
El meteoròleg Francesc Mauri va estrenar dimarts al migdia la nova càmera d’El Temps a Igualada.
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Els espectacles de més qualitat del teatre infantil es donen cita aquest cap de setmana a Igualada. Foto: Joan Guasch.

La Mostra torna a omplir Igualada 
de rialles i el millor teatre infantil
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Aki o Leroy 
Merlin 
tindran centre 
comercial a 
Igualada

Demà dissabte, 
tornen les 
tapes de nit al 
Vademercat
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Igualada estrena càmera d’El Temps de TV3
Igualada ja té una càmera d’El 
Temps de TV3. Acostumats a 
veure com, al llarg dels anys, es 
multiplicaven aquests aparells 
que ofereixen imatges en direc-
te de ciutats i espais emblemà-
tics del país, i mai sortia  res de 
l’Anoia, des d’aquesta setmana 
ja s’estan oferint imatges de la 
plaça de l’Ajuntament d’Iguala-
da i la Tossa de Montbui. 
La càmera està instal.lada al 
terrat de l’Ajuntament i el seu 
cost és de poc més de 600 euros 
mensuals.
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L’EDITORIAL

La Mostra d’Igualada
A quests dies podem assistir a Igualada a la 

29a edició de la Mostra de Teatre Infantil 
i Juvenil d’Igualada. Són ja gairebé tres 
dècades d’un esdeveniment que ha situat 

la capital de l’Anoia en el mapa de la primera divisió 
cultural del país, i en lletres majúscules. Ja fa molt 
temps que podem dir que la Mostra forma part ja 
de l’ADN de la ciutat, que 
s’ha arrelat plenament, 
esdevenint tot un refe-
rent en el sector. 
Des de fa unes quantes 
edicions, les retallades 
han tocat de ple els pres-
supostos de totes les or-
ganitzacions, també les 
de la Mostra, que, amb 
el  pas del temps ha sabut 
treure tot el rendiment 
possible tot i ser cons-
cients de les limitacions. Això enalteix encara més 
l’esperit de sacrifici i de treball que els organitzadors 
han tingut per seguir oferint espectacle de qualitat, 
i captivant programadors d’arreu per venir a Iguala-
da. Al final, el que quedarà d’aquests dies és el més 
important: les rialles dels més petits de casa, satis-

fets de veure el bo i millor del nostre teatre infantil... 
i una bona colla de contractes per a actuacions futu-
res. Si el temps ho permet i la meteorologia aguanta 
fins dilluns, també s’esperen milers de visitants a la 
ciutat, la qual cosa sempre reporta ingressos en el 
sector de serveis, especialment l’hostaleria local.
Tenim per uns dies a Igualada una manifestació pal-

pable que hi ha una 
manera diferent de 
fer i presentar la cul-
tura catalana, que, 
també, és un bon ins-
trument per a edu-
car els més petits en 
el camí del respecte 
als altres, els valors 
socials i la demo-
cràcia, quelcom que, 
malauradament, està 
hores d’ara en risc a 

Espanya. Motivar als infants l’interès pel teatre, 
com a vehicle d’expressió cultural, és també posar 
les bases d’una societat culta i participativa. Si la 
Mostra continua aconseguint cada any només un 
bri d’aquest objectiu, serà la demostració que tot 
el que s’ha fet ha valgut la pena. 

Motivar als infants l’interès pel 
teatre, com a vehicle d’expressió 

cultural, és també posar les 
bases d’una societat culta i 

participativa.
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La reina Letícia, va protagonitzar 
un enfrontament públic amb la rei-
na Sofia per unes fotografies amb les 
Infantes. Tot plegat un episodi trist 
dels que volen ser símbols de l’Estat, 
però que reflecteixen el que són. Jai-
me Peñafiel, articulista especialitzat 
en la casa reial, va escriure en un diari 
d’abast nacional “El rei Felip, segons 
sembla, té pànic de les reaccions de la 
seva esposa. No només hauria de pa-
rar els peus a la seva dona, sinó també 
impedir que la seva filla Elionor tin-
gui males maneres amb la seva àvia, 
ja que se la veu apartant violentament 
la mà de la reina Sofia sobre l’espatlla.”

Celso Rodríguez, portaveu de l’As-
sociació Professional de la Magistra-
tura, no està gens d’acord amb el po-

sicionament alemany sobre Carles 
Puigdemont i ha dit “L’euroordre 
descansa en un principio de confi-
ança. I ningú pot posar en dubte l’or-
denament jurídic de cap dels països 
membres i el respecte als drets i lli-
bertats dels  reclamats. Que hi hagin 
llocs on es puguin refugiar persones 
intencionadament és una fallida en 
el procés de maduració de l’espai ju-
rídic de la UE. És intolerable la falta 
de confiança d’uns països en el siste-
ma judicial d’altres.”

Javier Ortega, advocat de VOX, 
l’acusació popular contra el Procés  
al TS, es preguntava “fins a quin punt 
Espanya ha de seguir obeint ordres 
d’un jutjat alemany” per continuar 
“si Puigdemont, finalment s’hagués 
de jutjar per delictes menors, una 
vegada hagi complert condemna, 
hauria d’entrar de nou a presó per 
jutjar-lo pel que no s’hauria pogut 
fer, ja que els delictes no haurien 
prescrit.”
 
Federico Jiménez Losantos, perio-
dista, va reaccionar a la decisió dels 
jutges alemanys dient que “El mise-
rable jutge alemany ofèn tots els es-
panyols, es burla de la nostra Cons-

titució i del nostre ordre jurídic” per 
seguir  “A Baviera poden començar 
a esclatar cerveseries. Naturalment 
proposo una acció. I tant que s’ha de 
reaccionar” i va afegir “a les Balears 
hi ha uns 200.000 ostatges alemanys” 
per acabar dient “Si Europa no res-
pecta Espanya, Espanya abandonarà 
la Unió Europea.”

Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret 
Constitucional de la Universitat de 
Sevilla, ha escrit “La instrucció del 
jutge Pablo Llarena és d’una defor-
mitat constitucional difícil de superar. 
La ignorància que exhibeix de princi-
pis essencials del dret constitucional 
espanyol (i alemany) és inqualificable. 
La vulneració dels drets fonamentals 
comportat no l’anul·labilitat sinó la 
nul·litat de tota la instrucció.”

Cristina Cifuentes, presidenta de la 
Comunitat de Madrid, s’ha entossudit 
en la seva versió, malgrat que les pro-
fessores que haurien estat al Tribunal 
d’Avaluació, neguen que hi fossin i 
diuen que la seva signatura que apa-
reix a l’Acta és falsa. “Jo no dimiteixo 
perquè no he fet cap il·legalitat i no he 
mentit”,  però ni tan sols ha ensenyat 
el treball que va presentar.

Desobediència 
activa, resistència 
passiva
Aquests dies amb tot el que està passant 
a Catalunya sento moltes veus contrà-
ries a la unilateralitat i la desobedièn-
cia civil, considerant-les culpables de 
la situació actual. Aquestes persones 
pensen que amb la majoria absoluta del 
Parlament no s’havien d’haver aprovat 
les lleis del 6 i 7 de setembre. Discrepo 
i en donaré els meus motius.
Quan es tracta de minories o majories 
sense poder efectiu que veuen cons-
tantment negats els seus drets en base 
a normes jurídiques manifestament 
injustes no queda altre via, descartada 
l’acció violenta, que la desobediència 
civil i en la història en tenim múltiples 
exemples: les sufragistes de principis 
del segle XX van desobeir unes lleis 
que els hi negaven el dret de vot; la gent 
de color als Estats Units van desobeir 
les lleis que permetien la segregació ra-
cial; Mahatma Gandhi i els seus segui-
dors van desobeir les lleis que gravaven 
amb impostos la producció de sal índia 
en lluita contra l’imperi colonial brità-
nic. En tots els casos, en una fase inici-
al, els dits desobedients van acabar a la 
presó. Qui ostenta el poder, enlloc de 
negociar i dialogar aplica la repressió 
pensant que així acabarà amb el pro-
blema. L’Estat espanyol està en aquest 
estadi. Pensa que la manera d’acabar 
amb la voluntat de dos milions i escaig 
de persones és aquesta. Empresonant 
els seus líders polítics. Enlloc d’aplicar 
el dret polític i constitucional, apliquen 
la justícia criminal. 
És veritat que les normes del Parlament 
dels dies 6 i 7 de setembre de 2017 
van ser il·legals si entenem com a tals 
que van ser contraris a la Constitució 
i a l’Estatut d’Autonomia, però van ser 
ajustats al Dret Internacional, similars 
a casos en que nacions oprimides han 
aconseguit esdevenir Estats i ser mem-
bres de la Comunitat Internacional. El 
Parlament de Catalunya tenia un man-
dat del poble, amb majoria suficient 
per poder iniciar un procés constitu-
ent i convalidar-lo amb un referèndum 
posterior. Els que neguen això no ac-
cepten el funcionament democràtic de 
la societat ni accepten que Catalunya 
sigui una nació ni que sigui subjecte 
polític. Aquesta és la clau. Mantenen 
una minoria oprimida: la nació catala-
na. Si els anomenats constitucionalistes 
de veritat fossin demòcrates tal com 
diuen forçarien, haurien de forçar, exi-
girien, haurien d’exigir al Govern espa-
nyol que s’assentés a la taula a negociar 
un referèndum sobre la independència 
amb totes les garanties. Però és clar, si 
Ciudadanos, PP, PSC i Podemos ho 
fossin ja no seria Espanya...També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

LÍDIA OLIVENZA
@Ventallo2012



É s un tema que es repeteix constant-
ment. Davant de les reivindicacions 
catalanes la resposta habitual per a 
no fer-ne cas és reclamar el respecte 

a la llei vigent. Tots els règims i tots els estats te-
nen unes lleis fonamentals que estan incloses en 
el que s’anomena La Constitució i que el jutges 
i els governs tenen la responsabilitat de fer-la 
respectar.
La qüestió fonamental és tenir en compte en 
quin context i en quines condicions s’ha apro-
vat aquesta constitució i com s’ha anat aplicant..
Els règims feixistes també tenien i tenen lleis fo-
namentals. El tema a tenir en compte és com es 
varen aprovar i com es van anar aplicant. Com 
ja he dit alguna altra vegada, els que érem estu-
diants els anys seixanta no podem oblidar que 
davant de les manifestacions dels universitaris 
demanant llibertat d’expressió el rector, Sr. Gar-
cia Valdecasas, repetia constantment: “Hay que 
respetar la ley” . Evidentment el canvi després de 
la mort de Franco va ser molt important i es va 
fer un bon pas endavant, però hem de recordar, 
els que volem mantenir la voluntat democràti-
ca, que tal com es va dir en aquell moment es 
va tractar de fer una “reforma” del sistema jurí-
dic bàsic però no una “ruptura”. El partit que va 
condicionar el nou règim polític va ser l’Alianza 
Popular en el que dominaven 8 ex-ministres del 
règim del general Franco. També cal recordar 
que la pressió militar en el moment del canvi 
va significar, entre altres coses, la redacció de 
l’article 2: “La Constitución se fundamenta en 
la indissoluble unidad de la Nación espanyola, 
patria comun e indivisible de todos los espanyo-
les..” i malgrat això va haver-hi l’intent de cop 
d’estat del comandant Tejero especialment per 
la concessió que representava la resta de l’article 
2: “y reconoce y garantiza el derecho a la auto-

nomia de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas elles”.
Es cert que el referèndum sobre la Constitucío 
del 1978 va ser aprovat per la majoria de la po-
blació de Catalunya i es lògic. Calia continuar 
com el règim anterior o era positiu fer un pas 
endavant des d’un punt de vista democràtic tot 
i les limitacions del moment? Es va aprofitar la 
situació malgrat l’intent militar del 1981 que va 
motivar la LOAPA per satisfer els que encara 
enyoràvem el règim anterior. Tot plegat no era 
per entusiasmar democràticament la situació 
d’aquell moment però era un pas important.
Cal tenir en compte, però, que La Constitució 
reconeixia diverses comunitats autònomes per 
tal de rebaixar les aspiracions específiques del 
poble de Catalunya . Recordo que quan assistia 
a Madrid a les reunions habituals de fundacions 

culturals, sentia sovint el comentari: “Bien, no-
sotros no habiamos pedido nunca la autonomia 
però ya que nos la han dado...”
Un cert coneixement de la història, la recent i 
la mes allunyada, permet donar sentit a una as-
piració democràtica que massa sovint s’ha vist 
amenaçada per la violència del poder revestit de 
legalitat.
Per tant sembla lògic i just que es vulgui i es 
pugui canviar l’actual situació juridico-politica 
deixant que els ciutadans a Catalunya puguin 
expressar lliurament, després de quaranta anys, 
la seva voluntat política superant les limitacions 
de la Constitució d’aquell moment. I la veritat és 
que ja comencem a estar fatigats de sentir cons-
tantment l’excusa de que el que cal ès respectar 
la llei.

tribunacatalana.cat
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JORDI PORTA, Professor i Creu de Sant Jordi 2010 El respecte a la Llei

#L’enquesta de la setmana

Creus que les accions dels Cdr 
són terrorisme?

 Sí 4%  No 96%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
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Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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MÚSICS PER LA LLIBERTAT 
Cada dia al vespre a l’antic cinema Kursal, al carrer de Sant Magí, 
un grup de músics toquen  El cant dels ocells. Els Mossos van 
identificar-ne algun i els van explicar l’aplicació de la Llei Mordas-
sa. Però la música continuarà sonant.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

EL KURSAL I EL CANT 
DELS OCELLS
Josep Marí i Llacuna

Anualment l’Agrupació de Veterans 
Futbolistes realitzava una tradicional 
anada a Montserrat a peu i aquell any 
del 1991 per fer-ho s’havia de sol·licitar 
permís a la comandància de la Guar-
dia Civil per donar-nos autorització. 
Sortíem una vuitantena de veterans 
futbolistes amb les seves famílies i sim-
patitzants igualadins i forans. A can 
Massana s’incorporaven una trentena 
més i foc de camp no va ser possible.
Hi havia un motiu molt concret i greu 

després de l’atemptat realitzat  per   ETA 
a la caserna de la Guardia Civil de Vic 
i que portava de corcoll als estaments 
policials.
Avui dilluns dia 9 a la nostra ciutat, els 
Mossos seguint les indicacions supe-
riors dirigides per els nous coman-
daments han prohibit o disgregar la 
concentració pacífica que es concentra 
diàriament davant de l’antic cinema 
Kursal. Fa mesos un grup de persones 
es reuneix davant del cinema Kursal i 
al ritme d’uns instruments musicals in-
terpreta  “El cant dels ocells” sol·licitant 
l’excarceració dels empresonats i sense 
cap més tipus de manifest.
Segons diuen, no és possible una con-

centració  superior a les 20 persones.
I fins aquí hem arribat. Cadascú tregui 
les seves conclusions. Personalment 
tinc molt clar que hem tornat als anys 
dictatorials franquistes. Costa trobar 
paraules per definís aquesta actitud. 
Indignant un desconcert una vergonya. 
Demà hi tornarem!

LA MÀGIA
Vinicius Arenas

A Igualada no hi ha cap ni una d’ex-
tra escolar de màgia. I com que a mi 
m’agrada molt Harry Potter m’agra-
daria sentir-me igual que quan lle-

geixo els llibres. Aquella sensació que 
quasi bé saps el que passarà, m’agra-
daria sentir-me igual que quan els 
llegeixo. Fent trucs de màgia o fent 
una mica d’història màgica. Tot ti-
pus d’introducció de la màgia o, de 
quan en quan, que vingui algun mag 
famós o conegut i ens faci una classe 
de màgia. Que ens expliqui perquè 
està fent màgia una mica de la seva 
vida i així n’aprenguem molt i ens ho 
passem molt i molt bé. I també es-
tarem aprofitant temps en quelcom 
que ens agrada. I si tenen un fill/a 
que no li agradi els esports però vol 
provar una cosa nova i li agrada lle-
gir, aquí té una opció.
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M aquiavel va escriu-
re que un home que 
vulgui fer professió 
de bo entre tants que 

no ho són no pot arribar més que al 
desastre. Era un temps de llums i om-
bres. El Renaixement suposa la tran-

sició definitiva del món medieval al modern. Però això 
només són etiquetes. La Inquisició campava, el Papat 
era una institució corrupte i nepotista, plena de famí-
lies influents i xarxes clientelars. Els exèrcits dirigits per 
Condottieres i plens de mercenaris assolaven els camps 
de batalla i tot Europa es preparava sense saber-ho per 
les guerres de religió que serien només un pretext dels 
estats nacionals per dirimir l’hegemonia en un món 
que s’havia fet global arran del descobriment d’Amè-
rica, que es preparava pe runa carnissera colonització. 
Tot sona molt actual. 
Nicolau Maquiavel va fer un retrat d’aquell temps amb 
la seva obra més coneguda: El Príncep. Els consells que 
dóna Maquiavel són perles de pragmatisme i un cert 
cinisme polític que suposen la destrucció de la virtut 

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

El príncep estimat de Maquiavel
tal i com l’entenien els clàssics: Plató i Aristòtil. I també 
a la figura del príncep cristià d’Erasme de Rotterdam. 
Erasme i Maquiavel són antagònics, però els uneix la 
lucidesa que tenen els homes que saben quedar-se a 
casa llegint fins a altes hores de la matinada mentre els 
altres es debaten entre la carnisseria i el deliri foll del 
gaudi de matar-se els uns als altres. També hi ha els que 
gaudeixen de la fugissera i efímera mundanitat, potser 
els més savis de tots com ironitzava Erasme al seu Elogi 
de la follia. Erasme era un pacifista que admirava els 
reis poderosos i Maquiavel un republicà aquí la tortura 
va fer monàrquic. 
Alguns tertulians unionistes deien fa poc, i Artur Mas 
ho repetia com un mantra, que no pot governar-se amb 
astúcia, tal i com sí recomanava el florentí Maquiavel. 
La força del lleó i l’astúcia de la guineu eren el còctel 
de la virtú maquiavel·liana. Oriol Jonqueras encaixa 
millor en l’estereotip de príncep cristià basat en l’amor 
d’Erasme que en la tríada maquiaveliana de les reputa-
cions que calen al príncep: odiat, temut o estimat. No 
sé si Puigdemont és el príncep temut o l’estimat, tot i 
que odiat pels seus enemics ha aconseguit tot i perdre 

el poder rendibilitzar la derrota millor que cap dels seus 
rivals.   
Que la fi justifica els mitjans no és una idea atribuïble 
a Maquiavel, gran coneixedor de la dinàmica social i 
de la centralitat del poder en la política. Combatut en 
la teoria i aplicat en la pràctica el florentí de somriure 
enigmàtic sabia que el poder arbitrari sempre porta a 
l’opressió i que tota opressió genera tard o d’hora una 
resistència.  



La Diputació de Barcelona identifica 55 productes 
gastronòmics singulars de la demarcació, gràcies a 
la Xarxa Productes de la Terra
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Impulsada per la Diputació de Barcelo-
na, la Xarxa de Productes de la Terra té 
la finalitat de preservar i enfortir el tei-
xit empresarial de productes alimenta-
ris locals i de qualitat de la demarcació 
de Barcelona, per tal que les empreses 
siguin més competitives i sostenibles.
Gràcies a l’assessorament d’experts de 
gastronomia de diferents àmbits (Pep 
Palau, Ramon Sentmartí, Fundació 
Alícia i la Fundació Miquel Agustí), 
la Xarxa ha identificat 55 productes 
que, per les seves característiques, són 
genuïns i singulars de la demarcació de 
Barcelona, com la llonganissa de Vic, el 
cigronet de l’Anoia, la mongeta del gan-
xet, la maduixa del Maresme, el vi DO 
Penedès o les gambes de Vilanova. 
Un producte singular és aquell que des-
taca per les seves característiques úni-
ques que el distingeixen de la resta i que 
està arrelat a un territori concret on es 
produeix o s’elabora. Les particularitats 
dels productes singulars poden ser de-
gudes a factors com la tradició, la inno-
vació i la qualitat.

La Xarxa està forma-
da per prop de 1.200 
empreses productores 

locals, que donen feina 
a 6.700 persones

Creada ara fa vuit anys, la Xarxa 
compta amb un cens de prop de 1.200 
empreses productores d’aliments 
amb trets singulars propis de la de-
marcació. Unes empreses que, segons 
càlculs de la Diputació de Barcelona, 

donen feina a unes 6.700 persones. 
Les comarques amb més empreses 
censades són l’Alt Penedès (el sector 
vitivinícola té molta força en aques-
ta comarca), amb 159 empreses (que 
representa un 14% del total), seguida 
del Vallès Oriental amb 148 empre-
ses (un 13% del total); i Osona, amb 
137 empreses (un 10% del total). La 
comarca amb menys empreses seria 
el Garraf, amb 40 (que representa un 
4% del total).
Per sectors, de les 1.181 empreses, 
n’hi ha que tenen alguna “distinció” 
que les fa particulars: un 27% treba-
llen amb producte singular (unes 286 
empreses), un 25% són ecològiques i 
un 11% tenen més de 100 anys. I pel 
que al perfil de l’empresa, majoritàri-
ament són microempreses de caràc-
ter familiar, el titular de les quals és 
un home d’entre 35 i 65 anys, amb un 
màxim de 5 treballadors/es i amb re-
lleu generacional assegurat.
Així mateix, la Xarxa ha permès re-
cuperar 132 varietats locals, especi-
alment de tomàquets i de llegums. 
Entre aquestes varietat es troben les 
mongetes seques del carall, de l’ave-
llaneta rossa o les del ganxet terrer o 
els tomàquets de penjar de Rosa Ple, 
Ramellet o Bombeta taronja.
Mitjançant el Directori d’empreses 
i productes de la Xarxa es pot con-
sultar la informació de contacte del 
miler de companyies classificades 
per sectors i destacant aquelles que 
produeixen o elaboren productes 
singulars, les que realitzen produc-
ció ecològica, les empreses amb una 
llarga trajectòria històrica i les que 
comercialitzen en circuit curt.

L’objectiu de la Xarxa 
és apropar i donar 
a conèixer aquestes 

varietats locals 
a la ciutadania

La Xarxa Productes de la Terra està 
integrada pels Consells Comarcals 
de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el 
Baix Llobregat, el Maresme, Osona i 
el Vallès Oriental; el NODE Garraf, 
l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, el Consorci per la Promo-
ció dels Municipis del Moianès, el 
Consorci del Lluçanès i el Consorci 
de Turisme del Vallès Occidental. 
Amb la coordinació de la Diputació 
de Barcelona, dona cobertura pràcti-
cament a tota la demarcació.Pollastre del Prat

Llonganissa casa Riera, Vic

Gamba vermella de Vilanova

Suc de Vida

Cabres Mas Garet, Tona

IV Jornada de networking empresarial 
Aquest febrer, una cinquantena d’empreses que pertanyen a la Xarxa i 
una cinquantena de comerços de Barcelona van participar a la IV Jor-
nada de networking empresarial de la Xarxa Productes de la Terra, im-
pulsada per la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu que les empreses 
productores puguessin ampliar els seus contactes  comercials i obrir 
noves possibilitats de negoci. La diputada de Promoció Econòmica i 
Ocupació de la Diputació de Barcelona, Sònia Recasens, va assegurar, 
durant la sessió, que la Xarxa treballa perquè «els productes agafin di-
mensió, per impulsar la seva internacionalització i ajudar al relleu 
generacional de les empreses».



“Hem vist tancar a la presó, 
homes plens de raó” can-
tava Raimon l’any 1964 
en plena lluita –pacífica 

i cultural- contra el franquisme. 
La cançó li va ser prohibida pel 
règim manta vegades.

“No se si este país es una mierda o esta mierda 
es un país” deia per escrit i dibuixat en Jaume 
Perich en una de les seves vinyetes, Noticias 
del quinto canal, que sortejaven com podien la 
censura d’aquell temps.  
Els estudiants sortien molt sovint al carrer a 
protestar per la dictadura i molts dels seus di-
rigents -algun dels quals anys després serien 
diputats- eren detinguts arbitràriament i por-
tats davant del TOP, Tribunal de Orden Públi-
co, amb les acusacions més greus que es podien 
donar: se’ls acusava de bandidaje y terrorismo.
A Europa hi havia polítics, especialment els 
socialdemòcrates, que feien crides a boicotejar 
el règim franquista i els principals diaris mun-
dials feien editorials en contra de la brutalitat 
del règim militar d’Espanya. Fins i tot la Santa 
Seu havia plantat cara a les sentències dels tri-
bunals militars contra els presos polítics, opo-
sitors del règim dictatorial del Generalísimo 
Franco.
A cada gest exterior, els demòcrates ens sentí-
em reconfortats i esperàvem amb il·lusió el fi 
de la dictadura. I a fe de Déu que quan va mo-
rir el general ens hi vàrem posar amb totes les 
nostres energies en una lluita que va començar 
formalment a Barcelona el febrer del 1976 i 
que va acabar, també formalment, el 1978 amb 
el referèndum de la Constitución Española que 
posava fi a les Leyes Fundamentales franquis-
tes. És el que es va anomenar Transición.
Durant anys ens vàrem creure que l’estat es-
panyol havia evolucionat molt des del fran-
quisme cap aquí, però era una gran mentida. 

El temut tribunal franquista, el TOP, es va re-
convertir en Audiència Nacional i avui con-
serva les competències –cada vegada més àm-
plies- en tot el que vulguin considerar delicte 
polític. Avui també es deté arbitràriament als 
manifestants i per a justificar el seu trasllat a la 
Audiencia Nacional, s’inventen acusacions de 
terrorisme i violència.
També com aleshores, Europa es queixa –però 
deixa fer- i també es prohibeixen llibres, s’em-
presonen cantants i es jutgen pallassos. En 
canvi la premsa espanyola, que aleshores era 
portant veu de la llibertat, ara s’ha convertit 
en el principal fabricant de “delinqüents” i em-
brutidors d’una societat cada vegada més ali-
enada. L’Estat espanyol és l’únic d’Europa que 
està pensat per reprimir al seu poble, en lloc 
de protegir-lo.
Acabo tornant a Raimon, “nosaltres no som 
d’eixe mon”. 

Durant anys ens vàrem creure que 
l’estat espanyol havia evolucionat 
molt des del franquisme cap aquí, 

però era una gran mentida. 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

D’un temps, d’un país Falta l’empenteta final

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Em 
v a i g 
assa-
ben-

tar de la lli-
bertat del 
p r e s i d e n t 

Puigdemont mentre era en 
una reunió amb gent polí-
ticament molt transversal. I 
tot i que vaig intentar dissi-
mular, quan vaig llegir-ho a 
la pantalla del mòbil se’m va 
quedar de sobte una cara de 
gran satisfacció que no vaig 
poder evitar. I és que darrera-
ment han estat tantes les no-
tícies negatives que hem anat 
rebent que si no tenies molt 
clar quin és l’objectiu a llarg 
termini, és a dir, que els ca-
talans visquin millor que ara, 
corries el risc d’engegar-ho tot a rodar i dir ja us 
ho fareu, jo ja no jugo més. No és el meu cas, tinc 
molt clar que el recorregut és molt difícil i també 
que no serà de curta durada. El fet és que cada dia 
som més els que hem optat per un camí sense re-
torn cap a la independència de Catalunya, i quan 
aquesta opció sigui compartida per una majoria 
de catalans, si es dóna el cas, que es donarà, lla-
vors ja no hi haurà marxa enrere ni res que aturi 
el naixement d’un nou estat anomenat Catalunya. 
Ara només ens falten tres punts percentuals per 
superar la barrera democràtica del cinquanta per 
cent de l’electorat. 
Però mirem com hem arribat fins aquí. En una 
de les decisions més errònies de la política espa-
nyola, fa dotze anys es va portar l’estatut català 
al Tribunal Constitucional, després d’haver estat 
aprovat per totes les instàncies catalanes i esta-
tals que diu la llei. En aquests dotze anys, què ha 
ofert Espanya per debilitar el moviment indepen-
dentista? Res. Espanya només ens ha parlat de 

repressió, de presó per als dissidents, de jutges, 
de policia, d’exèrcit si cal, d’intervenció política 
de les institucions, i de menyspreu per la cultura 
i la llengua pròpies del país. Podríem allargar el 
catàleg de greuges i no tindríem prou paper per 
encabir-los tots. Però els efectes pràctics d’aques-
ta política ultra repressiva de l’estat contra els 
catalans són molt negatius per als interessos es-
panyols. Així, els votants independentistes ja arri-
ben a la meitat de l’electorat. Un de cada dos cata-
lans vota opcions independentistes, i la nòmina, 
políticament molt transversal, no para de créixer. 
Si fa dotze anys l’independentisme era minoritari, 
aquest moviment ja ha guanyat les últimes elecci-
ons al Parlament de Catalunya. I les penúltimes. 
I dos referèndums informals. I quina ha estat la 
reacció de l’estat? Més xarop de bastó, cap mena 
d’intel·ligència. Espanya ja ha perdut Catalunya, 
d’una manera gairebé irreversible. Les noves ge-
neracions no entendrien que ens rendíssim ara. 
Falta l’empenteta final. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Organitza: Amb el suport: Patrocina: Col·labora: 

Empresarial 
de l’Anoia

II Fòrum

El proper 17 d’abril celebrarem el II Fòrum 
Empresarial de l’Anoia. Un acte on exposa-
rem, debatrem, i analitzarem àmpliament una 
de les inquietuds manifestades pels empresa-
ris en el Fòrum Empresarial de l’any passat i 
sobre la que hi ha un ampli consens: la 
dificultat de trobar personal especialitzat, és a 
dir, Talent. Una preocupació que avui és un 
problema i en un futur pot esdevenir un 
factor molt perjudicial a nivell econòmic per a 
tota la comarca.

Esperem que ens hi acompanyeu perquè 
tots hi tenim molt a dir.
Blai Paco, president de la UEA

PROGRAMA
• Inici i presentació del context econòmic 

en relació al Talent de l’Anoia, a càrrec 
de Joan Maria Morros, cap d’Informatius 
de RAC1

• Exposició de nous models de gestió de 
persones amb representants d’empreses 
anoienques i responsables de 
plataformes com Linkedin i Randstad

• Ponència conjunta a càrrec Jaume Gurt, 
motivador d’equips, i David Tomàs, 
cofundador i director de l’empresa més 
feliç del món

• Copa de cava relacional a peu dret

Informació i reserva
Tel. 93 805 22 92
uea@uea.cat
www.uea.cat

Dimarts 17 d’abril
de 2018
a les 18:30h
Teatre Municipal l'Ateneu
(c/ Sant Pau, 9), Igualada

Aforament limitat
Data límit inscripció: 
divendres 13 d’abril
de 2018

TALENT
capital Anoia
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Concentracions de protesta davant el Kursal i a la plaça de l’Ajuntament, dimarts al vespre. Fotos: J. Guasch

Centenars d’igualadins tornen a demostrar el suport 
als presos polítics en una setmana molt intensa

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a situació política del 
país ha tornat a sacsejar 
la ciutat en els darrers 

dies,  i per diversos fronts. S’ha 
demostrat, una vegada més, 
que centenars d’igualadins 
segueixen disposats a sortir al 
carrer quan se’ls hi demana, 
faci fred o calor, o plogui, com 
era el cas de dimarts. 
Varis centenars de persones 
van acudir dimarts al vespre 
a la convocatòria dels CDR de 
l’Anoia per donar suport als 
“Músics per a la Llibertat”, que 
cada dia actuen a 2/4 de 9 del 
vespre davant l’antic Cinema 
Kursal d’Igualada, en protesta 
per la situació política al país 
i per demanar la llibertat dels 
presos polítics. Dilluns, men-
tre sonava El Cant dels Ocells 
de Pau Casals en actitud to-
talment pacífica, els Mossos 
es van presentar i, posterior-
ment, van demanar identifi-
car algun dels presents, recor-
dant-los que cal comunicar les 
concentracions que es fan al 
carrer si es tracta de més de 20 
persones, davant l’actual nor-
mativa de la “Llei Mordassa”. 
Aquest fet va enfadar molta 
gent a les xarxes socials, que 
ho van entendre  com un clar 
atac al dret de reunió. 
Abans, també força gent va 
donar-se cita, malgrat la plu-
ja, a la plaça de l’Ajuntament, 
en protesta per la detenció, de 
membres dels CDR en dife-
rents poblacions del país. 

El polèmic tuit 
de ciutadans
Igualada també ha estat notí-
cia els darrers dies arran d’un 
suposat tuit de la delegació a 
Igualada de Ciutadans.
El tuit d’un presumpte compte 

Un suposat tuit de 
Ciudadanos Igualada 

revoluciona les xarxes a 
nivell de tot Espanya, i 

la presència dels 
Mossos en l’actuació 

diària dels musics 
davant el Kursal 

indigna molta gent

de l’agrupació política Ciuta-
dans es va fer viral i ha aixe-
cat polseguera a tot el país. El 
tuit en qüestió -que a primera 
hora de la tarda de dissabte 
arribava gairebé als 5.000 re-
tuits- donava suport al perio-
dista Federico Jiménez Losan-
tos, que dos dies enrere va fer 
unes declaracions incendiàri-
es contra Alemanya per haver 
deixat en llibertat Carles Puig-
demont.
Una font oficial de Ciutadans 
va negar que el tuit fos oficial, 
i van donar ordres per elimi-
nar el compte @Cs_Igualada. 
Posteriorment, van sorgir al-
gunes veus que intentaven de-
mostrar que l’esmentat comp-
te era oficial, rastrejant tuits o 
suports anteriors. 
Curiosament, al mateix 
temps que es cancel.lava el 
compte, també en “saltaven” 

El suposat tuit de C’s que va escalfar molta gent.

dos més, els de Vilanova del 
Camí i Montbui, tots ells cre-
ats el mateix dia que l’esmen-
tat d’Igualada. La Veu ja es 
va fer ressó, el passat mes de 
gener, de la creació d’aquests 
comptes, com si es tractés de 
l’activació del partit taronja 
a la Conca d’Òdena.  De fet, 
des de llavors, des d’aquests  
comptes s’han divulgat opi-
nions sobre assumptes lo-
cals, i mai, de forma oficial, 
Ciutadans havia alertat que 
eren falsos... fins ara.

Una dotzena llarga d’autobusos marxaran diumenge 
de l’Anoia per assistir a la manifestació de Barcelona
Un bon grup d’autobusos sor-
tiran de l’Anoia el proper diu-
menge per assistir a la mani-
festació convocada a Barcelona 
per l’Espai Democràcia i Con-
vivència. 
La convocatòria es va retardar 
aquesta setmana una hora, de 
manera que començarà final-
ment a 2/4 d’1. Això ha provo-
cat que els autocars d’Igualada 
surtin a les 10, des de l’estació.

La manifestació portarà per 
lema Pels drets i les llibertats, 
per la democràcia i la cohesió, 
us volem a casa! coincidint 
amb els 6 mesos de l’empreso-
nament de Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez.
La marxa arrencarà a les 12.30 
h de la plaça Espanya i avança-
rà per l’avinguda Paral·lel fins 
als jardins de les Tres Xemene-
ies, on hi haurà l’acte final. De 

moment, ja hi ha 527 autocars 
confirmats que arribaran d’ar-
reu del territori.
Les entitats que conformen 
l’Espai Democràcia i Convi-
vència,  preocupades per la 
vulneració dels drets fonamen-
tals i les llibertats, fan una crida 
a la ciutadania a participar de 
la manifestació davant la ne-
cessitat de donar una resposta 
unitària en defensa de les ins-

titucions catalanes, els drets 
fonamentals, la cohesió social, 
el dret que té el poble català a 
decidir el seu futur polític i la 
democràcia.
Espai Democràcia i Convi-
vència el formen les següents 
organitzacions: Associació 
d’Actors i Directors Professio-
nals de Catalunya (AADPC), 
Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya (CNJC), 
CCOO de Catalunya, Confe-
deració d’Associacions Veïnals 
de Catalunya (CONFAVC), 
Federació d’Associacions de 
Pares i Mares de Catalunya 
(FAPAC), Lafede.cat-Organit-
zacions per a la justícia global, 
Òmnium Cultural, Unió de 
Federacions Esportives de Ca-
talunya (UFEC), Unió de Page-
sos i UGT de Catalunya.



La Unió Empresarial dedicarà dimarts el segon Fòrum UEA a 
la dificultat per trobar personal qualificat a l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N ecessitat de talent. 
Aquesta és una de les 
premisses que els em-

presaris de l’Anoia han posat 
damunt la taula en reiterades 
ocasions, des de fa anys. Sem-
bla que, de moment, els fruits 
no són els que s’esperaven. Al-
menys aquest és el motiu per a 
que la segona edició del Fòrum 
Empresarial de l’Anoia, el pro-
per dimarts a l’Ateneu Iguala-
dí, es dediqui íntegrament al 
talent. Cal debatre què s’ha de 
fer i de quina manera, per a ge-
nerar professionals qualificats, 
i que no se’n vagin, a l’àrea de 
Barcelona, o a l’estranger. 
La UEA segueix així el full de 
ruta i les accions de futur a as-
solir marcades l’any passat en 
la primera edició del Fòrum. 
Amb el nom de Talent, capi-
tal Anoia, la UEA organitza 
la segona edició del Fòrum 
Empresarial amb l’objectiu de 
posar sobre la taula algunes de 
les causes, factors directes i in-
directes que evoquen a aquesta 
situació, analitzar els motius, 
fer reflexionar, i plantejar idees 
i actuacions futures per avan-
çar, com a societat, cap a una 
Anoia que pugui ser, encara 
més, capital de talent. 
El Fòrum UEA tindrà lloc di-
marts a les 18:30h, i es preveu 
l’assistència d’empresaris, res-
ponsables de recursos humans, 
de centres d’ensenyament, jo-
ves, agents econòmics i socials 
de la comarca, i diverses auto-
ritats polítiques. 
A l’acte s’exposarà el tema del 
Talent, s’analitzarà, es debatrà, i 
es proposaran algunes accions 
de futur per afrontar els reptes 
que tenim com a comarca, des 
de punt de vista de les empre-
ses, les famílies, l’administra-
ció, etc. i portar-les a terme. 
També es presentarà un infor-
me econòmic, elaborat per la 
patronal anoienca, on es plas-
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men les dades més rellevants 
sobre el context econòmic en 
relació al Talent obtingudes a 
partir de les aportacions i re-
flexions dels participants ens 
els fòrums realitzats aquest 
any, des d’empresaris, joves, 
responsables de recursos hu-
mans, Ett’s i empreses de se-
lecció de personal, sindicats, 
serveis d’ocupació comarcals... 
i també a partir de dades d’in-
formes econòmics i anàlisis 
estadístiques d’àmbit nacional 
i comarcal. 
El president de la patronal ano-
ienca, Blai Paco, deia durant la 
presentació del Fòrum UEA 
que “les dificultats per crear i 
atraure talent són a tot arreu, 
no és un problema exclusiu 
de l’Anoia, però precisament 
per això és important posicio-
nar-nos per arribar quan abans 
millor en un bon lloc, posar 
damunt la taula una sèrie de 
conclusions, que siguin trans-
versals, per l’administració, les 
empreses, els treballadors, les 
famílies...” Per a Paco l’objectiu 
del debat de dimarts “és que 
aquí també siguem capaços de 
captar, generar i retenir talent”.
El Fòrum inclourà una taula 
rodona sobre nous models de 
gestió de persones amb repre-
sentants d’empreses anoien-
ques i responsables de platafor-
mes de recursos humans com 
Linkedin, i es tancarà amb la 
ponència conjunta de Jaume 
Gurt, motivador d’equips, i 
David Tomàs, cofundador de 
Cyberclick i autor del llibre La 
empresa más feliz del mundo.

El talent, serà el 
protagonista del II 

Fòrum UEA, amb el 
que la patronal de 

l’Anoia vol debatre com 
es pot assolir que el bon 
personal es quedi aquí

El primer Fòrum UEA es va fer l’any passat.

Blai Paco, president de la UEA, ha alertat moltes vegades sobre la 
necessitat de fomentar i cuidar el talent al nostre territori.
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La càmera està 
situada al terrat de 

l’Ajuntament i permet 
girar 360 graus de 

manera controlada des 
dels estudis de TV3

Igualada es va estrenar a les càmeres d’El Temps de TV3 dimecres al migdia.

Igualada ja té càmera d’El Temps de TV3

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada ja té una càme·
ra d’El Temps de TV3. 
Acostumats a veure com, 

al llarg dels anys, es multipli·
caven aquests aparells que ofe·
reixen imatges en directe de 
ciutats i espais emblemàtics del 
país, i mai sortia  res de l’Anoia, 
des d’aquesta setmana ja s’es·
tan oferint imatges de la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada i la 
Tossa de Montbui. 

Al terrat de l’Ajuntament
La càmera està situada al terrat 
de l’Ajuntament, i connectada 
amb un enllaç amb els equips 
de TV3 a la Tossa, que envia el 
senyal als estudis de Sant Joan 
Despí. Estarà orientada prin·
cipalment cap a Ponent, amb  
una perspectiva que permetrà 
veure la Plaça de l’Ajuntament, 
les teulades del nucli històric i 
la Tossa de Montbui, però, si 
els tècnics de la televisió nacio·
nal ho volen, la càmera pot gi·
rar 360 graus de manera auto·
màtica i oferir una imatge molt 
bonica del campanar de Santa 
Maria i, al fons, la muntanya de 
Montserrat.
Dimarts, se’n va fer una pre·
sentació simbòlica, curiosa·
ment sota la pluja, un dels 
elements meteorològics més 
destacats. A banda de l’alcalde 
Marc Castells i els regidors, hi 
va ser present el meteoròleg de 
TV3 Francesc Mauri, a més del 
meteoròleg titular de l’Obser·
vatori de Pujalt, Albert  Bor·
ràs, i els integrants de la Xarxa 
d’Observadors Meteorològics a 
Igualada, Santa Margarida de 
Montbui i La Llacuna. 

Acord amb l’Ajuntament
La instal·lació de la càmera s’ha 
fet gràcies a un conveni de col·
laboració entre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovi·
suals (CCMA) i l’Ajuntament 
d’Igualada, que també n’ha fa·
cilitat l’emplaçament al mateix 
edifici consistorial. El cost del 
servei li costarà a l’Ajuntament 
poc més de 600€ mensuals.
La nova càmera està contro·
lada remotament i pot captar 
imatges a 360º del seu punt 
d’emplaçament, en alta defini·
ció (HD) i amb format 16/9. 
Té una sortida de vídeo en 
streaming que es transporta, 
via xarxa, a les instal·lacions 
de Sant Joan Despí. La imatge 
s’emet en directe les 24 hores 
del dia i es pot veure per in·
ternet des d’ordinadors, tablets 
o mòbils, a través de l’adreça 

www.ccma.cat/el·temps/came·
res.
L’alcalde Marc Castells deia 
dimarts al vespre que “accions 
com aquesta contribueixen 
a situar Igualada al mapa de 
capitals destacades del nostre 
país” i ha apuntat que “en el 
cas d’Igualada, la càmera d’El 
Temps no oferirà només una 
imatge paisatgística atractiva, 
que ho serà, sinó que permetrà 
mostrar una plaça molt viva, 
una plaça que bull d’activitat al 
llarg de tot l’any”. 

Els efectes de la crisi
Francesc Mauri va explicar 
la història de les càmeres d’El 
Temps de TV3, que va ini·
ciar·se l’any 1992, coincidint 
amb els Jocs Olímpics. “Amb 
el pas dels anys han anat des·
apareixent·ne algunes, com 
Mataró i Cerdanyola, i amb 
la crisi se’ns ha fet molt difícil 
de  crear·ne de noves. Ara feia 
molt temps que no ho podíem 
fer, però volíem que fos alguna 
ciutat o comarca que encara no 
disposava de càmera. Aquest 
era el cas d’Igualada”.
Mauri va afegir “ara busquem 
una imatge que mostri alhora 
ciutat i cel, que no siguin ni 
del tot urbanes ni del meteoro·
lògiques i que les puguem fer 
servir tant de dia com de nit; 
la de la Plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada és un exemple per·
fecte d’això”. Aviat es presenta·
rà una nova càmera, a l’Ampo·
lla, en una torre de 100 metres 
d’altura, que permetrà veure 
tot el delta de l’Ebre. 

42 càmeres a tot el país
La Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals disposa 
de 42 càmeres repartides per 
tot el país. Que surtin totes és 
díficil. “No hi ha un criteri es·
pecífic”, diu Mauri. “En princi·
pi, el què preval és la meteoro·
logia. Pot ser que una càmera, 
si cal, la vegis cinc vegades en 
un dia, però potser a l’inrevés. 
Normalment al migdia surten 
8 càmeres, i al vespre, 6 més, 
de manera que totes van ve·
ient·se força sovint”.  Mauri 
va recordar els seus inicis a 
TV3, l’any 1985, i va tenir pa·
raules per l’Àngel Aguirre, el 

TV3 i l’Ajuntament 
han signat un conveni, 
que inclou una despesa 

de poc més 
de 600€ mensuals 

conserge municipal que vivia 
amb la seva família a l’interior 
de l’Ajuntament, i tenia cura 
de l’estació meteorològica del 
terrat. “Quan jo vaig entrar a 
TV3, ell ja ens passava les da·
des, ho recordo perfectament”. 
Avui, és el seu fill Albert, pre·
sent a l’acte, qui també es cui·
da de recollir estadísticament   
i tenir cura d’una de les estaci·
ons més antigues del país.

