Música.

 DIMECRES 31  

TEATRE
Igualada 

Els alumnes de l’Institut Pere Vives Vich 
representaran “La malalta imaginària” 
i “El burgès geltilhome”, adaptacions de 
Molière i dirigits per Fina Lopez. 
Dimecres a les 7 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

  DIJOUS 1  

PARLEM I FEM
Igualada 

‘Meditació del teu animal interior’. Un 
estat de quietud intern ajuda a connectar 
amb la teva essència i des d’aquest lloc 
pots treballar pautes emocionals que vul-
guis transformar. A càrrec d’Imma Vila, 
terapeuta i mestra de reiki.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ajuntament.

TEATRE
Igualada 

Els alumnes de l’Escola Emili Vallès repre-
sentaran “Sidral a plató” d’Adelaida Frías, 
idea original, direcció i adaptació Pilar 
Guardiola. Amb la col·laboració de Manel 
Cervera i Marina Salanova. 
Dijous a les 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Concert del quartet de corda, el Quartet 
Ophir, formació de joves musics creada a 
l’octubre de 2016.. 
Dijous a les 2/4 de 8 del vespre a l’auditori 
de l’Escola Municipal de Música

DIVENDRES 26  

BARRUFAJOCS
Igualada 

Moderador: Daniel RioVine a la Bibliote-
ca a gaudir de  jocs de taula que s’inspiren 
en històries i estimulen la creativitat.  
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

PRESENTACIÓ
Igualada 

Presentació de la nova revista local literà-
ria Narranación, a càrrec de Javi Fernán-
dez, Teresa Suau i Marc Gonzalez. Hi 
intervindran els autors locals que hi ha 
participat.  
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec de Javier Navas Quartet 
feat Enrique Oliver que oferirà un reper-
tori jazzístic autèntic i ple de modernitat.  
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

CONTES XXL
Piera 

“Entre el tabú i lo sagrat”. Allò que ens 
acosta a l’èxtasi i alhora ens fa enrogir de 
vergonya. Allò que tothom tem i desitja... 
un recull de contes populars d’arreu del 
món de la mà d’en Ferran Martín.  
Divendres a les 9 del vespre a la Biblioteca.

XERRADA
Els Hostalets de Pierola 

Xerrada informativa sobre l’Escola 21, 
amb Rafael Homet, diputat d’educació de 
la Diputació de Barcelona, Jordi Planas, 
gerent dels serveis educatius i al regidora 
d’Ensenyament, Carme Zaragoza.  
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a l’audi-
tori de Can Figueres.

DISSABTE 27 

POESIA
Igualada 

Cicle DePellSensible
Gastro Rimes, petits textos per degustar 
de l’orella al paladar, amb Lali Feliu & Mi-
quel Ferret. Textos amb rima i ritme.  
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia 
Cal Granotes.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

L’autora igualadina Natasha Peterson pre-
senta el conte de “Las aventuras de los 
Minifop’s”, una història plena de fantasia 
i màgia..  
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

TEATRE FAMILIAR
Igualada 

“Un món de coses”. Tres buscadors de co-
ses perdudes en descobreixen una que no 
troba el seu lloc al món. El segon especta-
cle per a tots els públics del Teatre de l’Au-
rora, de gran força visual i amb música en 
viu.  
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

JORNADA COOP DE CAP
Igualada 

L’economia social i solidària la conformen 
multitud d’iniciatives de producció, co-
mercialització, consum i finançament que 
funcionen dia a dia sota lògiques més de-
mocràtiques, equitatives, solidàries i res-
pectuoses amb les persones, el medi ambi-
ent i els territoris que no pas les empreses 
capitalistes.  
Dissabte a partir de les 11 del matí a la 
sala LAB de l’Ateneu.

