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L’EDITORIAL

Estancament
P ubliquem aquesta setmana una anàlisi so-

bre la situació econòmica de les famílies 
anoienques en base a les declaracions de 
l’IRPF, una eina que ajuda fàcilment a tenir 

una idea sobre quin és el grau de recuperació gràcies 
als rendiments del treball, el patrimoni o les activi-
tats econòmiques. Les dades, si bé no corresponen 
encara al darrer exercici, 
són decebedores, i ve-
nen a confirmar l’estan-
cament, ja sabut, en el 
que es troba la comarca i 
Catalunya en general. Els 
ingressos fa sis anys que 
van aturar el seu creixe-
ment, quelcom que, si 
bé és general, a l’Anoia 
és especialment dur per-
què les seves dades de ri-
quesa no són per llençar 
coets. Ans al contrari. 
Hi ha dues formes de que augmenti la riquesa que 
genera una economia. Amb més treballadors en el 
mercat laboral o amb una major capacitat de pro-
ducció dels que estan treballant. La primera condi-
ció tot just  comença a complir-se ara, el que llasta-
rà, diuen els experts, als salaris.

La productivitat aparent és més fàcil de calcular que 
la productivitat real, que té en compte tots els recur-
sos emprats per una empresa per generar riquesa. 
Així i tot, dóna pistes sobre la capacitat de mante-
nir un creixement sostenible, el que repercuteix en 
majors beneficis de les empreses i més salaris per 
revaloritzar els existents i seguir generant llocs de 

treball. El nostre ter-
ritori ve arrossegant 
una situació econò-
mica preocupant ja 
des d’abans de la cri-
si que va iniciar-se el 
2009, la qual cosa ha 
provocat que la seva 
renda disponible esti-
gui molt per sota de la 
mitjana catalana -si-
tuació que es manté- i, 
per fer-ho encara més 
dur, compti amb dos 

municipis a la cua del país. 
Cal treballar intensament des de les administracions 
i des de la societat  civil per a corregir aquesta direc-
ció, i això significa comptar amb tothom, no només 
amb els que disposen de talent per sortir-se’n amb 
més facilitat i gaudir de més i millors oportunitats. 

Els ingressos fa sis anys que 
van aturar el seu creixement, 

quelcom que a l’Anoia és 
especialment dur perquè 

la seva riquesa ja no era per 
llençar coets.
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Folco Galli, portaveu de l’Oficina 
Federal de Justícia de Suïssa, va as-
senyalar  que, “ara per ara, no hi ha 
cap base legal per detenir Puigde-
mont ni Serret quan trepitgin Gine-
bra”. Repeteix així el que va dir quan 
hi va arribar Anna Gabriel, exdipu-
tada de la CUP. 

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, participà a Ginebra 
en una sèrie d’actes sobre drets hu-
mans en què s’abordà “la situació 
política catalana i la resposta del 
govern i el sistema judicial espanyol 
al Procés”. El president, va parlar en 
el Festival Internacional de Cine-
ma i Fòrum sobre els Drets Hu-
mans amb Micheline Calmy-Rey, 
expresidenta de la Confederació 

Suïssa. També ha fet una sèrie de 
contactes privats i una trobada 
amb Anna Gabriel, exdiputada de 
la CUP, exiliada a Suïssa arran de 
l’acusació per rebel·lió.

Meritxell Serret, exconselle-
ra d’agricultura, va ser ponent a 
l’ONU per explicar l’experiència 
a l’exili. Dimecres Puigdemont 
també oferirà una conferència a la 
Universitat de Ginebra. 

Jordi Pairó, membre del secretari-
at nacional de l’ANC,  “Què cony 
està passant? Què no se’ns està 
dient? Per què ens vam trencar la 
cara l’1 d’octubre i per què patim 
represàlies? No va servir de res? 
Què vol dir investir un candidat 
efectiu? Un de posat pel govern 
espanyol? Ja n’hi ha prou! La vo-
luntat a les urnes no cedeix ni un 
sol pas”, i alguns dels polítics que 
l’escoltava, van dir “nosaltres ens hi 
juguem 25 anys...” 

Marcel Mauri, vice-president 
d’Òmnium Cultural, ha explicat 
que la instrucció del jutjat d’ins-
trucció número 13 que empara 
l’escorcoll que va fer la Guàrdia 

Civil a la seu de l’entitat inclou una 
amenaça va anar acompanyat d’una 
advertència “vigilin i que no come-
tin un nou 20 de setembre, perquè 
es podria incórrer en un delicte de 
sedició i de rebel·lió’. Mauri consi-
dera que tot el desplegament “és un 
‘atac vergonyós.” 

Pere Aragonès, secretari d’Eco-
nomia de l’anterior Govern ha dit 
“Quan l’Estat ens aboca a la via 
unilateral, la majoria que tenim no 
és suficient. Hem tingut prou força 
per guanyar, però no per aplicar el 
resultat.” I creu que s’han de “recu-
perar les institucions i treballar per 
al reconeixement exterior de l’estat 
propi.”

Jordi Cuixart, president d’Om-
nium, va escriure des de la pre-
só “Els meus pares sempre s’han 
parlat en castellà i fou al néixer 
les meves germanes i jo que la 
mare va proposar al pare que els 
fills els parlessin en català. Això 
és així a milers de llars catalanes 
i per sort, ara ja passa amb mol-
tes altres llengües com l’àrab, 
l’urdú o el xinès com a llengües 
maternes.”

Mar o 
muntanya?

H e llegit l’eslògan d’una entitat bancària: 
«Amb tu fins a l’infinit i molt més». 
S’ha de reconèixer que és atractiu. 

Sembla molt difícil arribar a l’infinit, però anar 
més enllà ja ho veig impossible! Ironies a part, és 
un reclam molt atractiu que ens il·lusiona i en-
coratja per anar sempre més lluny, més enllà de 
l’objectiu previst i és un estímul per no quedar-se 
aturat.
Mirem el mar, observem l’horitzó i ens pregun-
tem si està gaire lluny tot sabent que mai hi ar-
ribem perquè sempre se’ns escapa i no es deixa 
atrapar. L’horitzó del mar és com una metàfora 
del camí inacabat que fem per la vida. Una passa 
rere una altra, un dia rere un altre dia amb tot 
el que la vida ens porta: moments alegres i tris-
tos, esperançats i desil·lusionats, amb estimació 
i sense, amb temps per gaudir i altres per sofrir, 
moments d’acompanyar o sentir-se acompanyat, 
de comprendre i de no ser comprès… Una llista 
inacabable de sensacions i emocions infinites que 
van omplint la vida. El camí és llarg, no té fi. Sen-
tim un impuls profund que ens fa anar endavant 
malgrat tots els obstacles previstos i els imprevis-
tos. Cal molta fortalesa per seguir avançant i no 
morir ofegat en mig de les dificultats, dels dubtes, 
de la por, enmig del mar. Potser voldríem retor-
nar a la seguretat que ens dona el port, potser 
lamentarem haver iniciat una aventura incerta. 
Però la convicció que hem de seguir més enllà hi 
és i ens fa avançar. Avançar fins a l’infinit.
Mirem el cim d’una alta muntanya i ens propo-
sem aconseguir-lo. Comencem a fer camí i amb 
ritme prudent i constant superem els obstacles 
que anem trobant. Arribem a una clariana del 
bosc i amb sort podem veure el cim i observem 
que, encara que quedi lluny, ja no ho és tant. 
Anem pujant, vencent obstacles i tornem a mi-
rar el cim: ja és més a prop. Girem la vista enrere, 
veiem la plana d’on hem sortit i ens adonem que 
hem fet camí, la vall ja queda lluny. Ens animem 
al mateix temps que pensem en el que queda 
per pujar i potser ens venen temptacions de fer 
marxa enrere perquè no sabem si tindrem prou 
força per arribar, si ens faltarà l’aigua o l’aliment. 
No obstant això decidim seguir pujant. Arribar al 
cim és un objectiu definit, concret i no pas incert 
com arribar a l’horitzó del mar. Quan finalment 
ho aconseguim ens envaeix un gran goig i ens 
recreem veient l’esplèndid paisatge que la natura 
ens ofereix. Ja no recordem els mals moments 
passats. Hem fet el cim. Hem assolit l’objectiu. 
Teníem una meta i l’hem aconseguida.
Quin és el model a seguir en la vida? El model 
mar o el model muntanya? Quan ens sentim en 
plenitud de forces el model mar sembla adequat: 
sempre endavant vers un horitzó inabastable. 
Cal tenir coratge, anar ben preparat, vencent els 
inevitables obstacles. Endavant cap a una utòpi-
ca meta que pel mateix fet de ser inassolible ens 
esperona a aconseguir-la. Quan les forces flaque-
gen o les circumstàncies vitals no són favorables 
el model muntanya és de més ajuda. Ens propo-
sem assolir petits o mitjans cims i sentim un goig 
gratificant quan ho aconseguim. Les petites pas-
ses que anem fent també ens porten lluny.
Mar o muntanya? Aquesta pregunta no és 
correcta.
Diguem, senzillament, mar i muntanya.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JOAN ROMANS
Físic

www.ambitmariacorral.org



P revaricación (Del lat. Praevarica-
tor-onis) f. Der. Delito consistente 
en dictar a sabiendas una reso-
lución injusta una autoridad, un 

juez o un funcionario
Aquesta és la definició literal que en fa 
el Dicionario de la Lengua Española (22a 
edició) de la Real Academia Española de 
la Lengua.
Ho escric en castellà per no perdre’m en 
traduccions i perquè es vegi quina és la de-
finició del que estem veient dia sí, dia tam-
bé en la judicatura espanyola on sembla 
imperar la llei de l’embut: per a ells el forat 
gros (Urdangarin, M.Rajoy, Rato, Blesa.... ) 
i per a nosaltres –els catalans- el forat pe-
tit (Junqueras, Sánchez, Forn, Cuixart....) i 
preguem perquè la llista no s’allargui. Els 
ciutadans de Catalunya hem perdut total-
ment la fe en l’anomenada justícia espanyo-
la, que té més d’espanyola que de justícia.
La irracionalitat governamental del PP i 
dels seus aliats Ciudadanos i, massa sovint, 
el PSOE/PSC ha dinamitat la separació de 
poders i pel que respecta a Catalunya –i a 
la Llibertat d’Expressió- totes les estructu-
res d’Estat actuen conjuntament. 
En la cerimònia d’obertura oficial de l’any 
judicial el passat mes de setembre, el presi-
dent del Consejo General del Poder Judici-
al, Carlos Lesmes Serrano va declarar so-
lemnement davant de tots els organismes 
de la cúpula judicial espanyola i del darrer 
rei Borbó que totes les resolucions judici-
als tenen per objecte la preservació de la 
“unidad de España”. No els cal cursar una 
sola instrucció, els òrgans de l’Estat saben 
quin es l’objectiu: castigar qualsevol vel·le-
ïtat independentista. 

Cervells socialistes com Pérez Rubalcaba, 
Felipe González o Alfonso Guerra accepten 
que cal pagar un preu –en forma de trenca-
ment de l’estat de dret- per tal d’assegurar 
la unitat d’Espanya. És un concepte rocós 
i inalterable. Tan rocós i tan inalterable 
que en la majoria de votacions a Las Cor-
tes Españolas i al Parlament de Catalunya, 
el PP, Ciudadanos i el PSOE voten junts. 
I voten coses que a la gent d’esquerres els 
fan mal. La darrera mostra és la negativa a 
investigar els crims del franquisme. Amb la 
quantitat de republicans que vuitanta anys 
després encara estan enterrats “por las cu-
netas”, és realment dolorós veure com el 
PSOE no fa res per restituir la Memòria 
Històrica i netejar els oprobis de la dicta-

dura militar espanyola. 
Això encara posa més de relleu la valentia 
de la Generalitat de Catalunya –i en con-
cret del conseller Raül Romeva- en proce-
dir a la exhumació d’algunes de les foses 
comunes de la guerra civil. Aquest gest 
valent, li pot comportar ser novament em-
presonat en un altra mostra de prevarica-
ció conscient.
Sense justícia no hi ha democràcia.  
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#L’enquesta de la setmana

Creus que JuntsxCat, ERC i la CUP es posa-
ran d’acord en triar candidat a President?

 Sí 62%  No 38%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

No els cal cursar una sola instruc-
ció, els òrgans de l’Estat saben quin 

és l’objectiu: castigar qualsevol 
vel·leïtat independentista. 
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abusives que segurament hi ha, i dels 
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MONT-ÀGORA

L’Espai de les Arts i el Coneixement Mont-Àgora de Santa Maraga-
rida de Montbui celebra aquests dies el seu 3r aniversari i es conso-
lida com a epicentre cultural del municipi.
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L’ALCALDE DE CALAF 
NEGA LA PARTICIPA-
CIÓ DEL PÚBLIC ALS 
PLENS
Juan Lopez Gallego, ARA Calaf - 
Alta Segarra en Comú

Vivim un veritable retrocés democrà-
tic, prou que ho anem constatant cada 
dia que passa. Els drets i llibertats fo-
namentals que varem arrencar a pols 
sota la dictadura i que es va regular 
en una transició, que s’ha venut arreu 
com a modèlica, sembla que pengin 
d’un fil, millor dit, del criteri polititzat 
d’una judicatura venuda als interessos 
del govern del PP fent saltar pels aires 
la preceptiva divisió de poders que ha 
de garantir un sistema democràtic.
El que em consta d’entendre és que, 
amb la mateixa radicalitat i contundèn-
cia que es defensen els drets i llibertats 
fonamentals pels atacs als caps visibles 
de l’anomenat “procés” per exercir fins 

al fons els drets nacionals de Catalunya 
com a poble, no s’hagi sortit al carrer 
també per la defensa dels drets socials 
que en els darrers temps s’han vist reta-
llats o minvats.
El que no entenc de cap manera és que, 
al nivell més primer del sistema demo-
cràtic com és el municipal, es negui un 
dels altres drets cabdals arrencats a la 
democràcia, i que és el dret d’interven-
ció del públic als Plens Municipals que, 
encara que amb limitacions, està regu-
lat administrativament.
En el darrer Ple Municipal de l’Ajunta-
ment de Calaf, el seu Alcalde Jordi Ba-
dia va tornar a negar-me la paraula en 
el torn d’intervenció del públic, un ús 
democràtic que fa anys que vinc exer-
cint en funció de l’ interès que em me-
reixen les coses del municipi i que, re-
centment, se’m nega una i altra vegada.
Només em pregunto, de què és té por?. 
Amb quina coherència volem defensar 
la democràcia, entesa com el sistema de 
decidir les coes de dalt a baix i no a l’in-

revés?.
Sr. Alcalde de Calaf, una mica de cohe-
rència, si us plau.

SOBRE L’HOSPITAL 
D’IGUALADA
Salvador Palau Rafecas

El desmantellament de la sanitat pú-
blica en benefici de la privada és prou 
evident; la mostra la tenim en el referit 
Hospital que s’estalvia sous amb uns 
quants buròcrates en comptes d’uns 
professionals competents.
Entrant en detalls, diré que si a les ur-
gències hi hagués més personal l’usuari 
s’estalviaria diverses hores d’anguniosa 
espera. Confirmo tanmateix que en sis 
anys de dolorosos problemes a causa 
d’uns hèrnia d’estómac, no s’han fet ni 
proves i per tant no s’ha trobat cap so-
lució, i que malgrat una baixada molt 
forta de la visió, no podré veure l’oftal-
mòleg fins un any després.

Podria seguir i veuríem un munt de 
semblances en altres usuaris.

UNA OPORTUNITAT 
PER EL COMERÇ IGUA-
LADI
Jaume Rodríguez Enrich

Com a conseqüència del  REC, Igua-
lada té un reconegut prestigi “outlet”. 
La convocatòria de la Botiga al carrer 
ben promocionada a Catalunya seria 
una oportunitat perquè compradors 
de arreu vinguessin, compressin, 
entressin a bars i restaurants, conei-
xerien la ciutat i tornessin en una 
pròxima convocatòria que en el meu 
entendre hauria d’ampliar-se a tots 
els establiments. Tot “amanit” amb 
una bona programació: cinema, un 
recital de orgue a Santa Maria,uns 
castells, etc... amb “flyers” per als 
visitants perquè n’estiguessin ben in-
formats. És una reflexió.
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F a uns dies pensava en la importància que té 
una escletxa de llum. Moltes vegades, en les 
nostres societats, com que només hem d’obrir 
un interruptor i ja tenim il·luminada l’habita-

ció on ens trobem, no hi pensem en això. Però quan un 
ha pogut viatjar i estar en llocs on la llum elèctrica no és 
tan accessible, sí que hi pensa.
Bé, doncs observant això, vaig caure que així com l’obs-
curitat no és més que l’absència de llum, quan un està 
en una habitació tancada només cal que s’obri un petit 
forat per on pugui entrar un raig de llum, per petit que 
sigui, i ja no estem a les fosques.
Pensem en el Panteó de Roma il·luminat per un forat al 
sostre i res més. Tota la llum d’aquell meravellós espai 
entra per aquest forat al sostre, tan senzill i tan sorpre-
nent, i ens permet gaudir de la seva bellesa.

ESTER BORREGO, Treballadora social

Escletxes de llum
Doncs bé, aquesta imatge ens pot servir per reflexi-
onar en com podem oferir una mica d’esperança allà 
on molts cops pot semblar que no n’hi ha. Les nostres 
societats benestants, per molt que ens queixem, poden 
oferir una escletxa de llum a altres realitats que viuen 
situacions molt més desafavorides, i si ens parem a pen-
sar, per a nosaltres no suposa massa esforç.
Fa temps, amb uns coneguts vàrem fer una petita as-
sociació per col·laborar amb una llar de nens orfes que 
tenien VIH-Sida. Durant set anys vàrem oferir la nos-
tra col·laboració per tal de millorar la qualitat de vida 
d’aquells nens i nenes, i per a ells va ser un regal.
Matalassos, ventiladors, una cuinera, excursions, mi-
llora de la casa… i, el més sorprenent, la llet de tot un 
any per facilitar la presa de la medicació que ningú els 
hi finançava. I tot això, que per a ells va ser de vital im-

portància, a nosaltres no ens va suposar gens d’esforç.
Són moltes les vegades que si paréssim a pensar en el 
benefici que altres poden obtenir del que nosaltres, 
sense adonar-nos, podem aportar, no deixaríem mai de 
fer-ho.
Sí, com la llum del Panteó, que entra per aquell forat 
del sostre i tots els qui hem visitat l’edifici contemplem 
les seves parets, terra, sostre… sense pensar-hi, només 
agraint la bellesa que observem. Però moltes vegades 
el que fem és tapar el forat per tal que no entri aigua, o 
perquè quedarà més maco i ja hi posarem llums o pels 
motius que trobem més adients eliminem l’escletxa que 
il·lumina l’esperança.
El nostre món necessita moltes escletxes de llum, d’es-
perança i cadascú de nosaltres en podem ser una sense 
ni tan sols esforçar-nos, només volent-ho ser.   
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  En el conjunt de 
l’Estat espanyol, l’oferta 
cultural, científica i edu-
cativa de l’Obra Social 
“la Caixa” va rebre du-
rant l’any 2017la xifra de 
5.906.292 de persones.

CaixaForum Barcelo-
na, va rebre 748.140 visi-
tants durant 2017. Entre 
les diferents activitats 
que s’hi van dur a terme 
l’any passat l’afluència 
més gran de públic la van 
registrar les exposicions, 
seguides de les activitats 

educatives, els concerts 
i les activitats familiars. 
L’exposició Andy Warhol. 
L’art mecànic va ser la 
més visitada de l’any amb 
228.000 visitants conver-
tint-se, també, en l’expo-
sició més concorreguda 

Premsa Comarcal

l’Obra Social ”la Caixa” 
a Girona, CaixaForum 
Girona, va arribar a la 
xifra de 156.298 visitants 
l’any passat. Entre les di-
ferents activitats que hi 
van tenir lloc, l’afluència 
més gran de públic la van 
registrar les exposicions, 
seguides de les activitats 
educatives, els concerts, 
les activitats familiars, els 
cicles de conferències i els 
projectes socials.

Les exposicions més 
visitades a CaixaForum 
Girona van ser Experi-
ment any 2100. Què ens 
espera a la Terra del fu-
tur? I la mostra sobre el 
projecte fotogràfic Gènesi, 
de Sebastião Salgado.

CaixaForum Tarrago-
na, el centre cultural de 
l’Obra Social ”la Caixa” 
en aquesta ciutat, va arri-
bar a la xifra de 87.600 vi-
sitants l’any passat. Entre 
les diferents activitats que 
hi van tenir lloc, l’afluèn-
cia més gran de públic la 
van registrar les expo-
sicions, seguides de les 
activitats educatives, els 
concerts, les activitats fa-
miliars, els cicles de con-
ferències i els projectes 
socials. Les exposicions 
més visitades a CaixaFo-
rum Tarragona van ser la 
que reflexionava sobre el 
nostre mar Mediterrani 
i la dedicada a Sebastião 
Salgado i el seu projecte 
Gènesi.

❱ L’exposició més 
visitada de l’any 
va ser Andy  
Warhol. L’art  
mecànic, que amb 
228.000 visitants 
es va convertir 
en la mostra més 
concorreguda dels 
últims 5 anys a 
tots els centres 
CaixaForum. 

❱ Les exposicions 
més visitades  
a CaixaForum  
Barcelona el 2017 
van ser Art i  
cinema. 120 anys 
d’intercanvis i la 
dedicada a la  
pintura metafísica 
de Giorgio  
de Chirico. 

❱ Les visites a la xarxa de 8 centres 
CaixaForum així com a CosmoCaixa 
Barcelona augmenten més del  
13% respecte el 2016.

❱ A CosmoCaixa, les mostres que van rebre més  
visitants van ser Talking Brains i Trix, la reina  
dels dinosaures, aquesta darrera amb exhibició  
fins el 21 de maig.

❱ CosmoCaixa i CaixaForum 
Barcelona van rebre en  
conjunt més d’1,6 milions  
de visitants el 2017.

Més de 2 milions de persones visiten els  
centres i les exposicions culturals i científiques  
de l’Obra Social “la Caixa” a Catalunya

❱ Les propostes  
culturals,  
científiques i  
educatives de l’Obra 
Social ”la Caixa”  
a Catalunya  
(CaixaForum  
Barcelona, Lleida, 
Girona i Tarragona, 
CosmoCaixa i  
exposicions  
itinerants) van 
rebre la visita de 
2.043.855 persones 
durant l’any 2017.

dels últims 5 anys a tots 
els centres CaixaForum. 
Alhora, les mostres Art i 
cinema. 120 anys d’inter-
canvis i El món de Gior-
gio de Chirico. Somni o 
realitat es van situar com 
altres propostes de les més 
concorregudes del 2017.

Pel que fa a CosmoCai-
xa Barcelona, el Museu de 
la Ciència de l’Obra Soci-

al ”la Caixa”, va rebre un 
total de 884.636 visitants.

Entre les exposicions 
que van registrar més 
afluència de públic, des-
taca Trix, la reina dels di-
nosaures una mostra que 
presenta un esquelet d’ex-
traordinària bellesa d’un 
dinosaure que va habitar 
la Terra fa uns 67 milions 
d’anys.

Quant a la resta de 
centres CaixaForum de 
Catalunya, CaixaForum 
Lleida el centre cultural 
de l’Obra Social ”la Cai-
xa” en aquesta ciutat, va 
arribar a la xifra de 52.502 
visitants l’any passat. En-
tre les diferents activitats 
que hi van tenir lloc l’aflu-
ència més gran de públic 
la van registrar les expo-

sicions, seguides de les 
activitats educatives, les 
activitats familiars, els 
cicles de conferències i 
els projectes socials. Les 
exposicions més visitades 
a CaixaForum Lleida van 
ser la dedicada al progra-
ma Comisart i Pintura 
flamenca i holandesa del 
Museu de Ginebra.

El centre cultural de 
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Un dels temes que s’està estudiant des de fa 
uns anys en les ciències empresarials és 
l’efecte de la diversitat en l’acompliment de 
les empreses. Diversitat de raça, sexe, reli-

gió, cultura, orientació sexual, lloc de naixement i tots 
els etcèteres que es vulguin afegir. Recordo la meva 
sorpresa quan vaig visitar, ja fa gairebé dues dècades, 
els menjadors d’algunes empreses del Silicon Valley, 
aleshores en plena expansió. La majoria dels empleats 
tenien trets hindús o xinesos i es podien escollir tant 
plats de cuina mexicana, xinesa, hindú, etc. com al-
guns pocs més de tipus anglosaxó.
Dins d’aquests estudis sobre la diversitat en l’empresa, 
un dels aspectes importants és la proporció que hi ha 
d’homes i dones a cada nivell, si es poden detectar re-
sultats diferents en l’actuació d’uns i altres i quins efec-
tes pot tenir per les empreses el fet de variar aquesta 
proporció. Hi ha un especial interès pels efectes que 
això pugui tenir a nivells directius, ja que en aquest 
nivell es prenen les decisions amb majors efectes. 
De nou venen a la meva ment imatges d’aquestes 
factories asiàtiques de components electrònics, amb 
enormes sales, netes i asèptiques, en les que treballen 
milers de persones, totes elles dones, concentrades en 
diminutes manualitats. Empreses en què, suposo, pre-
dominen els homes en els llocs de direcció.
Recentment ha sortit a la llum un estudi realitzat per 
Nordea, el banc més gran dels països nòrdics, sobre 
els efectes que té una major proporció de dones en 
els consells d’administració de les empreses i els llocs 
d’alta direcció. En aquests països, encara que lideren 
el món en molts indicadors socials, la dona tot just 
arriba al 20% dels llocs en els consells i l’alta direcció 
de les empreses.
Nordea ha analitzat durant dotze anys els beneficis 
sobre el capital, així com el preu de les accions d’em-
preses radicades en països nòrdics. La conclusió de 
l’estudi va ser que les empreses que tenien el doble 
de dones en aquests llocs aconseguien uns beneficis 
i preus de les accions més estables. En l’estudi no es 
van trobar diferències significatives en els nivells de 
beneficis o en el preu de les accions, però si una vola-
tilitat significativament menor, concretament un 40% 
menys dels beneficis.
Cal assenyalar que altres investigacions sobre el tema 
semblen apuntar que sí que hi ha una millora de be-
neficis a major presència femenina. Catalyst, organit-
zació dedicada a la promoció de la dona en el món 
corporatiu, mostra informes en aquesta direcció per 
empreses llistades en el Fortune 500i Lückerath-Ro-
vers, en concret per empreses holandeses, per citar un 
parell d’estudis.
Les dades de Nordea poden tenir interès en un mo-
ment en què sembla que, a causa de la incorporació 
massiva de noves tecnologies, els mercats estan can-
viant amb molta més rapidesa, i es preveu un incre-
ment de la volatilitat. Les empreses es veuen obligades 
a prendre decisions transcendentals i reaccionar amb 
rapidesa als canvis del mercat, provocant un major es-
très en els llocs de direcció i de consell.
Johan Trocmé, director d’investigació de Nordea, 
opina que d’aquest estudi es desprèn que la dona té 
una major habilitat per navegar en temps de canvis. 
Crec que comparar habilitats entres sexes requeri-
ria estudis comparatius d’empreses els directius de 
les quals fossin només homes o només dones, però 
el que sí revelen aquests estudis és que, en el món 
de l’empresa, el treball compartit entre homes i do-
nes obté millors resultats. 

JOSEP ORIOL JORBA COSTA

La dona i els llocs 
directius

Els triomfadors

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

RAMON SANTACANA
professor universitari i pintor

Avui més que mai el subs-
tantiu triomf és un vo-
cable de moda; jo diria 
que es tracte d’un terme 

imprescindible per a la societat ul-
traliberal i postmoderna dels triom-
fadors. La paraula triomf la podem 

trobar sense necessitat de buscar-la a Google a totes les 
pàgines dels mass media.
Certament des de temps immemorials l’ésser humà, de 
manera natural o com a recompensa d’un propòsit, s’ha 
trobat o ha buscat el triomf. Pels nostres avantpassats 
caçadors recol·lectors del Paleolític capturar una presa 
era un triomf; pels camperols del Neolític aconseguir 
que el l’espiga s’obrís sense caure a terra un cop arribat 
el procés de maduració (dehiscència), fent així més fà-
cil i controlable la recol·lecció, com a resultat de la do-
mesticació, també va ser un triomf. Tanmateix amb la 
generalització de la idea de propietat privada el rumb 
va anar canviant de to. Començaren les lluites de poder 
pel control territorial; els enfrontaments es convertiren 
en guerres; les guerres comportaven ineludiblement el 
triomf d’uns vers l’enfonsament del contrari. Amb el 
pas del temps el triomf ja no anava acompanyat de la 
mà d’un procés natural sinó d’unes ànsies de poder.
El triomf també el podem trobar en l’àmbit individual 
per assolir unes fites determinades; verbi gratia, en els 
jocs olímpics a l’Antiga Grècia o en l’àrdua experimen-
tació dels científics medievals o dels de l’Edat Moderna 
els quals, després de moltíssimes hores experimentant 
el binomi prova/error, tenien resultats plausibles; com 
els hi passa, salvant distàncies, als investigadors del 
món actual. Sempre, al llarg de la història, l’home ha 
buscat el triomf; ara bé, mai de la forma desmesurada, 
obsessiva i al voltant d’unes conjuntures, molts cops, 
discriminatòries com avui; tal despropòsit arriba  al 
punt que als de Silicon Valley, quan aconsegueixen els 
seus objectis i ambicions no se’ls denomina triomfa-
dors sinó hipertriomfadors de l’era de la globalització.
La globalització va tenir els seus orígens amb la desco-
berta del Nou Món o Indies Occidentals, es a dir, del 
continent americà, per part de l’almirall Cristòfor Co-
lom el 1492, moment frontissa entre la fi de l’Edat Mit-
jana i l’inici de l’Edat Moderna. Aquest nou fenomen 

posa en safata un univers de possibilitats de dimensions 
imprevisibles, inimaginables; de creixement econòmic, 
de coneixement multidisciplinari i d’intercanvi cultu-
ral.
Però no tot són flors i violes.
Els historiadors, com a guardians de la memòria, ens 
recorden que el desenvolupament de l’home, al llarg de 
les diferents etapes, ha acabat coronant l’homo sapiens 
com a homo economicus. Així podem constatar que la 
societat, com a resultat de les accions dels individus s’ha 
anat encaminant i centrant la seva atenció, de manera 
quasi unívoca, en les àrees econòmica i tecnològica.
L’antropologia, la sociologia i per descomptat la filo-
sofia ens transmeten, com si d’un missatge polifònic 
i harmònic es tractés, que aquest desenvolupament 
humà i social, avui més que mai, està mancat de forma-
ció humanista, de creixement en valors, de cultura de 
l’esforç i d’ètica en la major part dels àmbits d’acció de 
l’home, del pobles, de les nacions.
Max Weber a la seva obra “Ètica protestant i l’esperit 
del capitalisme” ja advertia, com a bon sociòleg, que 
per aconseguir un desenvolupament econòmic, en un 
marc just, calia que els diferents actors del procés de 
creació de riquesa tinguessin ben present la qüestió èti-
ca per arribar als estadis de progrés com si d’un procés 
d’ascesis es tractés.
Malauradament l’economia global ha propiciat la crea-
ció de grans corporacions que, amb la seva voràgine de 
poder, estant tombant les estructures de poder tradici-
onals monopolitzant no només l’economia sinó també 
les polítiques socials que haurien d’aplicar els estats i 
les institucions internacionals. Aquest nou poder, qual 
plètora palmària, com expressava Karl Marx vers el ca-
pitalisme ferotge, és el que ha configurat el model de 
l’home triomfador, de l’individu que arriba al pòdium; 
un privilegi dissenyat per a ser gaudit per uns pocs, per 
només una elit. Cal modificar d’arrel, mitjançant una 
bona educació, el paradigma on   l’ èxit i el triomf res-
ponen exclusivament a teleologies materialistes per a 
instaurar una nova etapa en la que els valors com la sa-
viesa, la honestedat i la justícia prevalguin per damunt 
de lo instrumental, de lo econòmic i efímer. Únicament 
d’aquesta manera els verdaders triomfadors seran les 
dones i els homes de conducta ètica i compassiva. 

6  |  OPINIÓ Divendres, 23 de març de 2018
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*Segons PVPR a la Península i les Balears de 9.170,76 € per a un 208 3P STYLE PureTech 82 5 marxes MAN (60 kW) (amb impostos, descomptes i entrega per part del client d’un vehicle usat de la seva propietat amb una antiguitat mínima 
de tres mesos). Quota per a una durada del contracte de 48 mesos i 40.000 km totals. Capital finançat amb despeses d’obertura incloses (362,25€): 9.533,01 €. TIN: 6,55%. TAE: 8,15%. Import total degut: 11.641,97 €. Preu total a terminis: 
11.641,97 € finançant-lo a través de PSA Financial Services Spain, EFC, SA amb una permanència mínima de 48 mesos. Al final del contracte podrà triar entre entregar el seu vehicle o pagar-ne o refinançar-ne l’última quota. Subjecte a 
aprovació financera. Oferta no acumulable vàlida fins al 31/03/2018. PVPR per als clients que no el financin: 10.440 € i del model visualitzat 208 5P Allure 82 5 marxes MAN (60 kW) amb opcions afegides: 13.030 €.

PEUGEOT 208  
EL VOLS? EL TENS

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

47 QUOTES. TAE: 8,15%. QUOTA FINAL: 6.471,97 €

SENSE ENTRADA

PANTALLA TÀCTIL MIRROR SCREEN
AMB APPLE CARPLAY™ I ANDROID AUTO™
LLANDES D’ALIATGE 
PEUGEOT I-COCKPIT®

/MES*110 
PER 

€

Gamma Peugeot 208: Consum mixt (l/100 km): des de 3,5 fins a 5,4. Emissions de CO2 (g/km): des de 90 fins a 125.
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L’anàlisi de les 
declaracions de la 
Renda (IRPF) dels 

darrers anys a l’Anoia 
permet observar un clar 

estancament 
des de 2010, que 

millora lentament

El poder adquisitiu dels anoiencs és molt menor que la mitjana catalana.

Els anoiencs porten sis anys amb els ingressos estancats i 
la comarca és lluny de la mitjana de Catalunya en capital familiar
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es famílies anoienques 
encara són molt lluny 
d’arribar a les xifres 

econòmiques que tenen d’al-
tres territoris d’aquest país. 
Una anàlisi a les declaracions 
d’IRPF en base a les estadís-
tiques de l’Agència Tributà-
ria en municipis de més de 
mil habitants de la comarca 
permet comprovar fàcilment 
com, en els darrers sis anys, 
els ingressos absoluts de les 
famílies de la comarca s’han 
estancat. Només es denota 
una lleugeríssima millora en 
el darrer exercici del que se’n 
poden extreure dades oficials, 
que és el de 2015, i és de supo-
sar que hauran anat augmen-
tant, tímidament, en els anys 
següents. Caldrà esperar una 
mica per comprovar-ho. 

Gran salt endavant entre 
el 2000 i el 2010
Tot i això, l’augment d’in-
gressos i patrimoni que van 

Base Imposable mitjana de les declaracions d’IRPF (2000-2015)

Font: Agència Tributària i Diputació de Barcelona. Dades en euros.
Base imposable: Tots els nostres ingressos de treball, capital immobiliari i mobiliari, empresarials i profes-
sionals i les variacions patrimonials.

Renda bruta i disponible a l’Anoia (2015)

Font: Agència Tributària i Diputació de Barcelona. Dades en euros.
Renda Disponible: Són els diners que efectivament disposen els individus i les famílies per fer front 
a estalvis i despeses.

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruc, El 12.202 18.533 22.616 22.539 21.908 21.854 21.792 23.535
Cabrera d'Anoia 8.997 13.467 18.128 18.407 17.856 17.429 17.327 18.313
Calaf 8.109 13.789 17.079 16.482 16.117 16.233 16.475 17.301
Capellades 9.668 15.254 19.357 19.199 18.707 18.515 18.890 20.414
Hostalets de Pierola, Els 9.596 15.059 20.263 20.054 19.872 20.151 20.362 21.501
Igualada 10.573 16.556 20.158 20.062 19.428 19.413 19.552 20.915
Masquefa 9.561 14.811 19.100 19.384 19.097 18.946 19.155 20.381
Òdena 7.979 13.841 17.761 18.215 17.950 17.640 17.873 19.065
Piera 8.535 13.843 18.068 18.122 17.647 17.839 18.138 19.260
Pobla de Claramunt, La 10.325 15.439 18.017 18.547 18.539 18.034 18.811 19.526
Sant Martí de Tous 7.804 13.795 19.677 19.030 18.324 18.324 18.884 20.151
Santa Margarida de Montbui 5.958 11.286 15.143 15.114 14.712 14.546 14.755 15.692
Torre de Claramunt, La 9.560 15.219 18.974 19.245 18.857 18.633 18.957 20.217
Vallbona d'Anoia 9.376 15.480 19.187 19.328 19.153 18.759 19.322 21.069
Vilanova del Camí 6.502 11.623 15.577 15.512 15.228 15.150 15.411 16.298

Posició de la renda
Titulars Declaracions Habitants ESP CAT R. Bruta R. Disponible

Bruc, El 1.069 940 2.014 119 62 29.950 24.208
Hostalets P. 1.460 1.286 2.891 249 127 27.040 22.194
IGUALADA 20.512 18.257 38.987 280 146 26.652 21.911
Vallbona 685 613 1.412 337 167 26.059 21.345
Masquefa 4.479 3.800 8.386 395 191 25.538 21.269
Capellades 2.711 2.428 5.227 423 208 25.342 20.972
Torre de Clar. 1.843 1.613 3.722 449 222 25.136 20.911
Sant M. Tous 639 593 1.190 475 229 24.971 20.513
Pobla de Clar. 1.137 1.008 2.159 499 239 24.772 20.640
Piera 7.556 6.366 15.001 585 273 24.194 20.310
Odena 1.779 1.595 3.607 590 275 24.140 19.993
Calaf 1.885 1.572 3.424 706 328 23.296 19.715
Cabrera Anoia 650 547 1.351 783 352 22.834 19.426
Vilanova C. 5.980 5.155 12.409 1.097 414 21.025 17.957
Sta. M. Montbui 4.434 3.790 9.611 1.177 425 20.582 17.670

Manresa 38.330 33.889 74.752 282 148 26.646 21.917
Collbató 2.438 2.154 4.396 49 23 34.487 27.407
Sitges 13.810 12.458 28.478 18 8 40.903 31.985
Sant Esteve S. 4.317 3.821 7.644 83 40 31.334 25.126
Vilanova i G. 34.561 30.045 65.972 230 118 27.308 22.449
Vilafranca 21.396 18.527 39.365 325 162 26.157 21.594
CATALUNYA 3.944.803 3.474.254 7.520.455 45 21 34.669 27.558

Les dades de Vilanova 
del Camí i Montbui són 
catastròfiques: la seva 

renda disponible és deu 
mil euros menys que la 

mitjana del país

Aquests dies hem de preparar ja les nostres declaracions d’IRPF.

tenir els anoiencs entre els 
anys 2000 i 2010 -en alguns 
casos, gairebé el doble o més 
en només deu anys de diferèn-
cia- s’ha frenat dràsticament a 
partir de 2010, com a conse-
qüència de la crisi, però des de 
llavors s’ha mantingut estable. 
Aquesta situació es pot veure 
fàcilment en el quadre que re-
flexa la base imposable (tots 
els ingressos) de la declaració 
de l’IRPF dels anoiencs en els 
exercicis del 2000, 2005 i des 
del 2010 fins el 2015. 
En el cas d’Igualada, la base 
imposable mitjana va pas-
sar de 10.573€ l’any 2000, a 

20.158€ el 2010, i a partir de 
llavors s’ha mantingut pràcti-
cament invariable, o fins i tot 
menor en alguns anys. Cal 
tenir molt en compte que, 
en aquestes xifres, s’inclouen 
les moltes hipoteques que 

fan incrementar el patrimoni 
dels contribuents, encara que 
oficialment la casa o el pis si-
guin del banc uns quants anys 
més...
Aquesta tònica es veu reflec-
tida gairebé en tots els muni-
cipis reflectits en aquesta es-
tadística. L’Agència Tributària 
explica que no té en compte 
els municipis de menys de mil 
habitants perquè les dades po-
drien “distorsionar” la realitat, 
d’aquí que només hem pogut 
incloure 15 dels 33 municipis 
de l’Anoia. Tampoc podem 
oferir dades globals de l’Anoia, 
doncs les comarques no “exis-
teixen” per l’Agència Tributà-
ria d’Espanya.
Molt interessant és el quadre 
inferior, on es pot veure, en 
la darrera columna, la Renda 
Disponible de cada contribu-
ent en base a la informació 
disposada en les declaracions 
de l’IRPF del 2015. Aquesta 
xifra reflexa, realment, el capi-
tal que tenim per poder gastar 
o estalviar gràcies al que in-
gressem després de pagar els 
impostos. També podem ob-
servar quantes declaracions es 
fan en cada municipi, i quina 
és la posició que ocupen en un 

rànquing de renda a Espanya, 
i a Catalunya. 

El Bruc, el municipi 
més ric de l’Anoia
Un ràpid cop d’ull permet 
comprovar com podríem dir 
que la renda habitual de l’Ano-
ia és entre 19 i 21 mil euros. 
Hi ha el cas d’El Bruc, que és 
el municipi més ric de la co-
marca amb diferència, amb 
una renda de 24.208€, fet que 
fa pujar aquest poble al lloc 
62 del rànquing català i 119 
d’Espanya de millors rendes. 
Per sota, hi ha dos casos re-
alment terribles: Vilanova del 
Camí i Montbui, amb rendes 
de 17.957€ i 17.670€, respec-
tivament, el que els situa, a 
tots dos, en els últims -sí, els 
últims- llocs de la província de 
Barcelona i dels pitjors d’Es-
panya... 
Pel que fa a la capital, Igua-
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NOMBRE D'HABITANTS 38.987 DADES ECONÒMIQUES I TRIBUTÀRIES DE L'IMPOST Número Importe Mitjana
POSICIONAMENT DE LA RENDA BRUTA MITJA A NIVELL NACIONAL 280 RENDIMENTS DEL TREBALL (net reduït) 15.331 321.555.663 20.974
POSICIONAMENT DE LA RENDA BRUTA MITJA A NIVELL AUTONÒMIC 146 RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI 12.925 18.997.071 1.470
NOMBRE DE DECLARACIONS 18.257 RENDIMENTS DERIVATS DE BÉNS IMMOBLES NO D'ACT. ECON. 7.044 9.393.934 1.334
NOMBRE DE TITULARS DE LA DECLARACIÓ 20.512 RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.221 25.184.614 11.339
RENDA BRUTA MITJA 26.652 ALTRES RENDES A RÈGIMS ESPECIALS 1.123 5.523.076 4.918
RENDA DISPONIBLE MITJANA 21.911 GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS 2.485 8.386.866 3.375

BASE IMPOSABLE GENERAL I DE L'ESTALVI 17.847 388.475.587 21.767
RENDA BRUTA I RENDA DISPONIBLE REDUCCIONS DE LA BASE IMPOSABLE I SITUACIÓ FAMILIAR 4.981 13.997.478 2.810
RENDES DEL TREBALL 390.608.399 BASE LIQUIDABLE GENERAL I DE L'ESTALVI 17.665 374.731.955 21.213
RENDES DEL CAPITAL MOBILIARI 20.262.467 QUOTES ÍNTEGRES 13.063 70.765.852 5.417
RENDES DE BENS IMMOBLES NO AFECTES A ACTIV. ECONÒMIQUES 18.970.713
RENDES D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES 32.130.840 DEDUCCIONS GENERALS 7.718 3.669.913 476
ALTRES RENDES 57.257 DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES 1.442 237.533 165
GUANYS PATRIMONIALS NETES 8.329.609
RENDES EXEMPTES 16.230.522 QUOTA RESULTANT DE L'AUTOLIQUIDACIÓ 12.728 66.943.947 5.260
RENDA BRUTA 486.589.807
COTITZACIONS SOCIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL 19.624.629 RETENCIONS I ALTRES PAGAMENTS A COMPTE 17.615 71.170.314 4.040
QUOTA RESULTANT DE L'AUTOLIQUIDACIÓ 66.943.947
RENDA DISPONIBLE 400.037.850 RESULTAT DE LA DECLARACIÓ A INGRESSAR 4.514 5.825.020 1.290

RESULTAT DE LA DECLARACIÓ A RETORNAR 13.210 10.878.275 823
SITUACIÓ FAMILIAR
NOMBRE TOTAL DE FILLS DECLARATS 12.590
NOMBRE DE DECLARACIONS AMB FILLS 7.310
NOMBRE FILLS MITJÀ PER DECLARACIÓ 1,72
Mitjana del mínim personal 5.995
Mitjana del mínim per descendent 3.304
Mitjana del mínim personal i familiar 7.925
Mitjana de les reduccions de la base imposable general 2.737
Deducció mitjana per habitatge habitual 699
Aportació mitjana a plans de pensions 1.988

Resultat de les declaracions d’IRPF a Igualada (2015)

A retornar: 13.210
Mitjana: 823€

A ingressar: 4.514
Mitjana: 1.290€

Capital mobiliari:

Rendiments del treball:
321,5 milions

20.974€ 
de mitjana

18,9 milions

1.470€ de 
mitjana

Activitats econòmiques:
25,1 milions

11.339€ 
de mitjana

Rendiments Immobiliaris:
9,3 milions

1.334€ de 
mitjana

lada, ocupa la tercera posició 
a l’Anoia en millor renda, de 
21.911€, gairebé clavada a la 
que té Manresa, més alta que 
Vilafranca i una mica menys 
que Vilanova i la Geltrú. 
Les xifres que presenta l’Ano-
ia, però, són lluny de la mit-
jana catalana, tal i com es pot 
observar en el mateix quadre, 
doncs la renda disponible 
mitjana és de 27.558. Noti’s 
que això són més de cinc mil 
euros de diferència respecte 
Igualada, i deu mil si tenim 
en compte Vilanova o Mont-
bui. Dels municipis propers 
a Igualada, només Collbató i 
Sant Esteve Sesrovires tenen 
xifres similars a la mitjana ca-
talana, mentre que Sitges, un 
dels indrets amb més poder 
adquisitiu del país, és quatre 
mil euros per sobre. Òbvia-
ment, el pes més important 
d’aquestes xifres venen indi-
cats, sobretot, pel patrimoni 
immobiliari. 