Crítiques del PSC
El PSC d’Igualada s’ha mos·
trat crític i, irònicament, ha 
“celebrat saber, finalment, què 
volia dir l’alcalde de la ciutat 
quan prometia posar “Iguala·
da al mapa”. Tot i que aquest 
eslògan Castells el feia servir 

Acord de Servisimó amb la UEA

per assegurar que portaria 
inversions industrials, un cop 
han passat 7 anys d’ell com a 
alcalde i no hi ha hagut cap in·
versió, la frase queda reduïda 
a pagar una càmera del temps 
de TV3”. També consideren 
que la càmera de TV3 “és la 
culminació del fum que ven 
Marc Castells per governar 
Igualada perquè corona una 
estratègia de comunicació i 
imatge sense fons destinada a 

augmentar l’orgull de la ciutat, 
enlloc de fer·ho a través de 
projectes a llarg termini que 
puguin situar la ciutat, real·
ment, al mapa”.
Els socialistes afegeixen que 
“en 7 anys només ha portat 
quatre grans supermercats i 
un Burguer King, en molts 
casos a través de modifica·
cions urbanístiques a mida, i 
no pas les inversions que tant 
prometia”. 

Els meteoròlegs de l’Anoia, amb Mauri i l’alcalde Castells.

Servisimó i la Unió Empresa·
rial de l’Anoia han signat un 
acord a través del qual es fa 
possible el II Fòrum Em·
presarial, que aquest any posa 
el focus en el tema del talent. 
Per la UEA “aquest patrocini 
és una ferma aposta pel tre·
ball que està fent l’entitat, un 
any més, de consens social i 
empresarial, d’escolta, recull 
de conclusions i proposta 
de temes, accions i idees, la 
mateixa línia que defineix la 

implicació de Servisimó amb 
el territori i amb el món em·
presarial, i el seu compromís 
per contribuir al desenvolupa·

ment econòmic, convençuts, 
que accions com aquesta afa·
voreixen a empreses, treballa·
dors i societat en general”.



Demà al vespre torna el 
Vademercat, amb tapes 
que es podran degustar 
en una trentena d’es-
tands a La Masuca, 

amb música en directe 

El Vademercat ha estat un èxit en les dues edicions anteriors.

Demà dissabte torna la nit de tapes al Vademercat, amb una 
trentena d’estands participants a La Masuca 
REDACCIÓ / LA VEU 

Demà dissabte, 14 
d’abril, entre les 20h 
i la mitjanit, torna el 

Vademercat, la nit de tapes del 
Mercat de la Masuca d’Iguala-
da, una iniciativa del col·lectiu 
gastronòmic Vadefoodies, en 
col·laboració amb el depar-
tament de Comerç de l’Ajun-
tament i l’Associació de Boti-
guers del Mercat.  
El Vademercat arribarà en-
guany a la seva tercera edició, 
precedit d’una excel·lent aco-
llida en les dues edicions pre-
cedents. Com cada any, els pa-
radistes del Mercat oferiran els 
seus millors productes i recep-
tes, elaborats prioritàriament 
amb productes de proximitat, 
perquè els assistents els puguin 
degustar a preus populars. 
Tal i com han explicat els or-
ganitzadors, es preveu que hi 
hagi una trentena d’estands 
de menjar i beure i, a banda 
dels paradistes de la Masuca, 
hi participaran associacions 
gastronòmiques igualadines 
i productors de la comar-
ca. Entre altres, hi haurà re-
presentants de l’Alta Anoia i 
també una representació de 
la iniciativa del Consell Co-
marcal L’Anoia, del camp a la 
taula, que permetrà conèixer 
la Cassoleta de l’Anoia, la Vi-
nyala d’Òdena i una mousse 
de mató de la Tossa i Veciana 
amb mel i fruits secs. 
Com cada any, la vetllada 
l’amenitzaran diferents pro-
postes de teatre, màgia i també 
l’actuació musical en directe 
dels músics Red Pèrill i Quico 
Tretze al mateix mercat muni-
cipal de la Masuca.
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Tiquets a la venda
Els tiquets es podran comprar 
anticipadament a les mateixes 
parades del mercat i també la 
mateixa tarda del Vademer-
cat. Per primera vegada tots 
els assistents participaran en 
el sorteig d’un val per valor de 
100 euros a gastar a les para-
des participants durant la nit 
de tapes. 
Hi haurà també el tradicio-
nal concurs per triar les mi-
llors receptes, amb un jurat 
format per la responsable del 
restaurant Nou Urbisol, Mer-
cè Jubany, pel president de la 
Unió Empresarial de l’Ano-
ia (UEA), Blai Paco, i per la 
primera tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament i directora ge-
neral d’Indústria de la Gene-
ralitat de Catalunya, Àngels 
Chacón. 
El Vademercat va néixer l’any 
2016, com una iniciativa de 
Vadefoodies, conjuntament 
amb l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Associació de Botiguers 
de la Masuca i el suport de 
la Diputació de Barcelona. 
El seu objectiu és promoure 
els productors i productes de 
proximitat i obrir el mercat 
municipal a públics que habi-
tualment no hi compren, però 
que amb jornades com aques-
ta el redescobreixen com un 
lloc idoni per a fer-ho. 

Entre les 8 del vespre i la mitjanit, es podran degustar bones tapes.

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de març de 2018, va adoptar, entre d’altres, els 
següents acords que en la seva part dispositiva diuen literalment:

Primer.- Aprovar inicialment la Modi�cació puntual del text refós de les Normes Subsidiàries en sòl no urbanit-
zable, redactada per TERRITORiSXLM i presentada per la Diputació de Barcelona.

Segon.- Acordar la suspensió de llicències per:

• La totalitat de l’àmbit de la subzona 3a, sòl rural comú de parcel·lació especial que afecta al sector de Mas 
Retou, excloent les llicències que afectin a obres per garantir la salubritat pública, la seguretat de les persones o 
la conservació de les construccions.
• La totalitat de l’àmbit de la subzona 3b, sòl rural protegit de parcel·lació especial que afecta al sector de Mas 
Retou, excloent les llicències que afectin a obres per garantir la salubritat pública, la seguretat de les persones o 
la conservació de les construccions.
• La totalitat de les obres en construccions auxiliars existents o de nova planta situades dins l’àmbit de la subzo-
na 4a de sòl rural protegit d’interès agrícola, excloent les llicències que afectin a obres per garantir la salubritat 
pública, la seguretat de les persones o la conservació de les construccions existents.

La suspensió tindrà una durada màxima d’1 any i s’extingirà, en tot cas, amb l’aprovació de�nitiva de la present 
modi�cació puntual de planejament.

Aquesta suspensió es publicarà de forma conjunta amb la present aprovació inicial.

Segon.- Sotmetre la present Modi�cació puntual, a informació pública pel termini d’un mes, de conformitat 
amb l’art. 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant publicació de l’anunci en el Butlletí O�cial de la 
Província de Barcelona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal, al tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal, als efectes de que els possibles interes-
sats puguin presentar les al·legacions o reclamacions que estimin pertinents.

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’eme-
tre en el termini d’un més, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 

Quart.- Donar audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals con�ni amb el municipi de Santa Maria de 
Miralles, en compliment d’allò disposat a l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Cinquè.- Noti�car aquest acord als propietaris de les parcel·les del Sector de Mas Retou.” 

Contra aquest acord, que és un acte de tràmit i no esgota la via administrativa, no es pot interposar cap recurs.

Durant el període d’informació pública, l’expedient estarà a disposició de qualsevol persona interessada que 
vulgui examinar-lo i/o obtenir-ne còpies a la Secretaria de l’Ajuntament de Santa Maria de Miralles, Ctra. d’Igua-
lada a Valls, s/n, en horari de despatx al públic de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, i a la Seu Electrònica 
de la web municipal www.santamariademiralles.cat

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

Santa Maria de Miralles, 5 d’abril de 2018.

L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó

L’Ajuntament realitzarà una sessió informativa el dilluns dia 16 d’abril de 2018 a les 19:00 hores al Local 
Social de les Antigues Escoles, per explicar la proposta aprovada i resoldre els dubtes i/o fer els aclariments 
que siguin necessaris.
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El carrer Mariano Cuyner tindrà la vorera de l’esquerra més ampla.

S’ampliaran les voreres i els accessos als carrers Esquiladors i 
Mariano Cuyner, i aviat el tram final de la Ctra. de Manresa
REDACCIÓ / LA VEU 

D e la mateixa manera 
que, en els darrers 
mesos, l’Ajuntament 

d’Igualada ha actuat per mi-
llorar l’accessibilitat de les per-
sones, mitjançant l’ampliació 
de voreres, en carrers com els 
de Capellades, Santa Cateri-
na, Sant Josep, Sant Carles o 
Portal, properament preveu 
fer-ho també als carrers Es-
quiladors i Mariano Cuyner. 
Segons ha avançat aquest di-
mecres el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont, 
aquesta primavera es preveu 
iniciar les obres en aquests 
dos punts de la ciutat, que 
actualment disposen d’unes 
voravies massa estretes. Amb 
aquesta acció se les vol dotar, 
doncs, de voreres més transi-
tables, còmodes i segures per 
als vianants. 

No més zona blava
Pel que fa al c/ Esquiladors, 

Pont apunta que “es tracta 
d’una acció molt necessària 
perquè cal millorar els itinera-
ris accessibles en l’entorn urbà 
i en concret en les proximi-
tats de les escoles de l’Ateneu 
Igualadí i les Escolàpies” i, per 
això, s’actuarà en el tram que 
va des del Pg. Verdaguer fins 
al c/ del Vidre. Les voreres ac-
tuals en aquest carrer tenen 
majoritàriament una amplada 
entre 90 cm i 1 metre i, en ge-
neral, presenten un mal estat 
de conservació. 
Ara, amb una inversió de 
95.000 euros, s’actuarà en una 
superfície d’uns 650 m2 de 
voreres, ampliant-les fins un 
mínim d’1,5 metres i fent-les, 
d’aquesta manera, plenament 
transitables per persones amb 
mobilitat reduïda. Una de 
les principals novetats amb 
aquesta acció serà la desa-
parició de les actuals places 
d’aparcament en zona blava 
que hi ha entre els carrers de 
Sant Carles i del Vidre, que es 

traslladaran al Pg. Verdaguer. 
Una actuació similar es durà 
a terme al c/ Mariano Cuyner, 
entre la Pl. Anselm Clavé i el 
c/ Sant Josep. Aquí es preveu 
fer accessibles els xamfrans 
amb el c/ Santa Teresa, i amb 
el c/ Òdena i ampliar tota la 
vorera Nord fins als 1,5 me-
tres. Per a completar aquesta 
actuació, es faran accessibles 
també els dos xamfrans del c/ 
Rei Ferran d’Antequera amb 
el c/ Òdena. En aquest segon 
cas, s’actuarà sobre uns 500 
m2 de via pública i la inversió 
prevista és de 99.000 euros. 
En tots dos casos, el termini 
d’execució previst és de tres 
mesos. La tria d’aquest carrer, 
segons Pont, ha estat perquè 
“permet superar la pujada del 
passeig cap al Poble Sec amb 
més suavitat, i per això calia 
ampliar la vorera”.
En la mateixa línia d’interven-
ció, l’Ajuntament està elabo-
rant actualment un projecte  
específic per la Ctra. de Man-

resa, en el seu tram final per 
la vorera entre el Monalco i el 
Canaletas. 
Aquest conjunt d’accions de 
millora de l’accessibilitat per 
les persones en l’espai urbà, ha 
recordat Jordi Pont, es desen-
volupen d’acord amb les reco-
manacions del Consell Muni-
cipal d’Accessibilitat i en base 
també al Pla d’Accessibilitat, 
elaborat per la Diputació de 

Barcelona el 2017. Per a Pont 
“aquesta vorera s’utilitza molt 
per a accedir a l’Hospital des 
del centre de la ciutat”. D’al-
tra banda, l’Ajuntament ha 
guardat en un calaix el vell 
projecte d’unir els carrers Ca-
pellades i Calaf, a través del 
solar que hi ha darrere de la 
Sagrada Família, malgrat que 
forma part del Pla General 
Urbanístic d’Igualada.

Una nou gestor pren el control de Parcmotor, que inicia una 
nova etapa després d’eixugar un deute de 7 milions d’euros
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Secretari General de 
l’Esport, Gerard Figue-
ras, va presentar diven-

dres a Parcmotor de Castellolí, 
en presència de l’alcalde Joan 
Serra i del president de la Fun-
dació Catalana d’Esports del 
Motor, l’igualadí Jordi Mas, la 
nova etapa que inicia aquesta 
instal.lació de l’Anoia, amb un 
nou gestor, derivat de l’em-
presa d’events Octagon Esedos 
SL. L’acte va comptar amb la 
presència de destacats espor-
tistes del motor, com el pilot 
de trial Albert Cabestany, el 
campió del Dakar Nani Roma, 
o el medallista olímpic i cam-
pió mundial de BTT Josep A. 
Hermida.
L’empresa que gestionarà 
Parcmotor ha estat creada 
recentment, sota el nom de 
Gestió Parcmotor Castellolí 
SL, amb propietat majoritària 
d’Octagon Esedeos SL, que, 
sumat a altres accionistes de 
referència en diferents sectors 
i especialitzats en la gestió de 
grans infraestructures espor-
tives com Kerpen SL, MXM 
Managament, GMBH, New 
Capital 2000 SL i Saufive SL, 
dota la instal.lació anoienca 

de l’experiència necessària per 
a l’optimització en la gestió del 
Circuit de velocitat i totes les 
instal·lacions del Parcmotor. 
El president de la nova em-
presa que gestionarà la instal.
lació és l’anoienc Xavier Bar-
trolí.
Segons que s’ha explicat du-
rant la presentació, “l’orien-
tació a la indústria, la inno-
vació i l’esport són els valors 
clau per entendre l’objectiu 
del nou societat. Es converteix 
en un circuit de referència i 
referència d’àmbit nacional i 
internacional amb l’associació 
amb Cellnex”, ha dit l’alcalde 
de Castellolí, Joan Serra. Ges-
tió Parcmotor Castellolí SL ha 
arribat a un acord d’explotació 
amb la Fundació Catalana per 
a l’Esport a canvi d’una tarifa 
de gestió per als propers 34 
anys, els que queden del con-
tracte de lloguer amb la famí-
lia propietària dels terrenys.
Al mateix temps, el nou soci 
de Parcmotor ha servit tam-
bé per poder eixugar el deute 
pendent de la instal.lació, que 
pujava 7 milions d’euros.
Gerard Figueras va assegurar 
que “aquesta és una instal·la-
ció singular i amb moltes pos-
sibilitats per a Castellolí, per 

Gerard Figueras, durant l’acte de presentació del “nou” Parcmotor. Foto: JP

l’Anoia i per al país. Una ins-
tal·lació al servei del motor, de 
casa i del món”. 
Per a Xavier Bartrolí “fa uns 
anys vam veure el potenci-
al que tenia aquest espai i 
hem treballat fins avui per 
fer aquest acord possible. Ar-
ribem en un moment delicat 
però l’esforç de totes les parts 

implicades, tant públiques 
com privades, ha permès que 
avui puguem estrenar la nova 
gestió i mirem amb esperança 
el futur.
El pilot Nani Roma deia que 
“Parcmotor té unes possibi-
litats enormes comptar amb 
unes instal·lacions d’aquest ni-
vell en aquest ambient natural 

i molt a prop d’una gran ciutat
com és Barcelona”.  
La nova etapa també va ar-
rencar amb la transforma-
ció del seu portal web ara 
adaptat a tots els dispositius 
gràcies a un redisseny total-
ment responsive que ajuda 
a la navegació en qualsevol 
plataforma. 
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L’empresa ja fa temps 
que va presentar el pro-
jecte a l’Ajuntament, té 
els permisos necessaris 
però la recent compra 
d’Aki per Leroy Merlin 

ha alentit el procés

Nova formació a mida 
del Grup Àuria per a 
l’empresa Stikets

Milloren els protocols i les mesures de seguretat per 
prevenir possibles accidents químics a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

A través de la UEA 
Química, Bombers 
i Universitat s’han 

presentat les primeres Fitxes  
Operatives sobre Elements 
de Risc (FOER), unes eines 
que sorgeixen fruit de l’acord  
pioner entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat 
de  Catalunya –mitjançant la 
Direcció General de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments (DGPEIS)-, la Unió  
Empresarial de l’Anoia (UEA) 
i el Consorci Escola Tècnica 
d’Igualada (CETI). Un con-
veni  que permet millorar i 
incrementar les mesures i els 
protocols en matèria de segu-
retat industrial i l’eficàcia dels 
cossos operatius en cas d’una 
emergència, agilitzant i faci-
litant la resposta operativa en 
cas de futures intervencions. 
Fa uns dies es va fer la pre-
sentació, a càrrec de Moisès 
Galan –Sotinspector del Cos 
de Bombers i Cap de l’Àrea 
d’Operacions de la Regió 
d’Emergències Metropolitana 
Sud-, Grau Baquero –Sots-

Àuria prepara una nova for-
mació en col·laboració amb 
l’empresa igualadina Stikets 
amb l’objectiu d’oferir una 
formació a mida que facili-
ti la incorporació laboral de 
persones en situació d’atur de 
l’Anoia.
Aquesta nova formació gratu-
ïta neix després de l’experièn-
cia amb Tex 51 S.L. fruit de les
necessitats del sector tèxtil 
anoienc, finalitzant amb la col-
laboració de 10 empreses del 
gremi.
La necessitat empresarial ha 
obert una nova via que ha 
possibilitat al Punt Formatiu 
Incorpora acotar els contin-
guts i adaptar el programa a 
les necessitats real del sector . 
Ara l’Stephanie Marko, gerent 
d’Stikets, aposta per la matei-
xa fórmula. Una formació de 
140 hores amb l’objectiu d’in-
serir laboralment a un grup 
de persones en situació d’atur 
en la preparació de comandes 
d’etiquetes adhesives.
El Servei d’Inserció iniciarà el 
curs el 7 de maig i finalitzarà el 
22 de juny. La selecció es farà 
en funció de les persones que 
compleixin els requisits, entre 
els que destaquen la motiva-
ció pel sector, la disponibilitat 
horària i estacional, i el domi-
ni de l’idioma. Els candidats 
han de trobar-se en situació 
d’atur. Per ampliar la infor-
mació es realitzarà una sessió 
informativa el proper dilluns 
19 d’abril, a les 15,30h a la sala 
d’actes d’Àuria Fundació, ubi-
cada a l’avinguda Andorra, 28 
d’Igualada. La pre inscripció 
es pot fer a través de la web 
www.auriagrup.cat.
Iniciatives com les de Tex 51 
i Stikets son una clara aposta 
per la promoció de la inserció
laboral de col·lectius vulnera-
bles a arrel de les necessitats 
creixents d’un mercat que 
aposta per activitats manipu-
latives, difícils de substituir 
malgrat la mecanització i in-
novació dels processos.

director d’estudis de l’Esco-
la d’Enginyeria d’Igualada- i 
Xavier Bustos – membre de la 
UEA Química-. 
Els tres agents implicats han 
valorat molt positivament el 
resultat de l’elaboració de les 
fitxes FOER, unes fitxes que 
aporten informació operativa 
sobre distribució dels mate-
rials de l’empresa, localització 
dels hidrants, punts d’accés, 
entrades i sortides, localitza-
ció dels materials inflamables, 
els corrosius, la descripció dels 
productes químics que emma-
gatzema o manipula l’empresa, 
la localització d’aquests... en-
tre altres factors. Mitjançant 

aquest apropament del cos de 
bombers a les empreses i amb 
l’important coneixement tèc-
nic que aporta la universitat 
s’han elaborat uns documents 
molt més complets del que es 
tenia fins ara de les empreses 
del sector i s’assegura així una 
actuació més ràpida i molt 
més acurada dels efectius dels 
bombers en cas d’una emer-
gència. 
Moisès Galan ha destacat que 
gràcies a les fitxes FOER “es 
pot actuar amb major conei-
xement davant dels accidents 
químics” i que “permeten 
identificar l’escenari de risc”. A 
més, Galan també ha remarcat 

altres beneficis que aporten les 
fitxes com ara la reducció del 
temps d’intervenció i la iden-
tificació de productes perillo-
sos. Per la seva banda, Grau 
Baquero, Sotsdirector d’estu-
dis de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada, ha qualificat 
d’aquesta iniciativa de “molt 
positiva”perquè ajuda a crear 
una vinculació amb el món 
laboral i el dels estudiants, ja 
que les fitxes FOER han estat 
elaborades per alumnes de 
l’Escola d’Enginyeria d’Igua-
lada. Aquestes consten de di-
verses pàgines que contenen 
la informació més essencial de 
cada instal·lació, els accessos, 
els principals productes em-
magatzemats i les seves carac-
terístiques en cas d’incidència 
per poder ser consultada amb 
celeritat de camí a l’empresa. 
Les fitxes FOER no només 
permetran que els cossos ope-
ratius puguin intervenir de 
forma ràpida, sinó que també, 
contribueix en fer “un pas més 
cap a la transparència que vo-
lem per les nostres empreses 
i el nostre sector”, ha afirmat 
Xavier Bustos.  

Aki o Leroy Merlin s’instal·larà a Igualada en l’espai 
on hi havia el concessionari Garatge Montserrat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada tindrà aviat un 
hipermercat dedicat al 
bricolatge i la decora-

ció. Serà AKI o Leroy Merlin. 
Ocuparà l’espai que, fins fa uns 
dies, era la seu històrica de 
Garatge Montserrat,  conces-
sionari d’Opel i d’altres mar-
ques. El nou centre comercial 
donarà a l’avinguda Catalunya 
i al carrer Lecco, i la seva cons-
trucció anirà acompanyada 
d’una important remodelació 
exterior, especialment al car-
rer Lecco, amb la reforma de 
les voreres i els accessos. 
En principi, havia de ser la 
marca AKI la que s’ubicaria 
a Igualada, però la recent fu-
sió, fa tres mesos, amb Leroy 
Merlin a Espanya han alentit 
el procés d’arribada a Iguala-
da i no s’ha decidit quina de 
les dues marques acabarà ins-
tal·lant-se a la ciutat, o bé serà 
una de nova. Fonts municipals 
han confirmat l’operació a La 
Veu, i en són coneixedores del 
projecte des de fa temps. 
El grup francès Adeo va deci-

dir el gener unir en una sola 
marca les dues ensenyes de 
bricolatge Leroy Merlin i AKI 
amb les que opera a Espanya. 
El pla és que el procés d’unió, 
que començarà amb una pro-
va en tres botigues de AKI i 
portarà a unificar els establi-
ments de les dues cadenes en 
un mateix format, estarà fina-
litzat en 2020. Encara no s’ha 
decidit amb quin nom operarà 
la resultant de la fusió. 
De moment, a l’AKI de Fi-
gueres -i altres dos a Madrid 
i Toledo- ja s’estan venent 
productes de Leroy Merlin i 
es “provaran conceptes co-
mercials construïts a partir de 
l’experiència de les dues em-
preses”. 
Leroy Merlin està especialit-

zada en grans superfícies si-
tuades als afores de les ciutats, 
tot i que ha començat a obrir 
botigues més petites en alguns 
municipis, mentre que AKI té 
un enfocament més proper a 
locals més petits i no compta 
amb el segment de construc-
ció que sí que té el germà gran.
Fonts de l’empresa han expli-
cat que el “nou concepte” so-
bre el qual gravitaran les bo-
tigues i que s’està acabant de 
perfilar, i que probablement 
serà el d’Igualada, té com a 
objectiu que “quan un client 

entri, li inspiri la mateixa idea, 
independentment que sigui 
una botiga de 10.000 metres 
quadrats que una altra petita, 
que l’experiència sigui positiva 
i que trobi tot el necessari per 
condicionar la seva llar”. Leroy 
Merlin és líder del bricolatge a 
Espanya, on compta amb 71 
botigues i al voltant de 10.000 
empleats. El 2016, va facturar 
1.931.000 d’euros. Per la seva 
banda, AKI té a Espanya 51 
botigues i 1.700 empleats i el 
2017 va facturar 300 milions 
d’euros. 
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PROMOCIÓ ESPECIAL

Regalem 3 
cistelles  amb 

productes
Caprabo

+ info. truca al 93 804 24 51
administracio@veuanoia.cat

Visita el nostre estand el dia de Sant Jordi (pl. Cal Font) 
Si ets un dels 3 primers en fer-te subscriptor et regalem 

una cistella amb productes Caprabo
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Roger Torrent.

Igualada Comerç va 
ingressar més de dos 
mil euros per la Marató 
de TV3

El president del Parlament, Roger Torrent, avui 
a Igualada en el Sopar de la República d’ERC

“Derivar aquest dret al sector 
privat suposa que deixi de ser 
un dret de totes les persones”, 
segons el sindicat CC.OO. 
Aquestes són les reivindica-
cions que es demanen des 
d’aquesta institució que repre-
senta els treballadors:
“DEMANEM LA REVALO-
RACIÓ DE LES PENSIONS 
SEGONS L’IPC. Garantir la 
suficiència econòmica dels 
pensionistes, com estableix 
la Constitució, requereix as-
segurar la revaloració real de 
les pensions, prenent com a 
referència l’IPC, i proveir els 
recursos necessaris per a la 
sostenibilitat del sistema i la 
suficiència de les seves pres-
tacions. Garantir la suficièn-
cia econòmica de les pensions 
implica necessàriament la 
substitució de l’índex de reva-
loració de pensions actual —el 
concís “quart punt”— per una 
fórmula de revaloració que 
garanteixi el  manteniment del 
poder adquisitiu de les pensi-
ons actuals i futures.
RECLAMEM LA DERO-
GACIÓ DEL FACTOR DE 
SOSTENIBILITAT ACTU-
AL. Aquest factor de sosteni-
bilitat, regulat en la reforma 
del 2013, vincula de manera 
obligatòria l’evolució de l’espe-
rança de vida a la quantia de 
les pensions, de manera que 
conduirà a una rebaixa de les 
pensions presents i futures. És 
imprescindible, així mateix, 

Per l’última campanya de Na-
dal, Igualada Comerç havia 
realitzat una campanya solidà-
ria, en la que convidava a tots 
els comerços associats i els 
seus clients a prendre part ac-
tiva amb la Marató de TV3, te-
nint en compte el gran impuls 
i la mobilització social d’arreu 
del país amb aquesta activitat.
No és la primera vegada que 
l’associació comercial realitza 
actes solidaris. De fet, és llarga 
la llista d’aportacions que ha-
via fet el comerç igualadí, des 
d’una escola a la Índia, mate-
rial pels nens sahrauís, Banc 
d’Aliments, Beques Menjador, 
ajut pels refugiats de Síria, i 
un llarg etc. “Perquè el comerç 
que defensa Igualada Comerç 
és més que una activitat pura-
ment econòmica, són valors, 
sentiments i emocions que les 
botigues de la nostra ciutat 
fan realitat i que els ciutadans 
també agraeixen”, expliquen 
des de l’entitat.
Tampoc és la primera vegada 
que Igualada Comerç col·la-
bora amb La Marató. En dues 
ocasions anteriors, es van en-
tregar diners recaptats per la 
venda d’espelmes solidàries 
i aquest cop, per aquesta tele 
marató realitzada anualment 
per TV3 i impulsada per Te-
levisió de Catalunya i la “Fun-
dació La Marató de TV3”, es 
van entregar més de 2.000€, 
concretament, 2.017,13€, 
per la recerca i divulgació de 
malalties infeccioses.
Els diners es van recaptar a 
través dels comerços que ve-
nien rasca-rascas. A part, amb 
cada rasca-rasca es podien 
guanyar premis, entrades pel 
cinema, dinars /sopars, i caps 
de setmana romàntics en ca-
ses rurals. Aquests premis van 
ser possibles gràcies a la col-
laboració dels següents esta-
bliments:
Restaurants: Caprici, Kiosk 
del Rec, Cor Verd, Bar Salus, 
Cal Pantomènia
Cinema: Ateneu Cinema
Allotjament rural: Vila Ca-
elus-Masia Boutique.

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres 13 
d’abril, a les 18 hores 
a la seu de Comissi-

ons Obreres (Passeig Verda-
guer, 50), el sindicat ha orga-
nitzat un acte en defensa del 
sistema públic de pensions, un 
dia abans que es produeixin 
actes de protesta a les capitals 
de província, a més de Man-
resa, Vic i Vilanova i la Geltrú. 
A l’acte hi assistirà Ramon Pla, 
de la Federació de Pensionis-
tes i Jubilats de CCOO de Ca-
talunya.
Aquests últims mesos estem 
assistint al clam creixent i ma-
joritari de les persones pensi-
onistes al nostre país, que re-
clamen una revaloració de les 
pensions d’acord amb el cost 
de la vida, així com un sistema 
que garanteixi unes pensions 
dignes presents i futures.
La pensió pública és un dret. 
Així ho reconeix la Constitu-
ció en l’article 50: “Els poders 
públics han de garantir, mit-
jançant pensions adequades i 
periòdicament actualitzades, 
la suficiència econòmica als 
ciutadans i ciutadanes durant 
la tercera edat.” L’Estat ha de 
vetllar pels drets de la ciuta-
dania, especialment pels de 
les persones més vulnerables. 
Els drets es garanteixen des de 
l’àmbit públic, ja que és el que 
tota la ciutadania sostenim 
amb la nostra contribució. 

que s’incrementin les pensi-
ons mínimes i les pensions 
no contributives i SOVI fins 
a aconseguir quanties sufici-
ents i adequades en cada cas, 
per garantir un nivell de vida 
digne i adequat a totes les per-
sones pensionistes del nostre 
país. D’altra banda, cal també 
elevar al 60% la base de càlcul 
per a les pensions de viduïtat i 
complir, així, el que es va apro-
var el 2011 (Llei 27/2011).
CAL UN PACTE D’ESTAT 
QUE GARANTEIXI LES 
PENSIONS PÚBLIQUES. 
Exigim un pacte d’estat subs-
crit per tots els partits polí-
tics de l’arc parlamentari i 
amb la participació de tots els 
actors socials, que garanteixi 
un sistema de pensions dig-
nes, fiable i durador, i que es 
marqui com a objectiu comú 

la sostenibilitat i la suficièn-
cia de les pensions actuals i 
futures, amb el tràmit cor-
responent en la Comissió del 
Pacte de Toledo. Som consci-
ents que el sistema de Segu-
retat Social s’articula sobre 
el principi de solidaritat més 
ampli entre generacions i en-
tre territoris, i en som ferms 
defensors. Exigim, un treball 
digne i amb drets, i uns sala-
ris suficients, com garanteix 
l’article 35 de la Constitució 
espanyola, que facin possible 
el sosteniment no només del 
sistema públic de pensions, 
sinó també del conjunt de 
l’estat del benestar. Nosaltres, 
la gent pensionista, volem 
defensar no només el nostre 
present, sinó també el futur 
dels nostres fills i filles i dels 
nostres nets i netes”.

Comissions Obreres convoca per avui un acte en 
defensa del sistema públic de pensions

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui 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 
president del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, 
acompanyat per la diputa-
da anoienca i membre de la 
mesa, Alba Vergés, a més de 
la resta de l’executiva comar-
cal, militants, amics i simpa-
titzants republicans. És ha-
bitual que, cada any, aquest 
sopar esdevingui un punt de 

trobada entre els republicans 
independentistes de la co-
marca. L’event, a més, es pro-
dueix en aquesta ocasió a un 
any de les properes eleccions 
municipals.
Durant el sopar, tindrà lloc 
la 14a edició del Premi Estel 
Blanc, guardó que vol reconèi-
xer l’esforç fet, per part d’una 
persona física o entitat, en la 
defensa de la llengua, la cultu-
ra, les tradicions i el patrimoni 
en totes les seves vessants dels 
Països Catalans i en especial 
de la comarca de l’Anoia. 
Fonts del partit han explicat 
que és prevista la presència 
de prop de 300 persones, en-
tre militants i simpatitzants, 
en aquest sopar, que serà un 
dels més multitudinaris dels 
últims anys, donava l’evolució 

dels esdeveniments,  arran 
dels darrers empresonaments 
de polítics, l’alliberament 
del president Puigdemont, i 

la voluntat d’escollir com a 
nou president de la Genera-
litat a l’expresident de l’ANC 
Jordi Sánchez.



P #latevaveu

Joan Mangues @jmangues

Xavier Bermúdez @xavibermudez 

Josep Llopart @llopart_josep

Mercat de la Masuca @mercatmasuca

Hospital d’Igualada @Hospitaligd

Alba Vergés Bosch  @albaverges 

Xarxa Igualada  @Xarxa_Igualada

La Mostra d’Igualada @mostraigualada 

Anoia Feminista @anoia_feminista

CRARC @CRARC

#ULTIMAHORA El Supremo vuelve a cancelar 
la democracia y de nuevo deniega a Jordi Sán-
chez el permiso para asistir a su pleno de inves-
tidura.

Bé, fins i tot el jutge ha vist que processar #Ta-
mara per terrorisme era una bestiesa.

Avui hem signat la cessió d’un pis pel desenvolu-
pament i coordinació del projecte d’acollida i in-
tegració de persones sol·licitants de protecció... 

Anem preparant les tapes que aquest dissabte 
us servirem al #Vademercat.... Com porteu la 
gana?? 

Infermeres del bloc quirúrgic presenten el pro-
jecte “Podria ser la música una alternativa a la 
sedació als pacients operats de pròtesis de genoll 
amb anestèsia regional?” al XIII Congrés Nacio-
nal Infermeria Quirúrgica, optant a millor co-
municació oral #13AEEQ #AEEQ18

Ahir vaig rebre carta de l’Oriol @junqueras, en 
la que em diu que continuem perseverants, es-
timant-nos per enfortir-nos. Avui el seu amor 
traspassa parets, SEGUR, perquè els seus nens 
puguin imaginar ser a la falda del pare bufant les 
espelmes T’estimem! #Junqueras49

EP Igualadisn i dels voltants!!! Que avui co-
mença #MostraIgualada Teatre infantil i juvenil 
(SI, SI JUVENIL!!! ) 4 dies, 54 espectacles, 104 
representacions, 9 estrenes absolutes,10 estrenes 
a Catalunya, 4 itineraris i 20 espais!

La @micod_cat convoca nova trobada pel pro-
tocol d’actuació davant violències sexuals a la 
conca d’Òdena en espais d’oci i festes. Dijous 19 
d’abril a les 19h a l’Espai Cívic Centre d’ Iguala-
da. Cal inscripció a igualtat@micod.cat

L’ajuntament d’Igualada ha optat per 
recuperar l’antiga àrea industrial per re-
llançar el dinamisme econòmic i social 
de la comarca i ha creat un entorn de 
gran valor cultural únic a Catalunya. La 
tendència cap a les fàbriques de creació 
i el coworking d’empreses artístiques i 
creatives han trobat el seu enclavament 
al nostre Barri, els espais obsolets s’han 
transformat en llocs de producció, for-
mació i difusió del talent artístic on hi 
tenen cabuda empreses, autònoms i em-
prenedors representants de totes les arts.

Les parets amb història sempre han estat 
fonts d’inspiració. Ara, les meravelloses 
adoberies i fàbriques modernistes, lluei-
xen rehabilitades i convertides en espais 
museïtzats. El passat industrial del Bar-
ri està viu pels nombrosos visitants del 
Museu de la Pell i el recent creat Museu 
del Tèxtil.

La gran superfície del Barri del Rec tam-
bé ha permès acollir zones de vivenda 

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#20 Sara Berzosa, conservadora-restauradora de bens culturals a
@ars.antiqua. Emprenedora, lluitadora i romàntica @sarahberz

Avui alliberem les #salamandres que van néixer 
a @CRARC_Masquefa fa tres mesos, i que ja 
han completat la metamorfosi. Són espectacu-
lars. Llarga vida. #centresdefauna @mediam-
bientcat

FOTO: Cesc Sales
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El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Jordi Balsells i Valls, nou 
president del Club Bàsquet 
Igualada

Centenars de persones, en 
protesta a Igualada pels úl-
tims fets sobre els CDR’s

Els CDR han convocat una 
concentració de protesta a 
Igualada

Els voluntaris estem a punt. Ens hem posat les 
armilles i, com sempre, serem on hi hagi espec-
tacle: companyies, públic, visitants... als teatres i 
al carrer. Contents de començar 
@mostraigualada #TotsFemLaMostra

Instants de La Veu             @veuanoia

Igualada estrena la seva càmera d’El Temps, 
de TV3, @tv3cat

Estarà orientada principalment cap a Po-
nent, amb una perspectiva que permetrà 
veure la Plaça de l’Ajuntament, les teula-
des del nucli històric i la Tossa de Montbui. 

#meteo #instameteo #meteomauri #tv3

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

social, equipaments i serveis, junt amb zones ver-
des, creant un model de Barri amb una gran acollida 
per tots els igualadins ja que s’ha conservat el nostre 
patrimoni històric i s’ha convertit en un motor eco-
nòmic per la comarca. L’art hi juga un paper cabdal.

“La transformació del Barri del Rec ja és una realitat.
El Barri del Rec és el Barri de les Arts, que uneix tradició i innovació”.



EDICTE 
Per a coneixement general i per a notificació de les persones que consten en la relació que figura més avall, la identitat de les quals es desconeix o s’ignora el lloc de notificació, d’acord amb el que 
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa públic que, mitjançant decret de data 9 de març de 2018, s’ha acordat la 
resolució que, es transcriu a continuació.

“Vist l’expedient tramitat a l’efecte de localitzar els titulars del dret funerari sobre diverses sepultures del Cementiri Vell d’Igualada; titulars que deuen el pagament de les taxes de manteniment del ce-
mentiri des de fa més de cinc anys i dels quals s’ignora el seu domicili. 

Atès que l’article 58 del Reglament regulador dels cementiris municipals disposa que podrà ser declarada la caducitat del dret funerari, que revertirà en aquest cas a l’Ajuntament d’Igualada, entre d’al-
tres, en el cas d’abandonament de la sepultura; i que, es considera com a tal el transcurs de cinc anys d’ençà del darrer pagament de les taxes de manteniment del cementiri. 

Atès el procediment establert a l’article 59 del Reglament regulador dels cementiris municipals per a declarar la caducitat del dret funerari. 

Atès que la competència correspon a l’alcalde de conformitat amb els articles 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 53.1).u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. Tanmateix, en virtut de la delegació acordada per decret de 14 de juny de 2017, la competència correspon al regidor de Qualitat Urbana i Interior. 

De conformitat amb la proposta de resolució corresponent.

RESOLC:

Primer.- INCOAR expedient de declaració de caducitat del dret funerari sobre les sepultures del Cementiri Vell d’Igualada que es relacionen en l’annex que s’adjunta en la present resolució, atès que els 
respectius titulars no satisfan les taxes de manteniment del recinte funerari des de fa més de cinc anys. 

Segon.- DONAR AUDIÈNCIA als titulars dels drets funeraris de referència i a les persones que es creguin amb algun dret sobre els esmentats drets funeraris mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de l’Es-
tat, el Butlletí Oficial de la Província, la premsa local i en un dels diaris dels de major difusió de la província, perquè en el termini de TRENTA DIES HÀBILS, a comptar de la darrera publicació d’aquesta 
resolució en el BOE, al·leguin el que estimin convenient i, si és el cas, regularitzin la titularitat del dret funerari. 

Tercer.- ADVERTIR que finalitzat el termini indicat sense haver-se presentat al·legacions per part dels diferents interessats, es procedirà a la caducitat dels drets funeraris corresponents, de manera que 
les sepultures revertiran a favor de l’Ajuntament d’Igualada i es procedirà a l’arxiu definitiu de l’expedient. 

Alhora, finalitzada tota la tramitació, els serveis del cementiri netejaran les sepultures corresponents i dipositaran les restes a l’ossera general.”

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt segon, fent avinent que es tracta d’un acte de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvant el dret a interposar el que els 
interessats considerin pertinents. Alhora, es fa saber que els diaris de premsa periòdica on es publicarà aquest edicte són El Punt Avui i La Veu de l’Anoia.