CONFERÈNCIA-COL·LOQUI
Igualada 

‘El que no sabem de la història de Catalu-
nya: S.VX i fins el descobriment d’Amèrica’. 
a càrrec del Victor Cucurull, historiador. 
Organitza Igualada per la Independència.  
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec del grup Abono pa la ti-
erra que vindran acompanyats d’una geni-
al banda de garage punk rock com són els 
barcelonins Dirty Rockets..  
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a la sala Rec 
on Fire.

MÚSICA
Capellades 

Concert de música tradicional d’Irlanda, 
Escòcia, Piemont, Catalunya... “Música 
des del cor dels Pobles d’Europa” a càrrec 
de l’Associació Musical Tirabol.  
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.
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Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

HORITZONTALS: 
1. Concentrada en un tubet de llet. Porta la contrària / 2. Passions que trasbalsen la morsa. Racó 
del jardí per conversar-hi ex-cathedra / 3. A tort i a dret. Pelegrines amb destinació a la conse-
lleria d’en Raül. Per l’esquena va bé / 4. Busque a vore si trobe un amic gitano millor. La poma 
malmesa de la companyia / 5. A l’obra ni el coneixen ni en saben re. Les més corrents entre les 
araliàcies / 6. Força set. Filòsofs contemplatius de la jungla urbana / 7. Servit en una necessitat 
primària (però no la que sembla). S’estira com una coloma canina / 8. Emigrà de la península ità-
lica cap a l’oest sense deixar de somriure. Temps per a cada cosa de la vida / 9. Amics d’Escarnir 
Tothom. Té tal nombre de carpels que sembla que odiï les carpeles. Cul de got / 10. Cançoneta 
de gran èxit diumenge al matí. Xibeca de butxaca / 11. Pilota a l’olla. Vitamina B1, disponible a 
la farmàcia de la tia Mina. No surten de dins del llit / 12. Antiga nau de guerra a força de braços 
(sis, concretament). Aquell accent que delata la Carme Riera / 13. L’aigua en versió de lligam. Es 
tanca de tal manera que no hi entra ni l’aire.

VERTICALS: 
1. Com a gargall té una carcassa més consistent. Quan el cotxe l’obre li confereix un aspecte molt 
torero / 2. L’arbre de tothom. Enzims al pinyol de les olives. Constituent nuclear de l’anarquia / 3. 
Faci lleis de rang inferior. Com a matrimoni no és vàlid per falta de consideració cap a l’esposa / 
4. Comprovar la qualitat de la gandula. Orli de qualsevol manera, com a beneitó que és / 5. Des-
trucció de la mesa per un impuls mecànic. Enllestir, ja, per acabar / 6. Cap de nosaltres. Arbres 
exòtics dignes de ser batuts a l’era. Accés general al Meeting / 7. Romà avantpassat d’en Balleste-
ros. Abundants i fèrtils / 8. Taxes il·limitades. Tendeixen més al bàsquet que no pas a la hípica. 
De tot una mica / 9. Desconhorta, veure una D i res més. Senyal que hi havia alguna molèstia a 
la pantalla / 10. Creen addicció. Tall de carn a acompanyar amb cervesa. Encenen encens / 11. És 
tan insistent que l’han tornat a passar per la balança. Abans delatava l’interruptor i ara el cursor 
/ 12. Carro de la compra d’abans que s’inventés la roda. Fatxa de la Croàcia d’abans de la guerra.

 

Mots encreuats per Pau Vidal
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Retorna el capità Jack Sparrow
A Montbui •  Piratas del Caribe: la venganza de Salazar

RAMON ROBERT / 

A quest cap de setmana s’es-
trena a més de mig món el 
cinquè capítol de la nissaga 

dels Pirates del Carib. Excepte el se-
gon, cadascun dels quatre anteriors 
lliuraments ha superat una recaptació 
global (i únicament comptabilitzem 
les sales de cinema) de mil milions 
de dòlars. No és gens estrany que les 
seves productores associades (Walt 
Disney Pictures i Jerry Bruckheimer 
Films) segueixin explotant el filó, una 
de les franquícies més exitoses de tots 
els temps.
S’estrena doncs, Piratas del Caribe: La 
venjanza de Salazar, i en ella reapa-
reixen personatges i actors habituals 
en la nissaga, cas de Johnny Depp, Ja-