Anàlisi de l’IRPF 
a Igualada
L’Agència Tributària permet 
fer un acurat anàlisi de les 

De les 18.257 
declaracions de la 
renda que es fan 

a Igualada, la gran 
majoria són a retornar

declaracions de l’IRPF a cada 
municipi.  En el cas d’Iguala-
da, aquest exercici permet ob-
tenir algunes dades curioses, i 
d’altres que reflecteixen clara-
ment el termòmetre patrimo-
nial, laboral i econòmic de la 
ciutat, any rere any. 
Pel que fa a les dades més 
pràctiques, cal dir que, de les 
18.257 declaracions efectua-
des l’any 2015, la gran majoria  
(13.210) van ser a retornar, 
amb un import de mitjana de 
823€, que no està gens mala-
ment. Un total de 4.514 decla-
racions, aproximadament una 
quarta part del total, van re-
sultar a ingressar, amb un im-
port mitjà més alt, de 1.290€. 
És interessant d’observar com 
els rendiments del treball dels 
igualadins representen 390 
milions d’euros, o que les ren-
des derivades dels diners que 
tenim al banc són 20,2 mi-
lions d’euros més. Pel que 
fa a les rendes d’immobles 
producte, bàsicament, de 
les hipoteques i del patri-
moni, pugen 18,9 milions, 
i les derivades d’activitats 
econòmiques (negocis par-
ticulars, lloguers o d’altres 
ingressos) arriben als 32,1 
milions d’euros. 
La renda disponible dels 
igualadins, és a dir, tot allò 
que tenen per gastar, puja 
400 milions d’euros a l’any.
Com a dada curiosa, hi han 
declarats 12.590 fills, amb 
1,72 fills de mitjana per de-
claració. Fins a  7.310 for-
mularis de l’IRPF el 2015 
tenien fills declarats. L’apor-
tació mitjana dels igualadins 
per a plans de pensions puja 
1.988€ anuals, que venen a 
ser 165 euros al mes. 

La renda disponible 
de tots els igualadins, 
és a dir, tot allò que 

tenen per gastar 
en un any, puja 400 

milions d’euros
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La fira s’havia de fer aquest cap de setmana a les Comes.

La suspensió de la fira Automercat per 
la previsió de pluges genera enrenou
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Fira d’Igualada va deci-
dir dimecres suspen-
dre la fira Automercat, 

prevista per aquest dissabte i 
diumenge, davant la previsió 
de pluges, que anuncia amb 
gairebé tota seguretat  preci-
pitacions continuades demà 
i bona part de demà passat. 
El certamen s’havia de fer, 
per segon any consecutiu, a 
les avingudes Europa i Països 
Catalans de les Comes, a l’aire 
lliure.
La decisió, inèdita, no ha 
agradat però, a tothom, espe-
cialment a alguns dels con-
cessionaris locals que havien 
d’exposar vehicles. Amb tot, 
sembla que van ser la majo-
ria dels expositors els que van 
veure bé la proposta de sus-
pendre la fira fins a una nova 
data, que es determinarà en 
una reunió després de Setma-
na Santa, probablement per 
setembre o octubre.
El president de Fira d’Igua-
lada, Joan Domènech, ha ex-
plicat a La Veu que “tres ex-
positors van mostrar la seva 
preocupació dimarts al vespre 
per les males previsions me-
teorològiques. Ens vam posar 

en contacte amb l’Observatori 
de Pujalt i amb TV3, que ens 
van confirmar les altes pro-
babilitats de pluja. Dimecres 
vam trucar a la dotzena d’ex-
positors i la majoria van con-
venir que era millor suspen-
dre la fira, i així es va decidir 
finalment. Si Automercat ha-
gués durat tres o més dies, no 
s’hagués suspès, però amb una 
fira de dos dies és diferent”. 
Almenys tres expositors han 
mostrat a La Veu la seva “in-
dignació” per la decisió, que 
consideren “unilateral”. La 
presència a Automercat “ge-
nera unes despeses que hem 
llençat  directament a la pa-
perera. A d’altres llocs plou i 

no passa res. O és que algú es 
pensa que el mes de març ga-
ranteix bon temps? Qui vol un 
bon preu en un cotxe d’ocasió 
ve igualment a la fira si real-
ment està interessat”, explica-
va un d’ells. “Que ha de caure 
un metre de neu?”, es pregun-
tava irònicament un altre.
L’Automercat arribava a la 
17a edició repetint ubicació 
a l’aire lliure. L’any passat va 
traslladar-se a l’exterior, on 
va tenir molt bona acollida. 
Enguany era prevista l’expo-
sició de 300 vehicles d’ocasió, 
quilòmetre zero, gerència i 
seminou, convertint-se en 
l’outlet automobilístic més 
gran de la comarca.

El Fòrum UEA debatrà les oportunitats 
per generar talent a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia, seguint el full 
de ruta i les accions de 

futur a assolir marcades l’any 
passat en la primera edició del 
Fòrum Empresarial de l’Ano-
ia, posarà a debat una de les 
preocupacions manifestades 
pels empresaris del territori, 
que es manté latent, i sobre 
la qual hi ha un ampli con-
sens: la dificultat per trobar 
personal especialitzat, és a 
dir, Talent.
Amb el nom de Talent, capi-
tal Anoia, la UEA organitza 
la segona edició del Fòrum 
Empresarial amb l’objectiu de 
posar sobre la taula algunes 
de les causes, factors direc-
tes i indirectes que evoquen 
a aquesta situació, analitzar 
els motius, fer reflexionar, i 
plantejar idees i actuacions 
futures per avançar, com a 
societat, cap a una Anoia que 
pugui ser, encara més, capital 

de talent.
El Fòrum tindrà lloc a l’Ate-
neu el dia 17 d’abril a les 
18:30h, i es preveu l’assistèn-
cia d’empresaris, responsa-
bles de recursos humans, de 
centres d’ensenyament, joves, 
agents econòmics i socials de 
la comarca, i diverses autori-
tats polítiques.
A l’acte s’exposarà el tema del 
Talent, s’analitzarà, es deba-
trà, i es proposaran algunes 
accions de futur per afron-
tar els reptes que tenim com 
a comarca, des de punt de 
vista de les empreses, les fa-
mílies, l’administració, etc. i 
portar-les a terme. També es 
presentarà un informe econò-
mic, elaborat per la patronal 
anoienca, on es plasmen les 
dades més rellevants sobre el 
context econòmic en relació 
al Talent obtingudes a partir 
de les aportacions i reflexions 
dels participants ens els fò-
rums realitzats aquest any, des 
d’empresaris, joves, respon-

sables de recursos humans, 
Ett’s i empreses de selecció 
de personal, sindicats, serveis 
d’ocupació comarcals... i tam-
bé a partir de dades d’infor-
mes econòmics i anàlisis es-
tadístiques d’àmbit nacional i 
comarcal. 
El Fòrum serà presentat pel 
periodista Joan Maria Mor-
ros, cap d’informatius de 
Rac1, també inclourà una 
taula rodona sobre nous mo-
dels de gestió de persones 
amb representants d’empre-
ses anoienques i responsables 
de plataformes de recursos 
humans com Linkedin, i es 
tancarà amb la ponència con-
junta de Jaume Gurt, motiva-
dor d’equips, i David Tomàs, 
cofundador i director de l’em-
presa més feliç, que posaran el 
punt de reflexió al voltant del 
tema del Talent.
L’acte, organitzat per la UEA, 
és obert a tothom però es de-
mana inscripció prèvia a la 
pàgina web www.uea.cat. 

JP / LA VEU 

I gualada Comerç ha pre-
sentat la segona fase del 
Pla Integral de Sostenibi-

litat, centrat, sobretot en la re-
ducció de residus i millora de 
la sostenibilitat dels comerços, 
bars i restaurants de la ciutat.
El pla inclou un ambiciós i ex-
tens programa d’activitats i ac-
cions que es portaran a terme 
aquest any i que tenen com el 
principal objectiu la lluita con-
tra el malbaratament alimenta-
ri i la prevenció de residus.
La presentació, que va tenir 
la presència de l’alcalde Marc 
Castels, el president d’Iguala-
da Comerç Xavier Figueres, i 
la directora dels Serveis Terri-
torials a la Catalunya Central, 
Bàrbara Minoves, arriba des-
prés que, l’any passat, es fes una 
auditoria sobre 173 comerços, 
dels quals es va extreure que 
un 65% tenen un alt potencial 
d’estalvi energètic que podria 
arribar als 500€, a més d’allibe-
rar l’aire de 426 tones de CO2.
L’igualadí Ricard Vizcarra, de 
l’empresa Ecoestudi, que ha 
dirigit el projecte, ha detallat 
les accions que es portaran a 
terme.
Entre d’altres, es crearà un Se-
gell de sostenibilitat d’Iguala-
da Comerç. Igualada Comerç. 
Residu Zero, es realitzaran 
formacions i tallers de cuina 
d’aprofitament, l’ambientalitza-
ció de cartes d’establiments de 
restauració, i es dissenyaran, 
fabricaran i repartiran carma-
nyoles reutilitzables perquè els 
clients de restaurants es puguin 
emportar el menjar sobrant.
També hi ha el projecte de cre-
ació d’una nevera comunitària, 
cedir aliments en bon estat 
però que no es consumiran. 
Aquest projecte pretén replicar 
el projecte “The people’s fridge” 
engegat a Londres i que ha tin-

En marxa un pla per 
a fer més sostenible la 
hostaleria i el comerç

gut excel·lents resultats. Aques-
ta mesura permetrà reduir el 
malbaratament a la vegada que 
promoure un ús social.
Finalment, la segona fase in-
clou també jornades i semi-
naris de formació per la reuti-
lització, creació de la imatge i 
sistema de carrets de compra 
retornables, creació d’imat-
ge i servei per restaurants que 
serveixin aigua de l’aixeta, un 
vídeo de difusió de les actua-
cions, i disseny i fabricació de 
bosses reutilitzables per esta-
bliments.
Bárbara Minoves ha felicitat a 
Igualada Comerç per la inici-
ativa que s’està portant terme i 
ha remarcat que aquesta acció 
s’engloba dins la segona edició 
de la Setmana del Comerç que 
es celebra del 19 al 25 de març 
a tot el país. 
Minoves va detallar que la Ge-
neralitat ha atorgat 827.000 eu-
ros en ajuts al comerç al 2017 a 
la Catalunya Central, un 34,7% 
més que a l’any anterior. En el 
Programa Competitivitat de 
l’empresa a través de les enti-
tats, l’Anoia va rebre 56.266,5€ 
d’ajuts per 112.533€ en inver-
sions. En el Programa Foment 
participació a fires comercials, 
l’ajut va ser de 18.235,07€ per 
65.597,80€ d’inversió total.  
En el Programa Transformació  
digital, els ajuts a l’Anoia van 
ser de 17.900€ per una inversió 
de 46.438,6€. Pel que fa al Pro-
grama Locals buits (traspassos 
i relleu generacional) i creació 
comerços, les subvencions han 
pujat 18.539,54€ d’un total de 
103.640,67€ en despeses. En 
el Programa  Promoció  i co-
mercialització artesania, els 
ajuts han arribat a 2.211,89€ 
(4.423,78€ d’inversió). Final-
ment, en el Programa  Moda 
s’han rebut 12.000€ d’ajuts 
per Anoia per 98530,14€ en 
inversió.



Escoles, Ampa’s, insti-
tuts i entitats juvenils 

parrticiparan en la 
decisió, que finalitzarà 
coincidint amb l’Euro-
pean Balloon Festival

Els igualadins escolliran en un procés de participació 
com volen que sigui una part del Parc Central
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament preveu 
iniciar al mes d’abril 
un procés participatiu, 

adreçat especialment escoles, 
instituts, entitats i famílies, 
que té per objectiu definir 
com ha de ser la futura ampli-
ació del Parc Central, que es 
vol destinar al joc i al lleure. 
El passat any 2017 es va ade-
quar i posar en funcionament 
la primera fase del Parc Cen-
tral, l’illa que delimiten els 
carrers França i Itàlia i l’Avin-
guda Catalunya, plantant-hi 
herba i dotant el seu extrem 
nord de vegetació, grades i 
una passarel·la de fusta. 
Aquest espai, com ha recor-
dat l’alcalde Marc Castells, “ja 
s’ha consolidat com un esce-
nari perfecte per a celebrar-hi 
proves esportives, activitats 
escolars, concerts i, fins i tot, 
el piromusical de la Festa Ma-
jor”. L’alcalde també ha posat 
en valor que “la ciutadania ha 
fet seu molt ràpidament aquest 
Parc Central i és habitual veu-
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re-hi a diari gent fent esport, 
llegint, passejant o jugant en 
família”. 
Vista la bona acceptació del 
parc, doncs, l’Ajuntament en-
gega ara la segona fase previs-
ta, que li ha de donar conti-
nuïtat en l’illa annexa, la més 
propera a l’Hospital d’Iguala-
da, que en aquest cas delimi-
ten els carrers Itàlia i Guima-
raes i l’Avinguda Catalunya. 
La voluntat és destinar aquest 
terreny, amb una superfície 
d’uns 25.000 m2, al joc i el 
lleure. L’adequació d’aquest 
terreny també suposarà, a 
banda, l’arranjament del pas-
seig arbrat que discorre para-
l·lel a l’Avinguda Catalunya, i 
que permetrà seguir desple-
gant l’Anella Verda, en aquest 

cas el seu recorregut Central. 
Tal i com s’ha explicat, la vo-
luntat és que l’espai compti 
amb jocs singulars i elements 
paisatgístics atractius que per-
metin jugar i, alhora, gaudir 
de la natura i l’entorn. També 
es contemplaria com a òptim 
que aquest parc, donades les 
seves grans dimensions, per-
metés la interacció entre dife-
rents franges d’edat, podent-hi  
ubicar elements d’activitat 
física per a la gent gran o ele-
ments esportius per als joves. 
La previsió del govern muni-
cipal és desenvolupar aquest 
procés al llarg de l’any 2018 i, 
en base a les conclusions que 
en surtin, engegar el projecte 
que el faci una realitat l’any 
2019. 
La regidora Patrícia Illa ha 
explicat com es durà a terme 
aquest procés de participació, 
que comptarà amb el Consell 
Municipal dels Infants i els 
Corresponsals de La Kaserna 
als instituts com a promotors 
especialment destacats. 
En una primera fase, que es 

denomina Informativa, es farà 
arribar tota la informació ne-
cessària a escoles, AMPAs, ins-
tituts i entitats juvenils, perquè 
d’aquesta manera comencin a 
assimilar la dimensió del pro-
jecte. A continuació, hi haurà 
una fase Participativa en què 
s’ensenyaran als infants i joves 
diferents tècniques de partici-
pació i decisió i que culminarà 
el 13 de juliol, coincidint amb 
l’European Balloon Festival, 
amb una jornada en què tant 
els infants i joves com les seves 
famílies, podran expressar què 

els agradaria trobar en aquest 
futur espai. 
Amb les conclusions que sur-
tin d’aquesta fase participa-
tiva, tant al centres educatius 
com en aquesta jornada del 
juliol, l’equip redactor del pro-
jecte elaborarà tres propostes 
que se sotmetran finalment 
a votació. La previsió del go-
vern de la ciutat és que, a fi-
nal del present 2018, ja hi hagi 
un projecte definitiu escollit i, 
d’aquesta manera, l’any 2019 
es puguin iniciar els passos 
per a fer-lo realitat. 

Plaça de la Creu, 2, Igualada
www.finquesrambles.com

Promotora:

Sala menjador pis mostra Cuina pis mostra

Tel. 93 803 43 40
Promoció Cal Font

VISITA EL PIS MOSTRA

JORNADA 
DE PORTES
OBERTES (març)
Dv. 23 i ds. 24
de 10 a 14h i 
de 16 a 20h
Dg. 25
de 10 a 14h
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Senserrich, aquesta setmana, 
després de la reunió de 

l’executiva nacional del PDeCAT. 
Foto: ACN.

Maria Senserrich s’estrena com 
a portaveu nacional del PDeCAT
REDACCIÓ / LA VEU 

La igualadina Maria Sen-
serrich podria ser molt 
aviat, oficialment, la nova 

portaveu nacional del PDeCAT. 
De moment, ja s’ha estrenat en 
aquest càrrec de forma provisi-
onal, en una setmana prou mo-
guda políticament. Sembla que 
la  direcció executiva del partit, 
que encapçala Marta Pascal i de 
la que en forma part també l’al-
calde d’Igualada Marc Castells, 
busca instaurar una figura que 

sigui la cara visible del PDeCAT 
de forma definitiva, ja que, fins 
ara, ha estat sempre Pascal la 
que ha estat la responsable de 
respondre qüestions als mitjans 
de comunicació, informar sobre 
les posicions en els temes d’ac-
tualitat, o anunciar públicament 
les decisions de l’executiva.
Des de que va plegar de dipu-
tada en el Parlament la pas-
sada legislatura, Senserrich 
ha estat habitual en algunes 

REDACCIÓ / LA VEU 

D urant la passada set-
mana el PSC va or-
ganitzar a Masquefa 

i Piera van actes i activitats en 
favor de la sostenibilitat del sis-
tema públic de pensions.
De dijous a dissabte de la pas-
sada setmana els Socialistes de 
Piera i Masquefa han desenvo-
lupat una agenda dedicada a 
denunciar la situació a que està 
portant les pensions el govern 
del PP i a presentar alternatives 
per un model públic i digne de 
pensions.
A Masquefa van organitzar la 
xerrada “Pensions: Són sos-
tenibles?”. La sala d’actes del 
CTC de Masquefa va acollir 
aquest acte que va anar a càrrec 
d’Emili Ferrer, coordinador del 
col·lectiu “Economistes davant 
la Crisi”. A la xerrada també va 
participar el diputat socialista a  
la Diputació de Barcelona, Llu-
ís Tomàs.
A Piera va organitzar durant el 
matí una assemblea oberta al 
Casal d’Avis de Piera amb Emili 
Ferrer, i l’exconseller de treball 
de la Generalitat de Catalunya 
Josep Ma. Rañé. Ambdós po-
nents van fer una exposició de 
la situació actual i van propo-
sar les mesures necessàries per 
fer viable el sistema.
El PSC Anoia continuarà de-
senvolupant una agenda prò-
pia per explicar en tots els mu-
nicipis quina és la situació del 
sistema de pensions i quines 
alternatives hi ha per garan-
tir la seva sostenibilitat i unes 
pensions dignes.

El PSC 
Anoia dona 
suport al 
sistema de 
pensions

tertúlies dels mitjans de co-
municació nacionals, i for-
ma part de l’equip directiu a 
nivell territorial del partit a 
Barcelona. 
El diari “La Vanguardia” ja 
donava per fet aquesta set-
mana que la igualadina serà 
la nova portaveu, tota vega-
da que ja es va estrenar en la 
roda de premsa posterior a la 
reunió de la direcció executi-
va d’aquesta setmana. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 14 de març, va 
tenir lloc al Campus 
Motor Anoia de Caste-

llolí el primer Consell d’Alcal-
des d’aquest 2018.
Va iniciar la trobada, el reco-
neixement que es va fer per 
part del Consell Comarcal a 
Damià Larriba qui aquests 
darrers 7 anys, ha estat al cap-
davant de l’Àrea Bàsica Poli-
cial dels Mossos d’Esquadra a 
l’Anoia. Així, el president Xa-
vier Boquete, li va fer entrega 
d’una placa d’agraïment “per 
la dedicació, el compromís i els 
serveis prestats durant aquest 
anys”.  Larriba, després d’agrair 
la bona entesa i col·laboració 
amb  tots els alcaldes de la 
comarca va presentar el nou 
inspector Ramon Roig com a 
nou cap de l’Àrea Bàsica Poli-
cial Anoia de la policia de la 
Generalitat.
Seguidament, el cap de serveis 
jurídics de l’Associació Catala-
na de Municipis va presentar 
la jornada “Les 7 qüestions 

imprescindibles de la nova 
llei de contractes per a electes 
locals”. Amb aquesta forma-
ció l’entitat municipalista vol 
donar a conèixer el nou marc 
d’actuació arran de la nova Llei 
de contractes del sector públic 
que ha entrat en vigor el 9 de 
març, amb noves càrregues 
administratives, nous procedi-
ments, però també marge de 
decisió per implementar políti-
ques públiques des dels òrgans 
de contractació locals.
En el Consell d’Alcaldes tam-
bé es va parlar a través de la 
Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya de la 
complicitat dels ens locals i les 

cooperatives a partir de tres 
eixos: difusió del model d’em-
presa cooperativa, enfortiment 
del teixit cooperatiu i foment 
de la creació de noves coope-
ratives i generació de llocs de 
treball. 
Per acabar la reunió d’alcal-
des, Marta Cals, responsable 
de projectes de l’empresa coo-
perativa Ingeniería social, va 
presentar el projecte “Diagnosi 
de responsabilitat social de la 
comarca de l’Anoia”. L’objectiu 
de la proposta del Consell Co-
marcal és iniciar una nova línia 
de treball amb ajuntaments de 
l’Anoia per avançar en la gestió 
responsable i sostenible. 

El nou cap dels Mossos a l’Anoia es 
presenta al Consell d’Alcaldes

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns, 19 de març, 
Sant Josep i dia del 
pare, Esquerra Re-

publicana de Catalunya ce-
lebrava els 87 anys de la seva 
fundació, gairebé nou dècades 
defensant els valors republi-
cans, la igualtat de drets i la 
justícia social.
Per aquest motiu, des d’ERC 
Anoia es varen organitzar 
quatre actes simultanis a la 
comarca, sota el nom, “ERC: 
87 anys sense cap cas de cor-
rupció”. A Igualada, el diputat 
al Parlament i alcalde d’Agra-
munt, Bernat Solé, juntament 
amb la diputada Alba Vergés, 
en un acte conduit per David 
Prat, feien un repàs de la his-
tòria del partit i destacaven la 
feina del món municipal en el 
creixement dels republicans al 
territori; l’acte, molt amè, va 
acabar amb una petita tertú-
lia entre els ponents i els as-
sistents, que va permetre fer 
sorgir diversos punts de vista. 
Els altres municipis que aco-
lliren aquesta commemoració 
varen ser Capellades, amb el 
diputat Joan Tardà, qui va po-
sar de relleu els valors republi-
cans i va celebrar els 87 anys 
amb un pastís fet pels mem-
bres de la secció local; també 
Piera, qui va comptar amb la 
presència del secretari de Ciu-
tadania i Immigració, Oriol 

ERC celebra 87 anys de 
la fundació del partit

Amorós, que va compartir 
un sopar amb els companys 
d’ERC Piera; i finalment, a 
Masquefa, amb la diputada 
Eva Baró, que va oferir una 
xerrada sobre la visió republi-
cana d’Esquerra. 
D’aquesta manera, doncs, la 
Federació Comarcal d’ERC 
Anoia es va unir a la celebra-
ció dels 87 anys de la fundació 
del partit republicà, un 19 de 
març del 1931, posant de re-
lleu la lluita pels drets civils i 
socials, i el compromís amb 
els valors republicans. 

Dimecres, es presenta el lli-
bre “Vam fer un referèndum. 
1-O: el que sabem i el que no 
sabíem”
El proper dimecres 28 de 
març, a les 19:30h a l’Ateneu 
Igualadí, es presentarà el lli-
bre d’assaig de l’escriptor i 
articulista, Andreu Pujol Mas, 
Vam fer un referèndum. 1-O: el 
que sabem i el que no sabíem. 
La presentació constarà 
d’una tertúlia política con-
duïda pel regidor d’ERC 
Igualada, Enric Conill, qui 
estarà acompanyat per l’au-
tor, Mas Pujol, i l’igualadí 
David Prat. 
Pujol Mas  fa un repàs crono-
lògic de tot el que va passar 
en una campanya condicio-
nada per la persecució poli-
cial i la vulneració dels drets 
més fonamentals.   

OFRENA DEL CIRI VOTIU A MONTSERRAT

L’Ajuntament d’Igualada procedirà com cada any a oferir el CIRI 
VOTIU DE LA CIUTAT D’IGUALADA a la Verge de Montserrat, 
juntament amb les entitats igualadines que enguany celebren un 
aniversari destacat com són: Creu Roja Anoia (75 anys), FC Fàtima 
(50 anys), La Xarxa d’Igualada (40 anys) i La Rondalla Nova Unió 
(20 anys).

L’acte tindrà lloc el dissabte, dia 21 d’abril, en la missa conven-
tual de les 11h del matí, a la Basílica de Montserrat.

Posteriorment a les 12h, els igualadins seran rebuts pel Pare Abat en 
audiència especial a la Sala de la Façana de la porteria del Monestir.

S’invita als igualadins/es a assistir a aquest acte d’oferiment per tal 
d’acompanyar el Consistori i les esmentades entitats igualadines.

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb 
autocars des de l’Estació d’Autobusos el mateix dissabte, dia 21 
d’abril, a les 9h del matí. La tornada a Igualada serà també amb 
autocars i es sortirà de Montserrat a les 14h.

Els interessats que vulguin utilitzar aquest mitjà de transport 
gratuït poden inscriure’s �ns l’11 d’abril al telèfon 93 803 19 50 
(Departament de Protocol) o bé adreçar-se a les oficines de 
l’Ajuntament.

Igualada, març de 2018

Ajuntament d'Igualada
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La Confraria de la Vinyala dona la 
benvinguda a 10 nous confrares

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Jove Cambra Interna-
cional d’Igualada va ce-
lebrar el passat dissabte 

17 de març la seva NIT. La Nit 
és un sopar que JCI Igualada 
organitza anualment per cele-
brar l’aniversari de l’entitat.
Enguany s’ha celebrat al Res-
taurant Can Bonastre Wine 
Resort ubicat a Masquefa, on 
es van aplegar gairebé una 
cinquantena de persones 
membres de JCI d’Igualada i 
de la resta de JCI de Catalu-
nya, gent que va venir a conèi-
xer l’entitat, autoritats locals, 
membres del Rottary Club i el 
col·laborador d’aquest any: El 
Viver del Rec. 
En aquesta edició de la Nit, 
varem comptar amb la pre-
sència de les següents autori-
tats; M. Àngels Chacón com 
a Primera Tinent d’Alcalde i 
Directora General d’Indústria, 
Míriam València  com a Presi-
denta  nacional de JCI Cata-
lunya, Magí Sensenrich com 
Vice President Internacional 
per Europa JCI.
També cal destacar que van 

coincidir al sopar quatre 
membres de JCI Igualada que 
han sigut presidents de JCI 
Catalunya; L’actual Míriam 
València, la Xènia Castelltort, 
en Magí Senserrich i en Josep 
Plassa.
La primera part de l’acte va 
servir per recordar tota la fei-
na feta per l’entitat durant l’any 
2017. Seguidament el presi-
dent actual de JCI Igualada, 
Xavier Morros, va explicar els 
programes que es duran a ter-
me aquest 2018 a la ciutat.
Com cada any es va premiar al 
millor júnior de l’any anterior. 
En aquest cas el premi va ser 
per la júnior Anna Vilarru-
bias, per la seva implicació i 
dedicació a tots els programes 
del 2017. Aquest guardó duu 
el nom de Jordi Pedragosa, 
en honor a aquest membre 
tan estimat a la JCI Igualada. 
També es va premiar el millor 
programa del 2017, que va ser 
per al congrés d’emprenedo-
ria BizMarathon’17, per ser 
un acte de grans dimensions i 
molt treballat, que va ser diri-
git també per l’Anna Vilarru-
bias. 

Jove Cambra d’Igualada 
va celebrar la seva “Nit”

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Confraria la Vinyala 
va celebrar, el passat 15 
de març, una nova edi-

ció de  “Els dijous de vinyales”, 
un sopar que es realitza cada 
mes en un restaurant diferent 
de la comarca i en el què es 
cuina una recepta de vinyales. 
En aquesta ocasió, el sopar va 
tenir lloc al restaurant Mas 
dels Vivencs a la Pobla de 
Claramunt i a més del tradi-
cional sopar de vinyales va 
incloure prèviament al sopar, 
l’acte d’investidura dels nous 
confrares. 
Es van investir 10 nous confra-
res que acompanyats dels seus 
padrins, van rebre el medalló, 
el carnet i el diploma que els 
acredita com a nous membres, 

Dimarts de Diàlegs 
tornarà el 17 d’abril
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’espai de debat i reflexió 
d’Igualada DdD (Di-
marts de Diàlegs) tor-

narà el dimarts 17 d’abril amb 
una sessió en la qual es repen-
drà aquest espai deprés d’una 
aturada d’uns mesos i que ser-
virà per obrir el cinquè any de 
la iniciativa. A més, es recu-
perarà l’estructura original de 
debats després de provar un 
nou model la tardor passada. 
La sessió versarà sobre la ges-
tió emocional de l’actual mo-
ment polític de Catalunya. Es 
vol debatre el tema des d’una 

altra perspectiva: fugir de la 
confrontació política i fer-ho 
des del punt de vista vivencial 
i emocional.
La introducció de l’acte anirà a 
càrrec de la Doctora en Filoso-
fia i Catedràtica de Sociologia 
de la Universitat de Barcelona, 
Marina Subirats. A la Fila 0 
s’ha convocat quatre iguala-
dins i anoiencs rellevants per 
aportar el seu testimoni sobre 
el que s’ha viscut a Catalunya 
els darrers mesos com són el 
professor Xavier Badia, l’es-
criptor Antoni Dalmau, el pe-
riodista Rafael Jorba i la lingu-
ïsta Carme Junyent.

van fer jurament de fidelitat 
a la confraria i per part del 
president se’ls va posar la ban-
da i nomenar confrares.
Els nous confrares són:
Mireia Boladeras, Janna Abuli 
Riba, Imma Jubert Ruiz, Car-
me Gonzalez Garuz (Igua-
lada), Joan Sangüesa Adell 
(Esparreguera), Jaume Simon 
Rial (Granollers), Lluis Mora 
Vidal, Lluis Resina Salvador, 
Joan Muñoz Alba (Martorell), 
i Àngels Castillo Ripoll (Bar-
celona).
La vetllada va reunir al voltant 
d’unes 150 persones vingudes 
d’arreu de la comarca però 
també d’altres poblacions de 
Catalunya com Sitges, Lleida, 
entre altres, que van poder 
gaudir d’unes vinyales amb 
carxofa, producte de tempo-

rada, i costella de porc realit-
zades pels cuiners del mateix 
restaurant Mas dels Vivencs 
amb el suport d’algun con-
frare cuiner. En total van ser 
60 kilos de cargols cuinats. El 
resultats, segons els mateixos 
comensals, va ser excel·lent. 
La Confraria de la Vinyala té 
per objectiu reivindicar i do-
nar a conèixer el cargol de 
la vinyala, una de les espe-
cialitats culinàries de la co-
marca, un producte genuï-
nament anoienc, el cargol de 
vinya. Va nèixer l’any 2010, 
quan els 14 fundadors van 
constituir la Confraria. Ac-
tualment ja són 188 confra-
res. Entre les activitats fixes, 
la Confraria acaba la tempo-
rada cada any al juliol amb 
la Nit de cuiners. 

CONVOCATÒRIA PER A 
LA RESTAURACIÓ DE FAÇANES

 
D’acord amb el que disposen les Bases Especí�ques Reguladores de les Subven-
cions per a la Restauració de Façanes, el termini per a la presentació de sol·licituds 
és del dia 4 d’abril al dia 31 de maig de 2018.

Presentació de les sol·licituds: a l’O�cina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajunta-
ment d’Igualada o bé al Registre Electrònic de l’Ajuntament si es disposa d’un 
certi�cat digital vàlid. El tràmit està disponible al web  https://tramits.igualada.cat

Requisits necessaris per poder prendre part a la convocatòria: a més dels 
establerts en les bases, l’immoble ha de tenir una antiguitat de quaranta anys o 
més.

Igualada,  14 de març de 2018

El regidor delegat de Qualitat Urbana,
Jordi Pont i Gassó

Ajuntament d'Igualada



Avui divendres dia 23 de 
març, a ¾ de 8 del vespre, i 
a l’església de la Pietat tindrà 
lloc el sisè i darrer dels Mise-
reres o Divendres de Pregària 
al Sant Crist d’Igualada, en 
l’escaiença de la celebració de 
la festa de la Mare de Déu de la 
Pietat, copatrona d’Igualada. 
La celebració serà presidida 
per Mn. Josep Massana, rector 
de la parròquia de la Soledat 
d’Igualada.
En aquesta ocasió, solemnit-
zarà l’eucaristia amb els seus 
cants, la Schola Cantorum, 
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Horaris de la festa de benedicció de Rams a Igualada i comarca
REDACCIÓ / LA VEU 

L a benedicció de rams, 
tot revivint l’entrada 
triomfal de Jesús a Je-

rusalem, aquest diumenge 25 
de març, obrint les celebraci-
ons de Setmana Santa. Segui-
dament té lloc la missa de la 
Passió del Senyor. Cal tenir 
present que la nit del dissab-
te al diumenge hi ha el canvi 
horari: s’avancen els rellotges 
una hora.

IGUALADA
- Basílica de Santa Maria, a les 
12 del migdia.
- Ntra. Sra. de la Soledat, a 3/4 
d’11, benedicció al pati del 
col·legi de les MM. Escolàpies 
(entrada pel carrer del Vidre).
- Sagrada Família, a les 12.
- N.S. Montserrat, a les 12.
- Ntra. Sra. de Fàtima, a les 10.
- Pares Caputxins, a 2/4 de 12.
- Santuari de Ntra. Sra. de la 
Pietat, a les 12 del migdia, en 
el claustre de l’Escola Pia.
- Carmelites, a les 9 del matí, 
davant l’església del Monestir.
- Asil del Sant Crist, a les 10 
del matí, en el jardí d’entrada.
- Residència Pare Vilaseca, 
dissabte 24, a les 6 de la tarda.

RESTA DE LA COMARCA
- Vilanova del Camí: a 3/4 
d’11 del matí.
- Montbui (poble): 2/4 d’1
- Montbui (Sant Maure): a les 
11 del matí, missa i benedicció 
a les 12.
- El Saió: a 2/4 de 10 del matí.
- Òdena: a 2/4 d’1 del migdia.
- Òdena (barri Sant Pere, La 
Pau): a 2/4 d’1 del migdia.
- Jorba: a les 11 del matí.
- Montmaneu: a les 12.
- Rubió: a les 12 del migdia.
- Copons: a la 1 de la tarda.
- Bellprat, a 2/4 d’1 del migdia.
- Castellolí, a les 11 del matí.

- Espelt, dissabte, dia 24, 2/4 
de 7 de la tarda.
- Pobla Claramunt: A les 12 .
- Sant Martí de Tous: A les 11.
- Clariana: a la 1 de la tarda.
- Prats de Rei: a les 12.
- Sant Pere Desvim: 11.
- Sant Pere Sallavinera: a la 1.
- Conill: a 3/4 de 10 del matí.
- Aguilar de Segarra: a 3/4 de 
10 del matí.
- Pujalt: a la 1 de la tarda.
- Calaf: a 1/4 de 12 del migdia.
- Sant Martí de Sesgueioles: a 
la 1 de la tarda.
- Castellfollit del Boix: A 3/4 
d’11 del matí.
- Ca n’Aguilera: A les 10.
- Piera: A les 11 del matí.
- Bedorc (Piera): A la 1.
- Vallbona d’Anoia: A 3/4 d’11.
- Hostalets de Pierola: A 3/4 
d’1 del migdia.
- Capellades: a les 11 del matí.
- Orpí: dissabte, dia 24, a les 5 
de la tarda.
- Torre de Claramunt: a les 11.
- Carme: a 2/4 d’1 del migdia.
- Vilanova d’Espoia: a 3/4 d’1.
- La Llacuna: A 2/4 d’1.
- Masquefa: A 3/4 d’11.

Avui, festa de la Pietat, 
patrona d’Igualada
Avui divendres, 23 de març se 
celebra la festivitat de la Mare 
de Déu de la Pietat, copatrona 
d’Igualada. 
L’Ofici Solemne, presidit per 
Mn. Josep Massana, rector 
de la parròquia de la Mare de 
Déu de la Soledat, i conce-
lebrat pels PP. Escolapis, els 
rectors i diversos sacerdots de 
la ciutat, tindrà lloc a 3/4 de 8 
de la tarda al seu Santuari de 
l’Escola Pia.
Unida a aquesta celebració 
hi haurà el sisè miserere qua-
resmal, amb el cant del salm i 
l’Adoració de les Cinc Llagues 
a Jesús Crucificat, recordant 

com la imatge del Sant Crist 
d’Igualada va passar la vigília 
del prodigi a l’antic convent 
dels Agustins, actual Escola 
Pia. Durant l’ofertori, s’oferirà 
el tradicional ciri votiu de la 
ciutat a la Mare de Déu de la 
Pietat. La Schola Cantorum 
solemnitzarà l’eucaristia, sota 
la direcció d’Oriol Plans i a 
l’orgue, Josep Xaubet. Durant 
la comunió es cantarà l’Stábat 
Mater de Zoltàn Kodàly
Al final de la celebració, 
tots els fidels podran vene-
rar l’alabastrina imatge de la 
Copatrona mentre es canta-
rà la Pregària igualadina a la 
Mare de Déu de la Pietat, de 
Jaume Boloix i Canela i els 
seus goigs.

sota la direcció d’Oriol Plans, 
i amb l’acompanyament a l’or-
gue de Josep Xaubet. 
El passat divendres tingué lloc 
el cinquè dels Misereres, de-
dicat a la parròquia de Sant 
Hilari de Vilanova del Camí, 
sota la presidència del seu 
rector Mn. Xavier Machacón, 
tancant d’aquesta manera el 
cicle d’enguany a l’església del 
Roser, que ha convidat a la 
participació en els Divendres 
de Pregària a les comunitats 
parroquials de poblacions 
properes a la ciutat d’Igualada. 

Avui, darrer Miserere 
o Divendres de Pregària

Ja tenim 
la col·lecció 

primavera-estiu!

Plaça Sant Miquel, 1 · IGUALADA 
Tel. 93 803 16 35

Caminem amb vosaltres des de fa 111 anys!

GREMI DE CONSTRUCTORS 
I PROMOTORS D’OBRES DE LA COMARCA DE L’ANOIA

Curs: REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS

Adreçat: Als Arquitectes, Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edi�cació, empresaris 
agremiats i col·laboradors del sector.
Data inici: 16/04/2018  Data �nal: 23/05/2018  Horari: 18:30 a 21:00 h 
Durada: 40 hores   Preu: 0 €

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  www.gremiconstructorsanoia.cat
Àrea de Formació de GCPCA Ctra. de Manresa, 131 bxs . 08700 IGUALADA

gcpa@uea.cat Tel. 938052292 dl-dc de 17 a 19 h i dv de 10 a 13:30 h

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament 
a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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Nous tallers gratuïts municipals 
per a emprenedors
REDACCIÓ / LA VEU 

L a regidoria de Dina-
mització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igua-

lada, amb la col·laboració de 
l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic de la Diputació de 
Barcelona i el programa Cata-
lunya Emprèn de la Genera-
litat de Catalunya, organitza 
diverses activitats formatives 
per a l’acompanyament de 
persones emprenedores i la 
consolidació i el creixement 
d’empreses. L’objectiu és oferir 
eines concretes que els per-
metin millorar les habilitats 
directives i de gestió i afavorir 
el desenvolupament de la seva 
activitat empresarial. Les pro-
peres activitats formatives es 
desenvoluparan als mesos de 
maig i juny. 
El primer taller de formació, 
Costos, marges i beneficis. Per 
què no és el mateix facturar 
que guanyar diners?, permetrà 
consolidar els coneixements 
bàsics a nivell comercial, 
comptable i fiscal que s’han de 
tenir per emprendre una acti-
vitat empresarial amb èxit. 
Els participants aprendran a 
calcular correctament els seus 
costos per poder establir un 
preu de venda que els permeti 
tirar endavant l’activitat amb 
beneficis i també fer un segui-
ment d’aquesta activitat (indi-
cadors financers) veient per 
on guanyen o perden diners. 
La segona sessió, els permetrà 
conèixer les obligacions fiscals 
i com incideixen en els bene-
ficis i aprendre a utilitzar les 
eines informàtiques que els 
permetin controlar els ingres-
sos i despeses. 
L’activitat està adreçada prin-
cipalment a persones empre-

nedores que ja tenen una idea 
de negoci o que estan comen-
çant la seva activitat i a respon-
sables d’empreses de recent 
creació que vulguin consoli-
dar els seus coneixements. El 
taller anirà a càrrec d’Águeda 
Capafons de l’empresa Scon-
sultors Vallès Exportació SL 
(NEMHI) i experta en l’àmbit 
econòmic i financer. L’activitat 
tindrà una durada total de 8 
hores i es realitzarà els dies 7 i 
14 de maig, de 9 a 13h. 
La segona activitat, Coneix el 
que pots i no pots deduir en els 
impostos per no tenir sancions 
d’Hisenda, té l’objectiu de re-
soldre dubtes sobre les parti-
des de despeses i les partides 
d’IVA suportat que es poden 
deduir segons el que marca la 
llei, posant l’accent en aquelles 
partides que generen contro-
vèrsia. 
Els principals continguts que 
es tractaran en el decurs de la 
sessió són els següents: com 
buscar consultes generals i 
com fer consultes vinculades 
a la Direcció General de Tri-
buts, les despeses deduïbles en 
l’IRPF amb especial referència 
a la postura de l’Agència Tri-
butària respecte a les despeses 
controvertides (gasolina, re-
paracions, pàrquings, l’assegu-
rança i l’impost de circulació 

del cotxe, els subministra-
ments quan es treballa des de 
casa, el menjar diari, despeses 
de desplaçaments i viatges o la 
roba de treball). Així mateix, 
s’analitzaran les despeses de-
duïbles en l’Impost de Socie-
tats amb especial referència 
a les despeses controvertides 
com els donatius, liberalitats 
i  provisions. Finalment, es 
tractaran les partides d’IVA 
suportat que es poden deduir  
segons el que marca la llei. 
L’activitat està adreçada princi-
palment a persones emprene-
dores, empresaris individuals, 
professionals independents, 
socis de societats civils, mem-
bres de societats mercantils 
i personal treballador de de-
partaments fiscals. La sessió, 
que anirà a càrrec de Yolanda 
Presa, experta en l’àmbit fiscal, 
laboral i econòmic i financer, 
es realitzarà el dia 11 de juny, 
de 9 a 13h. 
Els tallers de formació són 
gratuïts i les places limitades. 
Es pot consultar el programa 
complet dels cursos al web 
www.igualada.cat. Per a més 
informació i inscripcions, es 
pot contactar amb IG-Nova 
Tecnoespai al telèfon 93 806 
65 55 o a través del correu 
electrònic oficinaempresa@
aj-igualada.net. 