Igualada, 9 de març de 2018

El Regidor delegat de Qualitat Urbana i Interior 

Jordi Pont i Gassó

1 V0104 FRANCISCA GRAMUNT BUSQUETS C/ Roca, 58 1r 08700 IGUALADA 7/11/1997 FRANCISCA GRAMUNT BUSQUETS
2 V0118 ANGELA ESTEVE CASTELLS Rambla Nova, 40 3r 08700 IGUALADA 23/12/1985 MARIA SOLER BOVET
3 V0169 JOAQUINA BARTROLI C/ Torre Baixa, s/n - Caserio Rafia 08700 IGUALADA 17/4/1879 ANTONIO VILA
4 V0227 MARIA BARTOMEU SORIANO C/ Roca, 40 08700 IGUALADA 7/9/1950 GABRIEL ORPI BADELL
5 V029B VALENTIN BORREGA CLAVERO C/ Delícies, 1 08700 IGUALADA 28/9/1957 FETUS DE VALENTINA BORREGA
6 V0314 JOSE TOUS FORGAS C/ Sant Josep 08700 IGUALADA 5/8/1978 DOLORES PUJOL ROCA
7 V0318 ANTONIA LLACUNA SOLE C/ La Pau, 9 1r 2a 08710 STA. M. DE MONTBUI 26/4/1984 ANTONIA LLACUNA SOLE
8 V041B SECUNDINO SILVESTRE ARBONES C/ Moli Nou, 1 08700 IGUALADA 6/8/1984 JOSE PINO SOLE
9 V053B RAMON VIDAL FARRES Cal Felip 08719 STA. M. DE MIRALLES 24/5/2003 RAMON VIDAL FARRES
10 V0605 ANTONIA GUITART PUIG C/ del Roser, 17 08700 IGUALADA 5/8/1940 AMADEO GUITART DURAN
11 V0720 FAMILIA DURAN MESTRE C/ Sant Simplici, 13 08700 IGUALADA 21/1/1928 DOMINGA MURT GALOFRE
12 V083B PEDRO SANCHEZ RAJA  08700 IGUALADA 2/1/1999 JOSE MA MARTI QUINTANA
13 V0949 MICAELA ALBESA GIL C/ Sant Simplici, 5 08700 IGUALADA 16/11/1964 TOMAS SOLE PUBILL
14 V1020 RICARDO GABARRO PRAT  08700 IGUALADA 26/1/1960 JOSEFA GIL ALIBAU
15 V1133 RAMON CAPELLA SANDIUMENGE C/ Carme Verdaguer, 10 08700 IGUALADA 1/4/1908 ISIDRO SOLE
16 V1220 JOSETTE MARCE ROULY C/ Dr. Pujades, 66 1r 08700 IGUALADA 7/7/1977 VICENTE MARCE ROMA
17 V1225 MAGIN CASTELLTORT LLAMBES C/ del Born, 19 08700 IGUALADA 29/9/1937 RAMON GABARRO VALL
18 V1279 MANUEL NADAL COMPTE C/ Sant Magí, 44 08700 IGUALADA 13/8/1942 UNA NENA NADAL TORRES
19 V1292 PEDRO GIRALT SALLARES C/ Sant Pere Forn 08700 IGUALADA 11/2/1957 MARIA ESTEVE VALLS
20 V1365 JUAN GALTES CASALS Rambla General Vives, 15 3r 08700 IGUALADA 13/8/1984 PILAR CASALS VILASECA
21 V137B GENOVEVA PARELLO CAROL C/ del Carme, 19 08700 IGUALADA 18/12/1958 ROSA PARELLO CAROL
22 V1381 BUENAVENTURA LLOMBART VILA C/ Caritat, 52 08700 IGUALADA 7/11/1935 TERESA TAPIOLAS BAGA 
23 V1407 PEDRO GIRALT SALLARES C/ Sant Pere Forn 08700 IGUALADA 7/2/1967 FRANCISCA PRAT ROVIRA
24 V1418 JUAN FARRAN CAÑELLAS C/ Joan Maragall, 1 08700 IGUALADA 4/12/1979 JUAN FARRAN CAÑELLAS
25 V145B CUCUFATE MARGES PEYCASAT C/ Sant Antoni Ma Claret, 52 1r 2a 08700 IGUALADA 8/6/2005 CUCUFATE MARGES PEYCASAT
26 V150B JUAN GIMENEZ LOPEZ Trav. Sant Domènec, 11 08700 IGUALADA 20/10/1958 ANA MA GIMENEZ ESTRADA
27 V1617 ANTONIO ALEGRE TORRENTS Av. Jeanne d’Arc, 1 38100 GRENOBLE 16/1/1997 ROSA ALEGRE TORRENS
28 V1653 MIGUEL BERNADAS OLLE C/ Sant Simplici 08700 IGUALADA 18/1/1954 ANA MARTI DURAN
29 V167B CONCEPCION CASANOVAS CALAF C/ Torre Les Acàcies 08225 TERRASSA 2/5/1959 MARIA NOGUERA VALLES
30 V168B ANGEL ALTESA BRIANSO C/ Retir, 11 08700 IGUALADA 26/9/1962 AMADEO ALTESA ALVARO
31 V176B ANTONIO QUINTANA LOMAN C/ Trinitat, 27 08700 IGUALADA 7/2/1972 NADO DE MARCELINA LOPEZ ZAF
32 V189B ISABEL RUIZ PINTOR C/ Alba, 9 08700 IGUALADA  cap inhumació
33 V2005 FELIPE COMBALIA TOMAS Rambla Sant Isidre, 20 2n 08700 IGUALADA  cap inhumació
34 V2100 MARIA SERRA NOGUERA Av. Balmes, 23 08700 IGUALADA 19/10/1934 EMILIA RIBA BOTINAS
35 V2212 MONTSERRAT RIBERA AMATLLER C/ Pere Dalmases, 11 Baix 2a 08700 IGUALADA 19/6/1989 MONTSERRAT RIBERA AMATLLER
36 V2312 PEDRO ABENZA LOPEZ Av. Barcelona, 13 b 12è 1a 08700 IGUALADA 23/4/1971 JUAN MUSSONS BALLETBO
37 V2379 EUGENIO MOLAS BERENGUER C/ Esquiladors, 11 08700 IGUALADA 2/9/1952 LUIS DOMINGO PONT
38 V2985 RAFAEL VALLS FONT Plaça Sant Joan, 5 08700 IGUALADA 18/6/1973 ANTONIA VALLS FONT
39 V3020 HERMINIO SOLERNOU CLARAMUNT C/ de l’Aurora, 39 08700 IGUALADA   
40 V310B MA AZUCENA FERNANDEZ AGUILAR Rambla Sant Ferran, 1 2n 08700 IGUALADA 29/11/2001 MA AZUCENA FERNANDEZ AGUILAR
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41 V3111 JOSE REGORDOSA SOLA C/ Òdena, 75 08700 IGUALADA 17/7/1963 MARIO SOLA QUERALT
42 V3201 ANTONIO SISQUELLA PUIG C/ Sant Ignasi, 36 08700 IGUALADA 14/2/1958 MONTSERRAT LLACUNA BUSONS
43 V3202 MONICA BLANQUER FERRANDO C/ Soledat, 61 08700 IGUALADA 20/2/1995 MONICA BLANQUER FERRANDO
44 V3281 FRANCISCO PALOMEQUE MORENO C/ del Carme, 17 08700 IGUALADA 1/12/2003 ANTONIO PALOMEQUE MORENO
45 V3323 FRANCISCO TARGARONA ROS C/ del Roser, 17 08700 IGUALADA  cap inhumació
46 V341B BASILIO CORREA GALERA Barri de Montserrat 08700 IGUALADA 7/8/1961 ROSA ORGUES BEA
47 V3537 MERCEDES BASAS CALZADA C/ Sant Jordi, 5 08700 IGUALADA  cap inhumació
48 V353B JOSE VILLAMON AMAT C/ Sant Vicenç, 14 08700 IGUALADA 27/9/1961 AGUSTINA NAVAZO SEBASTIAN
49 V362B JOSEFA RAICH BOLADERAS C/ Vic, 7 Àtic 4a 08700 IGUALADA 12/9/1996 JOSEFA RAICH BOLADERAS
50 V3652 RAMON MIRET MARTI  08700 IGUALADA 12/9/1996 CARMEN SOLE MELE
51 V368B ANDRESA NAVARRO CASTAN C/ Soledat, 79 2n 2a 08700 IGUALADA 8/12/1988 ROSA MA SOLANAS NAVARRO
52 V3725 CARMEN MUNS CASELLAS Rambla Sant Isidre, 51 08700 IGUALADA 28/4/1977 FRANCISCO PUIG BISBAL
53 V3730 FRANCISCO TORRES ROCA C/ del Vidre, 20 08700 IGUALADA 23/3/1995 FRANCISCO TORRES ROCA
54 V3748 ELISA CASTELLA BORDAS C/ Sant Lluís, 14 08700 IGUALADA 12/12/1981 ELISA CASTELLA BORDAS
55 V378B FRANCISCO MARTINEZ MORALES Rambla Nova, 2n 2a 08700 IGUALADA 6/4/1982 FRANCISCO MARTINEZ MORALES
56 V3853 FRANCISCA PUJADO GRAS C/ Joan Llimona, 21 08700 IGUALADA 27/1/1983 FRANCISCA PUJADO GRAS
57 V3879 MANUEL BEL CURTO C/ Misericòrdia, 11 08700 IGUALADA 28/1/1982 MANUEL BEL CURTO
58 V3881 PEDRO SANCHEZ RUIZ Can Passanals 08700 IGUALADA 8/8/1968 FETUS D’EPIFANIA SANCHEZ NIETO
59 V3940 MANUEL BEL CURTO C/ Misericòrdia, 11 08700 IGUALADA 10/10/1981 TRINIDAD VENDRELL PUIG 
60 V3959 JOSE PERELLO ROSELL C/ Sant Cristòfor, 6 08700 IGUALADA 29/9/2003 MARIA SOLE BACARDIT
61 V3997 JOSE MA ALCAZAR CASANOVAS C/ Vallcarca, s/n 08870 SITGES 24/7/1991 ISIDRO PEDAÑO REDONDO
62 V400B NURIA MESTRE SEUBA C/ Soledat, 37 1r 08700 IGUALADA 8/2/1985 MARIA SOTERAS SOLER
63 V4071 JOSEP MA MELLADO GARCIA C/ Nicolau Tous, 21 Baixos 08700 IGUALADA 13/1/1968 JUANA MA GARCIA MELLADO
64 V4105 JOSEP MA MELLADO GARCIA C/ Nicolau Tous, 21 Baixos 08700 IGUALADA 26/11/1966 MA ISABEL MARTINEZ BAUTISTA
65 V4112 AVELINA CANTERO SALGADO C/ Soledat, 105 08700 IGUALADA 10/10/1968 MACARIO CANTERO SALGADO
66 V4151 SEBASTIAN MEDRANO MARTINEZ Av. Pietat, 30 08700 IGUALADA  cap inhumació
67 V4157 CLEMENTE GIBERT GABARRO C/ Aurora, 41 08700 IGUALADA 7/2/1969 MARIA GABARRO MUSSONS
68 V4159 ISABEL CORTES LOPEZ Barri de Montserrat 08700 IGUALADA 3/6/1966 EMILIO MERIS MOMBIELA
69 V4187 FAMILIA GALI C/ Vallespí, 24 3r 08014 BARCELONA 4/4/1969 MONTSERRAT RIBERA VENTURA
70 V4204 FRANCISCO RODRIGUEZ DIAZ C/ Sant Domènec, 3 08700 IGUALADA 8/9/1966 DOLORES FUENTES HERNANDEZ
71 V441B JOSE GIMENO LOZANO C/ Mare Déu Fuensanta, 7 08700 IGUALADA 1/7/1967 ANTONIO PINCEL RUIZ
72 V4516 GALO GOMEZ GARRIDO Passeig de les Cabres, 25 08700 IGUALADA 26/6/1973 MA PRESENTACION GARRIDO HER-

NANDO
73 V4524 ALFONSO BELMAR RAJA Av. Balmes, 58 2n 3a 08700 IGUALADA 24/11/2001 ALFONSO BELMAR RAJA

74 V453B PEDRO GIRALT SALLARES C/ del Vidre, 26 1r 08700 IGUALADA 5/12/1967 MARIA ROVIRA SOLE
75 V4566 ANTONIA GIRONELLA TORRENTS Plaça del Pilar, 7 2n 08700 IGUALADA  cap inhumació
76 V4586 ALEJANDRO RICO TABERNILLA C/ Joan Maragall, 33 08700 IGUALADA 15/9/1973 ENRIQUETA MATAIX ARABI
77 V4732 ARNALDO SALVANY DOLCET Av. José Antonio, 675 08022 BARCELONA 26/4/1972 ADELAIDA DOLCET FIGUERAS
78 V473B MARIA NAVARRO GARCIA Plaça Alcàntara, 6 B 1r A 08700 IGUALADA 27/2/1988 ANTONIO DOMINGUEZ ANTOLIN
79 V475B JOAQUIN ROVIRA PETIT C/ Bruc del Mig, 42 08700 IGUALADA 12/2/1968 AMALIA PASCUAL ALMIRALL
80 V4786 JOSEFA MORENO ORTAL C/ Pau Muntades, 84 4t 2a 08700 IGUALADA  cap inhumació
81 V4817 VIVIANE JULE ROBIN C/ Francis de Pressense 75 Rue 44000 NANTES FRANCE 15/6/1995 JOAQUIN RODRIGUEZ ESTAPE
82 V4837 JUANA ACOSTA CAPARROS C/ Sant Simplici, 28 08700 IGUALADA 1/6/1977 FERNANDO ACOSTA LOPEZ
83 V5026 JUAN TRUJILLO RODRIGUEZ C/ Moli Nou, 11 08700 IGUALADA 24/11/1975 SALVADORA GONZALEZ PEREZ
84 V5066 MERCEDES VIDAL LLOBET C/ Sant Antoni de Baix, 37 5è 3a 08700 IGUALADA 30/6/1982 MERCEDES VIDAL LLOBET
85 V5067 CARMEN DE GRACIA CERDAN Asil del Sant Crist 08700 IGUALADA 23/3/1976 FELIX ABAD PALLAS
86 V5097 MARIA CINTA SALOM BEL C/ Pere Dalmases, 11 2n 1a 08700 IGUALADA 4/10/1985 MARIA CINTA SALOM BEL
87 V5112 ORGANIZACION CONTRA EL CANCER C/ Marco Aurelio, 14 08006 BARCELONA 4/10/1976 GINES ATECO PAMIES
88 V5132 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS C/ Sant Ferran, 50 08700 IGUALADA 24/10/1976 DEMETRIA FUENTES IZQUIERDO 
89 V5137 SANTIAGO SANCHEZ RUIZ C/ Sant Simplici, 27 4t 08700 IGUALADA 30/12/1976 MANUEL MARTIN PEREZ
90 V5142 JOSEFA CORRAL HEREDIA Av. Mare de Déu de la Pietat, 15 

1r 4a
08700 IGUALADA 3/8/1991 JOSEFA CORRAL HEREDIA

91 V5336 REMIGIA LÓPEZ GARCIA C/ Camí Reial Vell, 12 Bx 2n 08292 ESPARREGUERA 5/10/1978 DIEGO BAEZA RUÍZ
92 V5438 VICTORIA GARCIA GOMEZ C/ Sant Jordi, 22 B 08788 VILANOVA DEL 

CAMI
17/11/2001 VICTORIA GARCIA GOMEZ

93 V5581 ANTONIO GARCIA FLORINDO C/ Mistral, 2 3r 1a 08930 SANT ADRIÀ DEL 
BESOS

12/3/1980 ANDREA FLORINDO REDONDO

94 V5597 JUAN RUBIO LOPEZ C/ Santa Anna, 42 1r 08700 IGUALADA 27/12/1979 ISABEL MAÑAS PEREZ
95 V5631 CARMEN VERGES MENSA C/ Òdena, 121 2n 1a 08700 IGUALADA 10/9/1980 JOSE VERGES GRAELLS
96 V5680 TRINIDAD GUIRADO SERRA C/ Julio Tortosa, 3 3r 03610 PETREL 11/12/1980 CLAUDIO NIETO CALERO
97 V5790 MAGDALENA GENE SOLE C/ Pau Muntades, 25 Baixos 2n 08700 IGUALADA 24/10/1988 MAGDALENA GENE SOLE
98 V5852 HIPOLITO GONZALEZ ARTECHE C/ Terrassa, 11 08787 LA POBLA DE CLA-

RAMUNT
1/2/2002 ANTONIA SERRA VILA

99 V5887 CARMEN VERGES MENSA C/ Òdena, 121 2n 1a 08700 IGUALADA 30/8/1982 MARIA MENSA CIVIT
100 V5934 ANTONIO SERRANO SAMPER C/ Santa Maria de Miralles, 2 2n 1a 08700 IGUALADA 20/4/1982 ROSA MARTÍN SALES
101 V60002 TERESA BONJOCH AGUILERA C/ Caterina, s/n 08700 IGUALADA 16/10/1937 ISIDRO MUNTANE SEUBA
102 V6045 ASCENSIO MORA GANDARA C/ Bruc, 61 08700 IGUALADA 15/1/1996 ASUNCION MORA GANDARA
103 V6311 FRANCISCA MUÑOZ LOPEZ C/ Mossèn Josep Forn, 27 9è 3a 08700 IGUALADA 5/9/1992 PEDRO GARCIA MUÑOZ
104 VB-8 JUAN CANO ORTIZ C/ Mare Déu del Pilar, 3 08700 IGUALADA 8/1/2002 ANTONIA CANO EXPOSITO
105 VD-16 MANUEL GOMIS SENTIS C/ Sant Agustí 08700 IGUALADA 26/1/1937 TERESA SENTIS FRANQUET
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COM PODEM PREPARAR L’HERÈNCIA DE L’EMPRESA FAMILIAR?

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

La economía mundial repunta pero el mundo se ha metido en 
una guerra comercial y el nivel de deuda es aberrante. 

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO  –  Notari d’Igualada 
cjimenezfueyo@correonotarial.org

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

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

CARLOS JIMÉNEZ

El vicepresident @junqueras des d’Estremera deia “On altres dibuixen 
escenaris catastrofistes nosaltres hi volem un país més just, democràtic 
i pròsper”. Dades exhaustives que confirmen la robustesa de l’economia 
catalana.

A vegades  es prenen decisions
importants sense tenir en compte tots 

els elements que hi intervenen.

Més del 80 % d’empreses familiars 
no arriben a la tercera generació.

L’altre dia va venir a la notaria en Ramon, ell té una Pime des de fa molts anys, 
i pròxim a l’edat de jubilació li preocupa com ordenar la successió en la seva 
empresa ja que té 3 fills, però a l’empresa familiar només hi treballa un d’ells. 
Li preocupa protegir a aquest fill ja que al final serà qui es responsabilitzi del 
negoci, amb el que és lògic que també sigui l’afavorit amb la propietat de l’em-

presa, però també li preocupa ser el més igualitari possible amb els altres, així que ha 
pensat a deixar als altres dos fills la seva casa d’Igualada i un apartament que té a la platja.

 A) Lògicament la primera opció és via el TESTAMENT realitzar un repartiment 
el més equitatiu i racional possible: les accions o participacions socials de l’empresa al fill 
que treballa en ella, i els béns immobles als altres dos per parts iguals o bé un pis a cadas-
cun d’ells igualant les diferències de valor amb diners. 

 B) Una altra eina que és aconsellable més en mitjanes i grans empreses és el PRO-
TOCOL FAMILIAR, es tracta d’un conjunt de pactes subscrits pels socis entre si o amb 
tercers amb els quals guarden vincles familiars (fills, cònjuges, etc) respecte d’una empresa 
en la qual tinguin un interès comú per aconseguir un model de consens en la presa de 
decisions per regular les relacions entre família, propietat i empresa.

Amb aquests pactes que formen el protocol familiar el que s’intenta aconseguir és antici-
par-se als problemes que es poden plantejar en la successió d’empresa. Així, per exemple, 
pot regular la remuneració dels administradors, la política de dividends, els drets de sor-
tida individual, quins familiars poden incorporar-se a l’empresa (posant condicions a la 
incorporació com haver treballat anteriorment en altres empreses o de tipus acadèmic, o 
bé limitant a un número de familiars treballadors per branca familiar).

L’Estat s’ha quedat 11.607 milions del Govern català en sis anys 
per una mala aplicació del sistema de finançament, segons un 
estudi del Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques

 C) A Catalunya és molt important la figura del PACTE SUCCESSORI: és un do-
cument similar al testament, per ordenar la successió de l’empresari@ fundador@ i té una 
sèrie d’avantatges enfront del testament: a) no és revocable (excepte acord entre el testador 
i els hereus/legataris), amb el que el fill que es va a dedicar a l’empresa guanya tranquil·litat 
sabent que en els anys que passin entre la jubilació dels pares i la seva mort no podrà can-
viar-se i portar-se una desagradable sorpresa en forma de testament d’última hora. b) Pot 
utilitzar-se per deixar béns concrets a favor dels fills no treballadors en l’empresa i garantir 
la futura armonia familiar, ja que seran coneixedors tots de la planificació de l’herència c) 
Podria signar-se fins i tot entre dos germans propietaris d’una empresa familiar ordenant 
la successió irrevocable (excepte acord d’ells mateixos) respecte de la seva empresa, a favor 
d’algun nebot concret i tenir els seus testaments individuals independents per a la resta de 
béns.

L’important és tenir clar que efectuant amb antelació les accions oportunes serà molt més 
fàcil que l’empresa familiar sobrevisqui una altra generació, ja que més del 80 % d’empre-
ses familiars no arriben a la tercera generació   

CESC ALCARAZ
Economista. Soci-Director feddbackground
@cescalcal

CESC ALCARAZCARLOS JIMÉNEZ

XAVIER SALA-I-MARTIN @XSalaimartin 
Autor de “Economía en Colores” 
i Professor of Economics at Columbia University.

L’altre dia vaig estar visitant una petita organització dedicada al món dels 
serveis que acabava de fer una inversió important en una màquina. El 
client es va posar en contacte amb nosaltres per comentar que, ara que 
tenia una nova màquina, volia potenciar el negoci i treure més rendibilitat 
de la inversió. 

Aquesta preocupació de l’empresari, que és ben lògica, fa pensar que a vegades es 
prenen decisions importants sense tenir en compte tots els elements que hi interve-
nen. Per exemple, en quant temps amortitzarem aquesta inversió? He previst canviar 
el meu model de negoci? Tinc clara la meva estratègia? Estic ben organitzat per assolir 
l’estratègia?
En el cas que ens ocupa era evident que l’empresa no estava executant el procés 

de     màrqueting i comunicació i per tant, els seus nous potencials clients no podien 
conèixer les bondats de la nova màquina i per tant, el període d’amortització hagués 
estat més alt ja que només hagués pogut funcionar el boca-orella, que funciona, però 
és més lent. 
En definitiva, totes les empreses han de, prèvia selecció i priorització en funció dels 
recursos, tirar endavant tots aquells processos, que tot i no semblar claus, són prou 
importants com per assegurar l’èxit del negoci. 

Una bona estratègia i una bona organització són condició necessària, tot i que no, 
segurament, suficient per aconseguir els objectius   

LA IMPORTÀNCIA DELS PROCESSOS NO CLAUS



Al llarg de la jornada, 
es van fer nombroses 

activitats esportives al 
Parc Central 

Miquel González, nou 
president a l’Anoia de 
l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut

Més de 2.000 persones van participar 
del Dia Mundial de l’Activitat Física

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres, 6 d’abril, 
Igualada va acollir 
els actes centrals del 

Dia Mundial de l’Activitat Fí·
sica a Catalunya, promoguts 
des de la secretaria general de 
l’Esport i la secretaria de Sa·
lut Pública de la Generalitat 
i que porten per lema “Gent 
activa, gent feliç”. En aquesta 
ocasió i a nivell local, la jor·
nada comptava també amb la 
col·laboració de les regidories 
d’Esports i d’Entorn Comuni·
tari de l’Ajuntament. 
Durant tot el dia es desenvolu·
paren nombroses activitats fí·
sicoesportives, principalment 
al Parc Central de l’Avingu·
da Catalunya on, al llarg de 
la jornada, hi han de passar 
al voltant de 2.500 persones: 
2.000 escolars en les trobades 
esportives comarcals del matí i 
la tarda, 200 participants en la 
caminada col·lectiva que s’ha 
fet fins el Mirador de Mont·
serrat i 300 persones més en 
el conjunt de tallers de salut i 
activitat física programats. A 
més, diferents clubs, entitats i 
equipaments de la ciutat tam·
bé desenvoluparen diferents 
propostes aquest divendres. 
L’alcalde, Marc Castells, el se·
cretari general de l’Esport de 
la Generalitat, Gerard Figue·

  IGUALADA  | 21Divendres, 13 d’abril de 2018

Miquel Gonzalez, metge de 
família de la Llacuna de l’Àrea 
Bàsica de Salut Anoia Rural, és 
el nou president de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i de Balears 
a l’Anoia, entitat professional 
privada dedicada a fomentar 
la formació continuada amb 
l’estudi i el conreu de les cièn·
cies de la salut en tots els seus 
aspectes: humà, tècnic, social 
i cívic, tant en la seva vessant 
assistencial com docent i d’in·
vestigació.
Gonzalez, pren el relleu a Jo·
sep M. Sánchez, metge de fa·
mília del CAP Santa Marga·
rida de Montbui, qui ha estat 
durant prop d’11 anys al cap·
davant de l’entitat anoienca. 
Al nou president, l’acompa·
nyaran molts dels membres 
de la passada junta. Així, el 
vicepresident primer serà el 
Dr. Josep Zambudio, el vice·
president segon i representant 
del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya, David Barran·
co, el càrrec de secretari l’ocu·
parà el Dr. Josep M. Sánchez, 
com a representant del Col·
legi Oficial de Farmacèutics 
de Barcelona, Cristina Casas, 
del Col·legi Oficial d’Infer·
mers i Infermeres  de Barce·
lona, Montserrat Aymerich, 
del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona, la Dra. Elisenda 
Florensa, de l’Associació de 
Psicòlogues i Psicòlegs, Mont·
serrat Martí i com a vocals 
comptarà amb Rosa M. Parés, 
farmacèutica i Dr. F. Xavier 
Cantero, metge de família i 
director de l’Equip d’Atenció 
Primària Igualada Urbà.  
Entre els objectius de la nova 
junta hi ha “seguir amb les 
activitats ja consolidades 
com la beca i el premi Nit de 
la professió i la mateixa NIT, 
continuar amb les jornades 
especialitzades, iniciar amb la 
programació d’alguna de les 
conferències científiques i en 
general, aconseguir una major 
implicació dels professionals 
en l’activitat de l’entitat.”

Dijous, conferència 
sobre les etapes del dol, 
a càrrec de la psicòloga 
Laia Terol

Entendre, detectar i normalit·
zar els processos de dol i mort
ens pot ajudar a viure des 
d’una altre perspectiva. So·
vint, en la nostra societat i 
cultura, posem més atenció a 
allargar la vida que a viure·la 
i oblidem que la mort en for·
ma part de manera constant, 
oferint·nos les eines per a una 
vida més plena i conscient.
En la conferència veurem, des 
de la infància fins la vellesa, 
aquells dols habituals, els atí·
pics i no reconeguts, les fases 
i possibles recursos d’acompa·
nyament en cas d’ una pèrdua. 
La conferencia l’organitza 
l’Associació de Psicòlogues i 
Psicòlegs de l’Anoia, amb la 
col·laboració de la Biblioteca 
Central d’Igualada i l’Ajunta·
ment d’Igualada.
Serà a càrrec de Laia Terol, el 
19 d’abril a les 7 de la tarda, a 
la Biblioteca Central.

Xerrada de l’AECC 
sobre nutrició
La delegació a l’Anoia de l’As·
sociació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC) organitza el 
proper dijous, 19 d’abril, a 2/4 
de 7 de la tarda, una xerrada 
sobre nutrició, a la seu de l’en·
titat, a la Rbla. Nova 32.
Anirà a càrrec de la Dra. Joi·
ma Panisello, i la dietista Nú·
ria Rosich.

ras, i la subdirectora general 
de Promoció de la Salut de la 
Generalitat, Carmen Cabezas, 
van visitar durant el matí el 
Parc Central i van recordar als 
assistents la importància de 
mantenir els bons hàbits i l’ac·
tivitat física, des de la infància 
fins l’edat més avançada, com 
a eines imprescindibles per a 
una bona salut. 

El matí de Catalunya Ràdio, 
des d’Igualada 
Dins del conjunt d’actes de la 
jornada, Catalunya Ràdio va 
emetre en directe, des del Te·
atre Municipal l’Ateneu i amb 
una unitat mòbil establerta al 
Parc Central, el programa El 

matí de Catalunya Ràdio, con·
duït per Mònica Terribas i que 
va aplegar un nombrós públic 
al llarg del matí. 
A banda de l’actualitat infor·
mativa del dia i les actuacions 
musicals dels Mishima i Carla 
Serrat, es van abordar temes 
com la candidatura d’Igualada 
a Ciutat Europea de l’Esport 
2019, amb l’alcalde d’Igualada, 
i els beneficis de l’activitat físi·
ca, amb el secretari general de 
l’Esport i el secretari de Salut 
Pública de la Generalitat. Dr. 
Joan Guix.  

NOCES D’OR 2018 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que 
enguany celebrin les NOCES D’OR i que no hagin 
contactat ja amb l’Ajuntament, que ho facin al 
telèfon 93 803 19 50 Ext. 2537, o bé poden 
adreçar-se personalment per a inscriure’s al depar-
tament de Protocol, abans del dia 8 de maig, per tal 
d’invitar-los formalment a l’homenatge que es 
durà a terme el dijous dia 17 de maig, dintre dels 
actes de la “Primavera Gran 2018”.

Igualada, abril de 2018

Ajuntament d'Igualada93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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Diumenge, torna “La Gran Follada” 
a l’entorn del pavelló de les Comes

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Centre Cívic de Fàti-
ma d’Igualada comme-
mora aquest any 2018 

el 23è aniversari de la seva 
posada en marxa. Per això, els 
responsables del centre i les 
entitats i col·lectius que fre-
qüentment participen en el 
seu dia a dia duran a terme, 
aquest dissabte, 14 d’abril, un 
conjunt d’activitats obertes al 
barri i al conjunt de la ciutat. 
Al matí, entre les 11 i les 
13:30h, els assistents podran 
gaudir d’una xocolatada i di-
ferents tallers familiars amb 

Demà, 23è aniversari del 
Centre Cívic de Fàtima

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge, 15 
d’abril, torna una nova 
edició de “La Gran Fo-

llada”, la cursa “folla” que orga-
nitzen cada any els Indi’s Folls 
i que sempre té molta accepta-
ció. De fet, ja fa dies que hi ha 
les inscripcions tancades. 
Durant tot l’any se celebren 
un grapat de curses, des de les 
milles urbanes, passant per les 
curses populars de cada ciutat 
o població, fins a les maratons 
o curses de muntanya.
Totes les curses tenen la seva 
atracció: pel lloc, pel traçat, 
per la dificultat… “La Gran 
Follada” que aglutina el millor 
de cada cursa, afegint-t’hi  un 
toc d’originalitat mai vist fins 
ara, com diuen els seus or-
ganitzadsors. Es tracta de la 
primera cursa on la seva prin-
cipal característica serà la de 
córrer amb la parella i, a més, 
lligats per la cintura amb una 
corda.
La “Gran Follada” és la prime-
ra cursa popular per parelles, 

en plena natura, amb un tra-
çat divertit i amb la dificultat 
que comporta córrer lligats 
on casats, separats, ajuntats, 
parelles de fet, els que de fet 
són parella, germans, cosins, 
amics...
El recorregut consta de 6.969 
m., en les quals s’hauran de 
superar 4 proves, que s’hau-
ran de fer obligatòriament. El 
traçat transcòrre per l’entorn 
del pavelló de les Comes, per 
darrere les Guixeres i l’autovia 
A-2.
També hi ha la possibilitat, per 

als més petits, de participar a 
la  “petita Gran Follada”, per 
als nens d’entre 8 i 13 anys.
Els horaris seran els següents:
08.30 Entrega de samarreta 
amb el dorsal i de la corda.
10.00 Sortida de la cursa.
12.30 Entrega de premis.
En la cursa gran hi hauran 
tres grups,masculí, femení i 
mixt, és a dir un total de 12 
categories, 4 per grup.
Júniors de 14 fins a 17 / Sè-
niors de 18 a 39 / Veterans 
de 40 a 49 / Màsters de 50 en 
amunt.

protagonisme per als més pe-
tits. A les 12h, a més, tindrà 
lloc la inauguració de l’exposi-
ció dels treballs fets pels alum-
nes del centre. 
A la tarda, a les 17h i com ja 
és tradició, es podrà gaudir 
de la iniciativa De collita prò-
pia, amb totes les actuacions 
de l’alumnat que durant l’any 
participa en les diferents clas-
ses de dansa, cant, gimnàsti-
ca o conversa en català, entre 
moltes altres disciplines. Per a 
tancar la celebració, hi haurà 
pastís per als assistents i l’ac-
tuació musical del grup La 
Séptima Trastada. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’audioguia Igda.cat, 
impulsada per l’emis-
sora municipal Ràdio 

Igualada, ha guanyat el  premi 
en la categoria d’Innovació 
dels premis de Ràdio Associ-
ació de Catalunya (RAC). 
El jurat ha valorat la capacitat 
del projecte de convertir una 
secció de ràdio sobre el patri-
moni arquitectònic i històric 
de la capital de l’Anoia, en 
format d’audioguia i amb un 
suport webapp dissenyat per 
l’empresa igualadina Instint.
net. La secció de l’historiador 
de l’art David Martínez s’ha 
sabut transformar en una 
eina àgil i útil per aquells 
que visiten la ciutat d’Iguala-
da i per aquells que vulguin 

L’equip d’odontòlegs del CAP Nord, 
premi d’innovació en atenció primària

Ràdio Igualada, premi 
RAC al millor projecte 
innovador

REDACCIÓ / LA VEU 

El Servei d’Odontologia 
del CAP Igualada Nord 
del Consorci Sanitari de 

l’Anoia va rebre el primer pre-
mi en la VII Jornada d’Inno-
vació en Atenció Primària que 
es va celebrar el passat 15 de 
març a Barcelona. 
El projecte “La salut buco-
dental en les persones de 
les residències geriàtriques 
d’Igualada” és el que va resul-
tar guanyador entre les la resta 
d’experiències que es van pre-
sentar. La presentació va anar 
a càrrec de les odontòlogues 
Carlota Bausili, Victòria Janer, 
Anabel Villa i les auxiliars In-
grid Lara i Pilar Torrellardona.
Al setembre del 2013 es va ini-
ciar aquest projecte innovador 
amb l’objectiu d’aproximar els 
professionals d’Odontologia 
del CAP Igualada Nord als 
usuaris de les residències: Pare 
Vilaseca, Residència Iguala-
da i Sant Crist d’Igualada i 
així poder valorar l’estat de 
salut bucodental i fer-ne un 
diagnòstic de les patologies 
més freqüents. Es va detectar 
la possibilitats de millorar la 

conèixer millor el seu muni-
cipi. El visitant troba, davant 
dels principals monuments 
o edificis històrics, un panell 
informatiu amb un codi QR i, 
fent-ne la lectura amb el seu 
dispositiu mòbil, accedeix a 
la seva informació en dife-
rents idiomes. 
El premi es lliurarà el proper 
dijous, 3 de maig, en un acte 
públic a l’auditori de l’ONCE 
a Barcelona. Els directors del 
projecte, Xavier Amat i Xavi-
er Dàvila, es mostren molt sa-
tisfets per aquest reconeixe-
ment i agraeixen la feina i la 
implicació de tots i totes que 
l’han fet possible.  
Aquest és el segon Premi 
Ràdio Associació que gua-
nya Ràdio Igualada en els 
darrers dos anys. 

higiene dental d’aquests resi-
dents i així evitar infeccions, 
dolor i malnutrició. Es realit-
zen també de xerrades i tallers 
sobre “Com tenir cura de la 
salut bucodental” i que va di-
rigida als usuaris de les resi-
dències, als familiars i als tre-
balladors. Cal tenir en compte 
també que hi ha la possibilitat 
que l’odontòloga es traslladi a 
la residència davant una ur-
gència dental: per reduir el 
dolor, valorar el tractament 
necessari, donar la medicació 
corresponent i així afavorir la 
resolució de la patologia. 
Des de que es va iniciar el 
programa s’han atès un total 

de 232 usuaris (82% dels re-
sidents) amb un 75% de do-
nes amb una mitjana d’edat 
de 75anys. Es varen trobar un 
20% d’edentuls totals i aquells 
que presentaven una o varies 
dents, el 47% portaven prò-
tesis dental. Els pacients pre-
sentaven: 18% arrels dentals, 
16% càries, 11% dipòsits o 
càlcul i un 7% lesions perio-
dontals. No es va observar cap 
lesió maligna aparent. 
L’objectiu d’aquest projecte és 
promoure la salut bucodental 
i prevenir malalties relacio-
nades i tot el personal que in-
tervé en aquest projecte pensa 
que és una bona mesura.



Marina Subirats.

29 anys de Caramelles del barri de 
Santa Caterina, Carme i Travessies

AAVV STA. CATERINA / LA VEU 

D issabte passat, els 
caramellaires del 
barri de Santa Ca-

terina, Carme i Travessies 
van sortir novament al carrer, 
aquesta vegada per celebrar 
la vint-i-novena edició de les 
caramelles. La cantada va co-
mençar pels volts de les 4 de 
la tarda pels carrers del barri 
i va continuar pel centre de 
la ciutat. Acompanyats de les 
guitarres, van cantar davant 
de botigues, establiments i 
balcons del barri. Tot seguit, 
els cantaries van passar per les 
rambles i per diversos carrers 

  IGUALADA  | 23Divendres, 13 d’abril de 2018

del centre d’Igualada.
El grup anava precedit, per un 
poni i un carret guarnit de fes-
ta per que ens pogués acom-
panyar a tots els racons, i no 
van faltar-hi pas ni els clavells 
ni la cistella i la ballesta tradi-
cionals. 
Enguany, la direcció musical 
va ser a càrrec de la Laura Vila-
prinyó. Cal agrair-li el seu bon 
saber fer i donar-li les gràcies 
per la seva paciència, ja que va 
aconseguir que afinéssim prou 
bé i ens aguantes la pluja.
La jornada va acabar amb un 
sopar de germanor per a tots 
els cantaires. Així amb gust 
de festa, de tradició i de bar-

ri, vam celebrar novament les 
caramelles, que sempre tenen 
lloc un cap de setmana després 
de Pasqua. 
Volem agrair el suport del veï-
nat i comerços quan ens escol-
taven, i sobretot a tots els que 
hi va participar, per l’esforç que 
van fer en afinar les seves veus 
i, en especial, pel bon ambient i 
bona companyia que es va po-
der respirar durant una bona 
tarda de caramelles, i animar 
a tothom, els que hi van ser i 
els que no, a venir l’any vinent i 
així mantenir viva aquesta bo-
nica tradició catalana, que ens 
agrada tant potenciar des del 
nostre barri.

Emocions i política, al 
Dimarts de Diàlegs
REDACCIÓ / LA VEU 

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

a punt la sessió d’aquest mes 
d’abril amb la qual torna des-
prés d’una aturada d’uns me-
sos i que servirà per obrir el 
cinquè any de la iniciativa. La 
sessió portarà per títol: “Com 
gestionem les emocions da-
vant l’actual situació política?”. 
Serà el dimarts 17 d’abril, a les 
8 del vespre, a la Sala de Socis 
de l’Ateneu.
Catalunya viu immersa en un 
procés polític que els darrers 
mesos ha generat un grapat 
d’emocions. DdD vol fugir 
del debat polític i analitzar el 
tema des d’una altra perspec-
tiva: posar en comú com s’es-
tà vivint la situació des de les 
emocions i aprendre a gestio-
nar els sentiments que s’han 
generat, independentment de 
la posició política de cadascú. 
Es proposa un debat intros-
pectiu per conèixer quina és la 
capacitat de resiliència de les 
societats davant un conflicte 
polític i com es pot trobar la 
manera de conviure-hi.
La introducció de l’acte ani-

rà a càrrec de la Doctora en 
Filosofia i Catedràtica en So-
ciologia, Marina Subirats. A 
través d’un diàleg-entrevista 
amb el coordinador de DdD, 
Jordi Cuadras, Subirats expli-
carà com una societat es com-
porta davant una situació de 
tensió política com la que viu 
Catalunya, quines emocions 
es generen i com poden cana-
litzar-se. Després es passarà a 
escoltar les intervencions de 
la “Fila 0” amb persones re-
llevants d’Igualada i l’Anoia 
que tenen opinions diverses 
perquè aportin el testimoni 
de quines emocions estan vi-
vint davant l’actual situació. 
En aquest sentit, s’ha convidat 
Xavier Badia (professor i exre-
gidor), Rafael Jorba (periodis-
ta), Carme Junyent (lingüista) 
i Joan Valentí (actor). 
Amb la sessió del proper di-
marts 17 d’abril, a les 8 del ves-
pre, a la Sala de Socis de l’Ate-
neu, DdD celebrarà quatre 
anys d’activitat. Per això oferi-
rà una copa de còctel a tothom 
al final de la sessió per com-
memorar-ho. De moment, en 
aquests quatre anys’han con-
vocat un total de 34 sessions.  

Coscubiela presentarà el seu llibre 
dilluns vinent a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’exdiputat de Catalunya 
Sí que es Pot Joan Cos-
cubiela serà dilluns 16 

d’abril a Igualada per a presen-
tar el seu darrer llibre, “Em-
pantanados”. L’acte, organitzat 
per Iniciativa per Catalunya 

Anoia, serà a les 7 de la tarda 
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí.
L’acte serà presentat per Mont-
serrat Montaña, coordinadora 
d’ICV Anoia, i comptarà amb 
la presència d’en Joan Coscu-
biela, que conversarà amb la 
periodista Marta Berenguer.

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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EL BRUC-CABRERA / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 

comissaria de l’Anoia van de-
tenir l’11 de març dos homes, 
de 27 i 30 anys, de nacionalitat 
dominicana i veïns de Terras-
sa, com a presumptes autors 
d’un delicte contra la salut pú-
blica i d’un delicte de defrau-
dació de fluid elèctric.
La investigació es va iniciar 
a mitjans de febrer quan els 
mossos es van adreçar a un 
domicili de la urbanització 
Montserrat Parc, situada al 
municipi del Bruc (Anoia), i 
van detenir nou persones per 
conrear una plantació de ma-
rihuana.
Uns dies després, els mossos 
van detectar, en un carrer de 
la mateixa urbanització,  un 
vehicle relacionat amb un dels 
detinguts de principis de mes.
Per aquest motiu, es va obrir 
una nova investigació i es va 
comprovar que de l’interi-
or d’una altra casa de la zona 
sortia olor de marihuana i s’es-
coltaven sorolls d’extractors 
i aparells d’aire condicionat 
funcionant durant tot el dia.
El passat 11 de març, mentre 
els investigadors estaven vi-

gilant la casa van veure com 
dues persones, que ja havien 
estat detingudes per salut pú-
blica, es dirigien al domicili.
Els mossos els van aturar i, 
després de constatar que eren 
els responsables d’una planta-
ció de marihuana que hi havia 
a l’interior de la casa, els van 
detenir. També se’ls va acusar 
d’un delicte de defraudació de 
fluid elèctric, ja que hi havien 
manipulat el subministrament 
elèctric.
L’endemà, els investigadors 
van fer una entrada i perqui-
sició a l’esmentat domicili. A 
l’interior van localitzar 704 
plantes de marihuana, junta-
ment amb una complexa ins-
tal·lació amb focus, extractors 
i filtres.
Els detinguts van quedar en 
llibertat, el mateix 11 de març, 
després de declarar a comis-
saria amb l’obligatorietat de 
declarar davant del jutge quan 
els requereixi.
Tres dies després, els mossos 
van rebre informació sobre 
una nova plantació de ma-
rihuana en una casa de la 
urbanització de Can Ros (Ca-
brera d’Anoia).
El 15 de març es va realitzar 
una entrada i perquisició on 
van localitzar 2032 plantes 

de marihuana, una pistola de 
9mm així com informació su-
ficient per creure que hi hau-
ria una segona plantació en 
una altra casa de la mateixa 
urbanització.
Davant d’aquests indicis, 
els agents van obrir una 
nova línia d’investigació 
per tal de localitzar tant els 
responsables de la plantació 
de marihuana com la possi-
bilitat d’una segona planta-
ció indoor .

Després de dies de treball, els 
mossos van constatar l’exis-
tència d’aquesta nova planta-
ció de marihuana en una casa 
de la mateixa urbanització de 
Can Ros. El dia 21 de març es 
va realitzar l’entrada i perqui-
sició en la que es va localitzar 
1815 plantes i abundant ma-
terial pel seu cultiu.
La investigació va culminar 
entre el 4 i 9 d’abril amb la 
detenció de dos homes, de 
23 i 45 anys, de nacionalitat 

Els Mossos d’Esquadra detenen quatre homes a l’Anoia 
per cultivar 4551 plantes de marihuana

espanyola i veïns de Cabre-
ra d’Anoia i Martorell com a 
presumptes responsables de 
les dues plantacions. Als de-
tinguts se’ls acusa  d’un delic-
te contra la salut pública, un 
delicte de tinença d’armes i 
un delicte de defraudació de 
fluït elèctric.
Els detinguts van passar al 
mateix dia de la seva detenció 
a disposició judicial davant 
del jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia d’Igualada.

EL BRUC / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha organitzat tres 
tallers oberts al conjunt 

de la població dels municipis 
que integren el Parc Rural del 
Montserrat, per definir com 
ha de ser aquesta iniciativa 
que ha de servir per recupe-
rar impulsar l’activitat agrària, 
ramadera i forestal en aquest 
territori. Els tallers es faran de 
18 a 20 h els dies 17, 19 i 25 
d’abril, al Bruc, Castellgalí i 
Olesa de Montserrat.
El primer dels tallers tindrà 
lloc el dimarts, 17 d’abril, a la 
Sala de Plens del Bruc, adreça-
da a persones del Bruc, Coll-
bató i Castellolí. La segona 
sessió serà dijous, 19 d’abril, al 
Casal Cultural de Castellgalí, 
pels habitants d’aquest muni-
cipi així com de Castellbell i 
el Vilar, Sant Vicenç de Caste-

llet, Sant Salvador de Guardi-
ola, Monistrol de Montserrat, 
Marganell, Vacarisses i Relli-
nars. Finalment, el tercer ta-
ller serà dimecres, 25 d’abril, 
a l’edifici de l’Escorxador 

d’Olesa de Montserrat, adre-
çat a persones d’Esparreguera, 
Abrera, Ullastrell, Viladeca-
valls i Olesa de Montserrat.
Mitjançant aquestes sessions, 
els impulsors del parc Rural 

Tallers oberts per definir accions del Parc Rural 
del Montserrat

del Montserrat volen escoltar 
les persones del territori, per 
posar a debat tant el model 
de gestió com les actuacions 
a realitzar, totes elles encami-
nades a valoritzar i diferenciar 

els productes agraris.
El Parc Rural també vol faci-
litar la incorporació de nous 
emprenedors pagesos i elabo-
radors artesans mitjançant un 
banc de terres i un espai de 
test amb els quals poder do-
nar suport a les persones in-
suficientment preparades per 
engegar una empresa agrària 
per compte propi i poder-les 
orientar, formar, assessorar i 
acompanyar com a futurs em-
prenedors en l’àmbit agroali-
mentari.
Durant els últims anys, l’es-
pai destinat el conreu en el 
conjunt de 16 municipis que 
integren el Parc Rural del 
Montserrat, ha anat desapa-
reixent i en els darrers 60 anys 
s’ha passat de 10.000 hectàre-
es agrícoles a les 4.000 actuals, 
en un territori que té una ex-
tensió de 30.000 hectàrees de 
les quals 26.000 són bosc.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt fomenta, 
des de fa anys, l’ocupació 

de persones aturades a través 
dels plans ocupacionals, que 
es porten a terme, conjunta-
ment, amb el Consell Comar-
cal de l’Anoia i la Diputació de 
Barcelona. Actualment, hi ha 
contractades dues persones i 
durant el 2017, sis.
El principal requisit per optar 
a un d’aquests llocs de treball 
és que siguin aturats de llarga 
durada, que estan cobrant un 
subsidi d’atur o bé que ja no 
cobren la prestació. Els con-
tractes tenen una durada de sis 
mesos i els contractats fan tas-
ques de neteja i manteniment 
dels espais públics del munici-
pi o d’auxiliar administratiu. 
De les dues persones que hi 

ha actualment contractades, 
una ho és a través del Consell 
Comarcal i l’altra, de l’Ajunta-
ment. L’ens comarcal compta 
amb una subvenció del de-
partament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat 
de Catalunya i del Fons Social 
Europeu. I l’administració lo-

L’Ajuntament de la Pobla fomenta 
l’ocupació de persones aturades

cal disposa d’una aportació 
econòmica de la Diputació de 
Barcelona, a través del progra-
ma de foment de l’ocupació lo-
cal 2017-2018. De les sis perso-
nes contractades el 2017, dues 
van ser mitjançant el Consell 
Comarcal i quatre, a través de 
l’Ajuntament. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Cristina Sostres, la 
Tina, exposa a la Sala 
Municipal de la Pobla 

de Claramunt una mostra de 
les seves creacions escultòri-
ques, que es defineix per un 
caràcter molt personal. La 
col·lecció la va inaugurar, el 
diumenge 8 d’abril al migdia, 
l’alcalde, Santi Broch, i es po-
drà visitar fins al 21 del ma-
teix mes.
La Tina va néixer a Barcelona 
i des de fa uns anys viu en una 
urbanització del municipi veí 
de la Torre de Claramunt. 
Va estudiar Arts Aplicades a 
l’Escultura a la Llotja de Bar-
celona i s’ha especialitzat en 
escultures de panxes de do-
nes embarassades. 
A la mostra que acull l’espai 
cultural poblatà es poden 
veure una vintena de les se-
ves obres, entre les quals hi 
ha tres panxes. També hi ha 
escultures de follets, de fades 

o reproduccions de mans, en-
tre d’altres creacions. La Tina 
utilitza diferents tècniques, 
fet que dona un aire enriqui-
dor a la mostra. Entre les tèc-
niques usades hi ha el guix, el 
bronze, la porcellana freda o 
la fusta. Un altre element que 
ofereix un toc característic 
són els colors vius d’algunes 
de les escultures. 
L’exposició de Cristina Sos-
tres porta per títol “La dona 
artista”. L’horari de visites és 
de dimarts a dissabte, de les 
6 de la tarda a les 8 del ves-
pre. La mostra s’organitza des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. 