vier Bardem, Orlando Bloom, Geof-
frey Rush, Brenton o Keira Knightley, 
afegint-se algunes cares noves. Per 
exemple, la de Paul McCartney, que 
surt breument. 
En aquesta ocasió, el capità Jack Spar-
row (diuen que Johnny Deep ja està 
fart del personatge) s’enfrontarà a un 
grup de pirates-fantasma comandats 
per una de les seves velles némesis, 
el terrorífic capità Salazar, acabat de 
fugir del Triangle de les Bermudes. 
L’única possibilitat de Sparrow per 
sortir amb vida és trobar el llegen-
dari Trident de Posidó, un poderós 
artefacte que li dóna al seu posseïdor 
el control dels mars. En fi, un cinquè 
lliurament amb més del que ja conei-
xem: aventures, humor, fantasia i es-
pectacle per a tots els públics.
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Esclavatge i llibertat
A Tous •  El nacimiento de una nación

RAMON ROBERT / 

G uardonada en el Festival de 
Cinema de Sundance 2016 ( 
millor pel·lícula i premi del 

públic), El nacimiento de una nación és 
una pel·lícula ambientada a Virgínia, 
Estats Units, el 1831, trenta anys abans 
de l’esclat de la Guerra de Secessió. Ba-
sada en successos reals, narra la histò-
ria de Nat Turner (Nate Parker), un es-
clau instruït i predicador. Es propietat 
de Samuel Turner (Armie Hammer), 
que travessa per dificultats econòmi-
ques, i per això accepta una oferta per 
utilitzar a Nat per sotmetre a esclaus 
rebels. A mesura que va sent testimoni 

d’innombrables injustícies i crueltats 
-de les que són víctimes ell mateix, la 
seva esposa Cherry (Aja Naomi King) 
i els seus companys de esclavitud-, Nat 
liderarà una rebel·lió contra l’esclavi-
tud amb l’esperança de portar el seu 
poble a la llibertat.
Escrit i realitzat per Nate Parker, aquest 
drama racial, social, humanista i mes-
siànic relata el menyspreu i les  atro-
citats de la raça blanca sobre la negra, 
als Estats Units del segle XIX. Basat en 
fets reals, impera el realisme melodra-
màtic i més colpidor. Pel que s’hi ex-
plica i com s’explica, és una pel.lícula 
intensa, furiosa i abrasadora, plena de 
seqüències poderoses i viscerals.

Ens prenen el pèl
A Igualada •  El círculo

RAMON ROBERT / 

T om Hanks és un dels actors 
nord-americans més emble-
màtics, populars i estimats de 

la seva generació. Aquest any farà 61 
anys. L’actriu i model britànica Emma 
Watson, coneguda per haver interpre-
tat a Hermione Granger en la sèrie de 
pel.lícules de Harry Potter, acaba de 
fer-ne 27. El veterà Tom Hanks i la jove 
Emma Watson no tenien res en comú, 
però ara comparteixen el protagonis-
me de la pel.lícula El círculo, basada en 
una novel.la de Dave Eggers. 
En clau de thriller psicològic i moral, 
El círculo situa el seu argument en un 
futur proper, en el qual tenen aquesta 
companyia anomenada The Circle, que 
és molt semblant a Google, però enca-
ra més gran i poderosa.  En la pel.lícu-
la, Emma Watson interpreta Mae Ho-
lland, una dona jove que aconsegueix 
una feina en l’empresa. Però quan ella 
descobreix el que l’empresa realment 
està fent, és veurà obligada a posicio-
nar-se, caldrà que prengui partit. 
Dirigida amb sentit del suspens i de la 
tensió per James Ponsoldt, la pel.lícula 
desplega temàtiques (polítiques i soci-

