
Homenatge a la víctima de l’accident, en la Festa de la Bicicleta, diumenge, a Montbui.
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Àngels Chacón i Alba Vergés prendran possessió com a conselleres del Govern de la Generalitat probablement demà dissabte.

Àngels Chacón i Alba Vergés, dues 
igualadines al Govern de Catalunya
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Laura Borràs, amb vinculació amb 
Igualada, serà consellera de Cultura

Carolina Telechea serà en pocs dies 
diputada al Congrés de Madrid Cap de 

setmana de 
Festa del 
Timbaler al 
Bruc

El Festival 
Vadefoodies, a 
la plaça Castells 
d’Igualada
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Acusat d’homicidi imprudent i omissió de socors 
l’autor de l’accident del pont de Montbui
La jutgessa del Jutjat número 
4 d’Igualada, Ana Gómez, va 
decretar diumenge al migdia 
la llibertat provisional amb 
càrrecs contra l’home que es 
va lliurar divendres a la Policia 
Local d’Igualada confessant 
ser l’implicat en l’accident que 
va costar la vida a un ciclista 
de 13 anys d’edat, al pont vell 
de Montbui. Se l’acusa de dos 
delictes d’homicidi imprudent 
i omissió de socors.
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L’EDITORIAL

La notícia de l’any
M oltes vegades s’havien escoltats comen-

taris crítics sobre l’escassa influència 
d’Igualada i la comarca en general en 
la política nacional. Pocs diputats, po-

lítics de baixa volada, càrrecs intermedis sense mas-
sa poder de decisió... De sobte, aquesta setmana, la 
capital de l’Anoia “col·loca” dues igualadines al Go-
vern de la Generalitat, i, 
de retruc, una diputada 
també igualadina al con-
vuls Congrés de Diputats 
de Madrid. Això ja és un 
fet, i sembla que enca-
ra podrien venir-ne de 
nous, si es confirmen els 
rumors que situen Marc 
Castells com a president 
de la Diputació. 
Estem, sense cap mena 
de dubte, davant la “notícia de l’any”. Pocs territoris 
de l’extensió del nostre -o cap- tenen a dues perso-
nes en el Govern del país, i una diputada a la cambra 
baixa del poder legislatiu espanyol. És una situació 
del tot inèdita, òbviament benvinguda i celebrada. 
Certament, les condicions en les que s’ha produït 
aquesta “carambola” són molt desagradables. Hi ha 
gairebé tot el Govern anterior a la presó o a l’exili, a 

més de dos líders socials. L’article 155 s’ha demos-
trat demolidor per a les nostres institucions, i les 
conseqüències també han comportat, al costat de la 
bel·ligerància de les forces polítiques que l’han im-
pulsat, la conformació d’un President alternatiu, i 
dels seus consellers. Partim, doncs, d’una situació 
no volguda, per molt que hagi comportat una ale-

gria per a Igualada i 
l’Anoia. 
D’altra banda, seríem 
uns il·lusos no pren-
dre aquesta situació 
com a una excel·lent 
ocasió, una oportuni-
tat immillorable per 
al nostre territori, que 
tantes demandes ha 
fet i tant, també, ha 
treballat per a fer-se 

escoltar. 
És hora ara -més que mai, molt més que el darrer 
gran consens assolit que ens va portar al fallit aero-
port corporatiu- d’anar tothom a la una. És impres-
cindible, oi més si a l’altra banda tenim assegurat 
fil directe i més atenció per part del Govern de la 
Generalitat. Ningú no ens perdonaria desaprofitar 
el moment que tenim per davant. 

És hora ara -més que mai, molt 
més que el darrer consens que 
ens va portar al fallit aeroport 
corporatiu- d’anar tothom a la 

una. És imprescindible.
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Enric Millo, delegat del govern a 
Catalunya, ha enviat una carta als 
batlles de les poblacions dient que 
“l’aparició de banderes, pancartes 
i símbols de caràcter partidista no 
només es veu en edificis, carrers i 
places sinó que s’està estenent a al-
tres àmbits, com les platges del lito-
ral”. I reivindica que “aquests espais 
són de tots i els batlles tenen l’obli-
gació de no permetre que s’ocupin 
amb símbols que puguin acabar 
malmetent la convivència”.

Pedro Sánchez, líder del PSOE, ha 
endegat una croada contra l’inde-
pendentisme català, identificant Jo-
aquim Torra, amb el títol de “racista 
i supremacista” en lloc de President 
de la Generalitat, promovent tota 

mena d’iniciatives com “canviar 
el redactat del delicte de rebel·lió 
perquè està pensat per aixecaments 
militar d’èpoques passades i ha de 
poder enquibir-hi les accions inde-
pendentistes”.

Luís Bárcemas, extresorer del PP, 
ha estat considerat en la sentència 
de l’Audiència que el condemnava 
en el cas de la trama Gürtel “una 
peça fonamental de l’autèntic siste-
ma de defraudació de l’erari públic.” 
Conclouen que “feia les gestions 
necessàries perquè les adjudicaci-
ons caiguessin en l’empresari con-
cret que interessava”. Però bona 
part de la pena imposada li ve “al 
fet d’haver traslladat aquests bene-
ficis a Suïssa i haver-se apoderat de 
fons que corresponien al PP.”

Eduardo Zaplana, expresident de 
la Generalitat valenciana i exmi-
nistre del govern presidit per José 
Maria Aznar, ha ingressat a la presó 
acusat “de presumptes delictes de 
suborn, prevaricació, malversació 
i blanqueig de capitals”. Segons les 
investigacions judicials “hauria 
aflorat diner negre provinent de 
paradisos fiscals i originat per su-

posades comissions il·legals pagades 
per les empreses concessionàries de 
l’administració autonòmica durant 
els seus anys de president”.

Mariano Rajoy, president del go-
vern, a qui la sentència s’havia re-
ferit dient “Es posa en qüestió la 
credibilitat de testimonis, la versió 
dels quals no apareix com a prou 
versemblant per rebatre la contun-
dent prova existent sobre la caixa B 
del PP” va reaccionar dient que “el 
PP és molt més que deu o quinze 
casos aïllats” per continuar dient “el 
govern assegura que no l’afecta de 
cap manera la sentència” 

Irene Montero i Pablo Iglesias, pa-
rella que lidera Podemos, van supe-
rar la consulta sobre la compra del 
seu xalet en la que van participar 
prop de 190.000 persones. L’escruti-
ni oficial ha dit que “128.300 votants 
(el 68, 42% dels que hi van partici-
par) van donar suport a la seva con-
tinuïtat al capdavant del grup par-
lamentari i la secretària general de 
Podem, 59.224 persones (31,58%) 
van votar en contra dels dos líders i 
652 (0,35%) ho van fer en blanc”. 

“Donec perficiam”
El cap de setmana passat, l’ANC i el CDR del 
meu poble varen organitzar un “sopar groc” 
per aportar un gra de sorra a la caixa de resis-
tència i ajudar a sufragar les despeses dels 
polítics empresonats o a l’exili. Malgrat  que 
es va anunciar amb molts dies de temps, la 
resposta va superar  les expectatives dels més 
optimistes. Un sopar previst inicialment per a 
un centenar de persones en menys d’una set-
mana va doblar aquesta xifra. D’altra banda, 
les aportacions d’empreses i comerços varen 
acabar d’arrodonir la recaptació final. Varen 
ser moltes les donacions gratuïtes de moltes 
entitats tant en espècie com en metàl·lic.
Si dic tot això és perquè, malgrat el que pugui 
semblar en el món de la política, la predispo-
sició d’una gran majoria de gent resta intacta. 
Un exemple és el cas que acabo de comentar.  
Encara que la finalitat inicial era de caire cre-
matístic, gràcies a la col·laboració de moltes 
persones vàrem poder-nos adonar de fins 
a quin punt és viu el sentiment de solidari-
tat. Especialment quan es tracta de fer front 
a unes injustícies que intenten imposar-se a 
partir de la prepotència i l’odi.
No sé si els polítics que són a la presó o a l’exi-
li s’adonen de fins a quin punt estan cohesi-
onant el poble de Catalunya a l’entorn d’una 
idea de país. Si de cop i volta els alliberessin 
probablement els moviments populars que 
els donen suport perdrien pistonada. Natu-
ralment, no vull dir pas que desitgi la conti-
nuïtat del seu empresonament. Són persones 
preparades i les necessitem perquè posin en 
marxa altre cop aquest país que unes lleis 
injustes han col·lapsat. Però no es pot negar 
que aquesta situació injusta manté en tensió 
una part important de la població que altra-
ment es quedaria a casa o no s’interessaria per 
qüestions “polítiques”. Una prova n’és també la 
constància de les reivindicacions que no defa-
lleixen. Deu ser per això que la proliferació de 
llaços grocs arreu del país posa tan  nerviosos 
els adversaris. Saben que darrere de cada llaç 
hi ha moltes persones que reclamen el reco-
neixement d’uns drets.
Tant els polítics d’ací com els d’allà han de ser 
conscients del potencial que representa man-
tenir captius uns representants del poble de 
Catalunya, escollits democràticament i em-
presonats per intentar ser fidels al mandat del 
poble que els va escollir. Ara mateix, molts els 
consideren gairebé com herois, víctimes d’un 
poder injust basat exclusivament en la força. 
Si els que detenten aquest poder creuen que 
així poden resoldre el problema, van ben 
equivocats. Només es resoldrà quan de veri-
tat hi hagi voluntat de trobar-hi una solució. I 
aquesta no pot basar-se mai en la derrota. Per 
la força es pot sotmetre, però mai es poden 
fer callar els sentiments. Al contrari, com més 
dur és el càstig, més fort és l’esperit de revolta. 
Som un poble que lluita per la seva llibertat 
des de fa  segles i persistirem el temps que faci 
falta. “Donec perficiam”. Fins aconseguir-ho 
era el lema de la guàrdia reial catalana de 1714 
que ara hem tornat a fer nostre.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JOSEP M. CARRERAS