Cristina Sostres, la 
Tina exposa a la Sala 
Municipal d’exposicions

JORBA / LA VEU 

El passat dissabte 7 
d’abril, al menjador de 
l’escola Guerau de Jorba, 

va començar una nova edició 
dels tallers gastronòmics que 
formen part del curs “Cuina 
fàcil, saludable i de tempora-
da”. En total es durant a terme 
quatre tallers impartits per Bet 
Florensa, arquitecta i pastis-
sera de formació que ha esde-
vingut una gran divulgadora 
del producte local, saludable i 
de la cuina de qualitat. Floren-
sa també ha posat en marxa el 
projecte gastronòmic Tastaru-
tes,que es pot consultar al bloc 

amb el mateix nom, i també 
col·labora en el projecte Vade-
foodies d’Igualada.
Durant el taller de dissabte els 
participants van elaborar de 
forma fàcil aperitius i plats per 
compartir. El resultat van ser 
uns gotets de brandada, rotllets 
d’albergínia, farcellets de ca-
membert i una focaccia de bo-
tifarra, ceba i romaní. Els pro-
pers tallers seran els dissabtes 
21 d’abril, 5 i 19 de maig amb 
les respectives temàtiques: cui-
na fàcil per quedar bé; postres 
per als més llaminers, i plats 
per cuidar-se. Per participar-hi 
cal adreçar-se a l’Ajuntament 
de Jorba per fer la inscripció.

Nous tallers gastronòmics a Jorba: 
cuina fàcil, saludable i de temporada

A l’exposició s’hi 
poden veure una 

vintena de creacions 
escultòriques d’un estil 
molt personal fetes amb 

diferents tècniques

MONTBUI / LA VEU 

Montbui va celebrar 
dijous passat el Dia 
Mundial de l’Ac-

tivitat Física (DMAF) 2018, 
conjunt d’activitats progra-
mades per sensibilitzar la po-
blació de la importància de 
promoure hàbits de vida salu-
dables, a partir de la pràctica 
de l’activitat física diària. 
Al matí es va celebrar al pave-

lló de Mont-aQua una sessió 
de gimnàstica de manteni-
ment i un esmorzar saludable, 
en el qual hi van participar 
una vintena de participants. 
Ja a la tarda prop d’una tren-
tena de persones van prendre 
part en la sessió de cine-fò-
rum celebrada a Mont-Àgo-
ra, amb la projecció del film 
de temàtica esportiva i de 
superació personal “100 me-

tros”. L’activitat, que es va 
dur a terme a la sala petita 
de Mont-Àgora, va finalitzar 
amb un berenar saludable. 
Les activitats per commemo-
rar el Dia Mundial de l’Activi-
tat Física (DMAF) realitzades 
a Montbui van anar a càrrec 
de les regidories de Benestar 
Social i Ciutadania i la d’Es-
ports de l’Ajuntament mont-
buienc.

Montbui també va celebrar el Dia 
Mundial de l’activitat física
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ÒDENA / LA VEU 

La nova depuradora de l’Espelt 
serà en breu una realitat. Han 
començat les obres de les noves 
instal·lacions de depuració que 
tractaran les aigües residuals 
del nucli de l’Espelt i es preveu 
que les obres finalitzin aquest 
estiu. La nova infraestructu-
ra està dotada de tecnologia 
biodisc, un sistema de baix 

consum energètic i amb altes 
prestacions, unes instal·lacions 
pensades per a donar servei a 
tot el nucli tenint en compte el 
seu futur creixement demogrà-
fic.
L’obra anirà a càrrec d’Aigua 
de Rigat, S.A, actual opera-
dora del servei d’abastament 
i sanejament d’aigua al mu-
nicipi d’Òdena, pel preu de 
382.020,70€. La infraestructu-
ra, que s’està construint a prop 
del pou de Santa Magdalena, 
serà finançada en la seva tota-
litat sense interessos per l’em-
presa concessionària.
Amb aquest acord amb Aigua 
de Rigat es posa final a una ne-
cessitat històrica. La resolució 
del problema arriba després 
d’un llarg i complex procés. 

Comencen les obres de la nova depuradora 
d’aigües residuals de l’Espelt

ÒDENA / LA VEU 

El Mercat del Pla d’Òde-
na va néixer sent l’únic 
mercat de diumenges 

de la Conca d’Òdena i ara 
també és l’únic de la comarca, 
després que tanqués el de la 
Torre de Claramunt. Un cop 
passats els mesos de més fred 
–quan l’afluència de públic és 
més baixa- el Mercat està vi-
vint un fort creixement, tant 
pel nombre de parades com 
de públic. I és que hem de 
tenir en compte que el mer-
cat va obrir el mes de juny de 
l’any passat amb 18 parades i 
que actualment compta amb 
gairebé 40 parades.
A banda del creixement del 
nombre de comerciants, cal 
destacar la qualitat dels co-
merços que darrerament 
s’han anat afegint, ja que 
cada vegada més, s’ofereixen 
millors productes i amb una 
imatge més atractiva de les 
parades. Darrerament, s’ha 
estrenat una parada de fruita 

de girona, un comerç d’Òde-
na d’embotits artesans, una 
altra parada de roba de la llar, 
una de roba home i dona i 
fins i tot, una de cervesa ar-
tesana i una de plantes.
L’esforç de l’Ajuntament s’ha 
centrat precisament a cercar 
la manera de convertir la vi-
sita al mercat en un pla per 
al diumenge. Per això, s’ha 
creat una sinergia amb els es-
tabliments que conviuen a la 
zona del mercat on es pot fer 
un bon esmorzar o el vermut. 
També els paradistes s’han 
organitzat i reinventat amb 
nous serveis, oferint terras-
setes des de pastisseria ar-
tesana, xurros amb xocolata, 
passant per carn a la brasa o 
el pollastre a l’ast que es pot 
comprar per a emportar. Per 
part de l’Ajuntament, també 
s’organitzen concursos i di-
ferents activitats per a cele-
brar festes com el carnaval, 
la castanyada...
L’Ajuntament va més enllà 
de la transacció comercial, ja 

Creix el Mercat del Pla d’Òdena i es converteix
en l’únic de la comarca

que veu en el mercat aspectes 
de desenvolupament cultu-
ral i social i la dinamització 
del barri. I és que el Pla de la 
Masia no disposa d’oferta co-
mercial, és a dir, no hi ha bo-
tigues, té manca de transport 
públic que el comuniqui amb 
nucli principal, i la seva po-
blació, d’uns 1.400 habitants, 

té una mitjana d’edat elevada. 
El mercat dels diumenges, 
esdevé així un bon actiu per 
dinamitzar aquest barri.
La campanya de promoció 
del mercat que portava com a 
eslògan “El pla dels diumen-
ges” s’està convertit en una 
realitat per a moltes persones 
d’arreu de la comarca.

Inicialment, l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) assumia 
el projecte en el marc del seu 
programa de finançament de 
sistemes de depuració a nuclis 
de menys de 2.000 habitants, 
però amb la crisi, l’any 2013, 
van comunicar que el projecte 
no es tirava endavant. Així i 
tot, l’ACA va manifestar el seu 
compromís de finançar en un 
futur l’obra si aquesta es cons-
truïa sota els criteris marcats 
per ells. Així doncs, es va deci-
dir tirar endavant la construc-
ció de la depuradora a través 
de l’empresa concessionària del 

servei, Aigües del Rigat, però 
seguint el model proposat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.
El total del cost de la infraes-
tructura serà finançat sense 
interessos per Aigües del Ri-
gat que emetrà un cànon en 
el rebut de l’aigua dels contri-
buents a raó de 0,0685€/m3 
d’imputació en funció dels m3 
consumits. Es calcula que en 
32 anys, la infraestructura es-
tarà pagada. Tot i que l’equip 
de govern confia que l’ACA 
complirà el seu compromís i 
tard o d’hora arribarà el finan-
çament públic.

MONTBUI / LA VEU 

E l proper diumenge, 15 
d’abril, es durà a terme 
una nova visita guiada 

al Castell de Montbui d’en-
guany. Aquesta visita, con-
sistent en un recorregut pel 
cim de la Tossa, té com a ob-
jectiu situar en el marc dels 
castells de frontera, la ubi-
cació del castell de Montbui, 
la seva rellevància i la seva 
situació estratègica, així com 
la importància patrimonial 
de l’església de Santa Maria, 
obra cabdal del primer ro-
mànic a la comarca. Aquesta 
visita forma part de les acti-
vitats programades dins de 
l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural.
Aquesta visita, que està pre-
vist s’inicii a les 12:00h, té un 
preu de 5€. Podreu trobar 
més informació al web  www.
anoiapatrimoni.cat o bé al 
telèfon 635 922 384.

Diumenge, visita 
guiada al Castell de 
Montbui de la mà 
d’Anoia Patrimoni

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

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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CURS DE 
PSICOMORFOLOGIA FACIAL 

‘’La psicomorfologia facial és la 
tècnica de conèixer als altres a 
través de l’estructura i dinàmica 
dels elements de la cara. Permet 
identificar els diferents tipus de 
personalitat i les motivacions de 
la seva conducta associats a les 
diferents formes del rostre.’’

Objectiu
Proporcionar els coneixements bàsics per: 
Mitjançant un primer contacte visual, aprendre a identificar en el rostre de l’interlocutor el seu tipus de personalitat, 
motivacions i necessitats que ens permetran establir amb ell una comunicació més fluïda i eficaç

Preu del curs (9 persones per grup): 400€  (50% al començar el curs i 50% a la finalització)
Duració del curs: 12 hores. Inclou apunts complets i material de pràctiques. 
Lloc: Igualada, c/ retir 40, 2n pis (LA VEU de l’ANOIA)
Telèfon: 93 301 27 43

Opció d’horaris:

? ?

?
?

Tarda:

- Dimarts de 16,30 a 19,30h.
- Dies: 29 de maig i 5, 12 i 19 de juny

Matí:

 - Dilluns i Dijous de 10,30 a 13,30h.
- Dies de classe: 28 de maig i 4, 7 i 14 de juny

Docent, síntesi del currículum 
Esther Mellado González. 
Llicenciada en Psicologia i Diplomada en Psicomorfologia i Delegada en Espanya del Collège Europeen de Psico-morphologues 
Professionnel (CEPMP-Brussel·les).

Si estàs interessat, fes-nos arribar un correu a: info@sicograf.es amb la referència curs Igualada especificant l’horari

Col·labora:
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MONTBUI / LA VEU 

Operaris de la Brigada 
Municipal de Mont-
bui estan realitzant 

diferents tasques de millora 
i de reposició d’elements ur-
bans a l’espai MontMercat. 
MontMercat, inaugurat l’any 
2010 a l’antic Passeig del Tor-
rent Torres per ubicar-hi el 
mercat municipal dels dissab-
tes, s’ha convertit en un dels 
espais més importants per al 
lleure dels ciutadans mont-
buiencs. Ubicat en un eix cívic 
de gran pas i utilització per als 
ciutadans (es troba al bell mig 
de l’accés entre el Boulevard i 
Mont-Àgora, a tocar de l’amfi-
teatre del Passeig Catalunya), 
MontMercat és un dels espais 
urbans de gaudi per a molts 
montbuiencs. El pas dels anys 
i la constant utilització han fet 
que les tasques de manteni-
ment en aquest indret siguin 
habituals. Ja durant el 2017 
es van fer millores en el terra 
d’aquest espai i enguany s’es-
tà treballant per dignificar la 
zona, refent alguns dels ele-
ments urbans propis d’aquest 
espai. 
A més, durant els propers me-
sos, és previst que s’hi instal·li 
un mòdul de serveis (sem-
blant al que hi havia en els 
seus inicis) on s’ubicaran dos 
lavabos, un espai de magat-
zem i un espai de contenidors 
per a reciclatge, una necessitat 

tenint en compte la utilitza-
ció constant que realitzen els 
comerciants que prenen part 
cada dissabte entre les 8 i les 
14.30 hores en el tradicional 
mercat setmanal. Cal destacar 
que prop d’una cinquantena 
de paradetes ofereixen dife-
rents productes i serveis, en el 
que és un dels principals mer-
cats de venda a l’aire lliure de 
forma periòdica (setmanal) 
que hi ha a la Conca d’Òdena.
És previst que aquest punt de 
serveis permeti donar servei 
al venedors i compradors que 
prenen part en aquest mercat, 
però també als participants en 
aquelles activitats que puntu-
alment es realitzen a Mont-
Mercat (espai “Kasetes de Nit” 
de Festa Major, Revetlla de 
Sant Joan, etc.).
El regidor d’Optimització i 

Montmercat, un important espai al cor 
de Montbui, que es millorarà durant 
els propers mesos

Desenvolupament Josep Lec-
huga destaca que “per a nosal-
tres és una prioritat mantenir 
MontMercat en les millors 
condicions, amb un espai 
digne. El mercat té una gran 
centricitat i és un element 
de dinamització del comerç 
al nostre municipi. Per tot 
plegat, treballem per mante-
nir-lo en les millors condi-
cions”. Lechuga va recordar 
que MontMercat és un espai 
urbà que connecta l’eix co-
mercial del Boulevard amb els 
principas equipaments cultu-
rals i esportius del municipi 
(Mont-Àgora i Mont-aQua). 
Per tot plegat, “es tracta de ga-
rantir que aquest espai estigui 
en les millors condicions i per 
això periòdicament realitzem 
actuacions de conservació i 
dignificació”.   

MONTBUI / LA VEU 

Durant la propera Fira 
de la Multicultura 
es recuperarà una 

activitat que ja es va fer en-
tre 2004 i 2008 a Montbui: 
la Passarel·la del Comerç. 
Es tracta d’una activitat que 
pretén donar a conèixer els 
principals productes i ser-
veis del comerç de proximitat 
montbuienc. La Passarel·la es 
durà a terme amb el suport i 
l’impuls conjunt de la Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM), Montbui Comerç i 
l’Ajuntament montbuienc. En 
aquesta edició està ja confir-
mada la participació d’ una 
vintena d’establiments co-
mercials de Montbui.
La previsió és que la Sala Au-
ditori de Mont-Àgora aculli 
dues sessions d’aquesta desfi-
lada, en la qual es vol donar 

a conèixer els productes i ser-
veis de proximitat dels esta-
bliments que hi participaran. 
El dia previst per dur a terme 
desfilades serà el divendres 4 
de maig, a partir de les 8 del 
vespre.
A més de la recuperació de 
la Passarel·la, la principal 
novetat d’aquesta edició, des 
de l’Ajuntament de Montbui 
s’està ultimant el programa 
d’activitats de la Fira de la 
Multicultura d’enguany, on, a 
més de la desfilada, es torna-
rà a desenvolupar una nova 
edició de la Fira del Comerç 
al Boulevard. Tammateix es 
celebraran activitats de cultu-
ra tradicional, trobades mul-
ticulturals i la setena edició 
de la Trobada de Clàssics de 
Montbui. Les activitats de la 
Fira de la Multicultura es de-
senvoluparan entre els dies 1 
i 7 de maig. 

Montbui recuperarà la 
“Passarel·la del comerç”

MONTBUI / LA VEU 

Aquest divendres a partir de 
les set de la tarda tindrà lloc 
a la Biblioteca Mont-Àgora la 
presentació literària de l’obra 
“Amb sense tu”, de l’escriptor i 
periodista igualadí Pep Elias, 
editada per Voliana Edicions. 
L’acte serà presentat per Anna 
Uroz.
“Amb sense tu” és un recull 
de contes sobre les contradic-
cions de les relacions huma-
nes. Personatges amb parado-
xes aparents que viuen la seva 
versió d’uns fets que poden 
semblar certs, però no poden 
ser exactes. 

Un llibre que aprofundeix en 
allò que els hi passa als pro-
tagonistes, però també en allò 
que els hauria pogut passar.
Pep Elias i Gàlvez (Igualada, 
1967). Ha publicat Olor de 
gas (Premi de Novel·la Breu 
Ciutat de Mollerussa), el re-
cull de relats Literalment in-
capaç de matar una mosca 
(Premi Rei en Jaume de Nar-
rativa Breu) i és coautor del 
llibre IHC, de l’Astòria a les 
Comes. És llicenciat en filolo-
gia catalana, treballa al Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística i es dedica també 
al periodisme. Imparteix cur-
sos d’escriptura creativa i és 

Pep Elias presenta a la biblioteca 
Mont-Àgora “Amb sense tu”

tutor del taller de creació lite-
rària del Màster de Literatura 
en l’Era Digital de la UB.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
a partir de les 11 del 
matí tindrà lloc a la 

Biblioteca Mont-Àgora un ta-
ller d’iniciació a la “Robòtica 
Familiar”, el qual inclourà la 
construcció i programació de 
robots “Lego Wedo”, a partir 
de la construcció de meca-
nismes i màquines diverses. 
L’activitat anirà a càrrec de 
Ments Creatives Tecnonoia i 
és especialment recomada per 
a infants a partir de 5 anys. No 
cal coneixements previs.L’ac-
tivitat requereix inscripció 
prèvia, a la mateixa Biblioteca 
Mont-Àgora. 

Exposició de quadres i scrap-
booking a la biblioteca
Fins el 30 d’abril es pot veure a 
la Biblioteca Mont-Àgora una 
exposició de quadres, articles 
de fusta i detalls d’scrapbo-
oking per a “Happy Families”. 
L’autora de l’exposició és Sara 
& Bugs. La pintura és la seva 
companya de viatge, la seva 
passió, i dins el seu cap té un 
munt d’idees, de persontages, 
de colors, d’imaginació, que 
necessiten sortir i transfor-
mar-se en quelcom físic per 
que puguem gaudir mirant-ho 

tant com ella gaudeix plas-
mant-ho.
Tots els articles estan fets a 
mà utilitzant diferents tècni-
ques, des de la pintura acrílica 
fins a tintes, papers, washis, 
segells, stencils, decoracions, 
mix-media… L’exposició es 
pot veure al sector lector de la 
Biblioteca Mont-Àgora.

“La segona vida de la roba i 
la sostenibilitat global” 
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.
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 con-
tribueix a la sostenibilitat del 
nostre planeta. La preparació 
per a la reutilització del tèxtil 
usat i la seva posterior valorit-
zació permeten impulsar un 
model d’economia circular, 
facilitant la generació de fons 
per a la cooperació al desen-
volupament i l’ajuda local, 
afavorint el desenvolupament 
sostenible.

Taller de robòtica 
familiar al Mont-Àgora
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Can Papasseit acull 
aquesta tarda, a les 
una exposició fotogrà-

fica resultat del curs que una 
desena d’alumnes ha portat a 
terme al Centre Cívic del barri 
La Pau i que ha anat a càrrec 
de l’entitat local Fotografia & 
Books. 
El curs es va portar a terme de 
l’octubre a desembre de l’any 
passat amb la participació de 
10 alumnes però l’interès que 
va despertar entre l’alumnat 
va esperonar la regidoria de 
Cultura a programar un segon 
nivell que s’ha portat a terme 
entre gener i març d’enguany.
El curs ha ofert a l’alumnat, 
que d’entrada no tenia conei-
xements en fotografia, tot un 
seguit de tècniques tant per a 
la captura d’imatges com de 
retoc digital. Xavier Soriano i 
José Ruiz han estat els forma-
dors d’aquest curs durant el 
qual s’ha pogut, per exemple, 
aprofundir en aspectes com el 
rang dinàmic, les simetries, les 
regles dels terços… 
Un dels aspectes que s’han 
treballat durant el curs ha es-
tat el de la composició. Per a 
Soriano és molt important 
saber quins elements posar a 
la imatge i pensar en el sentit 
que volem donar-li. Cal tenir 
molt en compte diu Xavier 
Soriano què volem explicar 

amb aquella fotografia i quin 
missatge volem fer arribar a 
l’espectador. 
Tots els coneixements que han 
adquirit els alumnes del curs 
de fotografia, assegura Sori-
ano, els servirà per anar po-
lint-se com a fotògrafs, molt 
diferent al tirador de fotos. 
Avui dia, i gràcies als mòbils 
i les tauletes diu Xavier Soria-
no, tothom es veu amb cor de 
tirar fotos que no és el mateix, 
diu, que ser fotògraf. La dife-
rència bàsica és que el fotògraf 
pot repetir sempre que vulgui 
una bona foto perquè sap que 
és exactament el que ha de fer 
mentre que el tirador de fotos, 
diu Soriano, està a mercè de la 
casualitat. 
Un altre dels aspectes que han 
treballat en el curs ha estat el 
del retoc digital. A la xarxa 

Can Papasseit acull una exposició que 
mostra el treball d’un taller amateur 
de fotografia

podem trobar diferents pro-
grames per editar imatges que 
són útils diu Soriano per co-
brir les mancances de les cà-
meres fotogràfiques respecte 
de l’ull humà. 
Tots aquests aprenentatges 
s’han traduït en una col·lecció 
d’imatges que mostren dife-
rents estils i tècniques. L’expo-
sició que es podrà veure a par-
tir d’avui i fins el proper 7 de 
maig, recull una selecció de 24 
fotografies que s’han escollit 
entre alumnes i professors, ex-
plica Soriano, seguint criteris 
subjectius, objectius i tècnics.
Recordeu que l’exposició fo-
togràfica s’inaugura aquesta 
tarda a les 19:30 al vestíbul de 
Can Papasseit. L’acte comp-
tarà amb la presència de la 
regidora de Cultura Imma 
González.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La cartellera cinemato-
gràfica vilanovina pre-
senta aquest cap de set-

mana doble proposta a Can 
Papasseit. Diumenge al matí, 
“El bebé jefazo” una pel·lícula 
qualificada per a tots els pú-
blics i a la tarda, “La ciudad 
de las estrellas. La La Land”. 
La regidoria de Cultura va es-
trenar el mes de març el pro-
jecte “Vilacine” de la mà de 
l’entitat Fotografia i Books.
La de diumenge, a les 12 del 
migdia, serà una sessió adap-
tada per a infants amb espec-
tre autista amb l’objectiu de 

“fer accessible el cinema a tots 
els públics”, segons explica la 
regidora de Cultura, Imma 
González. Els requeriments 
que exigeix aquesta sessió són 
ben simples, una mica més de 
llum i un so una mica més 
baix, així com la possibilitat 
d’entrar i sortir de la sala en 
qualsevol moment. 
A la tarda, a partir de les 19 h, 
tindrà lloc la projecció de la 
comèdia romàntica musical 
“La ciudad de las estrellas. La 
La Land” molt premiada als 
Globus d’Or i als Oscars 2017. 
Els preus de les entrades són 
de 2 € per a les pel·lícules in-
fantils i 3 € per a la resta.

Diumenge, doble 
proposta cinematogràfica

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alcaldessa Noemí 
Trucharte i la regidora 
de Serveis Personals, 

Salut i Consum  Sílvia Cáce-
res es van reunir dijous amb 
la vicepresidenta 4a de la Di-
putació de Barcelona, Merit-
xell Budó. 
Durant la visita, Trucharte 
i Cáceres, van presentar a la 
presidenta delegada de l’àrea 
d’atenció a les persones i di-
putada de Benestar Social la 
memòria de Serveis Personals 
de 2017. Una memòria que 
explica en xifres els serveis 
que es presten al municipi i 
els col·lectius que se’n benefi-
cien i que demostra que en els 
darrers anys han augmentat 
els casos que necessiten d’una 
atenció familiar integral. 
Tant l’alcaldessa com la re-
gidora han demanat a Budó 
l’ajuda de la Diputació de 

Barcelona per ampliar el ser-
vei d’atenció a les famílies i 
per incorporar també un ser-
vei adreçat a adolescents.
Fa poques setmanes, l’ajunta-
ment ja va signar un conveni 
amb Dones amb Empenta per 
oferir un servei d’acompa-
nyament educatiu i atenció 
psicològica a menors, ado-
lescents i joves, així com a les 
seves famílies, a través d’una 
metodologia  individual i 
grupal. “L’objectiu, explica la 
regidora de Serveis Personals, 
Sílvia Cáceres, és oferir a les 
famílies eines i estratègies per 
a resoldre conflictes generats 
per diferents situacions de 
crisi en les que es puguin do-
nar problemes de convivència 
o risc de violència”.
Noemí Trucharte i Sílvia Cá-
ceres van aprofitar la visita a 
la Diputació de Barcelona per 
reunir-se amb el diputat del 
PSC, Luís Tomàs Moreno.

Vilanova vol ampliar el 
servei d’ajut a les famílies

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els pins de la plaça Berenguer 
de Montbui de Vilanova del 
Camí han estat darrerament 
el motiu de més d’un ensurt 
tot i que sortosament no s’han 
hagut de lamentar danys per-
sonals. El darrer episodi es va 
viure el 31 de març, en plena 
Setmana Santa, quan les for-
tes ratxes de vent van fer cau-
re un dels pins de la plaça.
La brigada municipal va reti-
rar l’arbre caigut i van estudi-
ar la resta dels exemplars que 
queden a la plaça. Els regidors 
de Medi Ambient i el d’Obres, 
Juan Manuel Cividanes i Ma-
nuel Ocaña, respectivament, 

expliquen que “s’ha detectat 
que les arrels d’aquests pins 
no s’han desenvolupat de ma-
nera correcte, possiblement 
per una plantació mal execu-
tada en el seu moment”. 

Després de valorar-ho tèc-
nicament i políticament, Ci-
vidanes i Ocaña, diuen que 
“s’ha decidit dur a terme la 
tala dels quatre pins restants 
a la plaça per tal d’evitar pos-
sibles noves caigudes així 
com  danys físics i materi-
als”.  “Aquest és el segon arbre 
que cau en menys d’un any”, 
puntualitza el regidor Manuel 
Ocaña. 
Aquests treballs de tala es du-
ran a terme el proper dilluns 
9 d’abril a la tarda  i aniran a 
càrrec de la Brigada de Jar-
dineria. Posteriorment, diuen 
els regidors, està previst plan-
tar cinc arbres d’una espècie 
més adequada a aquest espai.

Es talen els pins de la plaça Berenguer 
de Montbui per perill de caiguda
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

A partir del 16 d’abril es 
posa en marxa la tar-
geta ‘Bus Gent Gran’ 

que permetrà traslladar-se 
gratuïtament a les poblacions 
properes a les persones a par-
tir de 65 anys d’edat. 
L’Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola continua el 
desenvolupament de políti-
ques actives a favor de la gent 
gran hostaletenca i en l’ús del 
transport públic. El següent 
pas serà la posada en marxa, 
el 16 d’abril, del carnet ‘Bus 
Gent Gran’.
Aquesta targeta es lliurarà als 
veïns a partir dels 65 anys i els 
permetrà desplaçar-se dels 
Hostalets a Piera i dels barris 
de Serra Alta i Can Fosalba 

a Esparreguera en transport 
públic  amb accés  gratuït.
Els requisits bàsics per obte-
nir la tarja ‘Bus Gent Gran’ 
són:
• Tenir 65 anys o més
• Estar empadronat als 
Hostalets de Pierola
La petició de la targeta 
‘Bus Gent Gran’ es po-
drà realitzar a partir del 
16 d’abril a la recepció de 
l’Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola i s’entregarà 
al mateix moment.

Transport públic gratuït 
per la gent gran dels 
Hostalets de PierolaS. MARTÍ DE TOUS /  

Des de les Caramelles 
de Tous volem donar 
les gràcies als més 

de 80 cantaires de totes les 
edats, des dels 6 als 75 anys 
que aquest any han partici-
pat de les nostres Caramelles. 
Un agraïment especial als dos 
co-directors ; als joves i no 
tant joves músics de Tous que 
posen l’acompanyament a les 
cantades ; i als ballesters i a 
les lloques que reparteixen les 
toies i clavells per tot el poble 
durant tota la celebració. 
Entre tots fem possible que el 
dia de Caramelles sigui un dia 
de gran participació i de gran 
concurrència omplint de gent 
i flors els carrers del poble. 
Aquest any i com a cloenda de 
l’edició d’enguany, el diumen-

ge 22 d’abril farem una gran 
arrossada popular a Sentfores. 
La venda de tiquets es fa a la 
Farmàcia de Tous i al forn La 
Plaça (10€ adults i 7€ nens, 

Agraïment de les Caramelles de Tous

fins a sisè de primària).
Esperem la màxima assistèn-
cia i celebrar així l’èxit de les 
Caramelles d’enguany.
Moltes gràcies a tothom!

LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla-
cuna ha editat per pri-
mera vegada l’agenda 

d’activitats “Enllacuna’t” que 
aplega més de 20 propostes 
per aquesta primavera; actes 
tradicionals com la Festa de 
la Creu, l’Aplec, però també 
conferències, exposicions, ta-
llers, caminades, concerts..., 
que es duran a terme durant 
els mesos d’abril, maig i juny 
a la Llacuna. 
Des de l’Ajuntament i regidora 
de participació ciutadana s’ha 
apostat per fer aquesta nova 
publicació trimestral amb 
l’objectiu de dinamitzar i do-
nar suport al teixit associatiu 

del municipi donant a conèi-
xer les activitats que duen a 
terme. Així, l’“Enllacuna’t” és 
fruit del treball conjunt entre 
Ajuntament i les entitats a les 
quals l’Ajuntament vol agrair 
molt sincerament la seva col-
laboració, organització i inici-
ativa de les propostes.
La nova publicació recull les 
activitats que es realitzaran des 
de les diferents àrees munici-
pals i les entitats i associacions 
del municipi. L’“Enllacuna’t” 
es distribuirà gratuïtament a 
tots els domicilis de La Llacu-
na i  es podrà trobar a l’Ajun-
tament i equipament munici-
pals. També es pot consultar a 
la web de l’Ajuntament www.
llacuna.cat 

Més de 20 propostes per 
aquesta primavera  VALLBONA / LA VEU 

Aquest curs l’Institut de 
Vallbona d’Anoia ha 
rebut el distintiu d’Es-

cola Verda, i s’uneix a les 600 
escoles verdes que hi ha arreu 
del territori català. En l’acte 
de lliurament de distintius 
que va tenir lloc el novembre 
passat, es va recollir el cartell 
que ja hem penjat a l’entrada 
de l’institut, i que és fruit de 
dos anys de formació del pro-
fessorat del centre. En aquest 
temps, hem pogut fer realitat 
la formació d’una Comissió 
Ambiental amb els alumnes i 
professorat del centre. 
El primer any ja es van adherir 
a la comissió un bon grup 
d’alumnes de diferents nivells 
d’ESO. Aquest curs hem am-
pliat el grup d’alumnes que 
formen part de la Comissió 
Ambiental, cosa que ens fa 
sentir molt contents perquè 
denota que tenim molts alum-
nes sensibilitzats amb la soste-
nibilitat del medi ambient i el 
nostre entorn.
Entre d’altres tasques, hem 
dut a terme una millora en el 
procés de recollida selectiva al 
centre amb punts d’ubicació 
nous per als diferents conteni-
dors, i a més estem realitzant 
noves activitats com la cons-
trucció de jardins verticals 
aprofitant palets cedits per 
l’Ajuntament de Vallbona, en 

el quals, després de tota una 
feina de tallar, polir, tractar 
i envernissar la fusta, hi hem 
col·locat plantes ornamentals 
i aromàtiques que decoren el 
passadís del centre, que llui-
ran en la jornada de portes 
obertes que fa l’institut el 
proper dissabte, 3 de març, de 
les 11 a les 13h.
Cada divendres un grup 
d’alumnes prepara un petit 
esmorzar saludable per als 
companys que s’acosten a 
l’espai Àgora durant el segon 
pati a fer un mos: prendre un 
suc de taronja, una broqueta 
de fruita o de vegades crêpes 
que elaboren ells mateixos.
D’altra banda, l’alumnat de 2n 

d’ESO, dins la matèria de Fí-
sica i Química, han preparat 
una campanya de conscien-
ciació per a tota la comunitat 
educativa amb l’objectiu de 
minimitzar i, si pot ser, evi-
tar l’ús de paper d’alumini. 
El primer pas ha estat l’ela-
boració de treballs grupals 
per treballar la competència 
d’adoptar mesures amb cri-
teris científics que evitin o 
minimitzin els impactes me-
diambientals produïts per la 
intervenció humana.
I seguim treballant per a 
què el nostre món, les nos-
tres escoles i instituts i les 
nostres llars siguin cada cop 
més sostenibles!

Distintiu d’Escola Verda per 
a l’Institut de Vallbona d’Anoia
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquestes setmanes els 
dos ajuntaments i el 
departament d’ense-

nyament de la Generalitat de 
Catalunya han signat el con-
veni del Pla Educatiu d’Entorn 
on es formalitza la col·labora-
ció en matèria socioeducativa 
que ja existia entre ambdós 
municipis, i que té la voluntat 
de donar una resposta conjun-
ta a les necessitats, iniciatives i 
d’interès general de la comu-
nitat educativa del territori.
El conveni referma la relació 
que ja existeix entre els dos 
municipis ja que d’una ban-
da els alumnes de La Torre 
cursen els seus ensenyaments 
secundaris i post obligatoris 
a Capellades i de l’altra, en 
aquesta població el Pla Educa-
tiu de l’Entorn és una experi-
ència altament valorada per 
tothom, que es va posar en 
marxa en el curs 2005/2006.
Tal com es recull en el mateix 
acord, “un dels principals ob-
jectius d’aquest Pla és acon-
seguir l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat i contribuir a la co-
hesió social mitjançant l’equi-
tat, l’educació intercultural o 

el foment de la convivència”.
Al llarg del curs això es mate-
rialitza en moltes propostes, 
que enguany s’han ampliat, 
arran de les suggerències de la 
comissió de La Torre, amb el 
servei comunitari a Vilanova 
d’Espoia, la matinal de contes 
de Sant Jordi a l’escola Torres-
cassana, la jornada esportiva 
a l’escola La Torre o el suport 
educatiu a l’escola.
Tal com destaca la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
“aquest projecte a Capellades 

Els Ajuntaments de Capellades i La 
Torre de Claramunt signen el conveni 
del Pla Educatiu d’Entorn

està àmpliament consolidat 
i arrelat per tota la comuni-
tat educativa que hi participa 
activament. El projecte a la 
Torre de Claramunt també 
es consolida a poc a poc grà-
cies a aquesta col·laboració 
que duem a terme des de les 
dues regidories d’educació. De 
fet, haver pogut formalitzar 
aquesta relació entre ambdós 
municipis és el reconeixement 
pràctic d’una situació que ja 
estava implícita en el dia a dia 
de l’àrea d’educació”.

CAPELLADES / LA VEU 

Prop d’un centenar d’ar-
queòlegs han visitat 
divendres a la tarda 

l’Abric Romaní de Capella-
des.
Van ser rebuts per l’Alcalde 
de Capellades, Aleix Auber, 
i el regidor de Cultura, Àngel 
Soteras. Auber els va donar 
la benvinguda recordant que 
l’Abric Romaní s’ha conver-
tit en un referent paleolític a 
Catalunya, tant pel registre 
científic documentat com per 
la investigació científic de-
senvolupada. 
Seguidament es va començar 
una visita, guiada pels cientí-
fics de l’IPHES, tant al mateix 
jaciment de l’Abric Romaní 
com als altres que hi ha al 

llarg de la Cinglera del Cape-
lló.
Aquests arqueòlegs formaven 
part del 60è Congrés Interna-
cional de la Fundació Hugo 
Obermaier, celebrat al cam-
pus Catalunya de la Universi-
tat Rovira i Virgili (URV).
En el marc d’aquest congrés, 
els assistents van visitar pri-
mer els jaciments de les Co-
ves del Toll (Moià) i després 
els de l’Abric Romaní (Cape-
llades). En ambdues locali-
tats l’IPHES (Institut Català 
de Paleoecologia Humana i 
Evolució social) desenvolupa 
projectes d’investigació que 
han convertit a les dues loca-
litats en un referent mundial 
per a l’estudi de la vida quoti-
diana i de l’organització social 
dels neandertals.

L’Abric Romaní acull 
experts en neandertals

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
enviat una carta no-
tificant a les persones 

l’adjudicació de la corres-
ponent caseta de bany per a 
temporada d’estiu a la Piscina 
Blava de Capellades. Recor-
dem que el 9 de febrer es va 
fer el sorteig de les casetes i es 
va publicar al web l’adjudica-
ció dels 82 números. 
Ara aquestes persones rebran 
per correu certificat una car-
ta on s’informa del número 
de la caseta vestidor que s’ha 

adjudicat i que cal fer un in-
grés de 182, 28 euros en un 
número de compte de Caixa 
Banc, abans del 7 de maig, i 
portar una còpia del resguard 
de pagament a la recepció de 
l’Ajuntament.
A la carta també s’informa 
que si no es fa el pagament 
dins el període establert, s’en-
tendrà que es renuncia a la 
utilització de la caseta. Per 
altra banda qui no estigui in-
teressat a fer-ne us, pot pre-
sentar també una instància 
de renúncia a les oficines de 
l’Ajuntament.

Continua el procés 
d’adjudicació de les casetes 
de  la Piscina Blava

CAPELLADES / LA VEU 

El Centre Atenció Pri-
mària (CAP) de Ca-
pellades es va sumar 

divendres als actes convocats 
per celebrar el Dia Mundial 
de l’Activitat Física. 
L’alcalde de Capellades, Aleix 
Auber, va visitar el CAP en el 
decurs de la ballada de sarda-
nes.
A les 11 del matí es va co-
mençar la jornada amb les 
paraules del regidor d’Acció 
Social, Salvador Vives; de la 
directora del CAP del Cape-
llades, la Dra. Marta Sagarra 
i de l’adjunta d’infermeria 
Eva Oliver.
El regidor va valorar la molt 
bona feina de tot el personal 
sanitari del CAP, ressaltant 
que “des de l’Ajuntament vo-
lem ser una ajuda per sumar 
més energies en l’organitza-

ció de les diferents activitats 
que es fan durant l’any i im-
plicar les entitats de Cape-
llades en les activitats que 
s’organitzen des del CAP, per 
exemple avui mateix amb 
l’Esbart Dansot que ens en-
senyaran a ballar sardanes 
com una bona manera de fer 
activitat física”.
Seguidament va intervenir 
la Dra. Sagarra per agrair la 
col·laboració dels assistents, 
les entitats, l’Ajuntament i 
els col·laboradors habituals. 
Des del CAP s’està fent una 
tasca de prevenció primària 
dels problemes de salut per 
millorar la qualitat de vida i 
de promoció de les activitats 
comunitàries per tal de mi-
llorar les necessitats de salut 
de la població. També van 
destacar la importància de 
realitzar activitat física, tant 
en els adolescents –amb una 

hora d’activitat diària- com 
amb la resta de persones que 
necessiten mitja hora d’acti-
vitat física diària. Així, es va 
presentar la motxil·la que es 
va regalar posteriorment als 
assistents.
L’acte va continuar amb l’Es-
bart Dansot ensenyant als 
participants a ballar sarda-
nes, pas a pas en una jornada 
lúdica esportiva molt valora-
da per tothom. Després es va 
continuar amb un esmorzar 
saludable i per acabar es va 
fer sorteig de diversos obse-
quis entre els assistents.
Cal recordar que des de fa 
ja 4 anys, el darrer dijous de 
cada mes a les 9:30, des del 
CAP s’organitza una camina-
da en grup pels voltants de 
Capellades que porta el títol 
de “Mou-te”, oberta a tothom 
i amb una alta satisfacció 
pels participants.

Capellades va celebrar el Dia Mundial 
de l’activitat Física
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PIERA / LA VEU 

Subministraments a la 
llar
Llum, telèfon, aigua i gas 

són serveis bàsics que els ne-
cessitem diàriament. Tots ells 
tenen en un tret en comú: que 
s’han de contractar a una com-
panyia. Promoguda pel Servei 
de Suport a les Polítiques de 
Consum de la Diputació de 
Barcelona, la regidoria d’Em-
presa i Ocupació de l’Ajunta-
ment de Piera proposa una 
xerrada el proper dimecres 18 
d’abril a les 19h a la biblioteca 
per conèixer les característi-
ques del mercat, conceptes de 
la factura, tipus de contractes i 
preveure possibles enganys en 
la seva contractació. 

Quantes bestioles
Després d’unes setmanes d’in-
vestigació, treball i aprenen-
tatge endinsant-se en el món 
dels animals invertebrats, 
l’alumnat de 3r de Primària 
de l’E.A Apiària vol mostrar 
una part del treball fet al llarg 
del projecte “Quantes besti-
oles!!”. L’exposició presenta 
diverses maquetes elaborades 
pels alumnes i murals explica-

tius sobre les característiques 
principals dels diferents grups 
d’animals invertebrats: artrò-
podes, mol·luscs, meduses, 
equinoderms i cucs. La mos-
tra es podrà visitar a la biblio-
teca del 17 d’abril al 4 de maig 

Solucions per a dummies
Tens dubtes amb l’ordinador 
i no te’n surts? Se’t resisteix 
un document i no hi ha ma-
nera de donar-li forma? No 
saps com insertar una imat-
ge? El correu electrònic et 
dona problemes? Vols fer un 
tràmit en línia amb l’admi-
nistració? La biblioteca de 
Piera ofereix assessorament 
puntual per donar solució 
pràctica a tots aquells dubtes 
concrets que es plantegen en 
l’ús bàsic de l’ordinador i les 
seves aplicacions: ofimàtica, 
correu electrònic, còpia de 
seguretat, navegació per in-
ternet, tràmits en línia, pla-
taforma de préstec de llibres 
electrònics....
Només cal sol·licitar aquest 
servei de suport a la mateixa 
biblioteca i s’assignarà hora 
de formació i assessorament 
en funció de la demanda i la 
disponibilitat horària. 

Properes activitats a la 
Biblioteca

PIERA / LA VEU 

“Nuclis amb encant”, és el 
nom de les publicacions 
que edita Anoia Turisme 

per posar en valor els nuclis 
antics dels diferents munici-
pis de l’Anoia i promocionar 
aquestes viles que combinen 
patrimoni, natura, gastrono-
mia, cultura... . La Llacuna, 
Copons, Sant Martí de Tous 
i ara Piera són els 4 plànols 
editats fins ara pel Consell 
Comarcal de l’Anoia, Anoia 
Turisme. 
De Piera, el mapa en destaca 
els diferents elements més ca-
racterístics del municipi com 
el castell de Piera, l’església 
de Santa Maria, el portal del 
Romanyà, la capella de Sant 
Sebastià, les places Joan Orpí 
i del peix, la Casa Sastre, la 
plaça de la Creu, l’arquitectura 
noucentista i modernista, i el 
seu entorn natural amb la For-
tesa i les Flandes.
La publicació de Piera segueix 

el mateix format de les ante-
riors. Un dibuix en el que es 
destaquen els carrers, places 
i edificis més emblemàtics en 
una cara i de l’altra, la descrip-
ció de tots ells; monuments, 
patrimoni i els espais més des-
tacats. També ha estat editada 
en tres  idiomes; català, castellà 
i anglès
“Nuclis amb encant” de Piera 
es pot trobar a l’Ajuntament de 
Piera, al Consell Comarcal de 

Piera és el nou “Nucli amb encant” 
de l’Anoia 

l’Anoia i als punts d’informació 
turística de la comarca (hotels, 
museus, allotjaments, restau-
rants,…). També es pot descar-
regar al web d’Anoia Turisme 
(http://www.anoiaturisme.cat).
La publicació ha estat possi-
ble gràcies al treball conjunt 
per l’elaboració de continguts 
de l’Ajuntament de Piera i el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte, dia 7 
d’abril, es va inaugurar 
la nova zona de joc in-

fantil del parc Montmar. L’acte 
va comptar amb la participa-
ció de l’alcalde, Josep Llopart, 
el primer tinent d’alcalde, Jor-
di Madrid, i altres regidors i 
regidores del consistori, que 
van estar acompanyats de 
membres del Pubillatge de 
Piera i representants de l’as-
sociació Dispiera.
La remodelació del parc Mont-
mar ha fet d’aquest un espai in-

clusiu, amb elements adaptats 
per a tots els infants. Actual-
ment compta amb dues zones 
de joc. La primera, amb una 
base de formigó, compta amb 
un element giratori, un gron-
xador i un balancí, tots ells 
adaptats per als infants amb 
diversitat funcional. El segon 
espai compta amb un terra de 
cautxú i inclou una torre mul-
tijoc i dues molles. Els treballs 
de millora del parc han inclòs 
també el tancament de l’espai.
Un cop finalitzat l’acte d’inau-
guració, es va oferir a tots els 
assistents un petit refrigeri. 

