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El Parc Central serà el centre neuràlgic del Dia Mundial de l’Activitat Física.

Igualada, referent a tot Catalunya 
del Dia Mundial de l’Activitat Física
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Desenes d’activitats des d’avui i fins 
diumenge, sobretot al Parc Central

“El Matí de Catalunya Ràdio” s’emet 
avui des del Teatre de l’Ateneu Devoció pel 

Sant Crist i 
les processons 
del barri de 
Fàtima

Parcmotor, seu 
del Campionat 
d’Europa de 
Trial
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El nord 
d’Igualada ja 
té parada de 
Monbus
El bus Exprés de Monbus en-
tre Igualada i Barcelona té a 
partir d’aquesta setmana el 
seu origen i final a l’avinguda 
Balmes, a l’altura de l’edifici 
del Punto Blanco. Es posa així 
punt i final a una vella reivin-
dicació dels veïns de Set Ca-
mins i Poble Sec.
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L’EDITORIAL

Front comú
L es executives de l’ACM i l’AMI, encapça-

lades pels seus presidents, David Saldoni 
i Josep Ma Cervera, s’han reunit aquesta 
setmana amb el president del Parlament de 

Catalunya, Roger Torrent per posar-se a disposició 
de la institució del país i per reclamar un front an-
tirepressiu per defensar els drets i les llibertats dels 
catalans.  
Els municipis que for-
men part de l’entitat in-
dependentista volen li-
derar un pla, sota el nom 
“Actuem”, en què es pre-
veuen una sèrie d’accions 
que tenen un bon encaix 
en aquest front comú que 
demanava fa uns dies 
president del Parlament, 
i, de fet, la defensa dels 
drets socials i polítics està a l’ADN del món munici-
pal de Catalunya.
Els ajuntaments tenen un paper molt important per 
explicar la veritat de què va passar el passat 1 d’octu-
bre i el que està succeint aquests dies al nostre país. 
Fer-ho de manera conjunta i coordinada pot ser una 
bona solució per fer-se escoltar millor a Catalunya, 
a l’Estat i també a Europa. 

D’altra banda, el projecte que va presentar el filòsof i 
professor universitari Jordi Graupera comença a es-
campar-se també al món municipal. A Reus, ja s’ha 
demanat trencar amb les estructures clàssiques dels 
partits i abordar les properes eleccions municipals 
amb una plataforma que inclogui totes les formaci-
ons independentistes des del PDeCAT fins a la CUP 

i fer unes primàries 
per escollir candidat. 
Una situació que pot 
repetir-se en moltes 
ciutats més, també a 
l’Anoia.
És evident que estan 
canviant moltes coses, 
i succeint-ne d’altres 
que, en ocasions, fa 
molt difícil de poder 
seguir adequadament 

tots els fronts oberts. Moltes coincideixen en la unió 
d’esforços, en fronts comuns en defensa dels valors 
democràtics, més enllà de la lícita demanda de la in-
dependència o de la continuïtat en l’estat espanyol. 
El front comú democràtic és i serà sempre benvin-
gut, davant les amenaces de fer-nos tornar a l’obscu-
ritat. Aquí no ens hi trobaran mai. 

El front comú democràtic és i 
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La jutgessa de l’Audiència Nacional 
Carmen Lamela ha processat el ma-
jor dels Mossos d’Esquadra Josep 
Lluís Trapero per organització cri-
minal i dos delictes de sedició pels 
fets que es van produir el 20 i 21 de 
setembre davant de la Conselleria 
d’Economia a Barcelona i la jornada 
de l’1 d’octubre. La jutgessa també 
processa per organització criminal 
i un únic delicte de sedició, per l’1 
d’octubre, l’exdirector dels Mossos 
Pere Soler i l’exsecretari general 
d’Interior de la Generalitat Cèsar 
Puig. La magistrada processa, a més, 
la intendent Teresa Laplana per un 
delicte de sedició arran dels fets del 
20 i 21 de setembre.
La titular del jutjat central d’instruc-
ció núm. 3 ha citat els processats per 
a una declaració indagatòria el 16 
d’abril a les 10.00.

En el marc d’una estratègia preme-
ditada i perfectament coordinada, 
la magistrada descriu el “repar-
timent de papers entre autoritats 
governamentals, parlamentàries i 
civils, per dur a terme la secessió”.

Juan José Ibarretxe, exlehendaka-
ri,   ha agraït “a Carles Puigdemont, 
president de la Generalitat i als 
meus benvolguts amics i catalanes 
que hagin assegut a la política i la 
justícia espanyola a la banqueta eu-
ropea.”

José Ángel Hidalgo, funcionari 
a la presó d’Estremera, explica la 
seva experiència al costat d’Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, 
Raül Romeva i Joaquim Forn, em-
presonats de manera preventiva 
pels delictes de rebel·lió, malversa-
ció i desobediència “No sospitava 
que em farien servir per resoldre de 
manera ignominiosa un problema 
polític.”

Rafael Ribó, síndic de greuges a 
Catalunya, en el seu informe re-
ferent a l’1-O davant del ple del 
Parlament, ha criticat “la judicia-
lització del conflicte català. Enfocar 
un tema com aquest amb mesures 

penals és no fer cas del que s’havia 
legislat i desborda les previsions de 
proporcionalitat i prudència”

Ernest Maragall, diputat per ERC 
i antic militant del PSC, es va adre-
çar a Miquel Iceta, primer secretari 
d’aquest partit etzibant-li “No he 
aconseguit creure-me’l. Fan com si 
arribessin d’un altre planeta. Dema-
ni diàleg a qui el nega des de fa vuit 
anys”.

Xavier Albiol, segueix intentant do-
nar “versemblança al discurs oficial” 
i va argumentar que “no cal sentir 
cap pena pels presos perquè Jordi Sà-
nchez és a la presó per haver assaltat 
un cotxe de la Guàrdia Civil”.

José Luis Ábalos, secretari d’organit-
zació del PSOE, ha assegurat que “els 
Comitès de Defensa de la República 
(CDR) que s’han creat a Catalunya 
són el germen de la kale borroka. 
Aquesta mena de comitès ja es van 
muntar en les revolucions de Cuba, 
Veneçuela i Nicaragua i se’ls ha de 
combatre amb l’Estat de dret, per-
què no només agiten el carrer, també 
assenyalen persones, negocis o seus 
dels partits polítics.”

La bruta

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

D ’aquí a un any, estarem a les por-
tes de l’inici de la campanya de les 
eleccions municipals. Una nova 

ocasió per escollir als nostres alcaldes i regi-
dors. Nous ajuntaments en èpoques difícils 
en la política d’aquest país. Precisament per 
aquesta àurea de dificultats poc o res s’està 
parlant d’aquests comicis, i menys, de possi-
bles llistes. A les seccions locals dels partits 
polítics -sigui quina sigui la seva ideologia- 
hi ha poques ganes d’asseure’s a parlar sobre 
noms, en especial els del capdavant. No es 
tracta de por, però sí d’un profund respecte 
per la situació que vivim. Per primera vega-
da en la democràcia, que et demanin anar a 
una candidatura pot passar de ser un honor 
a un maldecap. Per pensar-hi molt. “Pre-
senta-t’hi tu!”, se sent en molts pobles.
Ara mateix, més de la meitat llarga d’al-
caldes de l’Anoia corren el risc -seriós, no 
siguem il·lusos de ser inhabilitats, tard o 
més aviat d’hora. L’estat espanyol ha pres la 
iniciativa i, sense escrúpols, ha aconseguit 
liderar una caça de bruixes contra tot allò 
que, per a ells, fa tuf d’independentista. Ara 
tot s’hi val, i els alcaldes ho saben. Fidels a 
la causa, molts d’ells aguantaran, però el pes 
de la llei, per més injusta que sigui, impera 
en aquest país que ha perdut el nord. Si no 
repeteixen, costarà trobar relleus, sobretot 
si, com passa a la majoria de municipis, hi 
ha poca compensació...
No fa gaire dies, un veterà de la política 
igualadina em mostrava la crua realitat. 
Una cosa és córrer davant els Mossos o la 
Guàrdia Civil, penjar llaços o pintar parets, 
i una altra és que la teva foto, precisament 
ara, aparegui en cartells repartits per tota 
la ciutat. Un altre, regidor en actiu, confes-
sava que ni els joves del partit volen agafar 
el relleu. Mals temps. Tots coincideixen en 
un extrem: la força, per alguns souflé, de 
Ciutadans, pot ser terrorífica si arriba a po-
bles i ciutats. No només per la qüestió més 
numèrica dels vots, que també, sinó per les 
seves conseqüències socials. “Si aquests en-
tren a l’Ajuntament i tenen força, Igualada 
es trencarà com mai. I això no li interessa ni 
a l’alcalde, ni a ningú de l’oposició actual”, 
em deia. I possiblement té raó.
Els ajuntaments són una peça clau en la 
lluita per un país millor. Són un instru-
ment útil per a la convivència en pau, i per 
la prestació de serveis en proximitat. Ni ens 
en podem oblidar, i menys acovardir-nos 
davant les amenaces. Cal treballar ja des 
d’ara pensant també en les properes elecci-
ons municipals, com una oportunitat única 
en la història de la construcció nacional de 
Catalunya -perquè caldrà reconstruir mol-
tes coses- i de recuperació de la democrà-
cia, trinxada per una Espanya que ja no és 
aquella Espanya que coneixíem. Tindrà la 
mateixa bandera, però l’han embrutada. 
I de la brutícia procuro d’allunyar-me’n.



H e passat aquests dies de Pasqua 
amb la meva família gironina, 
en un petit poblet de l’Empor-
dà. En els quasi 200 km de re-

corregut per arribar-hi gairebé sempre m’he 
vist escortat pels llaços grocs que voleiaven a 
banda i banda de l’Eix transversal. Eren com 
banderoles que em recordaven que mentre 
jo estava de celebració hi havia un seguit de 
persones que, sense haver comès cap delicte, 
es trobaven tancats a la presó com si fossin 
perillosos delinqüents. Per això, els nostres 
“homes i dones de bona fe” s’han conjurat a 
omplir el país de recordatoris en forma de lla-
ços grocs i no callar fins que s’acabi aquesta 
injustícia.
Però és evident que en una societat plural 
com la nostra no tothom veu les coses de la 
mateixa manera. A alguns ja els està bé que 
hi hagi presos polítics (encara que no vul-
guin reconèixer que ho són), ja els està bé el 
155 i el segrest de la pobra autonomia de què 
gaudia Catalunya fins fa poc. Ja els estan bé 
els càstigs, encara que siguin a conseqüència 
d’una llei injusta. 
En realitat, el problema no és el fet de pensar 
diferent, sinó la intolerància d’una part de la 
societat envers els que no pensen com ells. Els 
llaços grocs són també un truc a la porta de les 
seves consciències. Això els posa nerviosos i 
no saben fer altra cosa que arrencar-los. Són 
els que diuen que els catalans som incapaços 
de governar-nos per nosaltres mateixos; són 
els que estaven acostumats a manar sense ser 
discutits; són els que tergiversen la història 
per convertir en víctimes als botxins, malgrat 
l’evidència de les imatges, com ha passat amb 
els atacs de la policia en el referèndum del 

1-O. En definitiva, han heretat uns tics de la 
dictadura, un pòsit que no poden dissimular. 
A cada poble hi deu haver algun personat-
ge d’aquests perquè en el poblet dels meus 
familiars, de poc més de mig miler d’habi-
tants, algú es va dedicar a arrencar els llaços 
de plàstic groc que decoraven les pilones i els 
fanals a peu de carretera. Els havien col·locat 
varen decidir posar-ne uns altres d’una mena 
de foam, més resistents, però també aquests 
varen desaparèixer. Finalment s’han decidit 
per una altra solució: pintar de groc les pilo-
nes i la part inferior dels fanals. Com que n’hi 
ha moltes, cal reconèixer que tenen una gran 
visibilitat i donen alegria a la grisor de l’asfalt.

Tothom parla de construir un país en el qual 
hi hagi lloc per a tothom, sense diferències 
per ideologia, religió o color de la pell. Però 
també nosaltres, els que hi hem nascut, ens hi 
hem de sentir còmodes; som a casa nostra 
i volem veure respectats els nostres drets, 
començant pel de la lliure expressió. Si no 
és així, serem sempre un poble colonitzat, 
sotmès, minoritzat. Hem après a respectar, 
però si volem continuar existint com a po-
ble hem de fer front a qualsevol atac dels 
que volen anul·lar-nos. Han d’entendre que 
per força potser ens sotmetran, però mai 
ens faran dels seus, encara que hàgim de 
pintar de groc tot el país.  
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#L’enquesta de la setmana

És necessari marxar quan hi ha uns dies 
de festa?

 Sí 38%  No 62%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es



COL·LECTIU EIXARCOLANT

Que aquest cap de setmana torna a organitzar la Jornada Gastronò-
mica de les Plantes oblidades, per a la qual han preparat més de 70 
activitats obertes a tots els visitants.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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L a majoria de les persones ens considerem 
pacífiques i, per tant, ens manifestem 
contràries a la violència i la rebutgem en 
totes i cada una de les seves manifestaci-

ons, ja siguin físiques, psicològiques, morals, etc. 
En els nostres cors alberguem el desig d’adoptar 
postures dialogants davant les diferències i pro-
blemes que sorgeixen amb els qui ens envolten. 
Tanmateix, malgrat aquesta bona disposició, no 
sempre aconseguim entendre’ns ni solucionar 
moltes de les petites diferències que tenim amb 
els qui estan al nostre voltant. I un es pregunta: 
per què la infructuositat 
de la nostra esforçada 
actitud?
Sovint oblidem que no 
només és necessari el 
desig intel·lectual de di-
alogar, sinó que també és 
important l’actitud man-
tinguda davant l’inter-
locutor. Quantes vegades 
la nostra actitud és poc 
elegant i pacífica? Quan-
tes vegades, amb la nos-
tra forma d’estar, estem 
dient un NO a la totalitat 
del que l’altre ens exposa? 
Alguns autors diuen que, 
d’entrada, potser és millor dir que SÍ al que l’altre 
ens exposa, perquè és un menyspreu manifestar 
que allò que l’altre ha pensat, contrastat o fins i 
tot rectificat, jo ho puc valorar en un instant i re-
batre-ho o rebutjar-lo. No és aquesta l’actitud més 
adequada per dialogar sobre temes importants de 
la vida. En canvi, si li diem SÍ, estem acceptant la 
seva forma de pensar, la seva experiència i fins i 
tot el seu misteri: és a dir, tot allò ignorat per mi. 
Accepto la seva vida, la seva postura, el seu punt 
de vista. Naturalment que aquest «sí» no significa 
estar d’acord amb el contingut de tot el que l’al-
tre hagi dit, ni amb els possibles errors. Més aviat 
seria un «ok», «missatge rebut», «t’he entès». No 
és l’últim ni el final, sinó un ítem a la conversa. 
D’aquest forma, em poso al seu costat –no davant 

JORDI CUSSÓ, Director de la Universitas Albertiana

El diàleg

seu, perquè fins i tot físicament sembla un en-
frontament, una oposició–, li proposo quelcom, 
li aporto una llavor del meu pensar o dels meus 
criteris ja consolidats i contrastats, perquè els in-
corpori al seu propi judici, i puguem anar avan-
çant, així, amb mutu enriquiment, en la nostra 
forma de viure i pensar. Però si no he rebut el seu 
missatge, el nostre diàleg és infructuós, ens hem 
rebutjat d’entrada, perquè encara que dèiem que 
volíem dialogar, la nostra actitud no ha fet possi-
ble aquest encontre.
Hem d’aprendre a pronunciar una paraula i es-

coltar el seu efecte en les persones. No sempre 
allò que he pensat obté el resultat que jo esperava. 
Després de parlar és necessari esperar i escoltar, 
adonar-se de l’efecte que han produït les meves 
paraules, i si és aparentment bo, serà que he tro-
bat l’orientació necessària per seguir conversant. 
Quan obtingui una resposta contrària és el mo-
ment de la revisió, de plantejar de nou les coses 
i, si fa falta, canviar les actituds i els comporta-
ments. Només la persona orgullosa o prepotent 
creu posseir la veritat absoluta i no necessita es-
perar la resposta de l’altre, perquè considera que 
només hi ha una paraula que és la seva, i que 
aquesta ha de ser escoltada i obeïda per tot el 
món. És des de la humilitat de saber donar i rebre 
que el diàleg fructifica i enriqueix. En un diàleg 

mai es pontifica, sempre s’ha de mostrar respecte 
per la llibertat de l’altre perquè l’argument prin-
cipal no és l’autoritat, sinó l’estima profunda que 
mostro vers l’altre.
Com diu la psicòloga Maria Martínez: «És neces-
sari un aprenentatge per dialogar, perquè en una 
conversa, en lloc de guanyar el que hem de voler 
és fer-nos càrrec, tan aproximadament com sigui 
possible, del que diu l’altre. Podem discrepar, però 
ho farem bé, o sigui, podem expressar la nostra 
opinió, que no serà com una pedra llençada al 
cap de l’altre; no pensarem ‘calla i escolta’, sinó: 

‘opino i t’ofereixo’. Di-
alogar no és una lluita 
per veure qui guanya i 
qui perd sinó un espai 
obert on es van dipo-
sitant coses i les anem 
aprofitant en la mesura 
que podem.»
No tinc cap dubte que 
en els moments de con-
flictivitat que vivim en 
tot el món, necessitem
–com diu John Paul 
Lederach– diàlegs d’es-
pais improbables: «El 
canvi no sorgeix d’es-
pais de persones que 

pensen igual, el canvi substantiu, durador, sorgeix 
quan aconseguim espais no molt probables de 
persones que vénen de formes d’entendre i veure 
el món, amb transfons i contextos molt diferents, 
entre els quals aconseguir un diàleg ja és un mira-
cle. Un no construeix un pont començant en mig 
del riu, un sempre construeix el pont sortint d’un 
o l’altre costat. El diàleg no pot ser entre gent neu-
tra, sinó entre persones ben arrelades, que tenen 
la vida i la mirada des d’una perspectiva concreta, 
però que tenen la capacitat de visualitzar l’altre, 
que entenen de forma vital que una altra mirada 
també és necessària.»

Editorial publicada a la pàgina 
web de la Universitas Albertiana   
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Fa sis mesos que dos mi-
lions tres-cents mil ca-
talans votàvem en un 
Referèndum convocat 

pel govern de la Generalitat. I 
no va ser una votació com sem-
pre, va ser una votació molt més 

participada. A més de votar, els catalans vàrem 
haver de defensar les urnes, les paperetes i els 
col·legis electorals. L’Estat ens va enviar unes for-
ces d’ocupació que varen repartir garrotades.... i 
tot i les agressions, els ciutadans continuarem 
votant, fins i tot els ferits.
L’espera per a votar en alguns casos va ser d’ho-
res, perquè les clavegueres de l’Estat –les ma-
teixes que han utilitzat l’assassinat i la calç viva 
contra els seus adversaris- boicotejaven el cens 
electrònic. Ningú no va marxar de la filera. Des-
prés de votar, ens quedàvem a l’entorn del col·le-
gi electoral, per tal de defensar les urnes. De fet 
les estàvem defensant des del divendres anterior 
per evitar que, en tancar les escoles pel cap de 
setmana, fossin precintades i no es pogués votar. 
En acabar la jornada s’havien produït més de mil 
ferits. Alguns de gravetat, inclús amb seqüeles de 
per vida, però el Referèndum es va guanyar amb 
més de 90% dels vots favorables a la Indepen-
dència de Catalunya.
Aquell 1 d’octubre els catalans ens vàrem gua-
nyar el dret a constituir-nos en República, una 
República que, vint-i-set dies després, va ser 
proclamada pel Parlament de Catalunya, però 
que els dirigents polítics catalans no varen tenir 
el coratge de tirar endavant, fins a les darreres 
conseqüències. Malgrat tot, la República està 
proclamada. 

D’entrada el Referèndum va ser convocat pel 
govern legítim de la Generalitat de Catalunya i 
fórem els ciutadans els vàrem córrer amb les des-
peses i l’esforç organitzatiu. El govern de l’Estat 
va dir que “hoy no ha habido ningún referèndum 
en Cataluña”, però tres setmanes després empre-
sonava a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i el dos de 
novembre a tot el govern de la Generalitat menys 
al President i els consellers que marxaren a l’exili.  
Per tant entenc que si els màxims responsables 
del referèndum són empresonats pel fet de con-
vocar-lo, és que el govern de l’Estat li dona vali-
desa... o almenys transcendència.
Mai un poble s’ha escarrassat tant per votar i 
complir el seu somni, com s’esforça el poble cata-
là. Mai els dirigents polítics –i socials- d’un país 
s’havien sacrificat tant en temps de pau. Mai un 
estat democràtic ha agredit tant a una part de la 
seva població.
Per a mi la República Catalana segueix sent una 
realitat. Es reconegui internacionalment o no, la 
República Catalana per a molts de nosaltres és 
quelcom més que un somni. L’u d’octubre ens ho 
vàrem guanyar a pols. 

Mai un poble s’ha escarrassat tant per 
votar i complir el seu somni, 
com s’esforça el poble català. 

Mai un estat democràtic ha agredit 
tant a una part de la seva població.

JOSEP ORIOL JORBA I COSTA

1 d’Octubre L’eina del mal govern: la postveritat

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

L’Estat a través del tres po-
ders, legislatiu, judicial i 
executiu disposa de l’autori-
tat i de la potestat per a ges-

tionar totes les àrees de la realitat tant 
vivencial com material d’una nació, 
es a dir, la seva gent i el seu territo-

ri. La nació, en tant que plebiscit en una conjuntura de 
democràcia parlamentària, li confereix a l’Estat , a tra-
vés del sufragi, l’autoritat per a poder vetllar pels drets 
fonamentals del conjunt de la societat. El moll de l’ós es 
posa de manifest quan aquests drets no estan garantits, 
llavors s’evidencien dues qüestions: una que tal demo-
cràcia de dret és una fal·làcia i l’altre que l’autoritat es-
devé una tirania (des del punt de vista conceptual, clar, 
ja que com a forma de govern estaríem parlant d’una 
terminologia diacrònica).
Sant Tomás d’Aquino deia que el tirà és aquell que no 
busca el bé comú sinó el privat. Quina asseveració més 
actual si mirem el nostre entorn polític i alhora fem un 
repàs de cóm es comporten les elits, siguin de les grans 
corporacions que, de manera directa o indirecta, de-
terminen les polítiques socioeconòmiques globals o si-
guin de les institucions governamentals internacionals.
Sense ànim de generalitzar per respecte als polítics 
honestos i justos, que n’hi han encara, afortunada-
ment, podem constatar que molts governs carreguen 
de manera directa contra els desvalguts i de forma no 
tant directa, vitriòlica, contra la classe obrera i la classe 
mitja, a vegades sigil·losament a través del llenguatge 
de la post veritat, l’engany camuflat, altres amb accions 
contundents.  Aquesta  estratègia li permet  governar 
i legislar aplicant exaccions fiscals i tributàries desme-
surades, lleis injustes o normatives contradictòries. E. 
Kant afirmava que mentint, els mentiders, aniquilen la 
seva dignitat. D’aquesta manera molts dirigents politics 
i caps de les institucions internacionals es converteixen 
en tirans, en representats indignes de la sobirania po-
pular. 
Ciceró també va dir quelcom al respecte: per ell, el tirà 
era el rei o governant injust. Segles més tard un mora-
lista medieval de gran prestigi, Isidoro de Sevilla, da-
vant la ignomínia del poder del tirà justificava moral-
ment l’ús de la desobediència i de la violència a través 
de la rebel·lió. En aquest ordre d’idees Joan de Salisburi, 
deixeble de Pere Abelard, en la seva obra Policraticus 

deia que els drets del poble s’armen i s’aixequen contra 
aquell que desvirtua les lleis.
La situació d’oprobi i d’injustícia està tant clamorosa-
ment extensa que esgotaríem la tinta per a fer-ne un 
elenc. Justos a la presó, veus callades, manifestacions re-
preses amb violència i un llarg etcètera. Però si només 
fos això la nostre indignació tindria un termini previsi-
ble; lo cruent del cas és que avui, en ple segle XXI, per-
dura encara una situació d’injustícia extrema que pa-
teix una sisena part de la humanitat: la ,xacra de la fam.
Durant segles les fams no tenien solució quan suc-
ceïen a conseqüència de la pesta, les sequeres o les 
guerres. Avui, però, l’escenari és diferent; el món 
produeix suficient aliment, amb excedent, per a co-
brir les necessitats del planeta. Avui per acabar amb 
la fam només falta voluntat política. Per aquesta raó 
la fam actual és la més brutal i horrible de l’historia 
de la humanitat. Però clar, tornant a la postveritat, si 
llegim els informes del Banc Mundial i el Fons Mo-
netari Internacional no tenen res a veure amb lo què 
diu la FAO ja que la realitat crua i dura és que del 
1980 al 2010 l’ajut internacional es va reduir del 17% 
al 3% i per més inri Europa i els EEUU continuen in-
crementant els subsidis anuals al seu Sector Primari. 
Fent ús de la mentida camuflada els dirigents de les 
Institucions Internacionals justifiquen decisions que 
porten a la mort a milions d’éssers humans dels paï-
sos meridionals o del Sud.
La postveritat és la distorsió deliberada de la rea-
litat, del fet verídic, un eufemisme de la mentida, 
una eina per a una política Kitsch. Aquesta etapa 
postmoderna ens està portant a una situació d’alar-
mant misèria, no solament alimentària pel que a fa 
a tants milions de persones que la pateixen sinó de 
valors humans. El món actual centre l’atenció en la 
preparació, la informació, la productivitat, la im-
mediatesa, l’èxit, la competitivitat, deixant a banda 
la formació de persones, la cultura, la creativitat, el 
valor de la paciència, la feina ben feta i ben atesa, la 
individualitat preocupada i compassiva pel fet so-
cial.
Acabo amb uns versets de l’Antic Testament:
“Qui diu la veritat proclama la justícia; el falç testi-
moni, la impostura” (Proverbis 12:17)
La veritat dura sempre, la mentida un instant”  
(Proverbis 12: 19) 
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El passat 14 de març es va anunciar la mort de 
Stephen Hawking, aquest físic teòric, prostrat 
en una cadira de rodes i impedit de parla, que 
havia seduït amb la seva presència bona part 

del nostre món. La seva veu robotitzada i el seu conegut 
i peculiar sentit de humor l’havien convertit en una per-
sona molt popular, capaç d’aparèixer tan aviat en unes 
notícies parlant d’una conferència que havia donat, com 
en els dibuixos animats dels Simpsons, com directament 
en la sèrie The Big Bang Theory, que m’entreté molts ves-
pres.
Hawking ha estat, sobretot, un divulgador dels darrers 
coneixements de la física teòrica, aplegant i posant en 
contacte dos extrems de la mateixa, des de la física new-
toniana, encarregada de les coses grans, planetes i estre-
lles, amb la física quàntica, que s’encarrega de les coses 
més petites, com són les realitats subatòmiques. L’epitafi 
escollit per ell mateix per a la seva tomba ha estat pre-
cisament una fórmula matemàtica, relacionada amb els 
forats negres.
La seva vida fou popularitzada fa uns pocs anys amb una 
pel·lícula, «La teoria del tot» (J.Marsh, 2014), on sobretot 
apareix el seu idil·li amb la seva primera esposa i amor 
de la seva vida, Jane, amb el despertar de la seva malaltia, 
l’esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com ELA, 
als vint-i-dos anys. Comptant que es tracta d’una dege-
neració progressiva del sistema nerviós, que afecta en 
gran mesura el cos sencer i que la supervivència en casos 
declarats no passa dels cinc anys, el cas de Hawking, arri-
bant als setanta-sis, no deixa de ser una situació merave-
llosa, sinó directament cosa de miracle. En aquest camp, 
la seva esposa hi ha tingut molt a veure, prenent la seva 
cura des del primer moment i polaritzant tota l’atenció 
en el sosteniment de la seva qualitat de vida. Si bé de 
Hawking són conegudes les seves afirmacions en contra 
de l’existència de Déu, en canvi de Jane han arribat a la 
premsa fins i tot les seves pregàries i la seva fe, per a po-
der sostenir-se en temps i situacions tan difícils; comp-
tant-hi l’abandó per part d’ell i la reconciliació quan la 
relació amb la segona esposa es va acabar d’espatllar del 
tot. En la història d’Stephen Hawking, Jane, que va en-
gendrar tres fills seus, pren un relleu més que important.

JORDI CASTELLET I SALA, teòleg

La fe de Hawking
No obstant, no deixen de sorprendre les afirmacions de 
Hawking entorn de Déu, quan arriba a afirmar que ell 
no creu necessari postular la seva existència per a com-
prendre l’univers, ni tan sols la pràctica de la fe per part 
seva. Però convindria demanar-se de quin déu aquí parla 
el físic, per pronunciar aquesta afirmació amb tanta ro-
tunditat.
De fet, no es pot creure en el déu de Hawking, un déu 
que res no té a veure amb el Déu de la revelació cristiana. 
El déu de Hawking és el déu de la creació, el que posa en 
marxa el funcionament de l’univers, des de l’instant ini-
cial del Big Bang, en un moment en què, diu «Déu podia 
arribar a ser lliure per a decidir quines lleis donar a l’uni-
vers. Ara bé, un cop ha començat la història del temps i 
de l’espai, aleshores Déu queda lligat per les mateixes lleis 
físiques, que regeixen tot l’univers.»
Convé desenganyar-se, el déu de Hawking no és el Déu 
cristià, sinó tota una altra cosa, perquè es tracta del déu 
del deisme anglès del segle XVIII. I, en què consisteix 
aquest deisme? consisteix en la creença religiosa en un 
Déu personal, creador de l’Univers, però que no hi té, 
posteriorment, cap influència. Els deistes arriben a la 
creença en un Déu a través de la raó i les experiències 
personals, no a través de la fe o una revelació. El deisme 
es va diferenciar del teisme en el segle XVIII i va tenir 
molta força al Regne Unit, França i els Estats Units. La 
figura deista s’exemplificà especialment en la figura del 
Deus ex machina il·lustrat; és a dir Déu com a màquina, 
que apareix tan sols per resoldre el problema aparent-
ment irresoluble de la creació del món. En aquest sentit, 
el concepte té més a veure amb la concepció aristotèli-
ca del motor immòbil, primera causa, causa de totes les 
causes.
Així, davant d’un déu maquinal, impersonal, desconegut 
i llunyà, que tan sols és fruit de la necessitat d’explicació 
de la creació, hom no pot creure-hi, tan sols el pot ac-
ceptar o refusar, però mai dipositar-hi la fe religiosa. Es 
pot endevinar, doncs, que certament que aquest no és el 
Déu cristià, revelat en les Escriptures com a pare de Jesús 
de Natzaret, que ve a la història humana del temps per a 
redimir i salvar la família humana. El déu de Hawking és 
atemporal, resta fora de la història, del temps, de l’espai i 

de l’esdevenir dels homes. En canvi, el Déu cristià és algú 
que s’embruta en la creació de l’home (Gn 2,7) i que s’im-
plica en la seva salvació, per l’esdeveniment Jesucrist, que 
no és altra cosa que un compromís de part de la segona 
persona de la Trinitat divina per a venir en socors de la 
raça pecadora de la humanitat. Si el déu de Hawking és 
un déu atemporal, en el que ell mateix no pot creure, els 
cristians tampoc no hi poden creure perquè aquell és de 
tot menys el Déu únic, que crida a la resurrecció del seu 
Crist. De fet, en un univers que s’assemblaria més a un 
acordió, que parteix del Big Bang i s’encamina al gran col-
lapse del Big Crush, Déu no hi tindria res a veure, perquè 
es tractaria d’un primer motor immòbil aristotèlic més 
que no pas un ésser que vingués a donar l’essència i l’exis-
tència a tot el que és i existeix.
Hawking no creia en aquell déu perquè, de totes mane-
res, no s’hi pot creure. En què creia, doncs? En la com-
prensibilitat del cosmos i aquí rau la causa per la qual una 
ment tan privilegiada com la seva va acabar entrant, ni 
que fos una mica força bastant, en la ment de Déu; que el 
món sigui comprensible no deixa de ser una prova més 
que el seny ordenador de la creació i del cosmos te molt 
a veure amb el seny, la ment i la intel·ligència d’aquell que 
l’Escriptura diu que ha estat creat a imatge i semblança 
de Déu (Gn 1,27). Per aquest biaix, Hawking va experi-
mentar, primer, l’amor de la seva esposa Jane, consagrada 
totalment a la seva cura. Després va rebre l’afecte de mi-
lions de persones, que endevinaven en la constància i la 
penetració científica de l’univers per part d’aquell físic te-
òric, prostrat en el més absolut dels handicaps, un motiu 
per a l’admiració i la perseverança; entestat en descobrir, 
entendre i explicar un món que no deixa de presentar 
els seus misteris, a fi de comptes, comprensibles per a les 
ments que volen trobar un sentit a l’existència en tota la 
seva complexitat, també la més miserable.
Tal i com deia Hawking als seus fills, després de tot el que 
havia estudiat, escrit i comunicat: «el cosmos no seria res 
si no fos perquè és la llar de la gent que estimem i que ens 
estima». De fet, podia molt ben dir, com Einstein, que «la 
seva dona tenia un bon físic», encara que, en aparença, 
fos tan desastrós. Ara, però, «ja contempla aquella veritat 
que mentre vivia en aquest món va creure.»  
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Nova parada
a Igualada

Monbus Hispano Igualadina 
perllonga fins els habitatges 

'Punto Blanco'
la línia bus Exprés e5 

entre Igualada i Barcelona

Avinguda Balmes, nº71-78
Serà inici (nº71) i final (nº78)

 de trajecte 

5
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La celebració a Igualada del Dia Mundial de l’Activitat Física, que es va presentar a la ciutat, comptarà amb molts voluntaris.