Senyor Delegat del Govern espanyol a 
Catalunya,

He rebut la seva carta, amb data 22 de 
maig de 2018, amb què em recorda l’article 
103 de la Constitució espanyola que consagra 
el principi de neutralitat de totes les adminis-
tracions públiques.
La carta que vostè m’adreça fa un seguit de 
consideracions que em permetré de respon-
dre-li perquè considero que apel·len a un 
debat que es bo que els responsables públics 
tinguem de manera oberta i transparent.
Per cert, jo usaré el tractament de vostè 
perquè no ens coneixem de res, més enllà 
d’haver seguit jo la seva trajectòria políti-
ca a través dels mitjans de comunicació, i 
perquè crec –i és el que em van ensenyar 
els pares– que és el més correcte i educat.
En la seva carta vostè afirma que, “en els 
darrers mesos, els carrers i places dels nos-
tres municipis, i fins i tot façanes d’alguns 
edificis públics, estan essent ocupades per 
aquesta simbologia partidista”. Es refereix 
a “banderes, pancartes i símbols de caràc-
ter partidista de diferents ideologies”. I que 
“els Ajuntaments han de mantenir aquesta 
neutralitat en la gestió dels espais públics”.
Al meu entendre, aquesta afirmació con-
té dues conclusions que són discutibles, si 
més no.
En primer lloc, la neutralitat no vol dir ab-
sència de debat sinó la no intervenció a fa-
vor d’un o altre bàndol. Per tant, i en segon 
lloc, és clar que l’espai públic, en tant que 

centre de la vida política, social i comer-
cial, és l’àgora privilegiada i idònia per a 
l’expressió del debat públic.
Vull dir que la neutralitat que els Ajunta-
ments hem de mantenir –no pas perquè ho 
digui cap Constitució– ha de consistir, pre-
cisament, en permetre i garantir l’expres-
sió de les diferents expressions amb total 
llibertat.
Pel que fa el cas de Calaf, l’informo que 
aquesta llibertat d’expressió s’està exercint 
de manera cívica i respectuosa envers l’es-
pai públic i envers tothom.
Com vostè, també considero que el més 
important és vetllar per la convivència en 
els nostres municipis. Per això, aprofito 
l’avinentesa per informar-li que l’únic risc 

per a la convivència que hem tingut a Ca-
laf ha estat provocat per unes persones que 
han vingut de fora amb l’única intenció 
d’atemptar contra la llibertat d’expressió 
dels nostres veïns, de la qual acció n’han 
fet ostentació a través de les xarxes socials.
Ja que em dona l’oportunitat de plante-
jar-li qüestions del nostre interès i que es 
diu disposat a ajudar-nos, li pregaria que 
actués en el sentit d’impedir que aquests 
grups organitzats puguin actuar amb la im-
punitat amb què ho estan fent i que són un 
risc flagrant i perillós per a la convivència 
de viles com Calaf.

Atentament,
Jordi Badia Perea  
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ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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JORDI BADIA, Alcalde de Calaf Resposta al Delegat del 

Govern espanyol a Catalunya

#L’enquesta de la setmana

Creus que el nomenament de l’Alba Vergés 
i Àngels Chacon com a conselleres seran 
beneficiosos per a la ciutat?

 Sí 70%  No 30%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada

Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL



ALBA VERGÉS I ÀNGELS CHACON

Les dues igualadines seran les noves conselleres de Salut i Empresa 
respectivament, una molt bona notícia per Igualada i l’Anoia. 
Enhorabona i bona feina!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

El teu compromís millora el món, lema de la campanya de Càritas 
d’aquest any

Avui apel·lar al compromís personal pot 
semblar agosarat o fins i tot cínic, ja 
que quan analitzem i aprofundim en les 
causes de la desigualtat i l’exclusió ve-

iem que aquestes causes són molt complexes i de 
dimensions globals.
A Càritas estem convençuts que no és així, i ho es-
tem perquè ho vivim cada dia en el nostre treball. 
A Càritas pensem que cal fer petites accions signi-
ficatives,  sense deixar de denunciar les causes de la 
desigualtat, però sempre tot proposant alternatives.
Les persones que venen a Càritas ens fan ser cons-
cients de les conseqüències finals dels gran proble-
mes actuals,  alhora que ens les fan veure en la vida 
real de les persones. Tot seguit presentem alguns 
exemples concrets.
En ST, un jove magrebí que va venir al nostre país 
buscant un lloc on viure, ens fa adonar de les conse-
qüències de la llei d’estrangeria i, alhora que denun-
ciem la ineficiència d’aquesta llei, l’acompanyem tot 
fent possible que participi amb altres companys en 
un taller i a classes de català.

La LE.L, una dona hondurenya  que va fugir de la 
violència del seu país amb dos fills adolescents, ens 
fa prendre consciència de la insuficiència i de la 
ineficàcia de l’atenció als refugiats. Per això ara ens 
proposem fer-li un contracte dins el projecte Itine-
ra i això li permetrà regularitzar la seva situació.
Les famílies sense ingressos que venen a demanar 
ajuda per pagar els rebuts dels subministraments, 
ens mostren sovint les condicions indignes del seu 
habitatge,  ens fan constatar la necessitat d’habi-
tatge públic, que garanteixi unes condicions i uns 
lloguers assumibles. Mentrestant, anem fent les aju-
des imprescindibles, i conjuntament amb elles bus-
quem camins de sortida, especialment a través de 
tallers de formació i amb orientació laboral.
Els homes sols que fa temps que malviuen en habi-
tacions rellogades, sense unes mínimes condicions 
dignes, ens confirmen el principi del model “Hou-
sing First”, és a dir, la casa primer. Per això estem 
iniciant l’arranjament de la casa que Càritas té a 
Igualada per poder acollir a cinc homes, mentre fan 
un treball acompanyats per les persones de Càritas, 

per poder trobar sortides personals i recuperar la 
seva autonomia.
Els homes joves que acaben d’arribar i ens demanen 
classes d’alfabetització ens fan veure la falta d’una 
formació d’adults adequada a les seves necessitats, 
que els aculli i que faciliti la seva incorporació a la 
formació i la integració. Mentrestant, nosaltres els 
oferim cursos amb voluntariat.
Totes aquestes accions i altres les fem gràcies al vo-
luntariat i als recursos aportats pels socis i donants. 
És per això que per a nosaltres té tot el sentit el 
lema de la campanya; el té perquè a Càritas posem 
la persona al centre, convençuts que estar al costat 
de les persones és una manera de mostrar el des-
acord amb tots aquells que posen el diner, l’èxit i la 
competitivitat com a eix de les seves vides.
“Poseu en joc totes les vostres energies, el vostre com-
promís, per treballar en sinèrgia amb les altres comu-
nitats de fe que, com vosaltres, posen la dignitat de la 
persona al centre de la seva atenció. Lluiteu contra la 
pobresa i, al mateix temps, apreneu dels pobres.
Papa Francesc”

El consum del tabac és una de les principals 
causes de pèrdua de salut i de mortalitat pre-
matura evitable, i és uns dels factors de risc 

més importants de les principals malalties cardio-
vasculars, respiratòries i d’un gran nombre impor-
tant de càncers,  així com  de la gran quantitat de 
malalties que es relacionen amb el tabac. Hi ha  gran 
quantitat d’estudis que així  ho demostren i ho evi-
dencien clarament.
Tot i que gairebé tothom és conscient de que el con-
sum del tabac és molt perjudicial per a la salut, vo-
lem parlar-vos del que suposa el procés del deixar de 
fumar i  dels beneficis que s’obtenen :  
. Es recupera l’olfacte i el gust
. La pell recupera un aspecte més net i hidratat, i se’n 
retarda l’envelliment
. S’incrementa la capacitat  física i millora la capaci-
tat pulmonar per a la pràctica d’exercici i esport. 