Una nova zona de joc 
inclusiu al parc Montmar

PIERA / LA VEU 

El pròxim dimarts 24 
d’abril començarà el 
nou curs per perfecci-

onar la llengua anglesa, que 
durarà fins al dimecres 12 de 
setembre. Les classes es faran 
en horari de matí, entre les 9 
i les 14 hores. Les persones 
interessades a inscriure’s al 
curs encara poden fer-ho fins 
al mateix dimarts 24 d’abril, 
ja que resten algunes places 

lliures. Per fer-ho, han de 
posar-se en contacte amb el 
Servei Local d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Piera, situat 
a l’Av. de la Carretera d’Igua-
lada, 2. Poden apropar-se 
personalment, trucar al 93 
776 00 76 o al 93 778 83 
05 i preguntar per la Sara 
Martín, o enviar un correu 
electrònic a  empresaiocu-
pacio@ajpiera.cat.   
Aquesta formació està pen-
sada per tal d’afavorir la in-

Places lliures en el nou curs 
per millorar l’anglès

serció laboral de les perso-
nes que es troben en situació 
d’atur. L’Ajuntament de Piera 
i el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya han dissenyat aquest 
curs conjuntament per tal 
que les persones participants 
assoleixin el nivell B1 d’an-
glès. Amb un total de 280 
hores de durada, les parti-
cipants perfeccionaran la 
llengua anglesa i aprendran 
nous recursos i eines per 
dominar l’idioma.

PIERA / LA VEU 

El passat divendres 6 d’abril, es 
va organitzar a la vila de Piera 
una caminada saludable amb 
motiu del Dia Mundial de 
l’Activitat Física. En total, set 
persones van participar en la 
ruta programada pels voltants 
del municipi. L’itinerari va ser 
de 7,2 quilòmetres per camins 
de fàcil accés i va tenir una du-
rada global d’hora i mitja.
El grup de participants va co-
mençar la passejada al Centre 
d’Atenció Primària i va conti-
nuar fins al tanatori. A conti-

nuació, es va dirigir cap a Can 
Mas i després fins als Hostalets 
de Pierola. Un cop allà, es va 
encetar la tornada cap a Piera. 
Abans de començar la cami-

Dia Mundial de l’Activitat Física

nada, l’organització va sorte-
jar buffs i samarretes entre les 
persones participants, cedits 
pel Servei de Promoció de la 
Salut a la Catalunya Central.
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CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat divendres 6 d’abril 
al local polivalent de Dusfort 
(Calonge de Segarra) va tenir 
lloc una xerrada d’alimentació 
saludable per a gent gran. Va 
ser una xerrada molt amena i 

participativa en la qual els as-
sistents varen poder aprendre 
conductes i estils de vida salu-
dables en relació a l’alimenta-
ció. L’activitat va ser organitza-
da per l’Ajuntament de Calonge 
de Segarra amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona.

Interessant xerrada sobre 
l’alimentació saludable

MONTMANEU / LA VEU 

Un any mes, Montmaneu va 
celebrar les caramelles amb 
un gran d’èxit, tant de partici-
pació com d’expectació.
Enguany els grup de carame-
llaires, vam poder comptar 
amb la col·laboració del mu-
sic, compositor i director Os-
car Bretau, conegut per parti-

cipar en el programa de TV3 
“Oh happy day” i component 
del grup TNT. 
El diumenge a les 11 hores 
varen fer una cantada de ca-
ramelles amb cançons molt 
conegudes al nucli de La Pa-
nadella. Acte seguit i després 
de la missa Solemne es va fer 
una cantada a la Plaça Major 
de Montmaneu.

Caramelles a Montmaneu

CALAF / LA VEU 

El proper mes de maig 
l’Ajuntament de Calaf orga-
nitzarà un curs sobre con-
vivència, comunicació i ha-
bilitats socials. La formació 
s’impartirà del 8 de maig al 
5 de juny els dimarts de 15h 
a 17h de la tarda.
El seu objectiu és promoure 
el bon tracte entre la ciuta-
dania, oferint eines de gestió 
de conflictes que afavoreixin 

el diàleg i la bona convivèn-
cia. Finalitzada la formació, 
l’alumnat sabrà detectar i 
derivar casos al servei comar-
cal de mediació ciutadana.
El curs s’adreça a qualsevol 
calafí o calafina que, pel seu 
tarannà, sovint es trobi re-
solent conflictes del seu en-
torn, demostrant capacitat 
d’escolta i empatia. 
Les inscripcions seran gratuï-
tes i es faran a l’Ajuntament de 
Calaf fins el 8 de maig. 

Curs de formació sobre 
convivència

CALAF / LA VEU 

Dimarts, 10 d’abril, a 
les 19 h en un acte 
públic realitzat a la 

sala de plens municipal, es va 
celebrar el sorteig per escollir 
el nou hereu i la nova pubi-
lla de Calaf que exerciran el 
càrrec al llarg dels pròxims 12 
mesos.
Davant de tots els presents, 
es va fer el sorteig on en Jordi 
Solsona i la Duna Masafret, 
van participar de manera 
molt activa a l’hora de donar 
el relleu als nous escollits. 

L’alcalde de Calaf, Jordi Ba-
dia, va agrair la tasca que en 
Jordi i la Duna, els fadrins i 
les dames han dut a terme al 
llarg dels darrers mesos com 
a representants del municipi.
Els nou hereu i la nova pubi-
lla, l’Issac Mateos i la Jorgina 
Miquel, estaran acompanyats 
per tres fadrins, Gerber Fo-
noll, Adrián Rafael Fernan-
dez, Oriol Pérez, i per due 
dames, Núria Marsinyach, 
Berta Almonacid. 
Tal i com marcava la convo-
catòria, tots ells van néixer 
l’any 2011 i estan empadro-

Isaac Mateos i Jorgina Miquel seran el 
nou hereu i pubilla de Calaf

nats a Calaf.
Durant el pròxim any, l’he-
reu i la pubilla, acompanyats 
pels fadrins i les dames, re-
presentaran Calaf en dife-
rents actes com l’Eco Fira, 
la festa de l’Arrela’t, la Fes-
ta Major d’estiu i Santa Ca-
lamanda. També, com ja és 
tradició seran presents a la 
Fira d’Igualada.
En finalitzar l’acte es va ob-
sequiar a la generació sortint 
i a l’entrat amb la reedició del 
conte il·lustrat “El principi 
de tot” de Manuel de Pedrolo 
publicat l’any 1955.

VECIANA / LA VEU 

El proper diumenge 15 d’abril 
podreu visitar el Centre d’Inter-
pretació del Patrimoni Religiós 
de la Comarca de l’Anoia, ubicat 
a l’església de Santa Maria de Se-
gur (Veciana). 

Així, sobre el paisatge de l’altiplà 
de Calaf, trobareu aquest espai 
des d’on podreu fer un recor-
regut pel romànic, el gòtic i el 
barroc anoienc, una primera 
introducció al riquíssim patri-
moni anoienc.
El centre Art Ecclesia restarà 

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni 
religiós de l’Anoia

obert de 11:00 a 13:00 i a les 
12:00 es durà a terme una visita 
guiada pel mateix. Podeu obte-
nir més informació trucant al 
635 922 384 o bé a www.anoia-
patrimoni.cat
Visita inclosa en les activitats de 
l’Any Europeu del Patrimoni

PRATS DE REI / LA VEU 

La Diputació de Barcelona 
ha lliurat a l’Ajuntament dels 
Prats de Rei, el projecte exe-
cutiu de la nau per a magat-
zem de la brigada municipal. 
El projecte compren la cons-
trucció d’un edifici de planta 
rectangular i de gran senzi-
llesa formal i funcional, amb 
una superfície interior útil 
de 294,34 m².

L’Ajuntament dels Prats de 
Rei utilitza actualment com 
a magatzem municipal una 
nau en règim de lloguer, fet 
que ha motivat la voluntat de 
disposar d’una nau pròpia per 
a poder guardar tot el ma-
terial de la brigada. El nou 
magatzem es construirà en 
un solar d’uns 10.000 m² de 
propietat municipal, situat 
al nord del municipi, on hi 

ha la zona esportiva.
El nou magatzem serà  una 
nau de planta rectangular i 
disposarà d’un espai exterior 
d’emmagatzematge i mani-
obra, amb dos accessos per 
dues façanes diferents. El 
projecte constructiu, que té 
un cost d’execució de 187.615 
euros, inclou també un petit 
magatzem d’eines tancat i un 
lavabo per a ús del personal.

Projecte de nou magatzem per a la 
brigada municipal dels Prats de Rei
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CALAF / LA VEU 

Aquest any, Calaf allar-
garà fins a tres dies 
les activitats entorn la 

diada de les lletres catalanes.
Els actes començaran el dis-
sabte 21 d’abril de 10h a 13h, 
amb la realització de dife-
rents tallers per a infants a 
càrrec dels Diables de l’Alta 
Segarra a la plaça dels Arbres. 
A les 18h de la tarda al Casi-
no, tindrà lloc la presentació 
de la “Topografia Mèdica del 
Dr. Llorens” a càrrec de Josep 
Maria Ustrell, Doctor en Me-
dicina i Cirurgia, especialista 
en Estomatologia i Professor 
Titular d’Universitat, respon-
sable de l’Ortodòncia, l’Ètica 
i la Història de l’Odontologia, 
entre d’altres. L’obra, publica-
da per primer cop el 1904 pel 
Doctor Ignasi Llorens, con-
sisteix en un estudi d’aspectes 
topogràfics de la vila i descriu 
com era Calaf tant des del 
punt de vista físic com social.
El diumenge 22 d’abril a les 
11h del matí està programa-
da la “Ruta literària per Ca-
laf ”, una caminada on a tra-
vés de 14 autors es donaran 
a conèixer diferents racons i 
fragments de la literatura ca-
talana on apareix Calaf. La 
ruta és oberta a tothom i no 
cal inscripció prèvia. Aques-
ta començarà a la plaça dels 
Arbres i s’obsequiarà als par-
ticipants amb un recull dels 

textos seleccionats que és lle-
giran al llarg del recorregut. 
El diumenge a la tarda serà 
l’hora de la música i, com ja 
és habitual en els actes de la 
diada, la Coral Ressons oferi-
rà el seu concert “Calaf canta 
a Sant Jordi” a les 18h al Ca-
sal de Calaf . La Coral estarà 
acompanyada per l’Associa-
ció Calamanda i per l’Orfeó 
Renaixença de Mollerussa 
-dirigit per Robert Solé i amb 
el pianista Dani Aniés -. A 
més, també comptarà amb la 
col·laboració de Marina Tor-
ra que actuarà acompanyada 
pel pianista Miquel Villalba. 

Els Jocs Florals surten a la 
plaça
Com a novetat d’aquest any, 
l’entrega dels premis dels Jocs 
Florals de Calaf es realitzarà 
el 23 d’abril a partir de les 

Calaf celebrarà Sant Jordi programant 
tres dies d’activitats literàries

17.30h a la plaça dels Arbres 
i es farà paral·lelament amb el 
“Dictat català”.
L’objectiu és fer un acte més 
obert i participatiu i així do-
nar a conèixer a tota la ciuta-
dania les obres guanyadores 
de les diferents categories del 
certamen: Flor Natural (fins 
a 18 anys), que compta amb 
diferents subcategories que 
van des del cicle inicial fins a 
batxillerat ; Englantina d’Or 
(+18 anys prosa) i Viola d’Or 
(+18 anys poesia). En total 
s’han presentat seixanta obres 
i només ha quedat deserta la 
subcategoria de 3r i 4t d’ESO.
Aquest any els Jocs Florals 
tenen un premi especial Ma-
nuel de Pedrolo que el jurat 
atorgarà, si és el cas, a aquella 
obra on hi valori algun tret 
vinculat a l’obra i/o figura de 
l’escriptor segarrenc.

CALAF / LA VEU 

La setmana passada, 
l’Ajuntament de Calaf, 
a través de l’empresa 

ZooEthics, va instal·lar dos 
dispensadors d’alimentació 
per al control de la població 
de coloms en llocs estratègics 
de Calaf, una a l’antiga fàbrica 
Saina i un al campanar. 
Els aparells subministren blat 
de moro recobert amb nicar-
bazia, un fàrmac anticoncep-
tiu, per frenar la natalitat dels 
coloms i disminuir-ne així la 
població.
Aquest mesura de control ja 
s’aplica a més d’una trentena 
de municipis de Catalunya 
i ha tingut molt bons resul-
tats, ja que en un període de 
quatre anys fa que es redu-

eixi fins a un 70% la plaga 
d’aquestes aus.   

Els beneficis d’aquest mèto-
de anticonceptiu responsa-
ble
El fàrmac que se subminis-
tra als coloms és una espècie 
de blat de moro recobert de 
nicarbazina, una substància 
anticonceptiva que impedeix 
l’ovulació en les aus femelles.
Els dispensadors d’aquest 
producte escampen cada dia 
una quantitat concreta de 
pinso, aproximadament uns 
8 grams per a cada colom, 
durant l’estació reproductora 
de les aus, que va de març a 
octubre.
Aquest tractament durant 7 
dies a la setmana suprimeix 
totalment la posta d’ous 

dels coloms i és reversible, 
ja que quan es deixa d’in-
gerir recuperen progressi-
vament la fertilitat. 

Tot i que els dos dispensadors 
estan situats en llocs on no 
poden accedir els ciutadans - 
i per tant, no hi ha risc ni per 

Calaf implanta un sistema ètic de control de coloms

a les persones ni per les seves 
mascotes - l’empresa ZooEt-
hics garanteix que aquest pro-
ducte és totalment segur tant 
per la salut dels coloms, com 
també per la d’altres animals, 
persones o medi ambient. 
Per arribar a ser tòxic es 
necessitaria ingerir més de 
750Kg/dia en el cas dels co-
loms, 30 kg/dia en el cas d’un 
gat o 150 kg/dia en el cas 
d’un gos. 
Per altra banda, no posa en 
risc el medi ambient ni la 
salut de les persones, ja que 
la quantitat de nicarbazina 
que excreta una població de 
coloms tractada és almenys 
100 vegades inferior al límit 
indicat en la normativa eu-
ropea vigent en matèria de 
risc ambiental. 

ARGENÇOLA / LA VEU 

Demà dissabte 14 
d’abril se celebrarà a 
Argençola la 3a Tro-

bada de Saurins dels Països 
Catalans , organitzada per 
l’Ajuntament d’Argençola
 
Programa:
- 10.00h – Acollida / cafè al 
Local Social d’Argençola
- 10.45h- Benvinguda:
Rosa Canela (Antropòloga)
Ton LLeonart (President de 
l’Associació Casa del Bosc 
d’Argençola)
Toni Lloret (Batlle d’Argenço-
la)
- 11.00h- L’aigua a la Terra 
Ferma: l’Exposició de Tor-
rebesses.
Ilm. Sr. Mario Urrea, Vice-
president de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya i
Alcalde de Torrebesses.

- 11.30h- Presentació del ví-
deo: ‘Saurins: la percepció del 
subsòl’.
- 12.00h- Presentació de l’ex-
posició: Rosa Canela / Ton 
LLeonart
- 12.30h- Col·loqui.
- 13.30h- Clausura. Sra. Ma-
rina Berenguer (Regidora de 
Cultura, Turisme i Comuni-
cació de l’ajuntament d’Argen-
çola)
- 13.35h- Dinar, preu 12€ (cal 
confirmació).
Inscripcions gratuïtes
Places limitades.
Podeu fer la inscripció online 
del 3 al 13 d’abril o per telèfon 
a l’Ajuntament d’Argençola 93 
809 20 00 (de 09.00h a 13.00h)
Les dues exposicions es po-
dran visitar al Local Social ‘1 
d’octubre de 2017’ d’Argenço-
la els divendres de 17 a 21h 
aprox, i dissabtes i diumenges 
de 10 a 21h.

3a Trobada de saurins 
dels Països Catalans a 
Argençola



L’Igualada Rigat torna a la competició després de gairebé un 
mes d’aturada de l’OK Lliga, rebent a l’Arenys a les Comes
HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Rigat tornarà 
aquest dissabte, a 2/4 
de 9 del vespre a les 

Comes, a la competició. Serà 
en partit de la 24a jornada de 
l’OK Lliga, davant l’Arenys. Els 
igualadins fa gairebé un mes 
que no entren en competició, 
per les aturades per competi-
cions europees i també per la 
Setmana Santa.  
L’equip rebrà a un Arenys que 
pràcticament està ja sentenci-
at al descens a Primera Divi-
sió, competició a la que tor-
narà després d’un any a l’OK 
Lliga on el seu periple ha estat 
un desastre. 
Els del Maresme únicament 
han guanyat en tres partits, 
i sumen també tres empats, 
per 17 derrotes. Són l’equip 
que ha fet menys gols, 37, fins 
i tot menys que el cuer As-
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   j g p gf gc df
1 FUE Vic 23 19 4 1934 1633 301
2 Pardinyes 23 18 5 1741 1543 198
3 CB Igualada 23 16 7 1818 1619 199
4 Valls UE 23 16 7 1753 1666 87
5 Bahía Palma 23 15 8 1770 1689 81
6 CB Mollet 23 14 9 1770 1736 34
7 CB Cornellá 23 12 11 1672 1632 40
8 El Olivar 23 10 13 1808 1796 12
9 Mataró 23 10 13 1631 1592 39
10 JAC Sants 23 8 15 1554 1633 -79
11 Castellbisbal 23 8 15 1581 1752 -171
12 BCM Andorra 23 6 17 1647 1796 -149
13 CB Salt 23 5 18 1544 1826 -282
14 Cerdanyola AE 23 4 19 1367 1677 -310

Lliga EBA

Jornada 23
CB Igualada  90 · 80 BCM Andorra 
FUE Vic  75 · 65 JAC Sants 
Castellbisbal  59 · 57 Mataró 
CB Mollet  103 · 100 Bahía Palma 
El Olivar  85 · 77 CB Cornellá 
Cerdanyola AE  59 · 67 CB Salt 
Pardinyes  91 · 75 Valls UE 

Jornada 24
Pardinyes - CB Igualada 
Valls UE - Cerdanyola AE 
CB Salt - El Olivar 
CB Cornellá - CB Mollet 
Bahía Palma - Castellbisbal 
Mataró - FUE Vic 
JAC Sants - BCM Andorra 

OK Lliga

Jornada 24 
Noia - Girona
Voltregà - AsturHockey
PAS Alcoy - FC Barcelona 
Reus - HC Liceo
Lleida - Palafrugell
Igualada - CE Arenys 
CH Lloret - CH Caldes 
Vic - Vendrell 
   Pt. J G E P Gf Gc 
1 FC Barcelona 60 23 19 3 1 105 29 76
2 HC Liceo 58 23 19 1 3 102 41 61
3 Reus 54 23 18 0 5 109 58 51
4 Noia 40 23 11 7 5 70 58 12
5 Lleida 37 23 11 4 8 82 70 12
6 Girona 35 23 10 5 8 67 59 8
7 Igualada 35 23 11 2 10 59 47 12
8 Vendrell 33 23 10 3 10 61 70 -9
9 CP Voltregà 31 23 8 7 8 55 68 -13
10 PAS Alcoy 30 23 9 3 11 71 71 0
11 CH Lloret 26 23 7 5 11 46 59 -13
12 CH Caldes 26 23 7 5 11 55 73 -18
13 Vic 25 23 6 7 10 49 60 -11
14 Palafrugell  12 23 3 3 17 45 87 -42
15 CE Arenys 12 23 3 3 17 37 91 -54
16 AsturHockey  8 23 2 2 19 46 118 -72

turhockey. 
Per la seva banda, l’IHC arriba 
al tram final de la lliga -que-
den set jornades- ja salvat de 
la zona de perill, i en òptimes 

condicions per classificar-se 
per a la propera Copa CERS, 
ja que, de moment, el límit, 
que el marca l’Alcoi, són 30 
punts, i l’Igualada en té cinc 

més. Fins i tot, perque no, po-
dria aspirar a la quarta plaça 
i obtenir el passaport per a la 
Lliga Europea. Els igualadins, 
que en aquest llarg descans 

han jugat alguns partits de 
preparació, com per exemple 
davant el Vilafranca, es troben 
en un molt bon moment de 
forma i a partir d’ara tot el que 
recullin serà un premi al seu 
esforç del tot merescut. 

BÀSQUET / LA VEU 

L ’igualadí Jordi Balsells, 
executiu de la marca 
Desigual, és des del 6 

d’abril el nou president del 
Club Bàsquet Igualada, en 
substitució de Roger Casellas, 
que ha finalitzat el mandat i ha 
optat per la no renovació del 
càrrec. Balsells, que ja havia 
format part de l’anterior jun-
ta directiva, liderava la única 
candidatura que es va presen-
tar al procés electoral iniciat al 
club, amb la qual cosa no han 
calgut eleccions i ha estat pro-
clamat directament nou presi-
dent de l’entitat. Així es va dic-
taminar el passat divendres al 
vespre, en el decurs d’una as-
semblea extraordinària.
La nova junta està formada 

Jordi Balsells i Valls, nou president del Club Bàsquet Igualada

per:
Jordi Balsells i Valls - Presi-
dent;  Jordi Morera i Mas 
- Tresorer; Victor Olivan i 
Canudas - Secretari, i com a 
vocals Mario Sanchez i Macia, 
Margarida Pintó i Colom, 
Ricard Tomàs i Plaza, Efrem 
Sala i Corominas, Jordi Riera 
i Costafreda i Josep Brunet i 
Pàmies.

Victòries dels dos 
primers equips sènior
En l’àmbit de la competició, el 
primer equip femení del CBI 
va imposar-se al Joventut de 
Badalona per 76-55. 
Important victòria per tancar 
la primera volta d’aquesta se-
gona fase, que l’equip Igualadí 
tanca amb quatre victòries i 
una derrota. Tres quarts molt 

competits i un últim amb un 
parcial de 18-0 van marcar 
l’esdevenir del partit on 5 ju-
gadores locals van estar per 
sobre dels dos dígits en ano-
tació.

Anotadores: Carner (16), Al-
domà (-), Soler (16), Amatllé 
(2), Jané (5), Lamolla (12), 
Figueras (-), Carrasco (-), 
Fernández (-), Roda (-), Diaz 
(13), Talasimov (12).
Parcials: (25-18) (18-14) (15-
23) (18-0)
D’altra banda, el CBI sènior 
masculí continua fent un pa-
peràs a la Lliga EBA. El Club 
Bàsquet Igualada es va impo-
sar a l’Andorra B per 10 punts 
de diferència (90 a 80) en un 
partit que no es va decidir fins 
al final.
El conjunt igualadí va tirar 
d’ofici per endur-se una vic-
tòria molt complicada. L’en-
frontament va ser molt ajustat 
durant els 40 minuts i no es va 
resoldre fins al final. A la mit-
ja part, l’Andorra B guanyava 
per un sol punt (46 a 47), tot i 

que a la represa els igualadins 
es van posar per davant. A la 
represa, el partit va continu-
ar amb diferències mínimes 
i amb diverses alternances al 
marcador. Quan quedava poc 
per acabar, l’equip de la capital 
de l’Anoia es va mostrar molt 
efectiu en atac i va aconseguir 
agafar una certa distància que 
va culminar amb el 90 a 80 de-
finitiu. En aquests moments, 
l’Igualada es troba dues victò-
ries per sota de les fases d’as-
cens quan falten 3 partits per 
acabar el campionat de lliga.
Demà dissabte el CBI visitarà 
la pista del Pardinyes de Llei-
da, el segon classificat de la lli-
ga EBA, de qui li separen dues 
victòries. Gran victòria del CBI davant l’Andorra B, a les Comes, en partit de Lliga EBA.

Jordi Balsells.

L’IHC torna a la competició oficial després de gairebé un mes sense fer-ho.
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Albert Moreno, guanyador de la Mitja Marató.

Albert Moreno i Yvet Camús (CAI) 
primers a la 36a Mitja Marató de l’Anoia

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles Abdessa-
mad Oukhelfen, es va 

imposar dissabte passat en la 
segona sèrie dels 10.000 m.ll. 
corresponents  al Campionat 
d’Espanya Absolut, que es va 
dur a terme a Braga (Portugal) 
conjuntament amb el Trofeo 
Ibérico, i amb el Campionat 
dels 10.000 m.ll. de Portugal. 
Hi eren 4 atletes del CAI.
Abdessamad Oukhelfen as-
solia la victòria en la segona 
sèrie dels 10.000 m.ll., amb 
29’45”56, entrant Jesús Hur-
tado 11è atleta estatal amb 
31’16”72, ambdós Sub-23.
La Junior Naima Ait Ali-
bou era 13a estatal en la 
prova dels 5.000 m.ll. amb 
18’27”51, seguida de la tam-
bé atleta Sub-20 Marina Su-
ria, 16a estatal amb 18’51”19, 
marca personal, en el seu de-
but internacional.

Jornada prèvia  del Campio-
nat de Catalunya de Relleus
Dissabte passat, es va dur a 
terme a Vic la fase classificatò-
ria  dels Campionats de Cata-
lunya de Relleus Aleví  (Sub-
12) - Infantil (Sub-14) i Cadet 
(Sub-16).
Hi prengueren part 19 equips 
del C.A. Igualada Petromira-
lles/Dental Igualada, classi-
ficant-se 8 conjunts per a les 
finals, que es duran a terme 
el 21 d’abril a Tarragona. Els 
equips “B” no optaven a la 
classificació.   
En Sub-12 fem. de 4 x 60 m., 
es va classificar l’equip format 
per Laia Alonso - Clara En-
rich - Martina Llorach i Jana 
Planell amb 36”97. En Sub-12 
fem. de 3 x 600 m. es va clas-
sificar l’equip format per Laia 
Alonso - Clara Enrich i Mar-
tina Llorach, passant a la final 
amb  6’05”46.  
En Sub-14 masc. de 4 x 80 m. 
es va classificar l’equip format 
per Nil Cabello - Joel Giménez 
- Ian Queraltó i Rubén Sánc-
hez, amb 43”41, passant a la 
final. En Sub-14 masc. de 4 x 
200 m. es va classificar l’equip 
format per Nil Cabello - Joel 
Giménez - Ian Queraltó i Ru-
bén Sánchez,  amb 1’56”72, 
passant a la final.
En Sub-14 fem. de de 4 x 80 m. 
es va classificar l’equip format 
per Carla Bisbal - Mar Bucha-
ca - Alba López i Nuria Moix, 

ATLETISME / LA VEU 

A mb uns 200 atletes 
inscrits entre ambdu-
es curses, es van dur 

a terme diumenge la 36a Mitja 
Marató de l’Anoia  i la 14a edi-
ció dels 10 Km. Ciutat d’Igua-
lada, amb organització del 
C.A. Igualada Petromiralles 
en col·laboració amb els Ajun-
taments d’Igualada, Vilanova 
del Camí i Sta. Margarida de 
Montbui, i amb el suport de la 
Generalitat, de la Diputació i 
de la Federació Catalana d’At-
letisme, a més de diverses fir-
mes comercials. 
Enguany les curses tornaven 
al recorregut interurbà que 
duia als atletes d’Igualada fins 
a Vilanova i Montbui, amb 
sortida i arribada a la Rambla 
St. Isidre d’Igualada. La pluja 
va fer acte de presència en di-
verses fases de les curses.
El triatleta del CAI Albert 
Moreno, era el guanyador en 
la Mitja Marató amb un regis-
tre de 1h. 12m. 30 seg., per da-
vant de Joan Rosich (C.A. Sta. 
Coloma de Queralt),  2n amb 
1h. 17m. 05seg, i era 3r. David 
Pardo (Evasión Running Vi-
lanova), amb 1h. 17m. 49seg. 
Era 4t Marco Segura (Atl. Ca-
nyelles) amb 1h. 17m. 50seg,  
5è Xavier Rodríguez (JAB 
Berga) amb 1h. 18m. 32seg., i 
6è Joan Piqué (Corredors.cat)  
amb 1h. 19m. 16 seg.
En femenines, s’imposava 
Yvet Camús (CAI Petromi-
ralles), 24a general amb 1h. 
33m. 05seg., seguida de Silvia 
Alberich (Team Corachan) 2a 
i 35a general amb 1h. 38m. 
38seg., i era 3a i 38a general 
Laura Sánchez (Pic del Vent) 
amb 1h. 39m. 35seg.  Entrava 
4a i 55a gral. Sònia Magallón 
(CAI Popular) amb 1h. 46m. 
41seg., 5a i 66a gral. Bea Sori-
ano (Corredors Polinyà)  amb 
1h. 54m. 28seg., i 6a i 68a gral. 

Abdessamad Oukhelfen, 
primer al Trofeo Ibèrico 
a Portugal

amb 42”16, accedint a la final. 
En Sub-14 fem. de 4 x 200 m. 
es va classificar l’equip format 
per Carla Bisbal - Mar Bucha-
ca - Alba López i Nuria Moix, 
amb 1’52”79, accedint igual-
ment a la final.
En Sub-16 fem. de 4 x 100 m., 
es va classificar l’equip format 
per Francina Massagué - Judit 
Navarro - Júlia Solé i Marce-
l·la Solé, amb 53”55, passant 
a la final. En Sub-16 fem. de 
4 x 300 m., es va classificar 
l’equip format per Francina 
Massagué - Judit Navarro - Jú-
lia Solé i Marcel·la Solé, amb 
3’00”70, passant a la final.m., 
amb Jan Bisbal - Alex García 
- Jou Morcillo i Joan Sendra, 
amb 2’42”79, no accedint a les 
finals respectives.

8 medalles del CAI 
als Universitaris
Dissabte passat, 7 d’abril, es 
disputaren a les pistes de les 
Basses de Lleida,  els Campio-
nats de Catalunya Universita-
ris en pista.
Hi prengueren part 7 atletes 
del C.A.Igualada Petromi-
ralles, assolint vuit medalles 
i dos llocs de finalista en les 
proves respectives: 3 d’Or, 3 
d’Argent i 2 de Bronze.
Cora Salas era bicampiona 
de Catalunya, en les proves 
del salt d’alçada, amb 1,50 
m., i en llargada, amb 5,41 m. 
(vent -3,6 m/s.), defensant els 
colors de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.
Nora Taher era campiona de 
Catalunya en el triple salt, 
amb 11,80 m. (vent - 2,2 
m/s.), competint també per 
la UAB.
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
sots campió en salt d’alçada, 
amb 1,94 m., defensant els 
colors de la UAB, seguit de 
Marc Sànchez - UAB -, 3r i 
Bronze amb 1,90 m.
Cristina Fernández era sots-
campiona en llançament de 
pes, amb 9,72 m., i 3ª i Bronze 
en disc, amb 32,34 m., defen-
sant els colors de la Universi-
tat de Lleida.
Francesc Adrià Bertran era 
sotscampió en llançament de 
javelina, amb 48,73 m., a més 
de 4t en pes, amb  9,96 m., de-
fensant els colors de la Univ. 
Politècnica de Catalunya.
María Abadal era 6a en salt de 
llargada, amb 4,87 m. (vent - 
1,5 m/s.), defensant els colors 
de la UAB. 

Sònia Rodríguez (Vilanova del 
Camí) amb 1h. 54m. 37seg. 
En la classificació per equips, 
el C.A. Igualada Petromiralles 
va assolir la 1a posició en la 
Mitja Marató en masculins, 
i el Rios Running Manresa 
en femenines. Es van atorgar 
també els premis als atletes 
més veterans participants en 
ambdues curses, que van ser 
per a José Bizarro i Dolors No-
vellón - CAI Popular - . El pre-
mi Diputació de Barcelona, va 
ser per a  l’atleta invident  Jau-
me Bajo Lea.    

Daniel Baraldés i Aïda Solà,  
guanyen els 10 Km. 
Pel que fa a la 14a edició dels 
10 Km. Ciutat d’Igualada, es 
van imposar els triatletes del 
CAI Daniel Baraldés, amb 
34m. 39seg., i Aïda Solà, 12a 
general amb 42m. 39seg.
En masculins, entrava 2n el 
també triatleta del CAI Oriol 
Marimon amb 34m. 57seg., 

Yvet Camús va assolir la victòria a la Mitja Marató.

i era 3r Toni Vázquez (C.A. 
Vilafranca), amb 36m. 25seg., 
entrant 4t Alvaro Manrique 
(indep.) amb 37m. 08 seg., 
seguit de Sergi Farré (Tremp 
Runners), 5è amb 37m. 
22seg., i de Toni Bermúdez 
(CAI), 6è amb 38m. 50seg. 
En femenines, seguiren a 
Aïda Solà l’independent Txell 
Campos, 2a i 21a gral. amb 
50m. 00seg., i era 3a i 22a 
gral. Imma Vázquez (inde-
pendent), amb 50m. 18seg., 
seguida de Melina Hermo-
silla (Rios Running Man-
resa), 4a i 27a gral. amb 52m. 
25seg., entrant 5a i 28a gral. 
Iolanda Almenara (CAI Po-
pular) amb 52m. 44seg., i 6a i 
29a gral. Laia Sánchez (inde-
pendent) amb 54m. 17 seg.
En la classificació per equips 
masculins i fem. dels 10 Km., 
es van imposar els compo-
nents del C.A. Igualada Pe-
tromiralles, molts d’ells mem-
bres del CAI Popular. 

El CAI, al GP de Marxa de Sant Cugat
Dissabte passat, es va celebrar 
el 3r Gran Premi de Marxa 
Atl. de Sant Cugat del Vallès, a 
la ZEM La Guinardera, amb la 
participació de destacats atle-
tes de la marxa catalana, entre 
ells tres marxadors del C.A. 
Igualada Petromiralles.
Van sobresortir les 4es po-
sicions de Silvia González 
en els 5.000 m. absoluts amb 
32’21”7, i del Veterà Josep 

Martí en els 5.000 m. Marxa 
Master, amb 25’46”0.
Marina Gutierrez era 10a 
en S16, amb 20’40”80, sobre 
3.000 m. de cursa.
Els guanyadors absoluts van 
ser Kevin Cerro (Corne-
llà Atl.) amb 21’42”9, i Mar 
Juárez (Avinent Manresa) en 
fem. amb 24’35”5, ambdós so-
bre 5 km. de recorregut. 
 

Suspès el Campionat de Ca-
talunya de Clubs S20
Diumenge al matí, es va ha-
ver de suspendre per la pluja 
el Campionat de Catalunya de 
Clubs S20 que s’havia de dur a 
terme a l’Estadi Joan Serrahi-
ma de Barcelona, amb la par-
ticipació dels principals Clubs 
de l’atletisme català masc. i 
fem. de la categoria, entre ells 
els 2 conjunts del CAI.



L’IGD Femení d’hoquei comença bé 
la promoció d’ascens a l’OK Lliga

VOLEIBOL / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na la majoria de equips 
van disposar de des-

cans sols van jugar els veterans 
XP, Juvenil Masculí i Aleví
Lliga Veterans: CV Vilade-
cans 2 - IVC 3
Partit molt intens i emocio-
nant on després  de més de 2 
hores de joc, l’Igualada va gua-
nyar per un ajustadíssim mar-
cador de 16-18 al tie-break.
El partit va estar tota l’hora 
molt igualat on s’imposava 
en un equip l’experiència i la 
potència d’un sol jugador ex 
Superlliga i pel costat anoienc 
una pinya d’equip on tothom 
va donar el millor de sí.
El marcador finalment va que-
dar així: 18-25, 25-20. 25-23, 
18-25 i 16-18.
El Juvenil Masculí perdia da-
vant la escola Orlandai per 
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0-3, sembla que el descans i 
la segona fase no acaba de fer 
que el jugadors igualadins es 
centrin en el joc, fen una clara 
involució respecte a la prime-
ra volta, esperem podré redre-
ça la dinàmica.
Aleví Fem.: IVC 0-Monjos B 4
Partit molt ajustat de les Igua-
ladines tot i perdre per 4 jocs 
a 0 contra les líders.Davant 
d’un gran rival, que va posar 
molt bon vòlei, l’equip aleví 
es va defensar i contraatacar 
amb treball i actitud comba-
tiva. Això va posar les coses 
molt difícils al rival. Però a la 
part final dels 2 últims sets, els 
nervis van jugar males passa-
des a les noies de la Cristina i 
el Ricard, i van acabar perdent 
per la mínima. En conclusió, 
partit molt emocionant i igua-
lat davant d’un molt bon rival.
Els horaris per la setmana que 
ve el podeu consultar a la web.

Mal cap de setmana de 
l’Igualada Vòlei Club

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

E l primer equip guanya-
va en el darrer minut 
de la pròrroga, el pri-

mer partit corresponent als 
1/4 de final del Playoff d’ascens 
a l’OKlliga, a la pista del Cer-
danyola, per 3-4. Ho feia sen-
se la portera Laia Navarrete, 
lesionada. La Carla Batlle i la 
Cristina Riba es van repartir 
la responsabilitat a la porteria 
amb bones actuacions.
Les locals van començar do-
minant el joc i s’avançaven al 
marcador. Les igualadines, 
sempre a remolc, no deixa-
ven que la diferència s’am-
pliés i empataven poc després 
d’avançar-se les vallenques.
En els darrers minuts del 
temps reglamentari, les igua-
ladines empataven i s’arribava 
a la pròrroga de cinc minuts 
amb empat a tres gols. En els 
darrers segons de la pròrroga, 
l’àrbitre assenyalava penal fa-
vorable a les igualadines que, 
la Marta Soler, no va perdo-
nar i posaria el definitiu 3-4 
que permet a l’equip de la 
“Pulgui” avançar-se en aques-
ta eliminatòria que es classifi-
ca el millor de tres partits.
Així, el proper partit serà a 
Les Comes aquest diumenge 
15 a les 12:45 h i que, en cas 
de victòria local, suposarà 
l’accés de l’Igualada a les se-
mifinals de Nacional Catala-
na per l’accés a l’OKlliga.

BASE IFHCP
El FEM14 “A” va perdre a la 
pista del CHP Sant Feliu i es 
queda sense opcions de dis-
putar el Campionat de Ca-
talunya. La gran intervenció 
de la portera local va desfer 
les opcions de victòria de les 
igualadines, que van fer un 
bon partit.
En canvi, el FEM14 “B”, 
que va disputar dos partits 
aquest cap de setmana per 
un ajornament previ, empa-
tava a quatre gols el diven-
dres a Les Comes contra un 
rival directe, el Reus Depor-
tiu que, estant a tres punts de 
les igualadines, podia perdre 
la segona posició de la taula, 
que finalment va mantenir.
A l’endemà mateix, a Vilassar 
de Mar, les igualadines supe-
raven clarament a l’equip del 

Maresme amb un 1-6 que 
deixa a l’equip entrenat per la 
Teresa Torrents, molt aprop 
de la classificació automàtica 
per disputar el Campionat de 
Catalunya, que es disputarà a 
Cerdanyola.
El FEM 12, tot i perdre clara-
ment contra el favorit pel 
Campionat de Catalunya 
d’aquesta categoria, el CP 
Voltregà, quedava classificat 
per disputar la repesca d’ac-
cés al Campionat de Catalu-
nya. Aquesta repesca la dis-
putarà contra el CP Vilanova 
el dissabte 21 d’abril, a les 
10:00 h, a la pista del Tàrrega 
HPC.
Els més petits van jugar a 
la pista del CP Riudebitlles 
i van guanyar 0-3 per con-
tinuar sumant, amb il·lusió, 
quilòmetres d’hoquei.

BÀSQUET / LA VEU 

E ls quatre equips de 
l’Òdena CB van assolir 
la victòria en la passa-

da jornada.

Pratenc 50 - ÒCB S21, 54
Jorba (19), Fuentes (6), Ro-
sich (14), Calle (6), Porredón, 
Torrens (8), Poncell (1), Tor-
rellardona, Vidal i Ferrer.
Otto Sylt 60-ÒCB Sènior A 
73
Van jugar: Marimón (14), 
Tarrida (2), Vallverdú (27), 

Intensa jornada del San Roque
GIMNÀSTICA / LA VEU 

A quest dissabte  a Cas-
telldefels es celebrà el 
II Open AGEGCAT 

de gimnàstica estètica de grup. 
El club va participar amb els 
seus dos conjunts i vam poder 
gaudir d’una jornada d’aquest 
esport amb tots els equips par-
ticipants catalans amb un gran 
nivell.
El nostre conjunt infantil for-
mat per: Inma Cardozo, Mar-
tina Quintana, Lia Escribano, 
Carlota Zamora, Gisela Ra-
mírez, Abril Canela; i el con-
junt junior format per: Sandra 
Domínguez, Irune Munue-
ra, Júlia Farré, Itziar Mensa, 
Rut Vives i Paula Mensa; van 
executar tots dos el seu gran 
exercici que treballen des de 
fa només tres mesos amb una 
gran expressivitat i millora en 

la seva execució. A destacar la 
Tercera posició al Podi acon-
seguida pel conjunt Infantil 
amb la seva coreografia Cru-
ella de Vil.
Per altra banda, seguidament 
de la competició de gimnàtica 
estètica, es donava lloc el Tro-
feu Ciutat de Castelldefels de 
gimnàstica rítmica; en aquest, 

participà Sandra domínguez, 
en categoria juvenil Base amb 
l’aparell de maces; i Paula 
Mensa, cadet Base amb l´apa-
rell de corda. Totes dues van 
fer una molt bona competició 
en una jornada molt intensiva 
per a elles. A destacar, la ter-
cera posició aconseguida per 
Paula  en la seva categoria.  

Ple de victòries de 
l’Òdena CB

Estany (6), Máximo (4), Lo-
rente (4), Santiago (3), Jorba 
(8), Vives (4) i Soriano (1).
Vilanova C. 49-ÒCB Sènior 
B 51
Van jugar: Ferrer, Vidal (3), 
Piera (7), P. Martí (8), Fajas 
(6), Palomas (9), Miret (2), 
Rosich (13), Soriano (3) i Go-
micia.
Vilanova C. 55-ÒCB Sènior 
Femení 59
Van jugar: Forn (15), Raja 
(8), Farreras (11), De Haro, 
Pedragosa (7), Carmona (18), 
Garcia (1) i Freixas.
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Forés-Usón.

Ja es coneixen l’itinerari i els trams 
del 20è Ral.li Ciutat d’Igualada

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

T al como especifica el 
reglament, el passat 
dissabte es van donar 

a conèixer els trams crono-
metrats, així com l’itinerari 
d’aquesta vintena edició del 
Ral.li Ciutat d’Igualada que 
es disputarà el dissabte dia 21 
d’abril organitzat per Moto 
Club Igualada.
L’edició d’enguany constarà de 
tres trams cronometrats que 
es faran dues vegades cadas-
cun: Rauric-Conesa, Vallespi-
nosa i Esblada.
El tram més llarg és el de Rau-
ric-Conesa amb 14,800 km i el 
més curt el de Vallespinosa de 
5,200 km. Trams tots ells força 

selectius i que faran les delí-
cies dels equips participants 
i dels afeccionats, en aquest 
ral.li patrocinat per Garatge 
Montserrat concessionari de 
la prestigiosa marca Toyota,
El ral.li començarà a partir 
de l’una del migdia davant el 
concessionari de Toyota al 
polígon igualadí i l’arribada 
final del primer participant és 
prevista a partir a partir d’un 
quart de set de la tarda en el 
mateix lloc. A partir de tres 
quarts de quatre de la tarda i 
durant trenta minuts els par-
ticipants seran a la zona de 
reagrupament i assistència si-
tuada a l’Avinguda Catalunya 
igualadina.
Aquest dissabte dia 14 a les 

vuit del vespre està previst el 
tancament d’inscripcions i a 
ben segur que al ser puntua-
ble principalment pel Cam-
pionat de Catalunya així com 
per altres campionats, seran 
molts els equips participants 
ja siguin de l’Anoia com els 
vinguts d’arreu de Catalunya.

La setmana vinent, Revista 
de La Veu sobre el Ral.li
La setmana vinent, amb La 
Veu podreu consultar tot ti-
pus d’informació sobre el Ral.
li Ciutat d’Igualada amb una 
revista especial, amb els ho-
raris de pas de tots els trams, 
i fitxes tècniques de tots els 
pilots participants de la co-
marca.

Toni Bou i Miquel 
Gelabert guanyen el Trial 
Trofeu de les Nacions
MOTOR / JMV

P er primera vegada el 
pilot pierenc Toni Bou, 
feia equip amb el jove 

pilot Miquel Gelabert dins 
l’equip estatal espanyol en el 
Trofeu de les Nacions en el 
trial francès de Niça. I no li 
podia anar millor a l’equip de 
pilots catalans, doncs es van 
imposar d’una forma aclapa-
radora.
Bou amb la Honda i Gilabert 
amb la Sherco van quedar per 
davant de França i Gran Bre-
tanya que van completar el 
podi.
Amb Bou en plena recupera-
ció de les lesions que va patir 
fa poc, cal destacar la posi-
tiva labor del pilot barceloní 

Miquel Gelabert de tant sols 
20 anys i que ja al 2016 es va 
proclamar campió europeu de 
trial.
Al final del trial, el pilot ano-
ienc deia: “És gratificant aca-
bar la temporada amb un 
triomf com aquest perquè 
França no ens ho ha posat 
gens fàcil. A la segona vol-
ta hem comès alguns errors, 
però a la final hem pogut 
marcar les diferències. Felici-
to al Miquel perquè ha pilotat 
molt bé i ha aguantat molt bé 
la pressió”.
Aquest diumenge es disputa-
rà pels voltants de la ciutat de 
Sigüenza la segona prova de 
l’estatal a l’aire lliure. El pad-
dock estarà situat a Eras del 
Castillo darrere del Parador.