als) molt pròpies del nostre temps, cas 
de la manipulació de les audiències i 
l’engany d’alguns poders polítics sobre 
la gent, constatant-se l’esgarrifosa idea 
del rentat de cervell general i de la faci-
litat amb que un gran percentatge de la 
humanitat podria ser enganyada per la 
propaganda. No és el futur, és ara ma-
teix. Massa vegades ens prenen el pèl. 
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PIRATAS DEL CARIBE 
Estats Units. Aventures. De Joachim Ronning. Amb Johnny 
Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, Geoffrey Rush.  
El capità Jack Sparrow s’enfrontarà a un grup de pirates-fan-
tasma comandats per una de les seves velles némesis, el 
terrorífic capità Salazar, acabat de fugir del Triangle de les 
Bermudes. L’única possibilitat de Sparrow per sortir amb 
vida és trobar el llegendari Trident de Posidó, un poderós 
artefacte que li dóna al seu posseïdor el control dels mars.

PASSAJE AL AMANECER
Espanya. Drama. D´Andreu Castro. Amb Elvira Mínguez, 
Lola Herrera, Nicolás Coronado.
Novembre de 2004. El jove foto periodista Javier rep una 
suggerent proposta de l’agència de premsa en la qual tre-
balla: viatjar en cobrir la guerra de l’Iraq a Fal·luja, on s’està 
lliurant la més sagnant de les batalles del conflicte. Javier 
accepta. Abans de marxar, decideix comunicar la seva deci-
sió a la seva família i la seva parella. La notícia aconsegueix 
esquerdar els fonaments familiars i sentimentals..

EL NACIMIENTO DE UNA NACION
Estats Units. Drama sobre esclavatge. Amb Nate Parker, 
Armie Hammer, Jackie Earle Haley. 
Ambientada a Virgínia, el 1831, trenta anys abans de l’esclat 
de la Guerra de Secessió i basada en successos reals, narra 
la història de Nat Turner, un esclau  instruït i predicador, 
propietat de Samuel Turner, que travessa per dificultats eco-
nòmiques. Aquest accepta una oferta per utilitzar a Nat per 
sotmetre a esclaus rebels. 

TCHINDAS
Espanya- Cap Verd.De Pablo García Pérez de Lara, Marc 
Serena. 
Tchinda Andrade és la transsexual que ha donat nom a tots 
els trans de Sao Vicente, una petita illa de Cap Verd. Aques-
ta és la seva vida, el seu dia a dia, i el seu somni: organitzar 
el gran Carnaval al febrer. Hi ha penes, hi ha suors, però 
també molta pau illenca, llibertat sexual total i amor incon-
dicional. 

ELS SUPERHEROIS
Corea del sud. Animació. De Kyung Ho Lee i Wonjae Lee. 
En un parc temàtic, Sam i els seus amics amb súper poders 
han d’enfrontar-se a una aventura absurda per frenar un sú-
per dolent, Oscar. En la desfilada dels enamorats, Sam i els 
seus amics es troben amb un exèrcit de robots controlats per 
Oscar. Una comèdia d´aventures i de ciència-ficció.

EL CIRCULO
Estats Units. Thriller. De James Ponsoldt. Amb Emma Wat-
son, Tom Hanks, Bill Paxton. 
Holland és contractada per treballar en el Cercle, l’empresa 
d’internet més influent del món, sap que se li ha concedit 
l’oportunitat de la seva vida. A través d’un innovador siste-
ma operatiu, el Cercle unifica adreces de correu electrònic, 
perfils de xarxes socials, operacions bancàries i contrase-
nyes d’usuaris donant lloc a una única identitat virtual. Però 
hi ha quelcom tèrbol i delictiu en aquest Cercle...