. Les dents recobren la seva blancor i desapareix el 
mal alè.
. Es gaudeix de més bona salut i s’incrementa la qua-
litat i l’esperança de vida. 
. Es contribueix a crear un ambient més saludable. És 
un exemple positiu per als infants i fills, i es respecta 
el dret de les persones no fumadores a respirar un 
aire sense fum. 
. Suposa un gran estalvi de diners. 
Cal tenir en compte que fumar és una addicció i que 
deixar de fer-ho,  no és fàcil, però tampoc difícil.  
Deixar de fumar implica un procés i, des de l’Aten-
ció Primària, l’objectiu en la intervenció és ajudar a 
avançar per aquesta via.
Els motius per deixar de fumar són molts i variats i  
poden canviar segons l’edat, sexe o etapa de vida de 
la persona . Per exemple , els adolescents poden pen-
sar  que  els  motius seran més estètics ( pell, taques 

dentals), i els adults pensaran més en els seus efectes 
a llarg termini. D’aquí  la importància  de saber ex-
plorar les motivacions pròpies de cadascú. Posar una 
data a partir de la qual es decideix deixar de fumar, 
elaborar una llista amb les causes que inciten a fu-
mar, i els motius que impulsen a deixar-ho, ajuda a 
avaluar i visualitzar els guanys que  pot suposar dei-
xar el tabac. 
Si els vostres motius per deixar de fumar pesen més 
que els motius per continuar fumant... animeu-vos 
i prepareu-vos per deixar-ho.  Els professionals de 
medicina i d’infermeria d’Atenció Primària us aju-
darem!
No es coneix ningú que s’hagi penedit d’haver deixat 
de fumar i, en canvi, sí que hi ha moltíssimes perso-
nes que s’han penedit de no haver-ho intentat abans.
Recordeu... el tabac no soluciona cap problema... és 
la persona qui els supera!

Setmana sense fum: beneficis de deixar de fumar
ANNA GUIU BUEIRA , infermera de l´Equip d´Atenció Primària Anoia Rural.
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PER UN MÓN
SOSTENIBLE,

TOTS
HI TENIM

MOLT A FER!
Protegeix el teu planeta, 

#SenseContaminació



A laba’t ruc, que a la 
fira et duc, deien 
amb ironia, les àvi-
es quan algú amb 

més presumpció que virtuts, es 
vantava d’algun mèrit. Dimarts 
la ministra de la guerra, el mi-

nistre d’Afers Exteriors i el president de RTVE 
m’hi varen fer pensar.
En sengles compareixences parlamentàries a 
Las Cortes Españolas, tant la Cospedal com 
José Antonio Sánchez varen demostrar la seva 
desfachatez (no he trobat una paraula similar 
en català) per justificar el que és de tot punt 
injustificable. Segons la actual ministra de la 
guerra encara que hi hagi una sentència que 
digui que el PP és una estructura creada per a 
la corrupció, no és cert que hi hagi Caixa B ni 
que Mariano Rajoy, com a testimoni, no tingui 
credibilitat. “Los jueces no son infalibles” va dir 
amb tota la barra la Cospedal.
Tant li fa que el seu marit formi també part de 
la trama de corrupció i que M. Rajoy es referei-
xi a l’espòs de la secretària general del PP com 
“esa persona que usted me habla”, segons Maria 
Dolores de Cospedal no hi ha caixa B, el PP no 
es finança de forma il·legal i els jutges no són 
ningú per condemnar al PP. Que hi hagi nou 
empresonats sense judici, li sembla perfecte.
Per la seva banda el “Presidente de RTVE” res-
ponia a un diputat de Podemos que “efectiva-
mente mi nombre està en los papeles de Barce-
nas” però que el seu nom mai estaria en papers 
d’Iran o de Venezuela “porque mi nombre nunca 
estarà en papeles manchados de sangre”. Seguint 
aquest criteri, el dia que ens vulguin multar per 
mal aparcament o per parlar per telèfon con-
duint, sempre podrem al·legar que mai no hem 
matat ningú, i en base a aquest pretès mèrit, no 
tenen dret a multar-nos.

Res de tot això però és comparable a la dar-
rera pensada del ministre d’Exteriors, Alfonso 
Dastis. Sota la denominació Premios de Perio-
dismo Palacio de Viana, el Ministeri d’Exterior 
destina 36.000 euros als periodistes que parlin 
bé d’Espanya “para compensar la mala imagen 
que nos está dando Cataluña”. Un dels tres pre-
mis es destina al corresponsal estranger que 
doni millor imatge d’Espanya. És a dir, ofereix 
una recompensa o un suborn al que en lloc de 
notícies -que fan quedar malament- faci publi-
citat positiva -és a dir, menteixi- sobre la reali-
tat espanyola.
La iniciativa, com passa darrerament amb totes 
les iniciatives de l’embogit Estat Espanyol, ha 
horroritzat la premsa europea perquè viola tots 
els codis ètics del periodisme.
El PP està a les acaballes del seu poder i ja ni 
dissimula la seva DESFACHATEZ, i com deien 
les àvies: Alaba’t ruc que a la fira et duc. Per 
més que s’alabin i s’adornin, no crec que ningú 
els compri el ruc. 

Segons Maria Dolores de Cospedal
 no hi ha caixa B i el PP no es 

financia de forma il·legal

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Alaba’t ruc, que a 
la fira et duc

Marca Igualada

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Hi ha qui s’esforça a tro-
bar un nom, una mar-
ca, que defineixi la ciu-
tat de portes enfora per 

aconseguir que sigui pol d’atracció. 
A l’Ateneu Igualadí en els “Dimarts 
de Diàlegs”, amb en Jordi Cuadras, 

dinàmic i compromès periodista professional, hi han 
treballat durant setmanes, però no se n’han sortit pel 
que sembla. A Igualada –ciutat de blanquers i tei-
xidors- va minvar el “punt” i es va quedar la “pell” 
gairebé sola, però sembla que es maldi per revisco-
lar el “punt”. Són paraules que unides haurien estat 
ben vàlides uns anys enrere.  Hauria quedat bonic:  
“Igualada, pell i punt”. Una definició que mai pot-
ser no havia estat emprada,  però que probablement 
convenceria prou gent. Ens sembla però, una mica 
aigua passada.
En Marc Castells, l’inquiet, optimista i treballador 
alcalde, va publicar un informe l’any 2015 que va ti-
tular: “Marca Igualada”. Així, tal qual,  sense afegir-hi 
res més, sense cap atribut específic. A les pàgines de 
text, en Marc assenyalava algunes de les coses im-
portants que aleshores, i sobretot en un futur im-
mediat, podia oferir Igualada. Que no són poques.  
Estudis universitaris, innovació, disseny, tecnologia, 
àrees de salut, investigació... Costa però, encertar la 
gran “cosa” que pugui fer factible una atracció potent 
de gent forana i que a la vegada no sigui contrapro-
duent per al comerç de casa (penso en el Rec). Es 
malda per un títol que ho sumi tot, o que, sinó, res-
pongui almenys a una definició parcial que sigui in-
discutible, sens menystenir el valor d’altres opcions 
comparativament semblants.  Difícil.  
I és que a Igualada, i a l’Anoia per extensió, encara es 
fan moltes coses, tot i desaparèixer primer de mane-
ra global els teixits, i el posterior i massiu degoteig 
a la baixa del gènere de punt.  Blai Paco, president 
de la Unió Empresarial de l’Anoia, analitzava en 
una entrevista al gratuït Anoia Diari (gener 2018), 
el món de la empresa, i citava un document del Fò-
rum Empresarial de l’Anoia on es diu que la comarca 
està especialitzada en els sectors “metal·lúrgia, arts 
gràfiques, confecció, cuir, paper i químic”. Sis apar-