Sort diferent dels igualadins al ral·li 
de Pozoblanco, a Andalusia
MOTOR / JMV

D esprés del ral.li de 
Lorca puntuable pel 
campionat estatal de 

ral.lis de terra (CERT), la sego-
na prova es va disputar per ca-
mins de terra cordovesos con-
cretament pels voltants de la 
població de Pozoblanco amb la 
participació de l’equip de Moto 
Club Igualada format per Pep 
Basols copilotat pel gironí Xavi 
Amigò i l’equip del Motor Club 
Sabadell format pel vallesà Edu 
Forès copilotat per l’igualadí 
David Usón, tots dos equips 
amb Citroën DS3 R5.
El ral.li constava de nou trams, 
un el divendres i els altres vuit 
el dissabte. Ja el divendres Ba-
sols-Amigò van fer un extraor-
dinari crono que el situà en el 
segon lloc absolut. Però va ser 
en el transcurs del sisè tram 

que el cotxe del pilot igualadí 
es va trobar amb una pedra 
amb punxa que li va provocar 
el trencament d’una llanda, fet 
que els va obligar a abandonar 
quan estaven lluitant per acon-

seguir el podi.
Per la seva banda Edu Forès i 
David Usón van fer un ral.li de 
menys a més i que els va portar 
a una bona setena posició final 
amb el Citroën DS3 R5. 

Anoiencs al campionat 
català de Resistència
MOTOR / LA VEU

E l passat diumenge a 
l’area motor de Can 
Taule de Súria es van 

organitzar les 3 hores de 
Resistència de Terra per part 
del moto club Valls de Torroe-
lla. Amb un traçat de més de 5 
minuts, combinats del circuit 
de motocròs i la crono, van 
convertir un traçat d’allò més 
divertit i competitiu per als 
diferents pilots que participen 
en aquest campionat.
La dificultat va venir per la 

pluja, que va complicar molt 
les coses als organitzadors i pi-
lots, l’organització es va veure 
obligada a reduir la prova de 
3 hores a 2 perquè el traçat era 
impracticable
L’equip del Moto club Iguala-
da que participava, format per 
Jose Luis Ruiz i Jordi Don-
cel van haver de serrar bé les 
dents per poder acabar la car-
rera. Van acabar a la 11a posi-
ció de la categoria RS sènior a 
5 voltes del líder. Ara a esperar 
la propera que també tindrà 
lloc a Can Taulé, en la Endu-
rada del dia 29.



El CF Igualada cau a Almacelles per 3-0 malgrat jugar bé, 
però s’allunya a onze punts de la promoció d’ascens

El CF Igualada, en una imatge d’arxiu a les Comes, s’està desinflant en aquesta segona volta.

PERE SANTANO/ LA VEU 

E ls jugadors de Mestre, 
paguen molt car dos 
contracops dels locals i 

no aconsegueix sumar, en un 
partit en que el CFI va generar 
moltes ocasions.

Dues arribades dels 
locals, dos gols
El matx no va començar de la 
millor manera, quan en una 
pèrdua en la sortida de pilota, 
els locals, sent molt directes, 
van avançar-se, al minut 8. 
El cop va ser dur, però els vi-
sitants van seguir jugant amb 
tranquil·litat. Al minut 22, de 
nou contracop dels lleidatans 
i segon gol. El partit es posava 
molt coll amunt.
Dues arribades locals, dos 
gols. Molta diferència al mar-
cador pel que s’estava veient al 
terreny de joc.
Els anoiencs no van baixar els 
braços i van seguir mostrant 
la seva filosofia de joc. Així és 
com van anar arribant ocasi-
ons blaves, que per ben poc, 
no van acabar en gol. A prop 
del descans, el CFI va poder 
disminuïr la diferència al mar-
cador, però el xut de Doblas va 
sortir fregant el pal.
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 27
UD Calaf  0 · 1 FC Fruitosenc 
CE Marganell  1 · 2 CE Suria 
Ignasi Puig - CE Manresa B (suspès)
CF Cardona  0 · 1 Can Parellada 
Juan XXIII  2 · 1 Viladecavalls 
CE Moiá  3 · 1 Sant Pere Nord 
FC Pirinaica  3 · 4 CCF Puigcerdá 
CE Puigreig  2 · 1 CE Navás
CF Santpedor  3 · 0 UE Aviá B  

Jornada 28
CE Puigreig - FC Pirinaica 
Aviá B - Ignasi Puig 
Manresa B - UD Calaf 
Viladecavalls - CE Marganell 
FC Fruitosenc - CF Cardona 
Can Parellada - Juan XXIII 
CE Suria - CE Moiá 
Sant Pere Nord - CCF Puigcerdá 
CE Navás - CF Santpedor 

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 27
Can Roca 74  1 · 1 AE Abrera 
PR Sant Feliu  0 · 0 Viladecans B 
CF Corbera  5 · 2 UE Torrelles 
Vallirana CF  6 · 3 UD San Mauro B 
Martorell CF  2 · 3 UD Málaga 
Sant Esteve  1 · 6 CF Pallejá 
Castelldefels B  6 · 6 CF Olesa 
SV Horts  1 · 2 Levante Planas 
Sant Andreu B  4 · 0 CD Cervelló  

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 27
Vista Alegre  1 · 1 Valls UE 
Viladecans UD  1 · 1 Sant Ildefons 
CE Efac  3 · 0 CF Igualada 
CF Balaguer  2 · 0 FC Andorra 
FC Martinenc  1 · 1 AC Alpicat 
San Cristóbal  3 · 1 Lleida ECF B
B Blanques  1 · 3 Vilaseca CF 
UE Sants  2 · 1 UE Rapitenca 
U. Bellvitge  3 · 3 CD Tortosa 

Jornada 28
CF Igualada - CF Balaguer 
AC Alpicat - San Cristóbal 
CD Tortosa - Vilaseca 
CF Vista Alegre - B Blanques 
Valls UE - Viladecans UD 
Sant Ildefons - UE Sants 
UE Rapitenca - CE Efac 
FC Andorra - FC Martinenc 
Lleida ECF B - U. Bellvitge

Jornada 28
Sant Esteve - Vallirana CF 
CF Pallejá - Castelldefels B 
CF Olesa - SV Horts 
CD Cervelló - Can Roca 74 
Viladecans UD B - UD San Mauro B 
UE Torrelles - Martorell CF 
AE Abrera - CF Corbera 
UD Málaga - PR Sant Feliu 
Levante Planas - Sant Andreu B 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 27
Sant Pere  3 · 2 AE Piera 
AE Moja  1 · 1 CF Cubelles 
CF La Pobla  1 · 0 FC Hortonenc 
Montserrat  1 · 3 J Ribetana 
CD Ribes  2 · 1 Riudebitlles 
CF Mediona  0 · 2 CE Ódena 
CE Olivella  0 · 1 UE Sitges 
UD San Mauro  6 · 1 AE Munia 
CE Anoia  3 · 1 UE Martinenca

Jornada 28
UD San Mauro - Montserrrat
CE Ódena - Sant Pere 
AE Piera - CD Ribes 
Riudebitlles - CE Olivella 
CF Cubelles - CF La Pobla 
FC Hortonenc - J Ribetana 
UE Martinenca - CF Mediona 
AE Munia - CE Anoia 
UE Sitges - AE Moja 

   PT. j g e p gf gc df
1 FC Barcelona B 57 24 18 3 3 74 17 57
2 CE Seagull 55 24 17 4 3 65 14 51
3 UD Collerense 53 24 17 2 5 63 27 36
4 AEM Lleida 49 24 15 4 5 56 25 31
5 Espanyol B 48 24 14 6 4 45 23 22
6 CE Europa 40 24 12 4 8 49 41 8
7 CF Igualada 36 24 11 3 10 36 47 -11
8 Son Sardina 35 24 10 5 9 39 50 -11
9 Sant Gabriel 25 24 7 4 13 38 41 -3
10 CF Pallejá 23 24 7 2 15 44 62 -18
11 Pardinyes CF 20 24 5 5 14 25 49 -24
12 Levante Planas 17 24 3 8 13 23 58 -35
13 Sp Mahón 11 24 2 5 17 16 64 -48
14 P Ferranca 7 24 2 1 21 23 78 -55

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 24
UD Collerense   4 · 0 Sp Mahón SE 
AEM   2 · 0 Pardinyes CF 
RCD Espanyol B   1 · 2 CF Igualada 
CE Europa   1 · 2 Sant Gabriel 
FC Barcelona B   8 · 0 Son Sardina 
P Ferranca   0 · 5 CE Seagull 
CF Pallejá   0 · 0 Levante Planas 

Jornada 25
Sp Mahón - Ferranca 
AEM - CF Igualada 
Pardinyes CF - UD Collerense 
CE Seagull - CE Europa 
Sant Gabriel - CF Pallejá 
Levante Planas - FC Barcelona B 
Son Sardina - RCD Espanyol B 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 UD San Mauro 72 27 23 3 1 107 31 76
2 CF Cubelles 65 27 21 2 4 79 23 56
3 UE Sitges 64 27 20 4 3 67 23 44
4 J Ribetana 63 27 20 3 4 83 33 50
5 AE Moja 55 27 16 7 4 81 37 44
6 CE Anoia 55 27 18 1 8 69 51 18
7 CE Ódena 43 27 13 4 10 75 53 22
8 CE Olivella 32 27 9 5 13 46 62 -16
9 CD Ribes 31 27 9 4 14 36 52 -16
10 CF Mediona 31 27 10 1 16 50 79 -29
11 AE Piera 29 27 9 2 16 58 72 -14
12 Riudebitlles 29 27 9 2 16 42 66 -24
13 Montserrat 27 27 7 6 14 51 58 -7
14 AE Munia 25 27 7 4 16 48 97 -49
15 FC Hortonenc 24 27 7 3 17 48 73 -25
16 CF La Pobla 21 27 6 3 18 43 81 -38
17 Sant Pere 18 27 4 6 17 38 76 -38
18 UE Martinenca 13 27 3 4 20 32 86 -54

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Pallejá 63 27 21 0 6 65 29 36
2 Martorell CF 62 27 19 5 3 80 21 59
3 UD Málaga 56 27 17 5 5 76 38 38
4 SV Horts 44 26 13 5 8 56 40 16
5 CF Corbera 44 27 13 5 9 65 50 15
6 Levante Planas 43 27 12 7 8 46 37 9
7 Vallirana CF 42 27 11 9 7 50 44 6
8 Sant Andreu B 39 27 12 3 12 58 64 -6
9 PR Sant Feliu 38 27 10 8 9 50 40 10
10 Viladecans B 37 27 10 7 10 48 52 -4
11 CF Olesa 32 27 9 5 13 54 77 -23
12 AE Abrera 32 27 9 5 13 47 52 -5
13 Castelldefels B 31 27 7 10 10 43 57 -14
14 UE Torrelles 29 27 7 8 12 39 55 -16
15 Sant Esteve 28 27 8 4 15 67 80 -13
16 Can Roca 74 22 27 4 10 13 35 61 -26
17 CD Cervelló 17 26 4 5 17 30 78 -48
18 San Mauro B 15 27 4 3 20 41 75 -34

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Juan XXIII 59 27 18 5 4 61 26 35
2 Viladecavalls  59 27 18 5 4 66 35 31
3 Can Parellada 57 26 17 6 3 66 34 32
4 FC Pirinaica 55 27 17 4 6 58 35 23
5 CF Cardona 48 27 14 6 7 51 34 17
6 CE Suria 42 27 11 9 7 49 45 4
7 Sant Pere Nord 40 27 11 7 9 57 54 3
8 UD Calaf 39 25 10 9 6 56 42 14
9 CE Puigreig 38 27 10 8 9 43 40 3
10 CE Manresa B 37 26 10 7 9 51 47 4
11 CE Navás 30 27 9 3 15 29 52 -23
12 FC Fruitosenc 27 26 8 3 15 40 50 -10
13 Ignasi Puig 25 25 4 13 8 46 55 -9
14 CE Marganell 25 27 7 4 16 31 51 -20
15 CCF Puigcerdá 23 25 7 2 16 31 55 -24
16 CE Moiá 20 27 5 5 17 35 52 -17
17 UE Aviá B 19 27 5 4 18 39 64 -25
18 CF Santpedor 18 26 4 6 16 34 72 -38

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 San Cristóbal 56 27 17 5 5 57 26 31
2 CE Efac 51 26 16 3 7 47 28 19
3 FC Martinenc 51 27 15 6 6 51 23 28
4 Viladecans UD 49 27 14 7 6 41 23 18
5 UE Sants 47 27 13 8 6 30 26 4
6 FC Andorra 40 26 11 7 8 30 25 5
7 CF Igualada 40 27 11 7 9 35 34 1
8 Lleida ECF B 40 27 11 7 9 37 39 -2
9 CF Balaguer 38 27 10 8 9 41 37 4
10 B Blanques 38 27 11 5 11 37 44 -7
11 Sant Ildefons 36 27 10 6 11 37 29 8
12 UE Rapitenca 36 27 11 3 13 32 40 -8
13 Vista Alegre 32 27 8 8 11 38 37 1
14 Vilaseca CF 27 27 7 6 14 26 45 -19
15 AC Alpicat 25 27 5 10 12 21 39 -18
16 Valls UE 21 27 5 6 16 28 45 -17
17 U. Bellvitge 21 27 4 9 14 29 48 -19
18 CD Tortosa 18 27 3 9 15 29 58 -29

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 26
CF Capellades - CE Carme 
CF Montbui - FC Masquefa 
FC Fátima - Cabrera CE 
CF La Llacuna - UD Rebrot 
Vilanova Camí - UD La Torre 
CF Vallbona - Host Pierola 
Ateneu - UE Tous 
Masquefa CE - CF La Paz 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Capellades 64 24 21 1 2 98 27 71
2 FC Masquefa 63 24 20 3 1 91 23 68
3 CE Carme 57 25 18 3 4 68 29 39
4 Host Pierola 56 25 18 2 5 104 31 73
5 Vilanova Camí 44 25 14 2 9 56 42 14
6 UE Tous 40 25 12 4 9 52 49 3
7 UD Rebrot 38 24 11 5 8 64 54 10
8 Ateneu 37 25 12 1 12 58 67 -9
9 FC Fátima 36 24 11 3 10 64 53 11
10 UD La Torre 33 25 10 3 12 45 63 -18
11 CF Montbui 29 25 8 5 12 40 60 -20
12 Cabrera CE 18 25 4 6 15 51 80 -29
13 CF La Paz 17 25 5 2 18 44 92 -48
14 Masquefa CE 15 25 4 3 18 20 82 -62
15 CF La Llacuna 11 24 2 5 17 26 73 -47
16 CF Vallbona 7 24 1 4 19 28 84 -56

Jornada 25
CF Capellades  5 · 2 CF Montbui 
FC Masquefa  8 · 4 FC Fátima 
Cabrera CE  2 · 1 CF La Llacuna 
UD Rebrot  1 · 2 Vilanova Camí 
UD La Torre  1 · 0 CF Vallbona 
Host Pierola  6 · 0 Ateneu 
UE Tous  4 · 0 Masquefa CE 
CE Carme  6 · 2 CF La Paz

A la represa, un Almacelles 
replegat va veure un autèntic 
monòleg de joc dels iguala-
dins. Les ocasions s’anaven 
succeint, però el gol no arriba-
va. Els minuts anaven passant, 
i el joc trenat cada vegada era 

més fluid, però faltava l’encert 
en la rematada. Els canvis dels 
visitants, van servir per re-
activar l’equip, que va seguir 
lluitant fins el final. El joc era 
bo, però només faltava reflec-
tir-ho en el marcador.

Van debutar Goran i Novoa, 
que van mostrar bons detalls, 
tot i que el resultat no acom-
panyés als anoiencs.
Finalment, al minut 89, amb 
un Igualada totalment volcat 
a l’àrea rival, de nou, l’Alma-

celles va realitzar un contra-
cop que va sentenciar el partit. 
Un 3-0 al lluminós, que no re-
flectia gens el que es va veure 
sobre el terreny de joc.
Un mal resultat, però una 
imatge molt bona dels de Mes-
tre, que estan desenvolupant, 
cada vegada, millor joc.
Els blaus segueixen a la 7a po-
sició amb 40 punts i la setma-
na vinent, visiten el camp del 
Balaguer.
El primer equip femení no ha 
jugat per aturada de selecci-
ons.

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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La base salva la jornada del 
Vilanova Bàsquet Endavant

BÀSQUET / LA VEU 

D ues victòries de la 
base i dues derrotes 
dels sèniors deixen 

un sabor agredolç el passat 
cap de setmana.
Dissabte al matí l’equip cadet 
femení va  guanyar un partit 
important per continuar en 
la lluita per disputar la final 
a quatre, davant el SEA Emili 
Vallès per 29 a 13 i 10 a 6 en el 
sistema de puntuació del Con-
sell Esportiu de l’Anoia.
Van jugar, Sofía Sancho, Lu-
cía Moreno, Ana Palacios (5), 
Laura García (4), María Vega 
(2), Clàudia Nuncio (6), Irene 
Leno (6), Ana Lozano i Alba 
Quiñones (6). Entrenador 
Carlos Fratila.
Parcials 4-0, 6-8, 10-3 i 9-2.
Al mateix temps els nois del 
cadet masculí van guanyar 
sense problemes al EEM Sant 
Quinti de Mediona per 81 a 
28.
Van jugar, Eduard Vives (2), 
Arnau Cano (6), Pau Pons (4), 
Marc Valero (8), Iván Lobo 
(2), Gregor Palacio, Marouam 

Hammich (7), Gino Paoli (6), 
Carlos Lorenzo (26), Cristian 
Martínez (2), Adrià Sala (15) 
i Marcos García (3). Entrena-
dor Aitor Iglesias.
Parcials 22-3, 8-10, 15-15 i 36-
0.
Les derrotes van arribar per 
part dels sèniors, molt sem-
blants les dues.
Els nois van perdre davant el 
Òdena C.B. per 49 a 51, en un 
partit molt emocionant. Amb 
un joc més consistent que els 
rivals, van anar sempre per 
davant al marcador amb bones 
diferències, fins que a l’últim 
quart amb 10 punts amunt, els 
visitants van fer una gran re-
muntada, sense que els locals 
podessin aturar-los. Encara 
així, van disposar de 2 tirs 
lliures per enviar el partit a la 
pròrroga, però no van entrar, i 
els odenencs es van emportat 
la victòria.
Van jugar, Francis Rodrí-
guez (11), Antonio Garcia 
(8), Quim Palet (6), Camilo 
Rodríguez (4), Alexey Do-
mènech (3), Ngadi David Gil 
(15), Fernando Leno i Johnny 

ESQUAIX / LA VEU 

B ernat Jaume planta 
cara al 37 del món. 
Gran partit del Bernat 

a Londres en la darrera jorna-
da de lliga  anglesa PSL entre 
Bexley i Coolhurst. El nostre 
representant que jugava de 1, 
es va enfrontar a l’anglès Adri-
an Waller, PSA 37, caient per 
6-11, 11-6, 10-12, 8-11 però 
amb molt bones sensacions, 
sempre plantant cara i so-
bretot amb la sensació d’estar 
sempre dins del partit. Pro-
pera estació, EEUU amb dos 
nous torneigs PSA, Madison i 
Rochester.
Per altre banda el seu germà 
gran Joel Jaume, és va despla-
çar a Pamplona per jugar el 
primer d’una sèrie de campi-
onats La Liga Sports puntu-
ables pel ránquing espanyol. 
L’anoienc, va superar les dues 
primeres rondes del quadre 
arribant fins els últims 8 mi-
llors. A quarts va cedir davant 
el murcià Alberto Pérez per 
un renyit 3-1.

Montse Fajardo brillant sub-
campiona d’Espanya de S13
La montbuienca Montse Fa-
jardo fent molt poc soroll, 
cada dia avança a més bon rit-
me i el passat cap de setmana 
a Santa Cristina d’Aro va do-
nar un altre pas endavant que-
dant subcampiona d’Espanya 
en la categoria de menors de 
13 anys. La Montse, va perdre 
la final amb la seva gran rival 
de generació, la gironina de 
Lloret Ona Blasco que darre-
rament ha guanyat alguns dels 
torneigs de més prestigi inter-
nacional. Tercera fou la anda-

lusa Estela Martín i quarta la 
gallega Olivia Mon.
L’armada igualadina la van 
completar el Nacho Fajardo 
que va fer un campionat molt 
irregular a S17 i el Nil Agui-
lera i Eric Morillas que van 
caure en les rondes de quali-
ficació.

El 3r equip de catalana 
RS-Plastnet, a Cardedeu
Igualadíssim enfrontament 
entre el nostre equip de 3a 
RS-Plastnet i l’esquaix Carde-
deu. Tots els partits van ser 
renyidíssims i dos d’ells van 
necessitar del 5è set.
Sergi Rivero va sumar el seu 
partit ja que amb 2-1 a favor 
els seu rival David Vossen 
és va haver de retirar. Carles 
Sánchez tot i guanyar 3-0 va 
patir de valent davant Kim 
Muntané guanyant-lo 12-10, 
13-11, 11-8. Qui va suar tam-
bé de valent va ser Sergi Cam-
pos que va perdre pel més 
estret marge possible davant 
David Ruiz per un agònic 11-
6, 12-10, 10-12, 8-11, 12-10. 
Finalment Dani Zaragossà va 
resoldre pels nostres tot i que 
va tenir un partit molt travat 
dominat finalment per 11-7, 
8-11, 6-11, 11-9, 11-6.

Intensa jornada dels 
equips de l’Esquaix 
Igualada

Goya (2). Entrenador Alexey 
Domènech.
Parcials 14-16, 16-10, 10-5 i 
9-20.
Diumenge les noies van per-
dre davant també l’Òdena  
C.B. per 55 a 59 en un partit 
molt semblant al dels nois. 
Primera part amb millor joc i 
sempre per davant al marca-
dor amb diferències que ron-
daven els 10 punts i així es va 
arribar al descans amb el mar-
cador de 32 a 23. 
Però al tercer quart les visi-
tants van pujar el to defen-
siu, van retallar les distànci-
es i al quart van agafar una 
avantatge que les vilanovines 
no van poder recuperar. A 
pesar de la derrota, partit 
dels que fan afició amb una 
gran intensitat per part de 
tots 2 equips.
Van jugar, Marina Espejo (2), 
Clara Bargalló (11), Clàudia 
Oller (4), Clàudia Miramunt 
(12), Marina Palmés (4), Ma-
riona Barral (2), Èlia Díez 
(8), Núria Torrens (10) i Ale-
xandra Vives (2). Entrenador 
Alexey Domènech. 
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Els benjamins del Natació Igualada, 
a la 6a jornada de lliga a Cornellà
NATACIÓ / LA VEU 

A quest passat dissabte 
dia 7 d’Abril a la tar-
da les instal·lacions 

del C.N.Cornellà, es va dur a 
terme la 6a. jornada de lliga 
en categoria Benjamina. Els 
clubs participants van ser el 
CNMartorell, CNEsplugues,  
CNIgualada i l’amfitrió CN-
Cornellà.
Es van nedar les proves de 
400m Lliures i 200m Bra-
ça pels nedadors@s de l’any 
2007, i els 200m. Lliures pels 
de l’any 2008. També van fer 
els Relleus de 4x50 Lliures 
mixtes.
Els nedadors@s del CNIgua-
lada que hi van participar 
són els següents: Jan Navar-
ro, Jan Jardí, Gui Egea, Pavel 
Odainic, Joan Enrich, Albert 
Cano, Nadia Benito, Ariadna 
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Navarro i Itziar Valenzuela.
Els resultats van ser molt 
bons en quant els 200m. Lliu-
res, 200m. Braça i Relleus, i 

positius  pel que fa als 400m 
Lliures donat que era la pri-
mera vegada que nedaven 
aquesta prova.

Mala jornada dels equips Subaru de 
pàdel de l’Esquaix Igualada

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

P artit de copa veterans 
on s’esperava més dels 
igualadins davant un 

Sant Joan d’Espí que va tenir 
l´empat quasi a tocar. Prime-
ra part per oblidar a on uns, 
els blaus i altres, els joanencs 
van fer uns primers minuts de 
tanteig que van durar quaran-
ta-cinc. Més que discret el pri-
mer període. 
En la segona meitat van sortir 
els blaus disposats a donar for-
ma al partit i agafar el control 
del joc, encara que mancats de 
profunditat, van moure l’esfè-
ric amb criteri. 
No va ser fins al minut cin-
quanta-set, una bona i trena-
da jugada igualadina arribà 
al balcó de l’àrea i Xavi Can-
tarell veient al porter avançat 
de subtil xut avançà als locals, 
golàs de crack. A partir del 
primer gol, el partit entra en 
un déjà vu del primer temps 

El millor de l’AVI, els gols
on tots dos equips igualen 
quasi a futbol i ocasions. 
No va ser fins al minut vuitan-
ta, que una magnífica jugada 
visitant plantats a l’àrea petita 
s’anticiparen a la celebració 
del gol, ja que un gran Xavi 
Gámez desbaratà l’acció amb 
superba aturada, donant peu 
a una ràpida contra blava, 
Carles Solís magnífic, en-
vià el cuir a l’escaire donant 
la tranquil·litat al marcador. 
Tranquil·litat relativa, ja que 
tres minuts més tard, apro-
fitant la relaxació local, van 
ser els d’Espí qui retallaren 
les distàncies i posaren l’ai al 
cor de la parròquia blava. Per 
els blaus van jugar, Gámez, 
Sevilla, Farré, Manel C.,To-
ro, Solís, Iván, Pau, Canals, 
Vicens, Costa, Xavi C., Enric, 
Sergi, Alexis, a la banqueta 
Xavi Moyes i Ramonet. La 
setmana vinent els igualadins 
visitaran el camp del Olesa de 
Montserrat.

CURSES / LA VEU

E l cap de setmana es va 
celebrar la VI edició de 
la Vertical Sobrepuny.  

Amb una mica més de 3’5 km 
i quasi 800 m de desnivells po-
sitiu, s’arriba al cim del Sobre-
puny, un dels miradors més 
espectaculars del Berguedà.  
La prova la van liderar l’Isaac 
Barti amb 33:31 i la Claudia 
Sabata 39:34. El corredor del 
CNI Josep Mª Moreno va par-
ticipar amb un temps de 41 
minuts 55 segons, quedant a la 
23a. Posició general i obtenint 
un bon lloc dins la seva cate-
goria, segon de Màsters. La 
propera cita amb el món de les 
verticals serà al Maig a la Ver-
tical Quiri (Noves de Segre). 
D’altra banda, diumenge dia 
8 d’Abril va tenir lloc la Ma-
rató de Roma. El corredor del 

El CNI, a la marató de Roma 
i la Vertical Sobrepuny

PÀDEL / REDACCIÓ

FCP 1ª Masculí 
El primer equip federat 
Subaru segueix errà-

tic amb nova derrota per 3-0 
jugant a fora contra Indoor 
Pàdel Bages B que es un dels 
aspirants a guanyar la catego-
ria. Les lesions de alguns dels 
puntals de l’equip, més alguna 
absència destacada van min-
var l’equip.
Carlos Jiménez/Josep Llorach 
són qui van estar més a prop 
de sumar però van caure en 
el tercer per davant Damià 
Curtichs/Jordi Masfret, Isidre 
Marimon/Joan Corcelles va 
cedir 3-6, 4-6 amb Lluís Sánc-
hez/Sergi Gómez i Ramón 
Gabarró/Pere Farré no van te-
nir opcions caient en dos sets 
amb Ricard Vilanova/Xavi 
Cintas.

Lliga PàdelCat 3a Masculí 
Derrota inapel·lable a casa 0-3 
davant el +KPàdel d’Òdena. 
Classificar-se en el grups dels 
més bons te l’inconvenient de 
jugar amb els millors i l’avan-
tatge d’assegurar la categoria.
J.M. Pino/Josep Buron van 
caure en dos sets davant Dani 
Muñoz/Ramon Sala, David 
Hornos/David Pérez també 
van cedir en dos amb Albert 
Torres/Pere Carbonell i fi-
nalment Juanjo De Miguel/

Pol Palmés tampoc ban tenir 
cap opció amb José Santano/
Cristian Arollo caient també 
en dos.
Lliga Pàdel +45 Oxford
Novament amargant derrota 
d’Oxford a casa contra un al-
tre dels aspirants a guanyar la 
Lliga, Les Cabanyes.
L’equip es queda quasi be sen-
se opcions de guanyar el cam-
pionat.
Ramón Gabarró/Isidre Ma-
rimon van perdre 2-6, 4-6 
amb Jordi Montfort/Paco Du-
que, però uns brillants Jordi 
Homs/Lluís Fernàndez van 
empatar guanyant 6-3, 1-6, 
6-2 amb José Gómez/C. Ro-
dríguez, però finalment Àngel 
Solé/David Sanuy van enso-
pegar 5-7, 2-6 amb Felix Mar-
tí/Joan Capdevila.

Lliga Pàdel +45 Cambridge
Gran victòria de Cambridge 
feta a domicili per 0-3 contra 
Can Busqué. Aquest resultat 
tornar a donar oxigen als de 
Cambridge, tot i que la lliga 
ja quasi be s’ha escapat, però 
s’apropen als seus grans rivals 
de Oxford.
Jaume Grané/J.J. Penedès 
no van tenir problemes gua-
nyant.
Ramón Bisbal/Joan Subira-
na 6-3, 6-2, Xavi Balp/J.A. 
Colom tampoc en van tenir 
dominant 6-2, 6-4 a Josep Bu-

ron/Jordi Pijoan i finalment 
Jordi Pallarès/Santi Aizcorbe 
també van sumar guanyant 
6-2, 6-1 a Franc Sabater/Car-
les Ainsua.

PàdelCat 2a Femení 
Desprès de una primera volta 
immillorable, les noies Suba-
ru van caure 2-1 en la visita a 
l’Slampadel de Collbató. De 
totes formes 1 puntet que val-
drà molt de cara aconseguir 
una bona posició per els em-
parellaments de la 3a Fase.
Les parelles presentades van 
ser: Elia Soriano / Alba Sanou 
van cedir en dos sets, Gloria 
Santamaria /Laia Aguilera va 
empatar en un renyit partit de 
3 sets i finalment Rosa Sanuy/
Rosa M Riba van cedir en 2.

PàdelCat 3a Femení 
Les noies Subaru de 3a van 
cedir per 2-1 a casa enfront el 
Cem Vallirana. Un punt que 
podien haver estat 2 veient els 
resultats.
Eva José/Sònia Díaz van cedir 
desprès d’un igualat 2-6, 7-6, 
2-6 davant Anna Barjau/Car-
me Olivencia, Imma Llopart/
Joanna Dalmases van empa-
tar guanyant per un doble 6-4 
a Laura Lucas/Meri Escamilla 
i finalment en el decisiu, En-
carna Delgado/Trini Pacheco 
van cedir en dos sets enfront 
Montse Torelló/Sònia Larosa.

Club Natació Igualada Albert 
Bascompte ha participat en 
aquesta Marató força dura 
amb un parell de desnivells i 
el terra empedrat, suportant  
uns 25º de temperatura que 
l’han fet molt calorosa.L’Albert 
ha fet la primera meitat força 
bé, però la segona li ha resultat 
més costosa. Ha acabat amb 
un temps de 3h. 47’27”. 
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L’Handbol Igualada, consolidat en el 
primer lloc de la 2a Catalana

HANDBOL / LA VEU 

D issabte passat el Fin-
ques Argent Hand-
bol Igualada jugava 

un dels tres últims partits que 
li queden per acabar aquesta 
lliga contra l’Handbol Ràpid 
Cornellà, 8è classificat, però 
com tots els equips d’aquest 
grup, un equip capaç de donar
mals de caps a qualsevol equip 
amb qui juguen.
La primera part ha estat molt 
igualada i els primers deu mi-
nuts de partit el Cornellà ha 
anat pel davant dels locas per 
la mínima, però no deixava 
quel’equip igualadí s’avances 
en el marcador. Ha estat a par-
tir del minut 15 que l’Iguala-
da ha fet canvis en el seu joc, 
quan ha pogut passar a domi-
nar en la pista i ha pogut aca-
bar aquests primers 30 minuts 
amb un 13 a 11, molt just però 
que ja es veia a un Igualada 
que començava a trobar el seu 
joc contra el Cornellà.
En la segona part l’Igualada 
ha començat a poc a poc a 
demostrar la seva autoritat a 
la pista i al minut 15 el resul-
tat era de 19 a 13 per l’Igua-
lada, sis gols de diferència que 
donaven una tranquil·litat a 
l’equip igualadí que ha jugat 
amb molta disciplina i asse-

gurant cada jugada tant d’atac 
com en defensa. El Cornellà ja 
ha començat a donar el partit 
per perdut i al minut 25 la di-
ferència de 8 gols (24 a 16) era 
quasi impossible de recuperar.
Els últims minuts l’Igualada 
només ha hagut de saber jugar 
per conservar la diferència i 
al final del partit el resultat ha 
estat de 26 a 19.
Bon partit del Finques Argent 
Handbol Igualada que ha jugat 
un partit molt seriós, sobretot
a la segona part, davant d’un 
gran equip com l’Handbol Rà-
pid Cornellà.
L’Igualada consolida el lide-
rat, ja que a més de guanyar, 
el seu rival més proper el SA 
Súria ha perdut en el seu partit 
contra l’Handbol Valldoreix, 
tercer classificat, i queda ara a
4 punts dels Igualadins
La lliga queda ara a manca 
de 2 partits : C.H. Iguala-
da: 40 punts, S.A. Súria: 36 
punts i L’Handbol Valldoreix 
: 34 punts, però amb un par-
tit menys. Si en aquests dos 
partits que queden l’Igualada 
aconsegueix solament 1 punt 
ja es proclama campió, encara 
que el SA Súria i el Valldoreix 
guanyin tots dos els seus par-
tits.
Dirigits i entrenats per Pol 
Cantero, han jugat: Porters: 

Jordi Bermejo (14 aturades), 
Carles Serra (5 aturades) Eric 
Plaza (reserva). A  la pista: Es-
teban Lezama (4), Rubén Àl-
varez(4), Sergi Garcia (3), Ro-
ger Calzada, Marc Vilches(2) 
Jordi Grado (4), Josep Lluis 
Àlvarez, Genís Soler(2), Adrià 
Suero (3), Oscar Visa (4) Da-
vid Cubí (reserva).
Pròxim partit el 15 d’abril a 
Sabadell contra el OAR Gràcia 
Sabadell B, novè classificat.
Altres partits del club
CHI Juvenil Masc. 30 –25 C 
H BERGA
CHI: Fernando Almendro, 
Arnau Capitán, Joel Santaeu-
lària, David Malpartida, Marc 
Espinagosa, Arnau Torner, 
Xavier Reina, Cesc Carles, 
Max Segura, Pol Riba, Ivan 
Ruiz, Iker Sabuquillo i a la 
porteria Guillem Nuñez i 
Dani Arias . Entrenador Josep 
Garcia
LICEO FRANCES 27 - CHI 
Cadet Masc. IGUALADA 33
CHI: Dani, Edgar ,Pol, Isaac, 
Manel, Sergi,José Carlos, Bi-
el,Dimas, Guillem, i Agustín 
i Marc.
ACADÈMIA IG. CHI Infan-
til Fem. 37 CANOVELLES 15
CHI: Aroa, Alba, Judit, Rebe-
ca, Erika, Mèlat, Núria, Aina 
i Júlia. Entrenadors: Sergio i 
Olga Delegats: Pilar i Jerson.

MOTOR / LA VEU 

E l passat dissabte 7 
d’abril va tenir lloc la 
presentació de l’equip 

per a la temporada 2018 amb 
clara presència hostaletenca.
I és que els seus dos pilots, Jor-
di del Rio i Carlos Guirao, són 
del municipi. L’equip tècnic i 
mecànic el completen Quique 
Race, Jairo Fernández, Néstor 
del Rio, Carolina Almendrote, 
Laura Toral i Fran Acedo.
L’acte va tenir lloc a les ins-
tal·lacions del CRIP amb la 
descoberta de les motos que 
competiran, bàsicament en 

Els Montserratins 
Racing Team es 
presenten als Hostalets

competicions de l’àmbit medi-
terrani i amb esponsorització, 
entre altres, d’empreses locals i 
el suport de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola. Preci-
sament, l’alcalde Daniel Ven-
drell, i la regidora de joventut, 
Carme Zaragoza, van acom-
panyar els protagonistes de 
la presentació que van notar 
l’escalf d’amics, familiars i sim-
patitzants d’aquest esport que 
no es van voler perdre aquesta 
jornada.
Podeu seguir totes l’actualitat, 
les curses i esdeveniments dels 
‘Montserratins Racing Team’ 
al seu Facebook.

ESCACS / LA VEU 

G ran 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’úl-
tima jornada es va convertir 

en un dia ple de nervis, ten-
sions, i finalment amb un es-
clat d’alegria, ja que gràcies 
al bon joc de l’equip d’escacs 
de La Pobla es va aconseguir 
el merescut ascens de catego-
ria. Han jugat Carlos Perez, 
Josep Sabaté, David Zumel, 
Juan Lorente, Manel Torres i 
Antoni Mabras. 

Gran temporada de 
l’equip d’escacs de la Pobla

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT
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El millor teatre infantil i juvenil torna a Igualada
La 29a Mostra de Teatre va inaugurar-se ahir dijous i  e s  podrà gaudir del s  espectacles  f ins diumenge

TEATRE / LA VEU 

La capital anoienca ha 
tornat a convertir-se 
en un gran escenari 

per acollir la 29a edició de 
La Mostra d’Igualada – Fira 
de teatre infantil i juvenil que 
tindrà aquest cap de setmana. 
Aquest any reivindica des-
cobrir el món a través de les 
arts escèniques com a vehicle 
d’idees i motor de sorpreses i 
curiositat que ens fa créixer, 
imaginar, viatjar i ens plan-
teja preguntes a través d’una 
programació rica en formats, 
gèneres i estils, amb especta-
cles per a infants a partir de 
3 anys, joves i públic famili-
ar. La Mostra d’Igualada és 
el punt de trobada anual dels 
professionals del sector amb 
una Llotja i activitats adre-
çades a companyies i progra-
madors per proveir les pro-
gramacions familiars d’arreu 
del territori català i facilitar 
l’accés als circuits estatals i 
internacionals.

‘Diario di un brutto ana-
troccolo’ inaugurà La Mos-
tra 2018
Ahir dijous va obrir la 29a 
edició l’espectacle Diario di 
un brutto anatroccolo dels 
italians Factory Compagnia 
Transadriatica. Una propos-
ta inspirada en el conte de 
l’Aneguet Lleig d’Andersen, 
que busca trobar el seu lloc al 
món. L’espectacle gira al vol-
tant del naixement i el rebuig 
per part de la família; l’escola 

i el bullying; el món laboral; 
l’amor que neix de sobte i rà-
pidament pot desaparèixer; la 
guerra com a horror inexpli-
cable. 

Les escoles i els professio-
nals, primers espectadors de 
La Mostra 2018
Un any més, els alumnes dels 
centres educatius d’Igualada 
seran els primers espectadors 
de La Mostra amb les funci-
ons escolars d’ahir dijous i 
avui divendres. En total uns 
3.900 alumnes de 18 escoles 
i instituts hauran assistit a 27 
funcions escolars. La Mostra 
treballa cada cop més amb les 
escoles i instituts per potenci-
ar les arts escèniques als més 
petits i joves de la mà dels 
centres educatius de la ciutat 
i els seus docents. 

Els professionals
El cor de La Mostra PRO ba-
tegarà un any més a La Llot-
ja instal·lada al Museu de la 
Pell, amb extensió a l’Adobe-
ria Bella. Dins de les activitats 
professionals, cal destacar la 
jornada professional que va 
tenir lloc ahir dijous amb la 
xerrada “Eines per apropar 
teatre i escola”, adreçada tan 

a professionals de l’educació i 
de les arts escèniques com a 
programadors i tècnics muni-
cipals interessats en vincular 
l’escola i el teatre.
Un altre dels plats centrals 
és el 9è Mercat de Projectes 
d’espectacles, la presentació 
pública de 6 projectes d’es-
pectacles familiars amb l’ob-
jectiu de possibilitar la seva 
producció. Avui divendres 
tindrà lloc la taula rodona 
“Quan comença a baixar el 
teló (i l’edat ens retira dels 
escenaris)” al voltant de la ju-
bilació dels artistes: què passa 
quan l’edat ja no et deixa de-
senvolupar la teva feina? 
Ja s’han acreditat a la 29a 
edició 319 entitats i 664 pro-
fessionals sense comptar les 
companyies programades. La 
Mostra continua treballant 
per atraure programadors es-
panyols i internacionals, així 
com per obrir la fira a la resta 
de l’Estat i Europa. Les acre-
ditacions professionals conti-
nuen obertes a través del web 
de La Mostra.

Els igualadins s’impliquen 
en l’organització de la fira
El voluntariat és una peça 
clau en l’organització de La 
Mostra. S’ocupa del control 
d’espais, l’atenció al públic, 
l’orientació en la compra 
d’entrades, la preparació del 
lliurament de material per als 
professionals, el guarniment 
de la ciutat i els espais de la 
fira, la captació de dades del 
públic o la gestió de l’espai 

La Mostra JOVE a L’Escor-
xador, entre d’altres funcions 
coordinades amb el suport 
del Grup Xarxa Igualada. En-
guany La Mostra comptarà 
amb la complicitat de més de 
80 voluntaris i voluntàries.
Durant aquests quatre dies, 
un total de 29 famílies ano-
ienques acolliran 62 artistes 
de 14 companyies. A canvi, 
la fira agraeix l’hospitalitat 
amb un pack familiar d’in-
vitacions (una entrada per a 
cada membre de la família) 
per a qualsevol espectacle de 
La Mostra, se’ls convida al 
sopar d’amistat i se’ls informa 
periòdicament sobre la fira. A 
més, participaran en el sor-
teig d’un viatge i una estada 
per a 4 persones a la FIET – 
Fira de teatre infantil i juvenil 
de les Illes Balears (amb en-
trades per als espectacles in-
closes), que tindrà lloc a Vila-
franca de Bonany (Mallorca) 

el mes d’octubre.
Els comerços de la ciutat 
també viuen La Mostra in-
tensament. Fins al 15 d’abril, 
les botigues han decorat els 
seus aparadors amb el con-
cepte de la imatge d’enguany: 
un interrogant que respon 
a la pregunta “Què és per 
tu el teatre?” i s’acompanya 
d’una petita frase. La inicia-
tiva s’emmarca en el 6è Con-
curs d’aparadors de La Mos-
tra d’Igualada convocat per 
l’Ajuntament per tal de dina-
mitzar l’activitat comercial de 
la ciutat.

Ja està activa la venda d’entrades a: https://www.4tickets.es/
lamostraigualada/public/janto/

Taquilles de La Mostra d’Igualada
- Del 12 al 15 d’abril a la Plaça de Cal Font
- 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 fatal’ 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.
Recordeu que els subscriptors de La Veu gaudeixen d’una 
promoció especial de 2 entrades a preu reduït.

Venda d’entrades en línia i a taquilla

Ja s’han acreditat a la 
29a edició 319 entitats 

i 664 professionals 
sense comptar les com-
panyies programades

El voluntariat és una 
peça clau en l’organit-

zació de La Mostra.
Enguany es comptarà 
amb la complicitat de 
més de 80 voluntaris 

i voluntàries.
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TEATRE / CRISTINA ROMA 

Des d’ahir dijous i fins 
diumenge Igualada 
es torna a omplir de 

teatre en la XXIX edició de 
la Mostra de Teatre Infantil i 
Juvenil. Pep Farrés n’és el di-
rector i amb ell hem parlat so-
bre com es presenta la Mostra 
d’aquest any.

Ahir dijous va començar La 
Mostra d’Igualada. Com es 
preveu?
Sobretot seguim treballant en 
tot l’aspecte professional de la 
Mostra. A nivell de festival i a 
nivell de públic segueix funci-
onant molt bé i està integrada 
ja com a punt de referència 
per poder venir a veure espec-
tacles, per trobar les novetats, 
tant a nivell de públic com de 
programadors i professionals. 
Seguim treballant en obrir la 
Mostra internacionalment i a 
tot l’estat espanyol.