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2
Estats Units. Ciència-ficció. Fe James Gunn. Amb Chris 
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Coopers. 
Noves aventures de l’equip galàctic en la seva travessia pels 
confins del cosmos. Els Guardians hauran de lluitar per 
mantenir unida a la seva nova família mentre intenten re-
soldre el misteri del veritable llinatge de Peter Quill. Vells 
rivals es convertiran en nous aliats

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

EL CIRCULO 
Dv: 18:00/20:00/22:00
Ds: 18:30/20:30/22:30
Dg: 18:30/20:30
Dll: 19:30/21:30
Dm: 18:00/20:00/22:00(VOSE)
Dc: 20:00/22:00
Dj: 18:00

ELS SUPERHEROIS (en català)
Ds.: 16:30
Dg.: 11:00/16:30
Dc.: 18:00

Pantalla Oberta
THINDAS
Dj: 20:00

1/ PIRATAS DEL CARIBE (12A)
Dv: 18:35/21:10/23:45
Ds: 12:00/16:00/18:35//21:10/23:45
Dg: 12:00/16:00/18:35//21:10
Dll a Dj: 18:35/21:10

2/ DEJAME SALIR (12A) 
Dv: 17:00/19:10/21:20 
Ds: 13:20/17:00/19:10/21:20
Dg: 13:20/15:55/18:10/20:20
Dll a Dj: 18:00/20:10
2/ FAST & FURIOUS 2 (18A) 
Dv a Dg: 23:30
Dll a Dj: 20:20

3/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 
VOL 2 (12A)  
Dv Dll a Dj: 17:00/10:45/22:25
Ds i Dg: 13:00/16:30/19:15/22:00
Dg: 12:20/16:15/18:20

4/ PIRATAS DEL CARIBE (12A)
Dv a Dj: 17:40/20:15
4/ PIRATAS DEL CARIBE 3D (12A)
Dv a Dg: 22:50
4/ RICHARD LA CIGÜEÑA (TP)
Ds: 12:10/15:40
Dg: 12:10/14:00
4/ LOS PITUFOS (TP)
Dg: 15:40
4/ PLAN DE FUGA (12A)
Dll a Dj: 22:50

5/ PIRATAS DEL CARIBE (TP)
Dv Dll a Dj: 17:00/19:35/22:10
Ds Dg: 13:30/17:00/19:35/22:10

6/ ALIEN COVENANT (18A)
Dv i Ds: 18:00/20:40/23:15
Dg a Dj: 17:30/20:00/22:35
6/ BELLA Y BESTIA (TP)
Ds: 11:55/15:20
Dg: 11:55/14:30

7/ BEBE JEFAZO (TP)
Dv: 18:25
Ds: 12:20/16:15/18:25
Dg: 12:20/15:10/17:20
Dll a Dj: 17:20
7/ Z. CIUDAD PERDIDA (12A)
Ds: 20:25
Dll a Dj: 19:25
7/ DEJAME SALIR (12A)
Ds: 23:20

8/ EL CASO SLOANE (12A)
Dv Dll a Dj: 17:10/19:50/22:30
Ds i Dg: 18:50/21:30
8/ LOS PITUFOS (TP)
Ds: 12:30/16:00
Dg: 12:30
8/ CANTA (TP)
Dg: 16:00
8/ NUNCA DIGAS SU NOMBRE (TP)
Ds: 00:10

SALA AUDITORI

PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGAN-
ZA DE SALAZAR
Dv: 18:15/20:45
Ds:16/00/18:30/20:45
Dg:16:00/18:30/20:45

SALA PETITA

PASAJE AL AMANECER
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:40/20:40
Dg.: 16:30/18:40/20:40

NIEVE NEGRA (16A)  
Dg: 18:00
EL NACIMIENTO DE UNA NACION 
(12A)  
Dg: 19:35

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros ateneucinema.cat
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PROGRAMACIÓ  CANAL TARONJA  ANOIA

 DILLUNS

 DIMARTS

També pots veure 
programació a la carta a: 

canaltaronja.tv/anoia

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - Targeta Taronja. 
21.00 - En imatges. 
22.00 - Info Taronja.
22.15 - Targeta Taronja. 
23.00 - En imatges. 

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - La Plaça. 
21.00 - Batecs de Piera. 
21.45 - Montbui Actiu. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - La Plaça. 
23.00 - Batecs de Piera. 
23.45 - Montbui Actiu. 