tats destacats, que tampoc són pocs. A l’hora, doncs, 
d’intentar definir una marca “de ciutat”, a la suma 
d’aportacions obtingudes en els debats capitanejats 
per Cuadras (DdeD), o a l’anàlisi  de Marc Castells 
en la seva visió d’avui i de futur, o a les reflexions ben 
actuals de Blai Paco, caldria afegir-hi també inicia-
tives culturals, esportives, o de serveis, que ajudin a 
formar “aquest tot”.
En el període en què qui signa vivia més hores a 
Barcelona que no a Igualada, si em veien que tenia 
als dits algun periòdic de l’Anoia, i els el mostrava, 
em preguntaven abans de llegir res: “Això és el re-
sum d’activitats de l’any?”. La resposta els deixava 
astorats: “No, són les d’una setmana”. Repregunta-
ven, estranyats: “Només en una setmana?”. Eren els 
anys d’un brillant Igualada H.C.  Molts barcelonins 
ho sabien, i te’l citaven. Cert. I coneixien  marques: 
Jim, Warner’s, Ocean, Morgat, Amelior... sense sa-
ber-ne però, en ocasions, la procedència igualadina. 
Queden encara avui marques com Punto Blanco, 
Sita Mur, Escorpión, Buff... És cert que cadascú de 
nosaltres podria oferir noms, diferents camins, per 
intentar descobrir la paraula, la frase, que millor ens 
podria definir.   I dient tot això tampoc no he fet cap 
aportació de remeis miraculosos. No em sento capa-
citat. Dubto. De moment, ens quedem, sense oficia-
litzar-la, amb “Marca Igualada”. A seques. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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La Coordinadora Catalana de Fun-
dacions està d’aniversari. Enguany 
complim 40 anys de servei i de re-
presentació dels interessos d’un 

ampli col·lectiu de fundacions que desen-
volupen una feina positiva al servei de la 
societat catalana, en molts casos als més 
necessitats de suport.
La figura d’una fundació, com a entitat sen-
se afany de lucre, és consubstancial amb la 
tradició i la manera de ser dels catalans. De 
la mateixa manera que les cooperatives, les 
caixes d’estalvis o les mutualitats, les fun-
dacions han ocupat històricament un espai 
no sempre satisfet per les administracions i 
que requerien una atenció. Això fa que tin-
guem fundacions que es remunten al segle 
XIV o que, en ple segle XXI, cada any enca-
ra se’n creïn de noves.
No és estrany que Catalunya fos la capda-
vantera en la 
regulació del 
dret de funda-
ció, recollit a 
l’article 34 de 
la Constitució 
Espanyola de 
1978. El Par-
lament de Ca-
talunya va ser 
el primer en 
legislar sobre 
la qüestió l’any 
1982 i encara 
més tard, s’ha anat actualitzant la llei di-
verses vegades. Espanya no ho va fer fins el 
1994. En correspondència amb aquesta vo-
cació, diverses persones vinculades al món 
fundacional català van donar les primeres 
passes per tenir uns representants del sec-
tor l’any 1978, encara que no va ser fins uns 
anys més tard que es va constituir la Coor-
dinadora, al caliu de la promulgació de la 
primera Llei de Fundacions. 
Eren els temps de la transició, de diàleg i 
consens, d’il·lusió col·lectiva per la recu-
peració de la llibertat, la democràcia i de 
les nostres institucions. En aquest context, 
la Coordinadora naixia amb la voluntat 
d’agrupar un sector que ocupava, i continua 
ocupant, un paper rellevant dins l’anome-
nada societat civil.
Les fundacions tenen un ampli espectre 
de finalitats. N’hi ha que treballen en els 
camps de l’ensenyament, la cultura, l’assis-
tència social i la salut, però també trobem 
d’altres que s’ocupen de l’ecologia, la coope-
ració internacional o l’esport. Quasi tota la 
recerca que es desenvolupa a Catalunya està 
sota el paraigües de fundacions, com també 
universitats, o fenòmens d’una gran mobi-
lització com ara la Marató de TV3 o el Banc 
dels Aliments que convoca el Gran Recapte.
També es important la territorialitat. La 
vocació fundadora fa que n’hi hagi a pràc-
ticament totes les comarques catalanes i 
que cobreixen els diversos sectors en què 
presten servei.

Quasi tota la recerca que es 
desenvolupa a Catalunya està sota 

el paraigües de fundacions, com 
també universitats, o fenòmens 

d’una gran mobilització com ara la 
Marató de TV3 

PERE-A. FÀBREGAS, President de la Coordinadora Catalana de Fundacions

Coordinadora de Fundacions: 
40 anys al servei de la societat
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Comparativament amb el conjunt d’Espa-
nya, les fundacions aporten el 40 per cent 
de l’activitat, quan en realitat Catalunya no-
més representa el 6 per cent del territori, el 
15 per cent de la població o el 20 per cent 
del PIB. També suposa el 40 per cent de 
l’ocupació del sector que es tradueix en més 
de 80.000 treballadors, en total prop del 2,5 
por cent de la població activa catalana. Per 
tant, a les fundacions treballen més perso-

nes que a 
molts al-
tres sec-
tors. A 
a q u e s t a 
xifra cal-
dria afegir 
els milers 
de volun-
taris que 
a b o q u e n 
temps i 
esforç per 
una causa 

noble sense cap remuneració.
La dimensió tant en recursos com de plan-
tilla de les fundacions catalanes es corres-
pon al que és el teixit empresarial basat en 
petites i mitjanes empreses. En termes equi-
valents a facturació, el volum total supera 
els 500 milions d’euros anuals, o sia un 0,25 
del PIB català.
La Coordinadora Catalana de Fundacions 
commemorarà aquests primers 40 anys amb 
una sèrie d’actes en els propers mesos. Ac-
tes que tindran com a missió fonamental el 
reconeixement de la bona feina feta, però 
també la promoció i exposició pública de 
la nostra manera d’atendre les demandes 
de la societat amb una bona gestió moder-
na i eficaç i amb transparència pel que fa 
al destí dels recursos obtinguts de subven-
cions públiques o d’aportacions procedents 
del mecenatge o de petites aportacions dels 
ciutadans. 
Continuarem treballant en benefici de la 
societat. La crisi econòmica que ha viscut el 
nostre país en la última dècada ha posat de 
manifest el paper decisiu de les fundacions 
per al sosteniment de les necessitats bàsi-
ques de la societat, en particular dels més 
desatesos o en risc d’exclusió social. Han 
crescut amb força el nombre de beneficia-
ris sense que hagin augmentat els recursos, 
ans al contrari, aquests s’han reduït per una 
menor aportació de les arques públiques i 
per un retraïment en certa part lògic de les 
donacions privades. 
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El president Torra 
nomena les igualadines 

Alba Vergés i Àngels 
Chacón conselleres 

de Salut i Empresa, i 
Laura Borràs, esposa 

del Dr. Botet i molt vin-
culada amb Igualada, 
consellera de Cultura

El president Quim Torra, signant el decret 3/2018 de nomenament de consellers, dimarts a la tarda.

Igualada es converteix en un centre de referència al país 
assolint el poder polític més alt de la seva història
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada mai havia estat 
tan amunt en política, ni 
els temps d’Antoni Dal-

mau com a president de la Di-
putació, ni del General Vives 
ni la família Godó a Madrid. 
Els darrers dies s’han produ-
ït moviments que han acabat 
convertint la capital de l’Anoia 
en un referent de primera línia 
al país, assolint el poder polí-
tic més alt de la seva història. 
I encara podria ser més gran.
Dimarts al vespre, el President 
Quim Torra anunciava per 
sorpresa la modificació del 
seu govern inicial, de manera 
que, tal i com ja es rumoreja-
va i havia publicat La Veu, la 
igualadina Alba Vergés (ERC) 
és la nova consellera de Salut, 
en substitució de Toni Comín.  
Més sorprenent va ser l’elecció 
de la també igualadina -i fins 
ara regidora de l’Ajuntament- 
Àngels Chacón (PDeCAT) 
com a consellera d’Empresa i 
Coneixement, si bé també en 
la darrera legislatura ha estat 
directora general d’Indústria 
de la Generalitat.
Alhora, també cal tenir en 
compte la nova consellera de 
Cultura, Laura Borràs (Junts-
xCat), esposa del metge igua-
ladí Xavier Botet, molt vin-
culada a Igualada, on hi és 
moltes vegades i on, de fet, hi 
té la seva colla d’amics. 