64 comerços participaran al Concurs d’Aparadors de la Mostra
REDACCIÓ / LA VEU 

E l sisè Concurs d’Apara-
dors Comercials de La 
Mostra d’Igualada, or-

ganitzat per l’Ajuntament en el 
marc de la 29a edició d’aquest 
esdeveniment, que enguany se 
celebrarà del 12 al 15 d’abril, 
comptarà amb la participació 
de 64 establiments, 10 més 
que l’any passat. 
Tots els inscrits hauran de dis-
senyar l’aparador amb la idea 
de “teatre” i acompanyar-la 
d’una frase que ha de respon-
dre a la pregunta “Què és per tu 

REDACCIÓ / LA VEU 

D ijous passat va tenir 
lloc a la Biblioteca 
Central d’Igualada 

una conferència on la Paula 
Colobrans, música, escriptora 
i investigadora especialitzada 
en contes de fades, va  parlar 
sobre escriptores dels segles 
XVII, XVIII, XIX silenciades 
pel patriarcat. L’acte, emmar-
cat dins de les activitats del 
Dia Mundial de la Dona, va es-
tar organitzat per l’Associació 
de Psicòlogues i Psicòlegs de 
l’Anoia (APPA) i l’Ajuntament 
d’Igualada-Biblioteca Central.
L’objectiu de la conferència era 
posar en evidència que no exis-
teixen versions originals dels 
contes clàssics, ja que prove-
nen del folklore popular de fa 
segles i mil·lennis. Per això, els 
contes van adaptant-se al mo-
ment històric i cultural en què 
s’expliquen. De fet, encara que 
sembli que el seu missatge és 
sempre el mateix, el problema 
és que només ens han arribat 
les versions escrites per homes 
(Basile, Perrault, els germans 
Grimm…). Però, on són les 
escriptores de contes de fades?
Entre les millors vam conèixer 
a Marie-Catherine Jumel-Bar-
neville, coneguda com a Mada-
me d’Aunoy, autora contempo-
rània a Charles Perrault. Es va 
comparar quin és el missatge 
d’un i de l’altre dins dels seus 
contes: mentre que en Perrault 
les princeses només tenen be-

llesa i dolçor (perquè és l’única 
manera d’aconseguir marit), 
paciència i resignació encara 
que les maltractin (per demos-
trar que són dones virtuoses 
i mereixedores d’aquest ma-
rit), en Madame d’Aulnoy no 
només són maques sinó que 
estudien, són intel·ligents, ago-
sarades, poden matar ogres per 
salvar la vida, posen a prova 
l’amor dels seus pretendents i 
escullen si volen casar-se i amb 
qui. 
El mateix pot dir-se si compa-
rem les versions dels germans 
Grimm (molt en línia amb 
Perrault) i les obres d’un grup 
de dones alemanyes que es 
feien dir les Kaffeterkreis: als 
seus contes les protagonistes 
aprenen a ser independents i 
viuen la vida com elles volen, 
quelcom impensable al segle 
XIX, educades pel matrimoni i 
la llar com a única fita a la vida.
També es va parlar de la visió 
que tenen  algunes escriptores 
contemporànies sobre les ver-
sions escrites per Perrault i els 
Grimm, i de com introdueixen 
temes mai expressats als contes 
de fades: l’amor entre dones, 
personatges femenins que es-
cullen els homes pel seu bene-
fici sexual, o la passió necròlfila 
que sent una dona per un Bell 
Dorment.
Per últim, es va parlar d’al-
gunes versions infantils del 
conte La Ventafocs i de com 
mostrar referents de prince-
ses empoderades.

el teatre?” a través d’un inter-
rogant. Els aparadors lluiran 
del 6 al 15 d’abril i els guanya-
dors del concurs s’anunciaran 
el divendres, 13 d’abril, per 
tal que al llarg d’aquell cap de 
setmana tothom tingui ocasió 
de visitar els aparadors pre-
miats. Els guardons seran un 
primer premi valorat en 500 
euros, un segon en 300 euros 
i un tercer que consistirà en 
la gravació i emissió d’una 
falca publicitària a l’emisso-
ra municipal Ràdio Igualada 
103.2 FM. 
Aquesta nova edició del con-

curs permetrà també desen-
volupar el Joc del Comerç de 
La Mostra: els participants al 
joc hauran de relacionar i en-
certar com a mínim quinze 
establiments amb el color de 
l’interrogant exposat, emple-
nar la butlleta que trobaran a 
la pàgina 38 diari de La Mos-
tra i dipositar-la al Punt d’In-
formació de la plaça de Cal 
Font o bé al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2). Tots aquells que 
hi prenguin part optaran a 
guanyar, mitjançant sorteig, 
una tauleta digital. 

Des de l’organització del con-
curs s’agraeix la participació 
i l’esforç dels comerciants  
d’Igualada per contribuir a 

l’ambientació de la ciutat en 
els dies de La Mostra i, alhora,  
contribuir a dinamitzar l’acti-
vitat comercial de la ciutat.

Els psicòlegs de l’Anoia 
parlen de contes de fades



El proper 7 d’abril, 
Jornada de Campus 

Oberts per a estudiants 
i pares i mares

El Campus Universitari d’Igualada es presenta 
al Saló de l’Ensenyament de Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL ha apro-
fitat el Saló de l’Ense-

nyament de Barcelona, que ha 
tingut lloc del 14 al 18 de març 
al Recinte de Montjuïc, per 
presentar les principals nove-
tats de l’oferta formativa que 
proposa pel curs 2018-2019.
Entre aquestes novetats, s’hi 
troba el grau en Tècniques 
d’Interacció Digital i de Com-
putació, un grau amb una du-
rada de tres anys i que es plan-
teja en format dual, és a dir, 
combinant la formació a les 
aules amb pràctiques remune-
rades en empreses, obtenint un 
contracte laboral. Aquest nou 
grau, donarà el tret de sortida 
el proper curs amb un total de 
40 places a primer. El grau en 
Tècniques d’Interacció Digital 
i de Computació té com a ob-
jectiu formar professionals del 
món de la computació, posant 
l’accent en el disseny i la im-
plementació de les aplicacions 
interactives. La principal fina-
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litat és aportar als estudiants 
una sòlida formació bàsica 
complementada amb amplis 
coneixements pràctics que els 
permetin integrar-se ràpida-
ment al món laboral i, al ma-
teix temps, cobrir les deman-
des del sector TIC. 
A banda d’aquesta nova titu-
lació, el Campus Universitari 
Igualada-UdL seguirà impar-
tint el grau en Enginyeria Quí-
mica amb una oferta formativa 
molt lligada a les necessitats 
d’ocupació del territori, i el 
grau en Organització Indus-
trial i Logística on es pot com-
paginar la formació tècnica 
pròpia d’una enginyeria amb 
la formació en gestió i admi-
nistració d’empreses. Aquestes 
dues titulacions són de l’àmbit 
de l’enginyeria industrial, sent 
comuns el primer i segon curs 
amb el grau en Enginyeria Me-

cànica, Electrònica industrial i 
Automàtica i el grau en Engi-
nyeria de l’Energia i Sostenibi-
litat.
L’oferta es completa amb el 
grau en Infermeria que es va 
engegar el curs 2015-2016 i el 
doble grau en Nutrició Hu-
mana i Dietètica i Fisioterà-
pia que s’ofereix des del curs 
2016-2017.  A més, al campus 
d’Igualada la UdL també oferi-
rà el Màster en Enginyeria del 
Cuir i un nou Màster de Pràc-
tiques i Simulació Clínica, que 
tindrà l’hospital simulat 4D 
Health com a instal·lació clau. 

Les dades d’inserció laboral del 
Campus Universitari Igualada 
– UdL són un reflex de la gran 
orientació dels seus estudis cap 
al món laboral; en els darrers 
tres anys la xifra d’inserció la-
boral ha estat del 100% i, actu-
alment, compta amb una base 
de dades de més de 250 em-
preses on els estudiants poden 
realitzar pràctiques.

Inscripcions per a la jornada 
de portes obertes
Perquè els estudiants i pares i 
mares puguin conèixer de pri-
mera mà les instal·lacions, els 

serveis, el professorat i el pla 
docent dels graus i màsters en 
l’àmbit de l’enginyeria que ofe-
reix el Campus Universitari 
Igualada-UdL, s’ha organitzat 
pel dissabte dia 7 d’abril una 
Jornada de Campus Oberts. 
Així mateix, durant aquesta 
jornada s’oferiran xerrades dels 
diferents estudis de la branca 
de l’enginyeria.
Per poder-hi assistir cal ins-
criure’s a través del següent en-
llaç abans del dia 31 de març: 
http://www.udl.es/ca/serveis/
seu/espai/jornadapares/for-
mulariweb/  

encarregant la mona aquí
· Av. Barcelona, 20 

93 803 36 58
· Av. Europa, 1 
93 805 25 76

· Sant Josep, 52 
93 805 56 71

· Gaspar Camps, 22
 93 803 58 17

· Plaça de La Creu, 3 
93 803 16 85
· Aurora, 49 
93 804 42 83

· Mercat de la Masuca 
93 803 67 63

· Mestre Muntaner, 97 
93 803 58 15

  

· Ctra. de Valls, 73 
93 803 48 29

  

· Bruc del mig, 56 
93 771 09 34

· de sara
· de fruita
· de gema
· de xocolata

Divendres Sant obert Av. Europa, Cal Font i el Bruc
Dissabte totes les botigues obertes
Diumenge obert Av. Europa, Cal Font i el Bruc
Dilluns de Pasqua totes les botigues obertes
Dimarts Sant Crist obert Polígon i el Bruc 

encarregant la mona aquíencarregant la mona aquí

· de xocolata· de xocolata· de xocolata· de xocolata· de xocolata· de xocolata· de xocolata

. Eu. Eu. Eu. Eu opa, Cal opa, Cal opa, Cal opa, Cal opa, Cal opa, Cal opa, Cal FFont i el Brucont i el Brucont i el Brucont i el Brucont i el Brucont i el Brucont i el Brucont i el Brucont i el Brucont i el Brucont i el Bruc

· de xocolata· de xocolata· de xocolata· de xocolata
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El Consell Comarcal 
vol impulsar la captació 
d’habitatges buits per a 
lloguer social

Inaugurada l’ampliació del Consell Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia va inaugurar el 
passat divendres 16 de 

març les obres d’ampliació i les 
noves instal·lacions de la seva 
seu a la plaça Sant Miquel. 
La inauguració va comptar 
amb la presència de presiden-
ta de la Diputació de Barcelo-
na, Mercè Conesa, el president 
del Consell Comarcal, Xavier 
Boquete, el vicepresident 2n, 
Marc Castells, la diputada 
anoienca i membre de la Mesa 
del Parlament de Catalunya, 
Alba Vergés, consellers de 
l’ens i alcaldes de la comarca.
Durant la inauguració, Boque-
te, va subratllar la importància 
d’aquestes obres que han aju-
dat a resoldre grans mancan-
ces d’espai i permetrà millorar 
el funcionament general de la 
corporació. Va agrair el suport 
i la inversió feta per la Diputa-
ció de Barcelona amb la qual 
s’ha pogut remodelar l’edifici 
annex ampliant i millorant 
així els espais de treball i els 
d’atenció a la ciutadania.
La presidenta de la Diputació, 
va manifestar en el discurs 
d’inauguració la implicació de 
la Diputació a les necessitats 
d’equilibrar el territori amb 
bons serveis de proximitat i 
suport als municipis i va des-
tacar la inversió feta a l’ens co-

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia vol incrementar l’oferta de 
lloguer a preus moderats per 
atendre les necessitats de la 
població amb ingressos baixos 
i afavorir l’emancipació dels 
joves. Per això, en conveni 
amb la Generalitat de Catalu-
nya, des de l’any 2008 l’ens co-
marcal compta amb la Borsa 
de lloguer   d’habitatges per a 
la comarca de l’Anoia. 
Per als propietaris, la Borsa 
ofereix com a avantatges un 
servei gratuït de gestió i tra-
mitació del contracte, asses-
sorament i seguiment de les 
incidències, garanties de sol-
vència econòmica dels futurs 
inquilins, assegurança multi-
risc i per garantir la defensa 
jurídica gratuïtes, tramitació 
de l’assegurança Avalloguer, 
avantatges fiscals, inventari 
exhaustiu i reportatge foto-
gràfic i tramitació d’ajuts a la 
rehabilitació.
Les avantatges per als llogaters 
són la selecció d’un habitatge 
que compleix les condicions 
mínimes d’habitabilitat, re-
cerca de l’habitatge adient a 
les seves necessitats i possibi-
litats de pagament, servei gra-
tuït de gestió, assessorament i 
seguiment, formalització del 
contracte d’arrendament amb 
mediació de la Borsa, dipòsit 
de la mensualitat de fiança es-
trictament obligatòria i con-
trol del compliment de retorn, 
i tramitació d’ajuts com les 
prestacions permanents per al 
pagament del lloguer o el Llo-
guer just.
Els interessats es poden adre-
çar a la Borsa d’Habitatge per 
al Lloguer Social, a l’Oficina 
Local d’Habitatge, a la plaça 
de Sant Miquel número 5.

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir del gener i fins 
ben entrada la prima-
vera, la celebració de 

la festa dels Tres Tombs conti-
nua viva en diferents poblaci-
ons d’arreu del país.
L’Antic Gremi  de Traginers 

marcal per millorar l’eficiència 
en els espais de treball. Conesa 
a més, va voler felicitar a l’ens 
comarcal pels diferents pro-
jectes que està duent a terme 
de promoció del turisme com 
l’Anoia Terra de Castells entre 

altres 
El cost de les obres d’ampliació 
de la seu ha estat 623.570,59€ 
iva inclòs, finançades per la 
Diputació de Barcelona 
Just al març del 2017, es van 
iniciar les obres en aquesta 

d’Igualada, des de mitjans de 
febrer, s’ha traslladat a diver-
ses poblacions per a continu-
ar participant en altres Tres 
Tombs. Així doncs, el 4 de 
març ho va fer simultània-
ment a Sant Joan de Vilatorra-
da amb el carro de bombones i 
a Reus, amb el carro de fogots 

(la població més llunyana a 
la qual ha participat fins ara); 
el dia 11 de març el Gremi es 
desplaçà a Sant Vicenç de Cas-
tellet amb dos carruatges i un 
carro de pagès, i aquest passat 
diumenge 18 de març es dirigí 
a Collbató amb tres carruatges 
particulars.
Aprofitem per agrair de nou 
la tasca i la col·laboració de 
tots aquells socis del Gremi i 

L’Antic Gremi de Traginers, present a Tres Tombs d’arreu del país

simpatitzants que fan possible 
els Tres Tombs diumenge rere 
diumenge.
Recordar que el dia 15 d’abril 
serà Anglesola qui celebrarà 
els Tres Tombs essent una 
de les darreres poblacions 
que tancarà la temporada, 
i que el 6 de maig tindrà 
lloc la tradicional cloenda, 
enguany a la població de la 
Bisbal del Penedès. 

finca annexa a l’actual seu, si-
tuada al número 6 de la plaça 
de Sant Miquel per guanyar 
espais ampliant totes les plan-
tes. La planta baixa de l’actual 
edifici segueix mantenint l’en-
trada principal i única a la seu 
però amb les noves obres s’hi 
ha afegit una nova sortida a la 
Plaça Jaume Caresmar.
Les noves obres també ha por-
tat una nova distribució de 
les diferents àrees, millorant 
així el servei que s’ofereix a la 
ciutadania i les condicions de 
treball dels empleats. 
Prèviament a la inauguració el 
president del Consell acompa-
nyat dels membres de la junta 
de govern es van reunir amb la 
presidenta per poder-li expo-
sar nous projectes i necessitats 
de l’ens comarcal. 

Dilluns 2 obert 
matí de 9 a 14h

només a la Rambla

Dilluns 2 obert 
matí de 9 a 14h

només a la Rambla

Som artesans! 
Tot el producte 
d’elaboració pròpia!
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Universitats  
de Catalalunya
Dades del curs 2016/17

Número  
matriculats  
grau:           207.738

Mitjana 
crèdits  
matriculats:           48,13 Tesis  

llegides: 3.154
Número 
matriculats 
màster: 39.562 %  

crèdits  
aprovats:           83.94%

Premsa Comarcal

Inscriu-te a: info.uvic.cat/jpo
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Avui parlem amb Marc Pé-
rez, veterinari de l’Hos-
pital Veterinari de Ca-
talunya, i Pol Quintana, 

educador, ensinistrador i terapeuta 
caní. Veurem com s’han d’educar els 
gossos, si la gent sap com els ha de 
cuidar i obrirem debats com el de 
l’abandonament i la recollida d’ex-
crements.

Quina és la diferència entre l’ensinis-
trament i l’educació canina?

Pol Quintana: L’ensinistrament s’ha 
de fer al final, primer s’ha d’educar al 
gos. L’ensinistrament serveix per ense-
nyar una tasca concreta al gos, com els 
d’agility o els que detecten explosius, 
i l’educació és ensenyar al gos a que 
s’adapti al seu entorn i que sàpiga tole-
rar les situacions quotidianes. 

Marc Pérez: Els primers passos sem-
pre els donem els veterinaris. T’arri-
ben els propietaris amb dubtes quo-
tidians sobre el seu gos i nosaltres els 
donem algunes indicacions, després sí 

que han de recórrer a un educador.

Quan aconselleu que s’han d’esteri-
litzar els gossos?

M. P.: Des d’un punt de vista mèdic, 
l’esterilització és una prevenció a pa-
tir malalties. L’especial èmfasi és en 
les femelles, quan són joves prevens la 
formació de tumors mamaris. L’esteri-
lització sempre es recomana entre els 
6 mesos i l’any d’edat.

L’esterilització té una afectació a 
l’hora d’educar?

P. Q.: Sí, un gos sencer es comporta 
diferent que un esterilitzat. Amb els 
mascles l’esterilització ajuda molt a 

l’educació, perquè hi ha l’hormona de 
la testosterona que incideix en l’agres-
sivitat, per exemple. Amb les femelles, 
quan tenen pors o agressivitat, amb 
l’esterilització es potencien, per tant, 
s’ha de vigilar a l’hora de fer-ho que 
l’animal no presenti aquestes pors.

Creieu que les persones que tenen 
gossos estan ben educades per te-
nir-los? A Suïssa, per exemple, t’obli-
guen a tenir un carnet...

P. Q.: Seria ideal. Quan la gent vol 
educar un gos es pensa que se li ha 
d’ensenyar tot al gos, i jo sempre dic 
que al gos se l’ha d’ensenyar molt poca 
cosa, se l’ha d’ensenyar tot a la persona. 
S’hauria de fer una formació a nivell 
de comunicació. Els gossos utilitzen el 
llenguatge corporal per comunicar-se, 
el que en diem senyals de calma. Per 
exemple, quan l’amo crida al gos fort i 
empipat i el gos ve a poc a poc, el que 
està fent són senyals de calma perquè 
tu abaixis aquest to. 

Educar els gossos

per Florenci Raurich i Ton Casellas

“Hi ha una tendència a humanitzar els gossos, 
això acaba creant problemes de conducta”

“Quan les femelles tenen 
pors o agressivitat, 

amb l’esterilització es 
potencien, per tant, 

s’ha de vigilar”

MARC PÉREZ
Veterinari de l’Hospital 
Veterinari de Catalunya

POL QUINTANA
Educador, ensinistrador i 

terapeuta caní. 
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“S’hauria de fer 
una formació als 

propietaris a nivell 
de comunicació, hem 

d’entendre el gos”

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

M. P.: Hi ha una tendència a humanit-
zar els gossos. Hi ha gent que el té com 
una criatura, i això acaba desenvolu-
pant problemes de conducta, ansietats 
per separació... el gos necessita el seu 
espai. 

Per què és tan difícil conscienciar  a 
la gent que reculli els excrements? 
Als Hostalets de Pierola fins i tot 
s’analitza l’ADN de l’excrement i es 
multa el propietari. 

P. Q.: És un tema de conscienciació 
que fa anys que es batalla. Crec que 
s’hauria d’implementar una assigna-
tura a l’escola. Això dels Hostalets està 
molt bé, però si la gent no censa el gos 
i no passa res... i si no li poses un xip 
tampoc passa res. 

M. P.: Hi ha regulació però no hi ha 
sancions i aquí està la qüestió. Tot això 
al final ho veiem en que som una so-
cietat poc cívica, per això no es recu-
llen els excrements, hi ha abandona-
ments... 

P. Q.: A Holanda han posat una sanci-
ons molt fortes i s’ha erradicat l’aban-
donament dels gossos. 

Quins causes concretes veieu en 
l’abandonament dels gossos?

P. Q.: A vegades perquè són regals, per 
exemple, el pare que regala un gos al 
fill, això és fatal. És a dir, el gos l’has 
d’agafar per cobrir-li tu mateix les ne-
cessitats. Cal molta dedicació per te-
nir un gos i d’això molta gent no n’és 
conscient. 

M. P.: També hi ha els casos de la gent 
que compra un gos petit i aquell gos 
s’acaba fent de 30 o 40 quilos. Molts 
cops és problema d’educació.

P. Q.: Normalment la gent s’informa 
quan ja té el problema, això és molt 
típic. El gos fa tants anys que està amb 
l’humà que la gent creu que el gos ja 
s’adaptarà sol, com si ja sabés les nor-
mes. 

M. P.: És molt més fàcil introduir una 
idea nova, que intentar esborrar una 
idea i després introduir-la. 

P. Q.: Exacte. I des del primer dia se’ls 
ha de començar a ensenyar, cada un al 
seu ritme i amb les seves necessitats. 
I sempre respectant les etapes del gos. 

M. P.: La millor eina és la prevenció. 

Què creieu que ens manca a l’Anoia 
en el sector caní?

P. Q.: Jo trobo a faltar el carnet que 
hem parlat d’educació per a gossos. Jo 
em predisposo a fer-ho.

M. P.: Jo demanaria un augment del 
civisme. Els excrements al carrer mo-
lesten a tothom. La mesura dels Hos-
talets de Pierola seria bona implan-
tar-la a la comarca si té una base ben 
sòlida.

I què trobeu a faltar a l’Anoia fora 
del vostre àmbit laboral?

P. Q.: El transport... i més encara si 
no vius a la capital. Sense un cotxe és 
pràcticament impossible moure’t. 

M. P.: Sí, i quan hem d’anar a Barcelo-
na encara s’exagera més aquesta man-
ca de transport. 

“S’hauria 
d’implementar una 

assignatura a l’escola 
d’educació de les 

mascotes”

“Som una societat 
poc cívica, 

per això no es recullen 
els excrements 

i hi ha abandonaments 
de gossos”

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada



#latevaveu

Albert Riba @AlbertRiba 

Joan Mangues @jmangues 

EscolaAteneuIgualadí @EscolaAteneuIG

Jordi Badia Perea  @BadiaJordi 

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

David Prat  @DavidPrat 

iaia Toneta   @Iaia_Toneta 

CUP Igualada  @cup_igualada 

Jordi Marcé Nogué @jordimarc

Toni Marlès @tonimarles

¡Fatal!. Algunas administraciones públicas se 
llenan de la boca de transparencia y pagar pron-
to a proveedores pero al final se te pasan las ga-
nas de venderles algo. En fin ...

Ana Rosa cree en la inocencia de Cifuentes has-
ta que se demuestre lo contrario y la entrevista 
en directo para darle su apoyo. Curioso como 
con los Jordis, día tras día, los llama criminales 
sin una sentencia judicial #periodismo

@EscolaAteneuIG 
Des de l’@EscolaAteneuIG donem suport a la 
candidatura d’Igualada Ciutat Europea de l’Es-
port 2019 @ajigualada @esportigualada 
#lemociódaprendre

Comparar la situació de Catalunya amb Tangen-
topoli o és ignorància o és misèria @elmonarac1

Gràcies a Ciutadans per recordar-nos que les 
dones amb poder poden caure en la temptació 
d’exhibir-se com a ‘dones model’ a l’estil florero

Per quan un Fòrum Empresarial de l’Anoia on es 
centri en la “precarietat laboral” a la comarca? Sa-
laris Temporalitat Conciliació familiar Falsos autò-
noms Seguir posant el focus en els treballadors i no 
en les seves condicions és fugir de la realitat.

Demanem responsabilitats al govern Castells pel 
fiasco de l’aplicació #Tickdi: l’Ajuntament d’#Igua-
lada va pagar 76.000 euros per una aplicació que 
només utilitzen 25 comerços.

I si investim un president de la Generalitat amb un 
cognom que encara els hi costi més pronunciar?

“Que a la nostra comarca 
hem aconseguit, aquest any, 
zero abandonaments de gats 
i gossos. Que tots els animals 
han estat identificats amb un 
xip i esterilitzats, gràcies a 
una campanya promoguda 
per la mancomunitat de la 
conca d’Òdena a cost reduït, 
i que s’ha establert l’obligació 
de controls veterinaris amb 
regularitat i que si tot això 
no s’acomplís s’imposés una 
multa. Que tots els centres 
veterinaris tinguin l’obligació 
de incloure el xip a la prime-
ra visita de cada animal sense 
haver de demanar permís al 
propietari. Que ningú no ven 
ni regala cadells sense tenir 
llicència per a fer-ho i que les 
denuncies per maltractament 
animal tinguin conseqüències 
legals efectives.
També m’agradaria que les co-
lònies de gats urbans estigues-
sin controlades, esterilitzades 
i alimentades en un espai con-
cebut per ells, còmode i amb 
facilitats per alimentar-los i 

#17 @mireiadigualada comercial d’automoció de tota la vida a l’atur 
en aquests moments i presidenta de l’associació @gatsigualada en defensa 
dels gats de la nostra ciutat

A aquest ritme aviat en trucaran per si vull ser 
investit president de la Generalitat. Només es 
qüestió de temps. 
#RepúblicaJa

FOTO: Cesc Sales

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Els ciclistes de la Volta a 
Catalunya creuen la comarca 
de l’Anoia

La igualadina Maria Sen-
serrich serà la portaveu na-
cional del PDECat

Fira d’Igualada suspèn la 
fira Automercat per la pre-
visió de mal temps
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Parlant de màsters... Stephen Hawkins era com el 
He-Man. Un Master del Universo!

Humans de l’Anoia        @humansanoia

Instants de La Veu             @veuanoia

El pas de la @voltacatalunya per 
#Igualada comportarà avui afectacions 
de trànsit

Dimarts va passar per Igualada la segona 
etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, 
l’esdeveniment va comportar afectacions 
de trànsit a bona part de la ciutat.
#instasport #cycling #instacycling 
#volta #voltacatalunya

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...

per a la neteja.
Que tots fóssim conscients 
que els gats al carrer són ne-
cessaris per combatre plagues.

I que un gat casolà mai no serà 
abandonat al carrer perquè 
tothom serà conscient de que 
no sobreviurà.
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EDICTE
De l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, de publicació d’un acord de caducitat del dret funerari i reversió de nínxols del cementiri municipal. Es fa 
públic que el Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària del dia 26 de febrer de 2018, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: “L’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles ha constatat que hi ha actualment 17 nínxols i un panteó que es troben en situació irregular per manca de pagament de les correspo-
nents taxes municipals (en quasi tots els casos per no disposar de dades de titularitat dels mateixos). Atès que la manca de pagament pel manteniment 
i conservació anual del cementiri durant 4 anys o més, podrà ser declarada la caducitat dels drets funeraris, revertint-los a favor de l’ajuntament. Vist 
que aquest ajuntament requerirà prèvia tramitació d’un expedient amb notificació al titular del dret funerari en el domicili que en sigui conegut o, sí es 
desconeix domicili o bé, si intentada la notificació aquesta no s’hagués pogut practicar, se’n farà publicitat per mitjà d’anuncis en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el taulell d’anuncis de l’ajuntament, en la pàgina web municipal i, al menys en dos diaris de major circulació al municipi, concedint un 
termini de 20 dies hàbils a fi que l’interessat pugui al·legar allò que cregui en el seu dret.
Per aquest motiu, sotmesa la proposta a votació, el Ple d’aquest ajuntament acorda per unanimitat, el següent:

PRIMER: Tramitar l’expedient d’inici dels tràmits per recuperar la titularitat de 17 nínxols i un panteó que es troben en situació irregular corresponent 
el cementiri municipal de Sant Martí Sesgueioles.

SEGON: Informar públicament els tràmits corresponents mitjançant notificació al titular del dret funerari en el domicili que ens sigui conegut o, sí es 
desconeix el domicili o bé, si intentada la notificació aquesta no s’hagués pogut practicar, se’n farà publicitat per mitjà d’anuncis en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el taulell d’edictes de la corporació i en la pàgina web municipal i, al menys en dos diaris de major circulació al municipi concedint un 
termini de 20 dies hàbils a fi que l’interessat pugui al·legar allò que cregui en el seu dret.

TERCER: Paral·lelament, qualsevol persona podrà consultar el llistat de nínxols que es troben en situació irregular per tal d’informar a l’ajuntament, si 
s’escau, les dades dels titulars.”
Annex a l’acord de caducitat del dret funerari del cementiri municipal per manca de pagament de la taxa de manteniment i conservació durant quatre 
anualitats consecutives (expedient 01 07 008 012 2018).

Cosa que es fa pública per a coneixement general, amb la indicació que, contra aquests acords, que són definitius en via administrativa, es poden inter-
posar els recursos següents:

 a) Recurs de reposició, de caràcter potestatiu, a interposar davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest anunci. Si la resolució d’aquest recurs no és dictada i notificada en el termini d’un mes des del moment d’interposar-lo, s’entendrà produït 
l’acte presumpte de desestimació per silenci administratiu, en el qual cas es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Conten-
ciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de producció de l’acte presumpte de desestimació
del recurs de reposició.

 b) Directament, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci. 

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs o acció si es considera convenient.
Sant Martí Sesgueioles,

L’ALCALDESSA

Rosa Narbona Agustín      2018.03.05

Nom Titular Núm. Nínxol Anys pendents
Desconegut 1/2 2014-2017
Desconegut 3/2 2014-2017
Desconegut 3/3 2014-2017
Desconegut 11/4 2014-2017
Família Donadeu Luengo Panteó Fons 2014-2017
Família Donadeu Luengo 6/1 2014-2017
Família Donadeu Luengo  6/2 2014-2017
Família Donadeu Luengo 6/3 2014-2017
Desconegut 28/3 2014-2017
Desconegut 48/2 2014-2017
Desconegut 50/3 2014-2017
Desconegut 66/1 2014-2017
Desconegut 70/2 2014-2017
Desconegut 80/3 2014-2017
Desconegut 92/4 2014-2017
Desconegut 94/2 2014-2017
Desconegut 94/3 2014-2017
Família Delviso Vernet 116/2 2014-2017

Ajuntament de 
Sant Martí Sesgueioles
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 A Igualada, des de la 
posada en marxa del 
servei, hi ha hagut 20 
reempreses d’èxit que 
han salvaguardat 57 

llocs de treball

Unesco Igualada 
signa un acord de 
col·laboració amb el 
Festival de Cinema 
“Terres de Catalunya”

La Matinal de Reempresa d’Igualada 
va aplegar un centenar de persones

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Centre de la Reem-
presa de Catalunya va 
organitzar el divendres 

passat a Igualada la quarta 
edició de la Matinal de la Re-
empresa; un matí d’activitats 
i conferències destinades a 
cedents i reemprenedors que 
busquen comprar o vendre 
un negoci que estigui en fun-
cionament. Igualada va aga-
far així el relleu de Sabadell, 
que va acollir la tercera ma-
tinal del programa el passat 
més d’octubre.
L’acte, que va reunir a prop de 
100 assistents entre persones 
empresàries i emprenedores, 
va estar coordinat conjunta-
ment per les àrees de promo-
ció econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada, de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès i 
del Node Garraf (que inclou 
els ajuntaments de la comarca 
del Garraf i entitats socials del 
territori) en la seva qualitat de 
punts d’atenció de Reempresa.
La primera tinent d’alcalde 
i regidora de Dinamització 
Econòmica i Coneixement de 
l’Ajuntament d’Igualada, Àn-
gels Chacón, el gerent de Ser-
veis de Promoció Econòmica 
i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, Leandre Mayola, 
el president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, Blai Paco, 
el secretari general de la pa-
tronal Cecot i del Centre de 
Reempresa de Catalunya, Da-
vid Garrofé i el director del 
Centre de Reempresa de Ca-
talunya, Albert Colomer, van 
donar la benvinguda als assis-
tents i l’inici del programa de 
la matinal.
En la seva intervenció, Chacón 

El passat dimecres 14 de 
març a la Cambra de Comerç 
de Tortosa es va formalitzar 
l’acord, Santi Valldeperez, Di-
rector del Festival i Miquel 
Segura , President de l’Asso-
ciació UNESCO varen signar 
el document d’acord  acom-
panyats  per  Francesc Min-
guell,  Director-Gerent de la 
Cambra , Montse Esteve Palà, 
Presidenta d’amigues i amics 
de la Unesco de Tortosa, Pere 
Carles de l’Associació Unesco 
d’Igualada   i  amb la presen-
cia d’un testimoni d’excepció,  
Federico Mayor Zaragoza , ex 
director general de la Unesco  
(1.987-1.999).
El festival de cinema Terres 
de Catalunya té lloc a Torto-
sa, i aplega cada any aquelles 
produccions que incentivin 
la màgia del viatge -especial-
ment la descoberta d’entorns 
naturals- i que promoguin el 
desenvolupament sostenible. 
La propera edició tindrà lloc 
del 2 al 5 de maig d’enguany. 

Taller de roses de Sant 
Jordi de l’Associació 
Contra el Càncer

La delegació a l’Anoia de l’As-
sociació Contra el Càncer ha 
preparat un taller de roses de 
Sant Jordi, que es fa a la Sala 
d’Estar Polivalent de la segona 
planta de l’Hospital d’Iguala-
da, i que va començar el passat 
6 de març. Continuarà fent-se 
els dies 27, i els 11 i 17 d’abril, 
de 10.30 a 12.30 hores. 
El taller està organitzat pel 
grup de voluntaris de l’associ-
ació. Les roses es regalaran per 
Sant Jordi als pacients ingres-
sats i als que reben tractament 
a l’Hospital.

va voler destacar el compro-
mís de l’Ajuntament d’Igua-
lada amb el projecte Reem-
presa i va posar en valor “la 
col·laboració publico-privada” 
de la qual “Reempresa n’és el 
millor exemple”. A Igualada, 
Reempresa ha intervingut en 
la transmissió de 20 empreses 
des del 2013, que han generat 
una inversió induïda de més 
de 500.000€ i que han permès 
salvaguardar 57 llocs de treball 
del municipi.
Per la seva part, Mayola va afir-
mar que “a la Diputació de Bar-
celona vam veure des del pri-
mer moment que Reempresa 
era un projecte que ajudaria a 
la gent. Per aquest motiu vam 
seure amb la Cecot per po-
sar-nos d’acord i treballar ple-
gats”.
Aquesta acció de treball en 
xarxa promoguda des de la Di-
putació de Barcelona i coordi-
nada pel Centre de Reempresa 
de Catalunya, s’emmarca en el 
conveni de col·laboració que 
el passat 2016 van renovar la 
DIBA i la patronal Cecot per 
consolidar un mercat orga-
nitzat i transparent de com-
pravenda de petites i mitjanes 
empreses mitjançant els 35 
ajuntaments de la demarcació 

de Barcelona.
En aquest sentit, el director 
del Centre de Reempresa de 
Catalunya va voler agrair pú-
blicament la implicació de la 
Diputació de Barcelona i dels 
seus ajuntaments i en especial 
als tècnics i tècniques que fan 
possible l’èxit del programa. 
Colomer també va destacar 
que “Reempresa es basa en la 
confiança de qui ven i qui com-
pra una empresa: les dues parts 
són les mes interessades en que 
l’empresa segueixi funcionant”.
En la seva intervenció, el presi-
dent de la Unió Empresarial 
de l’Anoia com a representant 
empresarial de Reempresa a la 
comarca de l’Anoia, va dir que 
“Reempresa és una exemple 
d’èxit i des de la UEA volem 
donar tot el suport a aquesta 
iniciativa que té el mateix ob-
jectiu que nosaltres: treballar 
per les petites empreses de la 
comarca”.
Per últim, el secretari gene-
ral de la patronal Cecot i del 
Centre de Reempresa de Ca-
talunya, va voler destacar el 
“compromís compartit amb 
la Diputació de Barcelona” de 
“treballar de manera professio-
nalitzada per salvar empreses i 
llocs de treball”.
Garrofé també va voler agrair 
al “món local, a les diferents 
diputacions i a les patronals 
del territori” el seu compromís 
amb Reempresa afirmant que 
“ells també són part de l’èxit 
aconseguit amb el programa”.
A la jornada també hi va assis-
tir Ramon Boixadera, cap de la 
Subsecció de Suport a les Inici-

atives Empresarials Locals del 
Servei de Teixit Productiu de la 
Diputaicó de Barcelona i Paula 
Arias, gerent de la Unió Em-
presarial de l’Anoia així com 
també diversos tècnics i caps 
de promoció econòmica dels 
diferents ajuntaments partici-
pants a la matinal.
L’acte es va estructurar en diver-
ses activitats: dues conferències 
amb l’objectiu d’assessorar a 
possibles cedents i reemprene-
dors interessats en el programa 
i un espai de matchings, on els 
participants van disposar de 30 
minuts per poder-se entrevis-
tar amb diferents cedents que 
busquen vendre el seu negoci. 
L’objectiu d’aquesta activitat és 
poder acostar a les persones 
interessades en reemprendre 
un negoci amb altres que bus-
quen cedir-lo perquè es cone-
guin i aquests últims puguin 
explicar de primera mà el fun-
cionament i gestió de la seva 
empresa.
Durant l’espai de matc-
hings, els cedents també 
van poder tenir l’opor-
tunitat de reunir-se amb 
Gestors de Negoci de Cai-
xaBank i van poder re-
soldre dubtes relacionats 
en com poder finançar la 
compra d’una empresa. 

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

 carnsduran@gmail.com

La millor carn per 
a les calçotades 2 pozos de agua potable, 2 casitas de piedra antigua, restauradas con 

chimenea. Ideal para vacaciones de verano e invierno. Bosques de pino, 
gran cultivo de olivos y almendros. Zona de caza y setas, ideal para 
senderismo y tener caballos. 
Precio total 50.000€

Particular vende �nca selvática de 107.000m2 (11 hectáreas)

Para más información y visitas: 
696084129 Señor José.

EMPRESA DE LA COMARCA 
CERCA ADMINISTRATIU/VA

COMERCIAL

Requisits:
-Experiència mínima 2 anys

-Vehícle propi
-Valorable experiència en vendes de 

formació i/o serveis de cardioprotecció
S'ofereix:

-Contracte laboral
Interessats/des enviar C.V a:
comercial@labortraining.eu



Caves Bohigas incrementa les seves 
vendes un 39% en els darrers tres anys
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’any 2017, el celler fa-
miliar de Caves Bohi-
gas, situat a Òdena, ha 

consolidat les vendes de pro-
ductes de gamma mitjana i 
alta, que ja representen el 49% 
del total. En concret, Bohigas 
ha venut un 3% més de caves 
Reserva i Gran Reserva que 
l’any anterior i un 39% més 
que fa tres anys (2014), quan 
va començar a produir-se 
l’augment de vendes als Estats 
Units i a Espanya. 
Per països, Bèlgica continua 
essent el principal comprador 
de Bohigas, amb el 28% de la 
quota de mercat (el 2016 era 
del 35%), seguit dels Estats 
Units, que ha pujat lleugera-
ment, del 22% -del 2016- al 
23%, i Espanya, on les vendes 
es mantenen respecte l’any an-
terior i representen el 19% del 
total. En paral·lel, destaca el 
creixement del negoci als Paï-
sos Baixos, Polònia i, sobretot, 
Corea del Sud, on les vendes 
han augmentat un 70% res-
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pecte l’any anterior. Tanma-
teix, Corea només representa 
el 5% del total de les vendes 
de vins i caves del celler, per 
darrera d’altres països com 
Alemanya o Gran Bretanya, 
amb un 9% i un 6%, respecti-
vament. 
Pel que fa a la facturació, Bo-
higas manté les xifres glo-
bals dels exercicis 2015 i 
2016 i,  quant a la producció, 
l’any 2017, el celler ha pro-
duït 550.000 ampolles, de les 
500.000 han estat de cava i 
50.000, de vi.

Els darrers anys, Bohigas ha 
dirigit els seus esforços al de-
partament comercial, amb no-
ves accions que pretenen do-
nar a conèixer millor la marca 
a nivell nacional i internacio-
nal i per d’obrir nous mercats 
als EEUU i a l’Àsia. 
Bohigas també aposta per la 
innovació, reestructurant la 
gamma de vins cap a varietats 
autòctones -amb productes 
com “Inicis”, el nou Sumoll de 
Bohigas de la gamma famili-
ar- i amb un nou disseny de 
les presentacions. 

Dental Igualada presenta 
l’escàner intraoral, una 
revolució en comoditat
REDACCIÓ / LA VEU 

F idel a la seva aposta per 
oferir sempre la tecno-
logia més avançada als 

seus pacients, Dental Igualada 
ha presentat l’escaner intraoral 
inalàmbric Trios Wireless. 
Aquesta nova eina digital és 
menys invasiva i més ràpi-
da que el sistema tradicional 
a l’hora de fer el mostreig de 
l’estructura bucodental dels 
pacients per dissenyar els 
tractaments i elimina el marge 
d’error a l’hora de, per exem-
ple, fabricar els implants. 
Segons Cèlia Martínez, doc-
tora en ortodòncia de Dental 

Catalunya, “és una revolució 
perquè ens permet superar 
el sistema tradicional, que 
era més molest i menys pre-
cís, i ens permet obtenir una 
rèplica exacta de l’estructura 
bucodental del pacient i mi-
llorar molt la comunicació 
amb el laboratori que fabrica 
les pròtesis, en temps i marges 
d’error, que pràcticament des-
apareixen”.  
D’entre els avantatges que els 
pacients percebran d’aquesta 
nova aposta tecnològica de 
Dental Catalunya destaca que 
el procediment és molt menys 
invasiu que el tradicional 
mostreig manual. 

SUBSCRIU-TE A
Entraràs en el sorteig

referent en productes de proximitat

Truca al 93 804 24 51
administracio@veuanoia.cat

d'una cistella
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CONCA / LA VEU 

El conseller del Campus 
Motor Anoia i alcal-
de de Castellolí, Joan 

Serra, va assistir la setmana 
passada, en qualitat de re-
presentant de les empreses 
de la Conca d’Òdena, a una 
missió empresarial d’auto-
moció a Mèxic organitzada 
per ACCIÓ i el Clúster de la 
Indústria d’Automoció de Ca-
talunya (CIAC). L’Oficina de 
Captació d’Inversions de la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena va ser una de les 13 
organitzacions i empreses que 
van participar en aquest viatge 
al primer productor de vehi-
cles de l’Amèrica Llatina i un 
dels 10 principals productors 
del món.
Per a les empreses de la Conca 
d’Òdena, el principal objectiu 

de la missió era conèixer què 
poden oferir les empreses de 
la comarca a Mèxic i posar en 
contacte el territori amb el de-
partament de compres d’em-
preses proveïdores de primer 
i segon nivell. Així mateix, 
amb aquest viatge empresa-
rial també es pretenia donar 
a conèixer el Campus Motor 
Anoia, el Parcmotor Castellolí 
i els polígons de la Manco-
munitat. Aquest és, de fet, un 
dels principals objectius que 
persegueix la Taula Estratègi-
ca Motor Anoia, creada el no-
vembre de 2017, per fomentar 
el desenvolupament i la pro-
moció econòmica del sector 
del motor i la creació d’ocupa-
ció a la comarca.
A Mèxic, l’automoció és el sec-
tor principal en generació de 
llocs de treball, transferència 
de tecnologia, atracció d’in-

La Conca d’Òdena es dóna a conèixer en una missió 
empresarial d’automoció a Mèxic

versió i desenvolupament del 
capital humà. De gener a juny 
de 2017 ha suposat el 30.8% 
del total de les exportacions 
mexicanes i el 9.3% de la in-
dústria manufacturera. Al seu 

territori es troben 8 de les 10 
principals empreses com són 
Ford, Nissan, Fiat, Toyota o 
Audi. De la mateixa manera, 
la indústria de l’automoció 
és un dels principals motors 

econòmics de Catalunya, i 
per això es considera necessa-
ri obrir fronteres i aportar els 
nostres avenços i la tecnolo-
gia, així com captar inversions 
d’altres països.

ANOIA / LA VEU 

La Fundació Pinnae va 
presentar dimarts la 
seva primera línia d’ajuts 

d’Impuls Social pel Territori 
per donar suport a projectes 
d’ajuda destinats a les persones, 
col·lectius més vulnerables i que 
donin resposta als reptes socials 
de la nostra societat. La dotació 
total serà de 100.000 euros i es 
busquen aquells projectes que 
es desenvolupin a les comar-
ques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el 
Baix Penedès i el Garraf. Amb 
l’obertura d’aquesta línia d’ajuts 
a projectes socials, des de la 
Fundació Pinnae es vol posar 
en valor el compromís adquirit 
amb el teixit social més vulnera-
ble del nostre territori, aportant 
recursos per pal·liar la pobresa 
i la marginació més pròxima i 
sovint poc visibilitzada. 
Martí Solé, President de la Fun-
dació Pinnae, ha destacat que 
amb l’obertura de la convocatò-
ria “iniciem un camí nou dins 
de la Fundació Pinnae, que es-
perem que puguem repetir en 
els pròxims anys i cada any vagi 
en augment”. 
Antoni Gistau, Director Tèc-

nic de la Fundació Pinnae, ha 
remarcat el llegat solidari  amb 
els projectes d’ajuda que té en 
marxa l’entitat fidel amb el seu 
mandat, i ha animat a totes les 
organitzacions solidàries “a en-
viar els seus projectes per tal de 
posar el nostre gra de sorra per 
ajudar el territori”.   
Finalment en la roda de prem-
sa ha intervingut Walter Gon-
zález, Cap de l’àrea d’avalua-
ció, Voluntariat i Tercer Sector 
de Consultoria i estudis de la 
Fundació Pere Tarrés, que ha 
traslladat als mitjans de comu-
nicació la il·lusió de la Fundació 
Pere Tarrés per col·laborar en 
aquest projecte, que “s’ha inten-
tat fer el més fàcil possible per 
les entitats perquè hi puguin 
participar”.
La convocatòria per rebre els 
projectes s’obre del 3 al 30 d’abril 
i les propostes es poden fer ar-
ribar a través de la pàgina web 
www.pinnae.cat/convocatories. 
Aquesta línia d’ajuts està dirigi-
da a projectes nous o de conti-
nuïtat liderats per entitats no lu-
cratives o entitats de l’economia 
social. D’entre tots els projectes, 
la Fundació Pere Tarrés, entitat 
reconeguda i amb una llarga ex-

periència en aquest tipus d’acci-
ons, portarà a terme la selecció 
dels projectes més adequats. 
L’aportació màxima de la Fun-
dació Pinnae per a cadascun 
dels projectes que finalment es-
devinguin guanyadors s’ha pre-
vist de 25.000€ i no podrà re-
presentar més del 80% del cost 
total del projecte. El fet que les 
propostes siguin de menor im-
port permetrà donar cobertura 
a un major nombre de projec-
tes. Les sol·licituds que es po-
den presentar han de tenir com 
a objectiu la intervenció social, 
adreçant-se prioritàriament a 
persones en situació de pobresa 
o en risc d’exclusió social, per-
sones en situació de malaltia, 
persones amb discapacitat i/o 
problemes de salut mental, per-
sones grans i persones amb ne-
cessitats socioeducatives.
 