Enguany la imatge de la Mos-
tra és un interrogant. Les 
arts escèniques provoquen 
preguntes?
Això és el que pretenem. Ja 
que la Mostra té una visibilitat, 
unes possibilitats de difusió, 
el que volem és intentar pro-
vocar una idea, que no sigui 
només un lloc on hi ha molt 
espectacles. Aquest any la pro-
posta és aquesta: convidar a 
tota la professió i al públic que 
a l’hora de fer espectacles o a 
l’hora de veure’ls es generin 
preguntes, que aquests espec-
tacles serveixin per reflexio-
nar, per transmetre idees...
Tenim molt instaurat que el 
món del pensar, de generar 
idees és el món dels adults, 
però els nens també poden 
fer-se preguntes, reflexionar, 
podem anar a veure un espec-
tacle i al cap de dues hores en-
cara podem estar comentant 
l’espectacle. 
Això també és extrapolable 
al món dels adults: potser ara 
estem acostumats a consumir 
una cultura de fast food, fàcil, 
d’entreteniment i de fàcil oblit 
i el teatre pot ser més que això: 
és en viu, hi ha unes persones 
comunicant-te unes emocions 
i hauríem de tendir a fer i veu-
re espectacles que perduressin 
una mica més dins nostre.

Quines novetats trobaran 
els assistents a la Mostra, ja 

siguin espectadors o progra-
madors i professionals?
A nivell estructural seguim 
tenint els quatre itineraris 
d’edats i com a novetat, de la 
que n’estem molt contents i 
de la qual Igualada també pot 
estar-ne molt, és el Grup de 
Participació Jove que ha estat 
durant diversos mesos gesti-
onant i pensant les activitats 
paral·leles que hi haurà a l’Es-
corxador i això complementa 
de manera important la feina 
que està fent per atraure joves 
a l’Escorxador a veure espec-
tacles. Personalment m’agra-
daria que això no fos només 
una cosa que es fes a la Mos-
tra sinó que s’escampés arreu 
i que els programadors apos-
tessin per oferir el teatre als 
joves.

Quines són les demandes 
que us fan els professionals 
que venen a Igualada?
Sobretot ens demanen que el 
fet de venir sigui útil i puguin 
fer molta feina els dies que es-
tiguin entre nosaltres. Satisfà 
molt quan s’acaba la Mostra i 
algú m’escriu per dir-me “he 
pogut fer mota feina, gràcies 
per tot”. Per un programador 
fer molta feina vol dir que 
s’emporta espectacles, que veu 
espectacles que li són útils, 
que són programables, Perquè 
a vegades vas a festivals on 
veus coses molt contemporà-
nies, molt diferents, però que 
com a programador no pots 
programar perquè se’n va del 
pressupost o pel tipus de for-
mat o perquè no encaixarà 
dins la teva programació.
Ens hem de moure en aquest 
equilibri: coses contemporà-
nies, de molta qualitat però 
que siguin programables.  
Qualsevol proposta de les 54 
que tenim el programador se 
la pot emportar a casa seva.

Quants programadors hi ha?
Ara estem rondant els 600 
professionals inscrits, que no 
tots són programadors, també 
hi ha companyies, distribuï-
dores... Tenim al voltant d’uns 
15 programadors internacio-
nals i uns quants que venen de 
l’Estat espanyol.

Com ha evolucionat el te-
atre familiar en els darrers 
anys, perquè els nens i les 
nenes d’avui potser no te-
nen les mateixes inquietuds 

que fa uns anys.
No. De fet els nens i les nenes 
estan canviant constantment 
perquè s’estan adaptant a la 
manera de viure de la socie-
tat. Però jo penso que el pú-
blic canvia però les històries 
no canvien, són les de sempre, 
parlem de temes que potser fa 
mil o dos mil anys ja en parlà-
vem. El teatre per a nens s’es-
tà reinventant constantment 
i cada vegada s’està apropant 
al nivell de risc i d’exigència 
del teatre per a adults i això és 
molt bo. Malgrat que encara 
queden subproductes on tot 
s’hi val, com a Mostra inten-
tem buscar la qualitat i encara 
que un programador tingui 
poc pressupost pugui trobar 
quelcom petit però bo.
És important que els nens ve-
gin teatre de qualitat, perquè 
només que vegin una obra que 
sigui avorrida o que no els in-
teressi gens ni mica, diran que 
no els agrada el teatre i no vol-
dran anar-hi més.

Enguany alguns dels es-
pectacles que es podran 

veure a la Mostra parlen 
de les emocions.
Cada vegada és un tema que es 
tracta més en teatre, a l’igual 
que també es tracta a l’escola o 
a casa. Penso que és molt im-
portant perquè abans  no s’hi 
donava la importància que te-
nen educativament.

Hi ha bon nivell en les com-
panyies teatrals catalanes?
Sí. Pensa que aquí ens arri-
ben gairebé 700 propostes i 
trobem de tot i, a part de les 
que són descartables des d’un 
primer moment, amb la resta 
tinc molt feina perquè tot el 
que em queda està molt bé i 
aleshores la tria ha de ser més 
per equilibri de gèneres, d’es-
pais... 
Molts actors, actrius, direc-
tors, dramaturgs que surten 
de l’Institut del Teatre escullen 
dedicar-se al teatre per a nens 
com a primera opció i per tant 
proposen productes de molta 
qualitat. Fa anys el teatre fa-
miliar era l’opció que agafaven 
molts quan no tenien feina.
Hi ha moltes companyies que 
combinen el teatre per a adults 
i el teatre infantil d’una mane-
ra natural i sense fer-ne cap 
distinció. Els espectacles per a 
nens s’han de fer amb el ma-
teix rigor que els espectacles 
per a adults.

La Mostra Jove per la qual es 

va apostar fa uns anys, troba 
bona resposta en el públic 
adolescent?
Les entrades pel jovent s’estan 
venent molt bé i molts esperen 
la Mostra Jove per anar amb 
els amics a veure espectacles. 
Aquest és una mica l’objectiu 
i pretenem encomanar això a 
d’altres poblacions.

Podries destacar alguns dels 
espectacles que es veuran a 
la Mostra d’Igualada aquest 
cap de setmana?
És difícil, perquè penso que els 
54 espectacles que tenim estan 
molt bé. El que és important 
és que el públic agafi el diari 
on estan molt ben especificats 
els quatre itineraris d’edats i 
que triï què prefereix veure: 
teatre, titelles, circ, dansa... 
Destacaria que aquest any hi 
ha molt circ i la Mostra hem 
coproduït, juntament amb la 
Fira de Tàrrega un espectacle 
de circ amb la companyia Mu-
music que es diu Flou Papa-
gayo. Amb la Fira de Tàrrega 
hem iniciat un projecte per 
unir esforços perquè la Fira de 
Tàrrega volia incorporar dins 
la seva programació especta-
cles familiars i a nosaltres ens 
interessava molt el seu tracta-
ment del programador inter-
nacional. Ens va semblar que 
podíem sumar: si nosaltres 
ajudàvem a la Fira de Tàrre-
ga en la tria d’espectacles fa-
miliars per integrar-los dins 
la seva programació, aquests 
espectacles poden tenir una 
projecció internacional. I ha 
estat el cas d’aquest espectacle 
Flou Papagayo, que s’estrenarà 
a Igualada i després, al setem-
bre, serà a Tàrrega.
També podríem destacar l’es-
pectacle inaugural que fa una 
companyia italiana, que és 
una versió de l’aneguet lleig, 
on es parla de la diferència.

És recomanable, de cara al 
públic que hi va amb nens, 
seguir els Itineraris per po-
der veure espectacles ade-
quats a cada edat?
Sí, és molt important. A vega-
des quan anem tota la família 
i portem un nen més petit i un 
de més gran, optem per anar 
tots junts i algun dels nens 
quedarà decebut. Tot i que hi 
ha espectacles que podem ser-
vir per a tots els públics, si a 
un nen molt petit el poses en 
un espai que és fosc, li estan 

Pep Farrés, director de la Mostra: “És important 
que els nens i les nenes vegin teatre de qualitat”

L’aposta d’aquest any 
és convidar a tota la 

professió i al públic que 
els espectacles generin 

preguntes que ens facin 
reflexionar
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explicant una història que 
ell no entén, acabarà avorrit 
i fart. Pensem que en el món 
dels llibres, per exemple, ho 
tenen claríssim i de la matei-
xa manera que quan comprem 
un llibre per a als nostres fills 
ens fixem en l’edat a qui va 
destinat, quan anem al teatre 
hem de fer el mateix.
Hi ha moltes propostes d’es-
pectacles per a tothom. Una 
de les feines dels programa-
dors és proposar espectacles 
per nens grans i espectacles 
per a nens petits i explicar bé 
quin tipus d’espectacle es trac-
ta i  a qui va destinat i la feina 
dels pares és triar l’espectacle 
adequat a l’edat del seu fill, de 
manera individual i si una set-
mana es va a teatre amb el fill 
petit, la propera serà amb el 
fill gran.

Aquest any les propostes 
de circ a la Mostra són més 
nombroses i ocupen nous es-
pais.
Catalunya està vivint un mo-
ment en què hi ha molt bona 
producció de circ i la majoria 
d’espectacles de circ es poden 
fer al carrer. Per altra banda, 
ara estem en un moment en 
que d’espectacles de carrer 

itinerants se’n fan pocs i costa 
de trobar-ne.
Els espectacles de circ que es 
poden veure integren una dra-
matúrgia, són el que s’anome-
na circ d’autor.
Els darrers anys la plaça de 
Cal Font era el punt neuràl-
gic on es feien els espectacles 
de circ però aquest any, com 
que tenim 11 propostes, hem 
obert nous espais, des del pati 
del Museu, la plaça Pius XII i 
també algunes sales  (Ateneu, 
Aurora).

Des de l’organització conti-
nueu apostant per convidar 
companyies internacionals. 
Serveix per crear sinergies?
L’objectiu és aquest: que el pú-
blic pugui veure coses inter-
nacionals que habitualment 
no tindria massa ocasions de 
veure, i els programadors po-
dran aprofitar-ne algunes però 
podran veure com es treballa 
en altres llocs, projectes dife-
rents. A nivell de companyies 
també és molt enriquidor veu-
re què fan companyies d’altres 
països.

Els professionals que venen a 
la Mostra tenen el seu centre 
neuràlgic a la Llotja, ubicada 

a la sala de les Encavallades 
del Museu de la Pell. Què s’hi 
fa?
A la Llotja hi ha una quaran-
tena d’estands on els professi-
onals i companyies hi tenen el 
seu material i ho fan servir de 
punt de trobada amb els dife-
rents programadors. Per a les 
companyies que actuen la seva 
carta de presentació és la ma-
teixa funció i però hi ha com-
panyies que han actuat altres 
anys i que estan en projecte de 
fer nous espectacles i és im-
portant que ho puguin expli-
car. També treballen en  unes 
trobades ràpides de 10 minuts 
entre programadors i compa-
nyies, que van passant per tots, 
que es fan a l’Adoberia Bella, 
que cada vegada funciona més 
be i té més demanda perquè es 
una manera ràpida d’arribar a 
molts programadors.
Aquí, a la sala de les Encavalla-
des també hi tenim un menja-
dor amb servei de càtering on 
els programadors i les com-
panyies dinen junts i aquesta 
estona també és un espai de 
trobada molt interessant.
Activitat professional n’hi ha 
molta. Ahir dijous es va fer 
una jornada professional que 
titulada “Eines per apropar te-

atre i escola”, en què es treballa 
per anar tots a una i que es pu-
gui compartir informació.
Ahir dijous també es va fer el 
Mercat de Projectes que con-
sisteix en la presentació de sis 
projectes que encara estan en 
fase gestacional i que s’expli-
quen per aconseguir finança-
ment, coproductors...

El voluntariat de la ciutat 
és una peça fonament per 
al bon funcionament de la 
Mostra, oi?
Un dels projectes del qual 
n’estem més satisfets per la 
resposta que està tenint són 
les famílies acollidores, que és 
una manera de voluntariat.
Alhora crea una xarxa entre 
artistes i famílies d’Igualada i 
fins i tot ens trobem amb com-
panyies que demanen tornar 
amb la família on ja havien es-
tat acollits altres anys. És molt 
agraït que una companyia es-
tigui allotjada en una casa i els 
fills  puguin compartir el dia a 
dia amb els artistes i després 
veure’ls a l’escenari, és molt 
enriquidor.
Per altra banda, des de Xarxa 
d’Igualada es fa, com cada edi-
ció una la tasca de coordina-
ció de voluntaris.

També el Grup de participació 
Jove no deixen de ser volunta-
ris amb una feina que va més 
enllà d’aquests quatre dies de 
la Mostra ja que s’han anat 
trobat molt divendres durant 
el curs per aportar idees i or-
ganitzar la Mostra Jove.

La Mostra d’aquest any en-
cara s’ha apropat més a les 
escoles.
Sí, prop de 4000 alumnes de 
centres escolars igualadins 
assisteixen a 27 funcions du-
rant la Mostra i a més aquest 
any s’han repartit per les es-
coles interrogants de cartó ge-
gants -la imatge de la Mostra 
d’aquest any- perquè els alum-
nes creïn i utilitzin la seva 
imaginació. El resultat dels 
treballs es pot veure a la Sala 
Municipal d’Exposicions fins 
el 29 d’abril.
Per altra banda des de l’any 
passat als alumnes de 1r de 
primària de totes les escoles 
igualadines reben un Quadern 
de Teatre, que és una llibre-
ta que conservaran durant la 
seva etapa escolar i on poden 
escriure sobre obres que han 
vist, enganxar-hi l’entrada, un 
cartell, fer un dibuix... el que 
ells vulguin.

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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DIVENDRES

 HORA             COMPANYIA   ESPECTACLE    GÈNERE ESPAI    PREU 

9:30 TeDebat     La corda     Teatre   IES Pere Vives    Escolar
9:30  La frontera artesanal    Quins clàssics!     Teatre   IES Joan Mercader   Escolar 
9:30  Mimaia Teatre     Roig Pèl Boig     Titelles   Aurora     Escolar 
9:30  Pea Green Boat    Gnoma     Titelles   E. Cívic Centre    Escolar
9:30  Zum-Zum Teatre    La gallina dels ous d’or   Teatre   Cotxeres dels Moixiganguers  Escolar
10:00  Teatre de l’Enjòlit    El misteri de Fermat    Teatre   L’Escorxador (Sala Gran)  Escolar
10:30  Landry El Rumbero    Ets especial     Animació  Pl. Ajuntament    Escolar
10:30  La Tournoyante    No/More     Circ   Pl. Cal Font   Escolar 
10:45  Cobla Bisbal Jove    Tututs!     Música   Mercantil    Escolar
10:45  Pea Green Boat    Gnoma     Titelles   E. Cívic Centre   Escolar
11:00  Factory Compagnia Transadriatiaca  Diario di un brutto anatroccolo  Teatre   Ateneu     Escolar 
11:00  Zum-Zum Teatre    La gallina dels ous d’or   Teatre   Cotxeres dels Moixiganguers  Escolar
11:30  Mimaia Teatre     Roig Pèl Boig     Titelles   Aurora     Escolar
11:30  Col·lectiu Mos Maiorum   Mos Maiorum     Teatre   Escola de Música   Escolar
12:00  Kimani     Cospress     Dansa   L’Escorxador(lateral)   Escolar
13:00  TeDebat     La corda     Teatre   IES Joan Mercader  Escolar
13:00  La frontera artesanal    Quins clàssics!     Teatre   IES Badia Margarit   Escolar 
13:00  Col·lectiu Mos Maiorum   Mos Maiorum    Teatre   Escola de Música   Escolar
15:30  Viu el Teatre     Alícia al país de les meravelles   Teatre musical  Mercantil    Escolar
15:30  Iguana Teatre     Una història vertadera   Teatre   Aurora     Escolar
15:30  Mise en Lumière / Barna-Bé   Bombers     Teatre   L’Escorxador (Sala Gran)  Escolar
15:45 Teatro Paraíso     Xocolat     Teatre   E. Cívic Centre    Escolar
17:00  Companyia de teatre Anna Roca  El secret de la Nanna    Teatre visual  Pl. Ajuntament    Gratuït*
18:00  Teatro Paraíso     Xocolat     Teatre   E. Cívic Centre    Pagament
18:00  Circ Pistolet     Quan no tocàvem de peus a terra  Circ   Pl. Cal Font    Gratuït
19:00  Viu el Teatre     Alícia al país de les meravelles   Teatre musical  Mercantil    Pagament
19:00  Iguana Teatre     Una història vertadera   Teatre Aurora  Català     Pagament
20:15  Mumusic Circus    Flou Papagayo     Circ   Museu de la Pell (Pati)   Pagament
21:30  Ludo Circus     Ludo Circus Show    Circ   Ateneu    Pagament 
0:00  Oh!Diosas     Ho femme fatal    Cabaret  Kiosk del Rec    Pagament

DISSABTE

 HORA             COMPANYIA   ESPECTACLE    GÈNERE ESPAI    PREU 

10:00  Teatre al detall     La nena dels pardals    Teatre musical  Mercantil    Pagament
10:00  Clair de lune Théâtre    Mon ami le monstre    Teatre d’ombres Aurora    Pagament
10:00  Cal y Canto Teatro    Lost dog... Perro perdido   Titelles   L’Escorxador (Pati)   Pagament
10:00  Teatro delle Briciole    Pop Up     Teatre objectes  E. Cívic Centre    Pagament
10:00  Ka Teatre     Kàtia      Teatre   Cotxeres dels Moixiganguers  Pagament
11:00  Kimani     Cospress     Dansa   L’Escorxador (Lateral)   Gratuït
11:00  Companyia de teatre Anna Roca  El secret de la Nanna    Teatre visual  Pl. Ajuntament    Gratuït
11:00  Ensemble una cosa rara   Notes & Films     Música   Ateneu (Cinema)   Pagament
11:00  Hotel iocandi     Esquerdes     Circ   Pl. Cal Font    Gratuït
11:00  Toc Toc Jocs     Obre les portes al món dels jocs  Jocs   Plaça Sant Miquel   Gratuït
11:30  Teatre al detall     La nena dels pardals    Teatre musical  Mercantil    Pagament
11:30  Teatro delle Briciole    Pop Up     Teatre objectes  E. Cívic Centre    Pagament
11:30  Ka Teatre     Kàtia      Teatre   Cotxeres dels Moixiganguers  Pagament
12:00  Mumusic Circus    Flou Papagayo     Circ  Museu de la Pell (Pati)   Pagament
12:00  Cal y Canto Teatro    Lost dog... Perro perdido   Titelles   L’Escorxador (Pati)   Pagament
12:00  Engruna Teatre    Tufff!      Teatre   Recorregut 1    Gratuït
12:00  Amer i Àfrica Circ Cia    Envà      Circ   Pl. Pius XII    Gratuït
12:30  Clair de lune Théâtre    Mon ami le monstre    Teatre d’ombres Aurora     Pagament
13:00  (Cia)3      Mur      Circ   Ateneu    Pagament
16:00  Companyia de teatre Anna Roca  El secret de la Nanna    Teatre visual  Pl. Ajuntament    Gratuït* 
16:00  Ensemble una cosa rara   Notes & Films     Música   Ateneu (Cinema)   Pagament
16:00  Toc Toc Jocs     Obre les portes al món dels jocs Jocs Plaça  Sant Miquel    Gratuït
16:00  Pentina el Gat     Corre Trufa!     Música   E. Cívic Centre    Pagament
16:30  Mise en Lumière / Barna-Bé   Bombers     Teatre   L’Escorxador (Sala Gran)  Pagament
16:30  Circ Pistolet     Quan no tocàvem de peus a terra  Circ   Pl. Cal Font   Gratuït
17:30  Cia. Teatre de l’Aurora    La casa perduda    Teatre   Cotxeres dels Moixiganguers  Pagament
17:30  Solfasirc     Dékoncert     Circ   Mercantil    Pagament
17:30  Cal y Canto Teatro    Lost dog... Perro perdido   Titelles   L’Escorxador (Pati)  Pagament

ITINERARI 1 + de 3 anys ITINERARI 2 + de 6 anys ITINERARI 3 + de 12 anys ITINERARI 4 per a tothom

Tots els espectacles de la Mostra
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18:00  Don Davel     Le Fumiste     Màgia   Aurora     Pagament
18:00  Ensemble una cosa rara   Notes & Films     Música  Ateneu (Cinema)  Pagament
18:00  Pentina el Gat     Corre Trufa!     Música   E. Cívic Centre   Pagament
18:00  Amer i Àfrica Circ Cia    Envà      Circ   Pl. Pius XII    Gratuït
18:00  Lanórdika circo&danza   Rojo estándar     Circ   Museu de la Pell (Pati)  Pagament
18:30  Kimani     Cospress     Dansa   L’Escorxador (Lateral)   Gratuït
18:30  Cobla Bisbal Jove    Tututs!     Música   Pl. Ajuntament   Gratuït
19:00  Cia. Teatre de l’Aurora    La casa perduda    Teatre   Cotxeres dels Moixiganguers  Pagament 
19:00  Solfasirc     Dékoncert     Circ   Mercantil   Pagament
19:30  Don Davel     Le Fumiste     Màgia   Aurora     Pagament
20:00  Mise en Lumière / Barna-Bé   Bombers     Teatre   L’Escorxador (Sala Gran)  Pagament
20:30  Lanórdika circo&danza   Rojo estándar     Circ   Museu de la Pell (Pati)   Pagament
22:00 Marie de Jongh     Amour     Teatre   Ateneu    Pagament
0:00  Sidral Brass Band    Red Wine Cabaret    Cabaret  Kiosk del Rec    Pagament

DIUMENGE

 HORA             COMPANYIA   ESPECTACLE    GÈNERE ESPAI    PREU 

10:00  Festuc Teatre     Adéu, Peter Pan    Titelles   Mercantil   Pagament
10:00  Les Bianchis     Les Clinck     Teatre   Aurora     Pagament
10:00  El Perro Azul Teatro    Globe Story     Teatre   Cotxeres dels Moixiganguers  Pagament
11:00  Hotel iocandi     Esquerdes     Circ   Pl. Cal Font    Gratuït
11:00  Cal y Canto Teatro    Lost dog... Perro perdido   Titelles   L’Escorxador (Pati)   Pagament
11:00  Sidral Brass Band    Clap!      Teatre musical  Recorregut 2    Gratuït
11:00  Espai Liminal     Patufet & El Fandango   Titelles   Pl. Pius XII    Gratuït
11:15  Inspira Teatre     L’Ornet vol cantar    Teatre musical  E. Cívic Centre    Pagament
11:30  Festuc Teatre     Adéu, Peter Pan    Titelles   Mercantil        Pagament
11:30  Les Bianchis     Les Clinck     Teatre   Aurora     Pagament
11:30  El Perro Azul Teatro    Globe Story     Teatre   Cotxeres dels Moixiganguers   Pagament
12:00  Companyia de circ “Eia”   Espera      Circ   Museu de la Pell (Pati)   Pagament
12:00  Sidral Brass Band    Clap!      Teatre musical  Pl. Ajuntament   Gratuït
12:00  Cia. B de Bareka    Paràsits     Teatre musical  L’Escorxador (Sala Gran)   Pagament
12:00  Engruna Teatre    Tufff!      Teatre   Recorregut 1   Gratuït
13:00  Cia. Xirriquiteula Teatre   Laika      Teatre   Ateneu     Pagament
13:00  Cal y Canto Teatro    Lost dog... Perro perdido   Titelles   L’Escorxador (Pati)   Pagament
13:00  Espai Liminal     Patufet & El Fandango   Titelles   Pl. Pius XII    Gratuït
16:00  Companyia de circ “Eia”   Espera      Circ   Museu de la Pell (Pati)   Pagament
16:30  Inspira Teatre     L’Ornet vol cantar    Teatre musical  E. Cívic Centre   Pagament
16:30  Ballet imperial de la reina Rosamunda  El meu príncep blau    Dansa   Aurora     Pagament
18:00  El dit al nas     Els viatges d’en Filalici   Titelles   Ateneu     Pagament
18:00  Ballet imperial de la reina Rosamunda  El meu príncep blau    Dansa   Aurora     Pagament
18:00  Cia. B de Bareka    Paràsits    Teatre musical  L’Escorxador (Sala Gran)  Pagament
18:00  Balkan Paradise Orchestra   Balkan Paradise Orchestra   Música   Recorregut 3    Gratuït
19:00  Balkan Paradise Orchestra   Balkan Paradise Orchestra   Música   L’Escorxador (Pati)     Gratuït
19:00  Landry El Rumbero    Ets especial     Animació  Pl. Ajuntament    Gratuït
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LLIBRES / LA VEU 

El Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècni-
ca de Catalunya (mN-

ACTEC) presentarà avui 
divendres 13 d’abril, l’obra 
Els oficis de la pell a la Cata-
lunya preindustrial, de Josep 
M. Torras i Ribé. L’acte tin-
drà lloc a les 7 de la tarda, a 
l’Adoberia Bella.
En l’acte de presentació hi in-
tervindran l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells; l’autor del 
llibre, Josep M. Torras i Ribé; 
la directora del Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia, Glòria Escala; el 
director del mNACTEC, Jau-

me Perarnau, i I’editor Rafael 
Català.
Els oficis de la pell a la Ca-
talunya preindustrial és la 
cinquena obra publicada 
dins de la col·lecció Temes 
de Patrimoni Industrial del 
mNACTEC.

Un gran treball de recerca 
Els oficis de la pell han man-
tingut al llarg dels segles 
trets d’un arcaisme tecnolò-
gic exasperant, i aquest fet 
ha condicionat la distribució 
geogràfica de l’ofici i les par-
ticularitats arquitectòniques 
i urbanístiques dels barris 
de les adoberies. L’ofici dels 
blanquers s’adaptava als re-

cursos disponibles, fona-
mentalment a l’existència de 
cursos d’aigua (basses, fonts, 
recs o séquies) i a les facili-
tats d’accés a les primeres 
matèries: pells, cuirs i subs-
tàncies tànniques per a l’ado-
bament.
Aquesta realitat explica la 
gran dispersió geogràfica 
dels obradors de l’ofici a la 
Catalunya medieval i moder-
na, la majoria dels quals eren 
de dimensions reduïdes i es 
dedicaven a l’autoconsum 
local o comarcal. Tanmateix, 
destacaven uns quants nuclis 
blanquers de major entitat 
(Vic, Igualada, Reus, Olot, 
Girona, Figueres, Manresa, 
Vilafranca, Lleida...), que 
també fabricaven per a la 
venda a mercats exteriors i, 
molt especialment, a Barce-
lona i a diversos indrets de la 
Mediterrània.
Els oficis de la pell a la Cata-
lunya preindustrial combina 
elements històrics, patrimo-
nials i tècnics del ram de la 
pell. En primer lloc, analit-
za la configuració geogràfi-
ca dels oficis de la pell i, en 
segon lloc, estudia el funci-
onament, l’organització del 
treball i la tipologia arquitec-
tònica de les adoberies.

L’autor, Josep M. Torras i 
Ribé
Josep M. Torras i Ribé és 
catedràtic emèrit d’Història 
Moderna de la Universitat de 
Barcelona. S’ha especialitzat 
en estudis sobre la societat 
i les institucions, amb espe-
cial dedicació a l’organitza-
ció municipal. Des de fa uns 
quants anys ha adoptat com 
a línia de recerca la Guerra 
de Successió a Catalunya.
L’any 1994 va rebre la Meda-
lla de la Ciutat d’Igualada al 

El mNACTEC presenta l’obra “Els oficis de la pell a la 
Catalunya preindustrial”, de Josep M. Torras i Ribé

MÚSICA / PEP TORT 

Carla Serrat, vigata-
na, de nom artístic 
Carla, simplement, 

amb els seus sintetitzadors i 
acompanyada pel seu germà 
Toni Serrat a la bateria, van 
venir a desplegar el seu món 
intern de sentiments i emo-
cions a les Músiques de But-
xaca. Venien a ensenyar-nos 
com sona el seu primer disc 
Night Thoughts, o sia, “pensa-
ments nocturns”.
Sincerament jo no sé gai-

re anglès (que es converteix 
en zero si parlem de seguir la 
lletra de qualsevol cançó), per 
tant, donat que Carla sempre 
canta en anglès, fa que acabi 

suposant més que sabent (ja 
m’agradaria entendre-ho bé). 
Llavors, si lligo les atmosferes 
riques, suaus, sinuoses, ele-
gants per una banda, amb el 
títol del disc, els pensaments 
nocturns, per l’altra, em surt 
això: música necessàriament 
nocturna, blava, tranquil·la, 
amb tocs una mica Chill Out, 
amb la sofisticació sedosa de 
tot allò que tots plegats rumi-
em quan ens envolta silenci i 
res no sembla angoixar-nos. I 
divaguem i divaguem i tot, el 
temps, els sorolls, el vol dels 

ocells, sembla aturar-se, en 
mig de l’aire quiet. Com si no 
hi hagués res més enllà del que 
pensem...
Bé potser ara sóc jo el que di-
vago en veu alta (demano dis-
culpes), però és el que em va 
sonar el divendres i el que em 
sona ara que, mentre escric 
això, vaig escoltant el concert 
que Carla van fer a “Los con-
ciertos de Radio 3” i que tro-
bareu amb facilitat al YouTube. 
Val la pena.
Com deia música (atmosfera) 
elegant, rica en matisos, calma-

Carla, pensaments de blau nocturn

MÚSIQUES DE BUTXACA

da, blavosa necessàriament, 
i cançons molt curtes, molt 
fàcils d’entomar. En definitiva 
un concert molt agradable. 
Una nit molt agradable.
I la Carla té un avantatge. De 
fet moltes de les veus joves que 
apareixen en la nostra escena 
musical tenen el mateix avan-
tatge: precisament que són jo-
ves i que el camí que se’ls obre 
al davant és esperançador, 
engrescador. Veus riques però 
encarà tendres, que aniran 
agafant força, cos, matisos, ex-
periència, pell gruixuda... 

Mèrit Cultural, i l’any 2008 va 
ser elegit acadèmic correspo-
nent de la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona. 
Per la seva dedicació acadè-
mica ha estat guardonat amb 
els premis «Cristòfor Des-
puig» (1976), «Sant Raimon 
de Penyafort» (1977), «Fer-
ran Soldevila» (1981), «Pre-
mi al Compromís Cultural», 
d’Òmnium Cultural (2006), i 
l’any 2010 li va ser atorgat el 
«Premi Sàpiens» a la trajec-
tòria docent i investigadora.

La presentació del llibre 
tindrà lloc avui diven-

dres a les 7 de la tarda a 
l’Adoberia Bella



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“La força d’un destí” de Martí Gironell 

P arlarem avui de la darrera obra de l’escriptor 
i periodista Martí Gironell, que duu per títol: 
La força d’un destí, i que ha estat guardonada 

amb el Premi Ramon Llull 2018. 
En aquesta extraordinària novel·la l’escriptor de 
Besalú ens explica la història d’un home que es va fer 
a sí mateix, i que malgrat els entrebancs que va haver 
de superar durant la seva vida, aconseguí fer realitat 
el seu gran somni. 
La força d’un destí ens presenta a un jove anomenat 
Ceferino Carrion que amb vint-i-un anys fuig de 
l’Espanya franquista, grisa i asfixiant, buscant aires 
nous. Després d’intentar-ho diverses vegades acon-
segueix embarcar a bord d’un vaixell al port de Le 
Havre, a França, en direcció als Estats Units, per fer 
realitat el seu somni. A Nova York canviarà d’iden-
titat i es convertirà en ciutadà nord-americà amb el 
nom de Jean Leon. A punt de ser cridat a files per 
anar a la guerra de Corea, torna a fugir a Hollywood, 
on un seguit de cops de sort el porten a viure a un 
pam de la glòria, a tocar de les estrelles de cinema 
que admira i de qui es convertirà en amic i confident. 
Amb James Dean projecten un restaurant plegats i 
malgrat la seva mort obrirà La Scala, un establiment 
que es convertirà en el referent del Hollywood dels 
anys cinquanta i seixanta, amb estrelles habituals 
com Paul Newman, Warren Beatty, Marilyn Monroe, 
Elizabeth Taylor o els Kennedy. Preocupat per oferir 
no només un espai de confidencialitat sinó també un 
servei acurat a les celebritats del Hollywood daurat, 
Leon torna a Catalunya per comprar uns terrenys al 

Penedès i elaborar el seu propi vi.
El període de la vida del protagonista que Gironell 
retrata a la novel·la és el que va des de l’any 1949 al 
1981. Tot i que per l’època en què es desenvolupa la 
trama sembla molt més contemporània que les de les 
altres obres d’aquest escriptor, el plantejament que 
hi fa és el mateix que el de les seves novel·les his-
tòriques, que és adonar-se d’una història, conèixer 
un personatge i que permet portar al lector fins a un 
moment de la història. En aquest cas en concret, l’au-
tor va descobrir la vida de Jean Leon un dia en el qual 
durant un dinar l’hi van servir un vi d’aquesta marca, 
alhora que també van fer-li cinc cèntims sobre qui 
va ser aquest empresari restaurador i vinícola. Les 
principals font d’informació amb que Martí Gironell 
va comptar per novel·lar la biografia d’aquest empre-
nedor, van ser una antiga biografia, la seva germa-
na, Anna M: Carrion, el seu fill Juan-Antonio Leon, 
l’enòleg amb qui Leon va construir la seva bodega, 
Jaume Rovira, i els obituaris que va publicar el dia-
ri “The New York Times” amb motiu del traspàs del 
protagonista. 
Fora del que és purament històric, el que l’autor ima-
gina i transcriu és la relació que Jean Leon va tenir 
amb les grans figures del Hollywood dels anys 60, 
les confidències que tenien lloc al seu restaurant, La 
Scala, una vegada que tancaven portes. També ens 
permet viure en primera persona la conversa que va 
mantenir amb Marylin Monroe, just el dia abans que 
l’actriu es llevés la vida.  Amb tot aquest còctel Martí 
Gironell aconsegueix mantenir viva en tot moment 

l’atenció del lector, fa que rigui, que pateixi, que ex-
perimenti un ventall d’emocions, i com m’ha suc-
ceït a mi, despertar un especial interès per la figura 
d’aquest home que va viure en una època en què tot 
era possible. 
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Els Moixiganguers 
d’Igualada han arren-
cat la temporada 2018 

a un molt bon nivell i aquest 
diumenge van descarregar la 
primera clàssica de vuit de 
l’any. Després d’estrenar el 
tres de vuit a Igualada fa tres 
setmanes, van repetir el cas-
tell i el van acompanyar del 
quatre de vuit i la torre de set. 
Va ser a la Diada del Tèxtil de 
Sabadell, al costat dels Cas-
tellers de Sabadell, els Cas-
tellers de la Sagrada Família 
i els de Cerdanyola, en una 
jornada que la pluja va obli-
gar a traslladar al local dels 
Saballuts.
El castell de sortida dels 
Moixiganguers va ser el tres 
de vuit, una de les prioritats 
de l’any que els igualadins ja 
havien estrenat a la prime-
ra actuació de la temporada. 
El castell es va girar durant 
la carregada i això va obligar 
la colla a treballar-lo, però la 
confiança que els morats han 

demostrat últimament amb 
aquesta estructura va fer que 
el poguessin descarregar sen-
se més problemes. El tres va 
ser el preludi d’un dels objec-
tius del dia, el quatre de vuit; 
el castell va pujar amb bona 
mida i alguns nervis, era el 
primer de l’any i, tot i que a 
la descarregada es va desqua-
drar una mica, es igualadins 
no van tenir problemes per 
completar-lo. Els Moixigan-
guers van decidir arrodonir 
la jornada amb la torre de set, 
que completava una clàssica 
de vuit, la millor actuació del 
cap de setmana, tan matinera 
com esperençadora.
Els Castellers de Sabadell, 
d’altra banda, van descarregar 
també el quatre de vuit, i van  
acompanyar el carro gros d’un 
cinc i d’un set de set. La diada 
també va deixar un tres de set 
aixecat per sota, el dels Cas-
tellers de la Sagrada Família, 
que van completar l’actuació 
amb un cinc de set i un tres de 
set. Finalment, els Castellers 
de Cerdanyola van descarre-

gar el tres i el quatre de set, i 
el tres de set amb agulla.

Per Sant Jordi, diada d’ani-
versari a Igualada
La cita que els Moixiganguers 
tenen marcada amb vermell 
a l’inici de temporada és la 
de l’aniversari de la colla, el 
proper 22 d’abril al migdia a 
la plaça de Pius XII. Els igua-
ladins volen mantenir el ni-
vell i aspiren a millorar l’ac-
tuació d’aquest diumenge al 
Vallès Occidental. A banda 
de la colla local, la diada del 
XXIII aniversari dels Moixi-
ganguers comptarà amb els 
Castellers de la Vila de Grà-
cia i els Castellers de Sant 
Cugat. La d’aniversari serà la 
següent diada dels igualadins, 
que aquest diumenge seran a 
la manifestació de Barcelona 
per la democràcia i la convi-
vència, coincidint amb els sis 
mesos d’empresonament del 
president d’Òmnium Cultural 
i l’expresident de l’ANC, Jordi 
Sànchez, i per la llibertat dels 
presos polítics.

Els Moixiganguers descarreguen la clàssica 
a la segona diada de l’any
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EXPOSICIÓ / LA VEU 

Una trentena d’il·lus·
tradors i autors que 
han publicat la seva 

obra a la revista digital Nar·
ranación mostraran les seves 
creacions en una exposició 
col·lectiva al vestíbul de la Bi·
blioteca Central d’Igualada que 
s’inaugurarà aquest divendres, 
13 d’abril, a 2/4 de 8 de la tarda. 
La mostra vol servir per donar 
a conèixer el talent creatiu a 
casa nostra i apropar a tothom 
la passió per les lletres i l’art 
que comparteix tot l’equip de 
Narranación. Concretament a 
l’exposició, s’hi podran veure 
fragments dels relats que s’han 
publicat en els dos primers nú·
meros en paper de la revista i 
la il·lustració que els acompa·
nya, així com un breu esbós bi·
ogràfic tant de l’autor com del 
dibuixant. Els visitants també 
es trobaran amb la creació col·
lectiva d’un «cadàver exquisit», 
una obra desplegable on cadas·
cú ha plasmat la seva peculiar 
visió de Frankestein coincidint 
amb la celebració dels 200 anys 
de vida d’aquest personatge 
creat per Mary Shelley.
Els escriptors que hi han par·
ticipat són: Ita Molins, Vanesa 
Carcasona, Josep Sampere, 

Jesús Cerezo, Rafa Moya, Jo·
sep Pelfort, Jordi Vendrell, 
Georgina Guixà, Mireia Ru·
bio, Daniel Clemente, Laura 
Vivancos, Marc Mateu, Laura 
Rosich i Javi Fernández. Pel 
que fa als il·lustradors signen 
els treballs Gerard Freixes, 
Marc González, Dani Ramos, 
Jordi Cortés, Albert Vendrell, 
Joan Sallent, Sígrid Martínez, 
Jordi Fabregat, Edu Briñez, Nil 
Morist, Joana Sardà, Javi Remi·
seiro i Teresa Suau.
La revista digital Narranación 
va néixer amb l’objectiu de ser 
un punt de trobada de crea·
dors: tant d’autors que volgues·

Biblioteca i Narranación exposen 
«Il·lustracions i lletres de l’Anoia»

sin compartir a les xarxes els 
seus relats, com d’il·lustradors 
que donessin la seva particu·
lar visió d’aquests contes. Fa 
un any van fer el salt al paper 
i van publicar el primer núme·
ro de la revista, que es va pre·
sentar a la Biblioteca Central 
d’Igualada. El segon número 
en paper, el van presentar el 
mes de febrer passat a la Bi·
blioteca Mont·Àgora de San·
ta Margarida de Montbui. Els 
dos números es poden com·
prar directament al seu por·
tal: www.narranacion.com i 
a les llibreries Llegim...? i Cal 
Rabell d’Igualada.

CINEMA / LA VEU 

L’Associació  UNESCO d’Igua·
lada, entitat que gestiona el 
Centre Internacional per a la 
Creativitat Audiovisual, pre·
senta la segona mostra de films 
premiats en Festivals de Cine·

ma Turístic. La sessió es durà 
a terme el proper dimarts 17 
d’abril a les 20,30 al Cinema 
Ateneu i l’entrada és per in·
vitació que es pot sol·licitar 
per correu electrònic a: info@
unesco·audiovisual·ep.org  , 
l’aforament és limitat. 

Participen en la mostra films 
de Portugal, Japó, Àustria, 
Emirats Àrabs, Croàcia, Grè·
cia, Espanya, Perú, etc.
L’activitat està patrocinada pel 
Consell Comarcal, amb la col·
laboració de OVER Fer Frans i 
la Veu de l’Anoia.

Igualada acull la Mostra de cinema turístic

CULTURA / LA VEU 

El proper divendres dia 
20  d’abril Òmnium 
Cultural Anoia lliurarà  

els XIV  Premis al Compro·
mís cultural. L’acte comptarà 
amb l’actuació musical de Joan 
Rovira, el qui va ser l’”artista 
revelació” dels premis Ender·
rok 2016 per votació popular 
i parlament del vicepresident 
d’Òmnium Cultural, Marcel 
Mauri.
La germana Rosa Munté i Ser·
ra, premiada en la categoria 
individual, per la seva trajec·
tòria de tota una vida dedi·
cada al suport als més febles 
a la nostra ciutat. Al llarg de 
gairebé quatre dècades ha col·
laborat amb l’Hospital d’Igua·
lada, Càritas, els nens i nenes 
sahrauís i, més recentment, 
amb Les Dones de les Tardes 

del Dimecres.
L’Aula d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran de l’Anoia, 
premiats en la categoria de col·
lectiu per la seva tasca de difu·
sió de la cultura, per despertar 
l’interès, estimular i satisfer les 
inquietuds intel·lectuals de la 
gent gran de la comarca.
La col·laboradora social, Rosa 
Munté i l’AUGA són exemples 
d’aquells que fan tot el possi·
ble per arribar a l’impossible. 
Al suport als més febles a la 
nostra ciutat han marcat la tra·
jectòria de la Germana Rosa 
Munté. I la difusió de la cultu·
ra a la gent gran defineixen a 
l’AUGA .
L’acte començarà a les 19:30h, 
al Teatre municipal de l’Ate·
neu Igualadí i serà presentat 
pel periodista Igualadí, Joan 
Maria Morros, cap dels serveis 
informatius de RAC1.

Òmnium lliurarà els 
Premis al Compromís 
Cultural

DISSENY / LA VEU 

Un dels objectius de 
l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny Gas·

par Camps d’Igualada és re·
lacionar els estudis que cursa 
el seu alumnat amb diferents 
àmbits o sectors productius 
de la societat (associacions, 
entitats, empreses, estudis de 
disseny, etc.), amb aquesta 
idea l’escola col·labora amb 
diferents iniciatives sorgides 
del món associatiu i profes·
sional en allò que anomena 
“projectes reals”, treballs o 
projectes realitzats per als 
seus estudiants que tenen una 
plasmació real, i que van, per 
tant, més enllà de l’exercici 
realitzat en l’àmbit acadèmic, 
cosa que suposa un al·licient 
per als estudiants.
Dins d’aquesta línia de tre·
ball, un dels darrers projec·
tes reals que s’ha realitzat a 
l’escola és la imatge gràfica 
del cartell del 3r Vademercat 
· Nit de tapes al mercat de La 
Masuca.
Els alumnes de 2n Cicle For·
matiu de Grau Mitjà d’Assis·
tència al producte gràfic im·
près, coordinats per Xavier 
Mula, professor de l’assigna·

tura d’Autoedició, van disse·
nyar el cartell promocional 
d’aquest esdeveniment, que 
aquest any arriba a la tercera 
edició i que es celebra el dis·
sabte 14 d’abril de 20 a 24h. 
El disseny de l’alumne An·
drés Moreno de l’Escola Mu·
nicipal d’Art i Disseny Gaspar 
Camps, va estar seleccionat 
com guanyador d’aquest con·
curs. Posteriorment, el ma·
teix alumne guanyador va 
realitzar la resta de dissenys, 
com el díptic informatiu o els 
tiquets.

Andrés Moreno, de la 
Gaspar Camps, creador del 
cartell del 3r Vademercat 
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DISSENY / LA VEU 

La sala l’Empremta acull 
fins al 20 d’abril l’expo-
sició de l’estudi de dis-

seny i comunicació Quartada. 
L’equip està format per quatre 
igualadins que van coincidir 
en els seus estudis a l’Escola 
Gaspar Camps d’Igualada. 
Cap a l’estiu del 2015, arran 
d’un encàrrec que els va fer 
la Coll@nada per dissenyar el 
cartell de Festa Major, el Pau 
Parcerisas, la Mariona Pujol, 
l’Albert Soler i l’Albert Ven-
drell van decidir constituir-se 
com a estudi.
Arriben ara als 924 dies 
d’història. Una trajectòria 
curta però intensa que els va 
permetre inaugurar aquest 
dissabte la seva primera ex-
posició amb un recull de 
projectes molt diversos, des 
dels que han passat més des-
apercebuts fins als que han 

obtingut més reconeixement. 
“Per l’exposició hem remenat 
tots els calaixos de l’estudi per 
poder-vos ensenyar els es-
bossos de propostes inicials i 
els camins que haurien pogut 
seguir algun dels projectes si 
haguéssim tirat endavant una 
altra idea”, apunten.
Amb aquesta intenció de 
mostrar la importància del 
procés creatiu, l’exposició vol 
apropar la ciutat a la passió 
dels quatre joves: el disseny, i 
a la seva manera de treballar 

Quartada: 924 dies de disseny a vuit 
mans, a l’Empremta

com a equip. Entre els seus 
projectes destaquen el cartell 
d’aquest any del FineArt, els 
dissenys de la cervesa igua-
ladina La Lenta, el cartell de 
Carnaval del 2016 i molts 
d’altres.
L’exposició es podrà visitar 
fins el divendres 20 d’abril a 
la sala l’Empremta de Gràfi-
ques Vilanova, al carrer Santa 
Maria 12. A més, la sala esta-
rà oberta al públic de 18h a 
20:30h el divendres 13, el dis-
sabte 14 i divendres 20 d’abril.