La marxa de Chacón de 
l’Ajuntament 

provocarà l’entrada de 
Jordi Segura, que era 

regidor d’Hisenda en el 
darrer mandat 

municipal

Salut i Coneixement, dues 
vessants molt “igualadines”
Dels 13 consellers que s’as-
seuran a la taula rodona del 
govern, al Palau de la Gene-
ralitat, tres, doncs, tenen una 
relació intensa amb Igualada, 
situació que ha aixecat una 
enorme sensació de positi-
visme entre la societat civil 
d’Igualada. L’alcalde Marc 
Castells declarava dimecres 
que “és una situació extraor-
dinària per a Igualada, de la 
que ens n’hem de sentir molt 
orgullosos”. Castells recordava 
que precisament a Igualada 
s’han treballat molt les polí-
tiques de l’àmbit de la Salut i 
el Coneixement, fent referèn-
cia al 4D Health, i al Campus 
Universitari. “És la demostra-
ció que hem fet les coses ben 
fetes, i haurem d’aprofitar les 
oportunitats que ens puguin 
arribar en un futur”. L’alcalde 
d’Igualada i el Rector de la 

Universitat de Lleida (UdL), 
Roberto Fernández, van cele-
brar en una conversa telefòni-
ca la decisió del President de 
la Generalitat. 

Situació delicada al país
Ningú no pot oblidar, però, 
que el nomenament de les 
igualadines ha vingut motivat 
per la situació política que viu 
el país, amb consellers empre-
sonats o a l’exili, i amb l’apli-
cació de l’article 155 contra 
les institucions públiques de 
Catalunya. 
Per això, una de les prime-
res signatures que hauran de 

fer Vergés i Chacón, al costat 
dels seus companys del Con-
sell Executiu serà, com ja s’ha 
anunciat, interposar una que-
rella per prevaricació. El dic-
tamen de la Comissió Jurídica 
Assessora ja preveia l’opció 
de mesures legals per part del 
president. El primer Consell 
Executiu també impugnarà 
l’aplicació de l’article 155 en el 
seu conjunt, i alhora presen-
tarà al·legacions contra la im-
pugnació per part del govern 
espanyol d’onze lleis d’alt con-
tingut social durant el període 
durant el qual ha estat vigent 
aquest article.

Pendents del què passi avui 
amb la moció de censura a 
Mariano Rajoy, s’espera que la 
presa de possessió dels conse-
llers i conselleres sigui demà 
dissabte al Palau de la Genera-
litat. De moment, des de que 
es va conèixer el seu nome-
nament dimarts al vespre, les 
conselleres han estat pràctica-
ment tot el temps a Barcelona, 
on ultimen el que serà el seu 
organigrama i preparen els 
seus departaments, per po-
sar-se al dia. Àngels Chacón 
renunciarà avui a la seva acta 
de regidor en un ple extraor-
dinari a les 8 del matí.

Marc Castells prén força per ser president de la Diputació, i 
Carolina Telechea serà Diputada al Congrés de Madrid

Carolina Telechea, Marc Castells i Jordi Segura.

Els moviments polítics que 
s’han produït en els darrers 
dies no seran els únics. De 
moment, n’hi haurà dos d’au-
tomàtics. Per un cantó, la 
renúncia de dues diputades 
d’ERC al Congrés de Madrid 
-precisament per esdevenir 
conselleres de la Generalitat- 
provocarà que la igualadina 
Carolina Telechea sigui nova 
diputada a la capital d’Espa-
nya, tal i com ja va avançar La 
Veu, quelcom que succeirà per 
primera vegada en 104 anys, 
des del darrer diputat igualadí 
a Madrid, en democràcia. El 
que és una incògnita és quant 
temps serà diputada, perquè 
sembla imminent una convo-
catòria d’eleccions generals.
D’altra banda, la marxa d’Àn-
gels Chacón deixa un escó buit 
en el govern municipal d’Igua-

lada. Seguint l’ordre de la can-
didatura presentada fa tres 
anys, li toca a Jordi Segura, 
regidor d’Hisenda en el darrer 
mandat. És molt improbable 
que prengui ara aquesta àrea 
de gestió, però sembla segu-
ra una remodelació intensa 
del govern d’Igualada. D’altra 
banda, la marxa de Telechea 
no implica -segons el règim 
d’incompatibilitats- que dei-
xi obligadament el seu escó 

a l’Ajuntament. De fer-ho, la 
substituiria Iolanda Gandia.

Canvis a la Diputació?
La notícia que avançava La 
Veu la setmana passada sobre 
les possibilitats que l’actual 
vicepresident de la Diputa-
ció, Marc Castells, sigui el 
nou president en els propers 

dies ha saltat ja a molts mit-
jans de comunicació d’àmbit 
nacional. Efectivament, sem-
bla segur que la presidenta i 
alcaldessa de Sant Cugat del 
Vallès, Carme Conesa, deixi 
aquests càrrecs per encapçalar 
el Port de Barcelona, substi-
tuint Sixte Cambra, investigat 
en la trama del 3%. Aquí és on 

Marc Castells se situa com un 
dels clars candidats a ocupar la 
presidència, de fet, ja ho era a 
l’inici del present mandat. De 
fer-se públic aquest nou canvi, 
Igualada encara acumularia 
més poder polític, esdevenint 
sense cap mena de dubte una 
situació del tot inèdita en la 
història de la política catalana.



Àngels Chacón, una 
advocada experta en 
Comerç Exterior
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Nascuda a Igualada l’any 1978. Té, 
doncs, 40 anys d’edat.
És llicenciada en Economia per la Uni-
versitat de Barcelona i Enginyeria tèc-
nica en informàtica i gestió per la Uni-
versitat Oberta de Catalunya.
Actualment és secretària quarta del 
Parlament de Catalunya. 
Ha treballat com a administrativa a la 
delegació del Col·legi Oficial d’Agents 
Comercials de Barcelona a l’Anoia. A 
l’empresa privada, ha treballat com a 
programadora júnior al sector de les 

Nascuda a Igualada l’any 1968, té, 
doncs, 50 anys d’edat. És llicenciada en 
Dret per la Universitat de Barcelona i 
té formació especialitzada en Comerç 
Exterior. Des de l’any 2015 és tinenta 
d’alcalde i regidora de Dinamització 
Econòmica, Coneixement, Internaci-
onalització i Interior de l’Ajuntament 
d’Igualada. També és coordinadora 
del Projecte URBACT Retailink sobre 
la innovació en l’oferta comercial a les 
ciutats mitjanes. 
A banda d’aquesta activitat, des de l’any 

Alba Vergés, enginyera 
i economista, i de forta 
ascendència a ERC

2008 ocupa el càrrec de directora exe-
cutiva del Centre de Simulació 4D He-
alth per a la innovació en la seguretat 
del pacient, projecte al que s’ha dedicat 
molt intensament gairebé des del seu 
inici. L’any passat va ser nomenada Di-
rectora General d’Indústria de la Gene-
ralitat.
Prèviament, entre el 2011 i el 2015 va 
ser tinenta d’alcalde i regidora de Dina-
mització Econòmica, Comerç i Turis-
me de l’Ajuntament. En aquests matei-
xos anys també va ser coordinadora del 
Projecte URBACT 3D Cities sobre crei-
xement econòmic i innovació en l’àm-
bit de la salut. Abans del 2011, Chacón 
va desenvolupar la seva trajectòria pro-
fessional en empreses del sector privat 
del sector paperer, com a directora 
d’exportació dels mercats d’Orient Mit-
jà i Europa de l’Est,  i també va ser la ge-
rent de la Unió Empresarial de l’Anoia 
des del 2008 fins al 2011.
De petita ha tingut una vinculació im-
portant amb Vilanova del Camí, on el 
seu pare havia estat president de la sec-
ció local d’Unió Democràtica i regidor 
a l’Ajuntament vilanoví. La relació amb 
la política, doncs, no és un tema nou en 
Àngels Chacón, doncs ja de petita ho 
havia viscut a casa.  
Ha estat una impulsora de les relacions 
internacionals de l’Ajuntament d’Igua-
lada. A més, parla amb fluïdesa anglès 
i alemany. 

tecnologies de la informació i la comu-
nicació, desenvolupant programari de 
gestió de botigues de roba. Ha estat cap 
d’administració, comptabilitat i finan-
ces del Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (2008-2012), una entitat pública 
local que gestiona diferents centres per 
a la gent gran, incloent-hi una residèn-
cia, centres de dia, un hospital de dia 
per a malalts d’Alzheimer, pisos amb 
serveis i un servei d’atenció domicili-
ària a Igualada i a tota la comarca de 
l’Anoia.
Militant d’Esquerra Republicana de 
Catalunya des del 2011, després d’ha-
ver estat la número 3 de la llista a les 
eleccions a Igualada. Presidenta de la 
secció local d’ERC d’Igualada des del 
2012. És secretària de salut, benestar i 
ciutadania per ERC. Va ser diputada de 
la X i l’XI legislatures (2012-2017). 
De forta ascendència a les files d’Es-
querra, ha va ocupar un lloc entre els 
deu primers a la candidatura per Bar-
celona a les últimes eleccions del 21 de 
desembre. Vergés ha obtingut molta 
notorietat política com a presidenta de 
la comissió de l’Operació Catalunya, 
que va evidenciar l’actuació de les “cla-
vegueres” de l’estat espanyol en el nos-
tre país. També ha estat en la darrera 
legislatura presidenta de la comissió de 
Salut del Parlament. Sonava amb força 
com a candidata a l’alcaldia d’Igualada 
a les eleccions de l’any que ve.