Sobre la Fundació Pinnae
La Fundació Pinnae neix el 
2013 hereva de l’antiga Obra 
Social de Caixa Penedès i es 
constitueix com una fundació 
per atendre les necessitats de 
la societat actual, contribuint al 
seu progrés, promovent l’acció 
social, la dinamització econò-

mica i la cultura del seu terri-
tori. 
La Fundació Pinnae té la fina-
litat d’impulsar activitats en 
els àmbits de l’assistència a les 

La Fundació Pinnae obre una nova convocatòria d’ajuts 
per a projectes d’impuls social a l’Alt Penedès, l’Anoia, 
el Baix Penedès i el Garraf

persones més vulnerables o en 
risc d’exclusió, de la dinamitza-
ció econòmica, de la inserció 
sociolaboral i de la promoció 
cultural.

Un dels objectius d’aquest viatge empresarial era posar en contacte el Campus Motor Anoia, el Parcmotor Castellolí i els polí-
gons de la Mancomunitat, amb el sector de l’automoció mexicà, un dels més potents del món
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Des de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, 
el Centre d’Atenció 

Primària i l’Agència de Sa-
lut Pública de l’Anoia es van 
engegar ara fa uns mesos, 
COMNOVA, el Pla de Salut 
Comunitària de Vilanova del 
Camí, amb l’objectiu de mi-
llorar el benestar de la comu-
nitat i reduir les desigualtats 
socials en salut. Un projecte 
emmarcat en el Pla de Salut 
2016-2020.
El passat 6 de novembre es 
va presentar públicament el 
projecte a Can Papasseit i en 
la primera fase del Pla, es van 
repartir bústies a diferents 
punts del  municipi amb la 
intenció de recollir les apor-
tacions ciutadanes respecte la 
salut de Vilanova. 
Una vegada tancada aques-
ta primera fase, els professi-
onals han recollit i filtrat la 
informació rebuda i han dis-
senyat la segona fase del pro-
jecte que consistirà en una 
sessió dirigida per continuar 
recollint informació sobre els 

punts forts i els punts febles 
de la comunitat.
Aquest taller està progra-
mat per aquest dimarts 20 de 
març, i se’n faran dues sessi-
ons per treballar de manera 
separada els diferents grups 
focals. Les sessions estan di-
rigides per Rubén D. Fernán-
dez. La primera, s’adreça a 
tècnics municipals, professi-
onals de la salut, farmàcies i 
centres escolars, entre altres, 
i es farà de 13 a 15 h a la sala 
d’actes de l’Edifici d’Entitats.
També demà, però de 19 a 21 
h, s’han convocat a la mateixa 
sala d’actes, als representants 
de les entitats i a la ciutada-
nia en general per participar 
en una segona sessió. Rubén 
D. Fernández, dinamitzarà 
aquest taller a través del qual 
es preveu detectar aquells as-
pectes i factors que poden in-
fluir en la nostra salut o en el 
benestar de la comunitat. 
Si esteu interessats en partici-
par-hi només cal que us po-
seu en contacte amb l’Àrea de 
Serveis Personals de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, 
al telèfon 938054411.

S’enceta la 2a fase del Pla 
de Salut Comunitària

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Amb l’objectiu de pro-
mocionar i fomentar 
les activitats d’interès 

econòmic i social, l’Ajunta-
ment i Vilanova Comerç han 
signat un nou conveni de col-
laboració.  L’acord inclou actes 
de promoció, campanyes, col-
laboracions amb altres entitats 
i també formació.
La signatura ha anat a càrrec 
de l’alcaldessa Noemí Truc-
harte i del president de Vila-
nova Comerç, Jordi Vilarrubi-
as i també hi ha estat present 
el regidor de Promoció Eco-
nòmica Francisco Palacios.
Des de Vilanova Comerç es 
continua apostant per la dina-
mització del teixit comercial 
local. Aquest 2018 donaran 
continuïtat a activitats com 

la Fira de Nadal, la Ruta de la 
tapa o l’arbre regal de Nadal 
que tan bona acollida tenen. 
També preveuen reeditar les 
campanyes de primavera, de 
Sant Jordi, “L’aparador al car-

Ajuntament i Vilanova Comerç rubriquen 
el seu compromís amb la promoció i 
dinamització del comerç local

rer” i la campanya nadalenca 
“Vestim el Nadal”, entre altres.
En aquest nou conveni, també 
es contempla l’opció de conti-
nuar oferint formació als em-
prenedors locals.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Brigada de Jardineria 
portarà a terme aquest 
mes de març i principis 

d’abril, la plantació d’arbrat 
de reposició tant a la via pú-
blica com al Parc Fluvial. Les 
tasques de reposició, explica 
el regidor de Medi Ambient 
Juan Manuel Cividanes,  es de-
senvolupen durant els mesos 
d’hivern, i es realitzen per tal 
de substituir aquelles espècies 
d’arbrat afectades per alguna 
malaltia, envelliment, deterio-
rades per motiu de vandalis-
me i les quals no es poden re-
cuperar. També s’aprofita per 
canviar algunes espècies que 
no són adequades per a l’em-
plaçament que ocupen.  
En total es preveuen plantar 
119 arbres, la major part al 
Parc Fluvial i als laterals de 

la C-244, dues de les zones 
on l’arbrat està més afectat a 
causa de diferents episodis de 
malalties específiques de la 
pròpia espècie.
En aquestes zones durant els 
últims anys ja s’ha anat fent 
una tala prèvia dels arbres 
morts, i ara s’aniran substi-

Comença la replantació d’arbres que 
sumarà 119 exemplars en diferents 
zones del municipi

tuint, expliquen des de Medi 
Ambient, per altres espècies 
d’arbrat més adequat a cada 
zona.
L’inici de la plantació es durà 
a terme al Parc Fluvial amb un 
total de 50 unitats de Lledo-
ners (Celtis Australis), que se-
ran ubicats marge dret del riu.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A partir d’avui, la plaça 
del Mercat, la plaça 
Francisco Guisado i 

la plaça Berenguer de Mont-
bui llueixen noves papereres. 
Granotes i ossos que s’han 
distribuït pels espais de joc 
que freqüenten la quitxalla i 
que fan més divertit portar-hi 
els papers o els embolcalls.
El regidor d’Obres i Serveis 
Municipals Manuel Ocaña, 
assegura que per la seva for-
ma i color, “són elements 
que s’integren perfectament 

en les zones d’esbarjo per als 
més petits”. Ocaña confia que 
aquest nou mobiliari “motivi 
infants, joves i adults  a ser 
més cívics i respectuosos amb 
els espais públics”.

L’Ajuntament instal·la 
papereres divertides a 
diferents places
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MONTBUI / LA VEU 

Amb motiu del tercer 
aniversari de la inau-
guració de l’Espai de 

les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora, l’Ajuntament de 
Montbui va organitzar una 
roda de premsa informativa, 
on es van donar a conèixer 
que més de 200.000 usua-
ris (xifra absoluta registrada 
i mesurada per assistència a 
serveis permanents quantifi-
cables) han assistit o pres part 
en alguns dels diversos serveis 
culturals de què disposa l’equi-
pament. L’acte va començar 
amb la projecció d’un breu au-
diovisual sobre els tres anys de 
Mont-Àgora i a continuació 
hi va intervenir l’Alcalde Teo 
Romero 
L’Alcalde de Montbui va mos-
trar-se “orgullós d’aquest 
equipament cultural pensat i 
utilitzat en global pel territori 
de la conurbació. Mont-Àgora 

funciona com a equipament 
amb visió de futur, de ciutat 
gran”. 
Durant la trobada es va re-
cordar que la Biblioteca 
Mont-Àgora, des de la seva 
entrada en funcionament, ja 
va duplicar els usuaris que 
utilitzaven l’equipament en la 
seva anterior ubicació. Com 
va explicar l’Alcalde Teo Ro-
mero “és una molt bona notí-
cia i demostra l’aposta feta pel 

foment de l’educació i la cul-
tura amb aquest equipament”. 
Romero també va parlar sobre 
l’altre servei cultural perma-
nent, la programació de cine-
ma regular que es pot veure 
cada cap de setmana i festius a 
les dues sales de Mont-Àgora. 
L’Alcalde montbuienc va re-
marcar que els cinemes mont-
buiencs “són referents per a 
molts espectadors de la Conca 
d’Òdena. Tenim uns espec-

tadors que estan fidelitzats, i, 
malgrat les dificultats, el con-
text de canvis en el sector, la 
salut i viabilitat dels cinemes 
Mont-Àgora és bona. Gestio-
nant amb rigor, els serveis són 
sostenibles”. 
Teo Romero va recordar du-
rant la seva intervenció que 
l’Espai de les Arts i del Conei-
xement Mont-Àgora ha acollit 
durant aquest període nom-
broses convencions i activitats 
importants. D’igual manera 
Mont-Àgora s’ha consolidat 
com a espai de trobada i de 
realització de reunions i tro-
bades per part d’entitats i em-
preses del municipi.
A més de tot això, durant els tres 
de funcionament, Mont-Àgo-
ra ha acollit unacinquantena 
d’exposicions: des d’autòmats, 
passant per quadres, reculls 
fotogràfics, col·leccions musi-
cals...En definitiva, exposici-
ons amb formats i temàtiques 
ben diverses.

Mont-Àgora commemora el seu tercer aniversari 
superant els 200.000 usuaris comptabilitzats

I l’Alcalde de Montbui també 
va recordar que Mont-Àgo-
ra és el gran epicentre de la 
vida cultural al municipi. És el 
lloc d’assaig i reunió d’alguns 
grups de creació de Montbui; 
periòdicament acull trobades 
i reunions d’entitats, AMPA’s 
i escoles; periòdicament acull 
també concerts musicals, 
obres de teatre, cantata’s esco-
lars i de l’Institut...De la ma-
teixa manera, a Mont-Àgora 
es celebra íntegrament la “Set-
mana de les Arts”, noves ac-
tivitats del “Fem Més Escola” 
com la Gala de reconeixement 
a la comunitat educativa, la 
gala de l’Esport, els Premis 
Bou, entre moltes d’altres.
Durant la trobada informativa 
amb la premsa, l’Alcalde Teo 
Romero va voler emfatitzar 
l’empremta marcadament cul-
tural de Mont-Àgora, un espai 
amb personalitat pròpia, i ar-
quitectònicament reconegut 
durant tots aquests anys. 

MONTBUI / LA VEU 

Dimecres va tenir lloc a 
la Sala de petit format 
de Mont-Àgora la 2a 

Gala d’Homenatge a la Co-
munitat Educativa, a la qual 
hi van assistir una cinquan-
tena de persones. Per segon 
any consecutiu, la comunitat 
educativa montbuienca va 
participar en un acte oficial 
de reconeixement als pro-
fessionals del món educatiu 
montbuienc. Com és habitual, 
es va retre homenatge als pro-

fessionals de l’educació que es 
jubilaven enguany. Entre els 
homenatjats d’aquesta edició, 
la mestra de l’escola Antoni 
Gaudí Manoli Martínez, la 
mestre de l’antiga escola La 
Tossa i professora de l’Institut 
Montbui Maria Neus Roset 
i el carismàtic i entranyable 
Gregorio Grados “Goyo”, con-
serge de l’escola Antoni Gaudí 
durant més de 30 anys. 
L’acte, conduït pel periodista 
igualadí Jordi Cuadras, va ser 
força emotiu, amb l’assistèn-
cia de dos dels tres homenat-

Montbui va celebrar la segona gala 
d’homenatge a la comunitat educativa

jats (M. Neus Roset no hi va 
poder assistir i la directora de 
l’Institut Montbui Montserrat 
Costa va recollir en el seu nom 
el reconeixement).
El Tinent d’Alcalde d’Educa-
ció i Esports Josep Palacios i 
la Primera Tinent d’Alcalde 
d’Administració, Economia i 
Participació Elisabet Tamargo 
van lliurar les distincions als 
homenatjats. Com és habitual, 
cada reconeixement va anar 
precedit de la projecció d’un 
vídeo sobre el professional de 
l’educació homenatjat.

MONTBUI / LA VEU 

Comprar al petit comerç de 
proximitat de Montbui durant 
aquesta setmana té premi. Tots 
els tiquets de compra dels co-
merços associats a la Unió d’Es-
tabliments de Montbui generats 
durant aquests dies participaran 
aquest proper dissabte en un 
sorteig de 5 Montbui Box Ex-
perience. El sorteig tindrà lloc a 
les 12.00 del matí, en una carpa 
que estarà ubicada al Boulevard 
de la carretera de Valls.
La Unió d’Establiments de 

Montbui (UEM) vol aprofitar 
la setmana del comerç per res-
saltar la importància de viure 
les compres del petit comerç 
com un experiència en si ma-
teixa, a diferència d’altres canals 
de compra, i convida als seus 
clients a conèixer i viure els di-
ferents establiments de Mont-
bui. Per aquest motiu sorteja 5 
Montbui Box Experience, entre 
els quals hi ha més de 40 experi-
ències, dels 40 socis col·labora-
dors: un dinar per dos perso-
nes, una massatge, un val per el 
manteniment del cotxe etc.

Montbui celebra la setmana 
del comerç de proximitat 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El projecte de la Via Bla·
va, un camí per a via·
nants i mitjans no mo·

toritzats que recorrerà el riu 
Anoia des de Jorba fins a Mar·
torell, va centrar la visita de la 
presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Mercè Conesa, a la 
Pobla de Claramunt. La visita 
va tenir lloc el divendres 16 de 
març al migdia. 
Primer, Mercè Conesa va 
mantenir una reunió de tre·
ball amb els regidors de l’equip 
de govern, encapçalada per 
l’alcalde, Santi Broch. En el 
transcurs d’aquesta trobada, 
es van tractar les diferents ac·
tuacions que té previst tirar 
endavant l’Ajuntament i que 
compten amb ajudes econò·
miques de l’ens provincial o 
que s’han demanat en línies 
de subvenció. Un dels projec·
tes principals va ser el pas de 
la Via Blava pel municipi, que 
seguirà el riu Anoia al llarg 
de 48 quilòmetres i que im·
pulsen la Diputació de Barce·
lona i la Generalitat de Cata·

lunya. Dins d’aquest projecte 
s’inclourà la rehabilitació del 
pont de la Boixera, que tindrà 
un cost 330.000 €, que cobrirà 
l’administració provincial.
A més d’aquesta actuació, es va 
parlar de la renovació de l’en·
llumenat públic del Xaró, la 
connexió dels aparcaments de 
Sant Galderic i de la Mare de 
Déu de la Llet o la construcció 
d’una pista poliesportiva, pro·
jectes que ja compten amb una 
ajuda econòmica de la Diputa·
ció. També es va fer referència 
a les accions que s’han sol·lici·
tat dins del Programa Comple·

El projecte de la Via Blava centra la visita de la 
presidenta de la Diputació a la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Més de 300 fotogra·
fies cobreixen les 
parets de la Sala 

Municipal d’Exposicions de 
la Pobla de Claramunt. Són 
imatges extretes de l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal (AFM), 
que compta amb un fons de 
18.900 fotografies. La inau·
guració de la col·lecció es va 
fer el diumenge 18 de març al 
migdia i va anar a càrrec de 
l’alcalde, Santi Broch.
La majoria de les imatges que 
es recullen són dels esdeve·
niments culturals, esportius 
i socials que van tenir lloc al 
municipi durant el 2017. Hi 
ha fotografies de la festa de 
Reis, de l’Aplec de l’1 de maig, 
de Sant Jordi, de la Setmana 
de la Gent Gran, de la Setma·
na de la Joventut, de la Festa 
Major o de l’homenatge que 
es va fer al Club de Tennis i al 
Club de Futbol per l’ascens de 
categoria.
També hi ha instantànies de 
fa trenta anys, en què es pot 

recordar, entre d’altres fets, el 
sopar medieval que es va or·
ganitzar amb motiu del mil·
lenari del Castell de Clara·

costums i la vida al poble.
Aquesta col·lecció fotogràfica 
es pot veure, cada any, pels 
voltants de Setmana Santa. És 
una de les mostres més visi·
tades per als poblatans i les 
poblatanes, ja que ells en són, 
en part, els protagonistes. 
L’Arxiu Fotogràfic Municipal 
està ubicat a la masia de can 
Galan i s’obre els dimecres, de 

munt. Una de les parets està 
recoberta amb imatges de 
temps molt anteriors, que ens 
fan veure com ha canviat les 

les 6 de la tarda a les 8 del ves·
pre. Des de fa anys, en té cura, 
de manera desinteressada, el 
poblatà Andreu Miquel.
L’exposició es podrà visitar 
fins al dissabte 31 de març, de 
dimarts a dissabte, de 2/4 de 6 
de la tarda a 2/4 de 8 del ves·
pre. La mostra s’organitza des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.

Col·lecció de fotografies de temps passats i presents 
de la Pobla de Claramunt

mentari de Reforma i Millora 
d’Equipaments, entre les quals 
hi ha la restauració i reforma 
de la rectoria o l’habilitació de 
l’actual Sala Municipal d’Expo·
sicions com a recepció de les 
oficines municipals.
Després de la reunió, Mer·
cè Conesa va signar el Llibre 

d’Honor. L’acte oficial  va te·
nir lloc a la Sala de Plens i 
va comptar amb l’assistència 
dels regidors de l’equip de go·
vern, del regidor de Junts per 
la Pobla i del d’ERC. Durant 
la visita, la presidenta va es·
tar acompanyada pel diputat 
Marc Castells, vicepresident 

segon i responsable de Desen·
volupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelona. 
Després de la signatura del lli·
bre, l’alcalde, Santi Broch, va 
obsequiar la presidenta amb 
un cub de vidre del Castell de 
Claramunt i diverses publica·
cions del municipi.

A més d’aquesta 
actuació, es va parlar 

de la renovació de 
l’enllumenat públic del 
Xaró, la connexió dels 
aparcaments de Sant 
Galderic i de la Mare 
de Déu de la Llet o la 

construcció d’una pista 
poliesportiva

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
Con pozo de agua potable, mitad cultivo de olivos y mitad almendros, 
zona de caza y setas, en plena naturaleza. Refugio de pastor. Se incluye 
casa de pueblo con 7 habitaciones, habitable con muebles, para vivir 
todo el año. Bodega de vino, patio para animales y jardín. Ideal para 
senderismo, bosques de pinos. Precio total 75.000€

Vendo �nca de 21.500 m2

Para más información y visitas: 
696084129 Señor José.



30  |  COMARCA Divendres, 23 de març de 2018

Mercè Conesa, presidenta de la Diputació, 
visita Masquefa per conèixer de primera mà els 
projectes de municipi endegats per l’Ajuntament
MASQUEFA / LA VEU 

Divendres 16 de març, 
Masquefa va rebre la 
visita de la presidenta 

de la Diputació de Barcelona, 
Mercè Conesa, en el marc de la 
ronda de contactes que Conesa 
va dur a terme al llarg de la jor-
nada per conèixer de primera 
mà els projectes de present i 
futur, els reptes i les necessitats 
dels municipis anoiencs.
La trobada va començar a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, 
on l’alcalde Xavier Boquete i 
altres membres del consistori 
van rebre oficialment la presi-
denta i van participar d’una re-
unió de treball on es van posar 
sobre la taula diverses qüesti-
ons que impliquen directa-
ment el municipi. Així, el batlle 
masquefí va traslladar a Mercè 
Conesa la ferma voluntat de 
l’equip de govern de garantir 
als veïns de La Beguda Alta 
tots aquells serveis bàsics que 
passin a prestar-se des del con-
sistori en cas que es faci efec-
tiva l’annexió d’aquest nucli 
a Masquefa. En aquest sentit, 
Boquete va recordar que “prop 
d’un miler de veïns de La Be-
guda Alta fa massa temps que 
pateixen seriosos problemes 
administratius i de prestació 
de serveis bàsics que cal que 
siguin solucionats sense més 
dilació per garantir el benestar 

de totes les persones i el futur 
del poble”.
Durant la trobada a l’Ajunta-
ment, Xavier Boquete també 
va fer arribar a la presidenta 
de la Diputació de Barcelona 
l’estat del projecte de cons-
trucció de la futura passarel·la 
que enllaçarà Can Quiseró i 
El Maset i que permetrà a la 
ciutadania creuar de forma 
segura, òptima, adaptada, i de 
punta a punta el municipi sen-
se necessitat de transitar per la 
carretera. El pla compta amb el 
suport directe de la Diputació, 
encarregada de la redacció de 
l’avantprojecte i l’estudi previ. 
En paraules de l’alcalde mas-
quefí, aquesta actuació “per-

metrà donar un pas endavant 
molt important en l’objectiu de 
fer de Masquefa un pobles més 
cohesionat i vertebrat”.
La recepció a la Sala de Plens 
va concloure amb la signatura 
de la presidenta al llibre d’ho-
nor de l’Ajuntament i el lliu-
rament a Mercè Conesa d’una 
placa en record de la seva vi-
sita. I tot seguit, la comitiva va 
realitzar una visita institucio-
nal a la piscina municipal del 
camp de futbol i a les
instal·lacions del Futbol Club 
Masquefa per comprovar in-si-
tu l’estat de les obres de cons-
trucció de la coberta –iniciades 
recentment- i conèixer tots els 
detalls d’aquest projecte que 

és previst que culmini a finals 
d’aquest 2018.
Mercè Conesa es va acomi-
adar de Masquefa passades 
les 10 del matí tot agraint la 
invitació de l’Ajuntament i la 
seva hospitalitat i assegurant 
que “ha estat un honor visitar 
Masquefa en un moment clau 
de l’organització territorial del 
municipi. Des de la Diputació 
ens comprometem a seguir 
col·laborant amb l’Ajuntament 
per garantir l’equitat de serveis 
a tota la ciutadania, assegurar 
l’excel·lència de la població, 
la preservació de l’entorn i el 
dinamisme econòmic que fan 
del municipi la porta d’entra-
da a l’Anoia”.

ÒDENA / LA VEU 

Aquest divendres 23 
de març, a les 19.30 
h, Òdena celebrarà 

per segon cop el Dia Mundi-
al de la Poesia amb un reci-
tal popular de poemes obert 
a la participació de tothom. 
L’any passat es va celebrar 
per primera vegada i va tenir 
molt bona acollida, per tant 
el consistori ha decidit tornar 
a repetir l’experiència. L’acti-
vitat tindrà lloc a l’ermita de 
Sant Miquel i els poemes es-
taran acompanyats de la mú-
sica en directe de la guitarra 
del company de l’Ajuntament 
d’Òdena, Pere Regordosa.
Tothom que vulgui partici-

par-hi només ha d’escollir un 
poema que li agradi, propi o 
bé d’algun altre poeta, cone-
gut o no, i presentar-se a l’ac-
te per llegir-lo. Per facilitar 
l’organització s’agrairà que 
les persones interessades ho 
comuniquin abans trucant a 
l’Ajuntament (938017434) o 
enviant un correu electrònic 
a regordosabp@odena.cat. 
Marc Guarro, corrector i mo-
derador de clubs de novel·la 
i tallers de poesia, conduirà 
l’acte. A l’acte també hi assis-
tirà l’alcalde, Francisco Gui-
sado, que donarà la benvin-
guda als presents i animarà 
tothom a participar d’actes 
com aquest, que treuen la 
cultura dels prestatges i a tra-

vés dels quals es comparteix 
coneixement amb els veïns i 
veïnes. 
Cada any, coincidint amb 
el 21 de març, la UNESCO 
celebra el Dia Mundial de la 
Poesia i convida a reflexio-
nar sobre el poder del llen-
guatge poètic i les capacitats 
creadores de cada persona. 
D’acord amb la decisió de 
la UNESCO, el principal 
objectiu d’aquesta acció és 
donar suport a la diversi-
tat lingüística a través de 
l’expressió poètica i donar 
l’oportunitat a les llengües 
amenaçades de ser un vehi-
cle de comunicació artística 
en les seves comunitats res-
pectives.

Òdena celebra el Dia Mundial de la Poesia 
amb un recital popular

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Masquefa va 
rebre dimecres 21 de març un 
reconeixement públic per l’ús 
de les eines d’administració 
electrònica durant el Congrés 
de Govern Digital Local 2018 
celebrat al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelo-
na (CCCB). Aquesta distinció 
s’atorga en base als indicadors 
objectius que recull el Consor-
ci de l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) analitzant 
els webs dels ens locals i l’ús 
dels serveis del mateix con-
sorci. Els resultats obtinguts es 
publiquen en un informe so-
bre l’administració electrònica 
que, entre d’altres, recull aspec-
tes com ara si el web municipal 
ofereix tramitació electrònica, 
si té seu electrònica i tauler 
electrònic d’edictes, si els pro-
veïdors hi poden dipositar fac-
tures electròniques o rebre no-
tificacions electròniques, o bé 
si l’Ajuntament intercanvia da-
des telemàticament amb altres 
administracions. Masquefa va 
rebre la distinció en la cat ca-
tegoria de municipis de 5.001 a 
20.000 habitants conjuntament 
amb altres localitats catalanes. 
L’alcalde de Masquefa, Xavier 
Boquete, mostra la seva satis-
facció per aquesta distinció 
que ha situat el municipi en 
primera posició.

L’Ajuntament rep 
un reconeixement 
per la implementa-
ció de l’administra-
ció electrònica
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S.MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Sant Martí de Tous viurà 
el proper 19 de maig la 
segona edició de la tro-

bada de Clio 16V i Williams. 
L’any passat es va celebrar la 
primera edició d’un esdeve-
niment que va comptar amb 
diversos patrocinadors i amb 
el suport de l’Ajuntament de 
la població.
En l’edició de l’any passat 
van participar 42 vehicles de 
marca del rombe arribats des 
de diferents localitats de tota 
Catalunya, la qual, va poder 
catalogar-se com a èxit d’aflu-
ència ja que pràcticament 
va igualar a l’edició nacional 
celebrada a Madrid l’any an-
terior.
Aquest any, en vista de l’inte-
rès que va despertar l’esdeve-
niment, a més dels utilitaris 
esportius com el  Clio  16V 
i Clio Williams, s’incorporen 

a la llista de vehicles acceptats 
una sèrie de models clàssics i 
esportius de la marca gal·la 
entre els anys 1964 i 1996, des 
dels mítics R8  Gordini  pas-
sant per el Alpine A110 o R5 
Turbo, fins i tot les berlines 
més representatives dels 80 
i 90 com els R25 V6 o Safra-
ne  Biturbo. Tots ells formen 
part de la història automobi-
lística de Renault però també 
de molts aficionats al motor 
de totes les edats per la seva 
presència en  rallies  o proves 
automobilístiques de la dèca-
da dels 70, 80 i 90.
L’esdeveniment donarà co-
mençament a les 9 del matí. 
Dins de les activitats previs-
tes, hi haurà esmorzar per 
als assistents, lliurament de 
premis a les diferents catego-
ries seleccionades, sorteigs i 
una ruta per carreteres de la 
comarca. Com a part final, es 
realitzarà un menjar entre els 

Segona trobada de Clio 16V i Williams, el maig a Tous

propietaris.
Aquest esdeveniment afronta 
el seu segon any amb l’ob-
jectiu d’afermar-se dins del 
panorama de les concentra-
cions a nivell de Catalunya 
i a ampliar l’espectre d’as-

sistents que podran gaudir 
i veure en directe una gran 
quantitat de models mítics 
de Renault que rarament es 
veuen per les nostres car-
reteres excepte en aquest 
tipus d’ocasions. La troba-

da compta amb la col·labo-
ració de Renault Ros Au-
tomoció, Meguiars, Luda 
Motorsport, Recambios Ta-
xi-Auto, VPR Refrigeració, 
Salinas Automoció i l’Ate-
neu de Sant Martí de Tous

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El passat divendres, la 
presidenta de la Di-
putació de Barcelo-

na, Mercè Conesa, va visitar 
el municipi de La Torre de 
Claramunt i es va reunir amb 
l’alcalde i regidors per a trac-
tar diferents temes d’interès 
relacionats amb l’urbanisme, 
els equipaments municipals 
i el turisme. Arribats al punt 
de l’ordre del dia del mur de 
contenció a la urbanització 
de Pinedes de l’Armengol, 
Conesa, va voler traslladar-se  
per a conèixer de primera per-
sona l’estat del mur. El mur 
necessita rehabilitació urgent i 
en aquest sentit, l’Ajuntament 
es posarà mans a l’obra per a 
no demorar l’actuació.
Els altres temes de l’ordre del 
dia van ser la inauguració de 
la instal·lació de la gespa arti-
ficial al camp de futbol, l’adap-
tació de 500 metres de carre-

tera en un pas de vianants per 
a la millora de la comunicació 
entre nuclis disgregats i els 
projectes “Vies Blaves”,  “Bar-
rques go” i “l’Anoia, Terra de 
Castells”. 
La presidenta de la Diputació 

La presidenta de la Diputació de Barcelona 
visita la Torre de Claramunt

va explicar que el Pla Zonal 
de carreteres de l’Anoia està 
a punt d’engegar i que s’estre-
narà amb la rehabilitació de 
la carretera d’Espoia fins a 
Pinedes de l’Armengol, aques-
ta serà la primera obra del 

conjunt que contempla el pla. 
Amb aquesta actuació, aquest 
camí passarà a incorporar-se a 
la xarxa local com a carretera. 
En aquest sentit, l’alcalde, Jau-
me Riba, va expressar la seva 
satisfacció, ja que “la nova in-
fraestructura garantirà l’accés 
a tots els serveis per part dels 
veïns i veïnes dels dos nuclis”.
Després de la visita a La 
Torre de Claramunt, Mer-
cè Conesa, va dirigir-se als 
municipis veïns de La Pobla 
de Claramunt i Igualada, on 
també va ser rebuda per les 
autoritats. Abans de La Tor-
re, la presidenta venia de vi-
sitar el poble de Masquefa.

Mercè Conesa es va 
reunir amb l’alcalde i 

els regidors per tractar 
temes d’interès relacio-

nats amb urbanisme

LA LLACUNA / LA VEU 

El proper dimecres 28 de 
març l’Ajuntament de la 
Llacuna organitza una 
xerrada sobre les pensi-
ons.
Les pensions són una de 
les principals preocupa-
cions de la gent gran del 
nostre país.Per aquest 
motiu, l’Ajuntament orga-
nitza una xerrada infor-
mativa i col·loqui sobre 
el present i el futur de les 
pensions.
La xerrada porta per títol 
“Les pensions: són soste-
nibles?” i anirà a càrrec 
de l’economista, membre 
d’Economistes Davant la 
Crisi, Emili Ferrer.
L’acte es durà a terme al 
saló de plens de l’Ajunta-
ment i començarà a les 7 
de la tarda.

Dimecres, xerrada 
sobre pensions a la 
Llacuna
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LA LLACUNA / LA VEU 

La Llacuna disposa de tres 
noves rutes dins l’aplica-
ció Natura Local, una 

app especialitzada en la difusió 
del patrimoni natural, on es 
poden trobar prop de 400 ex-
cursions en família, itineraris a 
peu i en BTT i suggeriments de 
vacances arreu de Catalunya.
Les rutes que hi trobem de la 
Llacuna són : Cap al pla No-
vell pel castell de Vilademàger, 
Passejada pel bosc del Paradís 
i la del Puig Castellar i la plana 
d’Ancosa.  De cada una d’elles 
l’app facilita informació deta-
llada sobre cadascun dels re-
correguts (distància i durada, 
desnivell, grau de dificultat, 
etc.) i una llista dels llocs d’in-
terès des del punt de vista del 
paisatge, la geologia, la flora i la 
fauna, l’arquitectura o el medi 
ambient.
L’APP Natura Local és gratuïta 

i es pot consultar en diferents 
idiomes. A més, permet guar-
dar la ruta triada de manera 
que no cal tenir cobertura per 
accedir al contingut. 
L’aplicació també ofereix in-
formació sobre els accessos, 
els allotjaments, els restau-
rants i els principals atractius 
històrics i culturals del poble. 
Actualment ja té informació 
de més de 340 rutes.

La Llacuna ja té tres rutes 
a l’app Natura Local

Aquesta actuació s’emmarca 
en la voluntat de l’Ajuntament 
de La Llacuna per donar a 
conèixer els atractius turístics 
del territori i del municipi; 
patrimoni, entorn, gastrono-
mia, i se suma a algunes de les 
activitats ja iniciades recent-
ment com les visites guiades al 
municipi que tenen lloc cada 
3r dissabte de mes o visites al 
castell, entre altres.

LA LLACUNA / LA VEU 

El 2 i 3 de juny organit-
zaran unes Jornades de 
l’Associacionisme amb 

portes obertes per donar-se a 
conèixer
L’Ajuntament de la Llacuna 
amb la col·laboració del de-
partament de participació ciu-
tadana del Consell Comarcal 
de l’Anoia va realitzar el passat 
3 de març una trobada amb les 
entitats de la Llacuna per tal 
de treballar en dos objectius: 
d’una banda arreglar, reactivar 
i dinamitzar l’actual Casal o 
Espai d’Entitats de la Llacuna, 
i, de l’altra, iniciar una prova 
pilot de coordinació d’un Pro-
grama d’Activitats trimestral 
que reculli totes les seves pro-
postes i les de l’Ajuntament.

Per aconseguir el primer dels 
objectius es van proposar unes 
Jornades de l’Associacionisme 
cultural els dies 2 i 3 de juny, 
a tocar del 4 de juny, Dia de 
l’Associacionisme Cultural. 
Durant aquests dos dies es 
netejaria i actualitzaria l’Es-
pai d’Entitats de la Llacuna i 
es farien portes obertes a l’es-
pai. Així, dissabte es preveu 
una feina de treball intern de 
les entitats per netejar, revisar 
materials i armaris, la deco-
ració i les possibles millores. 
Diumenge seria el torn de 
les portes obertes, amb una 
Mostra d’entitats al voltant 
dels safareigs i el Casal en 
què aquestes es puguin do-
nar a conèixer i organitzar 
activitats i tallers per a tots 
els visitants.

El segon objectiu es treballa-
rà amb una recollida de totes 
les dades de les activitats que 
organitzin Ajuntament i enti-
tats els pròxims mesos d’abril, 
maig i juny. La proposta és que 
el Programa d’Activitats de la 
Llacuna tingui forma de díptic 
o tríptic, que es farà arribar a 
totes les cases del municipi en 
paper i que també es penjarà 
al web municipal i es compar-
tirà a les xarxes socials.
Aquesta sessió s’emmarca 
dins del procés participatiu 
per a la creació d’una Taula 
de treball de les Entitats del 
municipi de la Llacuna amb 
la voluntat d’establir línies de 
treball per dinamitzar i acti-
var el teixit associatiu i social 
del municipi amb els matei-
xos agents del territori.

Les entitats de la Llacuna volen 
recuperar el Casal i coordinar un 
programa d’activitats municipals

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Un total de 210 veïns i 
veïnes del municipi 
de Vallbona van ser 

ateses pels serveis socials del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
gràcies al conveni que l’Ajun-
tament té amb l’entitat comar-
cal. Del total, 62 persones eren 
ateses pels serveis d’atenció a 
les famílies, 27 persones pels 
serveis d’atenció a la infància, 
2 pels serveis de joventut, 9 
pels serveis d’atenció a les do-
nes, 38 pels serveis a la gent 
gran, 21 pels serveis a perso-
nes amb discapacitat, 1 pels 
serveis a minories ètniques, 1 
pels serveis a persones sense 
llar, 1 per toxicomania, 10 pels 
serveis a malalts psiquiàtrics 
no institucionalitzats, 4 pels 
serveis a immigrants i 34 per 

altres serveis.
El total de les accions realitza-
des sobre el conjunt de perso-
nes ateses va ser de 293, de les 
quals 271 eren accions d’in-
formació i orientació, 21 de 
prevenció i inserció i 1 d’aten-
ció domiciliària.
El gruix de l’assessorament 
prestat era sobre aspectes eco-
nòmics (30%) i de salut i dro-
godependència (25%). Altres 
van ser ateses per temes de 
mancances socials (19%), dis-
capacitat (7%), laborals (5%), 
aprenentatge (2%), habitatge 
(5%) i altres (3%). 
El sistema de serveis soci-
als del Consell Comarcal de 
l’Anoia constitueix el conjunt 
de recursos, prestacions, ac-
tivitats, programes, objec-
tes i equipaments destinats a 
l’atenció social de la població

210 vallbonencs són atesos 
pels serveis socials del 
Consell Comarcal el 2017

ORPÍ / LA VEU 

El passat diumenge 18 de 
març va tenir lloc la ja 
tradicional festa de la 

matança del porc , sense sa-
crifici de l´animal, organitza-
da per la Comissió de Festes. 
A partir de les 8 del matí, a la 
Plaça Sant Jordi de Can Bou, 
es va començar a posar tot en 
marxa,els costellams al roma-
ní,que van trigar vàries hores 
en estar preparats, i els cigro-
nets. Cap a les deu va tenir 
lloc l´esmorzar, amb pa amb 

tomàquet, llom i sardines a la 
brasa. Fins a l´hora de dinar es 
van elaborar els tastets blancs 
i negres que acompanyarien 
els cigrons, i també botifarres, 
llom i  llonganisses. A quarts 
de tres de la tarda es va oferir 
el dinar, de menú cigronet de 
l´Anoia amb tastets blancs i 
negres, costella al romaní i 
bunyols de Quaresma.
Va ser un dia rodó gràcies a 
la col.laboració de veïn/ïnes 
del municipi sense l´ajut dels 
quals la diada no haura estat 
possible.

Matança del porc a Orpí

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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CAPELLADES / LA VEU 

Fruit de la coordinació 
entre l’àrea de Cultura 
i la Societat La Lliga, 

l’Ajuntament de Capellades ha 
iniciat un seguit de millores al 
Teatre, entre les quals desta-
ca l’habilitació d’una sala per 
a activitats de petit format. 
El nou equipament, ubicat al 
segon vestíbul, s’ha preparat 
amb més il·luminació -inclo-
sa llum escènica específica-, 
mobiliari, projector, pantalla, 
equip de so i climatització di-
mensionada a la nova sala. 
Aquest espai està pensat per 
fer-hi cinema, conferències o 
altres actuacions de petit for-
mat. Així mateix, podrà aco-
llir activitats que actualment 
tenen lloc al Saló Rosa en dies 
en que hi hagi coincidència 
d’esdeveniments. 
D’altra banda, s’han fet mi-
llores en el conjunt de la ins-
tal·lació elèctrica del Teatre, 
adequant-la a la normativa 
vigent, i s’han substituït els 
llums d’emergència. 
A més a més, amb un nou 
punt de connexió al pati de 
La Lliga, es dóna resposta a la 

creixent demanda d’organitzar 
activitats exteriors en millors 
condicions. 
Una altra de les necessitats 
ateses, bàsicament d’entitats 
que utilitzen La Lliga, ha estat 
la creació d’un petit espai tan-
cat, sota les escales d’accés a la 
llotja, per guardar-hi material. 
Segons Àngel Soteras, regidor 
de Cultura, “amb aquesta nova 
sala, completament equipada, 
donem sortida a la creixent 
necessitat d’equipaments cul-
turals d’una societat especial-
ment activa com és La Lliga i 
Capellades en el seu conjunt. 
Som conscients també tots, 

El Teatre de La Lliga estrenarà una 
nova sala

Ajuntament i La Lliga, que 
més activitat i més col·labora-
ció impliquen necessàriament 
més coordinació. Per aquesta 
raó, busquem millorar la pla-
nificació de l’equipament amb 
la presència de personal tècnic 
de l’Ajuntament en reunions 
de l’entitat. Més amb visió de 
futur, reprendrem ara també 
la Comissió de Seguiment del 
Conveni Ajuntament-La Lli-
ga, inactiva fa molts anys. El 
conveni respon a una situació 
concreta, la dels anys 90, que 
poc té a veure amb la realitat 
actual, i hauríem d’anar preve-
ient ja escenaris futurs ”. 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimarts, amb for-
ça retràs sobre l’horari 
previst a causa del fort 

vent que ha bufat durant tota la 
jornada, la Volta a Catalunya ha 
passat per Capellades.
Ha estat la segona etapa de la 
98ena Volta a Catalunya, entre 
Mataró i Valls, que ha acabat 
amb victòria de Alejandro Val-
verde que s’ha col·locat com a 
líder de la general després d’un 
esprint a la mateixa ciutat.
L’anècdota de la jornada s’ha 
viscut a l’entrada d’Igualada 
quan el pas a nivell a obligat els 
ciclistes fugats a aturar-se du-
rant 20 segons.

Era previst que l’etapa acabés a 
les 5 de la tarda, però tot s’ha 
endarrerit més d’una hora a 
causa del vent.
Al seu pas per Capellades els 
ciclistes han estat animats pel 

La Volta Ciclista a Catalunya passa 
per Capellades

públic que no s’ha volgut perdre 
l’esdeveniment, malgrat el vent.
Mentre no ha passat el gruix 
de la cursa el trànsit no s’ha 
tallat i s’ha pogut circular 
amb normalitat.

CAPELLADES / LA VEU 

Tal com és habitual de 
cada curs els nens i ne-
nes de tercer es reunei-

xen amb l’alcalde de Capellades, 
Aleix Auber, per fer-li un seguit 
de preguntes.
Primer, comencen a les classes 
estudiant amb les professores 
com funciona l’ajuntament d’un 
municipi. Després elaboren una 
llista de preguntes diverses que 
van des de qüestions munici-

pals i polítiques a altres de per-
sonals.
Enguany, els alumnes han ma-
nifestat molta curiositat per 
conèixer quins són els princi-
pals serveis que dóna l’Ajunta-
ment de Capellades i també pel 
nou servei de recollida d’escom-
braries porta a porta, que es co-
mençarà a aplicar el 18 de juny.
Ara, amb una hora de pregun-
tes i respostes, els nens i nenes 
tenen molt material per conti-
nuar treballant a classe.

Els alumnes de tercer de 
l’escola Marquès de la Pobla 
entrevisten l’Alcalde

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest més de març 19 treba-
lladores de la Residència de 
Capellades, Fundació Con-
sorts Guasch, - infermera, 
fisioterapeuta, treball social, 
administració, direcció i 16 
gerocultores- han assistit a una 
nova formació.
En el marc de la formació con-
tínua en matèria de prevenció 

de riscos laborals, es va anar 
al “Centre Orgué” d’Igualada 
a fer una formació sobre pro-
ductes de suport per a mobilit-
zacions i transferències segures 
a càrrec del terapeuta ocupaci-
onal Arnau Castells.
Va ser una formació de 4 hores 
molt profitosa ja que tot el per-
sonal va poder veure i provar 
de forma pràctica tots aquests 
productes.

Formació dels treballadors 
de la residència

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada.  Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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PIERA / LA VEU 

En el marc de la celebra-
ció del 25è aniversari 
de l’Associació Catala-

na d’Escoles de Música, du-
rant el mes de març l’entitat 
ha organitzat dues trobades 
d’instruments en les quals 
hi ha participat alumnes de 
l’Aula de Música Maria Esco-
là i Cases de Piera.
La primera va ser el passat 
10 de març al pavelló Barris 
Nord de Lleida. La trobada de 
Guitarres i Baixos va comptar 
amb la participació de més de 
900 músics dirigits per Xavi 
Grau i Bernat Guàrdia.
La segona va ser la trobada 
de banda a la qual van as-
sistir-hi alumnes pierencs 
que estan aprenent a tocar 
instruments de vent. Més 
de 1700 músics van omplir 

el Tàrraco Arena Plaça de la 
ciutat de Tarragona en la tro-
bada de banda més nombro-
sa feta fins ara a Catalunya. 
Aquestes activitats es po-
den desenvolupar gràcies 
al treball d’equip promogut 

Participació pierenca en trobades 
d’instruments

per les escoles de música 
d’arreu del territori que, 
durant setmanes, treballen 
amb els seus alumnes les di-
ferents peces que posterior-
ment s’interpreten en cada 
esdeveniment.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 17 de març, 
familiars, amics i represen-
tants municipals es van reu-
nir per celebrar els 100 anys 
d’en Pablo Gordillo Pedre-
gosa. Nascut el 12 de març 
de 1918, la seva família va 
organitzar un acte a la vila 
per celebrar una vida plena 
de vivències i experiències. 
L’Ajuntament de Piera va vo-
ler ser-hi present a la celebra-
ció. L’alcalde, Josep Llopart, el 
primer tinent d’alcalde, Jordi 
Madrid, i la regidora de Gent 
Gran, Vanesa Fernández-Ar-
royo, van obsequiar al senyor 
Gordillo amb una placa mu-
nicipal i un ram de flors.