El sedentarisme, 
un dels principals 
factors de risc a 
nivell mundial

Igualada és avui el referent a tot el país del Dia Mundial de 
l’Activitat Física, amb activitats durant tot el cap de setmana
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A vui divendres Iguala-
da és el centre neuràl-
gic a tot Catalunya de 

la celebració del Dia Mundial 
de l’Activitat Física (DMAF).
Amb el lema ““+actius cada 
dia”, l’objectiu de la jornada 
és promoure l’activitat física 
com a element fonamental 
de salut i benestar, així com 
remarcar els efectes benefici-
osos d’aquesta pràctica sobre 
l’esfera emocional, tot acumu-
lant 30 minuts d’activitat física 
cada dia en adults i gent gran, 
i 60 minuts en infants i ado-
lescents. Aproximadament un 
50% de les persones d’entre 18 
i 70 anys tenen excés de pes, 
així com un terç dels infants 
i adolescents, una “tendència 
preocupant”.
Com ha explicat recentment a 
Igualada el Secretari General 
de l’Esport, Gerard Figueras, 
el lema d’enguany va acompa-
nyat d’una imatge que il·lustra 
“la distància que hi ha entre 
estar asseguts al sofà engan-
xats al mòbil i estar actius”. 
“Aquest recorregut entre el se-
dentarisme i tenir una actitud 
activa és molt curt”.
Per la seva banda, l’alcalde 
Marc Castells ha emmarcat el 
suport d’Igualada a la celebra-
ció del Dia Mundial de l’Ac-
tivitat Física en l’objectiu de 
“ser una de les ciutats mitja-
nes de Catalunya on es visqui 
més bé”, fita que es pot acon-
seguir apostant per diversos 
àmbits com l’esport, que “hem 
de cuidar perquè és una eina 
de cohesió, de desenvolupa-
ment personal i de promoció 
de valors que ens ajuda a ser 
feliços”.
Durant la presentació, que va 
comptar fa uns dies amb el 
suport del triatleta local Al-
bert Moreno i de Lluís Ma-
rimon, un atleta de 90 anys, 
es va explicar la importància 
d’organitzar i participar en es-
deveniments que facin difusió 
dels missatges del DMAF, que 
Catalunya celebra per novè 
any consecutiu. El repte és su-
perar les xifres de participació 
- més de 150.000 persones, un 
miler d’entitats involucrades i 
mig miler d’esdeveniments re-
gistrats- del 2017, majoritàri-
ament mitjançant caminades i 
activitats dirigides.
Enguany, l’acte central a Cata-
lunya tindrà lloc a Igualada al 
costat de múltiples activitats 
programades arreu del territo-

ri català entre fins el 30 d’abril. 
A la capital de l’Anoia, l’Ajun-
tament ha programat activi-
tats per tot el cap de setmana 
del 7 i 8 d’abril, que esperen 
reunir més de 5.000 persones. 
Per avui, està previst realitzar 
durant el matí una trobada 
esportiva prebenjamina, una 
caminada oberta a tothom per 
l’Anella Verda (tram de Les 

Guixeres), sessions d’activitat 
física per a alumnat de primà-
ria i secundària, i una activitat 
final, actes que tindran lloc al 
Parc Central. A banda, durant 
tot el dia, s’oferiran diverses 
activitats aquàtiques i de fit-
ness a la Piscina Municipal 
Les Comes i al Centre Muni-
cipal Infinit.
El Centre de Dia Montserrat 

El sedentarisme és un dels 
principals factors de risc 
de mort a nivell mundial. 
(més de 3.000 morts a l’any 
estimades a Catalunya). Les 
persones sedentàries a tenen 
d’un 20% a un 30% més de 
risc de mort en comparació 
amb persones actives. És un 
factor de risc molt important 
per a les malalties cròniques 
com les cardiovascular, el 
càncer o la diabetis. Segons 
l’OMS, la despesa sanitària 
anual d’una persona seden-
tària és de 150-300 euros 
superior a la d’una persona 
activa. 
Segons l’Enquesta de Salut 
de Catalunya de 2017, el 
nivell d’activitat física sa-
ludable és inferior en do-
nes (78,5%) que en homes 
(82,8%) i és major entre les 
persones de la classe social 
més benestant i els que te-
nen estudis universitaris. 

i la Fundació Sanitària Sant 
Josep, per la seva banda, or-
ganitzaran activitats de psico-
motricitat i gimnàstica per als 
seus usuaris. Durant els dies 7 
i 8 d’abril, es celebraran jorna-
des poliesportives per als més 
petits, competicions dels Jocs 
Escolars i el Campionat de 
Catalunya de bàsquet-ACELL, 
entre altres esdeveniments.

Divendres 6 d’abril
PARC CENTRAL 
9:30-12:30 TROBADA ESPORTIVA PREBENJAMINA 
Activitat multiesportiva destinada als nens/es del primer cicle de primària.
9:15-11:00 CAMINADA COL·LECTIVA ANELLA VERDA 
Caminada oberta a tothom pel tram de Les Guixeres. Hi participaran el grup de caminades 
Igualada Urbà, els usuaris d’Activitat Física del Servei d’Esports de l’Ajuntament Igualada, 
la Llar Verdaguer i tothom qui s’hi afegeixi. Sortida i arribada al Parc Central. 
10:00-12:00 SESSIONS D’ACTIVITAT FÍSICA PELS CENTRES EDUCATIUS 
Conjunt d’Activitats físiques dirigides als grups dels centres educatius de primària i secundària. 
12:00-12:30 ACTIVITAT “ESPECTACLE” FINAL TROBADA 
PISCINA MUNICIPAL LES COMES 
8:00-22:00 DIFERENTS ACTIVITATS AQUÀTIQUES: 
Pàdel surf i circuits aquàtics / Aquafit Board / Masterclass Aquaeròbic. Per totes edats
CENTRE MUNICIPAL INFINIT 
17:45 MASTERCLASS DE CICLOINFINIT 
Durant tot el dia, el abonats podran portar un acompanyant, per a fomentar l’activitat física. 
SANT JOSEP FUNDACIÓ SANITÀRIA 
11:00-12:00 Sessions de psicomotricitat a les Unitats d’Hospitalització 
11:00-12:00 Caminada pel Passeig Verdaguer, del Hospital de dia rehabilitador 
11:00-12:00 Gimnàstica al jardí, del Sant Josep Residencial 
CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA 
10:00-12:00 Activitat gimnàstica per a gent gran al Parc de Salut del Centre de Dia Montserrat 
Dissabte 7 d’abril 2018 
9:00-14:00 JORNADA POLISPORTIU BITLLES CATALANES 
9:00-14:00 JOCS ESCOLARS DE L’ANOIA 
9:00-22:00 ACTIVITAS/PARTITS/COMPETICIONS ENTITATS ESPORTIVES 
10:00-14:00 TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR 
Diumenge 8 d’abril 2018 
9:00-14:00 CAMPIONAT CATALUNYA BÀSQUET – ACELL 
10:00-14:00 CROS ESCOLAR 
10:00-14:00 MITJA MARATÓ DE L’ANOIA

Es pot trobar tota la informa-
ció i materials de la campanya 
del DMAF a la pàgina web es-
pecífica, i es pot seguir la par-
ticipació arreu de Catalunya a 
través del twitter @GentActi-
va i el facebook GentActiva. 
També s’anima la població 
a participar-hi enviant fotos 
a través de les xarxes socials 
amb l’etiqueta #gentactiva.

TOTES LES ACTIVITATS PREVISTES A IGUALADA



Un autobús Igualada-Barcelona, a la parada de l’avinguda Balmes.

Entra en servei la nova parada del Bus Exprés a Barcelona a 
l’avinguda Balmes, prop de l’edifici del Punto Blanco
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

C oincidint amb di-
marts, diada festiva 
del Sant Crist, el bus 

exprés a Barcelona que ofereix 
l’empresa Monbus va estrenar 
la nova parada d’origen i final 
del recorregut a l’avinguda Bal-
mes, molt a prop de l’edifici del 
Punto Blanco.
La parada d’origen de la línia 
és a l’Av. Balmes 71 –cantonada 
amb c/Masquefa–, i el bus pas-
sa 5 minuts abans de fer parada 
a l’antic edifici de Correus del 
Passeig Verdaguer i, a la torna-
da a Igualada, acaben el trajec-
te a l’Av. Balmes 76 –davant del 
bingo–, cinc minuts després de 
la parada a la Pl. Catalunya. 
Dimecres l’alcalde Marc Cas-
tells, acompanyat del tinent 
d’alcalde de Qualitat Urba-
na, Jordi Pont, i del gerent de 
Monbus Hispano Igualadina, 
Cleto Vázquez, van inaugurar 
oficialment aquestes parades. 
L’alcalde afirmava que amb 
l’obertura de les parades “po-
sem punt i final a un greuge i 
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a una reivindicació històrica 
dels barris del Nord de la ciutat 
i es milloren notablement les 
comunicacions i la comoditat 
d’una part molt important dels 
igualadins”. Els horaris adap-
tats ja a aquestes parades es 
poden consultar a www.iguala-
dina.com, i a www.expres.cat.
 
El PSC celebra la mesura
Des de les files locals del PSC, 
s’ha fet una valoració positiva 
de la nova mesura, però recor-
da que “els socialistes ho hem 
estat demanant insistentment 
al govern de la ciutat des de 
l’any 2015, quan va fer un pri-
mer posicionament després de 
recollir la demanda entre els 
veïns de la zona. Al 2016 ho va 
tornar a sol·licitar a la Comis-
sió Informativa de Territori i, 
finalment, ara es veu com es fa 
realitat”.
Pels socialistes aquesta parada 
és crucial per apropar el trans-
port de la Hispano als barris del 
Set Camins, el Poble Sec i les 
Comes, i recordem que “molts 
dels autobusos ja passen per 

l’avinguda de Balmes quan sur-
ten o van a les cotxeres, ubica-
des a l’avinguda de Catalunya. 
Per això hem demanat d’apro-
fitar aquesta situació per crear 
una parada a la zona del bloc 
de pisos del Punto Blanco tant 
per a les expedicions d’anada 
com per a les de tornada de 

Barcelona. Un cop fet realitat, 
el PSC celebra que la seva pro-
posta hagi estat escoltada”.

Nova parada al Pla 
de la Massa
D’altra banda, el bus interurbà 
de la línia Igualada-Jorba-Ca-
laf, també operat per Monbus, 

incorpora noves parades entre 
el Pla de la Torruella i el Pas-
seig Verdaguer, tant a l’anada 
com a la tornada, concreta-
ment al c/Nueva Esperanza i 
a l’Av. Sant Jaume Sesoliveres. 
Aquest fet facilitarà el trans-
port cap a Barcelona amb bus 
als veïns de la zona.
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L’escriptor capelladí, 
també professor de 
l’IES Pere Vives, fa 

deu anys que lluita per 
treure el seu avi del 

mausoleu franquista

Roger Torrent, al centre, amb la Mesa del Parlament, de la que en forma part la igualadina Alba Vergés.

Catalunya Ràdio fa un 
programa amb Joan Pinyol 
al Valle de los Caídos
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 7 d’abril 
a les 15.00 h., Cata-
lunya Ràdio emetrà 

un reportatge radiofònic gra-
vat dimarts passat al Valle de 
los Caídos (Madrid) a través 
del programa “Solidaris” el 
programa degà de l’emissora 
catalana sobre drets humans, 
cultura de pau i cooperació,  
que dirigeix i presenta l’Albert 
Segura i on col·labora també 
la periodista igualadina Carla 
Verdés.
Entre els participants en el 
reportatge hi ha l’escriptor 
capelladí i professor de l’IES 
Pere Vives, Joan Pinyol, que fa 
deu anys que lluita per treure 
el cos del seu avi Joan Colom 
del mausoleu del dictador, 
després que en plena dicta-
dura fos traslladat d’una fossa 
comuna del cementiri de Llei-
da, juntament amb 501 cossos 
més, i fos inhumat al Valle de 
los Caídos amb nocturnitat i 
traïdoria i sense que ho sabés 
ni la seva ni cap de les altres 
milers de famílies de víctimes 
republicanes.
Durant la gravació Joan Pi-
nyol va explicar en quin estat 
es troba la seva lluita i va de-
nunciar, una vegada més, la 
negativa de l’Estat espanyol a 
l’hora de donar resposta a la 
seva demanda, fins i tot des-
prés que un jutjat hagi sen-
tenciat l’exhumació de dues 
víctimes i que el prior del Va-
lle de los Caídos s’hagi negat a 
donar resposta a aquesta ordre 
judicial.
És la tercera vegada que el 
capelladí ha anat al Valle de 
los Caídos. La primera, l’any 
2010, com a membre de l’As-
sociació de Familiars pro 
Exhumació de Republicans 

al Valle (AFPERV) per com-
provar in situ l’estat dels cos-
sos  després d’unes cates de 
forenses i la segona, l’any 2012 
amb un equip de TV3 per a la 
gravació del programa “Avi, 
et trauré d’aquí! per a l’espai 
“Sense Ficció”.
A més de Joan Pinyol, parti-
cipen en aquest reportatge de 
Catalunya Ràdio  Roger Herè-
dia (agent de la policia cientí-
fica dels Mossos d’Esquadra i 
president del Banc d’ADN dels 
Familiars de Desapareguts a la 
Guerra Civil), Bonifacio Sánc-
hez (Portaveu de l’Asociación 
para la Recuperación de la 
Memoria Histórica), Nicolás 
Sánchez- Albornoz (historia-
dor i esclau del Valle), Pablo 
Linares (president de l’Aso-
ciación en defensa del Valle 
de los Caídos), Eduardo Sanz 
(advocat  que porta els casos 
de l’AFPERV) i els eurodipu-
tats Ana Maria Gomez i Steli-
os Kouloglou.
El programa “Solidaris” com-
pleix enguany deu anys en 
antena i aporta una mirada 
crítica i constructiva sobre 
persones i organitzacions que 
treballen per aconseguir un 
país obert, inclusiu i sosteni-
ble. Un cop emès i des de la 
pàgina web del programa es 
podrà visualitzar també el re-
portatge audiovisual que tam-
bé es va gravar amb tots els 
participants.

El president del Parlament, Roger 
Torrent, divendres vinent a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper divendres 13 
d’abril, un dia abans 
de la proclamació de 

la República Catalana, el 14 
d’abril del 1931, la Federa-
ció Comarcal d’ERC Anoia, 
commemorarà, un any més, 
aquesta efemèride en un so-
par al Restaurant Canaletes 
d’Igualada. 
L’acte estarà presidit pel presi-
dent del Parlament de Catalu-
nya, Roger Torrent, acompa-

Torrent assistirà al 
Sopar de la República 
que anualment orga-
nitza ERC Anoia, en 

aquesta ocasió al 
Restaurant Canaletas

nyat per la diputada anoienca 
i membre de la mesa, Alba 
Vergés, a més de la resta de 
l’executiva comarcal, mili-
tants, amics i simpatitzants 
republicans. 

Durant el sopar, tindrà lloc 
la 14a edició del Premi Estel 
Blanc, guardó que vol reco-
nèixer l’esforç fet, per part 
d’una persona física o entitat, 
en la defensa de la llengua, 
la cultura, les tradicions i el 
patrimoni en totes les seves 
vessants dels Països Catalans 
i en especial de la comarca de 
l’Anoia. 
Per a poder assistir al sopar, 
cal fer la reserva pertinent en-
viant un correu a l’adreça elec-
trònica anoia@esquerra.cat. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l programa “El matí 
de Catalunya Ràdio”, 
que presenta i dirigeix 

Mònica Terribas, es farà avui 
divendres des del Teatre Mu-
nicipal de l’Ateneu, a Igualada. 
El programa connectarà amb 
l’escenari del teatre igualadí a 
les 7 del matí, i durarà fins a 
les 12 del migdia.  El fet que 
l’emissora de la Generalitat 
faci avui el programa des de 
la ciutat és en motiu del Dia 
Mundial de l’Activitat Física, 
que té el seu centre neuràlgic 
a Igualada.

“El matí de Catalunya Ràdio”, avui 
des de l’Ateneu Igualadí

Mònica Terribas.

TV3 estrenarà la setmana que ve la 
nova càmera d’El Temps a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana que ve Te-
levisió de Catalunya 
estrenarà una càmera 

del programa “El Temps” a 
Igualada. La capital de l’Anoia 

és de les poques ciutats que no 
disposava d’una càmera, que 
habitualment s’emeten en els 
programes meteorològics des-
prés del Telenotícies. 
La càmera està ubicada al ter-
rat de l’Ajuntament, i la imatge 

que projectarà serà, habitual-
ment, la de la plaça igualadi-
na, talment com succeeix amb 
Vic. En principi, està previst 
que un dels meteoròlegs de 
TV3 vingui a la ciutat a pre-
sentar la nova càmera.



Garatge Montserrat passa a ser Motorcat, amb un nou 
concessionari d’Opel al carrer Alemanya 32 d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E l concessionari oficial 
d’Opel a Igualada can-
via de lloc. L’històric 

Garatge Montserrat, ubicat du-
rant sis dècades a l’antiga N-II 
o avinguda Catalunya, ha po-
sat punt i final a la seva llarga 
història.  No només hi ha un 
canvi físic del concessionari de 
la prestigiosa marca alemanya, 
sinó també d’empresa. Garatge 
Montserrat deixa pas a Motor-
cat. El nou concessionari està  
ubicat, des d’aquesta setmana, 
al carrer Alemanya 32, a Les 
Comes.
El director general de Motor-
cat, Josep Basols, explica que 
“aquesta és una decisió que 
portem ja dos anys madu-
rant-la, i que hem fet per po-
der alinear-nos amb els nous 
temps. Ara s’estilen, en el món 
de l’automoció, els grans grups 
i les grans àrees de gestió, i amb 
aquesta decisió aconseguim 
unes millors i més modernes 
instal·lacions”. 
Amb el nou concessiona-
ri d’Opel, amb 3.000 metres 
quadrats de superfície, es gua-
nyarà en eficàcia i en rapidesa, 
dos aspectes molt volguts pels  
clients. “Serem més i millors 
professionals, amb les noves 
instal·lacions. Disposarem del 
servei de venda, postvenda, 
recanvis, tot el necessari per 
a poder donar un bon servei”, 
apunta Josep Basols. 
El nou nom de Motorcat tam-
bé té la seva explicació. “Volem 
obrir-nos cap a noves comar-
ques, com el Bages o el Ber-
guedà, per exemple. Garatge 
Montserrat ja era molt conegut, 
i tenia un caràcter més local. 
A Martorell ja teníem un altre 
nom, Auto Uno. Ara el que fem 
és unificar-ho tot amb Motor-
cat, que és un nom més neutral, 
per a totes les marques que ges-
tionem, i pensant en el futur”. 
El nou concessionari, molt llu-
minós i completament clima-
titzat, integra les seccions de 
venda i postvenda, guanyant 
en transparència, proximitat i 
comoditat per al client. També 
s’hi pot observar el nou model 
d’imatge global d’Opel. Alho-
ra, s’ha reestructurat la gestió 
interna per tal de poder operar 
amb més rapidesa, mantenint 
tota la qualitat de servei, amb la 
qual cosa el client hi guanyarà 
en els preus de les reparacions. 

Opel Igualada
c/ Alemanya 32 
www.motorcat.net
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Imatges de la Festa del Sant Crist, dimarts, i de les processons de Fàtima, divendres i diumenge. Fotos: Joan Guasch/Joan Solé.

Dimecres, sessió 
gratuïta per conèixer  
com crear una empresa 
“startup”

Devoció religiosa pel Sant Crist d’Igualada 
i en les processons del barri de Fàtima
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls igualadins van tor-
nar a demostrar la seva 
devoció pel Sant Crist 

d’Igualada, en ocasió dels ac-
tes més importants de la fes-
ta, que van tenir lloc dimarts. 
També al barri de Fàtima es va 
poder veure molta gent en les 
processons de dijous, diven-
dres i diumenge. 
La basílica de Santa Maria 
va acollir dimarts el Solem-
ne Ofici Concelebrat, amb 
un concert a càrrec del grup 
vocal Mezzos. La tradicional 
processó va transcórrer pels 
carrers del centre de la ciu-
tat, amb la participació de la 
Banda de Música d’Igualada i 
les banderes gremials. En aca-
bar, es va fer la veneració de 
la imatge i seguidament euca-
ristia, presidida pel Mn. Joan 
Sanglas, arxipreste de l’Ano-
ia-Segarra.
Cal destacar que demà dis-
sabte dia 7 d’abril a les 8 del 
vespre, i a l’església de Santa 
Maria, tindrà lloc l’Eucaristia 
final, presidida per Mn. Xavier 
Bisbal, prior eclesiàstic. Des-
prés de la celebració, tindrà 
lloc el retorn de la imatge del 
Sant Crist d’Igualada a la seva 
Capella.  

El proper dimecres 11 d’abril, 
a les 9.30 hores a Ig-Nova 
Tecnoespai, ACCIÓ-Agència 
per la Competitivitat de l’Em-
presa i l’Ajuntament d’Igua-
lada et conviden a una sessió 
per descobrir les quatre fases 
de d’acceleració d’una startup, 
aprendre a accelerar una star-
tup evitant errors i prioritzant 
els esforços allà on realment és 
necessari.                           
La ruta a l’èxit passa per apli-
car bé aquestes quatre etapes: 
Tracció, Màrqueting i Ven-
des, Sistematització i Equip. 
En aquesta sessió repassarem 
els principis bàsics del crei-
xement de qualsevol startup i 
aprendrem les quatre fases per 
generar beneficis d’una forma 
sostenible i predictible.
La sessió anirà a càrrec de Ser-
gi Mora, Coordinador d’acce-
leradora de Start-up Catalonia 
d’ACCIÓ.

CEINA ofereix un curs 
inèdit a Igualada 
d’introducció a SAP 
Bussiness One

El centre CEINA ofereix un 
curs d’introducció a SAP 
Bussines One per primer cop 
a Igualada. Una oportunitat 
única d’iniciar-nos en aquesta 
eina de gestió empresarial. 
Va dirigit a tothom que esti-
gui interessat en les aplicaci-
ons ERP (Enterprise Resource 
Planning) per a la planificació 
dels recursos de les empreses, 
però especialment a aquelles 
persones que estiguin inte-
ressades en aquesta aplicació 
i necessitin tenir-hi una pri-
mera presa de contacte, amb 
l’objectiu d’implementar-la o 
bé d’acreditar els seus coneixe-
ments sobre l’eina per accedir 
a noves oportunitats laborals.
El contingut formatiu cobreix 
les primeres nocions per ini-
ciar-se en aquest apassionant 
software de gestió ERP. SAP 
s’adapta perfectament a les ne-
cessitats de les empreses inde-
pendentment de la seva mida i 
és la millor manera d’utilitzar 
el potencial de les tecnologies 
de la informació i comunica-
ció per fer-les competitives i 
eficients en el món actual.
El curs és bonificable dins del 
marc de la Fundació Tripar-
tita, fent encara més atractiva 
la seva oferta. Més informació 
pots trobar-la a l’agenda de 
www.ceina.com. 

Decidim mostra els seus dubtes sobre la millora 
del carrer Esquiladors i el projecte de Vies Blaves
REDACCIÓ / LA VEU 

E n el ple del passat di-
marts 27 de març, 
Decidim Igualada va 

aprofitar les aprovacions pu-
rament burocràtiques de la 
memòria valorada de la re-
forma del carrer Esquiladors i 
del conveni amb la Diputació 
pel projecte de les vies blaves 
per dir-hi la seva respecte 

l’urbanisme de la ciutat.
El regidor Dario Castañé va 
expressar que el model de 
Decidim es basa “a centrar la 
mobilitat urbana, amb pers-
pectiva de gènere, al voltant 
del vianant. En aquesta línia 
hem plantejat que haguessin 
preferit que el carrer Esquila-
dors hagués estat reformat en 
plataforma única. Conside-
rem que les voreres que s’hi 
faran, de cantonada esbiai-

xada, encara representen un 
obstacle difícil per a les per-
sones amb mobilitat reduïda”.
En relació a les vies blaves, 
projecte que es formalitza 
amb un conveni sense con-
trapartida econòmica a fa-
vor del consistori igualadí, 
Decidim reitera “la necessi-
tat de netejar la llera del riu 
Anoia”. El portaveu ho va 
exemplificar amb la presèn-
cia en alguns punts del riu 

de tovalloletes higièniques 
que semblen aparèixer quan 
hi ha un sobreeiximent al 
clavegueram per pluja forta. 
“Posem en dubte el manteni-
ment del riu per aquest tipus 
de residus i altres problemes, 
com la invasió de canya o les 
olors. Si la via blava ha d’es-
devenir un atractiu turístic 
de la ciutat, aquesta no pot 
estar al costat d’un riu mal 
cuidat i brut”.



El regidor Fermí Capdevila, amb el mapa que es repartirà a les llars.

L’Ajuntament repartirà un mapa amb 
itineraris per caminar per Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L a regidoria d’Entorn 
Comunitari de l’Ajun-
tament d’Igualada ha 

presentat aquest dimecres, 4 
d’abril, el nou mapa Caminant 
per Igualada, una eina per 
acostar al conjunt de la ciuta-
dania la pràctica de l’activitat 
física al seu entorn més proper 
i que es repartirà properament 
a totes les llars. S’hi trobaran 
rutes accessibles i per a totes 
les edats, que permetran no 
només fer exercici sinó gaudir 
de l’entorn. 
El tinent d’alcalde Fermí Cap-
devila ha recordat avui que “és 
sabut que uns hàbits de vida 
saludables, amb una alimen-
tació adequada, activitat físi-
ca diària i un estat emocional 
equilibrat són la millor eina 
per al manteniment o recu-
peració d’una bona salut”. Per 
això, apunta, des del depar-
tament de Sanitat i Salut Pú-
blica “dissenyem actuacions 
que promouen aquests hàbits 
saludables entre la ciutadania, 
sigui quina sigui la seva edat”. 
L’any 2014 es va elaborar 
la diagnosi del Pla de Salut 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
constatant que, en matèria 
d’activitat física, hi havia una 
disminució progressiva de la 
pràctica a partir dels 24 anys. 
L’Enquesta de Salut de Cata-
lunya, d’altra banda, també 
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL celebra 
demà dissabte dia 7 

d’abril les Jornades de Cam-
pus Oberts orientades a es-
tudiants i pares i mares que 
vulguin conèixer els estudis 
en la branca de l’enginyeria 
que s’imparteixen al Campus. 
A més, en aquestes Jornades 
es podran conèixer també les 
instal·lacions, el professorat 
i els serveis que s’ofereixen al 
Campus Igualada-UdL. 
Així mateix, en el marc 
d’aquestes Jornades de Cam-
pus Oberts, es duran a terme 
xerrades sobre els diferents 
estudis en la branca d’engi-
nyeria que tindran lloc en dos 
torns: a les 10h o a les 12h. És 
per això que és precís que els 
estudiants i pares i mares in-
teressats s’inscriguin a les Jor-
nades a través de la web www.
campusigualada.cat. 
Els estudis en l’àmbit de l’en-
ginyeria que s’imparteixen al 
Campus Universitari Igua-
lada-UdL són el grau en En-

concloïa que hi havia un per-
centatge important de pobla-
ció adulta sedentària, concre-
tament un 20,3%. 
En conseqüència, l’Ajunta-
ment d’Igualada es va posar 
com a objectiu estimular la 
realització d’activitat física 
entre la població. Amb la vo-
luntat de contribuir-hi, s’han 
impulsat activitats anuals –so-
vint emmarcades en els actes 
del Dia Mundial de l’Activitat 
Física– com ara exposicions, 
xerrades, sessions dirigides 
d’activitat física a l’aire lliure i 
un llarg etcètera. En el Pla de 
Salut, però, s’hi contemplava 
també una actuació concreta 
que era, precisament, l’elabo-
ració d’un mapa de rutes as-
sequibles i properes. D’aquí ha 
nascut Caminant per Iguala-
da, el mapa que ara s’ha pre-

sentat. 
Amb aquest plànol es pretén 
facilitar la pràctica de l’activi-
tat física a persones de totes les 
edats, senyalitzant les diverses 
rutes i circuits de què disposen 
a Igualada per a sortir a cami-
nar. El mapa unifica, per tant, 
els itineraris de l’Anella Verda, 
així com els circuits inclusius 
que es van estrenar l’any 2016 
i les Rutes Saludables que es 
van dissenyar l’any 2011 amb 
el suport del Pla d’Activitat Fí-
sica, Esport i Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya. 
Tothom hi podrà trobar rutes 
a la seva mida, amb recorre-
guts de diverses distàncies, des 
d’uns 3 quilòmetres, que vin-
drien a ser uns 30 o 40 minuts 
de caminada, fins a 13 quilò-
metres, que suposarien unes 3 
hores i mitja.   

ginyeria en Organització In-
dustrial i Logística, el grau 
en Enginyeria Química i el 
nou grau en Tècniques d’In-
teracció Digital i de Compu-
tació. Aquest darrer, un grau 
en formació dual, és a dir, 
on l’estudiant fa pràctiques 
remunerades en empreses 
amb un contracte laboral al-
hora que es forma a les au-
les, i té una durada de tres 
anys. Finalment, en l’àmbit 
de l’enginyeria, el Campus 
Igualada-UdL ofereix també 
el màster universitari en En-
ginyeria del Cuir, un màster 
únic a Europa. 
D’altra banda, el dia 5 de 
maig es faran unes noves Jor-
nades de Campus Oberts tant 
pels estudis de salut com pels 
d’enginyeria. En el cas dels es-
tudis en salut els pares i mares 
i estudiants podran conèixer 
el grau en Infermeria, el do-
ble grau en Nutrició Humana 
i Dietètica i Fisioteràpia i el 
màster universitari en Pràc-
tica clínica i Metodologia de 
l’ensenyament amb Simulació. 