EXPOSICIONS / LA VEU 

El Món del Baba’s és el resul-
tat de plasmar artísticament 
a cops de pinzell sobre qua-
dres de tela o altres materials 
un món que està dins la ima-
ginació la Sara. Cada cop que 
pinta un quadre treu enfora 

una petita part d’aquest gran 
món. 
I ho fa per que es transformi 
en quelcom físic que pugueu 
gaudir observant-lo tant 
com ella ho fa creant-lo. La 
combinació de pintures, de 
colors vius amb altres mate-
rials, com teles, papers, tin-

tes, coles,... aconsegueixen 
l’efecte atrevit i desenfadat 
que l’artista busca en les se-
ves creacions. Llum, color 
i alegria és el seu principal 
objectiu. Una manera de fer 
l’art divertit pels més petits 
(o no), i arrencar un somrís 
als que no ho som tant.

Sara Cuadros exposa a Akord’s

POESIA / LA VEU 

El proper diumenge 15 
d’abril a les 12:30h, al 
Casal Popular d’Igua-

lada, el Foment, tindrà lloc el 
tercer recital poètic del Cicle 
(H)original, que té lloc durant 
aquest mes d’abril amb motiu 
de l’exposició ‘Generació (H)
original’. Aquest tercer reci-
tal el protagonitzaran Blanca 
Llum Vidal i David Caño.

Blanca Llum Vidal (Barce-
lona, 1986) és poeta, editora 
i traductora catalana. Alguns 
dels seus poemaris publicats 
són La cabra que hi havia (Ed. 
Documenta Balear, 2009), No-
saltres i tu (Lleonard Munta-
ner Editor, 2011), Punyetera 
flor (LaBreu Edicions, 2014) 
o Maripasoula: Crònica d’un 
viatge a francesa (Tushita Edi-
cions, 2015). Ha editat la Po-
esia completa Àngel Guimerà 
(Edicions de 1984, 2010) i les 
Dues Catalunyes d’Àngel Car-
mona (Lleonard Muntaner 
Editor, 2010). Ha participat en 
uns quants llibres col·lectius, 
entre els quals Pedra foguera, 
antologia de poesia jove dels 
Països Catalans(Ed. Docu-
menta Balear, 2008)
David Caño (Olot, 1980) és 
un poeta, mestre, i activista 
polític català. Resideix a Bar-
celona des de 1998. Ha publi-

cat vuit llibres de poesia, entre 
ells, Barcelona (Editorial Ga-
lerada, 2007. Premi Amadeu 
Oller 2007), He vist el futur 
en 4D (Editorial Moll, 2009. 
Premi Vila de Lloseta 2009), o 
PostMortem. I del nores, TOT 
(Tigre de Paper, 2012).
Ha realitzat centenars de reci-
tals arreu dels Països Catalans, 
en solitari o a partir d’especta-
cles musicals com el que rea-
litzà amb en Cesk Freixas ‘Vers 
la veu la teva paraula’, o amb 
Borja Penalba, David Fernàn-
dez i Mireia Vives formant el 
grup musical Ovidi 4. 

Tercer recital poètic (H)
original al Casal Popular

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



Nomenclàtor de guerra (VII)

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Avui acabem aquesta relació 
dels canvis de noms de car-
rers igualadins, durant la 

guerra civil de 1936-39
Carrer Nou= GERMINAL VIDAL
Rambla Nova= PAU IGLESIAS
Carrer Pau Casals= 
Avinguda MACIÀ
Plaça Pompeu Fabra= QUITXALLA
Plaça del Rei= GALAN I GARCIA
Carrer Rei Ferran d’Antequera= 
14 d’ABRIL
Carrer Salvador Murt= POESIA

Plaçeta S. Antoni= 
MIGUEL CERVANTES
Carrer Sebastià Artés= 
6 d’OCTUBRE 1934
Carrer i plaça dels Traginers= 
MARAGALL
Fotografia: Carrer Nou, ornamentat 
per les festes de carrer de 1926. (150 
anys) Fons, germanes Rosa i Mont-
serrat Martí Agramunt. A l’esquerra, 
podem veure una petita part de la bo-
tiga de queviures que hi tenia la famí-
lia Robert Martí. 
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MÚSICA / LA VEU 

El passat dissabte dia 7 al 
matí, la Coral Infantil 
Gatzara va dur a terme 

les tradicionals caramelles tot 
recorrent els carrers cèntrics 
de la ciutat començant per la 
Plaça del Rei i passant pels 
comerços locals més emble-
màtics de la ciutat fins acabar 
a la Plaça Pius XII on es va fer 
un vermut i unes danses de 
cloenda. Durant tot el matí 
els cantaires de 3 a 17 anys 
van entonar cants com ara 
l’himne gatzarenc, “Pa amb 
xocolata” o el “Cànon del re-
llotge” amb l’uniforme de la 
coral, el mocador vermell i la 

barretina. 
I per no deixar de cantar... el 
proper divendres 13 d’abril 
els Més Grans de la Gatzara 

La Gatzara també celebra les caramelles

faran un concert dins de la 
programació de La Mostra 
Jove a les 20h a l’Escorxador. 
Us hi esperem!

CULTURA / LA VEU 

Jaume Mas Parés, calafí, 
professor d’història, va 
encetar el tercer trimestre 

d’AUGA. Ho va fer explicant 
els antecedents del Mercat de 
Calaf, que es concreten en un 
document del segle XIII però 
que, segons Mas, podrien ser 
tres-cents anys anteriors se-
gons la interpretació que el 
filòleg Coromines fa del nom 
Calaf.
Parlant de l’evolució del mer-
cat en els segles posteriors 
ens va fer arribar al 19è segle 
i ,amb ell, la presència públi-
ca del calafí Laureà Figuerola 

i Ballester. Mas va remarcar el 
nul reconeixement que, fins a 
l’any 2001, Calaf havia donat 
a qui fou President del Senat i 
Ministre d’ Hisenda. Precisa-
ment el ministre que, al 1868, 
va escollir, d’entre la cinquan-
tena de monedes que s’empra-
ven a la península, la pesseta 
com a instrument únic de pa-
gament. Figuerola, era home 
progressista i d’idees avan-
çades i havia estat el primer 
president de la Institución 
Libre d’Ensenyanza i potser 
això mateix explica l’oblit.
I el proper dilluns, Josep 
Llansana ens introduirà al 
món dels fòssils.

Jaume Mas reivindica Laureà 
Figuerola a l’AUGA

MÚSICA / LA VEU 

Dissabte vinent dia 14 
d’abril la Coral de 
Santa Maria celebra-

rà a Sant Martí Sesgueioles 
la 6ª. Arrossada anual i a la 
tarda un concert popular al 
Centre Polivalent La Fàbrica, 
en un programa elaborat amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de la veïna localitat.
Els actes començaran a les 
11 del matí a l’Ajuntament 
de Sant Martí, on els cantai-
res, familiars i col·laboradors 
seran debuts per l’alcaldes-
sa Il·lma. Sra. Rosa Narbona 

Agustín.
A les 12 del migdia es farà 
un recorregut pel poble, amb 
visita a l’església, campanar i 
altres indrets.
A la 1 de la tarda hi haurà un 
assaig als locals de La Fàbrica.
A les 2 el dinar-arrossada.
I a 2/4 de 6 el concert obert 
a tothom, especialment de-
dicat als santmartinencs. Es 
tractarà d’un programa vari-
at amb temes molt diversos 
(havaneres, sardanes i peces 
populars) , ofert sota la di-
recció de Coni Torrents, amb 
l’acompanyament al piano de 
Maite Torrents.

Concert a Sant Martí 
Sesgueioles de la Coral 
de Santa Maria

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres 13 d’abril 
tindrà lloc la presenta-
ció a Igualada del grup 

coral “Tecza” de Bielorússia.
La coral  ha estat convidada 
a visitar Andorra i oferir un 
concert en aquell país, la seva 

presència a Igualada és una ini-
ciativa del Centre UNESCO de 
la ciutat i serà possible gràcies 
a la gentilesa del Govern d’An-
dorra i de la Comissió Nacional 
Andorrana de cooperació amb 
la UNESCO , comptarà amb 
el patrocini de l’Ajuntament 
d’Igualada.

La coral Tecza, de 
Bielorússia, en concert



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

El llibre de l’Isidre Estadella, “Saiz, un nuevo comienzo”, 
tot una convocació per a un món millor

“Saiz, un nuevo comienzo”, presentat aquest 5 
d’abril, a l’Espai Cívic Centre, troba un pri-
mer punt de partida en la pròpia naturalesa 

humana i creativa de l’Isidre Estadella i Rué; avui 
un igualadí, fill d’una petita població de la pro-
víncia de Lleida, Cervià de les Garrigues, des d’on 
de ben petit es va traslladar -amb la seva família- 
a viure a Tàrrega, fins l’any 1975. D’ençà aquest 
moment, en què semblava inaugurar un episodi 
només transitori, Igualada ha estat casa seva: aquí 
es va casar amb l’Ester i va formar una nova famí-
lia. Si bé des d’un àmbit professional va esdevenir 
un notable especialista en les tècniques de venda 
i del màrqueting, una labor materialitzada com 
director comercial d’un concessionari d’automo-
ció; així com representant d’una multinacional 
tèxtil de Barcelona; paral·lelament a aquesta va-
lidada trajectòria professional, va detectar certes 
habilitats en el camp de l’escriptura que van pro-

piciar - pas a pas- que el fet d’escriure es conver-
tís més que en una afició en una gran passió. I 
és així que, al decurs d’unes dècades, es va anar 
fent amb nombrosos relats –arxivats en gruixu-
des carpetes- que mai no se n’havia contemplat 
una possible publicació. Efectivament, de fa uns 
anys, ja havia reunit en un volum el que havia de 
ser la seva primera novel·la completa, anomenada 
“El inevitable despertar”, una obra que de fet en-
cara no s’ha decidit a editar tot i les recomanaci-
ons de persones especialitzades en aquest gènere. 
Emperò, és l’obra que ara es contempla, la seva 
segona novel·la, “Saiz,un nuevo comienzo”, la que 
va presentar a l’editorial La vocal de Lis; i, va ser 
l’Imma -la seva directora- qui va considerar que 
era una novel·la del tot mereixedora de ser publi-
cada.
Inserir-te en aquesta obra és penetrar en el món 
de la ficció, una ficció que a l’autor li ha permès 

de donar curs a les seves pròpies 
fantasies, nodrint-les amb relats de 
civilitzacions antigues, misteris sor-
prenents i inexplicables de la Na-
tura, mirades futuristes i fins i tot 
inspeccionar l’existència d’altres pos-
sibles mons. Tot i així, la novel·la no 
és una altra història de les tantes de 
la ciència ficció, sinó que es propsa 
ser aquell relat a través del qual vas 
avançant amb la mirada posada en 
el dia a dia d’una població, Jessville, 
en l’esdevenir quotidià d’un univers 
sense més pretensions que ser fidels 
als seus costums i tradicions sense 
cap intenció ni de canvis ni de sobre-

sortir en res. Tanmateix, en el moment en què es 
presenta  una situació no gens comuna, que vol 
dir i implica experimentar o proposar-se altres 
formes de vida, de seguida sobrevenen les habi-
tuals reaccions receloses o desconfiades. Aquesta 
obra va d’això... i de molt més; perquè hi ha altres 
horitzons, altres camins més enllà que suggerei-
xen un món millor.
Heus aquí la narrativa d’un autor, farcida d’una 
admirable càrrega humana, que apunta a conver-
tir-se en un atent i perspicaç presentador de les 
diferents maneres de comportar-se de l’individu, 
i les seves -a voltes- inaudites o xocants facetes.

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 xi-
lografia catalana, l’art de gravar 
peces escultòriques de baix relleu 
en fusta dels períodes barroc i ne-
oclàssic

Del 24 de març al 13 de maig al Mu-
seu Molí Paperer.

IL·LUSTRACIONS I 
LLETRES DE L’ANOIA
A la comarca de l’Anoia hi ha molts 
il·lustradors i il·lustradores amb ta-
lent. En aquesta exposició es poden 
veure els dibuixos d’alguns d’aquests 
artistes juntament amb fragments 
que els acompanyen.
Del 13 al 30 d’abril al vestíbul de la 
Biblioteca Central.

QUÈ ÉS PER A TU EL 
TEATRE?
Una exposició de la creativitat de les 
escoles d’Igualada, que han expres-
sat gràficament la seva experiència 
en les arts escèniques.
Del 10 al 29 d’abril a la Sala muni-
cipal 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 re-
alitzats pels nens i nenes de les es-
coles d’Igualada que s’han presentat 
al concurs sobre la festa dels Tres 
Tombs
Del 6 al 21 de març a la sala d’expo-
sicions 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.

TÍPICS TRES TOMBS
XXXVIIIè Concurs fotogràfic “Tí-

pics Tres Tombs 2018”. Fotògrafs 
locals i forans exposen les fotos 
relacionades amb els Tres Tombs.
Del 14 al 29 d’abril a la sala d’ex-
posicions de l’Agrupació Fotogrà-
fica.

A TRENC D’ALBA
Sanahuja
Aquesta exposició vindria a ser 
el final d’una etapa molt llarga i 
pròspera, la del món del Proble-
mes -que s’inicia a Verdú el 2003- i 
que neix de la necessitat de reno-
vació.
Del 12 d’abril al 31 de maig a la 
galeria Artèria..

QUARTADA: 924 DIES 
DE DISSENY A VUIT 
MANS
Exposició dels projectes de l’estudi 
de disseny i comunicació Quarta-
da.
Fins el 20 d’abril a l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova.

EXPOSICIONS
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LABORATORI DE LECTURA
Capellades 

Laboratori de lectura amb treball sobre “El 
llop ha tornat”. Cal inscripció prèvia.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
El Safareig.

DIMARTS 17 

HORA DEL CONTE
Igualada 

Contes que ens fan volar, a càrrec de Sara 
Genovart
Històries sorprenents plenes de misteris i 
alegries.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMARTS DE DIALÈG
Igualada 

Espai de tertúlia, debat i reflexió sobre te-
mes d’actualitat
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de socis 
de l’Ateneu.

CINEMA
Igualada 

La Associació  UNESCO d’Igualada entitat 
que gestiona el Centre Internacional per a 
la Creativitat Audiovisual presenta la sego-
na mostra de films premiats en Festivals de 
Cinema Turístic
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

MÚSICA
Igualada 

Concert de Blai Bosser, violoncel i Eudald 
Buch, piano; Lucía Mullor, viola i Eric Va-
ras, piano.
Dimarts a les 8 del vespre al’auditori de 
l’Escola de Música.

TALLER INFANTIL
Piera 

Quantes caputxetes hi ha? El taller proposa la 
lectura i el descobriment de diferents versi-
ons del clàssic conte de La Caputxeta verme-
lla des del punt de vista literari i d’il·lustració.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DIMECRES 18 

TALLER
Igualada 

... Ara t’ho explico. G de germansA càrrec 
de Núria Sánchez i Anna Garcia.
Taller per a pares i mares en el qual, a par-
tir d’un conte, es parlarà de les relacions 
entre germans.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants la Lluna.

MÚSICA
Igualada 

Concert de piano que ens oferi-ran alum-
nes de piano de l’Escola Superior de Músi-
ca de Catalunya.
Dimecres a les 6 de la tarda a l’auditori de 
l’Escola de Música.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Lola Vendetta. 
¿Qué pacha, mama” de Raquel Riba Rossy. 
Es comptarà amb la presència de l’autora.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit la mateixa novel·la gràfica. En 
aquesta ocasió, “Yo asesino”, d’Antonio Al-
tarriba i Keko 
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

XERRADA
Piera 

“Subministraments a la llar” . Llum, telè-
fon, aigua i gas són serveis bàsics que els 
necessitem diàriament. Tots ells tenen en 
un tret en comú: que s’han de contractar a 
una companyia
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació del llibre “Mariona i els mons-
tres” a càrrec del seu autor i il.lustrador 
Oriol Malet
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig.

DIJOUS 19

CONFERÈNCIA
Igualada 

EN-DOL/Ç: una visió del dol al llarg de 
totes les etapes vitals.
A càrrec de Laia Terol, llicenciada en psi-
cologia, terapeuta artística i integradora 
social.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “De l’alta cuina a 
casa” de David Andrés. Es comptarà amb 
la presència de l’autor.
Dijous al restaurant Somiatruites.

CLUB DE LECTURA
Capellades 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix llibre. En aquesta ocasió “Un crim 
imperfecte” de Tresa Solana.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

XERRADA
Capellades 

Per què ens costa posar límits als nostres 
fills i filles?
Descobrirem els principals impediments que 
ens trobem els pares i mares a l’hora de posar 
límits.  A càrrec de Naima Salrà, psicòloga.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

DIVENDRES 13 

LA MOSTRA
Igualada 

Quatre dies per gaudir dels millors espec-
tacles per a infants i joves. Un centenar de 
representacions de tots els gèneres, tant a 
sala com al carrer.
Fins diumenge a diversos espais de la ciu-
tat.

MÚSICA
Igualada 

Concert del Grup Coral femení de Minks 
(Bielorússia)
Ho organitzen: Associació Unesco d’Igua-
lada, Comissió Nacional Andorrana per a 
la UNESCO.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a l’església 
de la Soledat.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació de l’obra “Els oficis de la pell 
a la Catalunya preindustrial”, de Josep M. 
Torras i Ribé. Cinquena obra publicada 
dins de la col·lecció Temes de Patrimoni 
Industrial del mNACTEC.
Divendres a les 7 de la tarda a l’Adoberia 
Bella.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Sta. Margarida de Montbui 

Presentació del llibre “Amb sense tu” de 
Pep Elias. Es comptarà amb la presència 
de l’autor.
Divendres a les 7 de la tarda al centre cul-
tural Mont-Àgora.

DISSABTE 14

PRESENTACIÓ DISC
Igualada 

Presentació del nou disc “L’abric de set hi-
verns” (Segell Microscopi) del cantautor 
Constan d’Olot amb la col.laboració poè-
tica del poeta igualadí Marc Freixas
Dissabte a les 12 del migdia a la capella 
de la Mare de Déu de Montserrat.

TALLER FAMILIAR
Piera 

Històries en moviment. És una instal·lació 
literària d’àlbum il·lustrat i joc que propo-
sa construir històries a partir d’una pàgina 
d’un llibre on es convida a grans i petits a 
crear i recrear narratives visuals
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Bibli-
oteca.

TALLER FAMILIAR
Sta Margarida de Montbui 

Robòtica en família. Taller d’iniciació. 
Construcció i programació de robots Lego 
Wedo. Construcció de mecanismes i mà-
quines. Programació amb llenguatge de 
blocs.
A càrrec  de Ments Creatives Tecnoanoia
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

MÚSICA
Capellades 

Concert de primavera a càrrec del Duo 
DeLis, format per Irma Blau, violoncel i 
Irina Velesova, piano que interpretaran 
obres de Brahms, Kostakovitx i Prokofiev.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

DIUMENGE 15  

POESIA
Igualada 

Tercer recital poètic del Cicle (H)original, a 
càrrec de Blanca Llum Vidal i David Caño .
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Casal 
Popular el Foment. 

MÚSICA
Masquefa 

Masquefa sona bé. Masquefa i Montgrins.. 
Premi de composició de música per a cobla.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala po-
livalent Rogelio Rojo.

TEATRE
Calaf 

Teatre l’ATC presenta l’obra L’Inspector de 
Nikolai Gògol, una comèdia actualíssima 
sobre al corrupció i les misèries humanes.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

TEATRE
Capellades 

Teatre musical amb “Escac doble” del grup 
Filagarsa Teatre.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 16  

CONFERÈNCIA
Igualada 

Josep Llansana. “Anem a buscar fòssils”
En Josep Llansana ens introduirà en el 
mon dels fòssils d’Igualada i comarca i ens 
donarà a conèixer les diferents espècies 
d’Invertebrats marins que hi van viure.. 
Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Igualada 

JVine a conèixer el 4D Health
Vols conèixer les modernes instal·lacions 
de simulació sani-tària? Què és el 4D He-
alth? Què s’hi fa? A qui va dirigit? Què és 
la simulació?.
Dilluns a 2/4 d’11 del matí al 4DHealth.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre ‘Empantanados. Una 
alternativa federal al sóviet carlista’ de 
Joan Coscubiela. La periodista Marta Be-
renguer conversarà amb Joan Coscubiela,
Dilluns a les 7 de la tarda a la sala de so-
cis de l’Ateneu.
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Revisió de la maquinària jocfloralesca en tot moment / 2. No em cito 
amb ningú, simplement aquieto. Herba etrusca importada de Ragusa / 3. Fa cap a Ciurana. 
Escollit pels déus a brams. Davants del davantal / 4. Paorós ésser polsegós. Si té oliveres no és 
pas per fer bonic / 5. El millor surt del pit. Mitja cerilla!, camàndules!, esgarriacries! Pilar prim 
/ 6. Arregli la casa de l’avi manxec. Cosí del cocodril establert a les Illes / 7. Del peu de l’apatxe 
al del clàssic urbanita. Progressa per la piscina de la Verneda / 8. Fatiga dels membres per baixa 
latitud. Als marges de la societat / 9. Amics d’Altres Temps. Garrepa per adscripció valenciana 
/ 10. Causi un dany digne del síndic. Rebeu de mala manera per culpa del traguinyar / 11. 
Predomina en l’amanida. Senyal que l’acudit funciona. Tassa no del tot plena / 12. La fi que farà 
Israel, com el rei shakespearià en recular. Somnis daurats / 13. Així de guarnits es presenten els 
mossèns als feligresos. Veus com predomina?

VERTICALS: 1. Gelat ideal per pavimentar carreteres. Fa pagarès sense cap ni peus, aquest 
àrab / 2. Enmig de les maraques. Platja perfecta per llançar pedretes a l’aigua. Anima de sant / 3. 
Clatell desconegut. Ramaderes que estalvien en calçat pel bestiar / 4. De la nit al dia va fer que 
ens interesséssim per l’actualitat. Olivera importada del sud / 5. Edició al cinquanta per cent. 
Llinatge amb interès pel poder. Ningú la guanya en virtut / 6. Té, nusos, com els informatius 
franquistes. Segella amb tota precaució / 7. Al mig del mig. Papallona capaç de veure visions. 
Travessa Egipte en direcció nord / 8. Sotmet a metilació en Met i la padrina. Una guàrdia de 
llegenda / 9. A tu. Ajustaré a les conseqüències del reglament. Aquí hi ha gat esventrat / 10. Ten-
dència a l’estalvi en la vestimenta vacacional. Apliquen a la circulació teràpia de xoc / 11. Tars 
deformat per culpa d’un tal Alexandre. Llengua que n’influencia una altra per via informàtica / 
12. Registrat al cens però no a la municipalitat. Després de l’erra passa l’embriac.

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

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!



Dia de noces
Ateneu Cinema • C’est la vie

RAMON ROBERT / 

Es projecta a Igualada una pel·
lícula dels directors france·
sos Eric Toledano i Olivier 

Nakache, prou coneguts després de 
l’èxit aconseguit amb els seus ante·
riors treballs: Intocable i Samba. La 
seva nova comèdia porta el títol de 
C´est la vie i compta amb un repar·
timent coral compost pels actors 

francesos Jean Pierre Bacri (una 
mena de Louis de Funes contem·
porani), Gilles Lellouche, Jean·Paul 
Rouve i l’actriu canadenca Suzanne 
Clément.
La comèdia basa el seu argument en 
un casament de luxe en un castell 
francès del segle XVIII. Però el ca·
sament se’ls va de les mans als seus 
responsables. S’hi relaten els enre·
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Misteris per resoldre
A Montbui •  El aviso

RAMON ROBERT / 

D e llibres i solituds. Això del 
que parla la nova pel.lícula 
de la guionista i realitzado·

ra barcelonina Isabel Coixet, ara ba·
sant·se en una novel.la d’una autora 
britànica, Penelope Fitzgerald. L’ar·
gument situa la seva acció en un pe·
tit poble de l’Anglaterra, a l’any 1959, 
quan una dona decideix, en contra de 
l’educada però implacable oposició ve·
ïnal, obrir la primera llibreria que hi 
hagi hagut mai en aquella contrada.
Molt ben interpretada per Emily Mor·
timer, Patricia Clarkson i Bill Nighy, 

La libreria és una sentida, suggestiva, 
pulcra i molt delicada adaptació de la 
novel.la, un meticulós treball de re·
alització en la que Coixet demostra 
novament estar en la primera divisió 
d’actuals cineastes europeus. La pel·lí·
cula ha estat coproduïda per distintes 
companyies espanyoles, alemanyes i 
britàniques.
Guardonada amb 3 premis Goya (un 
d’ells a la millor pel.lícula) i 2 premis 
Gaudi, aquest film serà projectat el 
proper dijous (a les 20 hores) a l’Ate·
neu Cinema, dintre del prestigiós ci·
cle Gaudí. La projecció es programada 
pel cineclub Ateneu.

2045
A Montbui •  Ready Player One

RAMON ROBERT/ 

L a nova pel.lícula d’Steven Spi·
elberg porta el títol de Ready 
Player One. A partir de la no·

vel.la d’Ernest Cline i al llarg de 140 
minuts, s’hi relata la singular peripè·
cia de Wade Watts, un adolescent a 
qui li agrada evadir·se del cada vega·
da més ombrívol i deteriorat món real 
a través d’una popular utopia virtual 
anomenada Oasis. Un dia, el seu ex·
cèntric i multimilionari creador mor, 
però abans ofereix la seva fortuna i el 
destí de la seva empresa al guanyador 

d’una elaborada recerca del tresor a 
través dels racons més inhòspits de la 
seva creació. Serà el punt de partida 
perquè Wade s’enfronti a jugadors, 
poderosos enemics corporatius i al·
tres competidors despietats, disposats 
a fer el que sigui per fer·se amb el pre·
mi.
Ambientada a l’any 2045, Ready Player 
One ofereix una trama una mica sim·
ple, però servida de forma trepidant, 
divertida, molt imaginativa, centelle·
jant i visualment hipnòtica, en la que 
també es ret homenatge a una llarga 
tradició de cultura popular.

nous del casament des de la pers·
pectiva del personal de càtering, el 
fotògraf i un disc·jockey. Max ha 
organitzat centenars de noces du·
rant anys i ara prepara una nova 
celebració. Compte amb cambrers, 
cuiners, orquestra, menú, decoració 
floral... Vol que surti rodó, però tot 
plegat penja d’un fil, i cada moment 
de felicitat i emoció pot convertir·se 

en desastre o caos.
Plena d’episodis jocosos i diver·
tits, la nova pel.lícula de Toledano 
i Nakache és resolta amb agilitat i 
perícia, orquestrant·se diverses tra·
mes i subtrames en les abunden els 
acudits i els tons humorístics més 
variats, que van des de humor de 
broc gros al sarcasme més agut.



MI NOMBRE ES TE ATA 
Estats Units. Biografia. De Nathan Frankowski. Amb O’ri-
anka Kilcher.  
Mary Thompson Fisher, més coneguda pel seu nom artístic 
Te Ata, va ser una nativa americana de la tribu Chickasaw, 
Des de nena, volia ser actriu. Tot i les desigualtats racials 
de l’època, a principis del segle XX, va aconseguir fer-se un 
nom a Broadway. Te Ata es va convertir en una famosa ac-
triu per apropar la història del seu poble als nord-americans 
mitjançant representacions teatral.

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.

CALL ME BY YOUR NAME
Itàlia - França- Estats Units. Drama romàntic. De Luca 
Guadagnino. 
 Elio Perlman, un jove de 17 anys, passa el càlid i assolellat 
estiu de 1983 a la casa de camp dels seus pares al nord d’Ità-
lia. Un dia el nou ajudant americà del seu pare arriba a la 
gran casa. Oliver és jove, encantador i atractiu. Al principi 
Elio es mostra distant, però aviat tots dos comencen a sortir 
junts d’excursió i, mentre l’estiu avança, l’atracció mútua es 
fa més intensa. Basada en la novel.la d’André Aciman..
C´EST LA VIE
França. Comèdia. De Olivier Nakache, Eric Toledano. Amb 
Jean-Pierre Bacri, Vincent Macaigne, Kévin Azaïs, Eye Hai-
dara
Un casament de luxe en un castell francès del segle XVIII 
se’ls va de les mans als seus responsables. La pel·lícula narra 
els secrets del casament des de la perspectiva del personal de 
càtering, el fotògraf i el DJ..

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 LIBRERIA
Espanya-Regne Unit. Drama. D´Isabel Coixet. Amb Emily 
Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy.
En un petit poble de l’Anglaterra, a l´any 1959, una dona 
decideix, en contra de l’educada però implacable oposició 
veïnal, obrir la primera llibreria que hi hagi hagut.

IMMERSION
Alemanya. Drama. De Wim Wenders. Amb James McA-
voy, Alicia Vikander. 
 James More és un enginyer hidràulic que ha estat pres 
com a ostatge a Somàlia per terroristes gihadistes. Danielle 
Flinders és una biomatemática que treballa en un projecte 
d’immersió en les aigües més profundes dels oceans. Un any 
abans, James i Danny es van conèixer en un hotel de la costa 
atlàntica francesa i es van enamorar. Ara, separats, Danny 
inicia una immersió al fons de l’oceà sense saber si James 
segueix viu..

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) 

C’EST LA VIE 
Dv: 18:00
Ds: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 18:15

CALL ME BY YOUR NAME 
Dv: 20:30
Dg: 19:30
Dll: 17:00
Dc: 20:45
Dj: 17.30 (VOSE)

LA LIBRERIA (Cicle Gaudí) 
Dj: 20:00

1/CAMPEONES
Dv Ds Dll a Dj: 17:10/19:30/22:20
Dg: 12:00/14:30/17:10/19:30/22:20

2/SIN RODEOS 
Dv Dll a Dj: 17:05
2/READY PLAYER ONE 
Dv Dll a Dj: 19:15/22:00
Ds: 16:30/19:15/22:00
Dg: 13:15/16:30/19:15/22:00

3/ LA TRIBU  
Dv: 18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 18:20/20:30/22:45
Dll a Dj: 18:15/20:30
3/ UN PLIEGUE EN EL TIEMPO  
Ds i Dg: 16:10
3/ BLACK PANTHER
Dg: 12:30
3/ GORRION ROJO
Dll i Dm: 22:20
3/ WINCHESTER
Dc i Dj: 22:20

4/ CAMPEONES
Dv a Dj: 18:00/21:00
4/ EL HIJO DE BIGFOOT
Ds: 16:05
Dg: 11:55/13:50/16:05

5/ PROYECTO RAMPAGE
Dv a Dc: 17:00/19:10/21:30
Dj: 17:00/19:10
5/ PROYECTO RAMPAGE 3D
Dg: 12:40
5/ SANZ: LO QUE FUI ES LO QUE SOY
Dj: 22:00

6/ PROYECTO RAMPAGE
Dv: 18:00
Ds: 15:55/18:05
Dg: 12:10/14:00/15:55/18:05
Dll a Dj: 17:55
6/ PETER RABBIT
Dv a Dj: 20:00/22:30

7/ PROYECTO RAMPAGE
Dj: 21:30
7/ LEO DA VINCI: MISION MONA LISA
Dv Dll a Dc: 18:20
Ds: 18:30/18:20
Dg: 12:05/16:15/18:20
7/ LEO DA VINCI (en català)
Ds: 14:05
7/ EL JUSTICIERO
Dv a Dj: 20:25
7/ TOMB RAIDER
Dv a Dc: 22:35

8/ PETER RABBIT 
Dv a Dg: 17:10
8/ JUEGO DE LADRONES 
Dv a Dj: 19:20/22:10
8/ PACIFIC RIM: INSURRECION
Dg: 13:00
8/ EL AVISO
Dll a Dj: 17:30

SALA AUDITORI

READY PLAYER ONE
Dv:18:00/20:30
Ds i Dg: 18:15/20:40
EL HIJO DE BIGFOOT
Ds i Dg: 16:15

SALA PETITA

EL HIJO DE BIGFOOT
Dv: 18:30
Ds: 18:40
INMERSION
Dv: 20:30
Ds: 16:30/20:30
Dg: 16:30/18:35/20:30

WONDER  
Ds: 18:00
MI NOMBRE ES TE ATA  
Ds: 19:45
EL INSULTO  
Dg: 18:00
MI NOMBRE ES TE ATA  
Dg: 19:45

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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RESTAURANTS

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

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

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

Els imprescindibles
del celler

La família 
Suriol són 
pagesos que 
viuen a la 
masia del 

Castell de Grabuac i grà-
cies al treball de la ter-
ra, l’elaboració de vi i la 
seva comercialització a 
tot el món donen sen-
tit al conreu d’una finca 
mil·lenària que vol esde-
venir un reflex del Pene-
dès més tradicional.

Situació:
 Els Suriol han fet el 
Castell de Grabuac i el 
Castell de Grabuac ha 
fet Suriol en una llarga 
tradició de vida pagesa.
És la masia que dóna 
sentit a la finca i a la 
vida de tota una famí-
lia de pagesos. La finca 
s’articula al voltant de 
la masia del Castell de 
Grabuac situada al bar-
ri de Grabuac prop de 
Vilobí del Penedès en 
el terme municipal de 
Font-rubí.

Vinificació: 
El Donzela  prové de vi-
nyes pròpies certificades 
ecològiques des de 1996
 feta partir de Xarel·lo 
(també anomenat pansa 

blanca o cartoixà). Amb 
un sol franco-llimós, 
molt profund i amb car-
bonat càlcic. (250m d’al-
titud, 5% de pendent i 
poques graves.) amb un 
rendiment de 5.000Kg/
Ha.  I ha tingut un enve-
lliment de 5 mesos amb 
les mares del vi (lies) en 
cups soterrats.

Nota de tast i mari-
datge: color groc pàlid 
brillant, amb nas notes 
a fruita blanca; poma 
pera...i en boca trobem 
una acidesa molt agra-
dable i un postgust llarg. 
És un vi fàcil per a tots 
els públics i  molt ele-
gant 
Maridatge amb marisc, 
peix, sushi, formatges 
suaus

Sergi Arana
propietari del 

restaurant Vinnari

Donzella
de Suriol

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

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars
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PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES
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Terme: SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Distància: 3,8 km
Temps: 1h 05 m
Dificultat: FÀCIL
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Abril
13: Hermenegild; Martí I, papa; Agatònica.

14: Tiburci; Lambert; Domnina 
15: Telm; Crescent; Basilissa i Anastàsia.

16: Toribi de Lièbana; Engràcia; Benet-Josep Labre.  
17: Elies, Pau i Isidor; Anicet; Robert.

18: Eleuteri i la seva mare Antia 
19: Divina Misericòrdia. Lleó IX, papa; Vicenç de Cotlliure. 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, abril de 2018Funerària Anoia S.L.

en record de

Lluïsa Serra Bas
vídua de Ramon Domingo Vilalta

Morí  cristianament  ahir  dijous  dia 12 d'abril  a l´edat de 97 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: germana, Antònia; fills, Ramon i Maria Dolors, Maria Lluïsa i 
Josep Maria; nets, Roger i Núria, Ingrid i Jordi, Òscar i Alba, Gerard i Majka, Sergi 
i Montserrat; besnets, Fiona, Guim i Joina  i la resta de familiars ho fem saber a 

llurs amics i coneguts. la cerimònia de comiat tindrà lloc avui 
divendres dia 13 d'abril a les 5 de la tarda a l'oratori de Funerària Anoia.

Igualada, abril de 2018

1r aniversari de

Joan Torras i Compte
Morí en pau el 14 d’abril de 2017

Un any caminant  sense tu, però el teu amor i
el teu record omplen les nostres vides.

Els teus estimats: esposa Marta, mare Pepita, fills Marc i Jèssica, 
Clara i Vladimir, nets Nil, Sira

Roc i Guerau, germana Francina, nebots Mireia, Blai i Andreu.

Igualada, abril de 2018Funerària Anoia S.L.

en record de

Antònia Just Riba
Ha mort  cristianament, plena de fe, confiança en la vida, 

alegria i amor  el passat  dimarts  dia 10 d'abril  a l´edat de 89 anys.

Els teus estimats: espòs, Antoni Elmeua Valls; fills,  Miquel, Carles, Mònica, 
Teresa; nets, Marc, Iman i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. 

La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que 
tingué lloc el passat dimecres  dia 11 d'abril a l'arxiprestal basílica de Santa 

Maria d'Igualada.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Dissabte passat dia 7 
se celebrà la missa 
vespertina de cloen-

da de les festes del sant Crist 
d’Igualada, que fou presidida 
per Mn. Xavier Bisbal, prior 
eclesiàstic i rector “in solidum” 
de Santa Maria. L’acompanyà 
el diaca Mn. Pere Roig.
El cants foren a càrrec de la 
Coral de Santa Maria d’Igua-
lada dirigits per Coni Torrents 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Maite Torrents. S’ence-
taren amb el motet “Espòs de 
Sang”, de J. Martínez-Colàs, 
estrenat el proppassat dia 3 
d’abril, dimarts de Pasqua. De 

la resta del repertori ofert cal 
destacar el “Glòria” polifònic 
de M.Barberà, i l’”Ave Verum” 
de W.A.Mozart a l’ofertori. El 
“Sant” i l’”Anyell” foren de V.
Miserachs. A la comunió s’in-
terpretà “Sedejant” de M. del 
Rio. 
El president de l’assemblea Mn. 
Xavier Bisbal animà als fidels a 
perseverà en la devoció al sant 
Crist durant la resta de l’any, 
desprès de la participada pre-
sència d’igualadins en les cele-
bracions d’aquests darrers dies.
En acabar l’Eucaristia es retor-
nà processionalment la Imat-
ge al seu altar propi, mentre 
es cantaven els “Goigs al sant 
Crist” de Ll. Millet.

La Coral de Santa Maria, 
en la missa de cloenda de 
les festes del sant Crist

La Coral de Santa Maria en acabar la celebració a la capella del sant 
Crist . / JAUME VILA



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·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
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 13: SECANELL
Òdena, 84

DISSABTE 14: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 15:  BAUSILI
Born, 23

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 16: CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 17: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 18: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIJOUS 19: PAGÈS
Pau Muntadas, 58
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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 ANNA MENDOZA /  presidenta de MPS Espanya

Divendres, 13 d’abril de 2018

“Qualsevol millora 
sanitària pot ajudar els 

nostres fills o nets”
Soc nascuda a Badalona. Tinc 46 anys, casada i mare de dos fills, 
Aina i Victor, un nen afectat per una greu malaltia degenerativa 
molt discapacitant anomenada mucopolisaridosi (mpsIV) que va 

canviar la nostra vida. Des del diagnòstic al 2007, em vaig vincular 
de ple amb l’associació MPS Espanya per lluitar i donar a conèixer 

aquestes malalties minoritàries. Actualment sóc presidenta de MPS, 
que compatibilitzo amb l’atenció diària que necessita el meu fill

Què és l’associació MPS Espanya?

És una associació d’afectats de malalties minori-
tàries de caràcter genètic que afecten al lisosoma 
que és una part de la cèl·lula. El grup de muco-

polisacaridosi i síndromes relacionades, són una seixantena 
de malalties per la manca d’un enzim que provoca que el cos 
no funcioni amb normalitat. La majoria són greus i afecten 
especialment als infants.

L’associació va néixer a partir de la malaltia de la Sofia 
Cruz, diagnosticada de Sanfilippo, la més greu. Avui té 
tractament?

Sempre hem apostat per la investigació, especialment la terà-
pia gènica que és molt nova i molt complexa. Es tractaria de 
reparar els gens defectuosos en lloc de pal·liar els seus efectes. 
Des del 2008 que es treballa amb la Sanfilippo i estem a punt 
de començar un assaig clínic amb un primer pacient.  

L’única solució és  la recerca?

Les malalties minoritàries no interessen als grans laboratoris 
perquè en ser pocs els malalts de cadascuna, no hi veuen un 
retorn de la inversió. Des del primer moment Jordi Cruz, 
pare de la Sofia i fundador de MPS, va tenir clar que calia 
incentivar els projectes d’investigació i és el que s’està fent. 
Tots els malalts tenen dret a tenir un tractament i una vida 
digna. A MPS també donem assistència a les famílies afec-
tades ja que mentre es troba un tractament cal mantenir la 

qualitat de vida dels malalts.

El que fa més cruel les malalties del grup de les mucopoli-
sacaridosi és que afecten majoritàriament a infants? 

Quan a un infant se li diagnostica una malaltia crònica, és 
sempre molt greu tant per a ells com per al conjunt de la seva 
família.

Què la va portar a entrar a MPS?

Tots els que en formem part tenim algun membre de la famí-
lia afectat. Jo hi tinc un fill i quan vaig conèixer a Jordi Cruz 
i MPS m’hi vaig incorporar immediatament. Trobar l’asso-
ciació va ser un canvi perquè de sentir-nos ben sols, vàrem 
passar a trobar-nos acompanyats i acollits.

Costa molt fer entendre què són les malalties del grup de 
les mucopolisacaridosi?

Totes les malalties minoritàries tenen noms raríssims i has 
de ser molt clar en explicar les característiques de la malaltia, 
més que el nom. Un cop expliques què els passa als afectats, 
tothom ho entén.

Quants associats té MPS Espanya?

Al voltant de mil famílies a tot Espanya, però no tots són 
afectats. Hi ha gent que ens dona suport sense estar afec-
tats per la malaltia. A partir que es posen en contacte amb 
nosaltres, els enviem informació de l’afectació concreta 

que tenen i els ajudem en tot.

Els centres hospitalaris de referència són a Catalunya?

A Catalunya som pioners i hi ha molt bon nivell tant a Sant 
Joan de Déu com a La Vall d’Hebron, però la tasca de MPS ha 
fet que a tot l’Estat hi hagi hospitals de referència.

El 15 de Maig és el dia mundial de les mucopolisacaridosi.

Estem preparant diversos actes de divulgació, tant a la co-
marca com al conjunt de l’Estat. És important visibilitzar el 
problema i tenir un dia mundial, ni que sigui simbòlic, ho 
facilita. 

També prepareu per al 13 de juliol la commemoració dels 
quinze anys de MPS a Igualada.

En Jordi Cruz està treballant en una commemoració el dia 13 
de juliol que es compliran els quinze anys de MPS Espanya, 
que anirà acompanyada de diverses activitats.

Qui pot ser membre de MPS?

Qualsevol persona que tingui ganes de millorar el futur. Tots 
podem controlar moltes coses de la nostra vida, però no po-
dem controlar la nostra genètica. Qualsevol millora sanitària  
que es pugui fer avui, pot millorar la vida dels nostres fills o 
els nostres nets.

Jaume Singla, @jaumesingla

 

 

 95.087 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV)
Preu especial amb finançament: 16.300€

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Attraction 77 kW (105 CV)
Preu especial amb finançament: 14.630€

      87Km
Audi A1 Sportback 1.4 TDI Adrenalin 66 kW (90 CV)

Preu especial amb finançament: 17.200€

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Design Edition 81 kW (110 CV)
Preu especial amb finançament: 21.300€

Audi A4 Avant 3.0 TDI S Tronic S line Edition 160k W (218 CV)
Preu especial amb finançament: 45.500€

Audi A6 2.0 TDI Ultra S line edition S Tronic 140 kW (190 CV)
Preu especial amb finançament: 41.600€

   175 Km14.828 Km  75 Km

  4.752 Km

Gestió Parcmotor Castellolí SL va informar de que Octagon Esedos, SL s’havia convertit en l’accionista majoritari i que assumia la gestió del 
Circuit, como a primer pas d’una etapa per fer-lo una de las grans referencies europees en el món del motor. Per això ja ha fet acords amb 
empreses com Cellnex Telcom, i diu que vol fer que les 100 Ha es dediquin totes les especialitats i nivells relacionades amb el motor, com el 
Trial European Championship i moltes altres que vindran. A l’acte de presentació hi havia moltes autoritats i esportistes coneguts. I es va 
donar una gran notícia: s’han eixugat els set milions de deutes que tenia l’entitat de Castellolí. Ortagon Esedos SL, de Sant Sadurní d’Anoia, 
és una empresa petita, que es va constituir el  23/5/1991 i, segons els darrer comptes dipositats, factura menys de 2,5 milions a l’any. En 
que en el seu moment va estar en l’òrbita d’Iñaqui Urdangarín i els seus negocis de representació, activitats recreatives, d’entreteniment 
i esportives. Pel que sembla segueix utilitzant bons contactes i troba diners i socis per tirar endavant grans projectes. Tothom desitja que 
en el futur només es parli d’activitats esportives. 