De la mateixa manera, la Ge-
neralitat va fer-li entrega de 
la tradicional medalla cente-
nària i d’un text de felicitació. 
Durant l’homenatge, es va 

Pablo Gordillo, un avi pierenc 
centenari

remarcar sobretot la impor-
tància d’escoltar i valorar els 
coneixements de la gent gran 
per part de les generacions 
posteriors.  

PIERA / LA VEU 

En el marc del progra-
ma BiblioLab, de la 
Xarxa de Biblioteques 

Municipals que desenvolupa 
i dóna suport a accions que 
tenen com a finalitat l’accés al 
coneixement a través de l’ex-
perimentació i metodologies 
innovadores i creatives en un 
entorn col•laboratiu obert a 
la ciutadania, la Biblioteca de 
Piera ofereix el segon taller 
programat al voltant de la lec-
toescriptura el proper dijous 
5 d’abril a les 17.30h
Conte animat és una sessió 
familiar on els participants 
elaboraran el seu propi con-

te a través de la creació de 
personatges, sons, històries 
i coreografies; utilitzant ins-
truments tecnològics i del 
llenguatge audiovisual com 
a mitjà de comunicació per 
enregistrar, escoltar i parlar. 
Es crearan diferents tipus de 
textos, com ara contes i relats, 
gaudint del plaer de la creació 
de mons imaginaris a través 
de les paraules i les imatges. 
Hi poden participar les famí-
lies amb nens i nenes de 4 a 
7 anys i es poden formalitzar 
les inscripcions a la mateixa 
biblioteca des del dimecres 
21 de març. Les places són li-
mitades i la participació gra-
tuïta. 

Conte animat, taller 
experimental, a la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge 18 
de març es va celebrar 
al Pavelló Poliesportiu 

El Prat el primer Campionat 
de Muay Thai / Boxa de Pi-
era, organitzat pel Club Es-
portiu d’Arts Marcials, amb el 
suport de l’Ajuntament. L’es-
deveniment va comptar amb 
la presència de la regidora 
d’esports, Maite Guzmán, i va 
tenir un gran èxit de públic. 
Des de l’organització assegu-

ren que va ser un espectacle 
que va comptar amb algunes 
de les joves promeses d’aquest 
esport. Destaca també el bon 
paper que van fer els alumnes 
de l’escola Kiat Chock Dee 
que van deixar palès que tant 
el muay thai com la boxa són 
dos esports molt vius a la vila. 
La jornada va finalitzar amb 
un combat professional entre 
els esportistes Álex Rivero i 
John Jairo que va fer gaudir a 
tots els aficionats que omplien 
les instal·lacions municipals. 

Primer Campionat de 
Muay Thai a Piera

PIERA / LA VEU 

El passat dilluns 12 de març, 
es va organitzar a la Sala Fo-
ment de Piera una nova sessió 
del taller de parentalitat per a 
famílies. L’objectiu de l’activi-
tat va ser oferir als pares i les 
mares assistents eines i recur-
sos per abordar les relacions 
amb els seus fills i filles ado-

lescents. El taller va barre-
jar dinàmiques grupals amb 
debats i exercicis de reflexió 
individuals, on es van tractar 
els límits i les normes a esta-
blir als joves. Així mateix, es 
va treballar el control i la co-
municació en l’àmbit familiar, 
així com la manera d’afrontar 
els problemes o els petits con-
flictes de la vida quotidiana.

Nova sessió del curs de parentalitat 
per a famílies

FOTO: Lara Ribera
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VECIANA / LA VEU 

Aquest diumenge 25 de març 
el municipi de Veciana enceta-
rà els actes de Setmana Santa 
amb la celebració de la missa 
de Rams a l’església de Sant Pere 

del Vim.
La benedicció de palmes, llorers 
i palmons tindrà lloc a les onze 
del matí i donarà pas a l’acte li-
túrgic oficiat per mossèn Carles 
Riera i acompanyat per les veus 
de la Coral de Veciana.

Diumenge Festa de Rams 
a Sant Pere del Vim

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E ls Hostalets de Piero-
la viu aquest moment 
amb gran intensi-

tat i amb ganes de gaudir i 
compartir-lo amb familiars 
i amics. L’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i entitats 
i associacions del municipi 
han organitzat un programa 
ben especial, ple d’actes per 
a tothom. Del 23 de març a 
l’1 d’abril hi haurà esdeveni-
ments de caràcter familiar, lú-
dics, turístics i religiosos que 
ens faran gaudir d’aquests pri-
mers dies de llum i color.
El programa previst és:

Divendres, 23 de març:
• Contacontes especial Set-
mana Santa. 18.00h. Biblio@
ccés.

Dissabte, 24 de març:
• Cinema familiar amb “Jun-
gle Bunch, la colla de la selva”. 
18.00h. Auditori de Cal Fi-
gueres.

Diumenge, 25 de març:
• Benedicció de rams i ofici de 
rams. 12.45h. Església de Sant 
Pere.

Dilluns, 26 de març: 
• Inici del Casal de Setmana 
Santa a càrrec de l’Esplai Pí-
fies.

• Cinema infantil amb “Emo-
ji, la pel·lícula”. 18.00h. Audi-
tori de Cal Figueres

Dimarts, 27 de març:
• Òpera en directe des del 
Royal Opera House de Lon-
dres amb “Bernstein Celebra-
tion”. 20.15h. Auditori de Cal 
Figueres.

Dimecres, 28 de març:
• Cinema infantil amb “Capi-
tà Calçotets”. 18.00h. Auditori 
de Cal Figueres.

Dijous, 29 de març:
• Missa del Sant Sopar del Se-
nyor. 21.00h. Església de Sant 
Pere.
• Hora Santa de Pregària. 
23.00h. Església de Sant Pere.

Divendres, 30 de març:
• Celebració de la Passió del 
Senyor. 12.30h. Església de 
Sant Pere
• ViaCrucis. 20.00h. Església 
de Sant Pere.

Dissabte, 31 de març:
• Missa de la Vetlla Pasqual 
de Resurrecció del Senyor. 
21.00h. Església de Sant Pere.

Diumenge, 1 d’abril: 
• Ofici Solemne de Pasqua. 
12.00h. Església de Sant Pere
• Ball de la Gent Gran. 18.30h. 
Auditori de Cal Figueres.

La Setmana Santa arriba 
amb la primavera als 
Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Aprofita aquesta Set-
mana Santa per fer 
turisme paleontològic 

als Hostalets de Pierola. Visita 
el CRIP i fes una immersió pa-
leontològica total.
Podràs visitar l’exposició “Una 
finestra al Miocè“, que està 
oberta cada dia inclosos els 
festius (només en horari de 
matí), aprofitar les visites co-
mentades que es fan dos cops 
al dia, i com a novetat, tam-
bé te’n podràs emportar una 
mostra del Miocè a casa si 
participes al taller de petjades.
Visitar l’exposició et pot do-
nar resposta a preguntes com: 
¿Per què als Hostalets hi ha 
tants de fòssils? ¿Quines espè-

cies s’hi han trobat? I potser 
a les qüestions més impor-
tants: ¿Per què als Hostalets 
hi ha tantes restes de primats? 
¿Quin lloc de l’evolució dels 
homínids ocupen els primats 

Turisme paleontològic als Hostalets de 
Pierola durant la Setmana Santa

identificats?.
Per saber-ne més, no et perdis 
es visites comentades que es 
faran cada dia a les 12:00 i a les 
17:30 (l’horari de tarda cada 
dia excepte els festius). La vi-
sita comentada té un preu de 
4€ per participant. Gratuït per 
als menors de 6 anys.
Per últim, si aneu acompa-
nyats dels petits de la casa, us 
recomanem el taller de petja-
des. Descobrirem com es pot 
fossilitzar una petjada També 
farem la interpretació de ras-
tres i us podreu endur a casa 
una rèplica d’una petjada d’un 
animal del Miocè! El taller té 
un preu de 5€ per participant. 
Es farà cada dia a les 13:00 i 
a les 18:30 (l’horari de tarda 
cada dia excepte els festius).

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Un any més ens trobem 
a punt de celebrar la 
Pasqua!

Aquest diumenge 25 de març 
s’escenificarà el traspàs de la 
bandera de les Caramelles de 
Tous al final de la missa de 
Rams. L’ abanderat del 2017 
el Manel Pons farà entrega de 
la bandera al nou abanderat 
d’aquest 2018, el Josep Domè-
nech, que com mana la tradi-
ció l’ha de tenir exposada al 
balcó fins la vigília.
A partir de diumenge i fins 
el dissabte 31 ja es pot pas-
sar a encarregar la toia a Cal 
Ton (preu 12€). Qui no tingui 
balcó dins el recorregut de 
les cantades de Caramelles, i 
com a novetat aquest any, la 
podrà recollir des del balcó 
del consistori durant la can-
tada a la Plaça Major.
El següent diumenge 1 
d’Abril, el dia de Pasqua, 
Sant Martí de Tous tornarà 
a vibrar amb les  tradicionals 
caramelles, que cada any ani-
men places i carrers del poble 
de la mà de cantaires de totes 
les edats i dels joves músics 
del poble. No hi faltaran, com 
mana la tradició, els nens i 
nenes d’ entre sis i set anys 
vestits d’hereus i pubilles, els 
ballesters i les lloques, i les 
toies i els clavells. 
A dos quarts de deu del matí 

els caramellaires, precedits de 
l’ abanderat, començaran les 
cantades a l’entrada del poble. 
Després de la Missa Major, 
cap a les 12 del migdia, con-
tinuaran les cantades, de les 
quals destaquen la que es fa 
a la Plaça de l’Església i la de 
davant de l’Ajuntament. Les 
cançons que sonaran aquest 
any són És la Moreneta d’ An-
toni Carcellé; Les Caramelles, 
música de C. Pérez Martínez i 
lletra de Joan Misterio; l’Ha-
llelujah de Leonard Cohen; 
El Cant de la senyera i altres 

cançons populars catalanes.
El dilluns de Pasqua, el dia 
2 d’Abril, se celebrarà el tra-
dicional aplec al Santuari de 
Sentfores. Allà es podrà par-
ticipar de l’eucaristia a les 11 
del matí, gaudir del tradicio-
nal joc de bitlles i ballar sar-
danes al so de la cobla.
Pel diumenge 22 d’abril s’està 
organitzant un dinar popular 
per donar per acabades les 
Caramelles 2018. Una troba-
da festiva on ens ho passarem 
d’allò més bé. Aneu reservant 
la data al vostre calendari!

A Sant Martí de Tous, per Pasqua, 
Caramelles
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CALAF / LA VEU 

Des del curs 2012-13 el 
Departament d’En-
senyament va deixar 

de convocar les subvencions 
per al sosteniment dels cen-
tres educatius municipals de 
primer cicle i, per tant, va 
deixar de finançar les escoles 
bressol del sistema públic i va 
passar a ser una suplència es-
pontània de les Diputacions, 
que les van assumir en part, 
però deixant de finançar al-
tres projectes municipals per 
manca de recursos.
Per això, el setembre de 2014, 
36 municipis van iniciar un 
Recurs Contenciós Adminis-
tratiu contra la Generalitat 
pel finançament de les escoles 
bressol. El Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya 
(TSJC) els ha donat la raó i ha 
dictat que el Govern de Cata-
lunya ha de pagar els imports 
corresponents de les anuali-
tats 2012,2013 i 2014.
Segons un comunicat realit-
zat per l’Associació Catalana 
de Municipis, en la darrera 
reunió de la Comissió Mixta 
entre el Departament d’En-
senyament i les Entitats Mu-
nicipalistes, la Generalitat de 
Catalunya ha manifestat la 

voluntat, un cop la sentència 
del TSJ sigui ferma, d’abonar 
el deute amb els ajuntaments 
que han subscrit convenis 
malgrat no hagin interposat 
recurs.
Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment de Calaf ha presentat 
una sol·licitud formal al Go-
vern de la Generalitat per re-
soldre amb caràcter general 
els compromisos adquirits 
per al cofinançament de les 
Escoles Bressol Municipals 
recollits en l’Acord Marc de 
19 de novembre de 2010. A 
més, també li demana l’elabo-
ració d’una nova proposta de 
corresponsabilització de cos-
tos i sosteniment de places 

Calaf reclama 347.360 euros a la Generalitat 
corresponents a les subvencions 
pendents per a la llar d’infants municipal

per a infants de 0 a 3 anys en 
les llars d’infants municipals.
Les quantitats sol·licitades 
per  l’Ajuntament de Calaf per 
a La Boireta corresponen a les 
següents xifres:
- Curs 2012-2013: 58 alum-
nes, 75.400 euros
- Curs 2013-2014: 48,4 alum-
nes, 62.920 euros
- Curs 2014-2015: 51 alum-
nes,  66.300 euros
- Curs 2015-2016: 54,6 alum-
nes, 70.980 euros
- Curs 2016-2017: 55,2 alum-
nes, 71760 euros
Aquestes dades impliquen el 
pagament de 347.360 euros 
corresponents als 1.300 euros 
pels  267,2 alumnes totals.

VECIANA / LA VEU 

Tal i com estava anunci-
at el passat diumenge 
18 de març el poble de 

Veciana va celebrar la festa en 
honor al seu patró, l’arcàngel 
Sant Gabriel.
La festa va començar a 2/4 de 
12 del matí amb una ballada 
de sardanes a la plaça de l’es-
glésia. Al cap de mitja hora 
es va iniciar la missa oficia-
da per mossèn Enric Garcia 
i acompanyada per les veus 
de la coral de Veciana que la 
va cloure cantant els goigs en 
honor a l’arcàngel. Un cop 
acabat l’acte litúrgic l’alcalde 
de Veciana, Jordi Servitje, i la 
regidora Mireia Duran van 
donar la benvinguda a l’hereu 
i pubilla d’enguany Martí Pal-
més i Neus Masana i van obse-
quiar i acomiadar a la parella 
formada per Guim Llambés i 

Gala Treserra que han repre-
sentat Veciana a Fira Anoia 
i altres esdeveniments cul-
turals de la comarca durant 
els darrers mesos.

Veciana va viure, un any més, la festa 
de Sant Gabriel

A la sortida del temple es va 
fer el repartiment del típic pa-
net beneït a tots els assistents, 
gentilesa enguany, de la família 
Masana-Closa de Cal Queralt.

CALAF / LA VEU 

La cantant i guitarris-
ta Núria Graham serà 
l’estrella de la propera 

cita del Festival MEB, Músi-
ques per escampar la boira, 
que organitza el Casino de 
Calaf. De nou, el concert està 
programat per al dissabte, 24 
de març, a les 20.30 hores i 
anirà precedit per Joan Prat 
i la banda. 
I és que amb l’objectiu de 
potenciar els artistes del 
territori, en aquesta segona 
edició, el Casino de Calaf 
ha programat diferents ban-
des locals. Aquest dissabte 
serà el torn del músic de La 
Llavinera que oferirà un re-

pertori versionant les grans 
bandes, acompanyat per la 
seva banda. 
En acabat, Núria Graham 
seduirà, amb la seva veu i la 
guitarra, un públic que va 
creixent i consolidant aques-
ta proposta cultural i musi-
cal. De fet, ja ha captivat 200 
persones en els dos primers 
concerts. 
Pavvla, amb Virgi i Kike de 
teloners, va estrenar el pas-
sat 24 de febrer la nova sala 
i la segona edició del festival 
captivant un públic entre-
gat. I el passat 10 de març el 
públic va omplir la sala per 
escoltar les versions de músi-
ca pop, catalana i de sempre 
magistralment interpretades 
pel Trio Segarrenc que van 
precedir un concert únic 
amb l’Abrié & Cordero Duro, 
dos contrabaixos i dues po-
tents veus que van fer vibrar 
els presents. 

Talent i joventut
Núria Graham va aparèixer 
en escena amb només 16 
anys. La fusió entre talent, 
virtuosisme i desimboltura 
de l’artista catalana va ser 
una perfecta carta de presen-

tació amb la que va generar 
grans expectatives. La can-
tant no només les va superar, 
sinó que amb la publicació 
“Bird Eyes”, l’any 2014, va 
deixar amb la boca oberta 
al món musical demostrant 
que fins al moment només 
havien vist la punta de l’ice-
berg.
Veu hipnòtica, capacitat cre-

ativa desbordant, talent amb 
la guitarra, facilitat emoti-
va… Núria Graham va cana-
litzar totes aquestes facultats 
en el seu primer disc i les va 
desbordar a “In The Cave”, 
dos anys després. En el con-
cert d’aquest dissabte al Ca-
sino de Calaf presenta Does 
It Ring a Bell?, un treball 
carregat d’intencions que la 
consagra com a artista amb 
tan sols 21 anys.

Entrades
Les entrades anticipades per 
al concert es poden comprar 
a través del web del Casino, 
de tictactiquet.com o del te-
lèfon 93 869 83 77 a un preu 
de 5 euros per als socis, men-
tre que l’entrada general és de 
7 euros. A taquilla, els preus 
de les entrades seran de 6 eu-
ros per als socis i 8 per a l’en-
trada general. Per als nens 
i nenes menors de 12 anys 
l’entrada serà gratuïta.
Com en altres propostes, 
el Casino de Calaf comp-
ta amb la col·laboració 
de la Cuina del Mercat i 
La Coppe perquè cada un 
dels assistents pugui sopar 
aquella nit per 15 euros.

Núria Graham serà 
dissabte a Calaf en un nou 
concert del Festival MEB

Joan Prat i la banda 
precediran l’artista 
vigatana que tot i la 

seva joventut ja s’ha fet 
un lloc important en 

l’escena musical



L’aturada al pas a nivell 
d’Igualada marca el pas 
de la Volta per l’Anoia
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 CICLISME / LA VEU

La segona etapa de la Vol-
ta Ciclista a Catalunya va 
passar la tarda d’aquest 

dimarts per diversos municipis 
de l’Anoia. Els ciclistes van en-
trar a la comarca per Piera, van 
passat per Vallbona d’Anoia, 
Capellades, la Pobla de Clara-
munt, Vilanova del Camí, 
Igualada – on han disputat l’es-
print intermedi que ha guanyat 
Antonio Molina (Caja Rural 
Seguros-RGA) – i a partir 
d’aquí han enfilat direcció Tous 
fins arribar a Santa Coloma de 

Queralt. El fort vent i les baixes 
temperatures van acompanyar 
els ciclistes durant tota l’etapa, 
un fet que va condicionar el rit-
me de carrera i que va fer que 
els ciclistes passessin per la co-
marca amb més de mitja hora 
de retard de l’hora prevista.

Aturada dels ciclistes al pas a 
nivell d’Igualada
L’anècdota de la jornada es va 
produir al pas a nivell de l’Esta-
ció de tren d’Igualada, quan els 
ciclistes es van haver d’aturar ja 
que la barrera estava abaixada 
perquè just passava el tren.

L’Igualada Rigat s’imposa per la mínima al 
Vendrell i segueix sumant a l’OK Lliga

URB. PLA DE LA ROXELA

Ubicació parcel.la:
c/ Nueva Esperanza, 6    IGUALADA

EN VENDA
630 m 2PARCEL.LA de

PVP 90.000 €

687 178 005 discompublicitat@gmail.com
AVGDA. DTOR. PASTEUR, 21  BAIXOS

08700 - IGUALADA

Repartiment de correspondència. Recollida diària.
T. 93 803 66 14

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

HOQUEI / LA VEU

L’Igualada Rigat ha gua-
nyat al Vendrell per 1 a 
2, amb gols de ‘Tety’ Vi-

ves i Met Molas. Els arlequinats 
n’han tingut prou amb un mi-
nut màgic per anotar les dues 
dianes, que han defensat amb 
contundència fins al xiulet fi-
nal. Amb la victòria, l’Igualada 

es col·loca setè amb 35 punts 
abans de l’aturada de joc que 
el mantindrà sense jugar fins el 
14 d’abril.
Durant els primers minuts han 
estat els roig-i-negres els que 
han portat el ritme del partit 
gràcies a la seva pressió, que ha 
dificultat molt la circulació de 
pilota dels arlequinats. Els dos 
equips han començat un inter-

canvi de cops que les defenses 
han aguantat amb nota. L’últim 
minut de la primera meitat ha 
estat boig: primer, la parella 
arbitral no ha donat per vàlid 
un gol fantasma de Fernández; 
i la rèplica de l’Igualada, que ha 
salvat Gerard Camps.
A la represa, l’Igualada ha do-
nat un cop clau que li ha servit 
per guanyar el partit. ‘Tety’ Vi-
ves ha fet gal·la de la seva gran 
habilitat com a xutador per in-
augurar el marcador al minut 
4 de la segona part. I només 
cinquanta segons més tard, 
Met Molas caçava un rebot per 
fer el segons del seus. Només 
treta segons després, l’Igua-
lada ha comès la desena falta 
que el Vendrell ha enviat al pal 
després d’uns bons moviments 
d’Elagi Deitg. Els arlequinats 
podrien haver sentenciat el 
partit amb un gran xut de Ro-
ger Bars que ha acabat al pal.
El Vendrell no ha renunciat 
ni molt menys al partit, i amb 
el 0 a 2 ha guanyat intensitat i 
poder ofensiu. L’Igualada ha 
optat per lluitar en defensa i 
no deixar-los ni un espai. No 
han estat pocs els intents del 
Vendrell que han frustrat els 
igualadins, però finalment Ro-
gar Rocasalbas ha pogut trans-

formar-ne un per posar l’1 a 2. 
Després del seu gol, el Vendrell 
ha disposat d’un penal que Ela-
gi Deitg ha aturat.
L’últim tram del partit ha es-
tat dominat en atac pel Ven-
drell, que s’ha trobat amb una 
teranyina defensiva formada 
pels jugadors de l’Igualada 
que ha resultat ser gairebé in-
expugnable. 
Ferran López s’ha mostrat con-
tent perquè el seu equip s’ha 
cenyit al plantejament que ha-
vien preparat. El tècnic de Sant 
Sadurní no s’ha mostrat con-
forme amb l’aturada de gairebé 
un mes i ha explicat que l’equip 
disputarà amistosos i ajustarà 
detalls tàctics al llarg d’aquestes 
setmanes. El proper partir no 
serà fins el 14 d’abril davant de 
l’Arenys de Munt a Les Comes.

Fitxa tècnica
Vendrell: Gerard Camps, Jordi 
Ferrer, Iker Casado, Cristian 
Rodríguez i Roger Rocasal-
bas –equip inicial– Eduard 
Fernández, Eloi Mitjans i Marc 
Navarro.
Igualada Rigat: Elagi Deitg, 
Oriol Vives, Sergi Pla, Roger 
Bars i Met Molas (1) – equip 
inicial – Tety Vives, Jordi Mén-
dez i Gerard Miquel.

OK Lliga

Jornada 23 
Noia   5 · 0 CP Voltregà 
AsturHockey   1 · 6 Lleida 
Palafrugell   2 · 2 Vic 
Vendrell   1 · 2 Igualada 
CE Arenys   2 · 2 CH Lloret 
FC Barcelona   6 · 0 Reus 
Girona   2 · 4 HC Liceo 
Caldes   3 · 2 PAS Alcoy 

Jornada 24
Noia - Girona 
CP Voltregà - AsturHockey 
PAS Alcoy - FC Barcelona 
Reus - HC Liceo 
Lleida - Palafrugell 
Igualada - CE Arenys 
CH Lloret - CH Caldes 
Vic - Vendrell

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 FC Barcelona 60 23 19 3 1 105 29 76
2 HC Liceo 58 23 19 1 3 102 41 61
3 Reus 54 23 18 0 5 109 58 51
4 Noia 40 23 11 7 5 70 58 12
5 Lleida 37 23 11 4 8 82 70 12
6 Girona 35 23 10 5 8 67 59 8
7 Igualada 35 23 11 2 10 59 47 12
8 Vendrell 33 23 10 3 10 61 70 -9
9 CP Voltregà 31 23 8 7 8 55 68 -13
10 PAS Alcoy 30 23 9 3 11 71 71 0
11 CH Lloret 26 23 7 5 11 46 59 -13
12 CH Caldes 26 23 7 5 11 55 73 -18
13 Vic 25 23 6 7 10 49 60 -11
14 Palafrugell  12 23 3 3 17 45 87 -42
15 CE Arenys 12 23 3 3 17 37 91 -54
16 AsturHockey  8 23 2 2 19 46 118 -72
 

L’Igualada HC i el tècnic 
de Nacional Catalana 
Edu Amat posen fi al seu 
compromís
HOQUEI / LA VEU

Edu Amat era el tècnic 
del segon equip de l’en-
titat, el Vallter Igualada 

HC i també tècnic de l’equip 
junior. Tot i els mals resultats i 
que fan que l’equip hagi de dis-
putar ara un play-off per evitar 
el descens, el club sempre ha-
via confiat en el treball del tèc-
nic que la temporada passada 
havia aconseguit l’ascens de la 
Primera Catalana a la Nacional 
Catalana.
Edu Amat vol deixar clar que 
“deixo la meva tasca al club  
per motius personals i agra-
eix al club i en especial al co-
ordinador Marc Muntané per 
les facilitats posades davant 
d’aquesta situació. També vull 
agrair el tracte rebut en aquest 
club durant els quasi dos anys 
que he estat aquí i desitjo els 
millors èxits esportius”. 
De manera provisional es farà 
càrrec del segon equip de l’enti-
tat, el tècnic Carles Piernas.
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FOTO: Joan Guasch.

BÀSQUET / LA VEU 

Inici de partit amb el CBI 
molt intens i efectiu, en 
atac hi havia fluïdesa i en 

defensa tothom ajudava per 
tal que els visitants se sentíssin 
incòmodes, 26-16 al finalitzar 
el 1r quart. Al 2n quart l’atac 
va seguir igual de bé però el 
CB Vic va aconseguir amb joc 
interior produir molts punts, a 
la mitja part es va arribar amb 
un 52-43. 
A la represa el nivell d’atac en 
els locals no baixava, i els visi-
tants no es donaven per ven-
çuts però la productivitat del 
CBI era enorme, així doncs al 
final del 3r quart el marcador 
era de 80-67. L’últim quart va 
seguir igual d’espectacular que 
la resta i el CB Vic no va poder 
davant una exhibició de joc 

Roger Casellas deixa la 
presidència del CBI i fa 
balanç dels 4 anys de 
mandat

El CB Igualada fa un cop sobre la taula guanyant 
amb contundència al líder 

Dues victòries i una 
derrota pels equips del 
Vilanova Bàsquet
BÀSQUET / LA VEU 

Dissabte al matí l’equip 
cadet femení va per-
dre a domicili amb l’ 

Escola Anoia per 35-22 i 10-4 
en el sistema de puntuació del 
Consell Esportiu de l’Anoia.
El partit es presentava fàcil a 
priori, però les noies van fer el 
pitjor partit de la temporada i 
les jugadores rivals es van em-
portar la victòria.
Van jugar, Sofía Sancho, Lucía 
Moreno, María Palacios (2), 
Ana Palacios (4), Laura García 
(10), María Vega (2), Clàudia 
Nuncio, Ana Lozano (2) i Alba 
Quiñones (2). Entrenador Car-
los Fratila.
El sènior masculí va sumar la 
seva quarta victòria en els úl-
tims sis partits, davant el Bàs-
quet Berga per 53-43.
Partit amb dues parts molt di-
ferents, als dos primers quarts 
els va costar fer el joc dels úl-
tims partits, amb poca fluïdesa 
en atac, sense trobar la forma 
de anotar. Així es va arribar al 
descans amb el marcador des-
favorable de 20 a 25.
Però la segona part va ser una 
altra historia. El tercer quart 
va ser definitiu per el resultat 
final, amb un parcial en 8 mi-
nuts de 16 a 3, amb una gran 
defensa i un encert espectacu-
lar en atac amb 5 triples.

dels igualadins, tot i que els vi-
sitants van fer un gran partit.
Finalment 102-88 davant el lí-
der del grup en el millor partit 
de la temporada en una gran 
demostració del que és jugar 
en equip i que posa de ple 
l’equip en la lluita per els play 
offs.
5 inicial: Fons C, Garcia M.A., 

Gual A, Tejero E, Camí P.
CB Igualada; Riu R (2), Burgès 
E (15), Carrión S (12), Torres 
J (24), Benito M (6), Fons C 
(13), Garcia M.A. (8), Gual A 
(5), Farrés S (0), Matencio A 
(0), Tejero E (14), Camí P (3).
CB Vic: Comas G (3), Garrote 
J (18), Vidal D (4), Rodríguez 
J -, Rabaseda M (14), Domín-

   j g p gf gc df
1 FUE Vic 21 17 4 1772 1498 274
2 Pardinyes 21 16 5 1558 1404 154
3 CB Igualada 21 15 6 1665 1472 193
4 Valls UE 21 15 6 1611 1512 99
5 Bahía Palma 21 14 7 1589 1510 79
6 CB Mollet 21 13 8 1599 1550 49
7 CB Cornellá 21 11 10 1516 1486 30
8 El Olivar 21 9 12 1647 1638 9
9 Mataró 21 9 12 1488 1465 23
10 JAC Sants 21 7 14 1418 1496 -78
11 Castellbisbal 21 7 14 1460 1624 -164
12 BCM Andorra 21 6 15 1497 1619 -122
13 CB Salt 21 4 17 1413 1675 -262
14 Cerdanyola AE 21 4 17 1247 1531 -284

Lliga EBA

Jornada 20
CB Igualada  102 · 88 FUE Vic 
Castellbisbal  77 · 65 BCM Andorra 
CB Mollet  77 · 68 JAC Sants 
El Olivar  62 · 57 Mataró 
Cerdanyola AE  59 · 71 Bahía Palma 
Pardinyes  79 · 75 CB Cornellá 
Valls UE  68 · 62 CB Salt 

Jornada 21
Valls UE - CB Igualada 
CB Salt - Pardinyes
CB Cornellá - Cerdanyola 
AE Bahía Palma - El Olivar 
Mataró - CB Mollet 
JAC Sants - Castellbisbal 
BCM Andorra - FUE Vic

guez S (19), Iglesias J (0), Jua-
nola M (2), Sabata N (4), Tou-
re O (8), Torent X (16).

A l’últim els nois van saber sal-
vaguardar la diferència assoli-
da i es van emportar una nova 
i merescuda victòria.
Van jugar: Francis Rodríguez 
(8), Alexey Domènech (12), 
Jhonny Goya, Ngadi David Gil 
(17), Miguel Angel García (12), 
Camilo Rodríguez, Sergi Bru-
gués (3) i Fernando Leno (1). 
Entrenador Alexey Domènech.
I per tancar la jornada les noies 
es van retrobar amb la victòria 
al guanyar al Asfe Petropinto 
Sallent per 48 a 47.
La sortida de les vilanovines 
va ser molt bona i es van posar 
10 a 2, però de seguida les vi-
sitants van retallar diferències. 
La igualtat es va mantenir al 
marcador, sempre amb les lo-
cals per davant amb mínimes 
avantatges, fins que a tres mi-
nuts per al final les sallentines 
es van avançar 44-46.
A aquest últims minuts, les no-
ies van donar-ho tot en defensa 
i amb dos bons atacs, van do-
nar la volta al lluminós i es van 
emportar una lluitada victòria, 
que ha de servir per tornar la 
confiança al grup.
Van jugar Marina Espejo (4), 
Clara Bargalló (17), Clàudia 
Miramunt (11), Marina Pal-
més, Mariona Barral (2), Clara 
Roca, Núria Torrens (10) i Ale-
xandra Vives (4). Entrenador 
Alexey Domenech.

Jornada per oblidar 
pels equips de l’Òdena 
Club Bàsquet
BÀSQUET / LA VEU 

Cròniques dels partits 
de l’Òdena Club Bàs-
quet:

C. B. MANYANET LES 
CORTS 73 – 66 ÒCB Sènior 
Masculí “A”
Derrota a la pròrroga davant 
l’equip barceloní del C. B. 
Manyanet Les Corts. El partit 
va estar dominat pels locals a 
la primera part (34 a 28) però 
la reacció dels odenencs no es 
va fer esperar en el 3r. quart, 
arribant al final d’aquest 5 
punts a dalt (40 a 45). A l’ini-
ci del darrer i definitiu quart 
va arribar la màxima avantat-
ge (40 a 48) però de seguida 
els locals van apropar-se en 
el marcador. En els darrers 
instants del partit, un parell 
de tirs lliures fallats va evi-
tar que es guanyés el partit i 
que aquest arribés a la pròr-
roga (60 a 60). En el temps 
suplementari nova reacció 
dels odenencs (62 a 66) que 
dominaven el partit a només 
dos minuts pel final, però un 
parcial final de 11 a 0 va llan-
çar per terra tot el treball fet 
fins aquells moments.
Van jugar: Máximo (13), 
Pons (12), Vallverdú (12), So-
riano (1), Estany (15), Vives 
(7), Santiago (3) i Tarrida (3).

BÀSQUET CARDONA 71 – 
48 ÒCB Sènior “B”
L’equip sènior “B” és va des-
plaçar a Cardona amb només 
5 jugadors. L’equip va aguan-
tar fins a l’equador dels 2on. 
quart (17 a 12), a partir d’aquí, 
el desavantatge és va anar am-
pliant fins els 25 punts (64 a 
39) a 5 minuts per acabar el 
partit. La diferència però, ja 
no és va eixamplar més, grà-
cies a l’esforç d’aquests 5 juga-
dors.
Van jugar: Vidal (11), Gomi-
cia (2), Piera (5), P. Martí (15) 
i Fajas (15).

C. E. LAIETÀ - ASCENSO-
RES ENINTER 63 – 50 ÒCB 
Sots-21
Mal partit dels Sots-21 a casa 
del C. E. Laietà, molts nervis 
en atac i falta d’actitud de-
fensiva que va provocar que 
en cap moment del partit es 
veiessin capaços de donar-li 
la volta al marcador i mica 
en mica l’equip local, gràcies 
també a un gran encert en els 
llançaments triples, va aug-
mentar la diferència fins als 
tretze punts finals.
Van jugar: Rosich (26), Torre-
llardona (6), Poncell (7), Por-
redón (6), Vidal (3), Fuentes, 
Calle (2) i Ferrer.

BÀSQUET / LA VEU 

En un comunicat als so-
cis del Club Bàsquet 
Igualada, el fins ara 

president Roger Casellas ha 
fet balanç del seu mandat i 
s’ha acomiadat del club.
En referència a l’àmbit es-
portiu Casellas remarca tres 
aspectes que han assolit. En 
primer lloc, la unió de les lí-
nies masculina i femenina, 
una unió que tenia “un risc 
real de ruptura” a l’hora d’ini-
ciar el mandat. En segon lloc, 
destaca el nivell de competi-
tivitat dels equips que cada 
cop competeixen en lligues 
de més nivell. I per últim, fa 
gala de la definició d’un pla de 
treball integral -amb entrena-
dors i coordinadors del club- 
per aconseguir ser “una de les 
millors estructures de bàsquet 
base de Catalunya”.
En l’àmbit econòmic, Casellas 
posa en valor que es va regu-
laritzar la situació dels entre-
nadors i jugadors sèniors que 
reben compensació econòmi-
ca. A més, reconeix que “hem 
fet sempre una gestió econò-
mica prudent i responsable, 
presentant uns comptes equi-
librats en cadascuna de les 
temporades en que hem estat 
al capdavant del Club” i que 
tanquen el mandat deixant el 
club sòlid econòmicament, 
sense deutes.
Pel que fa a l’àrea social, Case-
llas exposa una llista amb les 
activitats creades o renovades 
durant el seu mandat, com 
l’acte de “primera signatura”, 
l’activitat “sèniors per un dia”, 
les sortides al Palau Blaugrana 
o el retorn del campionat 3x3 
a la plaça de Cal Font.
Casellas també fa referència 
a la creació d’un Codi Ètic i 
mostra el seu suport a la can-
didatura per ser la Capital del 
Bàsquet Femení del 2019.
“Estem contents d’haver con-
tribuït a millorar el Club amb 
la nostra aportació, i esperem 
que els que han de venir ho 
segueixin fent amb el compro-
mís, l’honestedat i el respecte 
que l’entitat mereix”, així tan-
cava Casellas el seu comunicat 
i la seva etapa al club igualadí.

Procés electoral
El procés que durà finalment 
a la constitució de la nova 
Junta el proper dia 6 d’abril 
tanca aquest divendres a les 
20:00h la presentació de les 
candidatures. 



VÒLEI / LA VEU 

El passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Mascu-
lí de  l’Igualada  Vòlei 

Club es va desplaçar a la pista 
del AE Sandor Amateur per 
disputar una nova jornada. El 
partit va acabar amb un mar-
cador de 3 set a 2 (24-26/28-
26/20-25/25-21/15-10). Va 
ser un partit molt disputat, 
on els locals van fer molts 
punts pel seu atac per punta, 
per la seva banda els visitants 
no van estar fins amb el seu 
K1 i no van poder fer punt 
amb facilitat, en el tie-break 
els de Cornellà van dominar 
del  l’inici i es van emportar el 
set i el partit. El pròxim par-
tit serà el 25/03 a les 14 hores 
i l’IVC  rebrà a les Comes a  
l’Escola Orlandai.
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L’Handbol Igualada
guanya a Les Comes i 
recupera el liderat

HANDBOL / LA VEU 

Partit molt important el 
que va jugar el Finques 
Argent Handbol Igua-

lada el dissabte passat contra 
l’Handbol Sant Miquel de Bar-
celona. Als dos equips els hi 
era necessari guanyar aquest 
partit, a l’Igualada per no per-
dre l’oportunitat d’atrapar al 
líder, SA Súria, i a l’Handbol 
Sant Miquel per poder atrapar 
al tercer classificat l’Handbol 
Valldoreix i poder mantenir-se 
en places de play off .
El partit ha estat molt igualat, 
encara que l’Igualada sempre 
ha anat pel davant en el mar-
cador, l’Handbol Sant Miquel 
no el deixava marxar i aquesta 
diferència mínima s’ha man-
tingut fins al final de la prime-
ra part. Un 11 a 10 era el re-
sultat dels primers 30 minuts, 
que deixava el partit totalment 
obert per a la segona part.
A la represa del partit l’Igua-
lada ha treballat molt la seva 
defensa per intentar deixar en-
rere el Sant Miquel i ha acon-
seguit distanciar-se quelcom 
del rival, encara que el Sant 
Miquel és un equip molt dur i 
les diferències sempre ha estat 
mínimes, l’Igualada ha tingut 
un petit coixí de 2 o 3 gols en 
el marcador que li donaven 
un respir i un cert marge per 
possibles errors. Tot i això al 
minut 25 de la segona part el 
resultat era de 24 a 22 que no 
deixava el partit resolt i encara 
faltaven 5 minuts pel final.
Els últims cinc minuts han 
estat d’infart i l’estratègia dels 
dos equips estava sobre la pis-
ta, el Finques Argent Handbol 
Igualada ha sabut dominar la 
tensió d’aquests últims minuts 
i amb un parcial de 2 a 1 ha 
pogut finalitzar amb un resul-
tat de 26 a 23. Resultat just ja 
que l’Igualada tot el partit ha 
anat sempre pel davant en el 
marcador.
Amb aquesta victòria i amb la 
derrota del SA Súria a la pista 
del Llavaneres-Caldes d’Estrac 

el Finques Argent Handbol 
Igualada es col·loca primer a 
la classificació de la lliga enca-
ra que empata a punts amb el 
Súria però amb el gol average 
favorable als igualadins.
Entrenats per Pol Cantero, han 
jugat:
Porters: Jordi Bermejo (6 atu-
rades), Eric Plaza (11 aturades)
A la pista: Oscar Visa (4), Ser-
gi Garcia (4), Arnau Capitàn, 
Josep Lluis Àlvarez (1), Ru-
bén Àlvarez, Adrià Suero (6), 
Marc Vilches (2), Roger Cal-
zada (7), Esteban Lezama (2), 
Genís Soler. 

Crida a acompanyar l’equip al 
decisiu partit a Súria
El primer equip de l’Handbol 
Igualada té una oportunitat 
d’or per donar un cop sobre la 
taula i consolidar-se a la pri-
mera posició del Grup B de Se-
gona Catalana que el permetria 
pujar directament a Primera 
Catalana, una fita mai aconse-
guida i que seria històrica.
Aquest cap de setmana l’equip 
es desplaça a Súria, el 2n clas-
sificat, on si aconsegueix la vic-
tòria tindrà a les seves mans se-
guir com a primers fins a final 
de temporada. Si l’equip perd, 
les seves opcions de quedar 
primers quedaran molt lluny a 
l’espera d’una improbable der-
rota del Súria en els 3 partits 
que restaran. De totes maneres, 
la segona posició li permetria a 
l’Igualada disputar el play-off 
per pujar de categoria, un camí 
molt més difícil.

El desplaçament
Qui ho vulgui podrà anar-hi 
amb el seu cotxe particular, 
però des del club, s’ha reservat 
un autocar per a tothom qui 
vulgui viatjar amb l’equip per 
donar-los suport tant a la prè-
via del partit com a la pista.
L’autocar sortirà a les 16:00 h. 
de l’amfiteatre de les Comes 
i s’arribarà de nou a Igualada 
cap a les 21:00 h.

Intensa jornada per als equips de 
l’Igualada Vòlei Club

El Sènior Femení guanya per 
3-1 al Terrassa, on les iguala-
dines sols van baixar el pistó 
en 3r set, recuperant el timó 
en el 4t i emportar-se els 3 
punts, mantenint així la sego-
na posició, la setmana que ve 
s’enfrontem¡ a casa del AEE 
Montserrat.
El Sènior Femení B no va 
tenir opció davant el Cunit 
perdent per un clar 3-0, el 
diumenge que ve rebran el 
Blanes a les 10.

Equips Base
El Juvenil Masculí amb mol-
tes baixes, es va emportar el 
partit per 3-2, en un primer 
set molt seriós, el segon i ter-
cer van competir correcta-
ment però faltava valentia en 
el atac, en el quart un canvi 
de xip va fer reaccionar, però 

malauradament una lesió del 
equip del AEE Montserrat, 
que venien 6 més libero es va 
donar per finalitzat per falta 
d’alienació del contrari. És 
una llàstima acabar guanyant 
així ja que el quart el teníem 
encarrilat per arribar al 5è, la 
setmana que ve anem a l’Hos-
pitalet.
El juvenil femení guanya per 
0-3 al Molins.
L’equip igualadí, tot i jugar un 
partit molt fluix, s’ha acabat 
imposant davant el Molins. 
Errors de recepció i de sac 
han fet que un partit a priori 
fàcil es compliques duran el 
primer i segon set amb uns 
parcials de 24-26 23-25. El 
tercer set, s’han fet menys er-
rors acabant amb un parcial 
de 19-25. Cal destacar el de-
but de la jugadora de l’equip 
cadet Ariadna Aguilera a les 
files del Juvenil femení.
El Cadet per la seva part gua-
nya davant el Molins per 0-3, 
en un primer set mes ajustat 
però  després han estat supe-
riors al Molins, la setmana 
que ve tan juvenils i cadets 
descansen.
L’Infantil perd davant el lider 
el Cubelles per 3-0, però la 
lluita va estar a la pista, man-
tenint el tipus, el diumenge a 
les 12 s’enfronten al Vilanova  
al Fortí.

Victòria de l’Anoia Rugby a Igualada 
contra el Terrassa per 32-12
RUGBY / LA VEU 

Partit jugat al camp de 
les Comes el dissabte 
17 i que corresponia a 

la vuitena jornada de Tercera 
Catalana. El partit s’inicià amb 
un domini en el joc aclapara-
dor pels anoiencs, fent arribar 
el primer assaig i posterior xut 
a pals en els primers minuts de 
joc. El domini en el camp i el 
marcador va ser la tònica du-
rant tot el partit, i només cap 
els minuts finals els de Terras-
sa, que no van baixar els braços 
en cap moment, van aconse-
guir anotar.
El resultat final va ser de 32-12. 

Victòria a Vic de l’Anoia Rug-
by femení davant l’Osona
Les hippofúries es veien les 
cares amb les noies de l’Osona 
a Vic, un camp nou per elles. 
El partit va començar amb el 
xut de les cranques i les hippo-

fúries, amb fases de davanteres 
i de línia, intentaven trobar el 
forat d’una defensa molt dura 
per part de les cranques. Fi-
nalment la línia va aconseguir 
una marca travessant la de-
fensa per l’exterior, aconse-
guint un resultat favorable al 
final de la primera part, 0-5. 
La segona part va ser dura per 
les davanteres, que van realit-
zar moltes melés seguides i on 
la majoria de les touches eren 
guanyades per les cranques. 