Demà, portes obertes 
al Campus Universitari

Tel. 93 805 15 63 - Mail: clinicadental.anoia@hotmail.com
c/ Capellades, 37 - IGUALADA - www.clinicadentalanoia.com

ABRIL I MAIG

10% de descompte en tots els 
tractaments d’ortodòncia!

Descobreix la 
ortodòncia invisible!

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
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Marc Castells @marccastells 

Joan Mangues @jmangues

Patrícia Illa @patrilla12 

iaia Toneta @Iaia_Toneta

Ricard de Copons @taxisigualada 

David Prat @DavidPrat 

 Pep Solé Vilanova  @pepsoleV

Ajuntament Igualada @ajigualada 

Albert Riba @AlbertRiba

Alba Vergés Bosch @albaverges 

Ahir, per fí, van començar els treballs d’asfaltat 
de @fomentogob dels malmesos accesos a l’au-
tovia A2 a Igualada. El manteniment d’aquesta 
via hauria de ser prioritari.

Cataluña representa el 19% del PIB total con el 
16,2% de los habitantes del estado. Exporta un 
27,9% del total nacional y recibe el 22% de los 
turistas, casi 20 millones anuales. Con estas ci-
fra, recibe la miseria del 13,3% de la inversión y 
encima tiene que dar las gracias.

Igualada és una ciutat on l’esport és present a 
totes les edats i les passejades que es poden fer 
són una gran mostra d’això “Caminant per Igua-
lada”, el mapa amb totes les rutes al voltant de la 
ciutat. Estimem-nos!

ÚLTIMA HORA! La guàrdia civil ha detingut el 
repartidor del pa del poble per portar a la furgo-
neta quatre barres.

Sense el Busquets em perdut el nord #barça

Ple a vessar el local d’@ERC_IGUALADA i @
JERC_Igualada per l’assemblea comarcal d’@
ERCAnoia! Conjurats per seguir fent #Repúbli-
ca! 

Dissabte, 14 d’abril, torna el #VadeMercat amb 
@vadeFOODIES_igd.Serà la tercera edició de la 
nit de tapes del @mercatmasuca d’#Igualada

Remar. La vida va de remar. A veces a corriente 
y otras a contracorriente ...

Igualada està d’enhorabona. Acaba 
d’obtenir el títol de Ciutat Europea 
de l’Esport, 2019. Distinció que és  
un reconeixement a la seva capacitat 
organitzadora i de disposar de bones 
instal·lacions per a pràctiques espor-
tives, així  com un homenatge als seus 
esportistes que, esperem, assoleixin 
algun títol de campions continentals, 
al llarg de l’any.
La seva candidatura s’ha treballat des 
de feia temps i ha estat escollida. És 
un Premi que honora a tota la ciutat i 
a les seves entitats esportives, en par-
ticular.
Es preveu que l’acte inaugural comp-
tarà amb la presència de l’alcaldessa 
de la ciutat, un càrrec municipal que, 
fins ara,  mai - a Igualada - havia as-
solit una dona.
Podré escriure les meves cròniques 
sobre aquest esdeveniment, en aques-
tes pàgines de “LA VEU”,  tot cele-
brant els meus 70 anys de periodista, 
donat que en 1949 vaig començar a 
escriure a la premsa comarcal.
 

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#19 Josep Elias Farre, jubilat i veterà periodista
Instagramer:  @josepelias1931

Tot el suport @VidalAragones No podran! No 
ets tu, som totes i tots! Som tantes persones que 
mai compliran el seu objectiu de callar-nos i 
desactivar-nos Seguim!

FOTO: Cesc Sales

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Igualada acull l’assemblea 
anual de l’Associació de 
Col·lectivitats Tèxtils d’Europa

La VolCAT torna a posar 
l’Anoia en el focus del ciclis-
me durant 3 dies

Igualada Comerç busca 
models per la desfilada 
d’Igualada Nit de Shopping
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Estar a twitter o xarxes socials comporta accep-
tar per igual, que no haver d’assumir, els comen-
taris quan t’afavoreixen i quan no. Parlo per ex-
periència a twitter i com a ex alcalde

Instants de La Veu             @veuanoia

La @volcatbtt consolida el seu caràcter in-
ternacional i supera el miler de corredors

Aquesta edició ha servit per consolidar 
el caràcter internacional de la prova, no 
només perquè hi hagi hagut més de 20 
nacionalitats representades entre els par-
ticipants, sinó per una dada encara més 
cridanera: En el top-10 absolut hi ha 
bikers de 7 països diferents. 

#btt #instabtt #instasports #volcat 
#Igualada #anoia

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



ECONOMIA CIRCULAR. Nou paradigma o vells conceptes redefinits?

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

Pienso que es absurdo, que es un sinsentido, que una persona 
que es responsable de administrar 300 mM€ tenga una remu-
neración anual de 80.953 €. Eso sucede en ESP y esa persona es 
el Presidente del Gobierno.

RAUL ANTÚNEZ  – Consultor en Economia Circular a Grup Carles 
@raul_antunez 

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

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

RAUL ANTÚNEZ

Catalunya guanya quota de mercat en el comerç mundial els darrers 
anys: les exportacions de béns de CAT creixen un 8,7% el 2017, molt 
per sobre de les exportacions mundials (3,6%). Les exportacions el 2018 
segueixen en màxims històrics: 9% d’augment interanual el gener.

Cada empresa pot escollir i organitzar 
lliurement la formació:  els continguts,  el 
moment que es durà a terme...

És l’hora 
de pensar globalment i actuar.  

Quan un concepte irromp de nou dins el debat polític-científic i es par-
la sobre ell en diferents àmbits de l’administració i del món empresarial, 
s’organitzen jornades i es creen grups de treball intersectorial, significa 
que existeix un interès evident en les repercussions i les oportunitats  que 
aquest nou concepte pot tenir en el teixit empresarial del país. 

I és que, quan es parla d’Economia Circular, es fa referència a tot el que té a veure amb 
els residus, els materials utilitzats, l’aigua consumida, les energies renovables, les aigües 
residuals, l’eficiència energètica, l’anàlisi del cicle de vida o l’ecodisseny. De ben segur que 
podríem descriure cada un d’aquests conceptes per separat i arribar a un consens en re-
lació al que s’ha realitzat i les perspectives de futur de cada un d’ells de forma individual. 
Aspectes, tots ells, llargament treballats i consolidats, en major o menor mesura, des de 
fa temps. Per tant, és l’Economia Circular un nou paradigma dotat d’un contingut ja co-
negut, reconeixible i implementat en molts dels nivells de funcionament de les empreses? 
Podríem definir-ho així. Sí, pot ser un bon resum i un primer punt d’aproximació encertat. 
Potser l’enfocament més adequat es centraria en anar més enllà de les oportunitats a títol 
individual de cadascuna de les empreses o entitats i la seva interrelació amb cadascun dels 
aspectes descrits, i ampliar el rang de visió cap una estratègia col·lectiva, tant en les rela-
cions contínues que es produeixen entre ells i les organitzacions, com en les oportunitats 
d’integració d’actuacions entre diferents organitzacions. Tot cercant interaccions, punts 
en comú i una simbiosi industrial que potenciï els efectes acumulatius derivats del flux 
continu de coneixements, materials, residus i energia.

No cal anar massa lluny per trobar exemples dels beneficis de la implantació d’estratègies 
basades en l’Economia Circular. La comarca de l’Anoia disposa de diversos projectes ba-
sats en aquest paradigma. De tots és coneguda la problemàtica històrica associada a les 
aigües residuals del sector de la pell. L’entesa i el tractament col·lectiu de la problemàtica va 

CAT seguirà rebent menys del que aporta:
El Govern ESP preveu gastar a CAT el 13,3% de la inversió 
al conjunt de l’Estat, bastant menys que el 19%, la contri-
bució de Catalunya al PIB de l’Estat. 

TREBALLAR I FORMAR-SE A L’EMPRESA?

Per una banda, tenim persones inquietes, curioses, actives, amb ganes d’apren-
dre i créixer en el món laboral, però no sempre és fàcil compaginar feina i 
formació (ja sigui per temps o pel cost econòmic associat). Per l’altra, tenim 
empreses que volen treballadors ben preparats, ben formats, que puguin 
anar creixent i evolucionant dins el seu àmbit laboral. Hi ha alguna fórmula 

que sigui beneficiosa per tots dos? La resposta és sí: la formació bonificada.

Fa un parell de setmanes en parlàvem amb la parella mentre fèiem el dinar: sé que si em 
formo en el programa SAP – per exemple-  podré ser més eficient i beneficiós per l’empre-
sa ja que, de moment, això que em demanen que domini, no ho he tocat mai. Tot i així, no 
tinc temps de buscar un centre que m’ofereixi  aquesta formació amb un preu assequible i 
que m’ho pugui compaginar amb la feina i la conciliació familiar. Què puc fer? 

La meva resposta va ser clara: ves a veure a la cap de recursos humans de la teva empresa 
i parleu de la formació bonificada.  A continuació, te’n faig cinc cèntims perquè te’n facis 
una idea: 

Què és?
És un dels subsistemes que configuren el Sistema de la Formació Professional a Espanya, i 
té com a finalitat formar permanentment als treballadors ocupats per tal d’adaptar i reci-
clar els seus coneixements i així contribuir a la seva promoció i integració social. 

Totes les empreses es poden beneficiar del model de formació bonificada?
Es poden beneficiar totes les empreses que tinguin centre/s de treball en el territori es-

panyol, independentment de la seva mida i ubicació, on els seus treballadors assalariats 
cotitzin a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació. Cada 
empresa pot escollir i organitzar lliurement la formació:  els continguts, el moment que 
es durà a terme...

Aquesta reflexió anterior, l’hem comentat en més d’una ocasió amb diverses persones, i 
sempre acaben arribant a la següent conclusió: i què esperem per dur-ho a terme?  

permetre la creació d’un equipament, com és la depuradora dels adobers, situada a Igua-
lada, capaç de tractar aquests abocaments de forma conjunta i reduir substancialment els 
nivells de contaminació de l’aigua associats a aquests processos productius. Addicional-
ment, els fangs obtinguts del procés de depuració d’aquesta instal·lació són reutilitzats en 
un tercer equipament, planta de compostatge de Jorba, on es transformen aquests fangs 
amb elevada càrrega orgànica en productes aptes per a l’aprofitament agrícola.

Sinergies d’aquest tipus són implementables a tots els nivells entre empreses i organitzaci-
ons, i Grup Carles Enginyeria compta amb una expertesa notable en diverses experiències 
d’Economia Circular a la comarca. Només cal modificar l’enfocament individual establert 
i elevar la mirada cap a una visió més integradora i col·lectiva. La transferència de conei-
xement i informació resulta indispensable per tancar els cercles d’oportunitats i reptes que 
l’Economia Circular ens posa sobre la taula.    

JESSICA CREUS I GARCIA
Responsable de l’àrea de formació i contractació pública a CEINA

JÈSSICA CREUSRAUL ANTÚNEZ 

XAVIER SALA-I-MARTIN @XSalaimartin 
Autor de “Economía en Colores” 
i Professor of Economics at Columbia University.
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Més de 70 activitats 
tindran lloc demà a 

l’Espai Cívic Centre, al 
Casal del Passeig, 

i al seu entorn

Anoia Jove ofereix 
formació en projectes 
d’Erasmus per a 
entitats de la comarca

Demà torna la Jornada Gastronòmica 
de les Plantes Oblidades
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 7 d’abril 
torna a la ciutat la 
Jornada Gastronò-

mica de les Plantes Oblidades. 
Un esdeveniment de referèn-
cia per descobrir com utilitzar 
unes plantes que tenim a tocar 
però que desconeixem per 
complert. 
Tasts, fira de productes sil-
vestres i varietats tradicionals 
amb més de 50 expositors, 
xerrades tècniques, tallers, 
etnobotànica en directe, ac-
tivitats infantils, dinar sil-
vestre, sortida etnobotànica, 
documentals, exposicions, i 
presentacions de llibres i pro-
jectes. Són només algunes de 
les més de 70 activitats que 
tindran lloc a Igualada. 
La Jornada està organitza-
da pel Col·lectiu Eixarcolant, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Igualada, el Consell 
Comarcal de l’Anoia i la Ge-
neralitat de Catalunya, entre 
d’altres. 
Ofereix als visitants l’oportu-
nitat de descobrir de forma 
vivencial els usos d’un gran 
nombre de espècies i varietats 
que si bé són desconegudes per 
la majoria, poden tenir un gran 
nombre d’aplicacions en el dia 
a dia, per exemple en l’àmbit 
culinari. Alhora, la Jornada po-
sarà de manifest com mitjan-
çant la recuperació d’aquestes 
espècies i varietats i dels seus 
usos és possible avançar vers 
una agricultura més sostenible, 
una alimentació de qualitat, i 
un entorn rural dinàmic que 
contribueixi a la preservació 
dels valors naturals  i culturals. 

L’Oficina Jove de l’Anoia orga-
nitza una formació en projec-
tes europeus Erasmus+  adre-
çada a entitats de la comarca 
de l’Anoia. La formació s’es-
tructura en 2 sessions especi-
alitzades de 3 hores de durada 
cada una. La primera sessió 
serà el dissabte 14 d’abril i 
la segona serà el dissabte 28 
d’abril de 10h a 13h, a l’Oficina 
Jove de l’Anoia.
La primera formació va des-
tinada a treballadors juvenils 
amb interès per comprendre 
els mecanismes del progra-
ma Erasmus+, curiositat per 
l’educació no formal i interès 
per liderar un procés amb els 
joves del territori o de la seva 
pròpia entitat que els permeti 
acollir un intercanvi juvenil.
Serà dinamitzada amb eines 
d’educació no formal que per-
metran als assistents fami-
liaritzar-se amb el concepte 
i treballar els continguts de 
manera participativa i anirà a 
càrrec de Carles Cunill, for-
mador europeu, projectista i 
coordinador de diversos in-
tercanvis juvenils.
Els objectius són el d’explo-
rar el programa Erasmus+ 
amb especial atenció a l’Acció 
Clau 1 referent als intercanvis 
juvenils, comprendre les pos-
sibilitats dels intercanvis juve-
nils com a eina estratègica de 
dinamització juvenil a nivell 
local, experimentar l’educació 
no formal en primera perso-
na, desenvolupar les compe-
tències dels participants en 
la planificació de processos 
d’educació no formal i apre-
nentatge intercultural i pro-
moure la participació juvenil 
i la ciutadania activa com ele-
ments clau del disseny d’un 
projecte.
La segona formació està des-
tinada a organismes que es 
plantegen acollir, enviar o co-
ordinar joves a través del Ser-
vei de Voluntariat Europeu i 
permetrà tenir una visió gene-
ral del programa. Aquesta se-
gona sessió serà impartida per 
Ares Riart, coordinadora de 
SVE de la Víbria Intercultural, 
amb el suport de les voluntà-
ries Europees de la Víbria que 
explicaran la seva experiència.
Les dues sessions de formació 
són gratuïtes. Els interessats 
poden trobar més informació 
a anoiajove.cat i fer la inscrip-
ció a anoia@oficinajove.cat o 
bé, contactar per Whatsaap al 
679.964.669. Places limitades.

L’Ajuntament s’apunta 
al programa Nits Q, per 
afavorir la qualitat en 
l’oci nocturn

Ara fa un any, el mes març 
de 2017, i en col·laboració 
amb l’Agència de Salut Públi-
ca i la Subdirecció General 
de Drogodependències de la 
Generalitat de Catalunya, va 
iniciar-se el projecte Nits de 
Qualitat o Nits Q a Igualada, 
amb la finalitat de promoure 
la qualitat de l’oci nocturn de 
la ciutat i prevenir i reduir, en 
conseqüència, els riscos asso-
ciats a aquest context. 
En aquest sentit, i com actu-
ació expressament recollida 
en el Pla de Salut d’Igualada 
2015-2018, al llarg d’aquest 
temps s’ha iniciat la implan-
tació del projecte per poten-
ciar els espais d’oci nocturn 
saludables. Després d’haver 
desenvolupat una primera 
diagnosi i un pla d’acció asso-
ciat, ara el projecte comença 
a caminar i un dels objectius, 
segons ha explicat aquesta set-
mana el tinent d’alcalde Fermí 
Capdevila, és obrir-lo a la ciu-
tadania i que aquesta en sigui 
partícip. 
El proper 25 d’abril, a les 19h, 
tindrà lloc l’acte de presenta-
ció del programa al conjunt 
de la ciutadania, al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Com ha 
explicat Capdevila, serà una 
trobada “oberta i adreçada a 
tothom que tingui interès a 
saber com es pot treballar per 
assolir l’objectiu de fer de l’oci 
nocturn un espai més segur, 
atractiu i saludable per a totes 
les persones”. 
Durant l’acte s’exposarà el con-
text i els acords arribats fins la 
data per part de la Plataforma 
Nits Q Igualada, se signarà 
públicament el document de 
compromís per part de les en-
titats vinculades a la taula de 
participació, es lliuraran els 
distintius “Q de festa!” –que 
reconeixen aquells espais de 
música i ball que compten 
amb un seguit de recursos i 
serveis relacionats amb la sa-
lut, el benestar i la qualitat– i 
s’aprofitarà també l’ocasió per 
iniciar la difusió de la cam-
panya “Jo sóc la festa” per a 
la promoció de l’oci nocturn 
saludable i la prevenció de les 
agressions sexistes. 
Nits Q és un projecte impulsat 
per la Generalitat i és pioner a 
nivell europeu i forma part de 
Party+: European Network for 
Safer Party Labels, una xarxa 
que vincula projectes d’arreu 
de Catalunya i de diferents 
ciutats d’Europa.

Ampli programa
El programa d’activitats cons-
ta de quatre tipus de tasts 
amb dues sessions de tast per 
cadascun, d’un cicle de vuit 
xerrades tècniques i divulga-
tives, de disset tallers, d’una 
vintena de presentacions de 
projectes, d’una fira de pro-
ductes silvestres i varietats 
tradicionals oblidades amb 
50 expositors que oferiran 
també degustacions dels 
seus productes, d’una sorti-
da etnobotànica, d’un espai 
on persones de diferents cul-
tures transmetran en directe 
els seus coneixements etno-
botànics, de presentacions 
de llibres i passis de docu-
mentals, d’un dinar silves-
tre, d’exposicions diverses, 
de cinc activitats pensades 

específicament pels més 
menuts, i de la 9ª Fira de la 
Biodiversitat Cultivada de la 
Xarxa Catalana de Graners 
(la qual es desenvoluparà en 
el si de la Jornada). Es trac-
ta d’un programa concebut 
per tal que visitats de tots 
els perfils puguin torbar en 
la Jornada activitats que els 
permetin gaudir d’un dis-
sabte diferent amb els amics, 
la família o en parella. 
Les activitats es desenvolu-
paran al llarg de tot el dia a 
l’Espai Cívic Centre, al Casal 
del Passeig, i a les places i 
carrers adjacents. Moltes de 
les activitats són de partici-
pació lliure, si bé algunes re-
quereixen inscripció prèvia. 
Tota la informació i el pro-
grama detallat d’aquesta Jor-
nada està disponible a la pà-
gina web www.eixarcolant.
cat, on es poden realitzar les 
inscripcions per aquelles ac-
tivitats que ho requereixin. 
Alhora, hi ha un perfil obert 
a les xarxes socials amb el 
nom d’Eixarcolant.

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha acollit aques-
ta setmana la 27a As-
semblea Anual de l’As-

sociació de Col·lectivitats 
Tèxtils Europees (ACTE). 
En l’actualitat, la capital de 
l’Anoia ocupa la vicepresi-
dència estatal d’aquesta xar-
xa de territoris amb tradició 
en el tèxtil i la moda, amb 
una trajectòria de gairebé 
tres dècades i que actual-
ment compta amb una tren-
tena de municipis europeus, 
representant en conjunt una 
població de prop de dos mi-

Igualada ha acollit l’assemblea d’ACTE, 
que reuneix les ciutats europees tèxtils

lions habitants. La trobada 
s’ha fet a l’Adoberia Bella 
amb una quarantena d’ex-
perts, que han posat en comú 
noves idees per a potenciar i 
seguir impulsant  el sector.

L’associació aplega membres 
d’institucions relacionades 
amb la indústria tèxtil, agèn-
cies de desenvolupament lo-
cal, centres d’innovació i de 
recerca i escoles de disseny. 



El Silu està ubicat al xamfrà del carrer Irlanda amb l’avinguda Europa.

Demà obre a les Comes “El Silu”, 
nou centre de jardineria i decoració
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada comptarà des de 
demà dissabte amb un 
nou centre de jardineria i 

decoració. Es tracta d’El Silu, 
ubicat al xamfrà de l’avinguda 
Europa amb el carrer Irlanda, 
a Les Comes. 

Venda i lloguer de plantes i 
complements de jardineria
A les dependències d’El Silu hi 
trobareu 200 metres quadrats 
de plantes i complements de 
decoració i jardineria, tant per 
a la venda com per al lloguer, 
la qual cosa és molt interes-
sant a l’hora d’organitzar es-
deveniments, com pot ser un 
casament o qualsevol altra re-
unió familiar o d’empresa.
El color verd és el protagonis-
ta, amb múltiples tonalitats, 
mides i utilitats, amb pro-
ductes naturals i artificials. A 
més, El Silu està dissenyat per 
anar-hi amb la família i gau-
dir de l’espai, tot prenent un 
cafè mentre es gaudeix d’un 
entorn ecològic i es compta 
amb els consells d’experts en 
jardineria i decoració, que us 
ajudaran a donar-li a la vostra 
llar o oficina el color i l’ambi-
ent ideal.
El Silu estarà obert de dimarts 
a divendres de 9 a 13.30 i de 
15.30 a 20 hores, els dissabtes 
de 9 a 2 i de 4 a 8, i els diumen-
ges de 10 a 2 del migdia. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’objectiu de re-
cavar informació de 
cara al Fòrum que 

la UEA organitzarà el proper 
dia 17 d’abril i que enguany es 
dedicarà al talent, la UEA va 
comptar amb un grup de joves 
d’ entre 16 i 25 anys per tal de 
donar-los l’oportunitat d’ex-
plicar-se i fer paleses les seves 
necessitats i inquietuds al vol-
tant de la formació i la feina. 
En la sessió hi van assistir jo-
ves de diferents municipis de 
la nostra comarca entre 16 i 
25 anys, amb diferents perfils, 
estudiants de batxillerat, cicles 
formatius, de plans de tran-
sició al treball treballadors i 
universitaris. 
L’objectiu era conèixer la visió 
d’aquests joves sobre la situa-
ció social i econòmica actual a 
través d’un seguit de pregun-
tes que se’ls van plantejar com 
el coneixement de l’entorn 
econòmic, l’entorn educatiu i 
l’entorn laboral i social. 
La majoria dels joves va ma-
nifestar no tenir massa co-
neixement sobre la realitat a 
econòmica i industrial de la 
comarca i, en general, creuen 
que aquest és un tema que 
s’hauria d’explicar a les aules 
durant el període escolar. 
Quant al mercat laboral, els 
joves estan totalment d’acord 
en què és molt important l’ac-
titud i les ganes de treballar, 
creuen que tots els joves a par-
tir d’una determinada edat, 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina Jove de l’Anoia, 
a través de la Cartera 
de Serveis de la Xarxa 

Nacional d’Emancipació Ju-
venil (XNEJ), ofereix un taller 
d’orientació acadèmica a joves 
de 14 a 25 anys.
Sota el títol: Què són les compe-
tències i quines són les meves? 
Es tractaran les competències 

Dijous vinent, taller d’orientació 
acadèmica per a joves fins a 25 anys

La UEA reuneix joves 
per conèixer la visió 
sobre el món laboral

cap als 16 anys, ja haurien de 
començar a treballar, ja que la 
feina ajuda a comprendre el 
valor i esforç per aconseguir 
les coses. Els joves, en general, 
valoren una feina on se sen-
tin a gust i valorats i sobretot 
la formació contínua que pu-
guin rebre en els si del lloc de 
treball, també valoren d’una 
manera molt rellevant el fet de 
tenir una feina prop de casa. 
Pel que fa a la formació cre-
uen que els pares, en general, 
encaminen els fills cap a fer 
una carrera universitària i la 
formació professional no està 
prou valorada. Opinen que 
encara hi ha molts prejudicis 
sobre la formació professional 
i, en aquest sentit, creuen que 
hi ha d’haver un canvi de pa-
radigma en els pares i profes-
sors perquè es doni més valor 
a la formació professional. 
Els joves van valorar molt po-
sitivament l’oportunitat que 
se’ls va donar, en aquesta acte, 
per explicar-se i sobretot per 
ser escoltats. 
El proper dia 17 d’abril la 
UEA presentarà en públic 
l’estudi realitzat sobre el Ta-
lent, un projecte que s’ha 
pogut portar a terme gràcies 
a les aportacions dels joves, 
professionals de l’àmbit la-
boral, reclutadors, professio-
nals dels RRHH, formadors, 
representants de centres es-
colars i empresaris i que ana-
litza les causes i possibles ac-
cions per a retenir i captar el 
talent a l’Anoia.  

professionals, tipus de compe-
tències, autoconeixement.
Els objectius del taller són 
l’anàlisi de les competències 
més demandades actualment 
al mercat de treball, conèixer i 
identificar competències com 
el treball en equip, la respon-
sabilitat en el treball i la capa-
citat d’adaptació al canvi, etc 
i donar estratègies d’entrena-
ment per aprendre a millorar 

aquestes competències.
El taller, gratuït,  es realitzarà 
el dijous 12 d’abril a les 17h a 
l’Oficina Jove de l’Anoia (Con-
sell Comarcal de l’Anoia) i té 
una durada de 2 hores. Cal 
inscripció.
Per a més informació podeu 
enviar un correu electrònic 
a anoia@oficinajove.cat o bé, 
contactar per Whatsaap al 
679.964.669.

Dimarts a divendres de 9 a 13.30 h i 
de 15.30 a 20 h
Dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h 

C/Irlanda,2 - 08700 - Igualada  Tel. 93 823 31 82

Obertura el dia 7 d’abril
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ANOIA / LA VEU 

Avui divendres és 
el Dia Mundial de 
l’Activitat Física i, 

per aquest motiu, els equips 
d’atenció primària de l’Anoia, 
de l’Institut Català de la Salut 
a la Catalunya Central, han 
organitzat diverses activitats 
per promoure l’exercici entre 
la ciutadania.
A Igualada, en col·laboració 
amb l’Ajuntament i l’entitat 
GIA, es farà una caminada. La 
sortida serà a les 9.15 del Parc 
central i es farà una ruta fins al 
nou mirador.
A Piera, també per avui, s’ha 
organitzat una ruta saludable 
pels voltants del poble amb 
una durada d’entre una i dues 
hores.
A Vilanova del Camí, hi haurà 
un espai informatiu al CAP i 
el dia 16 d’abril es farà una ca-
minada saludable, amb sorti-

da a les 9.30 h des del CAP.
A Carme i a Copons, es farà 
una caminada. La sortida serà 
a les 10 h, des dels respectius 
consultoris locals. Es farà una 
hora de recorregut, aproxima-
dament, adequat per a totes 
les edats.
A Calaf, també avui, es farà 
una caminada popular. La 
trobada serà a les 9.45h, da-
vant del CAP Calaf i serà un 
itinerari de 8 quilòmetres, fins 
a Sant Valentí de Sant Martí de 
Sesgueioles i tornada.
La reducció de l’activitat físi-
ca contribueix a l’aparició de 
malalties cròniques: malalties
cardiovasculars, càncer de cò-
lon, càncer de mama, obesitat 
i diabetis mellitus, entre d’al-
tres.
La pràctica d’activitat física 
millora l’agilitat; ajuda a pre-
venir el sobrepès i l’obesitat; té 
un efecte antidepressiu i rela-
xant; augmenta l’esperança i la 

qualitat de vida, i ajuda a tenir 
un bon estat d’ànim, dormir 
bé, fer bones digestions, man-

Els equips d’atenció primària de l’Anoia organitzen diverses 
activitats per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física

L’ACA atorga 1,4 milions d’euros per millorar 
el control de l’aigua subministrada

ANOIA / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha fet 
pública la resolució 

definitiva de la línia de sub-
vencions adreçades als ens 
locals per millorar el control 
de l’aigua subministrada amb 
la instal·lació o millora dels 
comptadors d’aigua en alta. Es 
destinaran 1,4 milions d’euros 
durant el 2018 amb l’objectiu 
de millorar el control dels ca-
bals subministrats, la implan-
tació o adaptació dels siste-
mes de telecontrol dels cabals 
mesurats, i l’adquisició del 
software de tractament de les 
dades, entre d’altres. L’import 
màxim subvencionable per 
municipi és de 15.000 euros.
Aquestes mesures són essen-
cials per conèixer els rendi-
ments i l’eficiència dels siste-
mes d’abastament, i, per tant, 
garantir una millor qualitat 
del servei de subministra-
ment i un millor aprofitament 
dels recursos hídrics.
La major part de les propostes 
municipals subvencionades 
tenen per objectiu el control 

de la totalitat dels cabals, tant 
captats com subministrats, en 
tots els seus nuclis. D’aquesta 
manera, es pot fer una gestió 
adequada de les necessitats 
del servei, la detecció de fui-
tes, i del foment de mesures 
d’estalvi d’aigua.
Aquesta línia d’ajuts també 
vol fomentar la gestió col·la-
borativa i mancomunada que 
els ens supramunicipals po-
den oferir als municipis, una 
oportunitat que en aquesta 
línia de subvenció es prioritza 
i es promou, i que cal aprofi-
tar cada vegada més. Un bon 
exemple és l’actuació subven-
cionada al Consell Comarcal 
de la Garrotxa, que controlarà 
els cabals de totes les capta-
cions i tots els dipòsits d’on-
ze municipis de la comarca, i 
integrarà les dades en un únic 
sistema de telecontrol que 
permetrà al consell fer el se-
guiment dels cabals, detectar 
incidències i prestar un servei 
d’assistència tècnica.
La línia d’ajuts per millorar el 
control de cabals es repartirà 
en un total de 134 ajuts repar-
tits per tot el territori català. 