EL PORTA A 
PORTA ARRIBA 
als carrers 
de l’Anoia

Consulta tota la 
informació a
anoiaverda.cat

/anoiaverda
@anoiaverda

Dilluns, 7 de maig

Sant Martí de Tous
Jorba

Dilluns, 14 de maig

Orpí
Carme

Dilluns, 21 de maig

El Bruc
Caste�olí

Dilluns, 4 de juny

La Pobla de Claramunt
La Torre de Claramunt

Dilluns, 18 de juny

Cape�ades 

Dilluns, 25 de juny

Copons
Be�prat
Santa Maria de 
Mira�es
Argencola
Montmaneu
Rubió
Veciana

EL NOU SERVEI AL TEU MUNICIPI COMENÇA...
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La cuina japonesa, 
la de les vinyales, la 

relació entre tecnolo-
gia i gastronomia, els 
escumosos, la cuina 

saludable i la formació 
en gastronomia, seran 
també protagonistes 

El Vadefoodies canvia l’espai del Museu de la Pell pel de la Plaça Castells.

PROGRAMA D’ACTES

La plaça Castells es convertirà avui i demà en un espectacular 
espai de gastronomia amb el Vadefoodies
REDACCIÓ / LA VEU 

L a cuina japonesa serà la 
gran protagonista de la 
quarta edició del Fes-

tival de Tendències Gastro-
nòmiques Vadefoodies, que 
se celebrarà avui divendres i 
demà dissabte a Igualada, a la 
renovada plaça Castells. Amb 
aquesta aposta per la gastro-
nomia del Japó, Vadefoodies 
organitza diverses activitats 
per conèixer més a fons la seva 
proposta culinària.
Entre els ponents més des-
tacats en cuina japonesa, el 
festival comptarà amb Roger 
Ortuño, autor de la web co-
merjapones.com, considerat 
el blog més influent d’Espanya 
i Amèrica Llatina sobre gas-
tronomia japonesa. Amb ell, 
i juntament amb Sergio Ortiz, 
xef i propietari del restaurant 
Antic Forn de Cervera, es 
durà a terme un tast de sakes i 
cuina japonesa. La pastisseria 
del Japó també tindrà el seu 
paper al Vadefoodies, amb un 
showcooking de la mà de Jordi 
Morelló, de la pastisseria Oc-
hiai de Barcelona, un dels xefs 
pastissers més ben valorats del 
panorama culinari actual.
A més de la cuina del Japó, hi 
haurà també altres tendències 
protagonistes. Coneixerem la 
cuina saludable de la mà del 
xef Xavier Pellicer, premi al 
Millor Restaurant de Verdu-
res del Món, en el Certamen 
We’re Smart, Think Vegeta-
bles! Think Fruit!, que orga-
nitza la guia We’re Smart Gre-
enpeace Guide.
D’altra banda, la cuina de les 
vinyales ens acostarà a aques-
ta espècie de cargol típic de 
la comarca de l’Anoia amb 
un tast de vinyales i un con-

curs de cuina. La relació entre 
cuina i tecnologia, s’abordarà 
amb l’exhibició de diferents 
tècniques innovadores, com 
la impressora 3D de Joel Cas-
tanyé de l’Escola d’Hosteleria 
i Turisme de Lleida, o el nit-
rogen líquid de Jordi Solà de 
l’escola Joviat de Manresa. Els 
escumosos i la formació en 
gastronomia, seran altres ten-
dències que tindran un paper 
destacat en aquesta edició.
En total, el programa compta 
amb una quinzena d’activi-
tats, que van des de formaci-
ons, ponències, exhibicions, 
degustacions i concerts, fins a 
concursos, tallers, receptes o 
showcooking, amb convidats 
de luxe per a cada ocasió. No 
hi faltarà, tampoc, l’eat street, 

DIVENDRES 1 DE JUNY
18:00h FORMACIÓ I GAS-
TRONOMIA, 4 Escoles, 4 
Exalumnes i 4 Tècniques Col.
loqui (Moderat per Joan Maria 
Morros, periodista de Rac1). 
Prèvia inscripció a la pàgina 
web. Claustre de l’Escola Pia.
- Escola d’Hoteleria i Turisme 
de Lleida, Joel Castanyé (Xef 
i propietari del Restaurant 
la Boscana amb una estrella 
Michelin)
- Escola CETT de Barcelona, 
Constança Lladó (primera 
promoció d’estudis universita-
ris de gastronomia)
- Escola Joviat Manresa, David 
Garcia (guanyador de la Sego-
na Edició de Top Chef)
- Escola Gremi de Pastisseria 
Barcelona, Lluís Costa (pas-
tisser i guanyador del concurs 
del millor croissant artesà de 
l’Estat Espanyol)
18:45h TÈCNIQUES DE 
LA GASTRONOMIA DEL 
FUTUR. Demostració i tast. 
Claustre de l’Escola Pia.
- Impressora 3D, Joel Cas-
tanyé (Escola d’Hoteleria i Tu-
risme de Lleida)
- Gelificants, Damià Mulà 
(CETT)
- Nitrògen líquid, Jordi Solà 
(Joviat Manresa)
- “Conchadora” de xocolata, 
Olivier Fernàndez (Escola 
Gremi de Pastisseria Barce-
lona)

20:00h INICI EAT STREET
Pati de l’Escola Pia
20:00h ESCUMOSOS AN-
CESTRALS, Camí cap a la 
puresa i la mínima intervenció
Cata de vins (Agustí Torelló, 
AT Roca) Prèvia inscripció a 
la pàgina web www.vadefoo-
dies.cat. Places limitades, Sala 
Polivalent de l’Escola Pia.
20:30h DJ FIXI
Pati de l’Escola Pia
20:30h TALLER DE COCTE-
LERIA. Taller Prèvia inscrip-
ció a la pàgina web www.va-
defoodies.cat Places limitades
Claustre de l’Escola Pia.
22:30h CONCERT PRIBITZ
Pati de l’Escola Pia
24:00h DJ
Pati de l’Escola Pia.