Les hippofúries aconseguien 
fer dos marques més i, les cran-
ques, a falta de pocs minuts per 
al final, van trencar la defensa de 
les hipofuries fent una marca. 
El partit va acabar 5-17 a favor 
de les nostres noies. Un resul-
tat, que combinat amb el del 
CEU, deixava fora de playoff a 
les hippofúries. Així doncs el 
proper cap de setmana dispu-
taran les semifinals de la copa 
plata a Martorell, contra Osona 
un altre cop.
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HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Arreu del 
món, pocs tornejos 
d’hoquei línia tenen el 

renom del Torneig Internacio-
nal per equips de base SPAR-
TAKIDS. Aquest esdeveni-
ment esportiu que se celebra 
des de 2016 a Igualada ha es-
devingut un clàssic a la ciutat, 
sent enguany la seva tercera 
edició.
Nens d’edat d’entre 8 i 18 anys, 
provinents de 9 països dife-
rents, es reuniran a l’entorn 
de les dues pistes d’hoquei del 
complex esportiu de Les Co-
mes durant la Setmana Santa, 
els quatre dies de què consta la 
competició per jugar un total 
de 154 partits.
L’equip amfitrió, l’Associació 
Esportiva Hoquei Línia Igua-

El torneig Spartakids portarà a Igualada més de 600 jugadors 
d’arreu d’Europa

lada, es posarà al servei de 
l’esport de base i acollirà 44 
equips (6 equips més que el 
2017), amb prop de 600 juga-
dors de Namíbia, Finlàndia, 
Irlanda, Regne Unit, Alemà-
nya, Suïssa, Eslovènia, Itàlia, 
i la resta de l’estat espanyol. 
Amb ells, pel fet de ser me-
nors d’edat, hi assistiran les 
seves famílies. Les xifres d’ins-
crits fins el moment mostren 
com la població de la ciutat 
es veurà incrementada durant 
aquests dies de vora les 2.300 
persones.
El torneig creix. Any rere any 
és major l’interès de pares i 
jugadors d’hoquei línia per 
venir a Igualada durant les 
vacances escolars i esporti-
ves. Els esportistes no es volen 
perdre l’oportunitat de com-
petir, i, alhora, gaudir de la 

gran experiència que suposa 
reunir-se amb esportistes eu-
ropeus (i enguany africans) 
que comparteixen l’afició per 
patins en línia, sticks i pucks, 
contribuint al fantàstic am-
bient que recorrerà la ciutat 
els propers dies 28, 29, 30 de 
març i 1 d’abril de 2018.
La competició s’iniciarà el di-
mecres 27 de març a les 18h 
amb la presència a pista de tots 
els equips assistents. Una gran 
batucada posarà l’animació 
musical que acompanya tota 
inauguració d’un gran esdeve-
niment esportiu i que clouran 
els discursos de les autoritats i 
l’organització del torneig.

La tecnologia serà present 
un cop més 
Els partits de semifinals i fi-
nals de dissabte tarda i diu-

menge matí es retransmeten 
en directe, a través de You-
Tube. L’estadística del darrer 
any mostra que 83.000 es-
pectadors d’arreu del món, 
bàsicament francesos, no-
va-zelandesos, canadencs i 
americans, bressol de l’ho-
quei línia modern, no només 
varen poder veure com els 
equips lluiten per aconseguir 
la preuada victòria, sinó que 
posen la ciutat d’Igualada al 
mapa d’aquest esport de re-
coneixença internacional. A 
nivell local, veurem com un 
equip de reporters gràfics, i de 
la xarxa de televisions locals 
també se’n faran ressò. D’una 
altra banda, un complex pro-
grama informàtic permetrà 
fer el seguiment dels partits 
jugats, amb els resultats, clas-
sificacions i estadístiques de 

tot tipus en temps real al web 
stats.spartacup.com.
Convé destacar que el basti-
ment d’una xarxa de volun-
tariat, pares i mares de l’as-
sociació esportiva Hoquei 
Línia Igualada, permetrà el 
desenvolupament fluid de les 
activitats. Mostrant de la ma-
teixa manera la nostra vessant 
solidària, contraposada a l’es-
portiva, es col·laborarà amb 
l’ONG Joguines Sense Fronte-
res. Volem fer feliços els nens 
amb menys oportunitats que 
les nostres amb l’enviament 
massiu de joguines i pilotes. 
En el moment en què el puck 
entra a porteria per primera 
vegada a la final de diumen-
ge s’interromp el partit amb 
el llançament de centenars de 
peluixos sota el lema “Una jo-
guina, un somriure”.

Plantada con olivos arbequinos, regadío automatico con depósito exterior y pozo 
de agua potable, con casa habitable, planta baja para vivir todo el año, placa 
solar, gran porche exterior y garaje para coche . Total 120 m2, con muebles. 
Sistema de agua potable, se incluye gran tractor y aperos para la �nca en buen 
estado. Precio total 60.000€ (Aceite de una décima de acidez)

Se vende �nca de 17.500 m2

Para más información y visitas: 
696084129 Señor José.

Tot i el cinquè lloc a París Toni Bou aconsegueix el seu dotzè 
campionat mundial indoor
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Una vegada anul·lat 
el trial de Sevilla 
els organitzadors 

del mundial de trial indo-
or, van buscar una nova seu 
per substituir la prova sevi-
llana però al no ser possible 
trobar-ne cap, el campionat 
del món una vegada dispu-
tades ja cinc proves quedava 
sentenciat una vegada més a 
favor del pilot pierenc Toni 
Bou amb Honda.
Aquest és el dotzè títol mun-
dial indoor consecutiu del 
pilot anoienc i que amb els 
onze de trial a l’aire lliure ja 
són vint-i-tres els que acu-
mula de campionat del món 
de trial. En aquest trial pari-
senc Bou va participar molt 
dolorit a causa de les tres 
vèrtebres trencades i tot i 
això va començar dominant 
el trial però mica a mica els 
forts dolors a l’espatlla li van 
anar afectant, fet que provo-
car la seva cinquena posició 
final.

Al finalitzar el trial francès, 
Toni Bou comentava: “Estic 
molt content per la conse-
cució d’aquest dotzè títol de 
Campió del món de X-Tri-
al perquè per a mi significa 
més que un somni haver ar-
ribat fins aquí. Aquesta tem-
porada ha estat fantàstica ja 
que, des del principi, tot va 
anar molt bé i vaig adquirir 
l’avantatge que m’ha permès 
aconseguir el títol abans 
que finalitzi la temporada. 
Crec que he pilotat molt bé, 
he aconseguit cinc victòries 
en les cinc primeres proves 
i això ha marcat una gran 
diferència. d’això és del que 
em sento més orgullós . Avui 

ha estat un dia complicat. a 
la primera ronda m’he sentit 
bé, però en els vint minuts 
que he estat parat fins a la se-
gona, m’he refredat i l’esque-
na ha començat a fer-me mal 
i donar-me problemes fins 
al punt de no permetre fer 
pràcticament res. Ho he do-
nat tot per aconseguir el mi-
llor resultat possible i el títol 
fa vessar el esforç realitzat “.
El proper Dijous Sant, o si-
gui el dia 29, es disputarà a 
Budapest la darrera prova 
d’aquest campionat, i que 
fins ara mai havia acollit un 
mundial indoor i del que 
Toni Bou novament ja és el 
campió.



El CF Igualada cau a Viladecans i s’allunya de les primeres 
posicions a la 1a Catalana

Imatge del darrer partit jugat a les Comes del CF Igualada, davant el Vista Alegre. Foto: Joan Guasch.

PERE SANTANO / LA VEU 

El CF Igualada va perdre 
a Viladecans per 2-0 
davant la solidesa de 

l’equip local, i s’allunya de les 
primeres posicions del grup 
segon de la Primera Catalana.
Tot i la igualtat en el joc i 
en el nombre d’ocasions, els 
igualadins perden davant un 
rival que se sent molt còmode 
a casa.
Els de Mestre tenien un partit 
complicat al camp del segon 
classificat de la lliga, acostu-
mat a saber molt bé com jugar 
al seu camp.
A l’inici del partit, es va de-
mostrar el perquè de ser un 
dels camps més difícils de la 
categoria, incomoditat dels vi-
sitant i primeres ocasions dels 
locals, que Dani abortava. 
No obstant, a mesura que pas-
saven els minuts, els anoiencs 
anaven entrant al partit, a base 
de l’estil joc blau. Primeres 
aproximacions igualadines, 
que no es podien conver-
tir. Però, quan millor estava 
l’Igualada, va arribar el gol 
local, al minut 29. Tot i això, 
el gol no va fer caure els de 
Mestre, que van seguir tocant 
i van tenir ocasions per a fer 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 25
CE Navás  2 · 1 UE Aviá B 
UD Calaf  1 · 1 Viladecavalls 
CF Cardona  3 · 1 CE Suria 
Juan XXIII  2 · 4 Sant Pere Nord 
CE Marganell  2 · 1 CCF Puigcerdá 
FC Pirinaica  2 · 1 CE Moiá 
Ignasi Puig  2 · 4 Can Parellada 
CF Santpedor  1 · 2 FC Fruitosenc 
CE Puigreig  1 · 0 CE Manresa B 

Jornada 26
CE Manresa B - CF Santpedor 
FC Fruitosenc - Ignasi Puig 
Can Parellada - UD Calaf 
Viladecavalls - CF Cardona 
CE Suria - Juan XXIII 
Sant Pere Nord - CE Marganell 
CCF Puigcerdá - CE Moiá 
UE Aviá B - CE Puigreig 
CE Navás - FC Pirinaica 

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 25
CF Pallejá  4 · 0 CF Olesa  
Can Roca 74  0 · 2 UD Málaga 
CF Corbera  2 · 0 Viladecans UD B 
Martorell CF  6 · 0 UD San Mauro B 
Sant Esteve  7 · 3 Levante Planas 
Castelldefels B  0 · 2 CD Cervelló 
SV Horts  1 · 3 AE Abrera 
Sant Andreu B  2 · 0 UE Torrelles 
Vallirana CF  0 · 2 PR Sant Feliu 

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 25
Valls UE  1 · 0 Sant Ildefons 
Vista Alegre  1 · 2 UE Rapitenca 
Viladecans UD  2 · 0 CF Igualada 
UE Sants  1 · 0 FC Andorra 
CE Efac  1 · 0 AC Alpicat 
CF Balaguer  0 · 1 Lleida ECF B 
B Blanques  3 · 2 U. Bellvitge 
San Cristóbal  4 · 0 Vilaseca CF 
FC Martinenc  1 · 0 CD Tortosa

Jornada 26
Sant Ildefons - Vista Alegre 
CF Igualada - UE Sants 
AC Alpicat - CF Balaguer 
Vilaseca CF - UDU Bellvitge 
UE Rapitenca - Viladecans 
UD Lleida ECF B - FC Martinenc 
CD Tortosa - San Cristóbal 
Valls UE - B Blanques 
FC Andorra - CE Efac 

Jornada 26
Levante Planas - Castelldefels B 
CF Olesa - Sant Esteve 
CD Cervelló - SV Horts 
UE Torrelles - Can Roca 74 
UD Málaga - CF Corbera 
Viladecans UD B - Martorell CF 
UD San Mauro B - PR Sant Feliu 
CF Pallejá - Vallirana CF 
AE Abrera - Sant Andreu B 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 25
UD San Mauro  2 · 1 CE Ódena 
CE Anoia  1 · 0 AE Piera 
CF Mediona  4 · 2 Riudebitlles 
Sant Pere  1 · 3 UE Sitges 
AE Moja  1 · 2 J Ribetana 
Montserrat  3 · 1 CF La Pobla 
AE Munia  4 · 2 UE Martinenca 
CE Olivella  1 · 3 FC Hortonenc 
CD Ribes  1 · 2 CF Cubelles 

Jornada 26
AE Munia - Montserrat
UE Martinenca - UD San Mauro 
AE Piera - CF Mediona 
Riudebitlles - Sant Pere 
CE Ódena - CE Anoia 
UE Sitges - CD Ribes 
CF Cubelles - CE Olivella 
FC Hortonenc - AE Moja 
J Ribetana - CF La Pobla 

   PT. j g e p gf gc df
1 FC Barcelona B 51 22 16 3 3 61 17 44
2 UD Collerense 50 22 16 2 4 59 24 35
3 CE Seagull 49 22 15 4 3 57 14 43
4 Espanyol B 48 22 14 6 2 44 16 28
5 SE AEM 43 22 13 4 5 50 24 26
6 CE Europa 37 22 11 4 7 46 38 8
7 Son Sardina 32 22 9 5 8 34 39 -5
8 CF Igualada 30 22 9 3 10 30 45 -15
9 CF Pallejá 22 22 7 1 14 41 57 -16
10 Pardinyes CF 20 22 5 5 12 24 43 -19
11 Sant Gabriel 19 22 5 4 13 32 39 -7
12 Levante Planas 16 22 3 7 12 22 56 -34
13 Sp Mahón 11 22 2 5 15 15 56 -41
14 P Ferranca 7 22 2 1 19 22 69 -47

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 22
SE AEM Lleida  1 · 1 CE Seagull 
CE Europa   4 · 2 Son Sardina 
FC Barcelona B   5 · 0 CF Igualada 
UD Collerense   3 · 2 Sant Gabriel 
P Ferranca   1 · 3 Levante Planas 
Pardinyes CF   2 · 0 Sp Mahón 
CF Pallejá   0 · 3 RCD Espanyol B

Jornada 23
CF Igualada - Pardinyes 
Sp Mahón - SE AEM Lleida
CE Seagull - UD Collerense 
Sant Gabriel - P Ferranca 
Levante Planas - CE Europa 
Son Sardina - CF Pallejá 
RCD Espanyol B - FC Barcelona B 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 UD San Mauro 66 25 21 3 1 97 28 69
2 CF Cubelles 61 25 20 1 4 75 22 53
3 UE Sitges 58 25 18 4 3 64 22 42
4 J Ribetana 57 25 18 3 4 72 30 42
5 AE Moja 51 25 15 6 4 78 35 43
6 CE Anoia 49 25 16 1 8 60 49 11
7 CE Ódena 40 25 12 4 9 72 47 25
8 CF Mediona 31 25 10 1 14 49 74 -25
9 CE Olivella 29 24 8 5 11 44 57 -13
10 CD Ribes 28 25 8 4 13 33 49 -16
11 Riudebitlles 28 25 9 1 15 40 63 -23
12 Montserrat 26 25 7 5 13 49 54 -5
13 AE Piera 26 25 8 2 15 53 68 -15
14 FC Hortonenc 24 25 7 3 15 47 70 -23
15 AE Munia 24 25 7 3 15 46 90 -44
16 CF La Pobla 18 25 5 3 17 40 73 -33
17 Sant Pere 14 24 3 5 16 33 71 -38
18 UE Martinenca 13 25 3 4 18 29 79 -50

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Martorell CF 59 25 18 5 2 74 18 56
2 CF Pallejá 57 25 19 0 6 55 28 27
3 UD Málaga 50 25 15 5 5 71 36 35
4 SV Horts 44 25 13 5 7 55 38 17
5 CF Corbera 41 25 12 5 8 60 46 14
6 Vallirana CF 39 25 10 9 6 44 37 7
7 Levante Planas 37 25 10 7 8 40 35 5
8 Viladecans B 36 25 10 6 9 48 48 0
9 Sant Andreu B 36 25 11 3 11 54 59 -5
10 PR Sant Feliu 34 25 9 7 9 47 40 7
11 CF Olesa 31 25 9 4 12 46 68 -22
12 Castelldefels B 30 25 7 9 9 36 47 -11
13 AE Abrera 28 25 8 4 13 41 51 -10
14 UE Torrelles 26 25 6 8 11 32 47 -15
15 Sant Esteve 25 25 7 4 14 63 72 -9
16 Can Roca 74 21 25 4 9 12 31 55 -24
17 CD Cervelló 17 25 4 5 16 30 74 -44
18 San Mauro B 15 25 4 3 18 38 66 -28

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Viladecavalls  56 25 17 5 3 64 33 31
2 Can Parellada 54 25 16 6 3 65 34 31
3 Juan XXIII 53 25 16 5 4 55 25 30
4 FC Pirinaica 52 25 16 4 5 53 31 22
5 CF Cardona 48 25 14 6 5 51 32 19
6 CE Suria 39 25 10 9 6 47 40 7
7 UD Calaf 39 24 10 9 5 56 41 15
8 Sant Pere Nord 37 25 10 7 8 54 50 4
9 CE Puigreig 34 25 9 7 9 41 39 2
10 CE Manresa B 34 25 9 7 9 48 47 1
11 CE Navás 27 24 8 3 13 25 47 -22
12 Ignasi Puig 25 25 4 13 8 46 55 -9
13 CE Marganell 25 25 7 4 14 29 47 -18
14 FC Fruitosenc 24 25 7 3 15 39 50 -11
15 UE Aviá B 18 24 5 3 16 37 56 -19
16 CCF Puigcerdá 17 21 5 2 14 20 44 -24
17 CF Santpedor 15 24 3 6 15 31 69 -38
18 CE Moiá 14 25 3 5 17 29 50 -21

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 San Cristóbal 50 25 15 5 5 50 24 26
2 Viladecans UD 48 25 14 6 5 38 19 19
3 CE Efac 48 25 15 3 7 44 28 16
4 FC Martinenc 47 25 14 5 6 48 22 26
5 UE Sants 43 25 12 7 6 26 23 3
6 FC Andorra 40 25 11 7 7 30 23 7
7 Lleida ECF B 40 25 11 7 7 36 34 2
8 CF Igualada 39 25 11 6 8 33 29 4
9 B Blanques 37 25 11 4 10 35 40 -5
10 Sant Ildefons 35 25 10 5 10 35 26 9
11 UE Rapitenca 33 25 10 3 12 28 36 -8
12 CF Balaguer 32 25 8 8 9 37 37 0
13 Vista Alegre 28 25 7 7 11 35 35 0
14 AC Alpicat 24 25 5 9 11 20 36 -16
15 Vilaseca CF 21 25 5 6 14 22 44 -22
16 U. Bellvitge 20 25 4 8 13 26 44 -18
17 Valls UE 19 25 5 4 16 26 43 -17
18 CD Tortosa 17 25 3 8 14 25 51 -26

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 24
CF Montbui - CE Carme
FC Fátima - CF Capellades
CF La Llacuna - FC Masquefa 
Vilanova Camí - Cabrera CE 
CF Vallbona - UD Rebrot 
Ateneu - UD La Torre 
Masquefa CE - Host Pierola 
CF La Paz - UE Tous 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Capellades 61 23 20 1 2 93 25 68
2 FC Masquefa 60 23 19 3 1 83 19 64
3 CE Carme 54 23 17 3 3 62 23 39
4 Host Pierola 50 23 16 2 5 90 31 59
5 Vilanova Camí 38 23 12 2 9 53 41 12
6 UD Rebrot 38 23 11 5 7 63 52 11
7 FC Fátima 36 23 11 3 9 60 45 15
8 UE Tous 34 23 10 4 9 45 48 -3
9 Ateneu 34 23 11 1 11 55 60 -5
10 UD La Torre 30 23 9 3 11 43 60 -17
11 CF Montbui 26 23 7 5 11 34 55 -21
12 CF La Paz 17 23 5 2 16 41 83 -42
13 Masquefa CE 15 23 4 3 16 20 70 -50
14 Cabrera CE 15 23 3 6 14 49 78 -29
15 CF La Llacuna 11 23 2 5 16 25 71 -46
16 CF Vallbona 7 23 1 4 18 28 83 -55

Jornada 23
CF Montbui   1 · 1 FC Fátima 
CF Capellades   5 · 3 CF La Llacuna 
FC Masquefa   2 · 1 Vilanova Camí 
Cabrera CE  5 · 0 CF Vallbona 
UD Rebrot   2 · 2 Ateneu 
UD La Torre   3 · 1 Masquefa 
CE Host Pierola   6 · 1 CF La Paz 
CE Carme   2 · 0 UE Tous 

la igualada abans del descans. 
Resultat desfavorable, però 
bones sensacions que podien 
fer pensar en què els blaus po-
drien treure un bon marcador.
A la represa, els bons mo-
ments finals de la primera part 
van continuar. L’Igualada esta-
va dins del partit. Al minut 51, 
gran ocasió d’Abdel i possible 
penal sobre Fran, que el col·le-
giat no va xiular. La dinàmica 
era bona, l’equip seguia re-

mant. 
Els igualadins van seguir per-
sistint contra un Viladecans 
que es mantenia fort a la seva 
àrea, però al minut 70, els del 
Baix Llobregat van ampliar 
distàncies. Els visitants van 
intentar tornar a posar-se al 
marcador, però la gran soli-
desa defensiva del Viladecans 
va fer el que partit s’anés mo-
rint, fins arribar al final de 
l’enfrontament amb el 2-0 de-

finitiu.
Amb aquest resultat, el CF 
Igualada es manté a la sete-
na posició amb 39 punts. La 
setmana vinent, Les Comes 
rebran la UE Sants, cinquè 
classificat, en una oportunitat 
d’or per a tornar, poc a poc, als 
llocs que s’acosten a la zona de 
promoció i ascens a Tercera 
Divisió.
Segur que l’equip traurà enda-
vant aquest petit entrebanc de 

resultats. Diumenge, a les 17h, 
vine a Les Comes a animar 
l’equip.
Alineació: Dani; Bernat, Tho-
mas, Cano, Aleix; Joel, Eric, 
Fran, Abde, Martí; Doblas. 
També van jugar els juvenils 
Sergi Domènech, Masegosa i 
Omar.
Per la seva banda, el primer 
equip femení del CFI va per-
dre davant el líder Barcelona 
B per 5-0. A Tercera Catalana,  
el San Mauro segueix com a lí-
der intractable, ja a cinc punts 
del segon classificat.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com
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ESQUAIX / LA VEU 

Pocs dies després de 
guanyar a Tel-Aviv el 
seu segon títol profes-

sional, el Bernat es va quedar 
a les portes de poder jugar la 
final de l’Open Annecy PSA 
10000 a França, just a la fron-
tera amb Suïssa.
A 1a ronda va dominar al 
francès Vincent Droesbeke 
per 8-11, 11-6, 11-2, 11-3. 
De nou a quarts, un Bernat 
molt posat  va donar compte 
del perillós alemany Valentín 
Rapp per un dur 11-5, 11-5, 
6—11, 11-6. 
A semis, després d’un par-
tit molt dur i llarg, l’anoienc 
va desaprofitar 3 pilotes de 
partit davant l’anglès Patrick 
Rooney caient per 6-11, 11-9, 
9-11, 11-9, 11-13.

 

Derrota de l’AVI davant el 
Júpiter abans de la Copa

A un mes del Ral·li Ciutat Igualada

FUTBOL VETERÀ / LA VEU 

Partit on els igualadins ho 
van posar tot, ocasions, 
gols i innocents errades 

que van suposar la victòria as-
tral, sense fer excessius mèrits. 
Primera part de clar color blau, 
que no va començar amb bon 
peu, ja que al minut 11, un re-
gal dels blaus l’aprofiten els lo-
cals per avançar-se en el mar-
cador. Lluny de defallir, van 
ser els de l’Anoia que van posar 
en seriosos problemes als pla-
netaris, ja que van disposar de 
claríssimes ocasions de gol i un 
inspiradíssim porter va mal-
baratar les aspiracions blaves, 
arribant al descans amb avan-
tatge mínim.          
A la represa, un gran passi de 
Solís l’aprofita Xavi Canta-
rell per trobar l’Igualada en el 
marcador. Van respondre els 
barcelonins amb dos gols fruit 
d’errades incomprensibles dels 
igualadins, a cinc minuts del fi-
nal una gran jugada de Robert 
Agramunt que l’hi dona de nou 
a Xavi Cantarell i posa l’emoció 
al partit. Quan tothom s’ensu-
mava l’empat, un clamorós fora 
de joc és aprofitat per els locals 
per assegurar els tres punts.          
Darrer test blau abans de co-
mençar la Copa Veterans, do-
nant cloenda a un campionat 
on els blaus han acabat en la 
zona de confort, malgrat totes 
les adversitats i mal desitjades 
lesions. Cal felicitar a tots els 
jugadors pel compromís i es-
forç al llarg de tota la tempo-
rada, ja que sense ells l’AVI no 
seria possible. El primer partit 
de copa el jugaran contra el 
potent Badalona. Per els blaus 
van jugar, Diego, Calsina, Ca-
nals, Manel C., Farré, Pau, So-
lís, Vicens, Sergi, Xavi C., Ro-
bert. Gàmez, Alexis, Massip, a 
la banqueta Ramonet. 

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

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

PROMOCIÓ VOLTA CATALUNYA
 

G6Pro Ultegra
125€*

QUARTZ 105
 75€*

BH
 Replica 
DIRECT
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* 20 quotes sense
 interessos �ns
 29 de Març

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Aquest dissabte co-
mençarà el campio-
nat de Catalunya de 

ral·lis d’asfalt amb motiu del 
ral·li tarragoní de la Pineda, 
així com ben aviat es dispu-
tarà la vintena edició del Ral.
li Ciutat d’Igualada que con-
cretament serà el dissabte 
dia 21 d’abril, organitzat per 
Moto Club Igualada.
El ral·li igualadí puntuarà 
pel Campionat de Catalunya 

amb coeficient 6, Trofeu de 
Catalunya de Ral.lisprints 
d’asfalt i per la Copa de Ca-
talunya de Regularitat Sport 
i Super Sport.
El principal patrocinador 
serà la prestigiosa marca 
Toyota del grup Garatge 
Montserrat. En les properes 
edicions La Veu anirà ampli-
ant la informació del Ral·li 
Ciutat d’Igualada, sens dub-
te la màxima competició de 
l’esport de l’automòbil a la 
comarca de l’Anoia.

Bernat Jaume es queda a 
les portes d’una altra final 
a Annecy

Últimes cites esportives dels JEEA
abans de Setmana Santa

JOCS ESCOLARS / LA VEU 

Aquesta setmana la co-
mençàvem amb els 
resultats de la jornada 

regular dels JEEA. Concre-
tament destacaven els relleus 
d’Atletisme benjamí i aleví. 
Aquesta prova puntuava pel 
Campionat de Poliesportiu 
de cada categoria, per això els 
participants es van preparar a 
consciència.  
Diumenge el circuit de Cros 
Comarcal ens citava al Col·le-
gi Maristes per celebrar els seu 
VII cros escolar. Més de 300 

persones repartides enter les 
diferents categories van parti-
cipar en aquest cros. Destaca 
la participació en les categories 
prebenjamí i benjamí amb 68 
i 65 participants respectiva-
ment.
Seguint en diumenge, la fase 
local del Campionat Cruy-
ff Courts 6vs6 es va disputar 
al Parc del Xipreret. Els dos 
equips classificats per la semi-
final de Martorell el dia 20 de 
maig són: en categoria feme-
nina, el Ramon Castelltort i en 
categoria masculina, l’equip de 
les Escolàpies. 
Aquesta setmana, comptant 

que els nens i nenes comencen 
vacances de Setmana Santa el 
divendres, la jornada regular 
dels Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia aprofita per recuperar 
partits ajornats per equilibrar 
les taules de classificació.
El plat fort del cap de setmana 
ens el servirà el Tennis Taula 
que aquest dissabte, a partir de 
les 11, celebrarà la 3a jornada 
del Campionat i Final Comar-
cal de l’Anoia.
La Gimnàstica Artística ens 
porta fins a Masquefa a la 4a 
jornada de la competició orga-
nitzada conjuntament en el CE 
del Baix Llobregat, el CE del 
Garraf, el CE de l’Alt Penedès i 
el CE de l’Anoia.
A Barcelona, les figures i ru-
tines tècniques de Natació Sin-
cronitzada lluiran a la piscina 
Sant Jordi en la segona prova 
del Campionat.
Diumenge 25 de març s’ence-
ten les estades de la Kanya Pi-
renaika a la neu. Un grup de 
nois i noies sortiran d’Igualada 
direcció a les Valls d’Àneu per 
gaudir de la neu i aprendre a 
esquiar a l’estació d’esquí Espot 
Esquí.
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ATLETISME / LA VEU 

El C.A.Igualada Petromi-
ralles, en col·laboració 
amb els Ajuntaments 

d’Igualada, Vilanova del Camí 
i Sta. Margarida de Montbui, 
organitzen el proper 8 d’abril, 
diumenge,  a partir de les 10 h. 
matí, la 36a edició de la Mit-
ja Marató de l’Anoia (21.097 
m.), conjuntament amb la 
14ª edició dels 10 Km. Ciutat 
d’Igualada, que compten amb 
el suport de la Generalitat de 
Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona  i de la Federació 
Catalana d’Atletisme, i amb la 
col·laboració de Petromiralles, 
Ocisport i Marathon Esports 
i de diverses entitats i firmes 
comercials. La Mitja Marató 
forma part de la 12a Xallenge 
de Mitges Maratons Gran Pre-
mi Diputació de Barcelona.
Ambdues curses tindran la 
sortida i l’arribada situades a 
la Rbla. Sant Isidre d’Igualada. 
Per a ambdues curses, el nou 
recorregut  transcorrerà entre 
les poblacions d’Igualada, Vi-
lanova del Camí i Sta. Marga-
rida de Montbui, amb una vol-
ta per als 10 km., i 2 voltes per 
a la Mitja Marató. El temps 
màxim per completar la Mitja 
Marató és de 2h. 30 min. L’edat 
mínima per participar-hi és de 
16 anys. L’organització disposa 
d’assegurança de RC, i con-
tractarà per a tots els partici-
pants no federats la llicència 

Inscripcions obertes per a la 36a
Mitja Marató de l’Anoia i per als 14ns 
10 Km. Ciutat d’Igualada

ATLETISME / LA VEU 

Excel·lent matinal esporti-
va la que es va viure diu-
menge a Can Titó amb 

motiu de la celebració de la 
24ª Cursa Popular del munici-
pi. Prop de 500 atletes es varen 
mantenir fidels a una cita que 
manté el caràcter obert i gratuït 
que la va veure néixer l’any 95.
Marc Valdés del JAB Berga i 
Sònia Julia del CERRR foren 
els guanyadors absoluts dels 
10Km, mentre que Raúl Lopez, 
del CAI Petromiralles i Helena 
Lacambra del C.A. Nou Barris 
s’enduien la prova urbana de 4’5 
km de recorregut. La prova in-
fantil va ser per al Benjamí Joan 
Martínez, de les Escolàpies, 
mentre que Èlia Ibáñez (3ª de la 

ATLETISME / LA VEU 

Tres atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles/Dental Igualada 

van participar al 31è Campio-
nat d’Espanya Cadet (Sub-16) 
en pista coberta disputat  dis-
sabte i diumenge a Sabadell.  
Els atletes del CAI  competi-
ren entre els atletes estatals 
capdavanters nascuts els anys 
2003/04, assolint bons regis-
tres i un lloc de finalista en 
les proves corresponents, en 
aquestes dues jornades atlèti-
ques d’alt nivell. 
Aleix Llorens era 8è en el llan-
çament del pes, assolint plaça 
de finalista amb un millor in-
tent de 13,50 m.   
Joan Sendra era 11è en l’hexat-
ló masc. amb 3.455 punts, i els 

Aleix Llorens (CAI) 8è en llançament del pes, al 
Campionat d’Espanya Sub-16 indoor de Sabadell

d’Activitat Física Obligatòria. 
Els guanyadors absoluts masc. 
i fem. tindran una cistella 
amb queviures, gentilesa de 
Fruites Lluís i Carme. Els tres 
primers/res. de la general, tin-
dran premi al·legòric i obsequi 
de Mizuno, Cellers Figueres i 
Marathon Esports. Els pri-
mers/res. de cada categoria 
tindran el seu corresponent 
trofeu. Els que tinguin premi 
a la general, no el tindran a 
la categoria corresponent. Els 
premis que no es recullin du-
rant l’acte de cloenda, es de-
clararan deserts.
Trofeu Gran Premi El Periódi-
co: El corredor/corredora de 
més edat de qualsevol d’amb-
dues curses, rebrà un trofeu 
commemoratiu d’El Periódi-
co, com a premi especial.
Hi haurà premis per equips, 
puntuant els 5 millors de 
l’equip masculí i les 3 millors 
classificades  de l’equip feme-
ní, sempre que estiguin legal-
ment constituïts. Seran obse-
quiats amb una ampolla de 
cava per a cada component de 
l’equip masc./fem. guanyador  
d’ambdues modalitats. 
A tots els participants de les 
dues curses que arribin a 
meta se’ls lliurarà una motxil-
la, una bossa amb provisions i 
un lot de Caldo Aneto.  Infor-
mació actualitzada de la pro-
va a www.ocisport.net i ins-
cripcions a la pàg. web: www.
ticketoci.net amb inscripci-

ons obertes fins el 6 d’abril.
Els drets d’inscripció per a to-
tes les categories, eren de 18 
€. fins al dia 8 de març, i són 
de 20 €. fins al dia 2 d’abril. 
Les inscripcions fetes el dia 
anterior i el mateix dia de les 
curses, en cas d’haver-hi dor-
sals, seran al preu de 22€. Les 
inscripcions es tancaran quan 
s’arribi als 600 participants 
globals. Tots els participants 
que s’inscriguin abans del 2 
d’abril, tindran el seu dorsal 
personalitzat. A les dues cur-
ses serà obligatori córrer amb 
xip d’un sol ús, que proporci-
onarà l’organització. 
Hi haurà un punt d’inscripció 
presencial, (fins al 5 d’abril), 
a MARATHON ESPORTS, al 
c/La Torre, 9 d’Igualada. Els 
atletes i socis del CAI, es po-
den inscriure presencialment 
a l’Oficina del club, al preu 
de 15 €. Recollida de dorsals, 
xips i obsequis: El dissabte 
dia 7 d’abril, a MARATHON 
ESPORTS, c/La Torre, 9, de 
10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Hi 
haurà exposició de material, 
amb un 20% de descompte 
en el material exposat, per als 
participants que dissabte re-
cullin el dorsal corresponent.
El mateix diumenge, 8 d’abril, 
es podran recollir de 8 a 9,30 
h. del matí a l’Ateneu Igualadí.
Hi haurà servei de pàrquing, 
guarda-roba, massatges i dut-
xes, i servei de guarderia per 
a la quitxalla.

Vilanova del Camí celebra una nova edició de la Cursa Popular,                          
amb novetats i participació elevada

general) fou la 1ª atleta femeni-
na dels 1000 mts.
Aquest any la prova presentava 
algunes novetats. La sortida si-
multània de les proves urbana i 
natural s’avançava a les 10:30h 
del matí. La participació fou 
bona, si bé lluny dels rècords 
de fa unes temporades, quan els 
calendaris de proves esportives 
eren menys extensos. 330 atle-
tes van gaudir del recorregut.
A la prova de 4’5km. Raúl 
Lopez Expósito, del CAI Pe-
tromiralles s’imposava amb un 
temps de 14’ 45”, seguit de Car-
los Cervera, de l’Oro di Nápo-
li amb 14’ 48” i de José Daniel 
Morales, del CAI Petromiralles, 
3r amb 15’53”.
En fèmines fou vencedora ab-
soluta Helena Lacambra, del 

C.A. Nou Barris, 23a de la ge-
neral amb un crono de 19’16”, 
seguida de Cloe López, amb  un 
registre de 20’ 04” i d’Andrea Gil 
amb 20’ 06, totes dues del CAI 
Petromiralles.
Val a dir que enguany les curses 
presentaven un nou sistema de 
cronometratge amb codis QR, 
gentilesa de Jocnet, molt pràctic 
i eficaç. Jocnet també va aportar 
a la prova un espai d’inflable in-
fantil, molt ben rebut pels més 
menuts.
La prova de 10Km finalitzà uns 
minuts més tard, encapçalada 
per l’atleta Marc Valdés, del JAB 
Berga amb un crono de 34’46”, 
seguit de Javi Paniello, del Mo-
nistrol Running, amb 35’13” i 
de Joan Rosich Llorach del C.A. 
Sta Coloma de Queralt, amb un 

crono de 36’20”. En fèmines es 
repetí el podi de l’edició 2017. 
Sònia Júlia Sánchez fou primera 
amb 43’30”. Darrere seu Yveth 
Camus, del Mont-Aqua,  amb 
43’ 35” i Marta Botsora, 3a amb 
44’31”
Però la festa agafà un to especial 
amb la prova infantil. A mesu-
ra que s’apropaven les 12h del 
migdia, una corrua de nens i 

nenes acompanyats de les seves 
famílies s’aplegaren a participar 
de la seva cursa. Es veié una 
prova plena de participants i de 
públic que li va donar molt de 
caliu.
Joan Martínez de Les Escolàpies 
va ser el vencedor de la prova, 
seguit d’Èric Torres Llamas i d’ 
Èlia Ibáñez Pérez (Joan Mara-
gall).

següents registres en les 6 pro-
ves de la Combinada: 60 m.ll:  
7”63 / llargada: 5,50 m. / pes: 
10,21 m. / alçada: 1,62 m./ 60 
m.tanques: 9”05  i 1.000 m.ll.: 
3’07”80, sobresortint el 6è lloc 
en 60 m.ll. com a posició indi-
vidual més rellevant.
Júlia Solé era 9a en la 3a s/f. 
dels 1.000 m.ll. amb 3’14”28, 
el que no li donava l’accés a la 
final de la prova.

Laura Giménez (CAI) guanyadora en categ. Sub-16 
femenina al G. Premi de Marxa Ciutat de Gavà
ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, es va 
celebrar el 2n Gran 
Premi de Marxa Atl. 

Ciutat de Gavà, a l’Estadi de la 
Bòbila, amb organització del 
C.A. Gavà i amb la participa-
ció de destacats atletes de la 
marxa catalana, entre ells dues 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles /Dental Igualada.
Va sobresortir la victòria de 
Laura Giménez en categ. Sub-
16 fem. amb 16’54”7, per co-
brir els 3.000 m. de cursa.
Berta Márquez era 9a en categ. 
Sub-10  fem., amb 6’46”5, so-
bre 1.000 m. de cursa.

Els guanyador absoluts van 
ser Sergi Torner (U.Colomen-
ca Atl.) amb 24’10”8, i Mireia 
Urrutia (C.A. Canaletes) en 
fem. amb 24’39”6, ambdós so-
bre 5 km. de recorregut. 

Marina Suria (CAI) guanya-
dora dels  5.000 m.ll. de  la 
Reunió Catalana de Fons, a 
Sant Celoni 
Marina Suria, va assolir la vic-
tòria en la prova dels 5.000 
m.ll. de la  Reunió Catalana de 
Fons, que es van dur a terme a 
les pistes de Sant Celoni, con-
juntament amb el Campionat 
de Catalunya de 10.000 m.ll. 
absolut i Veterà.
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setma-
na va ser molt inten-
siu per l’Anoia Club 

Gimnàstic. El dissabte es va 
celebrar, a Gelida, la sego-
na jornada dels jocs escolars 
del Consell esportiu del Baix 
Llobregat, per les categories 
prebenjamí i infantil masculí 
i femení. Les prebenjamines 
del club igualadí, Aina Alegre, 
Etna Mendez, Ia Mabras, Jana 
Castelltort, Judit Galdeano, 
Júlia Garí, Laia Güell, Maria 
Güell i Nora López, van re-
alitzar una molt bona feina i 
l’equip format per Etna Men-
dez, Laia Güell i Nora López, 
es va endur el segon lloc per 
equips. Etna Méndez per se-
gona vegada consecutiva, es 
va proclamar campiona de les 
prebenjamines amb un meres-
cut primer lloc. De la banda 
dels gimnastes masculins, el 
Leo Díaz que estudia a pàrvuls 
P-5, va tornar a sortir a pista 
en l’àmbit d’exhibició i també 
va realitzar molts bons exer-
cicis. Els prebenjamins, José 
Luis Granados, Marc Bertran 
i Pau Alamo, es van endur el 
segon lloc per equips, el José 
Luís Granados va tornar a 
proclamar-se campió indivi-
dual general d’aquesta catego-
ria i el Pau Alamo va obtenir el 
tercer lloc també en la classi-
ficació individual general. En 

Pluja de pòdiums per l’Anoia CG Marta Alonso, del CE 
Montbui, participa a la 
1a fase de Copa Catalana

ATLETISME / LA VEU 

Aquest dissabte es va 
celebrar la 2a Fase de 
la Lliga Catalana Ab-

soluta al Club Natació Tarra-
co. Els club participants van 
ser el CN Tarraco, CN Esplu-
gues, Atletic-Barceloneta, CN 
Vic-ETB, CN Minorisa, CN 
Cerdanyola i el CN Iguala-
da. Un total de 10 nedadors i 
nedadores van representar en 
aquesta ocasió  al Club Nata-
ció Igualada.
Els nedador@s que hi van par-
ticipar i  les proves que van 
nedar són :
Alex Varea: 50,100,200m. pa-
pallona, 100, 200m. lliures. 
Xavi Tort: 50,100,200m. pa-
pallona, 400m. lliures. Mar-
çal Rodriguez: 50,100,200m. 
esquena, 50m. lliures. Elia 
Ibarra: 50m.pp., 50m. braça, 
400m. lliures. Nil Enriquez: 
50,100,200m. lliures. Jaume 
Lopez: 50,100,200m. esquena, 
400m. lliures. Laura Rodri-
guez: 50,100,200,400m. lliu-

la categoria infantil, van com-
petir les gimnastes Araceli 
Sanchez, Lola Valls i Mariane 
Roca, amb bona evolució en 
els seus exercicis. 
Per als gimnastes federats, a 
Manresa es va celebrar la se-
gona fase de la Copa Catalana 
de gimnàstica artística feme-
nina, el dissabte l’Anoia C.G. 
va participar amb les categori-
es, Escolars nivell E, i Base 1 
petites, i el diumenge amb les 
categories, Base 3 mitjanes i 
Base 1 grans.
Escolars nivell E, amb les gim-
nastes, Aina Sanchez, Martina 
Quilez, Núria Garcia i Ona 
Vidal, totes van competir amb 
bona tècnica i van demostrar 
una gran evolució, cal desta-
car la merescuda cinquena 

posició a l’aparell de terra de 
la Núria Garcia. En Base 1 
petites, les gimnastes, Carla 
Jordan, Mia Rodríguez i Paula 
Casado, amb millors puntua-
cions do que les obtingudes 
en la primera fase, sobretot 
als aparells d’assimètriques i 
barra d’equilibris. En Base 3 
mitjanes, les gimnastes, Fiona 
Regordosa, Laís Canet, Maria 
Farré, Mariona Puig i Núria 
Pelfort, que van competir amb 
molta gràcia i elegància. I per 
acabar les gimnastes de Base 
1 grans, Marina Bertran, Mia 
Muñoz i Raquel Granados, 
que van obtenir la plata per 
equips. Moltes felicitats als 
gimnastes i als entrenadors, 
Alícia Borrega, Juliana Botel-
ho, Lisa Santa i Marc Canet.  

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana  
va tenir lloc a Vilabla-
reix, Girona la 1a fase 

de Copa Catalana. La nostra 
gimnasta Marta Alonso, unes 
de les més veteranes del club 
va representar el C.E. Montbui, 
defensant el seu treball fins al 
final. Una competició carre-
gada d’emocions i esperant els 
resultats. Gran gimnasta, tot el 

equip tècnic i el club molt or-
gullós d’ella. Demostrant cada 
dia els esforços i el treball que 
implica la gimnàstica rítmica. 
Bona posada al tapís defensant 
els seus exercicis amb elegància 
i molt treballada.
Continua així Marta tot el club 
amb tu. Ara a continuar treba-
llant per a la següent competi-
ció.

Doblet de l’Igualada CG 
Aula a Vilablareix

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge es va cele-
brar a Vilabrareix, la 
2a fase de Copa nivell 

VI de Gimnàstica Rítmica.
Quatre gimnastes del club 
igualadí hi van participar, sent 
dues d’elles les que van pujar a 
podi.
En categoria aleví pilota, Laia 
Sánchez assolia la 3a posició, 
Mar Vázquez 5a i Martina Es-
pinalt 6a, mentre que en cate-

goria júnior cinta, Dana Pijoan 
també pujava al tercer calaix 
del podi. 
Felicitar tant a gimnastes com 
a entrenadores pel seu esforç i 
dedicació que fan realitat que 
el club igualadí estigui cada dia 
millor posicionat.
La pròxima trobada amb la 
competició serà aquest pròxim 
cap de setmana amb una mo-
guda varietat de nivells i seus. 

Activitat intensa del CN Igualada

res, 100m. estils. Judit Ibar-
ra: 50,100m. braça, 50m.pp., 
100m.lliures. Aina Méndez: 
100,200m. braça, 200 estils. 
Janna Blaya: 50,200m. lliures, 
100,200m. estils, 200m. braça.
Es va fer també la prova de re-
lleus 4 x 50 Lliures Mixta que 
la van nedar el Nil, Janna, Alex 
i Laura. 

L’equip aleví també va nedar
L’equip aleví del Club Natació 
Igualada va nedar la 6ª jorna-
da de lliga a la piscina de Les 
Comes.