Una línia de subvencions permet que els consistoris i els ens encarregats de l’abastament d’aigua en alta millorin la gestió de 
l’aigua amb la implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurats

Concretament, es destinaran 
34 ajuts a la demarcació de 
Barcelona, 50 a la de Girona, 
28 a la de Lleida, 17 a la de 
Tarragona i 5 a les Terres de 
l’Ebre
A la comarca de l’Anoia les 
subvencions corresponen a 

l’Ajuntament de Capellades, 
per a la “Millora del control 
dels cabals subministrats 
en alta” amb 7.140,05 €. A 
l’Ajuntament de Castellolí 
per al projecte “Incorporació 
de comptadors per al control 
de cabals de la xarxa d’abas-

tament d’aigua potable mu-
nicipal”, subvencionat amb 
1.458,60€ i a l’Ajuntament 
de Jorba per a la “Instal·lació 
de cabalímetres als dipòsits 
d’aigua del municipi” amb 
un import subvencionat de 
7.628,63 €.

tenir un hàbit intestinal regu-
lar, evitar els dolors musculars 
i articulars, tolerar millor el 

fred i la calor, millorar l’acti-
vitat sexual i a deixar el tabac, 
l’alcohol i les drogues.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una quarantena de 
cantaires, entre adults 
i nens i nenes, van re-

córrer, el diumenge 1 d’abril 
durant el matí, els carrers de 
la Pobla de Claramunt per 
oferir la tradicional cantada 
de caramelles. L’activitat la va 
organitzar la Societat Coral La 
Lira i estava emmarcada dins 
dels actes de celebració del 
centenari del naixement de la 
formació coral poblatana, que 
se celebra al llarg d’aquest any.
La cantada va començar cap a 

les 10 del matí a l’avinguda de 
Gumersind Bisbal. El recor-
regut va seguir pels barris de 
can Galan l’Estació, les Cases 
Noves, can Solà, les Figueres, 
Sant Andreu, l’Hotel Robert, 
les Tres Fonts, l’església, la 
plaça de l’Ajuntament i es va 
acabar a la Font de la Petxina. 
L’activitat va finalitzar cap a les 
2 del migdia.
Els caramellaires, sota la di-
recció de la poblatana Mar-
ta Carceller, van interpretar 
diverses cançons populars i 
d’autor. Algunes de les peces 
que van cantar van ser: Els tres 

Els cants de les caramelles recorren els 
carrers de la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les escultures seran les 
protagonistes de la 
propera col·lecció que 

acollirà la Sala Municipal 
d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt, del 8 al 22 d’abril. 
Les creacions seran obra de 
Cristina Sostres i la inaugura-
ció tindrà lloc el diumenge 8 
d’abril, a la 1 del migdia.
L’exposició portarà per títol 
“La dona artista”. En l’escrit de 
presentació, Cristina Sostres 
defineix l’art com la manera 
de “transformar sensacions en 
quelcom que es pugui tocar, 
palpar, olorar, veure, trencar i 
destruir. L’art és viure; viure in-
tensament la creació. (...) L’art 
és amor”. Sostres va estudiar 
Delineació Industrial, profes-

sió en la qual va treballar di-
versos anys fins que va decidir 
estudiar Arts Aplicades a l’Es-
cultura a la Llotja de Barcelona.
L’horari de visites de la col·lec-
ció escultòrica serà de dimarts 
a dissabte, de les 6 de la tarda a 
les 8 del vespre. La mostra l’or-
ganitza la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. 

Col·lecció d’escultures de 
Cristina Sostres, a la Sala 
Municipal de la Pobla

tambors, Vestida de nit, Escol-
ta-ho en el vent, Dins la fosca 
i un fragment de Caramelles, 
una composició que s’havia 
cantat fa anys i que va arran-
jar la directora. També van fer 
dos balls: la Polca d’Ours i el 
Ball dels Set Salts. Les veus 
van estar acompanyades per la 
música de guitarres, tambors i 
violins.
A més d’interpretar i ballar les 
cançons, els cantaires van re-
partir, com ja és tradició, cla-
vells entre la gent que els es-
coltava. L’activitat va comptar 
amb el suport de l’Ajuntament.

MONTBUI / LA VEU 

Tot i que a primer cop d’ull, 
l’església de Santa Margarida, al 
nucli antic de Montbui, no des-
perta un especial interès, més 
enllà de ser una fita reconeixi-
ble, pel seu campanar del se-
gle XIX, des de qualsevol punt 
del poble, aquest edifici amaga 
grans secrets.

Aquest temple, a cavall entre el 
renaixement napolità i el barroc 
català, amaga en el seu interior 
secrets que ens parlen del domi-
ni dels Lanuza a Montbui.
Veniu a descobrir els secrets 
de Santa Margarida amb Ano-
ia Patrimoni, aquest dissabte 7 
d’abril a les 12:00. Més informa-
ció al 635 922 384 o bé a www.
anoipatrimoni.cat.

Visites guiades a l’església de 
Santa Margarida

PER A MÉS INFORMACIÓ: 666 468 786

de maig i juny

OBERT ELS DIUMENGES

Vivers: Urb. St. Jaume Sesoliveres 
Horaris:
 de dilluns a dissabte matí 10 a 13h tarda 15.30 a 19.30h 
diumenges de 10 a 13h
Per a més informació: 
666 468 786 
rosetjardins@rosetjardins.com

·Bruc, terres, jardineres i complements
·Manteniment de jardins

·Poda d’arbrat

·Disseny i construcció de jardins
· Arbres exemplars i arbustos
·Planta vivaç i de temporada
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge tindrà lloc 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, competicions que 
es duran a terme entre les po-
blacions d’Igualada, Vilanova 
del Camí i Montbui, amb sor-
tida i arribada a la igualadina 
Rambla Sant Isidre. L’Ajunta-
ment de Montbui hi col·labo-
ra en l’organització logística 
d’una prova que comportarà 
diferents afectacions a la cir-
culació dels vehicles tant al 
Boulevard com a la zona més 
propera a Vista Alegre (carrer 
Almeria, Passeig Espanya…).
Ambdues proves tindran 
un destacat protagonisme a 
Montbui, ja que els partici-
pants passaran per dos dels 
tres principals accessos via-
ris que hi ha entre Montbui 
i Igualada: el pont Gran i el 
pont de Vista Alegre. El Bou-
levard montbuienc i la zona 
de Vista Alegre seran espai de 
pas per als corredors, i això 
condicionarà durant gairebé 
tres hores el trànsit de vehi-
cles per dues de les vies de 
circulació més importants de 
Montbui. 
Des de la Policia Local de 
Montbui s’adverteix que és 
millor no utilitzar el vehicle 
si no és estrictament neces-
sari entre dos quarts de 10 
del matí i fins a dos quarts 
d’una de la tarda del proper 
diumenge. Els talls de tràn-
sit afectaran el Pont Gran i 
el Pont de Vista Alegre. Es 
podrà circular pel pont de La 
Palanca, un accés que es re-
comana que s’utilitzi tant per 
a les comunicacions internes 
com també per si es vol acce-
dir a la Ronda Sud o al Nucli 
Antic.
Per pal·liar les afectacions 
possibles, la Policia Local de 

Montbui està treballant en 
col·laboració amb la Policia 
Local d’Igualada, el Club At-
lètic Igualada i un grup de 
voluntaris, tot configurant un 
dispositiu especial de trànsit 
que garantirà la circulació 
dels veïns de les zones més 
afectades.
Cal destacar que el transport 
públic també es veurà afec-
tat. Tant l’autobus urbà de les 
10.45 com el de les 11.45 ho-
res tindran afectacions. 
Esportivament, la prova per-
metrà veure en acció en ple 
boulevard montbuienc als 
millors fondistes participants 
en una de les clàssiques del 
calendari atlètic anoienc, que 
enguany es celebrarà de for-
ma separada de la Igualada 
Urban Running. La 36ª Mit-
ja Marató i els 14ens 10 Km. 
Ciutat d’Igualada compten 
amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya, de la Dipu-
tació de Barcelona i de la Fe-
deració Catalana d’Atletisme, 
i també amb la col·laboració 
de Petromiralles, Ocisport i 
Marathon Esports i de diver-
ses entitats i firmes comerci-
als. La Mitja Marató forma 
part de la 12ª Xallenge de 
Mitges Maratons Gran Premi 
Diputació de Barcelona. 
Des de l’Ajuntament de Mont-
bui, l’Alcalde Teo Romero 
confía que “una vegada més 
el civisme i la consciencia-
ció dels nostres veïns i veïnes 
permeti que poguem gaudir 
d’aquest esdeveniment espor-
tiu amb les mínimes interfe-
rències i complicacions per a 
tothom. Demanem previsió, 
i planificar amb antelació els 
possibles desplaçaments amb 
cotxe”. L’Alcalde té clar que 
“serà una magnífica oportu-
nitat de presenciar una acti-
vitat atlètica de primer nivell 
per diferents zones del nostre 
municipi, i també en un esce-
nari magnífic com és el Bou-
levard”.  

Dispositiu especial de 
trànsit per la Mitja 
Marató de l’Anoia

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra ha fet pública la seva 
memòria de serveis i 

usuaris durant l’any 2017, de 
la qual es desprèn que fins a 
39.059 persones van visitar 
el centre de lectura en els 261 
dies que va donar servei l’equi-
pament. Això representa una 
mitjana de 150 usuaris per dia. 
Les xifres d’assistència a la Bi-
blioteca Mont-Àgora estan ple-
nament consolidades, i pràcti-
cament mantenen l’assistència 
dels anys 2015 i 2016.
La Biblioteca Mont-Àgora va 
finalitzar l’any 2017 amb un 
total de 4.573 persones inscri-
tes, quantitat que representa 
el 47 per cent de la població 
de Montbui. D’aquests 4.573 
usuaris, 1.901 (un 42 per cent) 
tenen la consideració d’usuaris 
actius, aquelles persones que 
inscrites a la biblioteca i que 
durant el 2017 van fer ús dels 
serveis que es comptabilitzen 
estadísticament.
Per franges d’edat, els adults 
d’entre 40 a 64 anys són el col-
lectiu amb més usuaris inscrits 
a la Biblioteca (26 per cent). 
Cal destacar que el 88 per cent 
dels usuaris inscrits són habi-

tants residents a Montbui. Per 
nacionalitats, el 89 per cent 
dels usuaris del centre són es-
panyols i un 11 per cent estran-
gers.
Durant l’any 2017 es van fer 
242 nous carnets d’usuaris, el 
que representa un increment 
d’usuaris del 9 per cent respec-
te el 2016. Cal destacar que un 
35 per cent dels nous carnets 
fets corresponen a infants d’en-
tre 5 i 14 anys. 
Pel que fa als usos de l’espai 
de lectura i educació, el 17 per 
cent dels usuaris fa ús del ser-
vei de préstec; un 10 per cent fa 
ús de l’internet, un 9 per cent 
del WI-FI i un 4 per cent dels 
usuaris ha participat en les ac-

La biblioteca Mont-Àgora va rebre prop 
de 40.000 visitants durant l’any 2017

tivitats organitzades
Durant l’any 2017 es van pres-
tar 21.853 documents (inclo-
ent-hi renovacions), la gran 
majoria dels quals van ser 
llibres (15.356); enregistra-
ments de vídeo (3599), revistes 
(1858), àudios (603), material 
multimèdia (283) i altres for-
mats (14). El nombre d’usuaris 
que van utilitzar el servei de 
préstec va ser 6.552. 
El nombre d’usos d’internet i 
ofimàtica durant l’any passat va 
ser 3.739, el que suposa un in-
crement del 7 per cent en com-
paració amb l’any 2016. Pel 
que fa al total d’usos del servei 
WIFI va ser de 3.558, un 15 per 
cent més que l’any anterior.

TEATRE / LA VEU 

Des d’aquest dimecres dia 4 i 
fins el proper 24 d’abril es po-
drà veure a la Sala d’Exposici-
ons de Mont-Àgora l’exposició 
sobre sostenibilitat ambiental 
“La segona vida de la roba i la 
sostenibilitat global”, la qual va 
a càrrec d’Humana Fundació.
Precisament Humana Funda-
ción Pueblo para Pueblo pro-
mou des del 1987 la protecció 
del medi ambient mitjançant 
la reutilització del tèxtil, du-
ent a terme programes de co-
operació al desenvolupament 

a l’Àfrica, Amèrica Llatina i 
l’Àsia així com d’ajuda local al 
territori més proper.
La mostra descriu els benefi-
cis del procés de gestió de la 
roba usada i com, en dipositar 
una bossa en un contenidor de 
tèxtil autoritzat, es genera una 
cadena de valor que contribu-
eix a la sostenibilitat del nos-
tre planeta. La preparació per 
a la reutilització del tèxtil usat 
i la seva posterior valorització 
permeten impulsar un model 
d’economia circular, facilitant 
la generació de fons per a la co-
operació al desenvolupament i 

l’ajuda local, afavorint el desen-
volupament sostenible.
L’exposició forma part del pro-
grama de sensibilització d’Hu-
mana i és un complement a 
la tasca de recollida de tèxtil 
usat. El tèxtil és la fracció re-
collida selectivament amb 
potencial d’aprofitament més 
gran, per sobre del vidre, el 
paper, l’orgànica o el plàstic.
L’exposició, que consta de nou 
plafons informatius, es podrà 
veure a Mont-Àgora en els 
habituals horaris de bibliote-
ca i cinema, fins el proper 24 
d’abril. 

Nova exposició a Mont-Àgora: “La segona 
vida de la roba i la sostenibilitat global”

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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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí rebrà 
un ajut de 48.097,49 € 

de la Diputació de Barcelona 
per donar resposta a necessi-
tats socials bàsiques. En total 
l’ens provincial ha aprovat en 
la Junta de Govern del 22 de 
març, un programa valorat 
en 15 milions d’euros per ga-
rantir el benestar social de la 
demarcació. 
El pla, destinat als municipis 
i comarques, vol contribuir 
a garantir les necessitats so-
cials bàsiques, l’atenció a si-
tuacions urgents o de greu 
necessitat social i assegurar la 
prestació de serveis d’atenció 
domiciliària i del transport 
adaptat. També preveu con-
tribuir al reforç dels equips 
professionals de serveis soci-
als i la realització d’activitats 
socioeducatives de lleure in-
fantil. 
Els ajuntaments rebran 12’6 

milions d’euros i els consells 
comarcals 2’4 milions. En el 
cas del Consell Comarcal de 
l’Anoia la dotació aprovada és 
de 197.250,87 €.
Tant a nivell municipal com 
dels consells comarcals el re-
partiment s’ha dut a terme en 
funció de la població i de la 
Renda Familiar Disponible 
Bruta per habitant. Com a 

Serveis Personals rebrà un ajut de 
48.097 € de la Diputació per donar 
resposta a necessitats socials bàsiques

criteri comarcal s’ha tingut en 
compte, a més, el número de 
municipis als quals es dóna 
servei, exceptuant, en aquest 
cas, l’Ajuntament de Barcelo-
na (amb qui la Diputació de 
Barcelona té signat un conve-
ni bilateral de col·laboració) i 
el de Fogars de la Selva (que 
pertany a la comarca gironina 
de La Selva). 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Espai Jove va reunir al 
Centre Cívic del Barri 
de la Pau una desena de 

joves disposats a reflexionar 
sobre les relacions afectives. 
L’activitat es va concentrar en 
un taller pràctic de 4 hores de 
durada que, a través de dinà-
miques i petits curtmetratges, 
convidava a la reflexió i el de-
bat sobre tot allò que envolta 
el tracte que donem a les per-
sones que estimem.  
L’activitat va començar po-
sant damunt la taula quins 
són els elements que ens fan 
identificar a un home i a una 
dona en les diferents eta-
pes de la vida; a la infantesa, 
l’adolescència i l’edat adulta. 
Tot seguit, un cop desgranats 
els rols de gènere instal·lats 
en la societat, vam començar 
a descobrir els significats i les 
diferències sobre què és la 
identitat de gènere, l’expres-
sió de gènere, el sexe biològic 
i la orientació sexual, posant 

l’accent, en com aquests blocs 
no són hermètics ni binaris 
(home/dona, femení/mascu-
lí, heterosexual/homosexual) 
sinó que hi ha una gran diver-
sitat d’identitats i expressions 
(queer, persones andrògines, 
intersexuals...).
En un segon punt, la forma-
dora va entrar de ple en as-
pectes més concrets del dia a 
dia de les relacions de parella, 
tot valorant qui assumeix de-
terminades tasques, com es 
dona el consentiment en les 
relacions sexuals o com es 
produeix l’acceptació o rebuig 
de les persones homosexuals 
en els seus diferents cercles: 
familiars, amistats, laboral… 
entre d’altres temes.
“La formació, que va anar a 
càrrec de l’Associació CONE-
XUS, pensem que va ser una 
reflexió necessària per pren-
dre consciència sobre com er-
radicar totes aquelles violèn-
cies que es generen en el dia a 
dia de les relacions humanes”, 
afirmen des de l’Epai Jove.

Un grup de joves debat 
sobre els diferents 
models de relació

MONTBUI / LA VEU 

L’Associació mont-
buienca Inama, que 
aquest any celebra el 

seu vintè aniversari, ha en-
degat el termini de partici-
pació per als seus concursos 
culturals. Inama organitza 
enguany la tretzena edició 
del seu tradicional concurs 
fotogràfic, també el concurs 
fotogràfic per a xarxes so-
cials i una nova edició del 
Concurs de Dibuix Infantil/
Juvenil.
El tretzè Concurs Fotogràfic 
tindrà una única categoria –
majors de 16 anys- i la temà-
tica “La joia de compartir”. 
Es podran lliurar fotografi-
es per participar-hi fins el 

proper 20 d’abril, de dilluns 
a divendres de 17 a 19 hores 
al Casal de carrer La Tossa 
número 12. Cada autor po-
drà presentar un màxim de 
tres obres, amb format 18 x 
24 o equivalent. S’haurà de 
presentar un sobre gran amb 
la foto a dintre i amb el lema, 
i també un sobre petit dins 
el sobre gran amb les dades 
i amb el número de telèfon 
de contacte. Hi haurà tres 
premis, aportats per l’Ajun-
tament de Montbui i la Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM). Aquests premis es 
lliuraran el proper 27 d’abril, 
a l’espai de les Arts i del Co-
neixement Mont-Àgora.
Pel que fa al Concurs Foto-
gràfic per a Xarxes Socials, 

també estarà centrat en la 
temàtica “La joia de com-
partir”. Per participar-hi 
caldrà tenir 14 anys o més, i 
es podran lliurar fotografies 
fins el 20 d’abril per Facebo-
ok i Instagram. A facebook 
trobareu l’activitat amb l’eti-
queta “event concurs2018” i 
a Instagram cal buscar “Ina-
ma”. Per penjar les imatges 
caldrà fer servir el hashtag 
“fotosinama2018”. Cada 
autor/a podrà un màxim 
de tres fotos, amb qualitat 
smartphone. Hi haurà sen-
gles premis a la millor foto i 
a la foto amb més “m’agrada”. 
I l’Associació Inama tam-
bé organitzarà el Concurs 
de Dibuix Infantil i Juvenil. 
Aquest concurs es dividirà 

L’associació Inama posa en marxa diferents concursos culturals

en dues categories: de 6 a 9 
anys i de 10 a 13. La temà-
tica serà la mateixa que els 
anteriors “La joia de com-
partir”. La data de lliurament 
límit de dibuixos serà el dia 
20 d’abril. Es podran lliurar 
de dilluns a divendres de 17 
a 19 hores al Casal Parro-
quial (Carrer La Tossa, 12). 
Caldrà adjuntar-hi un sobre 
amb el dibuix fet en tamany 
A-4, amb el títol del dibuix i 
la data de naixement de l’au-
tor/a. S’acceptarà qualsevol 
material/tècnica. També s’hi 
haurà d’incloure un sobre 
petit (dins el sobre gran) on 
estaran indicades les dades 
del concursant i el seu te-
lèfon de contacte. Hi haurà 
premis als tres millors de 

cada categoria, cedits per 
l’Ajuntament de Montbui. 
La cerimònia de lliurament 
de tots aquests premis es 
farà el proper 27 d’abril, a 
l’espai de les Arts i del Co-
neixement Mont-Àgora. Si 
voleu més informació sobre 
aquests concursos podeu ac-
cedir al Facebook d’Inama.

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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ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha engegat un nou cicle 
de teatre que tindrà lloc 

cada segon diumenge de mes 
a les 12 del migdia al Teatre 
Centre Unió Agrícola amb un 
preu popular d’entrada de 3€ 
per persona.
Així, el cicle començarà 
aquest diumenge 8 d’abril 
amb l’obra “El geni del temps” 
amb Toni Cors. L’obra explica 
que els genis han existit des 
de l’origen dels temps, tot i 
que l’home no ha sabut com 
veure’ls. De vegades perquè 
es camuflen i d’altres perquè 
tenen l’habilitat de fer-se in-
visibles, però sempre han 
acompanyat i inspirat la hu-
manitat al llarg de la seva his-
tòria. L’espectador descobrirà 
a través de les vivències d’un 

geni que ja ha viscut milers 
d’anys, les diferents etapes 
de l’evolució de l’ésser humà. 
Un viatge didàctic des de la 
prehistòria a l’edat contempo-
rània on, a més coneixerà la 
importància dels 5 elements, 
les forces que mantenen en 
equilibri l’univers i que els 
genis controlen.
La segona cita serà el diumen-
ge 13 de maig amb l’obra “Avi 
Tonet” de la companyia Jordi 
del Rio i el diumenge 10 de 
juny amb l’obra “Ho tot” de la 
companyia Cascai Teatre. Els 
mesos d’estiu de juliol i agost 
hi haurà un descans per va-
cances i el cicle es reprendrà 
el 9 de setembre, el 7 d’octu-
bre i l’11 de novembre amb 
els grups de teatre Amateur: 
ACR Teatre de Fals, Teatre la 
Barraca de Copons i Teatre 
Espontani d’Òdena.

Diumenges de Teatre, nou 
cicle de teatre a Òdena

ÒDENA / LA VEU 

Aquest diumenge, Òde-
na acollirà el Concert de la 
Jove Orquestra Sinfònica de 
l’Anoia a les set de la tarda 
al Teatre Unió Agrícola. El 
preu de l’entrada és de 5€.

Com a peça estrella, l’orquestra 
interpretarà el concert per a 
fagot i orquestra de W.A.Mo-
zart amb la solista Maria Sel-
vas. També tocaran les danses 
de Dvořák i el Pomp and Cir-
cumstance, d’Edward Elgar. 
La Jove Orquestra Simfòni-

Diumenge concert de la JOSA a Òdena

ÒDENA / LA VEU 

Aquest dissabte 7 i el 
diumenge 8 d’abril, 
l’Associació de Cara-

mellaires d’Òdena celebraran 
les tradicionals Caramelles al 
municipi odenenc, sumant així 
un any més, i ja en són vint-i-
dos de seguits, d’actuació cara-
mellaire. 
Així, i com és tradicional, dis-

sabte, la colla odenenca voltarà 
per les masies dels municipi, 
començant la seva actuació a 
Can Magí de Viladés (15.10h), 
Can Brunet (15.55h), Cal Enric 
(17.10h), Les Casetes d’en Mus-
sons (17.55h), Can Grimau 
(18.40h) i l’Espelt (19.10h).
Diumenge, l’entitat odenenca 
reprendrà la cantada de Cara-
melles a les 9.30h a Can Viadiu, 
tot seguit al Raval d’Aguilera 

Òdena celebra una nova edició de les 
Caramelles aquest cap de setmana

ca de l’Anoia és una orquestra 
formada per músics d’arreu de 
la comarca i part del principat. 
Des d’estudiants fins a professi-
onals el grup heterogeni forma 
una orquestra jove, vital i amb 
ganes d’oferir en els seus con-
certs un alt nivell musical.

(10.15h), on faran una aturada 
per esmorzar, després es des-
plaçaran fins al barri Sant Pere 
i Pla de la Masia (12h) i el Parc 
de la Font (12.30h) i acabaran 
les cantades a la plaça Major 
(13h) i el carrer de la Guixera 
(13.45h).
La colla caramellaire agraeix la 
col·laboració de l’ajuntament 
d’Òdena pel suport rebut en la 
logística dels actes.  

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

RESPONSABLE DE INGENIERÍA 
DE PLANTA Y MANTENIMIENTO

Gabarró S.A., empresa del sector metalúrgico, especializada en la fabricación de 
productos tre�lados, precisa, para su inmediata incorporación, a ingeniero para 
nuestra planta de La Pobla de Claramunt.

Perfil:
·Ingeniero técnico o industrial, preferiblemente en las especialidades mecánica de  
 construcción de máquinas o eléctrica.
·Experiencia demostrada en dicha responsabilidad, con un equipo de personal al 
 cargo y gestión de talleres externos auxiliares.
·Conocimientos teóricos y prácticos de hidráulica, neumática, electricidad, instalacio-
 nes generales auxiliares, gestiones administrativas de permisos, medioambiental, 
 gestión de prevención de riesgos laborales y construcción de máquinas.
·Disponibilidad para viajar o cortas estancias en nuestra planta de Alemania.
·Conocimientos amplios de o�mática o�ce.
·Inglés  nivel negociación.

Ofrecemos:
·Puesto de trabajo permanente en compañía internacional, en nuestra planta de La 
·Pobla de Claramunt.
·Condiciones salariares acorde con los conocimientos y experiencia aportados.

Enviar candidatura con Curriculum Vitae  a recepcio@gabarro.eu

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

FINCA EN VENDA AMB CERTIFI-
CAT ECOLÒGIC A SANT MARTÍ 

DE TOUS (ZONA EUCARIA)

12,4 hectàrees (7,6ha ametllers, 
0,4ha oliveres, 4,4ha de bosc)

Amb pagès disposat a portar-la 
ecològicament.

Per info. 
Tel. 677 55 14 96

PREU INTERESSANT
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La 51a Festa de la Vellesa 
dels Hostalets de Pie-
rola ret homenatge als 

hostaletencs més grans amb 
una gran diada de germanor, 
tradició i cultura.
L’alcalde, Daniel Vendrell, 
anuncia la posada en marxa 
d’un nou carnet bus per la 
gent gran hostaletenca que 
permetrà desplaçaments gra-
tuïts.
Coincidint amb el Dilluns 
de Pasqua, aquest 2 d’abril 
començava la 51a Festa de 
la Vellesa amb la tradicio-
nal  missa solemne  cantada 
pel cor parroquial a l’església 
Sant Pere.
A continuació, avis i acom-
panyants es van desplaçar 
al teatre del Casal Català on 
va tenir lloc el dinar que, en 
aquesta ocasió, consistia amb 
un còctel de gambes, pollas-
tre rostit amb guarnició, cava, 
pastís i gotes.
Unes taules llargues i un am-
bient de retrobament van 
donar espai també pels par-
laments de l’alcalde, Daniel 
Vendrell i de la regidora de 
Gent Gran, Marta Casas 
que van provocar un gran 
aplaudiment amb l’anunci 
d’una  targeta que es lliurarà 
als veïns a partir de 65 anys 
i que els permetrà despla-
çar-se dels Hostalets a Piera i 
dels barris de Serra Alta i Can 
Fosalba a Esparreguera en 
transport públic   amb accés  
gratuït.
Un total de 220 comensals 
omplien la sala del teatre a 
l’espera de viure un dels mo-
ments més divertits i entra-
nyables amb la posada en 

escena de l’espectacle ‘Bona 
gent’   càrrec de l’humorista 
Quim Masferrer, molt cone-
gut pel seu programa de TV3 
‘El Foraster’. L’actor va oferir 
un show increïble amb la in-
estimable ajuda i complicitat 
del públic que van participar 
en unes entrevistes i conver-
ses que combinaven a la per-
fecció anècdotes, poble i, so-
bretot, bon humor.
Autoritats locals, la gent gran 
i els seus acompanyants van 
poder viure una gran trobada 
que recordaran durant molt 

Inoblidable 51a Festa de la Vellesa 
dels Hostalets de Pierola

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’alumnat de l’Institut 
de Vallbona d’Ano-
ia compta aquest curs 

amb una auxiliar de conver-
sa d’anglès. La Karan J. Elkin 
va arribar el passat octubre i 
es va integrar al claustre de 
docents de l’institut. En el 
seu paper com a auxiliar de 
conversa, treballa amb tots 
els nivells d’ESO en petits 
grups on s’estableix una con-
versa en anglès amb la Karan 
i, d’aquesta manera, l’alum-
nat acostuma l’oïda a la parla 
de l’anglès nadiu. L’Institut 
de Vallbona d’Anoia és molt 
actiu en diversos programes 
internacionals, com els in-
tercanvis amb països euro-
peus, eTwinning i Erasmus+, 
on hi tenen cabuda una part 
de l’alumnat, però la parti-
cipació en aquest programa 
d’auxiliars de conversa és es-
pecialment important perquè 
permet posar a l’abast de tot 
l’alumnat del centre la millora 
de l’expressió i la comprensió 
oral en anglès, indepentent-
ment del nivell d’anglès que 
tinguin els estudiants.
Els voluntaris que participen 
en el programa d’auxiliars de 
conversa, vénen coordinats 

pel Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, en coordi-
nació també amb el Depar-
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
La Karan va arribar el passat 
30 de setembre i s’allotja cada 
trimestre amb una família del 
centre que s’ha ofert a aco-
llir-la a casa. D’aquesta mane-
ra, s’ha allotjat a la Pobla de 
Claramunt, a casa la Mariona 
Robert durant el primer tri-
mestre i a casa de la Bruna 
Rabell en el segon trimestre, 
i el tercer trimestre estarà 
allotjada a casa de la Lui Cas-
taño, a Vallbona d’Anoia. Així 
doncs, aquestes tres famílies 
han pogut conèixer més de 
prop la Karan alhora que han 
pogut fer una bona pràctica 
diària de la llengua anglesa.
Durant la seva estada a l’ins-
titut, a més de les converses 
amb petit grup, la Karan ha 
donat suport a les matèries 
del programa Grup d’Experi-
mentació Plurilingüe (GEP) a 
1r i 3r d’ESO, i conjuntament 
amb el professorat d’anglès, 
s’encarregaran de preparar 
l’English Day d’enguany, que 
se celebrarà el proper 9 de 
maig i se centrarà en el país 
d’origen de la Karan: Irlanda 
del Nord.

de temps.
La Festa de la Vellesa dóna 
pas als actes de la Setmana 
de la Gent Gran als Hostalets 
de Pierola que acabarà el pro-
per diumenge, 8 d’abril. Entre 
els actes previstos inclouen: 
cafè-tertúlia, caminada a la 
Pobla de Claramunt, bingo, 
cinema, teatre intergeneraci-
onal amb titelles, excursió al 
reial monestir de Sant Cugat 
del Vallès i visita modernista 
a Sabadell i una actuació al 
teatre del Casal amb un recull 
líric d’òpera i sarsuela.