DISSABTE 2 DE JUNY
12:00h CONCURS DE VI-
NYALES. Concurs (Jurat for-
mat per: David Andrés, xef de 
l’Àbac i propietari del Somia-
truites; Emma Aixalà, Perio-
dista de RAC1; Pep Nogué, 
Periodista de Catalunya Rà-
dio; Carme Gasulls, Periodista
Blog Gastronomistas; Josep 
Manel Vivancos, President 
Confraria de la Vinyala; Fran-
cesc Puertas, Confrare Major 
de la Confraria de la Vinyala).
Pati de l’Escola Pia.
13:00h INICI DINAR DE LA 
VINYALA. Dinar - Heu de 
comprar els tiquets a la pàgi-

na web www.vadefoodies.cat. 
Pati de l’Escola Pia.
13:00h DJ ALBETA FRANK-
LIN. Pati de l’Escola Pia.
14:00h ENTREGA DE PRE-
MIS DEL CONCURS DE VI-
NYALES. Pati de l’Escola Pia
18:00h HEALTHY KITC-
HEN. Xerrada amb el xef Xa-
vier Pellicer (Premi al Millor 
Restaurant de Verdures del 
Món, en el Certamen We’re 
Smart, Think Vegetables! 
Think Fruit!, que organitza la 
guia We’re Smart Greenpeace
Guide, acompanyat per la pe-
riodista Emma Aixalà). Sala 
Polivalent de l’Escola Pia.
19:00h TAST DE SAKES I 
CUINA JAPONESA. Tast i 
maridatge (A càrrec de Roger 
Ortuño de Comer Japonés i 
Sergi Ortiz, xef i propietari del
restaurant Antic Forn de Cer-
vera) Prèvia inscripció a la 
pàgina web www.vadefoodies.
cat Preu: 10€ Places limitades. 
Claustre de l’Escola Pia.
19:00h DJ FIXI. Plaça Castells
19:45h SHOWCOOKING 
PASTISSERIA JAPONESA. 
Showcooking (Jordi Morelló 
de la Pastisseria Ochiai Barce-
lona). Plaça Castells.
20:00h INICI EAT STREET
20:30h CONCERT QUICO 
TRETZE I RED PÈRILL
22:00h DJ PD EFA
24:00h DJ FRANK TRAX
Plaça Castells.

un espai per menjar i beure 
mentre es pot gaudir de mú-
sica, teatre i activitats per a 

tota la família. Dos dies del 
festival de tendències gastro-
nòmiques Vadefoodies que 

convertiran Igualada en la 
capital de la cuina.  
Més informació a la Contraportada



Se li imputen delictes 
d’omissió de socors i 

homicidi amb impru-
dència, però el fet que 
el nen no portés el casc 

obligatori pot ser 
determinant

Jutjats d’Igualada.

La jutgessa decreta llibertat provisional per l’home implicat 
en l’accident mortal del pont de Montbui
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’home que va atropellar 
en un accident mortal 
a un nen de 13 anys 

que anava amb bicicleta va ser 
posat en llibertat provisional, 
després de declarar davant la 
magistrada del Jutjat d’Ins-
trucció número 4 d’Igualada, 
Ana Gómez González. 
La decisió ha estat presa des-
prés de la compareixença, on 
la jutgessa va determinar que 
l’investigat haurà de continuar 
assistint de manera periòdica 
als jutjats. La mesura es va de-
cidir només dos dies després 
de confirmar-se l’entrega del 
conductor del vehicle que va 
posar fi a la vida del menor.
L’home, sense antecedents pe-
nals, va presentar-se a la po-

  IGUALADA  | 11Divendres, 1 de juny de 2018

licia i va confessar que estava 
implicat en l’accident, la qual 
cosa confirmaria que, efecti-
vament, hi va intervenir un 
vehicle, descartant-se la possi-
bilitat, d’altra banda poc creï-
ble, que el nen s’hagués fet mal 
tot sol. Que el nen no portés 
el casc obligatori, però, podria 
ser determinant en el moment 
del judici.
Fonts properes al cas han ex-
plicat a La Veu que el detingut 

estava serè i disposat a expli-
car què havia passat, penedit 
d’haver-se amagat tants dies, 
i conscient que se l’estava 
buscant. Molt probablement 
va preferir el silenci motivat 
per la por a les conseqüències 
d’haver abandonat el lloc de 
l’accident, quelcom que sí va 
fer conscientment. 
A partir d’ara, el cas seguirà les 
actuacions judicials que deter-
mini la causa penal, a l’espera 
que finalitzin totes les diligèn-
cies i es fixi data per un judici. 
Se l’imputen delictes d’omissió 
de socors i homicidi per im-
prudència. 
La posada en llibertat de l’ho-
me ha ocasionat molts comen-

taris negatius a les xarxes soci-
als. Una dotzena de persones 
d’origen magrebí -com la víc-
tima- s’esperaven diumenge al 
migdia a les portes del jutjat. 

Aquest fet hauria ocasionat  
mesures per evitar donar da-
des que serveixin per ajudar 
a identificar públicament el 
causant de l’accident.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal de De-
cidim Igualada ha afir-
mat que “les famílies 

que es beneficien del programa 
de reutilització de llibres de 
text no poden optar fàcilment 
a cap altre ajut per afrontar el 
pagament dels llibres nous que 
igualment han de comprar. És 
un sense sentit, un “nyap”. I ja 
no parlem dels ajuts per a les 
famílies d’infants de 0-3 anys 
més necessitades, que ja ni de-
manen ajuts, segons la plata-
forma de confluència perquè 
directament ja no matriculen 
els seus fills”. 
El portaveu de Decidim Igua-
lada, Dario Castañé, demana al 
govern de Marc Castells que no 
s’amagui més darrera del pre-
text que els ajuts que s’atorguen 
van d’acord amb el nombre de 
sol·licituds. Considera que les 
polítiques d’ajuts que duu a 
terme per a escoles i llars són 
del tot insuficients per integrar 
tots els infants de la ciutat, per 
evitar el risc d’exclusió social.
Castañé entén que l’escola pú-
blica no sigui el model del go-
vern actual, però igualment 
creu que podria tenir objectius 
educatius més ambiciosos i 
de conjunt, mirant més a llarg 
termini i pel progrés de tots els 
ciutadans i ciutadanes, basats 
en dades de necessitats i pro-

Decidim diu que la 
política municipal d’ajuts 
per llibres és un “nyap”

blemàtiques objectives, en in-
formes reals. En canvi, lamenta 
Castañé, les bases que s’acaben 
d’aprovar en el darrer ple de 
maig perpetuen el mateix mo-
del de sempre per a la conces-
sió d’ajuts per a llibres de text 
i material escolar per una ban-
da, i d’ajuts per a les matricula-
cions d’escoles bressol, és el seu 
model, sense cap modificació 
ni introducció de cap model de 
tarifació social.
El regidor de Decidim pre-
gunta “creuen que realment 
aquesta política és suficient?”. 
En aquest sentit insisteix que 
“per això ens sembla també 
que la seva política no és a llarg 
termini, sinó reactiva i insufici-
ent, però reiterem el seu adagi 
“millor això que res” i hi afegim 
“mentre governi el PDeCAT””.
Sobre el tema de les llars d’in-
fants, Castañé recorda a més 
a més, que “amb el tancament 
de l’Espígol, van generar una 
segona discriminació, a banda 
de l’econòmica, la geogràfica”. 
El regidor explica que totes 
les llars d’infants estan a l’oest 
d’Igualada.
Decidim assegura que això 
fa que moltes famílies del 
centre urbà i l’est, on les da-
des de l’informe Igualada en 
Xifres 2016 indiquen que es 
concentra més gent en risc 
d’exclusió, no puguin accedir 
a una llar d’infants.
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La directora general de Publicacions Anoia,
 Pia Prat, en el moment de recollir el guardó.

La Veu de l’Anoia, guardonada en l’11a Convenció de la 
Premsa Comarcal pel seu 35è aniversari
REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de cent-cin-
quanta professionals 
de la comunicació 

(editors, periodistes, gabinets 
de comunicació i administra-
cions públiques) es van tro-
bar dissabte passat al Casal 
Riudomenc de Riudoms per 
assistir a la 11a Convenció de 
la Premsa Comarcal i Local i 
la 36a Assemblea Ordinària 
de l’ACPC.  Aquesta és una 
de les trobades sectorials més 
importants de l’any i durant 
tot un dia es van celebrar po-
nències per debatre els reptes 
de la professió, es va presentar 

un extens i detallat estudi uni-
versitari que analitza l’impacte 
a les xarxes socials als mitjans 
comarcals,  i es va fer el lliu-
rament de diversos premis a 
les publicacions i personalitats 
més destacades del darrer any, 
entre elles, La Veu de l’Ano-
ia, que va rebre un guardó en 
ocasió del seu 35è aniversari. 
Va recollir el premi la nostra 
directora general, Pia Prat.
En el transcurs de la jornada, 
Francesc Fàbregas, president 
de l’ACPC, va recordar “que la 
premsa comarcal som líders 
al nostre territori, som els que 
tenim més vendes i els únics 
que expliquem la realitat del 

territori lluny de la capital. 
A més, tot i la dificultat de la 
conjuntura, hem incrementat 
lectors en una franja d’edat tan 
bona com la que  va dels 30 o 
40 anys. Tot i així, hem de ser 
capaços de millorar els con-
tinguts i sobretot, de moder-
nitzar les nostres capçaleres, 
sense oblidar, però, que el pa-
per segueix sent el que centra 
el nostre volum de negoci i el 
que dóna la credibilitat”.
També es va fer el lliurament 
de la 7a edició dels Premis 
Premsa Comarcal, que patro-
cinats per Endesa, que guar-
donen les millors portades de 
l’any. En la categoria de diaris, 

bisetmanaris i setmanaris, el 
primer premi va ser per Hora 
Nova (Figueres). La Veu de 

l’Anoia va ser finalista amb la 
portada en ocasió del referèn-
dum de l’1 d’octubre.