Els clubs participants van ser 
el CN Viladecans, CN Molins 
de Rei, CN Martorell i el CN 
Igualada.
Per part del CNI, van parti-
cipar: Marta Mateos, Diego 
Perdomo, Mikel Pérez, Aitor 
Bustos, Miquel Gil, Carlos 
González, Martina Oliva, Jana 
Carrero, Júlia Monclús, Jéssica 
Rodríguez, Oriol Alonso i Eric 
Pérez.
Les proves que van nedar van 
ser els 400m. estils, 200m. es-
quena i els relleus de 4x100m. 
lliures masculins i femenins.
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Dissabte, 24 de març, 
a les 9 del vespre se 
celebrarà a la Basí-

lica de Santa Maria un nou 
concert de Setmana Santa per 
iniciativa de la Coral Mix-
ta d’Igualada. Aquest any la 
peça escollida és el Rèquiem 
en sol menor de Domenico 
Cimarosa. Els intèrprets se-
ran l’Orquestra de Cambra 
Terrassa 48, la Coral Mixta 
d’Igualada, la Coral Sant Sa-
durní, Ulrike Haller (sopra-
no) Tànit Bono (mezzo), Joan 
Garcia-Gomà (baríton) i Ar-
nau Farré (orgue), dirigits per 
Alfred Cañamero.
Com en els anys anteriors, 
que va interpretar el Stabat 
Mater de Joseph Haydn i del 
Rèquiem de Charles Gounod, 
la Mixta ha volgut anar més 
enllà del repertori habitual 
per Setmana Santa i per això 
ha triat una obra interessant 
però poc interpretada. El 
concert també s’oferirà el dia
23 a l’església de Sant Sadurní 
i el 25 a l’Auditori Municipal 
de Terrassa.
Domenico Cimarosa (1749-
1801) és un dels grans mes-
tres de l’opera buffa italiana 
i és conegut sobretot per Il 
matrimonio segreto, estrena-
da a la cort imperial de Viena 
i que va tenir un gran èxit ar-
reu d’Europa.
Però Cimarosa també és au-
tor d’obres de cambra, de 
concerts i de sonates per a 
tecla. L’any 1787 Cimarosa 
va anar convidat a Sant Pe-
tersburg per mitjà del Duc 

Aquest any, per Setmana Santa, 
el “Rèquiem en sol menor” de Cimarosa
Interpretat per la Coral Mixta d’Igualada, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, la Coral Sant Sadurní i 
els solistes Ulrike Haller, Tànit Bono, Joan Garcia-Gomà i Arnau Farré, dirigits per Alfred Cañamero

de Serra Capriola, diplomàtic 
de Nàpols i Sicília acreditat 
a la cort russa. La invitació 
formava part del gran esforç 
d’europeïtzació que Caterina 
de Rússia estava duent a ter-
me a Rússia.
Només deu dies després de 
l’arribada de Cimarosa a Sant 
Petersburg moria la duquessa 
de Serra Capriola, esposa del 
seu patró, i ell va compondre 
ràpidament per al seu funeral 
el Rèquiem en sol menor.
Aquest Rèquiem és una com-
posició singular. La música 
de Cimarosa, tant la sacra 
com la profana, és un reflex 
de la seva personalitat: està 
impregnada de serenitat. De 

vegades es presenta seriosa, 
d’altres captura un moment 
de melangia, però mai no hi 
ha rastre de dolor. El Rèqui-
em no constitueix una excep-
ció: no hi ha tristesa, sinó tan 
sols consol en la certesa de la 
vida eterna. Les melodies ens 
fan pensar en Mozart, com-
positor que a l’època era con-
siderat un geni menor que 
Cimarosa, tot i que ell el con-
siderava el més gran de tots 
els músics. Estem parlant, per 
tant, d’un exemple perfecte 
del classicisme musical.
El preu de les entrades és de 
16 euros (14 euros amb els 
descomptes habituals) i es 
poden adquirir anticipada-

ment al Punt de Difusió Cul-
tural d’Igualada (c. Garcia 
Fossas, 2) de dimarts a dijous 
de 18:30 a 10:30, divendres 
de 18:00 a 21:00, dissabtes 
d’11:00 a 15:00 i de 18:00 a 
21:00 i diumenges de 11:00 
a 14:00 i de 18:30 a 20:30 
i també abans del concert 
a la porta de la Basílica de 
Santa Maria.

La música de Cimarosa, 
tant la sacra com la pro-
fana, és un reflex de la 
seva personalitat: està 

impregnada de serenitat

LLIBRES / LA VEU 

El xef igualadí David An-
drés publica el seu pri-
mer llibre De l’alta cuina 

a casa editat per Columna (en 
català) i per l’Editorial Planeta 
(en castellà). Es podrà trobar a 
les llibreries a partir del dia 21 
de març.
En aquest llibre, el jove cap de 
cuina del restaurant ABaC de 
Barcelona i xef del Somiatrui-
tes, proposa seixanta receptes 
ordenades per les temporades 
de l’any, que combinen pro-
ductes de la terra amb la cuina 
d’avantguarda. Cuina fàcil, de 
temporada, per fer a casa. No 
hi podien faltar les aportacions 
dels seus grans mestres, així el 
llibre inclou, a més, menús dels 
millors xefs: Andoni Luis Adu-
riz, Xavier Pellicer, Jordi Cruz, 
Joan Roca i Jean Louis Neichel. 
Així mateix, Andoni Luis Adu-
riz signa el pròleg, un relat emo-
tiu que posa l’èmfasi en la part 
més humana de David Andrés.
Igualada té també un paper 
fonamental en el llibre: pro-
ductes de la terra i fotografies 
dels racons més característics 
del barri del Rec, arrelen el 
llibre a la ciutat.

El xef igualadí 
David Andrés 
publica el seu 
primer llibre, “De 
l’alta cuina a casa”

del 12
al 15 d’abril
2018

29a edició

promoció
subscriptors
de La Veu
2 entrades a preu reduït
(5€ cadascuna)
presentant el carnet
de subscriptor a taquilla



FOTOGRAFIA / LA VEU 

El Centre Cívic de Fàti-
ma i La Confraria de 
Fàtima, amb la col·la-

boració de l’Agrupació Fo-
togràfica d’Igualada (AFI), 
convoquen dos concursos 
fotogràfics al voltant del Ri-
tus de Passió a Fàtima, amb 
la Setmana Santa i les pro-
cessons d’aquest barri de 
la capital de l’Anoia com a 
tema central. El tradicional 
concurs fotogràfic arriba ja 
a la 19a edició i cada autor 
podrà presentar un màxim 
de cinc fotografies, abans del 
27 d’abril, optant a tres pre-
mis de 250, 150 i 100 euros. 
La guanyadora de la passada 
edició d’aquesta iniciativa va 
ser Sònia Poch. Aquest 2018, 
però, s’hi suma un nou con-
curs fotogràfic per a dispo-
sitius mòbils a través de les 
xarxes socials Instagram i 
Facebook.  Cada autor po-
drà presentar entre una i 
tres fotografies, que hauran 
de ser originals i fetes amb 
dispositiu mòbil Android o 
iOs, portar l’etiqueta  #ritus-
delapassio2018 i fer menció 
@equipamentscivicsiguala-
da. Es poden publicar entre 
el 25 de març i el 27 d’abril 
i el jurat escollirà les millors 

imatges, atorgant tres premis 
de 100, 75 i 50 euros respec-
tivament. Les bases comple-
tes ja es poden consultar a la 
pàgina facebook.com/equi-
pamentscivicsigualada.

Novetats al concurs 
fotogràfic Ritus de Passió 
a Fàtima

 El concurs, organitzat 
per la Confraria de 
Fàtima, el Centre 

Cívic i l’AFI incorpora 
enguany una nova 

categoria d’imatges via 
xarxes socials
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TEATRE / LA VEU 

La Mostra d’Igualada – 
Fira de teatre infantil 
i juvenil s’ha adherit a 

la celebració del Dia Mundial 
del Teatre Infantil i Juvenil el 
20 de març, un esdeveniment 
que se celebra arreu del món 
en reconeixement al paper 
cabdal que el teatre pot repre-
sentar en les vides dels més 
joves. Com a Mercat estratè-
gic de les arts escèniques per a 
tots els públics a Catalunya, La 
Mostra ha centralitzat la cele-
bració al país per segon any 
consecutiu. L’any passat la di-
ada va tenir lloc al Mercat de 
les Flors i enguany ha estat el 
SAT! Sant Andreu Teatre qui 
ha acollit la celebració, que 
cada edició té lloc en un esce-
nari diferent, sempre vinculat 

a la programació familiar tei-
xint, d’aquesta manera, alian-
ces amb el sector.
La diada ha esdevingut una 
veritable trobada sectorial 
amb companyies i membres 
de diferents entitats i instituci-
ons de les arts escèniques per a 
tots els públics. El director ar-
tístic de La Mostra, Pep Farrés, 
ha posat veu a la lectura del 
missatge del Dia Mundial del 
Teatre Infantil i Juvenil impul-
sat per ASSITEJ (Associació 
Internacional de Teatre per a 
la Infància i la Joventut). La 
celebració també ha comptat 
amb l’actuació de Circ Pistolet, 
que ha presentat un fragment 
de l’obra Quan no tocàvem de 
peus a terra, programada a La 
Mostra 2018, i amb diversos 
parlaments a càrrec d’Eulàlia 
Ribera, presidenta d’ASSITEJ 

Espanya; Xavier Díaz, director 
de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals; i Pere Camps, 
regidor de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
La fotografia de família amb 
les companyies que actuaran a 
la 29a edició ha posat el punt 
i final a l’acte i ha iniciat el 
compte enrere cap el dijous 12 
d’abril, quan els carrers d’Igua-
lada es convertiran en un gran 
escenari i el punt neuràlgic de 
les arts escèniques per a tots 
els públics del nostre país, que 
fins diumenge 15 d’abril acolli-
rà 53 companyies i un total de 
104 representacions.
Des d’aquest dimarts, coinci-
dint amb el Dia Mundial del 
Teatre Infantil i Juvenil, ja es 
poden adquirir les entrades a 
través del web www.lamostrai-
gualada.cat. 

La Mostra d’Igualada celebra el Dia 
Mundial del Teatre Infantil i Juvenil

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

JESUS CHRIST SUPERSTAR: Teatre TIVOLI
Dia 28 abril 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a 
platea

'Jesus Christ Superstar', el musical que ha triomfat en el West End de Londres i a Broadway arriba per primera vegada a Barcelona el proper 
mes d'abril.
L'arribada de l'òpera rock suposa la primera vegada que es representa en la història del nostre país aquesta producció del reconegut compositor 
Andrew Lloyd Webber en el seu idioma original, en anglès amb subtítols.
L'espectacle compta amb la interpretació del reconegut actor Ted Neeley en el paper de Jesús, l'inoblidable protagonista de la pel·lícula de 
Norman Jewison de 1973.
Després d'un increïble èxit de públic i crítica en la seva gira internacional, arriba al Teatre Tívoli el musical Jesus Christ Superstar.

EL LLIBERTÍ   
Dissabte Dia 5 maig 2018   Teatre POLIORAMA    Hora Sortida: 15.45 hrs. 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama Entrades garantides a platea
EL LLIBERTÍ
Torna un dels grans èxits de la cartellera de Barcelona. Una comèdia o vodevil �losò�c sobre l'ètica, un concepte intemporal.
Diderot, allotjat al pavelló de caça del seu amic el baró d'Holbach, rep l'encàrrec d'escriure com més aviat millor l'article sobre el concepte "Moral" per a 

l'Enciclopèdia. El temps vola: s'ha de tancar i dur a la impremta el nou volum. Les constants interrupcions però, faran que aquest esdevingui un dia boig pel 
�lòsof. Un dia en el qual Diderot es veurà rodejat, enfrontat i seduït per quatre dones que li faran encara més costosa la ja difícil tasca de de�nir un concepte 
únic de "Moral" . Ho aconseguirà? La resposta és encara avui en dia a l'Enciclopèdia. Escrita per Eric-Emmanuel Schmitt, un dels actors francesos 
contemporanis més llegits i més representats del món, El Llibertí ha estat de�nida com una veritable joia, una comèdia intel·ligent, lleugera i profunda, 
sensual i melancòlica, divertidíssima.

Repartiment:Direcció: Joan Lluís Bozzo. Traducció: Esteve Miralles. Repartiment: Denis Diderot  Abel Folk, Madame Therbouche Àngels Gonyalons, Baronnet 
Jan Forrellat, Madame Diderot Annabel Totusaus, La jove d’Holbach Elena Tarrats i Angélique Diderot Clara Moraleda



Dimarts, 27 de març
a les 20:15h en directe des del ROH

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

Preus: 
Anticipada: 15€ i 13€ els socis de l’Ateneu
Dia de l’estrena: 18€ i 15€ els socis de l’Ateneu

Centenari de Bernstein
BERNSTEIN CELEBRATION | Dansa en directe
Leonard Bernstein
Més informació al web: ateneucinema.cat
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DANSA / LA VEU 

The Royal Ballet cele-
bra el centenari del 
naixement de Leo-

nard Bernstein amb un pro-
grama monogràfic dels core-
ògrafs Wayne McGregor, 
Liam Scarlett i Christopher 
Wheeldon.
Leonard Bernstein va ser un 
dels primers compositors 
clàssics que va aconseguir 
als Estats Units un gran èxit 
popular i també de crítica. 
Bevia de fonts eclèctiques - 
inspirant-se en el jazz i en el 
modernisme, les tradicions 
de la música jueva i el mu-
sical de Broadway - i moltes 
de les partitures de Bernstein 
s’adeqüen extraordinària-
ment bé a la dansa. Va man-
tenir una associació especial 
amb Jerome Robbins, i en-
tre les seves col·laboracions 
conjuntes figuren Fancy Free 
i West Side Story. 
Per celebrar el centenari del 

naixement del compositor, 
The Royal Ballet ha unit els 
seus tres coreògrafs associats 
per celebrar la varietat dinà-

L’Ateneu Cinema retransmet en directe l’espectacle de 
ballet ‘Bernstein celebration’ des del Royal Opera House 

mica i l’intrínsec caràcter ba-
llable de la música de Berns-
tein. El programa inclou 
dues estrenes mundials del 

Coreògraf Resident Wayne 
McGregor i de l’Associat 
Artístic Christopher Whee-
ldon, que suposa la primera 

incursió en Bernstein de tots 
dos artistes. 
Al centre del programa fi-
gura la primera reposició de 
The Age of Anxiety, de l’Ar-
tista Resident Liam Scarlett, 
creat el 2014 a partir de la in-
trospectiva Segona Simfonia 
de Bernstein. 
Tant la simfonia com el ba-
llet s’inspiren en el magistral 
poema modernista de W. H. 
Auden, escrit en resposta a 
l’ambient de desil·lusió i in-
certesa que es respirava des-
prés del final de la Segona 
Guerra Mundial.
La retransmissió serà el di-
marts 27 de març, a les 20.15 
h a l’Ateneu Cinema.
El preu de l’entrada és de 18 
€ i 15 € pels socis de l’Ateneu.
Si l’entrada es compra antici-
pada, el preu és de 15 € i 13 € 
pels socis de l’entitat. 
Les entrades ja es poden 
comprar a la taquilla de l’Ate-
neu cinema i online a www.
ateneucinema.cat

BERNSTEIN



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“Una família exemplar”, de Genís Sinca 

Parlem avui d’una novel·la que ha sigut motiu 
de controvèrsia, principalment per part dels 
lectors. Del motiu en parlaré més endavant, 

però per fer-vos un primer tast diré que no tots els 
lectors l’han entesa tal com el seu autor pretenia. 
Del seu contingut se’n pot dir que es tracta d’una re-
flexió en clau irònica sobre la crisi d’identitat, que 
pateix un pare, quan, enlluernat pel casament de la 
filla i els beneficis que la unió comportarà per a la 
seva nissaga, comença a descobrir que la vertadera 
naturalesa de la família política enfonsarà els seus 
plans de grandesa. Aquest pare del qual parlem és 
el Dr. Bou, un adinerat pediatre de Tortosa. Un bon 
dia, la seva filla li fa saber que es casa amb un noi 
anomenat Ricard Mirabaix. A primera vista, el futur 
gendre del Dr. Bou no és qualsevol. El noi en qües-
tió prové d’una família propietària de mig Manresa 
i de bona part del seu territori.  A poc a poc, aquest 
enllaç matrimonial comença a un vincle tens i rígid 
entre la nissaga Bou-Antich, la del metge i la seva 
muller,  i els Mirabaix, que destrossaran amb tota la 
crueltat haguda i per haver  la plàcida existència dels 
pares de la núvia. 
L’autor no dubta en repartir bufetades entre uns i al-
tres sense fer distincions. A mesura que avança l’obra  
la humiliació empastifa tots els seus personatges, i 
això ho fa d’una manera totalment caricaturesca. El 
que Sinca vol mostrar amb aquestes caricatures no és 

altra cosa que la crònica de la desgràcia i la decadèn-
cia de les classes benestants.
Les intencions ocultes de la família Mirabaix i la de-
gradació progressiva del pediatre tortosí són els fils 
conductors d’una despietada crítica dirigida envers  
la societat benestant. Aquesta crítica, dóna peu, en 
més d’una ocasió a reflexions sobre l’herència genè-
tica i el fatalisme de l’ambient en què es desenvolupa 
la història ambiental. Si hi ha alguna cosa que manca 
en les ratlles escrites per Genís Sinca, són precisa-
ment els escrúpols. L’escriptor  demostra ser un ar-
tista de les descripcions capaç de monopolitzar els 
sentits del lector tan sols amb les paraules. Una famí-
lia exemplar fereix la concepció més pura de l’ésser 
humà i no és apta per a caràcters susceptibles, però 
a la vegada és una catarsi indispensable que fa pixar 
de riure. I és aquest punt on recupero el que he dit al 
principi, sobre el fet que no tothom que l’ha llegida 
n’ha gaudit igualment o n’ha tret la mateixa conclu-
sió. Per a les persones de caràcters sensibles la lec-
tura els pot esdevenir desagradable, i trobaran que 
alguns paràgrafs són d’una cruesa sagnant. 
Opinions diverses a part, el que Una família exem-
plar pretén ser no és altra cosa una manera d’apren-
dre a riure’s de les absurdes rigideses socials. L’au-
tor ridiculitza vastament la doble moral i les falses 
aparences dels cercles burgesos en què el pes de la 
tradició familiar sembla conduir-ho tot. Quan es va 

publicar, la crítica va dir d’ella que era “agosarada i 
extremadament divertida i que denota alhora una 
destresa narrativa en què abunden els jocs de parau-
les i les metàfores brillants.” 
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MÚSICA / LA VEU 

Amb la participació de 
tot l’alumnat de 4t de 
primària de les esco-

les d’Igualada i de Vilanova del 
Camí, el dilluns 19 de març  a 
les 6 i a 2/4 de 8 del vespre va 
tenir lloc al Pavelló de hoquei 
de les Comes la Cantata Esco-
lar que organitzen les regido-
ries d’Ensenyaments Artístics 
i d’Ensenyament i Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
la col·laboració de les escoles 
municipals d’art, música i tea-
tre i el suport de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí.
A l’inici de cada una de les 
sessions, M. Queralt Martí, 
directora de l’escola de música 
d’Igualada, en nom de les tres 
escoles municipals d’ensenya-
ments artístics, va destacar 
la importància del treball en 
equip parlant d’una activitat 
que va començar amb la in-
tenció d’oferir a les escoles de 
primària la possibilitat d’in-
terpretar una obra musical de 
gran format amb el suport i els 
mitjans de l’escola de música i 
que, molt aviat va incorporar 
la col·laboració de les escoles 
d’art i teatre al projecte peda-

gògic inicial. L’alcalde, Marc 
Castells, al seu torn, fent refe-
rència als 16 anys de cantata i 
a la llarga trajectòria de l’activi-
tat, va comentar que falta poc 
perquè els primers alumnes 
que hi van participar tornin de 
nou com a públic.
“El Planeta del Mar Inventat”, 
la cantata que es va interpretar 
en aquesta ocasió, és una his-
tòria de ficció amb música de 
Jordi Lluís Rigol i text d’Enric 

Estany, una cantata que a par-
tir d’un conflicte ens parla de 
la relació entre pares i fills, del 
poder de la imaginació i de no 
jutjar a la gent per la seva apa-
rença.
Per poder-la dur a terme s’ha 
treballat des de l’inici del curs 
escolar: primer amb les sessi-
ons de formació que reben els 
mestres, desprès amb el treball 
que cada escola desenvolupa a 
les seves aules i finalment amb 

800 alumnes d’Igualada i Vilanova participen en la 16a 
Cantata Escolar “El Planeta del mar inventat”

la presentació de tot el treball 
comú als pares, en un gran 
concert.
L’escenografia, planetes i un 
mar amb meduses, va estar 
coordinada per Xavier Mula, 
professor de l’escola d’art; el 
programa de mà i un reportat-
ge fotogràfic dels concerts tam-
bé els van realitzar alumnes de 
l’escola d’art; els narradors eren 
joves alumnes de l’escola de te-
atre i tots els cantaires i músics 

van actuar dirigits per Mont-
serrat Roset, professora de l’Es-
cola de Música.
En finalitzar la cantata, desprès 
d’un llarg aplaudiment dirigit 
als mestres i a l’alumnat, l’al-
calde d’Igualada i les regido-
res d’Ensenyaments Artístics i 
d’Ensenyament i Joventut van 
obsequiar als col·laboradors i 
als mestres de música i de plàs-
tica amb un petit detall floral.

Foto: Joan Guasch
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

Fineart Igualada ha rebut 
gairebé 40.000 visites, 
persones que han gaudit 

i s’han passejat durant vint-
i-quatre dies per les 45 expo-
sicions, batent un any més el 
rècord de visitants.
Després de sis edicions, en-
guany, els visitants forans re-
presenten un 6% més del total 
davant del públic igualadí, el 
que suposa un increment en 
el reconeixement nacional del 
festival.
Visitants que provenen, sobre-
tot, d’arreu de Catalunya però 
també d’altres zones de l’Estat 
Espanyol i de França.
Pel que fa als espais, trobem 
un augment general de visi-
tants en totes les sales d’expo-
sició. Tot i així, però, podem 
destacar-ne dos que han rebut 
un gran increment respecte 
les edicions anteriors: la Sala 
Municipal d’Exposicions que 
ha augmentat un els seus vi-
sitants, gràcies a l’exposició 
Nens del Raval de Joan Colom; 
i l’Empremta, que enguany 
acollia al fotògraf francès Gil-
bert Garcin i el seu món de 

somni.
“Les dades són realment alen-
tidores, el reconeixement i 
la magnitud que ha adquirit 
Fineart ens animen a créixer 
i a voler millorar edició rere 
edició”, afirma el director del 
festival, Ramon Muntané, 
després d’analitzar les dades 
de la sisena edició de FinArt 
Igualada. Muntané destaca no 

només el nombre de visitants a 
les exposicions, sinó també el 
nombre de participants en els 
tallers i les xerrades que s’orga-
nitzen complementàriament.
Els espais més visitats són el 
Museu de la Pell d’Igualada, 
on trobàvem 13 exposicions; 
l’Adoberia amb l’exposició del 
Koen Suidgeest sobre el càncer 
de mama; la Rectoria que

Gairebé 40.000 visites en la sisena edició de 
FineArt Igualada

enguany acollia les fotogra-
fies de Roger Grasas; l’histò-
ric i emblemàtic edifici de la 
Igualadina Cotonera, amb les 
obres dels alumnes de les 11 
escoles de fotografia i imatge; 
i, la galeria Artèria amb l’ex-
posició del Raúl Guillamón. 
També destaquen les nombro-
ses visites a la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada i a l’Agrupació 

Fotogràfica d’Igualada, entre 
molts d’altres.
D’entre les exposicions més 
visitades destaquen la del re-
conegut Manuel Vilariño, amb 
unes imatges molt especials de 
gran format; Joan Colom, amb 
les seves fotografies impactants 
dels nens del Raval; La Judith 
Prat, que ha mostrat una rea-
litat colpidora que malaura-
dament està molt instaurada; 
i la de la Sandra Balsells, una 
mostra de la carrera de la fo-
toperiodista que no ha deixat 
indiferent a ningú. També se’n 
destaquen la de Rubén Lucía 
amb Elena i els animals, el 
Xavi Bou amb Ornitografies, 
Roger Grasas i el seu HaAretz 
HaMuvtahat o Koen Suidgeest 
amb Costures a flor de pell.
L’esdeveniment, organitzat 
per l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Agrupació Fotogràfica, de 
renom a Catalunya i pioner 
a nivell nacional en el sector, 
s’ha celebrat del 23 de febrer al 
18 de març a Igualada, reunint 
a més de 1.200 fotografies en 
una vintena d’espais d’exposi-
cions. FineArt ha situat, una 
vegada més, a Igualada com a 
capital cultural de Catalunya.

MÚSICA / JAUME PLANAS 

El passat diumenge 18 
de març se celebrà a la 
Basílica de Santa Maria 

el quart concert del XXV Fes-
tival Internacional d’Orgue 
d’Igualada que anà a càrrec 
de Gail Archer, concertista 
nord-americana, organista 
de la Universitat del Vassar 
College i directora del De-
partament de Música al Bar-
nard College de la Columbia 
University. També és la direc-
tora artística dels recitals a la 
històrica Sinagoga Central de 
Nova York. 
Inicià el concert amb dues 
composicions de Johann Se-
bastian Bach (1685-1750), 
el Preludi i Fuga en mi me-
nor  (BWV 548) i el Preludi 
al Coral An Wasserflüssen 
Babylon  (BWV 653). De Ro-
bert Schumann (1810-1856) 
tocà la Fuga núm. 5 (de les Sis 
Fugues sobre el nom de Bach 
op. 60), de la compositora 

Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805-1847) el Preludi en fa 
major,  i de nou de Robert 
Schumann la Fuga núm. 6 
(de les Sis Fugues sobre el nom 
de Bach op. 60). Continuà 
amb tres compositors rus-
sos, del contemporani Sergei 
Slonimsky  (n. 1932) inter-
pretà la Toccata, d’Alexander 
Shaversaschvili (1919-2003) 
el Preludi i Fuga. El darrer 
compositor rus fou Modest 
Mussorgsky (1839-1881) de 
qui poguérem escoltar Una 
nit a la Muntanya Pelada en 
una encertada transcripció 
virtuosística per a orgue de 
Zsigmond Szathmary. Al fi-
nalitzar el concert i en agra-
ïment als llargs i entusiastes 
aplaudiments del públic tocà 
com a bis J.J. Fantasia super 
Komm, heiliger Geist, Herre 
Gott(BWV 651) de J. S. Bach.
En acabar va baixar al presbi-
teri per rebre de nou els calo-
rosos aplaudiments del públic 
i ser obsequiada pels regidors 

de l’Ajuntament d’Igualada 
Pere Camps i Maribel Cua-
dras. Antoni Miranda va pre-
sentar i va fer el comentaris 
de les obres del concert. Anna 
Miranda feu de registrant, 
Jordi Balsells i Josep Aguilera 
s’encarregaren de la transmis-
sió a través de la pantalla del 
presbiteri.
Gail Archer és una organista 
extraordinària. Va presentar 
un programa molt variat i de 
gran virtuosisme que sola-

ment està a l’abast dels gran 
concertistes. Sonoritat, niti-
desa i profusió de so van ser 
les característiques d’aquest 
excepcional concert. Vàrem 
poder escoltar una gran va-
rietat de timbres sonors del 
nostre orgue amb un intens 
joc entre els teclats manuals. 
Aconseguí establir una àm-
plia relació amb el públic. És 
la segona vegada que actua a 
Igualada i, com en la prime-
ra, es va desfer en elogis a la 

sonoritat de l’orgue de la ba-
sílica. 
Archer és una persona amb 
una considerable sensibili-
tat per totes les manifestaci-
ons culturals i tradicionals 
de les ciutats que visita. N’és 
una mostra el fet que al sa-
ber que hi havia una jornada 
castellera a Igualada, i que 
mai, ni en fotografies, ho ha-
via vist, després de visitar el 
local dels Moixiganguers, 
va voler assistir en directe a 
tota l’exhibició castellera. En 
quedà sorpresa i elogià en tot 
moment el valor, la força i el 
seny dels membres integrants 
de les colles. 
El proper diumenge 25 de 
març hi haurà el darrer con-
cert del Festival amb Rubin 
Abdullin a l’orgue, la sopra-
no Anna Martínez i la Coral 
Càrmina, tots sota la direc-
ció de l’igualadí Daniel Mes-
tre amb obres de Bach, Men-
delssohn, Muset, Brahms, 
Rheinberger i Reger.

Excepcional concert amb un programa variat i ple de virtuosisme
XXV Festival Internacional d’Orgue d’Igualada
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TEATRE / LA VEU 

La sala Les Golfes de El 
Teatre de l’Aurora acull 
avui divendres (21 ho-

res) el nou espectacle de l’igua-
ladí Joan Valentí i del manresà 
David Pintó, que compta amb 
música en directe de l’acordi-
onista igualadí Martí Marsal. 
Un altre anoienc, Albert Pas-
cual, de Santa Margarida de 
Montbui, és el creador de l’es-
pai escènic, el vestuari i l’atrez-
zo. L’espectacle s’emmarca dins 
dels Cicle Les Golfes, un espai 
per a petites joies escèniques 
de petit format on la proximi-
tat amb el públic els dóna valor 
afegit. Divendres, al finalitzar 
la funció es farà una trobada 
amb la companyia.
Mort a les Cunetes és un es-
pectacle construït a través de 
cinc monòlegs que donen cinc 
punts de vista diferents sobre 
un fet històric real: La Fossa 
de Can Maçana o els Fets de 
Súria: l’afusellament de vuit 
republicans, civils, que van ser 
trets la nit del 9 de febrer de 
1939, de la presó de Manresa 
i la fuga d’un novè, Josep Nin, 

que ho va poder explicar. La 
fossa encara no ha estat loca-
litzada.
La mitjanit del 9 de febrer de 
1939, nou republicans civils 
van ser traslladats de la presó 
de Manresa per ser afusellats 
a Can Maçana, al peu de la 
muntanya de Montserrat. Ha-
vien estat detinguts sense acu-
sacions polítiques clares. Un 
d’ells –Josep Nin-, aconsegueix 
fugir, sobreviure i explicar-ho. 
A partir d’aquest relat i d’altres 
de coetanis seus, l’historiador 
surienc, Albert Fàbrega re-
construeix aquest fosc capítol 
de la repressió franquista. Ara, 
Joan Valentí i David Pintó 
parteixen del llibre homònim 
de Fàbrega, Mort a les cune-
tes, de Diari d’un emboscat del 

bruquetà Jaume Ollé (1918-
2008),  de relats del castello-
linec Pere Guixà i de l’article 
La capsa de fusta de l’igualadí 
Toni Cortés, per bastir aquest 
espectacle que pretén fer una 
petita aportació a la memòria 
històrica del país, explicant 
un dels crims execrables del 
franquisme que durant molts 
anys ha estat silenciat, alhora 

‘Mort a les cunetes’ la història de La Fossa de Can 
Maçana, a escena de la mà de Joan Valentí i David Pintó

que vol ser un reconeixement 
moral i públic a aquestes vuit 
persones que van morir per 
les seves idees i un homenat-
ge a totes les víctimes de la re-
pressió franquista. Mort a les 
cunetes vol reflexionar des de 
l’humor i la tendresa jugant a 
fer riure i a fer emocionar.

Horari i venda d’entrades

La  representació de Mort a les 
cunetes, tindrà lloc divendres 
23 de març a les 21 h. Les en-
trades tenen un cost de 12 € i 
10 € (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.  

Es tracta d’una història 
basada en fets reals que 

vol ser una aportació 
a la memòria històrica 
del país i un homenatge 
a totes les víctimes de la 

repressió franquista

MÚSICA / LA VEU 

Aquest dissabte 24 de 
març arrenca a Igua-
lada el cicle Kalopsia, 

música i paraula per cuidar la 
nostra gent. Obrirà el cicle l’es-
pectacle musical Ovidi 4: Cui-
dem-nos, un espectacle amb 
textos de Pere Quart, Angela 
Davis, Joseba Sarrionaindia, 
Marina Garcés, Santiago Alba 
Rico, Roger Pelàez, Maria 
Mercè Marçal, Josep Palau i 
Fabre, Valero Sanmartí, Rafe-
ef Ziadah, Marc Granell, Da-
vid Caño, Montserrat Roig, 
David Sarsanedas, Enric Ca-
sasses i G. K. Chesterton de la 
mà d’un grup musical format 
per David Fernàndez, Mireia 
Vives, Borja Penalba i Da-
vid Caño. El concert tindrà 
lloc a les 20.30 h al Teatre de 
l’Aurora i les entrades estan 
disponibles (15€) a Les Cot-
xeres dels Moixiganguers i 
al Casal Popular d’Igualada 
“El Foment”.

El cicle Kalopsia
Kalopsia neix de la inquietud 
de voler abordar el moment 
polític que estem vivint, però 
sobretot de fer costat a qui el 
pateix de forma directa. De 
fer-ho junts i juntes amb una 
consigna clara: si algú pateix 
repressió per treballar per una 
causa col·lectiva, la resposta 
no pot ser un altra que no si-
gui col·lectiva.
Kalopsia té com a objectiu 
construir un discurs antire-

pressiu que parli des de la 
comunitat, que sigui inclusiu, 
que aposti per transformar 
les coses, que posi la cultura 
al centre com una eina que 
transforma, que suma i que fa 
xarxa, i que en definitiva cuidi 
a la gent que pateix la repres-
sió per voler canviar les coses.
El projecte irromp a la ciutat 
per contribuir a les caixes de 
resistència dels casos de re-
pressió que afecten a persones 
del nostre entorn. Concreta-

ment el cas de les 51 persones 
anoienques citades als jutjats 
per la seva participació a la 
vaga del darrer 8 de novembre 
- una convocatòria de protesta 
en solidaritat amb els presos 
polítics i per la materialitza-
ció de la república. I per al-
tra banda el cas de “Som 27 i 
més”, on 27 persones han sigut 
imputades per una tancada al 
rectorat de la UAB l’abril del 
2013 i amb peticions fiscals de 
11 a 14 anys de presó i milers 

David Fernàndez, Mireia Vives, Borja Penalba i David 
Caño presenten Ovidi 4: Cuidem-nos al cicle Kalopsia

d’euros de multes. Un cas que 
a més afecta un jove anoienc 
vinculat al moviment juvenil i 
cultural d’Igualada.

Venda d’entrades
Tots els concerts, a excep-
ció d’Ovidi 4: Cuidem-nos, 
funcionaran amb taquilla 
inversa: no es cobrarà res 
per entrar al concert i a la 
sortida tothom podrà dipo-
sitar l’import que vulgui. Pel 
que fa al concert d’Ovidi 4: 
Cuidem-nos, l’entrada tindrà 
un preu de 15€ i es podran 
comprar a partir d’aquest cap 
de setmana al Casal Popular 
d’Igualada “El Foment” i a 
Les Cotxeres. Els diners re-
captats a cada concert ani-
ran destinats a les caixes de 
resistència del CDR Iguala-
da-Conca d’Òdena i “Som 
27 i més” per parts iguals i 
també es destinarà una part 
a cobrir les despeses de des-
plaçament dels grups que ac-
tuaran al cicle.
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Intensitat des del minut 
zero. Amb aquesta men-
talitat han estrenat l’any 

els Moixiganguers d’Igualada, 
que han descarregat el tres de 
vuit a la primera actuació de 
la temporada i al costat dels 
Castellers de Berga. És el tres 
de vuit més matiner que acon-
segueixen els igualadins i tota 
una declaració d’intencions 
per la temporada 2018. Aquest 
diumenge els morats s’han 
plantat a la diada de Les Cot-
xeres d’Igualada, davant del 
seu local, amb el compromís 
de demostrar les ganes que 
tenen de canviar de pis, i per 
això fa setmanes que treballen 
per començar amb l’estructura 
del tres ben dominada.
Després de tres pilars de qua-

tre d’inici en què la colla ha 
reclamat l’alliberament dels 
presos polítics, els Moixigan-
guers han obert plaça amb un 
set de set molt tranquil, que 
han pogut descarregar sense 
complicacions. La colla tenia 
reservat per la segona ronda el 
gran objectiu del dia, el tres de 
vuit, però per descarregar-lo 
ha calgut esperar, perquè 
n’han desmuntat un primer 
intent que ha pujat amb bona 
mida però amb alguns nervis. 
El castell en cap moment ha 
perillat, però els igualadins 
han preferit no córrer riscos, 
desmuntar, i tornar a provar 
el tres just després. En aquesta 
segona ocasió l’estructura ha 
pujat tranquil·la i segura, i els 
Moixiganguers l’han descarre-
gat amb plena confiança, i en-
tre crits que demanaven que 

Els Moixiganguers comencen temporada 
amb una declaració d’intencions

fos més alt.  La colla ha tancat 
el dia amb un cinc de set i un 
vano de cinc de comiat. Per 
la seva banda, els Castellers 
de Berga han descarregat el 
tres de set, el quatre de sis i el 
quatre de sis amb agulla, a més 
d’un pilar de cinc de comiat.

Propera cita: Diada del tèxtil 
de Sabadell
Aquesta setmana els Moixi-
ganguers continuaran treba-
llant a Les Cotxeres, dimecres 
de 19 h a 20 h (canalla) i de 
20 a 22 h (general) i diven-
dres de 21.30 a 00 h. La pro-
pera cita dels igualadins serà 
a Sabadell, el 8 d’abril, en mo-
tiu de la diada del tèxtil; ac-
tuaran amb els Castellers de 
Sabadell, els Castellers de la 
Sagrada Família i els Caste-
llers de Cerdanyola.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada, 
situada al c/ Garcia 

Fossas 2, acull des d’aques-
ta setmana una exposició de 
l’obra de Josep Lluís Navarro. 
L’autor hi mostrarà la seva 
obra més recent, elaborada 
entre 2017 i 2018, versada 
en la temàtica del món mà-
gic dels arlequins i el circ, 
dos temes clàssics al món de 
la pintura, tant clàssica com 
contemporània. L’obra de 
Josep Lluis Navarro (Gra-
nollers, 1960) ha passat per 
diferents etapes evolutives 

de la pintura, proliferant en 
temes i tècniques diferents 
que ha estudiat amb afecte 
i delicadesa i en les quals ha 
aprofundit sense abandonar 
mai la incorporació de la ma-
tèria, que li aporta efecte i 
dramatisme amb un caràcter 
expressionista i poètic molt 
singular. Durant la seva llarga 
trajectòria al món de l’art, ha 
passat per diferents galeries i 
sales, així com fires i esdeve-
niments, tant nacionals com 
internacionals. La inaugura-
ció se celebrarà aquest diven-
dres, 23 de març a les 19:30h, 
i la mostra romandrà oberta 
fins el proper 8 d’abril.

Les pintures de Josep Lluís Navarro 
arriben a la Sala Municipal 
d’Exposicions d’Igualada

EXPOSICIONS / LA VEU 

El proper dissabte 24 de 
març a les 18:30h, al 
Casal Popular d’Igua-

lada, el Foment, tindrà lloc 
la inauguració de l’exposició 
Generació (H)original. Gene-
ració (H)original és un retrat 
coral representatiu d’un grup 
de poetes que ha orbitat al 
voltant del bar (H)original de 
Barcelona, al Raval. Un espai 
de trobada i de relacions po-
ètiques que, al llarg de més de 
16 anys, ha esdevingut un dels 
centres neuràlgics i transfor-
madors de la poesia en llen-
gua catalana. 
La mostra que estarà exposa-
da fins el 30 d’abril es veurà 
complementada amb un ci-
cle de recitals poètics, amb la 
fórmula de la taquilla inversa, 
protagonitzat per alguns dels 
membres d’aquesta Generació 
(H)original, i coordinat per 
Roger Mula.
El dissabte 24 de març a les 
18:30h, s’inaugurarà l’expo-
sició i es presentarà el llibre 
Generació (H)original. Bar-
celona d’un temps i d’una po-

esia, amb una taula rodona 
amb Dídac Rocher i Marta 
Huertas, curadors de l’expo-
sició, i Ester Andorrà, editora 
de LaBreu Edicions. La taula 
rodona serà conduïda per la 
periodista cultural de Núvol, 
Clàudia Rius.
El mateix dissabte a les 19:00h 
tindrà lloc el recital inaugu-
ral del cicle, amb l’anoienca 
Meritxell Cucurell-Jorba (cre-
adora de l’(H)original) i Josep 
Pedrals (coordinador de la 
programació de l’(H)original 
del 2002 fins el 2015).
Ja entrats al mes d’abril, els re-
citals tindran lloc els diumen-
ges a les 12:30h. 
L’exposició i el cicle de recitals 
poètics ha estat organtitzat pel 
Casal Popular d’Igualada, el 
Foment, Òmnium Anoia i el 
Departament de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada. Tam-
bé compta amb la col·labora-
ció de la Llegim...? llibreria, 
que muntarà una paradeta a 
cada recital amb els llibres i 
poemaris dels autors protago-
nistes del cicle i amb el llibre 
Generació (H)original. Barce-
lona d’un temps i d’una poesia.

El Casal Popular, el 
Foment, acull l’exposició 
‘Generació (H)original’

TEATRE / LA VEU 

El proper dimarts dia 
27 de març El Teatre 
La Lliga de Capella-

des ha estat escollit per ce-
lebrar-hi el DIA MUNDIAL 
DEL TEATRE 2018. 
Aquest acte està organitzat per 
la Xarxa de Teatres d’Ateneus 
de Catalunya conjuntament 
amb la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre i l’Associ-
ació d’Actors i Directorts Pro-
fessionals e Catalunya. 
L’intens i ampli programa 
s’iniciarà a les 7 de la tarda 
amb la benvinguda de l’alcalde 
i del regidor de cultura de la 
vila capelladina. Seguidament 
l’actriu professional, Rosa An-
dreu farà la presentació. 
La lectura del Manifest 
conjunt de les tres entitats 
anirà a càrrec d’Emma Es-
colano, Presidenta de l’Ate-
neu Cultural Sant Jaume de 
Premià de Dalt. 
Parlaments dels presidents de 

les tres entitats convocants: 
Salvador Casals President de 
la FAC, Josep Rafecas Presi-
dent de la FGAT, i Àlex Casa-
novas President de l’AADPC. 
El Grup Teatral de Capellades 
representarà un fragment del 
Petit Príncep i a continuació 
l’actor professional Marc Mar-
tínez ens farà un  fragment de 
l’espectacle Humor i Hòsties.
Lectura del Manifest Interna-
cional del Teatre a càrrec de 
Rosa Andreu i acabarà l’acte 
amb coca i cava per a tots els 
assistents. 
Aquest acte és obert i d’entra-
da lliure per a tothom, i s’es-
pera que el nombrós públic 
amant del Teatre s’arribarà 
a la Lliga de Capellades, per 
gaudir, acompanyar i celebrar 
el Dia Mundial del Teatre, 
que enguany tindrà el màxim 
ressò a l’Anoia amb tot l’im-
port programa que us hem 
comentat. 
Tu també hi ets convidat. No 
t’ho perdis.  

Celebració dia mundial 
del teatre a capellades



Nomenclàtor de guerra (IV)

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Continuació de la relació de 
canvis de nom que va tenir lloc 
durant la guerra civil 1936-39

Travessia de sant Sebastià = JOAN 
SELVAS CARNER 
Carrer Sant Simplici = PRIMER DE 
MAIG
Carrer Sant Vicenç = JOSEP MOLES
Carrer Santa Anna = IGNASI 
IGLESIAS
Carrer Santa Caterina = BLASCO 
IBAÑEZ
Carrer Santa Maria = JAUME 
COMPTE

Carrer Nostra Senyora. de la  Soledat = 
FRANCESC ACASO
Carrer Satíssima Trinitat = MANUEL 
ARCS
Foto (AFMI. núm 398) Antic Col.legi 
de les germanes de la Divina Pastora, 
el 7 de setembre de 1936, convertit en 
la seu del POUM (Partit Obrer Unifi-
cat Marxista), lloc en el qual - segons 
fonts fidedignes - fou cremada la vene-
rada imatge del Sant Crist d’Igualada. 
Recordem que una reproducció de la 
qual, fou estrenada, per la seva festa, a 
l’any 1944 . 
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MÚSICA / LA VEU 

Amable, variat i de qua-
litat fou el concert 
ofert dissabte passat 

dia 17 a l’església de la Soledat 
per la soprano Laia Camps 
Farrés i el tenor Joan Martínez 
Colàs, amb la col·laboració 
de la Coral de Santa Maria 
d’Igualada. 
“Tresors de la Lírica” -aquest 
era el nom de la vetllada va 
captivà al públic assistent, que 
no va regatejar aplaudiments 
per l’ actuació brillant d’una 
selecció de fragments d’òpera 
i sarsuela d’obres ben cone-
gudes, a les que s’hi afegiren 
peces tan populars com O sole 
mio i Granada, molt ben exe-
cutades totes dues pel tenor.
El president de la Coral am-
fitriona Lleonard del Rio, va 
obrir la vetllada amb unes 

breus paraules agraint la col-
laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada i especialment la 
de la Parròquia de la Soledat 
en la persona de Mn. Josep 
Massana.
De l’ample repertori ofert vol-
dríem destacar especialment 
els duos Parigio o cara, de «La 
traviata» (G.Verdi), i Là ci da-
rem la mano de «Don Giovan-
ni» (W.A.Mozart); així com O 
mio babbino caro de «Gianni 
Schicchi» (G.Puccini) per 
part de Laia Camps, i No pue-
de ser, de «La tabernera del 
puerto» (P.Sorozábal) en la 
veu de Joan Martínez. 
La resta del programa inter-
pretat també molt encerta-
dament amb fragments de 
«Norma» (V.Belli), «Le noz-
ze di Figaro» (W.A.Mozart), 
«La verbena de la paloma» 
(T.Breton), «La tempranica» 

La Coral de Santa Maria presentà a la 
Soledat “Tresors de la Lírica”

(J.Jiménez), i la deliciosa ha-
vanera de «Don Gil de Al-
calà» (M.Penella). Si hem de 
posar algun però, direm que 
en alguna peça la música so-
nava un xic forta, ofegant la 
lletra de la cançó.
Esplèndida la interpretació 
de les tres peces finals del 
concert en les que hi parti-
cipà la Coral de Santa Maria 
en Evocació als Pirineus, de 
la «Cançó d’amor i de guerra» 
(R. Martínez Valls), i en els 
brindis de la sarsuela «Ma-
rina» (E. Arrieta) i de l’òpe-
ra «La traviata” (G.Verdi). 
Atenent l’atenció del públic 
s’arrodoní el concert amb el 
“Va pensiero” de «Nabucco» 
(G.Verdi).
Cal felicitar singularment als 
excel·lents solistes per la seva 
feliç interpretació: propera, 
deferent i cordial. 