Des d’Irlanda del Nord 
a l’Institut de Vallbona 
d’Anoia

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana es ce-
lebra a Tarragona el 
60è. Congrés Inter-

nacional de la Fundació Hugo 
Obermaier. Dins les activitats 
previstes els participants visi-
taran les Coves del Toll, l’Abric 
Romaní, l’Abric dels Rosega-
dors, els Abrics de l’Ermita i el 
Museu de les Terres de l’Ebre.
El comportament i l’entorn 
ecològic que van acollir a les 
comunitats de neandertals a 
la Mediterrània serà el tema 
central del 60è. Congrés In-
ternacional de la Fundació 
Hugo Obermaier, que se cele-
bra a l’Aula Magna del campus 
Catalunya de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV). L’es-
deveniment reunirà més d’un 
centenar d’experts de diferents 
institucions europees que hi 
presentaran les últimes dades. 
Al congrés s’ha inscrit perso-
nal investigador en prehis-
tòria d’institucions europees 

d’Alemanya, Espanya, Itàlia, 
Hongria, Txèquia i Angla-
terra, reunint un total de 110 
especialistes que donaran a 
conèixer 32 ponències i 17 
pòsters sobre les últimes no-
vetats entorn els neandertals.
Tal com s’informa des de 
l’IPHES, en el marc d’aquest 
congrés els assistents visitaran 
els jaciments de les Coves del 
Toll (Moià) i l’Abric Romaní 
(Capellades), municipis on 
l’IPHES -Institut Català de 

Capellades rebrà la visita d’un centenar 
d’experts d’Europa sobre els neandertals

Paleoecologia Humana i Evo-
lució social- desenvolupa els 
respectius projectes d’investi-
gació que han convertit a les 
dues localitats en un referent 
mundial per a l’estudi de la 
vida quotidiana i de l’organit-
zació social dels neandertals.
El divendres 6 a la tarda es farà 
la visita al jaciment de l’Abric 
Romaní de Capellades, on se-
ran rebuts per l’Alcalde de Ca-
pellades, Aleix Auber, i el regi-
dor de Cultura, Àngel Soteras.

CAPELLADES / LA VEU 

El mes de març es va tan-
car amb una nova ses-
sió ordinària. Primer 

es va començar amb els punts 
més tècnics com l’aprovació 
de l’acta de la sessió anterior, 
els canvis de representants 
municipals a les comissions 
de La Lliga i la Llar d’Infants o 
els darrers decrets d’Alcaldia.
El primer punt que va aixecar 
debat entre els 13 regidors va 
ser la creació del lloc de tre-
ball de tècnic de recursos hu-
mans. Els representants dels 
4 grups polítics van coincidir 
en la necessitat que té l’Ajun-
tament d’aquest perfil tècnic 
per solucionar les diferents 
necessitats que es van creant, 
però van discrepar en el fet 

que, de moment, la plaça sigui 
només de mitja jornada.
Seguidament es va aprovar 
per unanimitat declarar el 6 
de febrer i el 16 d’agost com a 
festes locals.
També a nivell més tècnic es 
va donar compte del nomena-
ment com a tresorera acciden-
tal a E.M. per tal d’adaptar-se 
a la normativa establerta ac-
tualment, que impedeix que 
aquesta tasca recaigui en un 
regidor, com s’havia fet fins 
ara.
En aquesta sessió es va in-
cloure també dos punts més. 
El primer, més tècnic, va ser-
vir per aprovar la delegació 
de la gestió de les multes. El 
segon, molt més debatut, va 
acabar aprovant-se amb els 
vots favorables de CUP, Pde-

CAT i ERC  i el vot contrari 
del PSC. Aquest darrer punt 
era una moció per demanar 
l’alliberament dels presos po-
lítics, el retorn dels exiliats i 
la denúncia de la deriva au-
toritària del govern espanyol. 
En un dels moments del debat 
el regidor socialista Carles 
Cuerva va argumentar a favor 
del govern central i la sepa-
ració de poders tot presen-
tant les dades d’apel·lacions 
als tribunals europeus. En el 
torn de rèpliques el portaveu 
d’ERC, Àngel Soteras, va re-
batre destacant les diferències 
històriques i territorials de la 
resta de països respecte Es-
panya, però en especial des-
tacant la poca empatia, donat 
el moment actual, d’esgrimir 
aquest argumentari.

El març es va tancar amb sessió 
ordinària del ple de l’Ajuntament

CAPELLADES / LA VEU 

L’abril és el mes dels lli-
bres per excel·lència. 
Sant Jordi es celebrà al 

llarg de tota una setmana, car-
regada de literàries propostes. 
Així el dilluns 16 d’abril, amb 
inscripció prèvia, es farà una 
nova edició del Laboratori de 
Lectura “El llop ha tornat”, per 
a infants a partir de 4 anys.
El dimarts 17, a les 6, nova 
Hora del Conte amb Mont-
se Panero que explicarà “La 
muntanya de llibres més 
alta del món”.
Per al dimecres 18 es prevista 
la presentació del llibre “Ma-
riona i els monstres” a càrrec 
de l’Oriol Malet, autor i il·lus-

trador.
El dijous 19 d’abril el Club de 
Lectura és per als més grans, 
que debatran al voltant de 
l’obra de la Teresa Solana “Un 
crim imperfecte”.
El divendres 20, a les 6 de la 
tarda, tercer Storytelling –
conte en anglès- a càrrec de 
l’Escola d’Anglès de Capella-
des. S’explicarà la llegenda de 
“Saint George’s Day”.
Finalment, el dilluns 23 
d’abril, es sortirà a la plaça 
Verdaguer per celebrar Sant 
Jordi, amb un espai de lectura 
i un taller de dracs.
Els divendres 6-13 i 27 d’abril 
es farà com és habitual la lec-
tura de contes del Racó de les 
emocions, a les 6 de la tarda.

Un mes d’abril ple 
d’activitats a la Biblioteca 
El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

Amb l’eslògan “+ actius 
cada dia” Capellades 
se suma a les activi-

tats previstes per commemorar 
aquesta jornada. 
Tal com s’ha fet en els darrers 
anys, el Centre d’Atenció Pri-
mària ha organitzat una pro-
posta per al matí de divendres. 
Serà al pati del CAP on, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Capellades i  l’Esbart 
Dansot, es farà una ballada de 
sardanes. També es farà un es-
morzar saludable i un sorteig 
de diversos productes entre els 
assistents.
Durant tota aquesta setmana al 

mostrador d’entrada s’hi podrà 
trobar tota la informació rela-
cionada.
Per novè any consecutiu,  la 
Secretaria General de l’Es-
port conjuntament amb el De-
partament de Salut  s’afegeix 
a  Agita Mundo  i l’OMS per 
celebrar el Dia Mundial de 
l’Activitat Física el proper dia 6 
d’abril, amb l’objectiu de difon-
dre el missatge  “Acumula 30 
minuts d’activitat física diària 
si ets adult i 60 minuts si ets un 
infant o adolescent!”.
Amb aquest objectiu s’ha editat 
una bateria de 150 “trucs” per 
ser més actius cada dia i el de-
càleg “+ actius cada dia” amb 10 
trucs per ser una dona activa.

Avui es celebra el Dia 
Mundial de l’Activitat Física

La Taula de Dones, conjun-
tament amb l’Ajuntament de 
Capellades i l’Associació de 
Famílies de menors Transexu-
als Chrysallis, farà una acció 
aquest dissabte 7 d’abril.
A les 11 del matí es pintarà de 
colors un dels bancs de la pla-
ça Verdaguer per tal de donar 
visibilitat a aquest col·lectiu 
amb les seves necessitats i in-
quietuds.
Aquesta és una activitat 
oberta a tothom que vulgui 
participar-hi.

Tu hi pintes! Aquest dissabte 
a Capellades
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PIERA / LA VEU 

Curs d’iniciació a la 
robòtica per a nens
Els propers dijous 19 i 

26 d’abril i 3, 17 i 24 de maig 
de 18 a 19.30h la biblioteca de 
Piera acollirà un curs d’inici-
ació a la robòtica i la progra-
mació per a nens i nenes de 
8 a 12 anys que vulguin em-
prendre les primeres passes 
en el món de la construcció i 
programació de robots. 
De caire totalment pràctic 
i a càrrec de Ments Creati-
ves començarem amb robots 
simples, avançarem en la 
construcció de mecanismes i 
la programació del robot uti-
litzant sensors i actuadors di-
ferents i acabarem el crus fent 
una demostració davant del 
pares dels reptes aconseguits. 
La participació és gratuïta, les 
places són limitades i reque-
reix d’inscripció prèvia que es 
pot formalitzar a la mateixa 
biblioteca a partir del dijous 
5 d’abril. 
El vermell en joc
També per a nens i nenes de 8 
a 12 anys, l’endemà 6 d’abril, 
comencen les inscripcions al 
taller de creació El vermell en 
joc que és previst pel diven-
dres 20 d’abril a les 18.30h. 
En aquest taller d’experimen-
tació, la creativitat ens servirà 
per dissenyar un joc de taula 
basat en els personatges del 
conte popular La caputxeta 
vermella. Aprofitarem per 
construir una nova història, 
divertida i diferent partir dels 
elements que intervenen en la 
narració.

El viatge de Kalilu
El viatge de Kalilu és un relat 
que explica al món la dura i 
inimaginable experiència que 
Kalilu pateix per arribar a 
Europa com a emigrant sense 
papers. En arribar-hi registra 
la Fundació Kalilu Jammeh, 
una organització no governa-
mental d’ajuda al desenvolu-
pament, sense ànim de lucre, 
independent i aconfessional 
amb la missió de contribuir 
a eradicar la pobresa extrema 
a Gàmbia, impulsant i afavo-
rint el desenvolupament edu-
catiu, social i econòmica de 
les regions rurals de l’àrea de 
Upper Baddibu. 
El dimecres 11 d’abril a les 
19h a la biblioteca de Piera, 
membres de la Fundació pre-
sentaran el llibre que recull la 

crònica del viatge. Una publi-
cació editada el 2009 en cas-
tellà i que ja ha arribat a la 5a 
edició. S’ha publicat també en 
anglès, francès i català. 

Som energia. Informació i 
“install party”
Tips dels embolics de les 
companyies elèctriques? El 
Banc del Temps de Piera ens 
convida a conèixer a Som 
Energia, la cooperativa ca-
talana de consum d’energia 
verda i sense ànim de lucre, 
que té com a principals ac-
tivitats la comercialització i 
producció d’energia d’origen 
renovable. Serà el dimarts 10 
d’abril a les 19h a la Biblioteca 
de Piera. 
Compromesos a impulsar un 
canvi del model energètic ac-
tual per aconseguir un model 
100€ renovable, Som energia 
produeix energia elèctrica en 
instal·lacions de generació a 
partir de fonts renovables fi-
nançades amb les aportacions 
econòmiques voluntàries dels 
socis i gestiona, compra i fac-
tura l’electricitat que consu-
meixen els socis que els han 
contractat com a comercialit-
zadora d’electricitat verda se-
gons els certificats de garantia 
d’origen (CNMC).
Socis de la cooperativa as-
sessoraran a qui ho desitgi i 
qui vulgui fer-se soci ho po-
drà fer a la Install Party (cal 
portar darrera factura de la 
llum, DNI i c/c).

Activitats a la Biblioteca 
de Piera

PIERA / LA VEU 

El dissabte 7 d’abril, a les 
11 hores, es presentaran 
als veïns i les veïnes les 

millores fetes al parc infantil 
per fer-lo accessible a tots els 
infants de la vila
En el marc de les actuacions 
municipals per millorar les 
zones de joc infantil de la vila, 
el parc Montmar ha estat re-
modelat. Les obres ja han fi-
nalitzat i el pròxim dissabte 7 
d’abril, a les 11 hores, es durà 
a terme la inauguració ofici-
al. Els treballs han consistit a 
treure els elements de joc que 
hi havia i instal·lar uns de nous 
adaptats per a tots els nens i les 
nenes. Així mateix, s’ha millo-
rat el tancament de l’espai i el 
terra, per fer-lo practicable per 
a tots.
Després de la remodelació, al 
parc Montmar es diferenciaran 

dues zones de joc. La primera 
tindrà una base de formigó i 
comptarà amb un element gi-
ratori, un gronxador i un ba-
lancí adaptats per als infants 
amb diversitat funcional, però 
en la qual podran jugar tots els 
infants. El segon espai tindrà 
terra de cautxú i inclourà una 
torre multijoc i dues molles.

Aquesta reforma s’ha fet amb 
el guiatge de l’associació Dis-
piera, amb qui l’Ajuntament de 
Piera va examinar prèviament 
les diferents àrees infantils de 
la vila per convertir-les en zo-
nes de joc inclusives. L’objectiu 
és que tots els infants tinguin la 
possibilitat de jugar i accedir a 
les mateixes instal·lacions.

Inauguració de la nova zona de joc del 
parc Montmar

PIERA / LA VEU 

Aquest diumenge, a 
partir de les 10 hores, 
la plaça del Sant Crist 

del barri del Raval acull la 10ª 
edició de la Festa de la Forja, 
una iniciativa de la comissió del 
Barri dels Gats amb el suport de 
la regidoria de Festes.
En aquesta ocasió es repetiran 

Piera celebra la 10a Festa de la Forja
els tradicionals tallers de forja, 
oberts a la participació de tot-
hom, per aprendre l’art de forjar. 
El programa de la Festa inclou 
esmorzar popular, exhibició de 
vidre bufat, concert-vermut, 
dinar amb escudella del ferrer 
i carn d’olla (preu: 8 € amb bol 
de terrissa de regal), parades 
d’artesania i per als més menuts 
tallers de circ i malabars.

PIERA / LA VEU 

El dissabte 31 de març, es 
va organitzar una festa 
per celebrar els 100 anys 

d’en Joaquin Bosch Estivill, qui 
va rebre una placa commemo-
rativa i una medalla centenària
El dissabte 31 de març, famili-
ars, amics i representants mu-
nicipals es van reunir per ce-
lebrar l’aniversari número 100 
d’en Joaquin Bosch Estivill. 
Nascut el 31 de març de 1918, 
la seva família va organitzar 
una petita festa, on brindar 
per tota una vida plena de vi-
vències i experiències. L’Ajun-
tament de Piera no va voler 
perdre l’oportunitat de felici-
tar-lo. L’alcalde, Josep Llopart, 
el primer tinent d’alcalde, 

Jordi Madrid, i la regidora de 
Gent Gran, Vanesa Fernán-
dez-Arroyo, van participar en 
la celebració i van obsequiar al 
senyor Bosch amb una placa 
commemorativa municipal i 
un ram de flors.
També la Generalitat va voler 
felicitar l’avi pierenc i fer-li en-

El pierenc Joaquin Bosch celebra 
el seu centenari

trega de la tradicional medalla 
centenària. Durant l’homenat-
ge, es va ressaltar la impor-
tància d’escoltar i valorar els 
coneixements de la gent gran 
per part de les generacions 
posteriors, així com d’intentar 
recollir i preservar les històries 
de vida dels més grans. 
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CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat divendres 23 de 
març el diputat d’Urba·
nisme i Habitatge de la 

Diputació de Barcelona, Josep 
Ramon Mut, va visitar Calonge 
de Segarra per a lliurar a l’al·
calde el projecte de restaura·
ció de l’església de Santa Fe de 
Calonge de Segarra. El projecte 
executiu de la restauració de 
l’església de Santa Fe de Calon·
ge de Segarra ha estat realitzat 
per la Diputació de Barcelo·
na, a petició de l’Ajuntament 
de Calonge de Segarra. El do·
cument preveu, com a criteri 
general, actuacions de caràcter 
puntual que retornin la seva 
dignitat al temple, consolidant 
i restaurant les seves fàbriques 
i revestiments de coberta a l’ex·
terior i completant, adequant i 
restaurant les parts inacabades 
interiors. La intervenció possi·

bilitarà de nou l’ús de l’església 
i una lectura més tranquil·la i 
clara del monument. El pres·
supost del projecte executiu, 
dirigit pel Servei de Patrimo·
ni Arquitectònic Local, és de 
146.000 euros, i compren les 
principals unitats d’obra com 
són la pavimentació interior, la 
millora de la funcionalitat del 
cancell d’entrada, la restitució 
d’alguns ornaments barrocs 
perduts i la recuperació de les 
finestres romàniques, del por·
tal barroc i de les arcades de 
les capelles laterals del absis. 
En general, l’edifici presenta 
un bon estat de conservació i 
és estructuralment sòlid, però 
les obres inacabades van dei·
xar a l’interior diferents zones 
amb paraments sense restau·
rar o falta d’acabats. L’església 
de Santa Fe de Calonge té els 
seus orígens al 1040, està situ·
ada al bell mig del petit nucli 

Lliurat el projecte de restauració de l’església de 
Santa Fe de Calonge de Segarra

de Calonge, als peus del castell 
enrunat, entre els edificis de la 
rectoria a llevant i la Casa del 
Mestre a ponent. D’estil romà·
nic tardà, amb reformes d’estil 
barroc al segle XVIII, l’edifici 
està catalogat com a Bé Cultu·
ral d’Interès Local, BCIL. L’es·
glésia té una sola nau molt es·

velta, amb presbiteri de planta 
quadrada i torre del campanar 
de base hexagonal, situat sobre 
la cúpula del creuer. Als anys 
90 es van iniciar uns treballs de 
consolidació i restauració que 
van quedar inacabats, deixant 
una imatge interior molt poc 
harmònica fins el dia d’avui.

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat 2 d’abril, dilluns 
de Pasqua, Calonge 
de Segarra va celebrar 

la Festa del Panellet, com és 
tradició. A 2/4 de 12 del matí 
va tenir lloc la tradicional ce·
lebració de l’Eucaristia a l’es·
glésia de Santa Fe de Calon·
ge, acompanyada per la coral 
de Sant Martí Sesgueioles. Al 
finalitzar es va dur a terme la 
benedicció i el repartiment 
dels panets, amb la col·labo·
ració, enguany, de les cases de 
Ca l’Oliva i Ca l’Espinac. No 
hi va faltar l’esmorzar “Tarifa 
plana”, consistent en: botifar·

ra, cansalada i arengades a la 
brasa, pa, vi i aigua sense lí·
mit, fins a esgotar existències. 
També es va poder degustar el 

Participada Festa del Panellet

cigronet de l’Alta Anoia, col·
laboració de l’Associació per 
al Desenvolupament de l’Alta 
Anoia. Com a novetat es va 

realitzar una trobada de pia·
nistes de l’Alta Segarra i l’Alta 
Anoia amb un piano de cua a 
la disposició dels pianistes que 
desitjaven participar·hi.
La Festa del Panellet va comp·
tar a més amb la fira de diver·
sos productes i serveis de la 
zona. Per als més menuts hi 
va haver tallers i espectacle de 
circ, a càrrec de la companyia 
Tot Circ. A la 1 del migdia, 
l’Associació Cultural i Educa·
tiva Calamanda va oferir una 
concorreguda cantada i balla·
da de caramelles. La Festa del 
Panellet va gaudir d’una nota·
ble afluència de públic i el bon 
temps que va acompanyar.

CALAF / LA VEU 

Des de l’any 2005 que els dife·
rents equips de govern munici·
pal havien fet tràmits i intents 
per tal de recuperar el terreny i 
les instal·lacions de l’antiga ca·
serna sense èxit. Es demanava 
al Ministeri de l’Interior que 
en fes una cessió, però aquest, 
a través de l’empresa que gesti·
ona els seus immobles, Gestora 
de Infraestructuras y Equipa·
mientos de la Seguridad del 
Estado (GIESE), havia po·
sat els habitatges a la venta 
i en reclamava la compra a 
l’Ajuntament. 
Finalment, l’opció del govern 
de Junts per Calaf,  va ser  ar·
ribar a un acord pel preu i el 
passat 17 de juliol, el Ple de 
Calaf va aprovar una modifi·
cació del pressupost per poder 
fer front a la compra de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil. El 
preu acordat amb el Ministeri 
de l’Interior va ser de 56.823,46 
euros, fixat a partir de l’estudi 
encarregat per l’Ajuntament 
i fet per l’empresa Arkus. Ar·
quitectura i Enginyeria, el va 
valorar en 79.785,22 euros, 
dels quals se’n van descomptar  
22.961,76 euros equivalents a 
les 88.000 pessetes de donació 
que en el seu dia van fer els 
ajuntaments de la zona per a la 
construcció de la caserna.
L’actual equip de govern de 
Calaf ara estudiarà l’estat del 
terreny i l’equipament per va·
lorar si es pot restaurar o bé 
si és més barat ensorrar·lo i 
tornar·lo a construir, ja que 
aquest es troba en un estat 
avançat de deteriorament.

La Guàrdia Civil 
entrega les claus 
de l’antiga caserna 
a l’Ajuntament de 
Calaf
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VECIANA / LA VEU 

Un any més el munici-
pi de Veciana va cele-
brar la Pasqua florida 

amb les tradicionals cantades 
i ballades de  Caramelles.
La diada va començar a les 11 
del matí amb la missa de Glò-
ria a l’església de Sant Pere del 

Les Caramelles van omplir de joia Veciana

RUBIÓ / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha realitzat el Pla 
espacial urbanístic de 

protecció del patrimoni i el 
Catàleg de de béns arquitec-
tònics, històrics i ambien-
tals de Rubió, Aquest treball, 
redactat pel Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local 
(SPAL) és una eina que ha de 
servir per establir les mesures 
per conservar recuperar i mi-
llorar el patrimoni del muni-
cipi.
El Pla especial i catàleg, un 
treball que s’ha desenvolupat 
al llarg de catorze mesos, per-
metrà apropar-se als valors 
patrimonials del municipi des 
de tots els conceptes per ga-
rantir un coneixement gene-
ral i culturalment connectat 
dels seus béns. El treball ha 
estat dirigit per la historiadora 
Imma Vilamala, i l’ha redac-
tat un equip de professionals 
constituït per l’arquitecta 
Marta Piera González, la his-
toriadora Montserrat Coberó, 
i el biòleg  Josep Costa.
El treball recull una memò-
ria amb l’estudi de l’evolució 
urbana i històrica del muni-
cipi, la memòria justificativa, 
una normativa, els plànols de 
situació dels elements, la car-
ta arqueològica actualitzada,  
l’estudi de paisatge i el docu-
ment ambiental estratègic. Per 
aquest treball s’han confecci-
onat les fitxes corresponents 
als 149 béns catalogats,  que 
segons la seva naturalesa i el 

tipus de valors associats es po-
den classificar en béns arqui-
tectònics i urbanístics, béns 
arqueològics i paleontològics i 
béns ambientals i paisatgístics.
El municipi de Rubió està for-
mat per petits nuclis de pobla-
ció, amb alguns equipaments 
i cases, i un gran nombre de 
masies disperses per tot el 
territori lligades a una àmplia 
trama de camins, rieres i amb 
una orografia  pronunciada. 
Entre els seus valors cal des-
tacar els dos nuclis urbans, 
el Castell de Rubió i el Pla de 
Rubió.
El Castell de Rubió, nucli 
principal del municipi, està 
situat al cim d’un promon-
tori del vessant meridional 
de la serra de Rubió, i és on 
es troben els elements patri-
monials més significatius del 
terme com ara la majestuosa 
l’església gòtica de Santa Ma-
ria, l’edifici sens dubte més 

La Diputació lliura a Rubió el Pla 
especial de protecció del patrimoni

important de la contrada, 
així com les restes del castell 
medieval. Sobresurten, tam-
bé, altres esglésies com les de 
Sant Martí Maçana, Sant Pere 
d’Ardesa, Santa Anna de Pe-
drafita  i Sant Macari del Pla.
El municipi té també un ric 
patrimoni d’arquitectura ru-
ral, entre el que es compta 
les masies de Puiggròs, La 
Sala, Ca l’Alzina, Pedrafita, 
Ca l’Oller Vell, Can Noguera, 
Casulleres, Cal Gabarró Vell. 
Com a exemple d’edifici d’ar-
quitectura modernista hi ha 
La Torre del Castell, obra de 
Francesc Berenguer Mestres, 
col·laborador de l’arquitecte 
Antoni Gaudí.
També és important de des-
tacar els conjunts de murs 
de pedra seca, barraques de 
vinya, cups, pous i fites de 
pedra disseminats pel terme, 
com a exemple d’arquitectura 
popular. 

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!

Vim. L’acte oficiat per mossèn 
Carles Riera va estar acompa-
nyat per les veus dels carame-
llaires que el van omplir d’ale-
gria i festivitat.
A la sortida els cantaires van 
entonar els temes preparats 
durant el darrer mes com fo-
ren “Corrandes”, “La Cirere-
ta”, “Tio Pep” i “La Passada”. 
A continuació els més petits 
van ballar les danses de “Les 
petites formiguetes” i “El ba-
llet del Rolletó” i el grup dels 
grans van oferir la “Bolangera 
de Cardós”. Més tard es van 
repetir les cantades i balla-
des al Casal dels Germans de 
la Salle i a la plaça de Ramon 
Servitje, al nucli de Veciana, 
on es va posar punt i final al 
recorregut d’enguany.

CALAF / LA VEU 

Gerard Mases, recent-
ment guardonat amb 
el Premi Millor am-

baixador cultural calafí al 
món en la 2a Nit de l’Esport 
i la Cultura de Calaf, actuarà 
dissabte al Casino de Calaf 
amb Red Rombo, el grup que 
lidera al costat de la cantant 
Maria Esteban. El concert, 
que tindrà lloc a partir de 
les 20.30 hores, és una de les 
noves propostes del Festival 
MEB que, en aquesta ocasió, 
es completarà amb l’actuació 
de Sara Terraza & The black 
Sheet que després del seu pas 
pel televisiu “Oh Happy Day” 
ha encetat el seu personal re-
corregut musical. 
Aquest serà el quart concert 
del festival que ha tingut, en 
la seva segona edició, una tra-
jectòria ascendent captivant, 
fins ara, gairebé 400 espec-
tadors. En el darrer concert, 
amb Joan Prat i la banda i 
Núria Graham, van ser 150 

les persones que no es van 
perdre la cita i que van po-
der gaudir de dues propostes 
musicals d’alçada, en una sala 
renovada de dalt a baix que 
ofereix un magnífic ambient 
per als concerts propers i di-
rectes.

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

Red Rombo i Sara 
Terraza actuen dissabte 
a Calaf en el marc del 
Festival MEB
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La 13a edició de la Vol-
CAT ja és història. Ha 
estat una cursa que ho 

ha tingut tot. Començant per 
la seva llarga història, passant 
pels seus cuidats recorreguts 
plens de senders que no fan 
més que millorar any rere any, 
sense oblidar l’excepcional ni-
vell esportiu que té la carrera 
o els més de 1.000 bikers que 
l’han escollit per passar una 
Setmana Santa única. Per si 
fos poc, aquesta edició ha ser-
vit per consolidar el caràcter 
internacional de la prova, no 
només perquè hi hagi hagut 
més de 20 nacionalitats repre-
sentades entre els participants, 
sinó per una dada encara més 

La VolCAT consolida el seu caràcter internacional 
i supera el miler de corredors

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com

 Foto: Anna Olea.

cridanera: En el top-10 abso-
lut hi ha bikers de 7 països di-
ferents. La VolCAT és interna-
cional i atractiva pels millors 
bikers del món. 

Tiago Ferreira i Katazina 
Sosna, campions
Després de les dues exigents 
jornades ja superades, especi-
alment la de dissabte dificulta-
da pel fort vent que va afectar 
a tots els bikers, l’última etapa 
era la més explosiva de totes. 
Les dues primeres etapes es 
van disputar sense cap tipus 
d’especulació entre els corre-
dors més forts, sempre al mà-
xim ritme possible. Amb Fer-
reira assentat en el liderat amb 

un marge confortable, el dubte 
estava a veure qui s’emportava 
l’última etapa i els qui comple-
taven el podi de la prova. Amb 
menys de 40 km de recorre-
gut, la tàctica de la majoria es 
basava en no perdre l’assolit 
en els dies anteriors. Un traçat 
ràpid feia que, a més, no fos 
fàcil obrir diferències.
Hans Becking (DMT Racing) 
va saber treure profit de la si-
tuació de carrera i s’escapava 
al costat de Ilias Periklis (Gi-
ant Polimedical), es destaca-
ven en un tram tècnic men-
tre Ferreira controlava per 
darrere que els seus màxims 
perseguidors en la general 
no poguessin deixar-li a cap 
moment. Becking es benefici-
ava de la condició de líder de 
Ferreira, i guardava forces per 
imposar-se en el sprint final i 
portar-se una meritòria vic-
tòria d’etapa en una jornada 
en la que es va anar molt rà-
pid. 1:35:19 per completar els 
39 km de recorregut replets 
de senderes. El sub-23 Vlad 
Dascalu (Brujula BikeRacing 
Team) atacava en la part final 
al nombrós grup del capda-
vanter per emportar-se la 3ª 
plaça del podi en aquest últim 
dia de competició. Amb això 
Tiago Ferreira repetia la victò-
ria que ja va aconseguir l’any 
passat i confirma que la VOL-
CAT és una carrera perfecta 
per a l’actual campió d’Europa 
de bike-marató.
La categoria femenina estava 
pràcticament sentenciada amb 
les dues victòries consecutives 
de la lituana, i lluny d’afluixar 
Katazina Sosna (Team Torpa-
do Sudtirol) tornava a impo-
sar-se aconseguint el ple de 

triomfs en aquesta VOLCAT 
2018. Claudia Galícia (Mega-
mo Factory Racing) i Naima-
Madlen (DMT Racing) eren 
2ª i 3ª. En la general Sosna, 
Madlen i Galícia ocupaven les 
posicions d’honor en aquest 
ordre.
André Filipe (CPR A-Do-Bar-
bes) era el més ràpid en 
màster-30, Alberto Banco-
ra  (Bikes 101) s’imposava 
en màster-40, Pere Joan Roig 
(Vila Bike´s Club) en màs-
ter-50 i Josep Palomino (PC 
Navarcles) en màster 60. Entre 
les fèmines Chloé Passelande 
(Massi) s’imposava en sub-23, 
la millor màster-30 era Cori-
na Mesplet (Cicle Sport Grup 
Esportiu) i Chiara Mandelli 
(Team Spacebikes) guanyava 
en màster-40.
En la general, la resta de gua-
nyadors han estat Vlad Das-
calu en sub-23, Pablo Egeda 
(Massi) en màster-30, Al-
berto Bancora en màster-40, 
Pere Joan Roig en màster-50, 
Chloé Passelande en féminas 
sub-23, Corina Mesplet en 
féminasmàster-30 i Chiara 
Mandelli en féminas màs-
ter-40. Amadeo Ferrer (CC 
Altea) era el millor en la cate-
goria Open masculina i Olga 
Echenique(TBelles-Cannon-
dale-Gaes) en Open femení. 
El Torpado Sudtirol ha estat 
el millor equip de la VOL-
CAT 2018. 

Eliminator per tancar una 
reeixida VOLCAT 2018
La competició es va tancar 
amb la disputa del tradicional 
Eliminator, amb els millors 
bikers de la prova en la línia 
de sortida. Un espectacle de 
sprints i velocitat que servia 
per tancar una altra reeixida 
edició de la VOLCAT. Josep 
Betalú repetia la victòria en 
aquesta prova d’exhibició tal 
com ja va fer la temporada 
passada, mentre que Kata-
zina Sosna no perdonava ni 
tan sols en aquesta prova tan 
explosiva, sent la millor i gua-
nyant tot el que ha corregut en 
aquesta VOLCAT.
Amb tots els objectius de la 
prova complerts, Ocisport 
ja pensa en la següent edició 
d’una de les proves UCI més 
antigues d’Europa. La carrera 
capaç de transformar les va-
cances de Setmana Santa en un 
festival biker. L’aposta d’Igua-
lada com a centre neuràlgic 
de la VOLCAT ha demostrat 
ser molt encertada, donant 
un gir complet a l’experiència 
dels participants, més còmoda 
i divertida que mai. Si encara 
no la coneixes, el 2019 no pots 
faltar. A més, Igualada està en 
el camí per intentar ser Ciutat 
Europea de l’Esport 2019 amb 
una candidatura molt potent 
com ho confirma l’èxit orga-
nitzatiu i lliurament de la po-
blació en aquesta VOLCAT.