 DIMECRES

 DIJOUS

 DIVENDRES

 DISSABTE

 DIUMENGE

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - El Termòmetre. / Anem per feina.
21.00 - Joves Talents. 
21.15 - El gust de l’Anoia.  / La meva Anoia. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - El Termòmetre. / Anem per feina
23.00 - Joves Talents.
23.15 - El gust de l’Anoia.  / La meva Anoia. 

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
20.45 - Montbui Actiu. 
21.00 - La Plaça. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.45 - Montbui Actiu. 
23.00 - La Plaça.

20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Batecs de Piera. 
21.30 - Joves Talents. 
21.45 - En imatges. 
22.00 - Info Taronja. 
22.45 - Batecs de Piera. 
23.30 - Joves Talents. 
23.45 - En imatges. 

10.00 - Info Taronja. 
10.45 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL 
18.00 - Repeticions.
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. R
23.30 - El Termòmetre. /Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 

11.00 - Missa de Montserrat.
12.30 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL.
18.00 - Hoquei en joc. 
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. 
23.30 - El Termòmetre. / Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 
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Maig/Juny
26: Felip Neri; Zacaries; Quadrat; Eleuteri.
27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer. 

28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús Paredes.
29: Just; beat Pere Sans.  

30: Ferran; Joana d’Arc; Emília.
31: Peronella; Pasqual.  
1: Justí ; Ignasi; Flor. 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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MIQUEL RICA SANTAMARIA

Els seus estimats: esposa, Teresa Guitart; fills, Isabel i Xavi, i Montse; germana, Maria; 
nets, Roger, Max,  Fèlix, Blanca i Martina, i demés familiars i la raó social Remm Guitart 
s.l. ho fan saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol 

rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc ahir  dijous dia 25 de maig a l'oratori de 
Funerària Anoia.

Ha mort cristianament el passat dimecres dia 24 de maig a l’edat de 80 anys

Igualada, maig de 2017Funerària Anoia, S.L.

A.C.S

En record de:

Jorba, 15 maig del 2017

Robert Pipó Rossell
5è. aniversari de:

“Sempre en el nostre record”

Esposa, fills, netes i família tota

Un grup d’igualadins va fer el romiatge del mes de maig al 
Santuari de Torreciutat (Osca), acompanyats de peregrins de 
Martorell i Cervera. Després de la visita al Santuari, es va fer 
una processó amb la imatge de la Mare de Déu de la Pietat, la 
copatrona d’Igualada. Després de la missa concelebrada i d’un 
bon dinar, els actes de pietat continuaren a la tarda amb el 
Rosari i la Benedicció.

Romiatge a Torreciutat

A les 8.31 del matí, després 
de mesos de declaracions 
creuades i al·lusions velades 
l’un sobre l’altre, el president 
dels EUA, Donald Trump, 
i el papa Francesc s’han re-
unit al Vaticà. El mandata-
ri nord-americà ha arribat 
acompanyat d’una comitiva 
formada, entre altres, per 
la seva dona, Melania, la 
seva filla, Ivanka, i el marit 
d’aquesta, Jared Kushner. No 
s’esperava gran sintonia, ja 
que tots dos es troben a les 
antípodes ideològiques, tot i 

que al final de la reunió, on 
l’ecologia i la pau han estat 
molt presents a través dels 
regals que s’han intercanviat, 
l’ambient ha estat una mica 
més relaxat.
Francesc ha rebut Trump 
amb un “encantat de conèi-
xer-lo” i s’ha excusat per no 
parlar correctament anglès. 
A les 8.35 s’han assegut a la 
taula de la biblioteca privada 
i ha començat una reunió a 
porta tancada que ha durat 
27 minuts, amb l’ajuda d’un 
intèrpret. Hi havia certa ten-

sió. Discrepen en pràctica-
ment totes les grans línies 
de gestió empreses pel nou 
Govern nord-americà: medi 
ambient, immigració, venda 
d’armes... I no ha estat una 
trobada llarga, especialment 
si es compara amb els més 
de 50 minuts que Francesc 
va dedicar al predecessor de 
Trump a la Casa Blanca, Ba-
rack Obama, amb qui man-
tenia una gran sintonia. “És 
un gran honor per a mi”, ha 
dit Trump. El Pontífex no ha 
respost i la porta s’ha tancat.