DISSENY / LA VEU 

El passat dissabte dia 10 
de març, l’Escola Mu-
nicipal d’Art i Disseny 

Gaspar Camps d’Igualada va 
celebrar la Jornada de Portes 
Obertes per mostrar les intal-
lacions i explicar els estudis 
professionalitzadors en l’àm-
bit del disseny al públic inte-
ressat.
Amb motiu de la jornada es 
va oferir la possibilitat de fer 
un workshop de pell, obert a 
tothom. Durant dues hores 
un copiós grup, tant d’adults 
com de joves, va realitzar uns 
originals volums realitzats en 
pell amb la técnica de l’origa-
mi que es van poder empor-
tar. El workshop, dirigit pel 
professorat del cicle formatiu 
d’Artesania de Complements 
de Cuir, Mosi Ayabi i Raquel 
Soteras, va posar de mani-
fest les enormes possibilitats 
que la pell té en el camp del 

disseny per les seves caracte-
rístiques úniques de calidesa, 
elegància i funcionalitat.
Cal destacar la gran afluència 
de públic que va voler conèi-
xer de prop La Gaspar i va 
apreciar el caràcter obert, pro-
fessional i alhora familiar de 
l’escola, com es mostrava en 
l’exposició de treballs d’alum-
nes i en la qualitat de les ins-
tal·lacions i l’equipament. 
D’aquesta manera molts jo-
ves van veure les possibilitats 
d’entrar en el món del disseny, 
cada vegada més apreciat.
Pel proper curs 2018-19 l’es-
cola ofereix el cicle forma-
tiu de grau mig d’Assistent al 
Producte Gràfic Imprès, el de 
grau superior de Gràfica Pu-
blicitària i el ja esmentat de 
grau mig d’Artesania de Com-
plements de Cuir, cicle únic 
a Catalunya i guardonat amb 
el Premi Nacional d’Artesania 
Prestigia de la Generalitat de 
Catalunya.

La jornada de portes 
obertes de la Gaspar, 
tot un èxit



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa
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CINEMA / LA VEU 

Un grup de sis estudi-
ants de Comunica-
ció Audiovisual de la 

UPF engega una campanya 
de crowdfunding per finan-
çar el seu treball de final de 
carrera, un llargmetratge. La 
pel·lícula titulada ‘Clímax’ 
reflexiona sobre les relacions 
personals, les diverses orien-
tacions sexuals i l’amor propi 
i es rodarà durant el 2018 i 
2019 a Catalunya.
El projecte va ser seleccionat 
com el 2n millor projecte va-
lorat pel públic assistent al 
Saló del Cinema i les Sèries 
celebrat el passat mes de Fe-
brer. A més a més ha guanyat 
una beca de seguiment per 
part de productors experts en 
el sector cinematogràfic i la 
participació en el “Producers 

meet producers” que es cele-
brarà durant el proper Festi-
val de Sitges.
El llargmetratge, dirigit per 
Beatriz Pérez i Aurora D’Érri-
co i en el qual l’igualadí Enric
Verdaguer farà el disseny de 

Enric Verdaguer composarà la banda 
sonora d’un film que busca finançament

so i composarà la banda so-
nora, ha despertat interès al 
rebre el suport de Carla Si-
món (recent guanyadora d’un 
Goya per “Estiu1993”), Jonás
Trueba o Javier Rebollo entre 
d’altres.

CULTURA / LA VEU 

Dilluns dia 19, Sant 
Josep, a l’AUGA tres 
grans cuiners mos-

tren com fan la crema: Glòria 
Barrio -del Kupp-Sesoliveres-, 
el David Rodriguez -de l’Espai 
Gastronomia/Hotel Amèrica-, 
i David Andrés -del Somia-
truites.
Tres estils de crema molt dife-

Grans cuiners a l’AUGA
rents: la Glòria amb la crema 
deliciosa de tota la vida. Da-
vid Rodríguez apostant per la 
creació d’una crema al forn i 
sifonada en ser servida i Da-
vid Andrés capsulant la crema 
dins una membrana per de-
gustar-ne tots els matisos.
Al vestíbul de l’Ateneu tothom 
les pogué menjar acompanya-
des amb cava i carquinyolis. 
Les tres mostres bonissímes.

“Fem esport ... Fem arxiu”, ha fet visible un valuós patrimoni 
d’imatges esportives d’arxiu de fotògrafs igualadins

A propòsit del gran esdeveniment fotogràfic que, 
de manera puntual, ve acollint la capital de 
L’Anoia, amb motiu del FineArt; un any més, la 

ciutat d’Igualada ha pogut gaudir d’una mostra àmplia i 
plural d’exposicions localitzades en diferents i singulars 
espais. És a dir, en conjunt, una gran exposició d’obres 
fotogràfiques s’ha convertit en una autèntica manifes-
tació sobre la importància del món de la imatge foto-
gràfica, al llarg de tres setmanes; que ha comptat, un 
cop més, amb alguns dels millors treballs de destacats 
artistes, d’Escoles de fotografia i de fotògrafs amateurs. 
I, per a aquesta fita, L’Arxiu Comarcal de l’Anoia -que té 
en el seu haver un importantíssim fons de documen-
tació fotogràfica- ha impulsat en col·laboració   amb el 
Departament de Cultura de la Generalitat i la S.G. de 
l’Esport, les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona i 
l ‘I.C.A., un cobejós projecte de recobrament i posterior 
visibilització del patrimoni d’imatges de d’arxiu, corres-
ponents a les primeres dècades de la història de la fo-
tografia igualadina així com d’entitats esportives locals 
en el sentit de difondre no solament l’especial interès de 
què han de ser mereixedores pel que fa no solament al 
seu contingut esportiu sinó també per a posar en valor 
el potencial artístic i expansiu de fotògrafs igualadins 
de la talla Ramon Godó, Josep Castelltort, Ignasi Cas-
telltort i Josep Bisbal, entre d’altres. Al capdavall, la idea 
es basava a fer pública l’experiència esportiva i creativa 
d’uns importants protagonistes d’altres temps per als 
quals el públic, avui, ha pogut participar de ser un veri-
table espectador de primera fila. Així és, efectivament, 
un total d’onze fotografia s’han imposat de manera 
majestuosa sobre algunes façanes d’edificis, en carrers 
i places, en tant que escenaris transitoris per presentar 
-des d’un gran format i amb tot luxe detalls- la notable 
expressivitat del blanc i negre; unes imatges que apun-
ten a ser una autèntica composició fotogràfica plena de 

vida, de moviment i d’entusiasme sense  estar exemptes 
ni la capacitat de transmetre un important esperit de 
superació i competitivitat ni de la pròpia estètica que 
transmet cada seqüència esportiva.
Efectivament, amb aquesta exposició, “Fem esport ... 
Fem arxiu”, l’ACAN ha aconseguit sortir al carrer per a 
mostrar una vegada més la pluralitat d’autors fotògrafs 
de la nostra ciutat, així com una especial manera de mi-
rar i de moure’s en l’àmbit fotogràfic; presentant obres 
d’art reconegudes com a uns valuosos documents tes-
timonials d’una època. En un altre sentit, aquesta ini-
ciativa de mostra a l’exterior també contemplava una 
sensibilitzar de la ciutadania envers al gran valor subja-

cent en la conservació i difusió de qualsevol document 
històric, en aquest cas els relacionats amb les activitats 
esportives. I, en conseqüència, tots aquests documents 
aportats per particulars, entitats i fotògrafs han con-
tribuït a fer realitat la voluntat de recuperar i difondre 
el veritable patrimoni que ha anat emmagatzemant la 
ciutat.
Des d’un punt de vista tècnic, a part de la longeva tasca 
de conservació del propi arxiu, de la mà de la seva di-
rectora, Marta Vives; les fotografies exposades han estat 
també objecte d’un acurat retoc fotogràfic a càrrec de 
Joan Tomàs i Tomàs i M. Teresa Closas i Xifré, fotògrafs 
i membres de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.



tínez. Composicions de Bach, Mendelsso-
hn, Muset, Brahms, Rheinberger i Reger .  
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TEATRE MUSICAL
Igualada 

Gran festa amb el grup de playback Il·lusió
L’associació cultural Vella Amistat presen-
ta un xou musical, que combina el teatre i 
el ball amb les melodies més populars de 
tots els temps.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Calaf 

Festival MEV. Concert a càrrec de Joan Vi-
landeny.  
Diumenge a les 7 de la tarda a la Unió 
Calafina.

VISITA GUIADA
Òdena 

Visita guiada al Castell d’Òdena on recor-
rerem el conjunt castral d’Òdena, un dels 
castells més rellevants de la Conca d’Òde-
na i documentat ja a mitjans del segle X,.  
Diumenge a les 12 del migdia al Castell 
d’Òdena.

DILLUNS 26 

CONFERÈNCIA
Igualada 

 David Andrés, Gloria Barrio i David Ro-
dríguez. La crema de sant Josep i altres 
delícies
Tres importants cuiners i els socis d’AUGA 
podran explicar les seves receptes més se-
cretes per a la crema de Sant Josep o altres 
pastissos.En acabar en podrem fer un tast.. 
Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 27 

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

“A kiss before dying”, by Ira Levin Trobada 
de persones amb un nivell d’anglès mitjà, 

que han llegit el mateix llibre i que el co-
menten en aquesta llengua.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DANSA
Igualada 

“Bernstein Celebration”. Retransmissió en 
directe des del Royal Opera House. The 
Royal Ballet celebra el centenari del naixe-
ment de Leonard Bernstein amb un pro-
grama monogràfic dels coreògrafs Wayne 
McGregor, Liam Scarlett i Christopher 
Wheeldon.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

RUSQUICONTES
Piera 

“El lleó de la biblioteca”. Sessió de l’hora 
del conte en petit format relacionats amb 
el món de les biblioteques i les seves par-
ticularitats..
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

TEATRE
Capellades 

Celebració del Dia Mundial del Teatre 
amb el Grup Teatral de Capellades.
Dimarts a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga

DIJOUS 29

TALLER
Igualada 

 eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics. 
Vols saber com descarregar-te els llibres?.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

PROCESSÓ DE FÀTIMA
Igualada 

Processó de Nuestro Padre  Jesús Nazare-
no y Maria Santísima de los Dolores.
Acompanyats per la Banda de Música 
d’Igualada i la Banda de tambors i trom-
petes de la Confraria de Fàtima.
Dijous a les 9 del vespre a l’avinguda Ver-
ge de la Pietat.

DIVENDRES 23 

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

Cicle «Els fogons d’Europa a la pantalla» 
Jo he servit el rei d’Anglaterra. Projecció 
d’aquesta pel·lícula dirigida per Jiri Men-
zel (2006), basada en una novel·la de Bo-
humil Hrabal i tertúlia posterior sobre 
l’obra. Prèvia lectura del llibre   
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

TEATRE
Igualada 

“Mort a les cunetes”, de David Pintó i Joan 
Valentí
Un emotiu espectacle basat en la història 
real de vuit persones que van morir per les 
seves idees. Un homenatge a totes les víc-
times de la repressió franquista.   
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

POESIA
Òdena 

Recital popular de poemes, en motiu del 
Dia Mundial de la Poesia. Tria un poema 
que t’agradi i cine a recitar-lo o cantar-lo.   
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’ermita 
de Sant Miquel.

CINEFÒRUM JOSEP ROMANYÀ
Capellades 

Projecció del film “Figuras ocultas”. Pre-
sentació i comentaris a càrrec de Maria 
Rosa Cardona.   
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

MÚSICA
Piera 

Concert  amb Tus Vecinos, música amb 
berenar final Actes inclòs dins el Dia In-
ternacional de la Dona.   
Divendres a les 7 de la tarda al Casal de 
Joves i Grans.

DISSABTE 24

MÚSICA

Igualada 
“Rèquiem en sol menor” de Domenico Ci-
marrosa
L’Orquestra de Cambra Terrassa 48, la 
Coral Mixta d’Igualada i la Coral Sant Sa-
durní, amb els solistes Ulrike Haller, Tànit 
Bono i Joan Garcia-Gomà, dirigits per Al-
fred Cañamero, ofereixen una obra fúne-
bre d’estil eminentment clàssic .  
Dissabte a les 9 del vespre a la basílica de 
Santa Maria.

CICLE KALOPSIA
Igualada 

David Fernàndez, Mireia Vives, Borja 
Penalba i David Caño actuen porten l’es-
pectacle poeticomusical amb Ovidi 4: Cui-
dem-nos.  
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Calaf 

Concert de Marco Rubiol, cançons intros-
pectives, sentimentals, senzilles i fins i tot 
optimistes.  
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala Folch 
i Torres del Casal

MÚSICA
Calaf 

Festival MEV. Concert amb Joan Prat i la 
Banda i Núria Graham.  
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a la Unió 
Calafina.

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui 

“El ratolí Frederick i les seves paraules” 
a càrrec de Clara Gavaldà. Especial Dia 
Mundial de la Poesia  
Dissabte a les 12 del migdia a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

DIUMENGE 25  

FESTIVAL D’ORGUE
Igualada 

Concert amb Rubin Abdullin, rector del 
Conservatori Estatal de Kazan, Rússia i la 
Coral Càrmina de Catalunya, dirigida per 
Daniel Mestre, amb la soprano Anna Mar-
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I’M A MONKEY
Paula Calle. Fotografies
L’alumna de 2n d’Assistència al 
Producte Gràfic Imprès de l’Esco-
la d’Art Gaspar Camps, exposa un 
recull de fotografies realitzades a 
la xarxa social Instagram.
De l’1 al 30 de març a la sala 
d’exposicions de la Gaspar 
Camps. 

EXPRESSIONS
Exposició organitzada conjunta-
ment amb laCultural i que compta 
amb una dotzena d’obres dels ar-
tistes de l’Associació Salut Mental 

Catalunya Anoia. Aquestes obres 
estan realitzades amb pintura sobre 
tela han estat.
Fins el mes de maig al vestíbul del 
Teatre de l’Aurora.

AQUALATA ANTIQUA
Laia Pérez.
Pels carrers d’Igualada pots envol-
tar-te de la història i l’art que la fan 
especial.
Del 6 de març al 27 d’abril al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central.

IGUALADA, PAISATGE 
POÈTIC

Una mostra dels poemes dedicats a 
la ciutat d’Igualada, acompanyats de 
fotografies dels indrets que els ins-
piren. Amb motiu del Dia Mundial 
de la Poesia.
Del 19 de març al 7 d’abril al vestí-
bul de la Biblioteca Central.

JOSEP LLUIS NAVARRO
En aquesta exposició, ens mostra 
l’obra més recent, elaborada en el 
passat 2017 i el present 2018, versa-
da en la temàtica del món màgic dels 
arlequins i el circ.
Del 23 de març al 8 d’abril a la Sala 
municipal d’Exposicions.

COl·LECTIVA
Exposició fotogràfica col.lectiva 
de l’Agrupació Fotogràfica
Del 17 al 25 de març a la sala mu-
nicipal d’exposicions Sala Bas, de 
Capellades.

GENERACIÓ 
(H)ORIGINAL
Retrat coral representatiu d’un 
grup de poetes que ha orbitat al 
voltant del bar (H)original de Bar-
celona, al Raval
Del 24 de març al 30 d’abril al 
Casal Popular d’Igualada El 
Foment.

EXPOSICIONS





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Multiplicació a la manera dels pans i els peixos però amb plantes i bitxos 
/ 2. Unitat mínima de desprendiment aquàtic. De les finestres com ous / 3. Tot escapçat. Procés 
fotogràfic inventat per un gitano havent dinat. Mira, l’escapça / 4. Proposta de dinar. Tros de 
roca sobresortint per l’altra banda / 5. Tan satisfet d’estar en forma que se sent ple i ric. No gaire 
exagerat / 6. Au, te. Busca-raons a la vista, com ara la Rahola o en Bernardos / 7. Assignació 
municipal per tancar el numerari. Aplec floral, mig pom mig ramell / 8. Devori el cervell de 
l’obrer passatger. Es troba en un 80 per cent de l’estat / 9. A l’interior de l’hotel. Refugi per ne-
cessitats de simetria. Enmig de cada / 10. Malalties atribuïdes als altres amb mala fe. Naips que, 
girats, ho guanyen tot / 11. Símptomes d’arrítmia. Empeny bàrbarament, però és que es mor. 
Au, la segona tassa / 12. El mixo d’en David el cineasta. Peculiaritats del caràcter / 13. Un altre 
refugi, però només per a devots. Riuen sense cap ni peus.

VERTICALS: 1. Preparat per fer anar el lector de la tele. Vidres ideals per les finestres esmen-
tades / 2. Mustèlid semblant a la rata, però podria ser un altre. Ara, aquesta gasiveria sí que 
la té / 3. Jo quan m’enfilo. L’Himàlaia no li deixa veure el paisatge. Del nen al nin / 4. Aplec 
telefònic de periodistes vocacionals. Escrit que sol generar comentaris / 5. Falta el primer de la 
fila. Setrills no aptes per a vinagre. Al cor d’en Llull / 6. La part del cigarret més apreciada pels 
nois de la premsa. Remenant pels paners he trobat fruita / 7. Cul de cafè. Del moviment que 
es demostra corrent. Remunta el Segre sense problemes / 8. Giravolt futbolístic aplicat a tot el 
planeta. Eina per desmuntar tires / 9. Es passen el dia entre el casal i la residència. Si es toquen 
deu ser pels peus / 10. Contenidors de petits tresors. Parada i fonda al desert / 11. Centre de la 
vila. Prou esverat per carregar-li el mort. Un dels EEUU / 12. Contenidor d’un altre petit tresor, 
o comestible o lluïble. Candela prima que, com que el nom indica, està cap dalt.

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:
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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

Les 7 diferències per Nadia Giménez



Darreres projeccions
A Tous • Maudie, el color de la vida

RAMON ROBERT / 

En les darreres setmanes, el cine-
ma de Sant Martí de Tous ha 
programat setmanalment una 

pel.lícula canadenca no massa cone-
guda, però que ha agradat molt als es-
pectadors que li han fet confiança. Es 
tracta de Maudie, el color de la vida, 
en la que s’hi relata la vida de la pin-
tora Maud Dowley. El personatge està 
interpretat per l’actriu anglesa Sally 
Hawkins, darrerament molt popular 
pel seu paper a La forma del agua, la 
multipremiada pel.lícula de Guillermo 
del Toro. Per aquest paper, Hawkins 
fins i tot ha estat  nominada a l’Oscar 
a la millor actriu. La pel.lícula tindrà 

les darreres projeccions aquest cap de 
setmana.
Situant l’acció a un àmbit rural de 
Nova Escòcia, Canada, a finals dels 
anys 30, Maudie, el color de la vida 
és centra doncs en la figura de Maud 
Dowley (Sally Hawkins) una dona va-
lenta, però físicament molt limitada. 
Basada en fets reals, la pel·lícula expli-
ca la història d’aquesta singular pinto-
ra canadenca, així com la seva difícil 
relació amb el seu esquerp i insepa-
rable company de vida, Everett Lewis 
(Ethan Hawke), i de com les seves sen-
zilles pintures van arribar a ser vistes 
i reconegudes arreu, fins convertint-se 
en una de les artistes més representati-
ves del seu país.

Matriculacions:  www.centreangles.com 
o bé en les nostres oficines.

CAMBRIDGE EXAMS 2018 

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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Un conill entremaliat
A Igualada i Montbui •  Peter Rabbit

RAMON ROBERT / 

P eter Rabbit no és un conill 
qualsevol. És un rebel entre-
maliat i aventurer que vesteix 

camisa blava i no porta pantalons. 
Peter viu amb la seva família i amics, 
un grup variat d’animals que inclou 
fins i tot a una guineu. Tots ells faran 
de les seves a la granja dels McGre-
gor, lloc en el jardí on disposen de 
deliciosos vegetals. Però la disputa 
de Peter amb el Sr. McGregor s’in-
tensificarà més que mai ja que tots 
dos competeixen per l’afecte de Bea, 
una amant dels animals de bon cor. 

La festa animal ha començat, i això 
és només el principi.
Aquesta adaptació contemporània, 
barreja d’acció real i animació, dels 
contes clàssics de Beatrix Potter 
està dirigida per Will Gluck. El film 
compta amb els actors Rose Byrne 
com Bea i Domhnall Gleeson fent 
de senyor McGregor. En la versió en 
castellà, la pel·lícula compta amb les 
veus de Dani Rovira com Peter Rab-
bit, a més de Belén Cuesta i Silvia 
Abril. La pel.lícula potser no té l’en-
cant innocent dels llibres de Beatrix 
Potter, però proporciona 95 minuts 
d’entreteniment i diversió.

Ideals, fraternitat
Igualada i Montbui •  La casa junto al mar

RAMON ROBERT / 

U n dels més interessants cine-
astes francesos contempo-
ranis es Robert Guédiguian. 

Ara s’ha estrenat la seva darrera pel.
lícula, La casa junto al mar, interpre-
tada per Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan i Jacques 
Boudet.
En una petita cala prop de Marsella, en 
ple hivern, Angèle, Joseph i Armand 
tornen a la casa del seu ancià pare. 
Angèle és actriu i viu a París, i Joseph 
s’acaba d’enamorar d’una noia molt 

més jove. Armand és l’únic que es va 
quedar a Marsella per portar el petit 
restaurant que regentava el seu pare. 
És el moment de descobrir què ha 
quedat dels ideals que els va transme-
tre el seu progenitor, del món fraternal 
que va construir en aquest lloc màgic 
al voltant d’un restaurant per a obrers. 
Però l’arribada d’una pastera a una cala 
veïna canviarà les seves vides.
Amb uns actors magnífics, Guédi-
guian construeix un drama força 
convincent sobre el que dibuixa refle-
xions i temes amb gran abast vital i 
social. 



LA TRIBU 
Espanya. Comèdia dramàtica. De Fernando Colomo. Amb 
Paco León, Carmen Machi, Luis Bermejo.  
 Virginia, netejadora de professió i “streetdancer” vocacio-
nal, recupera el fill que va donar en adopció: Fidel, un exe-
cutiu que ho ha perdut tot, inclosa la memòria. Mare i fill 
descobriran que tot i venir de mons molt diferents, tots dos 
porten el ritme a la sang.

LA CASA JUNTO AL MAR
França. Drama. De Robert Guédiguian. Amb Ariane Asca-
ride, Jean-Pierre Darroussin.
En una petita cala prop de Marsella, en ple hivern, tres ger-
mans tornen a la casa del seu ancià pare. És el moment de 
descobrir què ha quedat dels ideals que els va transmetre 
el pare, del món fraternal que va construir en aquest lloc 
màgic al voltant d’un restaurant per a obrers. Però l’arribada 
d’una pastera a una cala veïna canviarà les seves reflexions.

MAUDIE
Canada. Drama. D´Aisling Walsh. Amb Sally Hawkins, 
Ethan Hawke, Kari Matchett. 
.Maud és una dona alegre de Nova Escòcia que somia inde-
penditzar-se de la seva família. No triga a mudar-se a casa 
d´un pescador per encarregar-se de les tasques de la llar. 
Però el que comença sent una difícil convivència poc a poc 
anirà transformant-se en una història d’amor. Basada en fets 
reals,  relata la vida de la pintora canadenca Maud Lewis

   TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS

Estats Units – Regne Unit. De Martin McDonagh. Amb 
Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Mildred Hayes, una dona de 50 anys, ha perdut a la seva 
filla, ja que ha estat assassinada, Mildred decideix iniciar pel 
seu compte una guerra contra la policia del seu poble de 
Missouri, en considerar que no fan prou per resoldre el cas 
i fer justícia. Nominada a 7 Oscar

PETER RABBIT
Estats Units. Animació. De Will Gluck. 
Adaptació del conte clàssic de Beatrix Potter d’un conill 
rebel i d’allò més entremaliat, Peter Rabbit, que intenta fer-
se amb el control de l’horta d’un granger. El conill és ficarà 
en mil i un embolic. 

  

LADY BIRD
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Greta Gerwig. Amb 
Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges
Una jove estudiant que es fa dir Lady Bird es trasllada al 
nord de Califòrnia per passar-hi el seu últim any d’institut. 
La jove, amb inclinacions artístiques i que somia amb viure 
a la costa Est, tractarà d’aquesta manera trobar el seu propi 
camí i definir-fora de l’ombra protectora de la seva mare.

GORRION ROJO
Estats Units. Espionatge i acció. De Francis Lawrence. Amb 
Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte 
Rampling 
Dominika és reclutada per ser un “pardal”, una seductora 
ensinistrada del servei de seguretat rus. Dominika aprèn a 
utilitzar el seu cos com a arma. El seu primer objectiu és 
Nash, un funcionari de la CIA que dirigeix la infiltració més 
confidencial de l’agència a la intel·ligència russa.

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) 

PETER RABBIT 
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16:00/18:00
Dll: 17:30
Dc: 18:45

LADY BIRD 
Dv: 20:30
Ds: 20:30
Dg: 20:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 20:00 (VOSE)

1/PETER RABBIT
Dv Ds Dll a Dc: 16:00/18:00/20:00
Dg: 12:00/14:00/16:00/18:00/20:00
1/MARIA MAGDALENA
Dv a Dc: 22:20
1/READY PLAYER ONE
Dj: 16:00/19:00/22:00

2/PACIFIC RIM: INSURRECCION 
Dv a Dc: 15:45/17:55/20:20/22:35
2/PACIFIC RIM: INSURRECION 3D 
Dg: 12:30

3/ TOMB RAIDER  
Dv a Dc: 16:55/19:30/22:00
3/ BLACK PANTHER  
Dg: 12:15
3/ CAVERNICOLA  
Dg: 15:00

4/ LA TRIBU
Dv Ds Dll a Dc: 
16:15/18:15/20:15/22:15
Dg: 12:10/14:20/16:15/18:15/
20:15/22:15

5/ PETER RABBIT
Dv Ds Dll a Dc: 17:00/19:10
Dg: 15:00/17:00/19:10
5/ LA FORMA DEL AGUA
Dv Dg Dm: 21:10
5/ LOVING PABLO
Ds Dll Dc: 21:10
5/ UNA FAMILIA FELIZ
Dg: 13:10

6/ EL AVISO
Dv Ds Dll a Dc: 
16:40/18:45/20:40/22:45
Dg: 12:40/14:45/16:40/
18:45/20:40/22:45

7/ UN PLIEGUE EN EL TIEMPO
Dv Ds Dll a Dc: 16:20/18:30
Dg: 12:50/16:20/18:30
7/ SIN RODEOS
Dv a Dc: 20:45/22:55

8/ EL HIJO DE BIGFOOT 
Dv Ds Dll a Dc: 15:50/17:50
Dg: 11:55/13:50/15:50/17:50
8/ GORRION ROJO 
Dv a Dc: 19:50
8/ WINCHESTER
Dv a Dc: 22:30

SALA AUDITORI

PETER RABBIT
Dv:18:30
Ds: 16:30
Dg: 16:30/18:45
Dm a Dj: 18:15
CASA JUNTO AL MAR
Dv Dg Dm a Dj:20:30
Ds: 18:30/20:30

SALA PETITA

LA TRIBU
Dv Dm i Dj: 18:30
Ds: 18:45
Dg: 16:30/21:00
Dc: 20:35
GORRION ROJO
Dv Dm i Dj: 20.30
Ds: 16:15/20:30
Dg: 18:30
Dc: 18:00

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA  
Ds i Dg: 18:00
DEJAME SALIR  
Ds: 19:45
TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS  
Dg: 19:45

Matriculacions:  www.centreangles.com 
o bé en les nostres oficines.

CAMBRIDGE EXAMS 2018 

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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RESTAURANTS

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923

Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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
Braseria 

i Cafeteria
· Menú diari i fes�us

· Servei de carta 
  amb secció de tapes

· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 
 08700 - IGUALADA 

raco.traginer@terra.com 
Tel. 93 805 01 63 

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

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

Els imprescindibles
del celler

Sant Josep Vins és 
una cooperativa 
del poble de Bot 
que fou fundada 
l’any 1962. Va ini-

ciar l’elaboració del seu vi 
llàgrimes de tardor criança 
al 1996, convertint-se molt 
ràpidament en un referent 
de la D.O. Terra Alta.

Situació:
La D.O. Terra Alta es troba 
ubicada al sud de Catalu-
nya, compresa entre el riu 
Ebre i la frontera aragonesa. 
Els seus terrenys es carac-
teritzen per tenir un paisat-
ge d’interior pròxim al mar 
Mediterrani, amb algunes 
serres prelitorals i petits 
afluents de l’Ebre. També 
la climatologia és una rei-
vindicació del caràcter de la 
zona, amb pluviometria es-
cassa i abundant insolació.

Vinificació:
El llàgrimes de tardor s’ela-
bora amb raïm provinent 
de vinyes de garnatxa, ca-
rinyena i syrah d’uns 30 
anys d’edat, repartides en 
62 hectàrees conreades amb 
els sistemes típics de la viti-
cultura catalana i veremats 
manualment. Les tres va-
rietats són vinificades per 
separat i el cupatge es fa un 
cop acabada la criança. Des-
prés de dotze mesos d’enve-
lliment en bota de roure 
francès de 225 litres, en pas-
sa un mínim de dotze més 
en l’ampolla, per així domar 

l’acidesa i els tanins. El seu 
format màgnum també pas-
sa pel mateix procés.

Nota de cata i maridatge:
•  Els antocians del syrah i la 
carinyena, faran que el llà-
grimes de tardor tingui un 
color roig intens.
•  Els aromes varietals pri-
maris, com les fruites ver-
melles i els tocs florals, són 
deguts a la garnatxa. Els bal-
sàmics i les vainilles s’acon-
segueixen amb l’acurada 
microoxigenació de les bo-
tes de roure.
•  El pas per boca és ample, 
amb un taní molt ben inte-
grat i gens agressiu. La seva 
alta acidesa vindrà marcada 
precisament per la climato-
logia del lloc.
•  Amb el llàgrimes de tar-
dor, trobarem les carns ver-
melles bones aliades per la 
sinergia de sensacions entre 
vi i plat. També és interes-
sant combinar la seva es-
tructura amb estofats.

Lluc Cuadras
estudiant d’enologia i 
RRPP del restaurant 

Ramon Cuadras.

Llàgrimes
de tardor

Sant Josep Vins
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DILLUNS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
Targeta Taronja 
21.00
De tot i més. 
Magazín sobre la 
vida.
22.00
Info Taronja. 
Totes les notícies 
d’Igualada i 
l’Anoia.
22.15 
Targeta Taronja. 
Anàlisi de 
l’actualitat 
esportiva 
d’Igualada i 
l’Anoia.
23.00
De tot i més 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMARTS
20.00
Info Taronja 
20.15 
La Plaça. 
Entrevistes a 
persones rellevants 
d’Igualada i 
l’Anoia.
21.00 
Batecs de Piera.  
(Piera TV).
21.45 
Montbui Actiu
22.00 
Info Taronja 
22.15 
La Plaça
23.00
Batecs de Piera 

23.45
Montbui Actiu 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMECRES
20.00 
Info Taronja
20.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 
21.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h
22.00 
Info Taronja 
22.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

23.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIJOUS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
20.45
Montbui Actiu 

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

22.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
22.45 
Montbui Actiu 

23.00
La Plaça 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIVENDRES
20.00 
Info Taronja. 
Resum setmanal 
de les notícies 
d’Igualada i l’Anoia.
20.45 
Batecs de Piera. 
Repàs a l’actualitat 
cultural de Piera 
(Piera TV).
21.45 
En imatges. 
Reportatges dels 
actes culturals més 
destacats de la 
comarca.
22.00 
Info Taronja 

22.45 
Batecs de Piera 

23.45
En imatges 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al matí.

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

10.45 
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00
Repeticions
20.00 
Info Taronja
20.45 
Targeta Taronja 
21.30
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia 
22.00 
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

DIUMENGE
11.00 
Missa de Montserrat 
12.30
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00 
Repeticions
20.00 
Info Taronja 

20.45 
Targeta Taronja 
21.30 
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia
22.00 
La Plaça 

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES

0800 
1000

1000 
1300

1300 
1330

1330 
1400

1400 
1500

1500 
1700

1700 
1800

1800 
2000

2000 
2030

2030 
2100

2100 
2200

2200 
0000

0000 
0700

0700 
0800
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Març
23: Josep Oriol; Toribi de Mogrojevo
24: Agapit; Simó; Caterina de Suècia. 

25: Solemnitat de l’Anunciació del Senyor; Ireneu; Humbert.
26: Brauli; Màxima.  

27: Alexandre; Rupert; Lídia.
28: Guntram; Sixt III, papa; Doroteu 

29: Ciril; Eustaci; Beatriu de Silva 

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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Igualada, març de 2018

10è Aniversari 

Pere Estany Morera
1932 - 2008

Segueixes present en els nostres pensaments

La seva esposa Rosa Almirall; filles Pepi i Joan, Iolanda i Pep; 
nets Nil, Helena i Pol

Familiars i amics preguen una oració per ell

El proper dissabte, 24 de març, a les cinc de la tarda, ens re-
unirem a la Capella Familiar Mare de Déu de la Candela de 
l’Església Parroquial de la Sagrada Família, on comentarem el 
tema: 7 “SER LLUM PER ALS ALTRES” (Generositat) del te-
mari del present curs: “PRIMAVERA EN LA TARDOR DE LA 
VIDA”. Animarà la reunió, la Sra. Joan Xifré.

Reunió de Vida Creixent

ESGLÉSIA / LA VEU 

Totes les celebracions 
litúrgiques del Trí-
duum Pasqual des de 

la Basílica de Santa Maria 
es podran seguir en directe 
a través de la ràdio, la TV o 
per internet. Montserrat Rà-
dio oferirà en directe, durant 
aquesta Setmana Santa, tots 
els actes de culte; també es 
podran veure per streaming 
a Montserrat TV. Ràdio Estel 
connectarà amb Montserrat 
per donar bona part dels ofi-
cis de Setmana Santa; mentre 
que les TV de la Xarxa de 
Comunicació Local retrans-
metran, també en directe, 
la Benedicció dels Rams i la 
Missa del diumenge 25 de 
març; el concert de Setmana 
Santa, el mateix dia a les 21h; 
la Celebració de la Passió del 
Senyor, de Divendres Sant (30 
de març); i la Missa de Pas-
qua (diumenge 1 d’abril), que 
també serà emesa per TV3.
En aquest context, i com en 
anys anteriors, Montserrat 
Ràdio desplegarà, durant el 
Tríduum Pasqual, una pro-
posta musical particularment 
adient a la significació de les 
dates centrals del calendari 
litúrgic. D’aquesta manera, 
de Dijous Sant a Dilluns de 
Pasqua, Montserrat Ràdio 

dibuixarà una radiofórmula 
diferent per viure la dimensió 
religiosa dels misteris cen-
trals de la fe.

Transmissions en directe 
des de la Basílica de San-
ta Maria del Diumenge de 
Rams al de Pasqua

- Diumenge de Rams, 25 de 
març
7.30h  Ofici de Laudes 
(MRTV i Ràdio Estel)
10.30h Benedicció dels rams i 
Missa 
(MRTV i Xarxa TV Locals)
18.45h Ofici de Vespres 

(MRTV)
21h Concert de Setmana Santa 
(MRTV i Xarxa TV Locals)

-Dijous Sant, 29 de març
7.30h Ofici de Laudes 
(MRTV i Ràdio Estel)
13h Cant de la Salve Regina i 
el Virolai 
(MRTV i Ràdio Estel)
18.30h Missa de la Cena del 
Senyor (MRTV)
21.45h Motets polifònics 
(MRTV)

-Divendres Sant, 30 de març
8h Matines i Laudes 
(MRTV i Ràdio Estel)

La Setmana Santa a Montserrat, a través de la ràdio, 
de la TV i d’internet

13h Pregària ecumènica i mo-
tets polifònics (MRTV)
17h Celebració de la Passió del 
Senyor  i cant de la seqüència 
Stabat Mater de Giovanni P. 
da Palestrina (MRTV i Xarxa 
de TV Locals)

-Dissabte Sant, 31 de març
8h Matines i Laudes 
(MRTV i Ràdio Estel)
13h Pregària ecumènica i mo-
tets polifònics (
MRTV)
18h Ofici de Vespres 
(MRTV)
22h Vetlla Pasqual 
(MRTV)

-Diumenge de Pasqua, 1 
d’abril
8.30h Ofici de Laudes, Regina 
Caeli 
(MRTV i Ràdio Estel)
11h Missa del Dia de Pasqua. 
Motets de Pasqua i Virolai 
(TV3, MRTV i Xarxa de TV 
Locals)
18.45h Ofici de Vespres 
(MRTV)

MRTV: Montserrat Ràdio i 
TV (www.montserratcomuni-

cacio.cat).



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-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

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
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

·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

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 23: ROSA VALLÉS
Av. Pietat,25

DISSABTE 24: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 25:  BAUSILI
Born, 23

LA CREU
Pl. de la Creu, 7

DILLUNS 26: MR SINGLA 
Pujadas, 47

DIMARTS 27:JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMECRES 28:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 29: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82
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SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

info@caminsdevent.com www.planxisteriagelabert.com

www.igualadahc.com
93 804 42 57

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

93 805 00 75
www.teatreaurora.cat

677 51 96 25
93 805 08 63
www.teatrenu.com

93 131 35 58
93 749 57 79

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així 
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Teatre Nu

Hostalets  de Pierola

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca

TOTS ELS SORTEJOS

PROPERA TEMPORADA
FEBRER 2018

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així 
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Teatre Nu

Hostalets  de Pierola

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca

TOTS ELS SORTEJOS



                 de MARC SABATER SANMARTÍ /  
Esportista de Curses Verticals

Divendres, 23 de març de 2018

“Pateixo molt a les curses, però 
m’ho passo molt bé”

Soc capelladí i tinc 22 anys. Treballo en un centre de fisioteràpia, i tinc un Grau Superior en 
Activitats Fisicoesportives. Des de fa uns anys em dedico a córrer curses de muntanya, un esport 
que té a l’Anoia molts practicants. Els bons resultats han fet que Adidas s’hagi interessat en mi, i ara 
en formo part del seu equip oficial.  

Una marca tan potent a nivell mundial com Adi-
das ha decidit comptar amb tu per al seu equip 
de curses de muntanya. A més de protegir-te mi-
llor com a esportista, formaràs part d’un equip de 

prestigi, amb els millors. Què ha suposat per a tu?

Ha estat un pas endavant molt important per a mi, ja que fins ara 
estava al meu club de sempre, que ha estat l’Associació d’Esports 
de Muntanya de Capellades. La sort de poder fitxar per un equip 
com Adidas obre moltes portes, de cara al futur, i també tens 
moltes més oportunitats per les grans curses. Veurem com es va 
desenvolupant, de mica en mica, la temporada.

D’on surt, aquesta afició per córrer en alta muntanya?

Des de petit sempre he fet esport. Vaig començar jugant a fut-
bol, al CF Capellades, i fa un parell d’anys vaig decidir canviar 
l’estil. En principi vaig fer molt ciclisme de carretera, però 
després vaig adonar-me que m’ho passava molt bé corrent. 
Vaig fer una mica la temporada de kilòmetre vertical, i em va 
anar molt bé, la veritat. Aquest any també estic fent aquest ti-
pus de proves, i curses en línia. La temporada passada ja vaig 
veure que podia destacar en aquest esport, que tenia un cert 
potencial en aquest tipus de curses explosives. Se’m dona bé.

Com és una persona que pot aguantar aquest tipus de curses?

Sobretot has de tenir una gran capacitat d’aguantar el patiment. 
Són curses que duren entre 30 minuts i una hora, i en els dar-
rers deu minuts o quart d’hora és quan es decideix la carrera. 
És precisament quan vas més fotut. Però si tens el cap clar, que 
et tiba, les cames responen les teves ordres i el motor funciona, 
endavant, que segur que acabes. Jo pateixo molt, a les curses, 
però m’ho passo molt bé. Sempre surto a donar-ho tot, per això 
no tinc massa pressió al damunt. 

Imagino que t’has de cuidar molt, per a que el motor funcioni.

Sí, és clar. En això de l’esport de competició tot és una roda. 
L’alimentació correcta, l’entrenament adient, el descans... Tot 
s’ha de cuidar en la seva justa mesura. 

Això de les curses d’alta muntanya té a veure amb la moda 
dels darrers anys del running, de sortir a córrer sol o amb els 
amics?

En certa manera, sí. És veritat que en els últims anys la moda 
del running és molt important, i ha sortit gent amb un gran 
potencial. Penso que és molt bo que la gent surti a córrer per 
la muntanya, però hi ha uns certs límits. Hi ha la sensació que 
avui, si no fas una cursa de 40 o 50 kilòmetres, no ets ningú. I 
això és una gran equivocació. En el cas de les curses verticals és 
diferent, perquè hi ha menys gent practicant-lo, tot i que penso 
que no estan el valorades que penso que haurien d’estar. Per a mi 
és molt bonic veure com els esportistes arriben gairebé al límit 
de les seves forces i assoleixen la meta, al cim.

Ja has format part de la selecció catalana, en molt poc temps.

Sí, vaig participar en els Campionats d’Espanya amb la selecció 
catalana. L’any passat vaig fer un total de 33 carreres, i justament 
la que em va anar millor va ser la darrera, que formava part de 
la Copa del Món, a Montsent de Pallars, que vaig fer el vuitè lloc 
absolut. Aquest any la Copa d’Espanya és un dels meus objectius 
de la temporada, a veure si puc aconseguir un dels primers tres 
llocs. 

Es pot viure, professionalment, d’això?

Has de ser molt bo, per viure d’això. O ets un Kilian Jornet, o t’ho 
has de poder compaginar amb una altra feina, que et permeti 
poder entrenar i descansar quan sigui necessari. Si tens la sort 
d’aconseguir això, es pot fer. En Jornet té unes capacitats des de 

molt petit, que fa que amb molt poc esforç ja passi per davant de 
tothom. Això és inherent a un mateix, o es té, o no es té.

Hi ha molts practicants, de les curses de muntanya, a l’Anoia.

Ho hem comentat algunes vegades, això. Darrerament hi ha 
molts companys de la comarca que estan traient bons resultats. 
Tenim la Laura Orgué, la Sheila Avilés, l’Albert Moreno, l’Anna 
Noguera... Tots ells apunten  molt alt. Cada cop som més, i això 
fa molta il.lusió. 

Hi té a veure que a l’Anoia hi hagi curses com la de l’Esquia-
dor, la Neandertal de Capellades...

Sí. Tots hi hem passat, per aquestes curses. Ha estat com un 
procés, i ha anat evolucionant en positiu. Ja ho veus, la Laura 
i la Sheila campiones del món, l’Albert i l’Anna amb un nivell 
espectacular... 

En aquest tipus d’esport també s’ha de començar per la base?

Sí, sí, el que passa és que els més petits han de gaudir molt de la 
muntanya, en els primers anys que s’hi dediquin. Les curses ver-
ticals són precisament una bona manera per a que els nens co-
mencin a practicar aquest esport. És una cursa curta en el temps, 
i permet molt bé anar de menys a més, a poc a poc.

Creus que estaria bé fer alguna cursa vertical, a l’Anoia?

Estaria molt bé, veient que tenim aquí gent de molt nivell. I de 
llocs n’hi ha, per exemple la Tossa de Montbui. Hi ha espais per 
poder fer una bona cursa vertical. 

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

Encara cueja el pas per Igualada dels ciclistes de la Volta a Catalunya. Alguns atribueixen “l’espectacle” a l’interès de posar la ciutat al 
mapa. Quan s’acostaven els corredors a cal Badia es varen baixar les barreres del tren. Un dels motoristes de la comitiva deia que no s’ho 
podia creure, havent-hi la possibilitat per haver girat pel Passeig Verdaguer. I tothom peu al terra. En el desconcert alguns aprofitaren 
per parlar amb els de la comitiva. Altres per passejar una bandera mentre es discutia el fred que feia. Així fins equilibrar els dos minuts i 
vint segons que portaven uns escapats abans d’arribar. I quan ja estaven de nou en carrera i es disputaven a l’esprint la meta volant de la 
Rambla de Sant Isidre, una iaia amb bastó i bossa de plàstic travessa el carrer! I gent baixant de les voreres per fer fotos amb el mòbil. Tot 
molt natural. Fins i tot hi ha qui hi veu el temps del súper frik Igualada power o una astúcia per aconseguir soterrar la via del tren. I és 
que, qui no té feina el gat pentina. I, des de fa un temps, de feina, ben poca.

 

 

 95.087 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV)
Preu especial amb finançament: 16.300€

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Attraction 77 kW (105 CV)
Preu especial amb finançament: 14.630€

      87Km
Audi A1 Sportback 1.4 TDI Adrenalin 66 kW (90 CV)

Preu especial amb finançament: 17.200€

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Design Edition 81 kW (110 CV)
Preu especial amb finançament: 21.300€

Audi A4 Avant 3.0 TDI S Tronic S line Edition 160k W (218 CV)
Preu especial amb finançament: 45.500€

Audi A6 2.0 TDI Ultra S line edition S Tronic 140 kW (190 CV)
Preu especial amb finançament: 41.600€

   175 Km14.828 Km  75 Km

  4.752 Km