 Foto: Francesc Lladó.

Tiago Ferreira i Katazina Sosna, al pòdium. Foto: Francesc Lladó.



El Parcmotor Castellolí serà l’escenari aquest cap de setmana de 
la primera prova del Campionat d’Europa de Trial
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El cap de setmana del 7 
i 8 d’abril Parcmotor 
Castellolí acollirà la 

primera de les vuit proves del 
Campionat d’Europa de Trial. 
Aquesta competició no es ce-
lebrava en territori espanyol 
des de fa uns anys i és l’ocasió 
idònia per veure de prop al-

guns dels millors motoristes 
del món d’aquesta especialitat. 
La prova, que acollirà més de 
cent participants dividits en 
les diverses disciplines, està 
organitzada pel Motoclub 
Baja i per la Fundació Cata-
lana per l’Esport a Motor. El 
traçat envolta el circuit de ve-

locitat de Parcmotor Castellolí 
i els aficionats que ho desitgin 
podran accedir al circuit per 
animar als participants. 
Els corredors arribaran dijous 
al circuit per fer el divendres 
les verificacions i ultimar els 
vehicles aprofitant la possibi-
litat d’entrenar. Els pilots més 

joves i la categoria femenina 
seran els protagonistes el dis-
sabte, mentre que el diumenge 
serà el dia assenyalat pels pi-
lots més grans dels 16 anys. 

Homenatge a Ciriac Grados
Per últim, el mateix dia 7, a 
les 17:45,  es durà a terme un 
homenatge a Ciriac Grados, 
una llegenda del món del trial 
català. Grados ha estat el men-
tor de molts pilots que l’han 
tingut com a mestre. Des de 

la Fundació Catalana per l’Es-
port a Motor i Parcmotor Cas-
tellolí es vol prosseguir amb la 
seva faceta educadora. 

Horaris 
Divendres de 11 a14 h Entre-
naments
Dissabte de 9 a 16h Fèmines i 
nens
Dissabte a 16h Podi
Diumenge de 9 a 16h Cham-
pionship class
Diumenge a 16:15h Podi

Aquest dissabte es coneixeran el trams 
del Ral·li Ciutat d’Igualada 2018
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Després de 50 anys des 
de la seva primera 
edició, el Ral.li Ciutat 

d’Igualada viurà el dissabte 21 
d’aquest mes d’abril, la seva 
vintena edició organitzada per 
Moto Club Igualada i tenint 
com a principal patrocinador 
a Garatge Montserrat conces-
sionari de la prestigiosa marca 
Toyota.
Naturalment molt han can-
viat en general les coses en 
cinquanta anys. Així, dels sis 
trams cronometrats de que 
constava la primera edició 
tal com va publicar la Veu la 
setmana anterior: La Llacu-
na-Vilafranca, Capellades, 
Les Maioles, Montserrat, 
Hostal del Vent i Vilafran-
ca-La Llacuna, el tram més 
curt era el de Capellades de 
1,1 km i el més llarg el de 
Vilafranca-La Llacuna de 11 
km.
Estava previst que el tram de 
Capellades al ser tant curt, 
doblar el crono fet per ca-
dascun dels equips, però una 
reclamació va fer que nos fos 
així. Com a curiositat, asse-
nyalar que l’Hotel Canaletas 

oferia un menú turístic espe-
cial al preu de 125 pessetes... 
o sigui a 0,75 euros actuals.
Tornant al ral.li d’enguany del 
tercer dissabte d’aquest mes 

d’abril, aquest dissabte dia 
7 es donaran a conèixer els 
trams cronometrats, així com 
els equips podran començar a 
fer els reconeixements.

L’equip d’Escacs de la 
Pobla de Claramunt puja 
de categoria

ESCACS / LA VEU

Gran temporada de 
l’equip d’Escacs de La 
Pobla de Claramunt 

(secció del Club Tennis), aca-
bant amb una victòria davant 
del Joviat de Manresa per 3 a 
1 i aconseguint així el primer 
lloc del seu campionat. 
L’última jornada es va con-
vertir en un dia ple de nervis, 

tensions, i finalment amb un 
esclat d’alegria, ja que gràcies 
al bon joc de l’equip d’escacs 
de La Pobla es va aconseguir el 
merescut ascens de categoria.
Molt bona temporada realit-
zada per part de tots els ju-
gadors: Carlos Perez, Josep 
Sabaté, David Zumel, Juan 
Lorente, Manel Torres i An-
toni Mabras.
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El passat dissabte 24 de 
febrer de 2018 es realit-
zà la presentació oficial 

dels equips ciclistes del BH 
CONCEPT BARCELONA 
on aquesta temporada 2018 
hi competiran tres iguala-
dins. Es tracta de Carles Ga-
sulla (Màster 50), Cristina 
Bru (Fèmina sots23) i Xavier 
Fernández (Èlit).
La presentació s’efectuà a la 
seu de l’equip a Barcelona i 
posteriorment al Fòrum on 
tothom, tant ciclistes com 
acompanyants, van gaudir 
d’un bon dinar de germanor.
Al dia següent a la presenta-
ció, el 25 de febrer, en Xavier 
va encetar la temporada 2018 
al GP Inauguració a les Fran-
queses del Vallès continuant 
a Sabadell els dies 10 i 11 de 
març. La següent cursa serà el 
proper diumenge 29 d’abril al 
Gran Premi d’Òdena.
La Cristina va encetar la 
Copa Catalana a Ripoll i el 
proper diumenge 8 d’abril 
encetarà la Copa d’Espanya a 
Noja (Cantabria)
En Carles encetarà la tempo-
rada el proper dia 22 d’abril al 

Cristina Bru.

L’infantil masculí del CBI es proclama subcampió del torneig MIC 

Tres ciclistes igualadins formen part 
de l’equip “BH Concept Barcelona”

BÀSQUET / ROGER CASTELLS 

L’ Infantil masculí A del 
CBI ha participat al 
torneig  MIC de bàs-

quet celebrat del 29 al 31 de 
Març.
El MIC és un torneig presti-
giós a nivell mundial, i esta-
va ple d’equips estrangers. El 
torneig es va dur a terme en 
diversos pavellons propers a 

la Costa Brava.
L’equip entrenat per Pau Cas-
telltort i Albert Duocaste-
lla, com a segon entrenador, 
substituint la baixa d’Arnau 
Latorre, va comptar amb tots 
els integrants de la plantilla.
El conjunt igualadí va debutar 
el dia 29  a Fornells enfron-
tant-se als campions d’Ità-

lia, l’Stella Azurra Basketball 
Academy partit que va acabar 
amb derrota per 12 punts 
(62-50). L’equip italià va 
sorprendre corrent molt al 
contraatac i deixant venuda 
la defensa catalana. Els blau 
i grocs van perdre, però van 
marxar amb ganes d’intentar 
trobar-los a la final.

El dia 30, semblava la jornada 
més fàcil, en la que jugaven 
contra el Mondragón (equip 
del País Basc) i el CB Pala-
mós. Els igualadins van acon-
seguir guanyar els dos partits 
amb solvència, i d’aquesta 
forma, es van classificar per a 
les semifinals que es disputa-
ven l’endemà. 
El dia 31, últim dia de tor-
neig, era el reservat per les 
finals. Però l’Igualada enca-
ra no estava ni de bon tros 
classificat,  ja que primer ha-
via de superar en semifinal 
a un ambiciós Força Lleida, 
equip al qual s’enfrontaven 
per quarta vegada aquesta 
temporada. Els blau i grocs 
van fer un dels partit més se-
riosos de la temporada, amb 
una defensa molt sòlida i un 
gran nivell d’agressivitat. El 
resultat final va ser de 54-64 
i per tant l’Igualada, aconse-
guia arribar a la prestigiosa 
i desitjada final, en la que es 
tornarien a trobar a l’Stella 
Azurra Basketball Academy. 
La revenja era possible.
El mateix 31 a la tarda, al pa-

velló de Cassà, i retransmès 
en directe per TV Girona es 
jugava la gran final. L’inici 
dels catalans no va estar a l’al-
çada, això va fer que els ita-
lians marxessin de 10 punts, 
avantatge que mica en mica 
els Igualadins van anar re-
duint. A la segona part, la de-
fensa blau i groga va revolu-
cionar el partit i va bloquejar 
els italians a l’hora d’atacar, 
arribant a posar-se un per 
davant en el marcador. Els 
intensos moments finals van 
fer caure la balança a favor de 
l’equip Italià, que va guanyar 
el partit   per un 62-58. 
Tots els integrants va acabar 
satisfets, ja que no van posar 
les coses fàcils a l’equip italià.  
Els partits d’aquest torneig 
han motivat a l’equip per a 
intentar no acabar cuer de la 
lliga. 
A més del gran torneig que 
var fer l’equip, que els hi va 
suposar  un merescut segon 
lloc, el seu jugador Alex 
Riera es va endur el premi 
MVP i va ser inclòs dintre 
del cinc ideal.

Gran Premi del Prat de Llo-
bregat per a Màster50, una 
cursa que ja va guanyar tres 
anys enrere.
Cal destacar que el tàndem 
del nostre equip format per 
Joan Font i Ignacio Àvila van 
aconseguir fa tres setmanes 
ser Campions d’Espanya de 
pista en “Persecució, velocitat 
i kilòmetre” així com tam-
bé aconseguiren la setmana 
passada ser subcampions del 
Món de pista a Rio de Janeiro 
en Persecució.
Aquest 2018 és una tempo-
rada que es presenta inte-
ressant per als tres repre-
sentants anoiencs del BH 
CONCEPT BARCELONA 
junt amb la resta de compo-
nents de l’equip.

Carles Gasulla.

Xavier Fernández.

Gran cap de setmana 
per l’Anoia CG

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El cap de setmana del 
24 i 25 de març l’Ano-
ia Club Gimnàstic va 

participar en diverses com-
peticions, del Consell espor-
tiu i de la Federació Catalana 
de Gimnàstica. Es va celebrar 
la cinquena jornada de gim-
nàstica artística del consell 
esportiu del Baix Llobregat, 
a Masquefa. Aquesta va ser la 
segona jornada de la tempo-
rada per les gimnastes de les 
categories benjamines nivell 
A i B. Del nivell A, Berta Gar-
cia i Irina Cuadros. En nivell 
B, Alba Ramírez, Blanca To-
màs, Carmen Aguilar, Carla 

Caro, Maria Martínez i Mar-
tina Regordosa. Totes amb 
molt bones puntuacions. Per 
les gimnastes federades es va 
celebrar a Manresa la sego-
na fase de la Copa Catalana, 
i l’Anoia C.G va participar 
amb les gimnastes Aura Cots 
i Jana Busquets en la catego-
ria de Via olímpica, nivell 1. 
Ambes gimnastes van obtenir 
puntuacions més altes que 
les obtingudes en la primera 
fase, cal destacar la setena po-
sició a l’aparell de salt, de la 
Jana Busquets i la seva desena 
posició a l’aparell de assimé-
triques. També va competir 
la gimnasta Kala Tolosa, en la 
categoria de Base 6, i amb un 
excel·lent exercici de terra, va 
obtenir la vuitena posició, en 
aquest aparell. 



El torneig Spartakids ha portat a Igualada el màxim nivell 
de l’hoquei línia d’Europa
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La tercera edició de la 
SpartaKids celebrada a 
Igualada durant la pas-

sada Setmana Santa de 2018 
forma ja part de la història de 
l’hoquei línia a nivell interna-
cional. Les xifres demostren 
que aquesta ha estat de llarg la 
millor edició del torneig. 600 
jugadors de 9 països diferents 
(Namíbia, Finlàndia, Irlanda, 
Regne Unit, Alemània, Suïssa, 
Eslovènia, Itàlia, i Espanya), 
44 equips i 134 partits, sense 
deixar de banda l’excel·lent ni-
vell esportiu dels seus partici-
pants. Tot plegat donen renom 
a l’esdeveniment i consoliden 
la seva posició dominant al 
rànking de tornejos d’hoquei 
línia a nivell internacional. 
Una gran proposta motivant i 

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.

engrescadora per a esportistes, 
pares i mares que suma per 
projectar i identificar a Igua-
lada com a ciutat esportiva a 
nivell mundial. 
La SpartaKids va inaugurar-se 
dimecres 28 de març amb la 
presentació a pista de la ma-
joria d’esportistes que en for-
maven part. El colors de les sa-
marretes d’equip sobre el blau 
de la pista plàstica STILMAT 
conformaren un alegre i aco-
lorit mosaic ple d’il·lusions que 
predeien que aquest seria un 
gran torneig. L’actuació de Pro-
tons a l’espectacle de Batucada 
i el parlament de les autoritats, 
amb presència de les regidores 
Carme Riera i Patrícia Illa, van 
donar per inaugurats els quatre 
dies de partits.

Les categories participants 
eren U10 (prebenjamins), U12 
(benjamins), U14 (alevins), 
U16 (infantils) i U18 (juve-
nils). El format escollit és el 
de lligueta, per posteriorment 
classificar-se per a quarts i se-
mifinals de dissabte, i finals de 
diumenge. El nivell esportiu 
dels jugadors mostra el gran 
moment de l’hoquei línia a ni-
vell global. 
No és estrany que els millors 
esportistes joves, futurs repre-
sentants dels seus països als 
mundials, escullin el torneig 
d’Igualada per enfrontar-se 
amb els millors jugadors d’ar-
reu per competir i mostrar la 
seva vàlua individual i, sobre 
tot, com a equip. Igualada és 
Esport. Igualada és sinònim 

d’Hoquei Línia. 
La classificació final mostra 
el bon moment dels equips 
de base dels Skulls d’Almas-
sera, dels quals l’Hoquei Línia 
Igualada en vol treure apre-
nentatge per enmirallar-nos 
i fer del nostre un club de 
futur en aquest esport. Els 
Skulls és un dels clubs més 
joves a Espanya ja que no-
més competeix des de fa cinc 
anys, però la forta aposta per 
la seva cantera i el suport de 
les institucions i autoritats 
locals els ha permès guanyar 
la lliga i copa de la comuni-
tat valenciana, la SpartaKids 
2017, a més de proclamar-se 
campions a les categories U10 
i U12 al torneig SpartaKids 
d’enguany. D’una altra banda, 
la selecció de jugadors War-
rior Bandits va aconseguir 
l’or U14, i els africans Namib 
Sidewinders (NAM) l’or U16. 
Dels 44 equips participants, 
els prebenjamins han quedat 
quarts de la seva categoria, els 
benjamins vuitens, els alevins 
quarts i els infantils sisens, 
mostrant un bon nivell de joc.

La competició es va tancar 
amb la gran final U18 entre els 
equips de Midland Moosehe-
ads (UK) i Edera Trieste (ITA). 
Amb el gol d’Alessandro Rossi, 
amb assistència d’Axel Cocoz-
za, el partit es va aturar amb el 
llançament de peluixos i pilotes 
sota el lema “Una joguina, un 
somriure” de l’ONG Joguines 
sense Fronteres. El lliurament 
de premis va cloure la tercera 
edició amb l’objectiu en ment 
i paper de preparar l’esdeveni-
ment més important d’aquest 
esport l’any 2019.
La candidatura de la ciutat 
com a Ciutat Europea de l’Es-
port 2019 es veu reforçada, 
com no pot ser d’una altra ma-
nera, pel suport de l’Hoquei 
Línia Igualada. Els esportistes, 
pares i mares, entrenadors i 
membres de la junta s’esforcen 
any rere any per organitzar 
esdeveniments i jornades que 
promoguin la vida esportiva. 
Si esteu encuriosits, i en vo-
leu donar-nos suport, fins i 
tot formar-ne part, contacteu 
amb l’Hoquei Línia Igualada a 
través de les xarxes socials.
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Diumenge,  36a Mitja Marató de l’Anoia 
i 14ns 10Km Ciutat d’Igualada

ATLETISME / LA VEU 

El C.A. Igualada Petro-
miralles, en col·labo-
ració amb els Ajunta-

ments d’Igualada, Vilanova 
del Camí i Sta. Margarida de 
Montbui, organitzen aquest 
diumenge 8 d’abril, a partir 
de les 10 h. matí, la 36a edició 
de la Mitja Marató de l’Anoia 
(21.097 m.),  conjuntament 
amb la 14a edició dels 10 Km. 
Ciutat d’Igualada, que comp-
ten amb el suport de la Gene-
ralitat de Catalunya, de la Di-
putació de Barcelona  i de la 
Federació Catalana d’Atletis-
me, i amb la col·laboració de 
Petromiralles, Ocisport i Ma-
rathon Esports i de diverses 
entitats i firmes comercials.  
La Mitja Marató forma part 
de la 12a Xallenge de Mitges 
Maratons Gran Premi Dipu-
tació de Barcelona.
Ambdues curses tindran la 
sortida i l’arribada situades 
a la Rambla d’Igu  alada. Per 
a ambdues curses, el nou 
recorregut transcorrerà en-
tre les poblacions d’Iguala-
da, Vilanova del Camí i Sta. 
Margarida de Montbui, amb 
una volta per als 10 km., i 2 
voltes per a la Mitja Marató. 
El temps màxim per comple-
tar la Mitja Marató és de 2h. 
30 min. L’edat mínima per 
participar-hi és de 16 anys. 

El CAI Petromiralles participarà al 
Campionat de Catalunya sub-20

L’organització disposa d’asse-
gurança de RC, i contractarà 
per a tots els participants no 
federats la llicència d’Activitat 
Física Obligatòria. 
Els guanyadors absoluts 
masc. i fem. tindran una cis-
tella amb queviures, gentilesa 
de Fruites Lluís i Carme.  Els 
tres primers/res. de la gene-
ral, tindran premi al·legòric 
i obsequi de Mizuno, Cellers 
Figueres i Marathon Esports.  
Els primers/res. de cada cate-
goria tindran el seu correspo-
nent trofeu. Els que tinguin 
premi a la general, no el tin-
dran a la categ. corresponent. 
Els premis que no es recullin 
durant l’acte de cloenda, es 
declararan deserts.
Trofeu Gran Premi El Perió-
dico: El corredor/corredo-
ra de més edat de qualsevol 
d’ambdues curses, rebrà un 
trofeu commemoratiu de El 
Periódico, com a premi espe-
cial.
Hi haurà premis per equips, 
puntuant els 5 millors de 
l’equip masc. 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. guanya-
dor  d’ambdues modalitats. 

A tots els participants de les 2 
curses que arribin a meta se’ls 
lliurarà  una motxilla, una 
bossa amb provisions i un lot 
de Caldo Aneto.  Informa-
ció actualitzada de la prova a 
www.ocisport.net i inscripci-
ons a la pàg. web: www.ticke-
toci.net amb inscripcions 
obertes fins el 6 d’abril.
Les inscripcions fetes el dia 
anterior i el mateix dia de 
les curses, en cas d’haver-hi 
dorsals, seran al preu de 22€. 
Les inscripcions es tancaran 
quan s’arribi als 600 partici-
pants globals. A les 2 curses 
serà obligatori córrer amb xip 
d’un sol ús, que proporciona-
rà l’organització. 
Recollida de dorsals, xips i 
obsequis: El dissabte dia 7 
d’abril, a MARATHON ES-
PORTS, 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 par-
ticipants que dissabte recullin 
el dorsal corresponent.
El mateix diumenge, 8 d’abril, 
es podran recollir de 8 a 9,30 
h. del matí a l’Ateneu Igua-
ladí, lloc on estarà situada la 
Secretaria. Hi haurà servei 
de pàrquing, guarda-roba, 
massatges i dutxes, i servei de 
guarderia per a la quitxalla.

ATLETISME / LA VEU 

Aquest diumenge, 
els equips masc. i 
fem. del Club Atlè-

tic Igualada Petromiralles 
participaran al  Campionat 
de Catalunya Sub-20 aire 
lliure, que es durà a ter-
me a l’Estadi Serrahima de 
Barna. amb  organització 
de l’A.A. Catalunya, i amb 
la participació dels equips 
capdavanters de Catalunya.        

L’equip masculí del CAI com-
petirà amb els següents con-
junts masculins:  F.C. Bar-
celona - Cornellà Atl. -A.A. 
Catalunya - C.A. Canaletes - 
ISS-L’Hospitalet - C.A. Igua-
lada - J.A. Sabadell - Avinent 
Manresa - U.A. Terrassa - 
Lleida U.A. - C.A. Gavà - C.E. 
Universitari - C.A. Granollers 
i C.A. Tarragona.           
D’altra banda, l’equip feme-

ní del CAI competirà en la 
mateixa matinal, amb els se-
güents conjunts: ISS-L’Hospi-
talet - A.A. Catalunya - C.A. 
Igualada - C.A. Canaletes - 
Avinent Manresa - F.C. Bar-
celona - U.A. Terrassa - Cor-
nellà Atl. -  C.A. Tarragona 
- Lleida U.A. - C.A. Sant Just 
- C.A. Gavà - J.A. Sabadell - 
C.A. Granollers i C.E. Uni-
versitari.  

Janna Blaya (CNI), al 28è 
Campionat d’Espanya de 
Natació d’Hivern Infantil
NATACIÓ / LA VEU 

Des del 25 al 28 de 
març, es va celebrar 
el XXXVIII Campi-

onat d’Espanya de Natació 
d’Hivern Infantil al complex 
esportiu “Rías Do Sur” a Pon-
tevedra.
Janna Blaya va nedar les pro-
ves de 800m. lliures on va 
aconseguir la 13a posició 
amb un temps de 9:25:32, els 
400m. lliures on es va classi-
ficar per nedar la final B, sent 
finalment 6a. (16a posició de 
la general) amb un temps de 
4:37:65 i els 400m. estils, en-
trant a la final B i sent 4a (14a 
posició a la general) amb un 
temps de 5:15:19
Van ser uns bons campionats, 
on es va aconseguir estar a 
dalt amb els millors, nedant 
dues finals i una molt bona 
posició en els 800m (contra-
rellotge). A més a més, els 

temps s’han mantingut. Ara 
toca seguir treballant i entre-
nant al màxim per als prò-
xims campionats, tant l’au-
tonòmic català, com l’estatal 
que es farà a Madrid al mes 
de juliol.
Des d’aquestes línies, apro-
fitem per donar les gràcies a 
Servisimó com a nou espòn-
sor del Club Natació Igualada 
per aquesta temporada.

Intensa activitat de 
la UECAnoia durant 
aquest mes de març
EXCURSIONISME / LA VEU 

E l dissabte 24 de març, 
a la localitat d’Ogas-
sa, es realitzava el KM 

Vertical.
Set corredors de la UECAno-
ia van prendre sortida en 
aquesta cursa vertical de 3,8 
km amb 1.080 metres de des-
nivell. 
El millor dels anoiencs en-
trava en 44a posició gral. 
Albert Ferrer, quedant 6é de 
la categoria de veterans; 48é 
David Patiño, quedant 20é 
cat. sènior; 57è Xavier Patiño, 
quedant 8è cat. veterans; 76é 
David Núñez, quedant 4t de 
la cat. màster; 87è Emili So-
ler quedant 9è en cat. màster. 
En categoria femenina entra-
ven en 10a i 11a posició de la 
categoria sènior femenina, les 
corredores Diana Carrasco i 
Rosa Maria Nieto respectiva-
ment.
Diumenge 25 de març es 
disputava la Serra Cavalle-
ra Trail de 21 km, puntuable 
per la 17a copa Catalana de 
curses per muntanya. Va par-
ticipar-hi la corredora Marta 
Segura, va sortir amb molès-

ties als bessons des de l’inici 
però a meitat de cursa es va 
anant recuperant i va anar a 
recuperant posicions fins cre-
uar la línia de meta en una 
meritòria 7a posició general 
femenina. 
També diumenge a l’Alt Pene-
dès va haver-hi participació 
Uecanoia a la cursa l’Encan-
tada de Font-Rubí. 
El guanyador absolut va ser 
de la UECAnoia, en Jose A. 
González amb un temps de 
55’12”, seguit de Carlos Her-
rera del club Ironwill Athletes 
amb 55’39” i completa el podi 
en Youssef Zerroud del Club 
Actua SCCL amb 56’14”. En 
David Borràs es va quedar 
a les portes del podi per tan 
sols 7”, però va estar primer 
de la categoria sènior. Cal 
destacar les meritòries classi-
ficacions que van obtenir els 
germans Patiño ja que venien 
d’haver competit al Km Ver-
tical d’Ogassa el dia d’ante-
rior, tot i així en David Patiño 
va arribar 8è de la general i en 
Xavier Patiño 11è de la gene-
ral i 2n de la categoria Veterà.
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TEATRE / LA VEU 

La visita de la vella dama, 
el cèlebre text de Fri-
edrich Dürrenmatt 

(1921-1990) es podrà veure a 
Igualada aquest diumenge a 
les 19h, dirigit per Jordi Palet, 
amb Vicky Peña i Xavier Cap-
det al capdavant, amb la mú-
sica en directe de Pep Coca i 
Adrià Bonjoch, i amb la inter-
pretació també de tots els ha-
bitants de Güllen, a càrrec de 
tres actors manipuladors: Ire-
neu Tranis, Jordi Farrés i Pep 
Farrés. L’obra va ser finalista 
del Premi Quim Masó 2016 i 
es va estrenar al Festival Tem-
porada Alta de Salt-Girona. Al 
Teatre Lliure va exhaurir totes 
les localitats i ara arriba al Te-
atre Municipal l’Ateneu.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística, al c/ Garcia 
Fossas 2, de dimarts a dijous 
de 18:30 a 20:30h, dissabte i 
diumenge d’11 a 14h, i el di-
vendres, des d’una hora abans 
de l’espectacle, a la taquilla del 
Passatge Vives. Les entrades 
tenen un preu de 18 i 15 euros 
i també es poden comprar al 
web www.ticketea.com.

La visita de la vella dama
Clara Zachanassian torna a la 
seva ciutat natal, Güllen, per 
tancar una ferida oberta fa 
quaranta-cinc anys. Durant 
aquest temps, ella s’ha enri-
quit i, curiosament, la ciutat 
ha caigut en la misèria. Els 
gullenencs l’esperen il·lusio-
nats, sobretot l’Alfred Ill, el seu 

amor de joventut. Tots tenen 
l’esperança que la Clareta els 
tregui de la ruïna, però ningú 
no dona res a canvi de res.
“Jo descric homes, no mari-
onetes”, diu Dürrenmatt. I en 
aquesta versió de La visita de 
la vella dama els Farrés Brot-
hers converteixen gairebé 
tots els personatges en tite-
lles. Sembla una irreverència 
cap a l’autor però, en el fons, 
la irreverència no és més que 
una forma de veneració. Ve-
neració cap a una obra fulmi-
nant, on ningú queda exempt 
de responsabilitat. Veneració 
cap a un text on la venjança 
i els diners manipulen la tra-

ma fins a convertir-la en una 
espiral d’on no se’n pot sortir. 
Ni qui és manipulat, ni qui és 
manipulador. Tan sols hi ha 
dos personatges que no són 
titelles: Clara Zachanassian, 
la vella dama, i Alfred Ill, el 
seu antic amor, encarnats per 
Vicky Peña i Xavier Capdet. 
Ells són de carn i ossos, sí, 
però els fils de la trama els en-
tortolligaran més que a ningú. 
La companyia, doncs, destros-
sa Dürrenmatt, perquè parla 
d’un món destrossat, sense 
principis, sense humanitat, 
només amb l’aparença de.
A Farrés Brothers i Cia. els 
agrada embarcar-se en pro-

jectes que els fan vibrar, que 
els permeten aprendre i que 
apassionen els espectadors, en 
aquest cas, els adults. El 2017 la 
companyia va fer quinze anys, 
i La visita de la vella dama ha 
estat un bon motor de celebra-
ció. A partir d’aquest clàssic 
del segle XX, han preparat un 
espectacle d’humor negre, per 
a una actriu, quatre actors, dos 
músics i molts titelles. Vicky 
Peña encarna la Clara, perso-
natge irònic i funest, capaç de 
manipular tots els gullenencs 
fins a fer-los perdre el sentit 
de la dignitat més profund. A 
través dels diners, converteix 
el poble en un grapat de tite-
lles incapaços de desobeir el 
seu propòsit. Xavier Capdet 
interpreta l’Alfred Ill, l’home 
que la va abandonar, el vell de-
crèpit que esdevé heroi durant 
l’acció. Els acompanyen els ac-
tors Ireneu Tranis, Pep Farrés 
i Jordi Farrés movent la resta 
de personatges, i els músics 
Adrià Bonjoch i Pep Coca, di-
rigits per Jordi Palet.
Un dels reptes ha estat el de 
fer conviure en un mateix es-
cenari actors i titelles, d’unes 
mides semblants a la humana, 
i que el públic ho accepti com 
a convenció

Farrés Brothers i Cia.
La companyia Farrés Brothers 
va ser creada el 2002 per Jor-

“La visita de la vella dama”, un espectacle dels Farrés 
Brothers amb Vicky Peña, al Teatre Municipal l’Ateneu
La companyia celebra el seu 15è aniversari i ho fa portant a la capital de l’Anoia la cèlebre obra de Dürrenmatt, 
un colpidor espectacle per adults

di Farrés, Pep Farrés i Jordi 
Palet i proposa un teatre per 
a tots els públics, irònic, gens 
ensucrat i carregat de diverses 
capes de lectura: els agrada 
parlar de temes potents, des 
de punts de vista inusuals, de 
forma original i no moralit-
zant. Durant els seus quinze 
anys de vida han creat nou 
espectacles que han voltat per 
tot Catalunya i la resta de l’Es-
tat espanyol.
D’aquests, Tripula (2013) els 
ha obert al mercat europeu, 
havent realitzat unes dues 
mil representacions. Després 
d’Equilibristes (2011), La visi-
ta de la vella dama és el seu 
segon espectacle per a adults. 
Les seves propostes han ob-
tingut nombrosos reconeixe-
ments, com diversos premis 
FETEN, Premi del Públic a 
la Fira de Titelles de Llei-
da, Premis Butaca i Premis 
Xarxa, entre molts altres. La 
companyia treballa amb tras-
tos, gestos, paraules, ninots i 
històries poc transitades.
El seu darrer espectacle per a 
tots els públics El silenci d’Ha-
melín, que utilitza el llenguat-
ge de signes-, va ser guardo-
nat al mercat de teatre per a 
nens i nenes més important 
de l’estat espanyol. Va rebre 
el premi FETEN 2018 de Gi-
jón a la millor proposta de 
teatre i inclusió.
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MÚSICA / LA VEU 

Avui 6 d’abril a Músi-
ques de butxaca des-
cobrirem CARLA, 

l’alter ego de la vigatana Car-
la Serrat que debutarà amb 
Night Thoughts, un disc d’au-
ra nocturna, de synth pop i 
electrònica fina, suggeridora 
i elegant. 
Després dels seus dos primers 
singles publicats, Let’s burn 
a forest (autoeditat, 2014) i 
Lucky One (Sones, 2015), ar-
riba finalment l’esperat llarga 
durada del projecte musical 
de la inquieta i polifacètica 
artista Carla Serrat.
Compilant l’arxiu de cançons 
creades fins avui, les com-
posicions de Night Thoughts 
comparteixen una base de 
sintetitzadors majoritària-
ment analògics, practicats 
per Carla i la pulsió rítmica 
orgànica del seu germà Toni 
Serrat. Juntament amb la veu 
càlida, però alhora intensa, i 
els arranjaments de produc-
ció, s’accentuen els passatges 
electrònics i evocadors que 
inspiren referents com Chro-
matics, Everything But The 
Girl, James Blake, Lali Puna, 
The Postal Service i Sade.