El Papa Francesc rep 
Donald Trump al Vaticà



              

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes matí. 
Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)

93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la mobilitat · 
Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75 
PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de la 
personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 26: CASAS V
Soledat, 119

Dia 27: PILAR
Av. Mestre Muntaner, 26

Dia 28: ESTEVE/
FÀTIMA
Dia 29:  PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 30: LA CREU

P. de la Creu, 7
Dia 31: MR SINGLA

Pujadas, 47
Dia 1: JUVÉ

Av. Montserrat, 27

centre dental juvenil i familiar
“Per menjar-se la vida a mossegades”

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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Maribel Casanova
Maria Rosa Giei Roja

Rosanna Garcia Gonzalez
Elisenda Farriol

Josep Maria Barquillo
Esther Camudas 
Mari Palmes Sala

Teresa Llobet Pena

Julian Borrega Garcia

Vanessa Gómez de Pedro

Anna Torras Vives

Mª Carme Balada

Mª Angels Monllor

Jaume Just

Araceli Mas Roca

Ramon Ribas i Sans

Julia Escudero

Ferran Fernandez
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SORTEIG
ENTRADES 

MUSEU DEL TREN

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L



                 de EVA SOLÉ /  Mestra i psicòloga d’adolescents

Divendres, 26 de maig de 2017

“Els adolescents són 
agraïts, són sensibles, 

però els costa mostrar-ho”
Soc mare, mestra i psicòloga d’adolescents. Treballo a l’Escola Anoia 

d’Igualada. El que més m’ha ensenyat és ser mare, és el dia a dia. 
He volgut ser psicòloga des de sempre, és la meva passió. 

Per què vas encarar la teva professió cap a la psi-
cologia juvenil?

La psicologia ha estat la passió de tota la meva 
vida. De petita ja volia ser psicòloga. Treballava 

en una escola de primària, amb nens i nenes i em va sor-
gir l’oportunitat de fer una substitució a l’Escola Anoia, 
amb nois i noies d’ESO i em va encantar. M’hi vaig que-
dar.  M’agrada molt treballar amb adolescents.

Com definiries els adolescents d’avui en dia.

És una resposta complicada... Són persones que bus-
quen, busquen alguna cosa; són molt agraïts i són molt 
més sensibles del que volen mostrar. Jo sempre dic que 
tenen una façana que és el que veiem, i al darrere un 
fons, que és el que no volen ensenyar. I si arribes a aquest 
fons, descobreixes persones meravelloses amb qui pots 
establir diàlegs apassionants. Aquesta recerca constant 
dels adolescents, a vegades la fan de manera poc adequa-
da, maneres que fan mal als adults i aleshores se senten 
rebutjats. Però si s’aconsegueix una entesa, és molt grati-
ficant per les dues parts.

En un món on estem permanentment comunicats amb 
tot i a tot arreu, hi ha manca de comunicació entre pa-
res i fills?

Penso que moltes vegades sí. Crec que no parlem prou, 
però sobretot el que no fem prou els pares és escoltar, de 
forma activa, escoltar amb temps i ganes d’esbrinar què 
hi ha darrere de les paraules dels fills. Parlem poc i hi ha 
temes dels quals fa por parlar-ne. També cal pensar que 
moltes vegades els adolescents rebutgen parlar amb els 
pares i és la nostra tasca com a educadors saber trobar 
els moments idonis per fer-ho i no deixar-ho perdre, és 
fonamental. S’han de buscar aquells moments en què el 
noi/noia té ganes de parlar, està relaxat...  I veurem que 
quan s’hi posen, parlar amb ells és molt enriquidor.