Les cançons del primer disc 
de CARLA tracten la condi-
ció personal i l’amor a partir 
de la introspecció dels propis 
sentiments -de vegades des 
d’una perspectiva innocent, 
altres més crua- i de quan el 
somni i el desig es conver-
teixen en desengany. A tra-

Carla Serrat, la nova aposta del pop electrònic 
a Músiques de butxaca 

vés d’aquests estadis i en clau 
onírica, les cançons exploren 
la nostàlgia, la malenconia i 
l’anhel.
Night Thoughts és un viatge 
íntim i crepuscular que s’en-
dinsa en el misteri trepidant 
de la nit. Un debut valent que, 
lluny de vacil·lar, s’erigeix en 

la foscor buscant dreceres de 
llum.
L’àlbum ha estat produït per 
Edu Martínez i CARLA i 
masteritzat pel prestigiós en-
ginyer britànic John Davis 
(Blur, FKA twigs, Haim, Lana 
del Rey, entre altres recone-
guts artistes de primer nivell 

mundial). ‘Night Thouhgts’ 
compte, a més, amb les col-
laboracions especials de Nú-
ria Graham, Marcel Cavallé i 
Víctor Partit i ha estat gravat 
en els estudis ACLAM Re-
cords de Barcelona. 
L’horari, a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu. 
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub, 
Amics del Teatre de l’Aurora 
i Òmnium Cultural. 
Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
mu s i qu e s d e but x a c a . c at , 
anticipades a Secretaria de 
l’Ateneu o mitja hora abans 
del concert a taquilla. 
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
d’un gran equip: L’Acústic,  
Òmnium Cultural, Van Bruc 
International, Renda Urba-
na, Ajuntament d’Igualada, 
Cafè de l’Ateneu, Primeras 
Marcas, Supermas, Enric 
Martí Videoproduccions, 
Canal Taronja, Ràdio Igua-
lada, Infoanoia.cat, Anoia-
Diari, Anoia Ràdio, Surtde-
casa.cat, La Veu de l’Anoia i 
Fruiteria Pilar.

LLIBRES / LA VEU 

L’escriptor Raül Garri-
gasait va ser el convidat 
especial a la trobada 

amb dos dels Clubs de lec-
tura de la Biblioteca Central 
d’Igualada, que modera Maria 
Enrich. La trentena de lectors 
que van participar-hi s’havien 
llegit la novel·la Els estranys, 
Premi Llibreter 2017 i premi 
a la millor novel·la catalana 
de l’any que atorga Òmnium 
Cultural. Aquesta trobada va 
comptar amb la col·laboració 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes.
Maria Enrich va ser l’encarre-
gada d’introduir la trajectòria 
de l’autor, així com aspectes 
de la seva obra com el gènere, 
els registres del llenguatge, les 
figures literàries, l’estil de les 

descripcions i temes que hi apa-
reixen com l’amistat, el valor de 
la música i els carlins i liberals. 
La novel·la té dos temps que es 
van intercalant. El present amb 
l’encàrrec editorial que por-
ta Raül a Alemanya a buscar 
informació sobre la seva tesi i 
acaba descobrint uns papers 
que parlen d’en Wielemann, i 
el passat, que se’ns descriu sota 
la mirada d’aquest personatge 
el que viu durant aquell temps 
que passa a Solsona, una reali-
tat que el protagonista es mira 
amb perplexitat.
Els participants van destacar 
alguns capítols de la novel·la, 
com ara els que fan referència 
a l’amistat entre Wielemann i 
el metge Foraster, i també el 
paper de la música com a nexe 
d’unió entre ells dos, a la tradi-
ció i el progrés, a les converses 

sobre la religió, a l’escena del 
Carnaval, al secret de la vídua 
i a la visió de la guerra, entre 
altres. Per la seva banda, l’au-
tor va comentar que la novel-
la segueix la tradició d’obres 
en les quals els personatges 
es troben en llocs que no són 
els seus, i es passen l’estona 
esperant com en les novel·les 

Raül Garrigasait comparteix 
tertúlia amb una trentena de 
lectors de la Biblioteca

Esperant Godot o el Desert dels 
tàrtars. 
Al final de la tertúlia es va 
preguntar a l’autor sobre la 
gestació de la novel·la i sobre 
propers projectes i ell va ex-
plicar com li havia sorgit la 
idea i com va anar desenvo-
lupant la seva redacció. Tam-
bé va confessar els dos llibres 

que li havien servit de molt 
per escriure aquesta novel·la i 
que recomanava: Records de la 
darrera carlinada, de Marià 
Vayreda i Les Històries natu-
rals de Joan Perucho. Actu-
alment Raül Garrigasait està 
treballant en un assaig sobre 
Santiago Rusiñol i en una al-
tra novel·la. 
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TEATRE / LA VEU 

El director artístic de 
La Mostra d’Igualada, 
Pep Farrés, presentarà 

la programació de la fira de 
teatre i respondrà les pregun-
tes del públic per orientar en 
la selecció d’espectacles. L’acte 
tindrà lloc el proper divendres 
6 d’abril a les 20:30h a l’Adobe-
ria Bella.

La Mostra JOVE es consolida 
amb el Grup de Participació 
Jove
Els darrers anys La Mostra ha 
apostat per conquerir tam-
bé el públic juvenil centralit-
zant totes les propostes per a 
aquest públic a L’Escorxador. 
L’any passat ja es va fer un pas 
més endavant i L’Escorxador 
es va convertir en un espai 
gestionat pels mateixos joves, 
amb l’acompanyament de La 
Mostra, nodrit amb activitat 
paral·leles a la programació. 
Enguany aquesta aposta s’ha 
consolidat creant el Grup de 
Participació Jove. 
Durant els quatre dies tindrà 
lloc l’assaig obert del Grup 
de teatre de l’INS Pere Vives 
i Vich i un taller Improshow 
amb el Grup de teatre de l’INS 
Joan Mercader, un taller de 
dansa, l’espectacle Chidos Su-
eños de la Cia. Quelcom, un 
Combo amb l’Escola de Músi-
ca i Corals Juvenils d’Igualada, 
una actuació de batucada de 
Deuteriums, un dinar popu-
lar, el concert de Jo Jet i Maria 
Ribot ‘Lliure o descansar’, un 
Taller de teatre de les oprimi-
des i el concert de Xillona, en-
tre moltes altres activitats.
Aquest dissabte 7 d’abril, a 

les 11h, a l’Ateneu Igualadí, el 
grup de joves posarà en comú 
el conjunt d’activitats en una 
sessió informativa oberta a 
tots els joves en què es reunirà 
amb altres noies i noies inte-
ressats en les arts escèniques 
(grup NovaVeu del portal de 
crítica teatral Recomana.cat, 
que vol ampliar-se amb joves 
d’Igualada i comarca).

‘Diario di un brutto anatroc-
colo’ inaugurarà La Mostra 
2018
L’espectacle que obrirà la 29a 
edició és Diario di un brutto 
anatroccolo dels italians Fac-
tory Compagnia Transadria-
tica. Una proposta inspirada 
en el conte de l’Aneguet Lleig 
d’Andersen, que busca trobar 
el seu lloc al món. L’espectacle 
gira al voltant del naixement i 
el rebuig per part de la família; 
l’escola i el bullying; el món la-
boral; l’amor que neix de sobte 
i ràpidament pot desaparèi-
xer; la guerra com a horror 
inexplicable. Una obra sense 
text, capaç de combinar dife-

rents llenguatges com el teatre 
i la dansa, a partir d’una histò-
ria clàssica per a nens.
Tindrà lloc el dijous 12 a les 
21h al Teatre Municipal l’Ate-
neu i donarà pas a tres dies de 
programació intensa per a tots 
els públics. L’obra es repetirà 
el divendres 13 en una funció 
escolar. Les invitacions de l’es-
pectacle inaugural es podran 
recollir a les taquilles del Te-
atre Municipal l’Ateneu i amb 
un màxim de 4 entrades per 
persona.

La Mostra PRO 
El cor de La Mostra PRO ba-
tegarà un any més a La Llotja 
instal·lada al Museu de la Pell. 
Dins de les activitats professi-
onals, cal destacar la jornada 
professional que tindrà lloc 
el dijous 12 amb una xerrada 
que donarà eines per apropar 
teatre i escola i el mercat de 
projectes d’espectacles com 
a plats centrals. El divendres 
13 tindrà lloc la taula rodo-
na “Quan comença a baixar 
el teló (i l’edat ens retira dels 

escenaris)” al voltant de la ju-
bilació dels artistes: què pas-
sa quan l’edat ja no et deixa 
desenvolupar la teva feina? 
Adreçada a professionals de 
tots els àmbits. Altres activi-
tats que es desenvoluparan al 
llarg dels quatre dies de fira 
són reunions ràpides i troba-
des pactades o informals que 
afavoreixen el contacte entre 
els diferents agents.

Venda d’entrades en línia i a 
taquilla
Ja està activa la venda d’entra-
des a: https://www.4tickets.
es/lamostraigualada/public/
janto/

Taquilles del Teatre Munici-
pal l’Ateneu
El 7 i el 8 d’abril Passatge d’En 
Vives
Dissabte 7 d’abril: d’11h a 13h 
i de 18h a 20h
Diumenge 8 d’abril: de 18h a 
20h

Taquilles de La Mostra 
d’Igualada
Del 12 al 15 d’abril a la Plaça 
de Cal Font
Dijous 12 d’abril: de 17:30h a 
21h
Divendres 13 d’abril: de 17:30h 
a 21:30h
Dissabte 14 d’abril: de 9:30h a 
13h i de 15h a 22h
Diumenge 15 d’abril: de 9:30h 
a 13h i de 15h a 18h
L’entrada dels espectacles Oh 
femme fatale de Oh!Diosas i 
Red Wine Cabaret de Sidral 
Brass Band (al Kiosk del Rec) 
només es podrà adquirir al 
mateix espai d’actuació des 
d’una hora abans de l’inici de 
la funció.

XERRADA / LA VEU 

Aquest dissabte 7 d’abril tin-
drà lloc el segon acte del cicle 
Kalopsia, la xerrada “Família 
i repressió” amb la participa-
ció de Txell Bonet, periodista 
i companya de Jordi Cuixart; 
Ramona Verdaguer, mem-
bre de la Xarxa de Familiars 
de Detingudes i Èlia Torres-
casana, membre de “Sallent 
respon”. L’acte tindrà lloc a les 
19.30 h a Les Cotxeres dels 
Moixiganguers i serà mode-
rat per la periodista Laura 
Farreras.
Per raons alienes a l’orga-
nització, el concert de Cesk 
Freixas, programat per tancar 
aquest acte, queda anul·lat i 
es recuperarà més endavant.

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 res-
posta no pot ser un altra que 
no sigui col·lectiva.

Txell Bonet, al cicle 
Kalopsia d’Iguala-
da aquest dissabte

Pep Farrés explicarà avui, el Menú de la Mostra
‘Diario di un brutto anatroccolo’, dels italians Factory Compagnia Transadriatica, inaugurarà 
la fira el dijous 12

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
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LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada comença a 
escalfar motors per a la 

diada de Sant Jordi. Un total 
de 725 alumnes de 29 escoles 
igualadines visitaran aquest 
espai per endinsar-se en la pe-
culiar llegenda de Sant Jordi, 
en una adaptació lliure i inte-
ractiva de la mà de Daniel Rio 
i Eva M. Sabaté. Per aquestes 
visites es comptarà amb una 
cua gegantina de drac confec-
cionada amb roba i retalls pels 
joves del Servei de Formació 
Laboral i del Servei de Teràpia 
Ocupacional de l’Àuria Grup.
Les visites seran un dels pun-
tals de l’agenda d’abril de la 
Biblioteca, però també diver-
sos tallers i xerrades que es 
faran al llarg del mes. D’una 
banda, en el marc del progra-
ma BiblioLab, s’ha organitzat 
un taller d’escriptura de re-
cords per als matins dels dis-
sabtes 21 i 28 d’abril, a càrrec 
de Laboratori de Lletres. I el 
mateix dia de Sant Jordi, el 
dilluns 23 a les 6 de la tarda, 
es farà un BiblioLab de contes 
interactius adreçat a infants 
de 3 a 12 anys i les famílies, 
de la mà dels professionals de 
Qpertin. Els dos tallers són 
gratuïts i només cal inscriure’s 
abans a la Biblioteca. També 
per als més petits, el dimarts 

17 d’abril a les 6 es farà una 
Hora del conte especial per 
commemorar el Dia Interna-
cional del Llibre Infantil i Ju-
venil.
Les presentacions del mes 
d’abril tindran un caire local, 
amb dos llibres de coneixe-
ments acabats de sortir del 
forn. D’una banda Jordi Ca-
mins presentarà, el 10 d’abril 
a les 7 de la tarda, el volum 
«Glaciares desde el aire: Pi-
rineos: Inventario y catalo-
gación actualizados». I d’altra 
banda, la touenca Elisa Vidal 
presentarà «Fillol i les seves 
masies», el divendres 20 a les 

Més de 700 alumnes d’Igualada 
visitaran la Biblioteca durant l’abril

7 de la tarda. Un exhaustiu 
treball de recerca on recupera 
de l’oblit llocs i persones del 
nucli de Fillol, un dels molts 
que hi ha a Sant Martí de 
Tous.
Finalment l’escriptor Josep M. 
Solà reflexionarà sobre el mo-
ment actual que viu Europa a 
partir de la pintura «Paisatge 
amb la caiguda d’Ícar», de 
Brueghel el Vell, en una con-
ferència que tindrà lloc el di-
jous 12 d’abril, a 2/4 de 8 de 
la tarda i que està organitza-
da pels Serveis Territorials de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

ART / LA VEU 

Amb motiu dels 10 anys 
del nou Santuari s’ha 
col·locat al timpà que 

hi ha sobre la porta de la faça-
na del Santuari una peça deco-
rativa. És una ceràmica, obra 
de l’escultor Lau Feliu, que ha 
volgut alguns elements impor-
tants de la història igualadina. 
Al centre hi ha la imatge de la 
Pietat, acompanyada pel pele-
grí que la presenta i per Josep 
Calassanç, fundador de l’Esco-
la Pia. També hi ha represen-
tats les muntanyes i el monestir 

de Montserrat, i la parròquia 
de Santa Maria d’Igualada.
La peça ja va ser beneïda el pas-
sat divendres 23 de març, dia 
de la Mare de Déu de la Pietat, 
però ho tornarà a ser el proper 
diumenge dia 8, a la missa de 
les 12 del migdia.

Nova obra d’art al 
Santuari de la Mare de 
Déu de la Pietat

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

Diumenge a les 6 de la tarda, 
els Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola han pro-
gramat un nou esdeveniment. 
En aquesta ocasió es tracta 
de Recull Líric a càrrec de la 
Companyia de Sarsuela Ciutat 
Comtal, amb solistes, actors 
còmics, L’Orquestra Àula Lí-
rica, Cor de Sarsuela, Cos de 
ball de l’Escola de Dansa Isa 
Moren, sota la coordianció 
musical de Xavier Dolç i la 
coordinació general de Rafa 
Miralles. 

Aquest espectacle està or-
ganitzat conjuntament amb 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola en el marc de la Set-
mana de la Gent Gran, per la 
qual cosa les butaques de pla-
tea estan numerades i reserva-
des per l’Ajuntament als seus 
convidats majors de 70 anys 
i acompanyants i tant mateix 
els Amics de la Música donem 
preferència als nostres abo-
nats i col·laboradors, als quals 
recomanem presentar-se amb 
una hora d’antelació.

“Recull líric” als 
Hostalets de Pierola



Nomenclàtor de guerra (VI)

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Continuem amb canvis de noms 
de carrers durant la guerra 
Plaça Enxub= JOSÉ NAKENS

Plaça d’Espanya= PICAPEDRERS
Carrer Esquiladors= AMNISTIA
Carrer Francesc Moragas= CASES 
BARATES
Rambla General Vives= F. FERRER I 
GUÀRDIA
Carrer Germanes Castells= L’ESPELT
Carrer Jaume Garcia Fossas= 
TEATRE
Carrer Joan Godó Llucià= VAPOR

Carrer Joan Maragall= ANSELM 
CLAVÉ
Carrer Joan Martí Franquesa= 
ESTRELLA
Carrer Milà Fontanals= FREDERIC 
RAHOLA

Foto: (AFMI num. 454) Delegació de 
l’Anoia de Proveïments  de la Genera-
litat, el 25 de febrer de 1937, a la ram-
bla General Vives (F. Ferrer Guardia), 
al costat del local de “Col.lectivació 
del Transport”. 
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LLIBRES / LA VEU 

El proper dimarts dia 
10 d’abril a les 19 h i a 
la sala d’actes de la Bi-

blioteca Central d’Igualada 
(Pl. Cal Font) es presentarà 
el nou llibre Jordi Camins: 
Pirineos. Glaciares desde el 
aire. Inventario y cataloga-
ción 2017.
Escrit en el llenguatge uni-
versal de la fotografia, va 
adreçat a tota la societat  
amb finalitat divulgativa. 
Les 93 pàgines documenta-
des amb 114 imatges aèries, 
ens mostren l’estat actual de 
cada aparell glacial i la seva 
ubicació en els 12 massissos 
pirinencs que encara acullen 
gel permanent.
Després d’explicar breument 
diferents conceptes bàsics 
sobre el gel, la seva forma-
ció, evolució i extensió, ens 
introdueix directament a 
l’estat del glaç als Pirineus, 
amb una actualització com-
plerta de tot el seu gel glacial 
al tancament de la campa-
nya glaciològica del 2017, 
així com les estimacions de 
la seva evolució en el marc 
de la situació climàtica actu-
al. L’evolució de les glaceres 
pirinenques és de gran im-
portància en el coneixement 
del comportament  global 
del gel, la limitada alçada 
de la carena en relació a la 
latitud geogràfica on es tro-
ba situada, fan dels Pirineus 

un indret únic en el món per 
aquestes observacions.
El llibre inclou l’inventari 
dels aparells glacials (glace-
res, congestes de gel i aparells 
residuals),  i permet compa-
rar la catalogació de tots ells 
en relació a les observacions 
fetes entre els anys 1982 y 
1985, comprovar massís per 
massís les extincions i modi-
ficacions que s’han anat pro-
duint al llarg dels darrers 35 
anys, explicant-ne de manera 
individualitzada l’evolució i 
fent referència a la seva mà-
xima extensió recent fa 170 
anys al final de la Petita Edat 
del Gel (PEG).
Les imatges aèries aporten 
una diferenciada i interes-
sant  perspectiva de les glace-
res dels Pirineus. De manera 

Jordi Camins presenta el seu llibre 
“Pirineos. Glaciares desde el aire. 
Inventario i catalogación 2017”

volguda els vols d’observació 
s’han fet just abans de les 
primeres nevades de tardor 
i conseqüentment amb tot 
el gel visible, sense restes de 
neu de la temporada anterior. 
Aquestes condicions i les 
ombres de tardor que projec-
ten els cims sobre molts dels 
racons on encara resisteix el 
glaç, són les més adients per 
documentar l’estat actual del 
gel , tot i que certament no 
són les adequades per obte-
nir fotografies espectaculars 
dels Pirineus.
No cal dir que per tots els 
que estimen l’alta muntanya, 
la fotografia aèria els trans-
portarà a aquells indrets, re-
correguts i cims que segura-
ment no han tingut ocasió de 
contemplar a vista d’ocell.

LLENGUA / LA VEU 

El CNL Montserrat i 
el Cineclub Ateneu 
d’Igualada han signat 

un conveni de col·laboració 
per promoure i potenciar el 
consum de cinema en català. 
L’entitat ofereix descomptes 
als participants del Voluntari-
at per la llengua i als alumnes 
dels cursos del CPNL en les 
projeccions de cinema efec-
tuades en català o doblades al 
català i en el cicle Gaudí. 
Aquesta setmana, Ricard 
Fusté, president de l’entitat 
Cineclub Ateneu, i la regido-
ra i representant del Consell 
de Centre del CNL Mont-
serrat, Anna Crespo, han fet 
efectiu el conveni que per-
metrà la col·laboració entre 
les dues entitats, per tal de 
potenciar la difusió i el con-

sum del cinema en català i el 
foment de la llengua catalana 
a través del gènere cinemato-
gràfic. 
D’aquesta manera, totes 
aquelles persones que dispo-
sin del carnet del CPNL o del 
Voluntariat per la llengua po-
dran gaudir dels descomptes 
acordats que preveuen una 
entrada rebaixada a 5 euros 
en les projeccions setmanals 
en català o en versió original 
subtitulades al català i entra-
da a 3 euros en les pel·lícules 
del cicle Gaudí. 
Amb aquesta signatura Cine-
club Ateneu passa a formar 
part del conjunt d’entitats 
que es comprometen a afavo-
rir, estimular i fomentar l’ús 
del català, amb la finalitat de 
fomentar-ne el coneixement 
i l’ús en el món del cinema i 
l’audiovisual. 

El CPNL i el Cineclub 
Ateneu signen un 
conveni de col·laboració



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Roser Capdevila i Valls, o “La nena que volia dibuixar”

U n món petit dins d’una gran ciutat, el seu 
barri, Horta, i tot un retrat de família de la 
dècada dels 40: dels anys de l’escassetat d’ali-

ments i de moltes privacions, i del temps de l’estra-
perlo 
Filla de la Barcelona de la postguerra, nascuda al ge-
ner del 39, el seu entorn familiar va ser el d’una fa-
mília modesta i bastant sensible al món de la cultura 
i de l’art. Ella, amb una inconfessable passió per les 
arts plàstiques -especialment per al dibuix i la pintura 
a l’oli i l’aquarel·la- que li venia de ben a prop, no va 
tardar a projectar el seu futur fins que es va especialit-
zar en Belles Arts a l’Escola Massana, de Barcelona. La 
seva llarga trajectòria artística l’emplaça, ja amb prou 
solvència, en uns anys 80 en què es va lliurar plena-
ment a l’escriptura i la il·lustració de llibres especial-
ment dirigits a la infància; i, és a partir del 1990 quan, 
en col·laboració amb la productora Cromosoma, es 
va fer més que famosa gràcies a la sèrie de dibuixos 
animats “Les tres bessones” i a una conseqüent col-
lecció de llibres. Llargament premiada i homenatja-
da, aquests dies acaba de presentar-nos, a la Llibreria 
Aqualata, la seva pròpia història, és a dir, un viatge per 
la seva biografia.
En aquesta publicació, ella va presentant tot un des-
plegable de records: situacions d’aquells moments de 
reunió familiar amb el  plat a taula en què mai no es 
passava per alt la benedicció dels àpats i ... després es 

menjava el que li servien, en mig 
de llargs silencis. Aquells anys en 
què es feia vida entre el menjador i 
la cuina perquè eren les zones més 
càlides de la casa, gràcies al braser 
i als fogons de l’anomenada “cuina 
econòmica”; i a les nits d’hivern, 
les habitacions -que eren com una 
nevera- no s’escalfaven, tan sols un 
braser sobre els llençols servia per 
a tallar freds insofribles.
Resseguint l’obra, cada pàgina és 
una invitació a visualitzar que, 
moltes cases d’aquella època no 
tenien bany i, per tant, els mem-
bres de la família es banyaven amb 
els peus dins d’una palangana ple-
na d’aigua que s’escalfava amb olles i olles. I, per des-
comptat, no hi havia vàter: només existien les comu-
nes (a l’exterior), amb la seva tapadora.
Tanmateix, un dels capítols que més havia d’entusias-
mar a les criatures havia de ser l’escola; però aquest 
no era el cas. Les grisors de l’època no regalaven gaire 
bons records; i, en aquest sentit, si hi havia capítols 
foscos de la memòria escolar aquests eren els corres-
ponien a les assignatures de: Formación del Espiritu  
Nacional, el manual de l’adoctrinament patriòtic del 
règim franquista, i també l’assignatura de Religió, 

amb la memorització del catecisme 
inclosa, uns coneixements imposats 
en què s’ensenyava que només la 
gràcia de Déu  perdonava els pecats 
i estalviava als fidels el pas pel pur-
gatori o bé anar a parar a l’infern. 
Emperò, fora de les hores d’escola, 
el que esmenta amb més afecte són 
aquells espais de la casa que tenien 
la màgia de convertir-se en un veri-
table escenari per a jugar a qualse-
vol cosa.  
El trànsit cap a convertir-se en una 
nena responsable, el sortir a com-
prar a les botigues del barri la feia 
sentir-se més gran. Amb uns exigus 

recursos per a entretenir-se,  les botigues eren un punt 
de reunió quotidià i, de vegades, de xafardeig sobre la 
vida del veïnatge. La botiga de queviures, la taverna 
i la lleteria, a més del forn, i de tant en tant les adro-
gueries eren les destinacions comercials més concor-
regudes de prop de casa.  Altres botigues importaven 
poc, ja que per exemple la roba i les sabates eren con-
siderades gairebé complements de vestir i, com que 
tot s’aprofitava molt, només s’hi anava per a situaci-
ons molt assenyalades; en efecte, a excepció del calçat, 
quasi tota la roba es confeccionava a casa i a mà.
Si més no, si alguna cosa li va quedar ben aviat prou 
gravada va ser l’escassetat del paper: el paper era un 
bé al qual no tothom hi tenia accés. Gracies al paper 
i als seus primers dibuixos, ella es va anar creant el 
seu món. Més endavant, superades malalties i pèrdues 
familiars, va aprendre a trencar motlles i allunyar-se 
d’aquell recinte tancat -d’aquella societat erma i arcai-
ca que era el seu petit univers d’Horta- per a fer-se 
gran, anar-se’n de casa, i lluitar per a posar en funci-
onament el seu propi cervell cara a realitzar-se com a 
dibuixant de professió. 
Si bé, aquest llibre és una mena de llegat d’una èpo-
ca, que l’autora cedeix a les noves generacions; per a 
les persones grans ha de ser  una no menys amable 
història personal vestida de testimonials i fascinants 
il·lustracions. Una meravella!

XTREMKUIR.4. 2018
Mostra dels treballs en cuir realit-
zats per l’alumnat dels cicles for-
matius de grau superior.
Del 2 al 27 d’abril 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 so-
bre tela han estat.
Fins el mes de maig al vestíbul del 
Teatre de l’Aurora.

XILOGRAFIES. LA 
FUSTA FETA IMATGES
L’exposició posa en valor la xilogra-
fia catalana, l’art de gravar peces es-
cultòriques de baix relleu en fusta 
dels períodes barroc i neoclàssic
Del 24 de març al 13 de maig al Mu-
seu Molí Paperer.

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.

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

SURT A VEURE ELS 
TRES TOMBS
Exposició dels dibuixos infantils 
realitzats pels nens i nenes de les 
escoles d’Igualada que s’han pre-
sentat al concurs sobre la festa dels 
Tres Tombs
Del 6 al 21 de març a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central.

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.

EXPOSICIONS
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CARAMELLES
Òdena 

Tradicional cantada de caramelles, i ja són 
22 anys
Diumenge a partir de 2/4 de 10 del matí 
pels barris i el nucli d’Òdena .

FESTA DE LA FORJA
Piera 

Tallers de forja oberts a tothom per apren-
dre l’art de forjar, exhibició de vidre bufat, 
parades d’artesania i per als més menuts 
tallers de circ i malabars.
Diumenge a partir de les 10 del matí a la 
plaça del Sant Crist.

CINEMA FAMILIAR
Piera 

Projecció de la pel.lícula apat per a tots els 
ùblics “Paddington 2”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

SARDANES
Vilanova del Camí 

Ballada de sardanes organitzada per 
l’Agrupació vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

TEATRE
Vilanova del Camí 

Xarxa Vilanova presenta “la cigala i la for-
miga de Xip Xap.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Centre 
olivalent de Can Papasseit.

DOCUMENTAL/PRESENTACIÓ
Jorba 

Projecció del documental “La revolta de 
l’u”, documental col.lectiu sobre l’1 d’octu-
bre a l’Anoia i Alta Segarra. Presentació del 
llibre “Operació urnes” amb la presencia 
de Laia Vicens, coautora.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
polivalent.

CONCERT VERMUT
Capellades 

Concert a càrrec del Quartet Català És la 
unió de quatre excel·lents músics que fan 
una música instrumental inspirada en la 
cultura catalana.
Diumenge a la 1 del migdia a la cafeteria 
de la Lliga.

DILLUNS 9  

CONFERÈNCIA
Igualada 

Jaume Mas. “El mercat i la fira de Calaf. 
Laureà Figuerola, un fill il·lustre de la vila”
Llicenciat en geografia i història, professor 
de l’Institut Joan Mer-cader d’Igualada. Ha 
estat arxiver de l’Ajuntament de Calaf. Or-
ganitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 10 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

“Glaciares desde el aire. Piri-neos: Inven-
tario y catalogación actualizados”, de Jordi 
Camins
Una visió aèria i actualitzada de l’estat de 
les glaceres dels Pirineus.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMECRES 11 

TALLER PER A JOVES
Igualada 

DEBAT A BAT: El que diem i no diem
Taller adreçat a joves de 12 a 16 anys, on 
art, filosofia i literatura s’uniran per parlar 
sobre temes d’actualitat a partir d’àlbums 
il·lustrats..
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera 

Presentació de llibre “El viatge de Kalilu” 
és un relat que explica al món la dura i ini-
maginable experiència que Kalilu pateix 
per arribar Europa com a emigrant sense 
papers.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

DIJOUS 12

LA MOSTRA
Igualada 

 Comença la Mostra d’Igualada. La 29a 
Fira de Teatre Infantil i Juvenil.
Dijous durant tot el dia per diversos 
espais de la ciutat.

CONFERÈNCIA
Igualada

“Ícar i la idea d’Europa”, a càrrec de Josep 
M. Solà i Bonet
La conferència parteix d’una reflexió al 
voltant de la pintura «Paisatge amb la cai-
guda d’Ícar» (1558) de Brueghel el Vell. .
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca 
Central.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Piera

“Trobada de nois i noies que han llegit un 
mateix llibre. En aquesta ocasió “La inven-
ción de Hugo Cabret” .
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca.

SOPEM LLIGATS
Capellades

Sopem lligats amb Jaume Riba Ribalta, un  
d’aquells capelladins que sense fer soroll 
ha fet un munt de coses per Capellades i 
la seva gent.
Dijous a les 9 del vespre al Saló Rosa de 
la Lliga.