Les xarxes socials juguen un paper clau en la seva 
vida: positiu, negatiu...

Penso que en adolescents joves és més negatiu que po-
sitiu, és la meva opinió. Les xarxes socials són una eina 
que moltes vegades no saben utilitzar i els és massa fàcil 
entrar en problemes. Al meu parer un noi/noia de 12  
anys no caldria ni que tingués mòbil. Són molt tendres, 
en les xarxes socials queden completament despullats 
davant del món i no tenen eines per combatre les pos-
sibles conseqüències d’un mal ús.

Creus que els pares han d’exercir un control sobre 
elles o amb el diàleg n’hi ha prou?

En adolescents penso que més que control, que és una 
paraula que sona forta, s’ha de saber i s’ha d’educar. Els 
nois i noies es fiquen en uns embolics impressionants: 
des de crear perfils falsos, parlar amb persones desco-
negudes... Tot allò que ens sembla que passa molt lluny, 
és real i els pot passar a qualsevol dels nostres fills si no 
estem, com a pares, una mica a l’aguait. S’ha de parlar 
molt amb ells i  també s’ha de donar exemple.

La gran activitat que tenen els adolescents a les xar-
xes comporta perills com aquests recents casos de 
la Balena Blava. Quins són els senyals d’alerta que 
poden tenir els adults (pares i mestres) per detectar 
aquest tipus de problemes.

El primer gran error com a pares és creure que al meu 
fill no li passarà mai això. I en segon lloc cal tenir sem-
pre les antenes posades. Si hi ha bona entesa amb els 
nostres fills detectarem canvis. A vegades som els pares 
que no volem veure les coses i mirem a l’altre costat. I 
també crec que si es treballés més a l’una amb l’escola 
ajudaria, perquè a vegades a l’escola també es detecten 
canvis o actituds que no són les habituals.

Les escoles estan fent una gran tasca de prevenció 
sobre temes com l’assetjament, les drogues, l’alco-
hol, hàbits en el menjar, el sexe segur... Potser s’està 
treballant més a les escoles que no pas a les llars?

Penso que si el treball que es fa a l’escola no va a l’una 
amb el que es fa a casa, no serveix de gran cosa. Aques-
tes feines principalment s’haurien de fer a casa. A casa 
s’ha de poder parlar de tots aquests temes, no fer-los 
tabú. A les xerrades que faig amb pares sempre els ho 
dic: els nois han de saber que a casa es pot parlar de 
tot, perquè sinó buscaran algú altre que potser no serà 
el millor conseller. Són els pares els que han d’educar.

Els nens i nenes d’avui dia es fan grans més aviat?

Hi ha estudis de pediatria que diuen que sí, que ma-
duren abans. Des de les escoles ens adonem que de fa 
15 anys a ara s’han avançat uns dos anys. La societat 
actual fa cremar etapes de la vida i és molt trist la poca 
durada que té actualment la infantesa. Els nois i no-
ies agafen uns rols socials molt aviat que encara no els 
pertoquen. 

Tenen il·lusions els adolescents?

Segur que sí. A vegades les perden o no saben tro-
bar-les, però al cap dels anys, normalment, acaben 
sortint. Els educadors (pares i mestres) hem de saber 
estimar la vida i tenir il·lusions, i saber-ho transmetre 
als nostres joves. La manca d’il·lusió pot suposar una 
de les causes del fracàs escolar que hi ha a l’ESO, també 
agreujat per la poca responsabilitat es demana als nois 
per part dels pares. Són uns nois i noies molt sobre-
protegits i a la vegada estan molt sols. No coneixen el 
fracàs perquè no se’ls hi deixa arribar. Se’ls ha d’ense-
nyar que dels errors també se n’aprèn i ajuden a créixer.

Cristina Roma
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Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116CV Diesel 
PVP: 27.589€ - Oferta: 16.800€ 

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Design Edition 110CV
PVP: 29.628€ - Oferta: 22.800€ 
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