DIVENDRES 6 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

“El viatge de la Shalaka” , de Dolors Rovira 
Rovira. Tertúlia d’infants de 7 a 10 anys, 
que han llegit tots el mateix llibre. Aquest 
club es farà en col·laboració amb els Moi-
xiganguers d’Igualada dins el projecte 
«Colla castellera de la canalla lectora»
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca i al local dels Moixiganguers.

XERRADA
Igualada 

El Menú de La Mostra d’Igualada
El director artístic de La Mostra d’Iguala-
da, Pep Farrés, presentarà la programació 
de la fira de teatre i respondrà les pregun-
tes del públic per orientar en la selecció 
d’espectacles
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a l’Ado-
beria Bella.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Carla ‘Night Thoughts’
CARLA , l’alter ego musical de la vigatana 
Carla Serrat, presen-ta el projecte ‘Night 
Thoughts’ acompanyada del seu germà 
Toni Serrat.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

SOPAR CONCERT
Calaf 

Sopar concert amb TxnQ13h. Txesky i 
Quico 13 recuperen un projecte on versio-
nen alguns dels seus temes preferits.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al Cafè del 
Casal.

CINEMA
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Su mejor histo-
ria” Pel·lícula dirigida per Lone Scherfig 
i ambientada a Londres durant la Segona 
Guerra Mundial.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Lliga.

DISSABTE 7

JORNADA
Igualada 

Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
Tallers, tasts, xerrades, fira, presentacions, 
dinar, i molt més per descobrir la cultura po-
pular relativa a l’ús de la vegetació silvestre.
Dissabte durant tot el dia a l’Espai Civic 
Centre, al passeig, al Casal del Passeig i 
carrers adjacents.

LLIURAMENT DE PREMIS
Igualada 

Surt a veure els Tres Tombs
Atorgament de premis del Concurs de di-
buix infantil organitzat amb motiu de la 
festivitat dels Tres Tombs.
Dissabte a les 12 del migdia a la Bibliote-
ca Central.

MÚSICA
Igualada 

La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia es 
complau a acompanyar a la jove promesa 
del fagot Maria Selvas en el debut com a 
solista. Conjuntament interpretaran el 
concert per a fagot i orquestra de W.A. 
Mozart. .
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CARAMELLES
Igualada 

XXIX Cantada de Caramelles
Un any més, surten a cantar pels carrers de 
la ciutat per celebrar la Pasqua i l’arribada 
de la prima-vera..
Dissabte a partir de les 4 de la tarda pels 
carrers i places de la ciutat.

DINAR CONCERT
Calaf 

“Que tornin les tavernes!”. Dinar popular i 
música improvisada per qui porti els seus 
instruments i ganes de gresca
Dissabte a les 2 del migdia al Cafè del Casal.

CARAMELLES
Òdena 

Tradicional cantada de caramelles, i ja són 
22 anys
Dissabte a partir de les 3 de la tarda per 
les masies i acabament a l’Espelt.

DIUMENGE 8  

MÚSICA
Igualada 

Trobada Country 
Un bon pla de diumenge tarda per als 
amants de la música i el ball country.
Diumenge a les 6 de la tarda al Cafè de 
l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“La visita de la vella dama” de Farrés Brothers 
i cia.
Vicky Peña és la Clara, la multimilionària 
que torna al poble natal disposada a en-
frontar-se al passat. Té una mà de marbre, 
una cama de fusta i molta set de justícia, o 
de venjança..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

POESIA
Igualada 

Segon recital poètic del Cicle (H)original. 
Aquest segon recital el protagonitzaran 
Mireia Calafell i Marçal Font..
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Casal 
Popular El Foment.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

“Recull Líric”, a càrrec de la Companyia 
de Sarsuela Ciutat Comtal, amb solistes, 
actors còmics, L’Orquestra Àula Lírica, 
Cor de Sarsuela, Cos de ball de l’Escola de 
Dansa Isa Moren
Diumenge a les 6 de la tarda al teatre del 
Casal Català.
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Palestins i libanesos
A Tous • El insulto

RAMON ROBERT / 

Aquesta producció libanesa ha 
estat nominada als Oscar (a 
la millor pel.lícula de parla no 

anglesa), va guanyar el premi del pú-
blic en la Semici de Valladolid i també 
destaca pels seus actors. De fet, en el 
darrer Festival de Cinema de Venècia, 
el premi al millor actor va ser per a un 
d’ells, Kamel Basha.
En clau de paràbola social, El insulto 
explica un petit conflicte veïnal que 
cada vegada es va fent més gros. Toni, 
cristià libanès, rega les plantes del seu 
balcó. Una mica d’aigua es vessa acci-

dentalment al cap de Yasser, palestí i 
capatàs d’una obra. Llavors esclata una 
baralla. Yasser, furiós, insulta Toni. Ell, 
ferit en el seu orgull, decideix portar 
l’assumpte davant la justícia. Comença 
així un llarg procés en el qual el con-
flicte prendrà una dimensió nacional, 
enfrontant a palestins i cristians liba-
nesos.
Amb narrativa fluïda i algunes línies 
paròdiques, aquesta pel.lícula del cine-
asta libanès Ziad Doueri sorgeix a par-
tir de la humanista voluntat de bastir 
ponts entre comunitats dissemblants, 
alhora que reflecteix les divisions po-
lítiques i religioses del Líban.

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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Misteris per resoldre
A Montbui •  El aviso

RAMON ROBERT / 

S ’estrena El aviso, la nova pel.
lícula del cineasta barceloní 
Daniel Calparsoro, de qui po-

dem recordar títols com Salto al va-
cio (1995), Combustión (2013) o Cien 
años de perdón (2015). Sense deixar les 
empremtes pròpies del seu cinema an-
terior, Calparsoro presenta un thriller 
de misteri i crims en què prevalen les 
situacions dramàtiques i el clima de 
tensió si suspens. El passat i el present 
es creuen en una cursa contrarellotge 
d’un home per salvar la vida d’un nen.
Nico, un nen de deu anys, rep una 
carta amb una amenaça de mort, però 
ningú en el seu entorn sembla donar-li 
cap mena de crèdit. Jon (Raúl Aréva-

lo, actor habitual en el cinema policíac 
espanyol), un home  obsessionat amb 
els números, investiga una sèrie de 
morts ocorregudes al llarg dels anys 
en el mateix lloc i que semblen tenir 
un patró en comú. Desxifrar aquesta 
seqüència potser és l’única cosa que 
podrà salvar Nico.
En paraules del director: “La pel.lí-
cula avança amb ritme i decisió des-
vetllant a uns personatges únics que 
s’enfronten en universos paral·lels a 
la mateixa situació. Els girs de guió, 
els enigmes i les sorpreses estan servi-
des en aquest thriller d’intriga on res 
és el que sembla, i, on els sentiments 
d’amor i desesperació s’entrecreuen 
creant una tela d’aranya carregada 
d’emocions 

El misteri van Gogh
El racó del Cineclub •  Loving Vincent

RICARD FUSTÉ/ 

E l dijous 12 d’abril, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presenta 
la producció polonesa del 2017 

Loving Vincent, dirigida per Dorota 
Kobiela i Hugh Welchman, en doble 
sessió a les 20 h i a les 22 h.
El carter Roulin encarrega al seu fill 
Armand que lliuri la carta que Vin-
cent Van Gogh, abans de morir, havia 
intentat inútilment fer arribar al seu 
germà Theo. Però ara Theo també és 
mort. A partir d’aquí, Armand inicia 
una investigació sobre els últims dies 

del turmentat pintor, llavors ignorat i 
avui tan cotitzat.
Més enllà de l’interès que lògicament 
desperta l’atzarosa vida del pintor (la 
seva trajectòria ja havia estat aborda-
da pel cinema en diverses ocasions), 
Loving Vincent destaca poderosament 
perquè és el primer film d’animació 
de la història els fotogrames del qual 
(uns 60.000) han estat pintats a l’oli 
per artistes experts en aquesta moda-
litat i evocant en tot moment el treball 
del mestre holandès, tot i que el film 
alterna el color i el blanc i negre. Més 
enllà del seu mèrit evident, el resultat 
és visualment fascinant.



SUITE FRANCESA 
Regne Unit. Drama romàntic. De Saul Dibb. Amb Michelle 
Williams, Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas.  
Any 1940, a un petit poble francès, durant l’ocupació nazi. 
Lucile espera notícies del seu marit, presoner de guerra, 
mentre porta una sufocant existència al costat d´una con-
troladora sogra. Ambdues son  alienes a la realitat de la 
guerra fins que arriben uns refugiats parisencs, així com un 
regiment de soldats alemanys. Un refinat oficial alemany 
viurà amb elles.

READY PLAYER ONE
Estats Units. Ciència-ficció. D’ Steven Spielberg. Amb Tye 
Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance.
Any 2045. Wade és un adolescent a qui li agrada evadir-se 
del món real a través d’una popular utopia virtual a escala 
global anomenada Oasis. Un dia, el seu multimilionari cre-
ador mor, però abans ofereix la seva fortuna al guanyador 
d’una elaborada recerca del tresor a través dels racons més 
inhòspits de la seva creació.

EL AVISO
Espanya. Intriga. De Daniel Calparsoro. Amb Raúl Aré-
valo, Aura Garrido, Hugo Arbués, Belén Costa, Antonio 
Dechent. 
 Nico, un nen de deu anys, rep una carta amb una amenaça 
de mort, però ningú en el seu entorn ho sembla creure. Jon, 
un jove obsessionat amb els números, investiga una sèrie de 
morts ocorregudes al llarg dels anys en el mateix lloc i que 
semblen tenir un patró en comú. Desxifrar aquesta seqüèn-
cia potser és l’única cosa que podrà salvar Nico.

LOVING VINCENT
Polònia. Animació, biografia. De Dorota Kobiela, Hugh 
Welchman
 Singular llargmetratge compost per pintures animades. És 
un film homenatge a Van Gogh en el qual cada fotograma 
és un quadre pintat sobre oli, tal com el mateix Vincent ho 
hagués pintat. Els seus 80 minuts de durada estan integrats 
per més de 50 mil fotogrames que han estat pintats, un a 
un, per un equip d’excel·lents pintors al llarg de sis anys, tots 
inspirant-se en l’estil i art magistral de Van Gogh.

EL INSULTO
Liban- França. Drama. De Ziad Doueiri. Amb Adel Ka-
ram, Kamel El Basha, Christine Choueiri. 
Toni, cristià libanès, rega les plantes del seu balcó. Una mica 
d’aigua es vessa accidentalment al cap de Yasser, palestí i 
capatàs d’una obra. Llavors esclata una baralla. Yasser, fu-
riós, insulta Toni. Ell, ferit en el seu orgull, decideix portar 
l’assumpte davant la justícia. Comença així un llarg procés 
en el qual el conflicte prendrà una dimensió nacional, en-
frontant a palestins i cristians libanesos.. 

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..

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.

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) 

LA TRIBU 
Dv: 18:30
Ds: 16:30
Dg: 16:30
Dll: 17:30
Dc: 18:45

READY PLAYER ONE 
Dv: 20:30
Ds: 18:30/21:30
Dg: 18:30/21:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17.00 (VOSE)

LOVING VINCENT (Cineclub) 
Dj: 20:00/22:00 (VOSE)

1/CAMPEONES
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00

2/READY PLAYER ONE 3D 
Dv Ds Dll a Dj: 17:30
Dg: 12:20/17:30
2/READY PLAYER ONE 
Dv a Dll  Dc Dj: 20:15
2/READY PLAYER ONE (VOSE) 
Dm: 20:15
2/WINCHESTER 
Dm: 22:50

3/ LA TRIBU  
Dv a Dj: 18:15/20:30/22:45
3/ EL HIJO DE BIGFOOT  
Ds: 16:05
Dg: 11:55/13:50/16:05

4/ PETER RABBIT
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds: 15:55/18:00
Dg: 12:10/14:00/15:55/18:00
4/ TOMB RAIDER
Dv a Dj: 20:00/22:35

5/ READY PLAYER ONE
Dv Dll a Dj: 19:10/22:15
Ds: 16:20:19:10/22:15
Dg: 13:15/16:20/19:20/22:15

6/ JUEGO DE LADRONES. EL ATRA-
CO PERFECTO
Dv: 19:00/21:45
Ds: 16:00/19:00/21:45
Dg: 12:50/16:00/19:00/21:45
Dll Dc i Dj: 17:05/19:45/22:30
Dm: 17:05/22:30
6/ JUEGO DE LADRONES. EL ATRA-
CO PERFECTO (VOSE)
Dm: 19:45

7/ PACIFIC RIM: INSURRECION
Dv a Dj: 18:20/20:25
7/ GORRION ROJO
Dv a Dj: 22:30
7/ UN PLIEGUE EN EL TIEMPO
Ds: 16:15
Dg: 12:00/14:05/16:15

8/ PETER RABBIT 
Dv i Ds: 17:215
Dg: 15:00/17:15
8/ EL JUSTICIERO 
Dv a Dj: 19:25/21:40
8/ BLACK PANTHER
Dg: 12:15
8/ SIN RODEOS
Dll a Dj: 17:15

SALA AUDITORI

TOMB RAIDER
Dv:18:15
Ds i Dg: 16:15
EL AVISO
Dv:20:30
Ds i Dg: 18:45/20:30

SALA PETITA

SIN RODEOS
Dv: 18:30
Ds: 16.30/18:30
Dg: 20:40
GRINGO
Dv i Ds: 20:30
Dg: 16:15/18:30

WONDER  
Ds: 18:00
EL INSULTO  
Ds: 19:40
SUITE FRANCESA  
Dg: 18:00
EL INSULTO  
Dg: 19:40
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RESTAURANTS

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

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

POESIA / LA VEU 

El proper diumenge 8 
d’abril a les 12:30h, al 
Casal Popular d’Igua-

lada, el Foment, tindrà lloc el 
segon recital poètic del Cicle 
(H)original, que té lloc du-
rant aquest mes d’abril amb 
motiu de l’exposició ‘Gene-
ració (H)original’. Aquest 
segon recital el protagonitza-
ran Mireia Calafell i Marçal 
Font.

Mireia Calafell (Barcelona, 
1980) ha publicat ‘Poètiques 
del cos’ (Galerada, 2006; Pre-
mi de poesia Amadeu Oller 
2006 i VIII Memorial Anna 
Dodas 2008), ‘Costures’ (Vi-
ena Edicions, 2010; Premi 
Josep M. López Picó de Po-
esia 2009) i ‘Tantes mudes’ 
(Perifèric Edicions, 2014; 
Premi de poesia Benvingut 
Oliver 2013 i Lletra d’Or al 
millor llibre publicat en ca-
talà). Alguns dels seus poe-
mes formen part d’antologi-

Segon recital poètic (H)
original amb motiu de 
l’exposició ‘Generació 
(H)original’

Marçal Font (Badalona, 
1980) és guanyador dues 
vegades del Poetry Slam de 
Barcelona (2010 i 2011), del 
Campionat d’Espanya de Po-
etry Slam 2011 i semifinalis-
ta de la Coup du Monde du 
Slam de París de l’any 2012. 
Llicenciat en Teoria de la 
Literatura i Literatura Com-
parada per la Universitat de 
Barcelona, té treballs com a 
traductor de novel·la, assaig 
i poesia. Propietari d’una 
llibreria de segona mà a Ba-
dalona anomenada Llibreria 
Fènix, la seva poesia ha estat 
traduïda al francès, l’ànglès i 
l’alemany i publicada en di-
verses revistes i antologies 
catalanes, espanyoles, esco-
ceses, franceses i eslovenes, i 
amb els seus versos ha viatjat 
per quasi tota la Península i 
a festivals de poesia per tot 
Europa. Ha publicat els lli-
bres ‘Frutos del Desguace’ 
(Editorial Ya lo dijo Casi-
miro Parker, 2013), i ‘Gar-
buix’ (Edicions Pont del Pe-
troli, 2014).

Exposició ‘Generació (H)
original’
‘Generació (H)original’ és 
un retrat coral representa-
tiu 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 poètiques que, 
al llarg de més de 16 anys, ha 
esdevingut un dels centres 
neuràlgics i transformadors 
de la poesia en llengua cata-
lana. Un grup de poetes que 
ha revolucionat el panorama 
poètic del país.
La mostra que estarà expo-
sada fins el 30 d’abril es veu 
complementada amb un ci-
cle de recitals poètics, amb la 
fórmula de la taquilla inver-
sa, protagonitzat per alguns 
dels membres d’aquesta ‘Ge-
neració (H)original, i comis-
sariat per Roger Mula.

es publicades a l’Argentina, 
Brasil, Holanda, Regne Unit, 
Emirats Àrabs i Espanya, i ha 
participat a diversos festivals 
internacionals de poesia. 
Treballa a Artsmoved, des 
d’on desenvolupa projectes 
culturals i educatius. És co-
directora del festival Poesia 
i +, amb Martí Sales i Pere 
Almeda des de 2016. I actu-
alment és la codirectora de 
Barcelona Poesia, juntament 
amb la també poeta Àngels 
Gregori. Des de 2017, for-
ma part de la Fundació Ma-
ria-Mercè Marçal.



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Egoista llicenciat en Psicologia / 2. Superar els principis segons qui els 
manté. Estranya manera de desprendre / 3. Mor en estranyes circumstàncies. Fa la seva feina de 
contenció ben apretada. Per obrir boca / 4. Cabdills, guies. En certa manera és una fita, almenys 
pel ramader / 5. Patí per si no té prou mèrit. Instrument que imita el vent / 6. Cada un en versió 
femenina, plural i sintètica. Al fons del fons / 7. Amics d’Anar a Classe. Engego un tret traïdor 
per l’esquena / 8. Una icona en un pati com aquest el faria trencador. Aplec animal sense ànim 
festiu / 9. Completen la colla. Delato la presència de la incògnita. Bonir sense vocalitzar / 10. Es 
presenta a tall de drecera. El que més aprecia del formatge és l’aspecte / 11. Les mil i prou. Un 
dels nou arconts del govern d’Atenes, àlies ‘Marc el polèmic’. La una i prou / 12. Bèstia marina 
disfressada de planta. Cap i ales d’ocell i cos de lleó, tot ell capgirat / 13. Duu per corona una 
ermita. Endureix el camí, si fa falta.

VERTICALS: 1. Comprovi si el pastís puja bé i bo. Reivindicat per la multitud / 2. Abracen 
en Nèstor. Rebaixat progressivament d’intensitat. Llenç amb interès dermatològic / 3. No saps 
com embruta, reina, aquesta resina! Eina d’utilitat agrícola / 4. No són herbes remeieres però 
sí força rioleres. El rei de les explotacions / 5. Mori de mala manera per culpa d’aquesta altra 
herba. Pack d’animació pel tafaner de l’Any Nou / 6. Dòlar excarcerat. Es refereix a una part 
del pulmó gens singular. A en Pau Riba aquesta lletra li va ocupar 300 pàgines / 7. Posaren 
de qualsevol manera l’ésser humà. Divises literàries / 8. Temes sense cap ni peus. Malalta per 
desprendiments. Asta i bandera / 9. Madrilenya de raça, i això que té alguna cosa de mestissa. 
El pispa que altera la Tura / 10. Retardant el cobrament per un preu ascendent. Més sonor que 
idiota, més contundent que estúpid / 11. Quan decau el dia. Xocolata que es desfà però no a la 
boca. Anima de màrtir / 12. Com que són de ciutat duen el barnús rebregat. Que la porti el veí, 
l’anella del jou.

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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Les 7 diferències per Nadia Giménez

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
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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



Abril
6: Marcel·lí; Sixt I, papa; Guillem.

7: Joan Bta. de La Salle; Epifani; Germà 
8: Joan d’Organyà; Macària.
9: Maria de Cleofàs; Marcel  

10: Ezequiel; Dimes; Terenci.
11: Estanislau; Isaac. 

12: Juli I, papa; Damià; Vísia. 

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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ESGLÉSIA / LA VEU 

428 aniversari de la Suor de 
Sang al Roser 
Un any més, el divendres 
sant, l’església del Roser, s’em-
plenà de fidels en el viacrucis 
commemoratiu de la suor de 
sang del sant Crist d’Iguala-
da. La cerimònia fou presi-
dida per Mn. Xavier Bisbal, 
prior eclesiàstic acompanyat 
del diaca Mn. Pere Roig.
La Coral de Santa Maria, 
dirigida per Coni Torrents 
amb Maite Torrents a l’orgue, 
acompanyà els cants, amb una 
selecció de salms i motets, fal-
cant uns textos adaptats amb 
accent igualadí per Mn. Xa-
vier Bisbal. Es cantà el Crec 
en un Déu de Ll. Romeu, i fi-
nalment hi hagué la veneració 
de la Imatge, amb el cant dels 
Goigs del sant Crist d’Iguala-
da, de Ll. Millet.

Solemne ofici presidit per 
Mons. Romà Casanova 
El dimarts de Pasqua, prop 
d’una trentena de clergues 
igualadins i forans acompa-
nyaren al bisbe de Vic, mon-
senyor Romà Casanova, en 
l’ofici solemne que se celebrà a 
les 11 del migdia a la basílica 
de Santa Maria, plena de fidels 
com en les gran festivitats.
El bisbe Dr. Casanova pronun-
cià la homilia fent referència al 
contingut d’una de les estrofes 
dels “Goigs del sant Crist” de 
Marià Serra, concretament la 
que comença «es cinc llagues 
font divina, de la nostra lliber-

tat...». El prelat vigatà posar 
de relleu la simbologia dels 
braços oberts del crucificat i 
el cor sagnant de generositat i 
amor envers la seva fillada.
 Els cants foren a càrrec de la 
Coral de Santa Maria d’Igua-
lada sota la direcció de Coni 
Torrents, amb l’acompanya-
ment a l’orgue de Lluís Victori. 

Festes del Sant Crist a Igualada

S’interpretà la missa “In hono-
rem sancti Hieronymi” de la 
compositora igualadina Maria 
del Rio. A l’ofertori hi hagué 
l’estrena del motet “Espòs de 
Sang”, escrit per aquesta oca-
sió per veus mixtes i orgue, 
lletra de Lleonard del Rio i 
música de Joan Martínez-Co-
làs que fou dirigit pel mateix 
compositor. És una composi-
ció d’aire pasqual a ritme de 
sardana.
Desprès de la comunió Eli-
sabet Farrés va interpretar el 
sonet “A Igualada en el cente-
nari del sant Crist”, de Daniel 
Mestre.
La missa va acabar amb bene-
dicció solemne i el cant dels 
“Goigs al sant Crist d’Iguala-
da” de Ll.Millet.
Desprès de l’ofici, i a la matei-
xa basílica el grup Mezzos, va 
oferir un concert vocal.

Demà dissabte cloenda de les 

festes
Demà a les 8 del vespre a la 
basílica tindrà lloc l’Eucaris-
tia de cloenda de les festes del 
sant Crist 2018 que presidirà 
el prior eclesiàstic Mn. Xavier 
Bisbal. Els cants aniran a càr-

rec de la Coral de Santa Maria, 
sota la direcció de Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament 
a l’orgue de Maite Torrents. En 
acabar, es retornarà processi-
onalment la imatge a la seva 
capella.

Fotografia de grup amb Mn. Xavier Bisbal, prior eclesiàstic, Mn. Pere 
Roig, diaca, cantaires de la Coral de Santa Maria i Priors del Sant 

Crist. / JOAN TALAVERA Coral de Santa Maria. 

Joan Martinez Colàs dirigint l’estre d’Espòs de Sang. Començament de l’ofici

Sortida de la processó



              

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

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·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
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

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
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Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 6: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DISSABTE 7: LA CREU
Pl. de la Creu, 7

DIUMENGE 8:  MR SINGLA 
Pujadas, 47

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 9: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMARTS 10: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMECRES 11: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIJOUS 12: ADZET
Av. Barcelona, 9
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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 CRISTIAN TREPAT /  
Cap d’Entreteniment i Culturals de TV3

Divendres, 6 d’abril de 2018

“TV3 està en l’ull de l’huracà, 
ens miren amb lupa”

Soc igualadí, però la vida i la feina m’han portat a viure a Barcelona. El camí contrari que va fer el meu pare, 
enginyer tèxtil, per treballar a Igualada i conèixer la meva mare, bibliotecària. A Igualada hi tinc germans, nebots, 
família i amics que m’estimo moltíssim, i procuro veure tant com puc. Tinc 40 anys, estic casat, i l’Ona (12) i el 
Pol (8) m’han fet l’home més feliç del món. Treballo a TV3, primer als Serveis Informatius i ara a programes 
d’Entreteniment i Culturals, des d’on lluitem cada dia per oferir uns continguts de qualitat i mantenir el lideratge 
de la televisió pública d’aquest país.

Quina és ara la teva funció concretament?

Abans els dos departaments, Entreteniment i Cul-
turals, estaven separats i l’encàrrec i objectiu que 
em vaig marcar en arribar va ser portar continguts 

culturals al canal  principal. Sobretot tenint en compte que el 
panorama pressupostari ja es veia una mica difícil i que si volí-
em seguir oferint continguts culturals, com és la nostra vocació 
i també la nostra obligació, ho havíem de fer al canal principal. 
Per fer-ho havíem de fer uns continguts culturals en un to més 
d’entreteniment. 

El «This is Art», del Ramon Gener, n’és un bon exemple?

Sí, és un dels exemples de portar la cultura a TV3. És un pro-
grama sobre art amb un prescriptor molt potent com el Ramon 
Gener i que ens comunica molt fàcilment un contingut difícil 
d’explicar. Això és mèrit del format i del presentador. Puc dir 
que d’aquí poc estrenarem la segona temporada del programa 
i que anirà a la graella els diumenges. Amb “This is Art” i amb 
“Quan arribin els marcians” hem aconseguit més incidència 
amb els continguts culturals, això és important. 

Heu volgut canviar aquesta visió d’«alta cultura»?

Sí, canviar el to, perdre el to de no voler alliçonar a ningú, volí-
em rebaixar el plantejament i fer-ho més proper.

I en el departament d’Entreteniment quins canvis heu fet per 
renovar els continguts i tenir més incidència?

Volíem encarar l’entreteniment cap a un entreteniment més 
pur. És veritat però que el context de l’actualitat ens ha por-
tat una  inèrcia  de difícil escapatòria. Per exemple, vam voler 
estrenar un magazín al setembre que defugís l’actualitat, però 
es va fer impossible, l’actualitat era tan potent i tan interessant 
que si fèiem un magazín sense tocar l’actualitat no ens mirava 

ningú. Així ho vam experimentar amb  l’«A  tota pantalla» de 
la Núria Roca, vam fer 6 programes i es va acabar, tothom se 
n’anava a veure altres cadenes o el 3/24 perquè buscava actua-
litat informativa. 

Ara l’actualitat dona  per molt, però us preocupa quan tot 
torni a la «normalitat»?

Ens hem de començar a preparar per quan això s’estabilitzi. 
El  FAQS  és un programa dissenyat perquè pugui sobreviure 
quan tot això passi. Si baixa aquesta intensitat doncs tracta-
rem altres temes d’actualitat, ara mateix el tema de Catalu-
nya és  tan  intens que ho centrifuga tot. Però tots els progra-
mes estan dissenyats per ser prou versàtils per adaptar-se a 
les circumstàncies, i això és una cosa que no vam preveure 
amb l’«A tota pantalla». 

La qüestió pressupostària té a veure bàsicament amb la mo-
dificació de la Llei de l’IVA que obliga a retornar uns diners 
que fins ara no contàveu?

Té a veure amb diferents fronts. El tema de l’IVA és molt im-
portant, també el dèficit que s’arrossega d’exercicis anteriors i tot 
plegat fa una suma de diners important. Ara hi ha una partida 
molt gran de diners que ha d’anar a pagar l’IVA i eixugar el dèfi-
cit acumulat. I són diners que ja no podem destinar a continguts, 
i per nosaltres és una patacada força important. Estem en una si-
tuació molt paradoxal: ens va molt bé a nivell d’audiència, tenim 
programes que estan agradant molt, però al mateix temps ens 
trobem amb la incertesa de no saber què farem al 4t trimestre.

Quin camí seguiu per anar sobrevivint?

Una manera és internalitzar els programes, com en el cas del 
«Tarda oberta» pel «Tot es mou». Un altre cas és internalitzar 
des del punt de vista tècnic l’»Està passant», abans es feia fora 

de les instal·lacions de TV3 i ara es fa als nostres platós. Aquests 
són dos exemples, però en general si normalment anem a buscar 
programes fora, ara ens centrem molt més a fer-los nosaltres.

Això és una patacada també per al sector audiovisual català, per-
què aquests diners que nosaltres destinàvem a potenciar la in-
dústria de l’audiovisual català ara no arriben, per tant, ells també 
ho pateixen. 

A què atribueixes aquests rècords d’audiència dels últims me-
sos? A la bona feina que feu dins o a les males llengües que 
arriben de fora?

Crec que és una combinació de les dues. Aquí dins s’està fent 
molt bona feina per part dels professionals de TV3, però és 
evident que les dinàmiques alienes a TV3 també han afavorit 
aquest interès per part de la nostra audiència. És evident que 
la situació política que viu el país, com les dues institucions en-
frontades -Generalitat i Govern espanyol- han fet que ens po-
sessin en el punt de mira i això fa que l’audiència tradicional de 
TV3 s’hagi posat a la defensiva. Estem en l’ull de l’huracà, ens 
miren amb lupa, per això també hem de ser més curosos, ser el 
més plurals  possible, el més equilibrat possible, i sincerament 
crec que ho som i de llarg respecte les altres cadenes estatals tant 
públiques com privades. 

Si el 155 hagués entrat a TV3, seria el pitjor que li podria 
passar a la cadena?

Això no t’ho sé dir perquè estaríem parlant en el terreny de l’es-
peculació. Però suposo que d’escenaris dolents n’hi ha molts i 
aquest en seria un.

Podeu llegir l’entrevista completa, a partir de diumenge a 
veuanoia.cat.

Ton Casellas, @toncasellas

ANOIA MOTOR S.A.
Av. Barcelona, 121 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 801 77 17

Per oferir un millor servei ens hem traslladat a 
l’Avinguda Barcelona, 121 d’Igualada

Noves instal.lacions 
1.200 m2 d’exposició 

en exclusivaIGUALADA

Durant aquests dies de vacances, dues entitats bancàries ubicades en ple centre d’Igualada, han estat totalment empaperades amb cartells 
de diferents mides denunciant actuacions de desnonaments per no haver fet efectiu el pagament hipotecari. Ja hi ha hagut qui hi cercava 
comparacions entre “les agressions violentes” d’altres mostres de rebuig, com la dels CDR. Però aquesta era ‘normal’. La notícia no ha obert 
cap telediari, ni ha ocupat cap portada d’abast nacional. Uns avis, molt enfadats, per com les entitats financeres resolen els seus problemes, 
es queixaven de la ‘poca sensibilitat’ dels grans partits de l’estat que ara només tenen ulls pel procés i deixen ‘podrir’ els problemes socials. 
Deien que els feia molta ràbia que la Inés, que tant acusa els polítics catalans de no cuidar-se dels ‘problemes reals’ de la gent, només es 
queixi de la lentitud en el nomenament del govern català, quan el seu partit, que sí que podria fer coses a Madrid, només serveix a aquestes 
entitats que ‘defensen legalment els seus interessos’, es sanegen amb fons de l’estat i ofeguen els pobres. Deien també que ‘la llei és una 
eina dels que manen’. I potser tinguin raó.