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament durà a 
terme el proper estiu 
un total de 38 treballs 

d’asfaltatge en carrers, places i 
rotondes de la ciutat. Tal i com 
ha detallat aquest dimecres, 30 
de maig, el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont, 
el consistori preveu executar 
les tasques entre els mesos de 
juliol i agost i, en total, s’allar-
garan aproximadament quatre 
setmanes. Els recursos desti-
nats aquest 2018 al Pla Anual 
d’Asfaltatge seran uns 495.000 
euros i la superfície total en 
què s’actuarà seran gairebé 
40.000 m2 de ferm.
Segons s’ha explicat avui, 
aquest any s’asfaltaran, a Les 
Comes, l’Av. Països Catalans, 
entre c/ Bèlgica i c/ Alemanya 
i la rotonda de la confluència 
entre el c/ Alemanya i el c/ 
Lecco. A Llevant, les actuaci-
ons correspondran al c/ Dà-
lies, entre c/ Dr. Pujades i c/ 
Pau Muntades; el c/ Mn. Josep 
Forn, entre Av. Mestre Mun-
taner i c/ Vicenç Pedriça; els 
carrers Tulipes i Crisantems, 
tots dos entre Av. Pau Casals i 
c/ Dàlies; els carrers Magnò-
lies, Orquídies i Nards, en els 
tres casos entre el c/ Dàlies i 
el c/ Nicolau Tous; i els car-
rers Vicenç Pedriça i Fra Roc 
Olzinelles, tots dos entre el 
c/ Nicolau Tous i el c/ Mn. 
Josep Forn.
Al Centre s’asfaltarà el c/ Òde-
na, entre Pg. Verdaguer i Rbla. 
General Vives; el c/ Vidre, en-
tre c/ Sant Jordi i c/ Soledat; 

L’Ajuntament farà fins a 38 reasfaltaments de places 
i carrers de diferents barris aquest estiu

el c/ Virtut, entre c/ Cardenal 
Vives i c/ Joaquima Vedruna; 
i el c/ Mariano Cuyner, entre 
c/ Òdena i c/ Sant Josep. A la 
zona Nord, el c/ Òdena, en-
tre Av. Barcelona i Av. Mestre 
Muntaner; la rotonda de l’Av. 
Catalunya i la Ctra. Manresa; 
el c/ Dr. Fleming, entre Pl. 
Sardana i Ctra. Manresa; la 
Pl. Sardana, entre c/ Bellprat i 
c/ Calaf; el c/ Pierola, entre c/ 
Calaf i Av. Barcelona; el Ptge. 
Colomer, entre Ctra. Manresa 
i c/ Trobadiners, el c/ Carme 
Verdaguer, entre Ctra. Man-
resa i Ptge. Colomer.
Al Centre-Ponent, s’actuarà 
al c/ Joan Maragall, entre Av. 
Balmes i c/ Santa Caterina; 
al c/ La Torre, entre c/ Martí 
Franquesa i c/ Santa Caterina; 
al c/ Prat de la Riba, entre Av. 
Àngel Guimerà i c/ Germanes 
Castells; i el c/ Joan Llimona, 
entre c/ Prat de la Riba i c/ Sor 
Rita Mercader. I, finalment, a 
Ponent, s’asfaltaran el c/ Mare 
de Déu d’Àfrica, entre c/ Co-
vadonga i c/ Desamparats; el 
c/ Mare de Déu del Remei, en-
tre c/ Covadonga i c/ Mare de 
Déu de la Begonya; el c/ Mare 
de Déu de la Begonya, entre c/ 
Mare de Déu d’Àfrica i Ronda 
de Fàtima; el c/ Mare de Déu 
de la Fontsanta, entre c/ Mare 
de Déu d’Àfrica i Ronda de 
Fàtima; el c/ Mare de Déu de 
Núria i el c/ Mare de Déu del 
Remei, tots dos entre c/ Mare 
de Déu d’Àfrica i c/ Mare de 
Déu del Remei; i el c/ Sant 
Jaume Sesoliveres, entre c/ Pe-
nedès i carretera B-222.
En tots els casos, segons ar-

gumenta Pont, es prioritzen 
aquelles vies que presenten 
més desperfectes i les que su-
porten un major volum de 
trànsit. Complementàriament 
a aquests carrers l’Ajunta-
ment preveu, també aquest 
2018, asfaltar la zona blanca 
d’aparcament gratuït ubicada 
entre els carrers Piera i Calaf, 
que actualment presenta una 
superfície de terra força mal-
mesa per les pluges.

Noves càmeres de 
control d’accés
Jordi Pont ha avançat, a més, 
que en les properes setmanes 
es durà a terme la instal·la-
ció de dues noves càmeres de 
control d’accés en dos carrers 

de pas exclusiu per a veïns i 
serveis: al c/ Aurora des del c/ 
Sebastià Artés i a l’Av. Andorra 
des del c/ Sant Martí de Tous. 
A més, la regidoria de Qua-

litat Urbana també estudia 
ubicar una altra càmera de les 
mateixes característiques al c/ 
Galícia, en el seu accés des del 
c/ Òdena.

Aquests són, marcats en vermell, els trams que es reasfaltaran.



El Sopar Empresarial 
UEA, el 12 de juliol

L’economia circular centrarà, dimarts vinent, la quarta edició 
de la Jornada d’Innovació a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí i el Cen-
tre Tecnològic Leitat 

organitzen de nou la IV Jorna-
da d’Innovació a l’Anoia. L’acte 
tindrà lloc el proper 5 de juny 
de 9:15 a 12 h, al Centre d’In-
novació Anoia, a Vilanova del 
Camí, i cal fer inscripció gra-
tuïta a peconomica@vilanova-
delcami.cat. L’economia circu-
lar i el nou model econòmic de 
gestió dels recursos centrarà la 
jornada d’Innovació, un tema, 
ha dit el regidor de Promoció 
Econòmica Francisco Palacios 
que s’ha inclòs com un dels 7 
objectius del projecte Europa 
2020 i que ha de generar llocs 
de treball, augmentar la pro-
ductivitat i incentivar la inno-
vació.
La Jornada d’Innovació s’adre-
ça a emprenedors, empresaris 
i industrials però també a totes 
les persones interessades en 
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El Sopar Empresarial UEA 
ja té data: se celebrarà el 
proper dijous 12 de juliol. 
És la nit del sector econòmic 
i empresarial de la comarca 
de l’Anoia i enguany, que ar-
riba a la seva 18a  edició. 
Un any més, la UEA convo-
ca els Premis Empresarials 
amb l’objectiu de reconèixer 
el treball dels petits i mitjans 
empresaris, autònoms i em-
prenedors de la comarca. El 
període de presentació de 
candidatures finalitza el dia 
15 de juny, i el veredicte es 
coneixerà el dia del Sopar de 
l’Empresari.

experimentar aquest nou mo-
del de gestió econòmica que el 
regidor Francisco Palacios re-
sumia dos conceptes: aprofitar 
al màxim els recursos i reduir 
al mínim els residus.
Els parlaments inicials 
d’aquesta Jornada d’Innovació 
aniran a càrrec de l’alcaldessa 
Noemí Trucharte, Jordi Willi-
am, President de Leitat i Blai 
Paco, President de la UEA.
Alba Cabañas, Directora de 
l’Àrea Tècnica de Foment del 
Treball pronunciarà la prime-
ra ponència, que girarà entorn 
a l’economia circular des d’una 
òptica empresarial, mentre 
que Sònia Puerto, Project Ma-
nager de Leitat oferirà eines 
per a la innovació en econo-
mia circular. Tot seguit s’obrirà 
una de les parts de la Jornada 
més importants, segons Pala-
cios, un espai de networking 
per intercanviar experiències, 
fer contactes, plantejar neces-
sitats i crear sinèrgies.

Taula rodona sobre 
innovacions industrials
Després d’una pausa per a l’es-
morzar networking s’obrirà 
una taula rodona sobre inno-
vacions industrials en el marc 
de l’economia circular que mo-
derarà el periodista de La Veu 
de l’Anoia, Jordi Puiggrós. Pol 
Merino de Biprocel; Carolina 
Fernández de Futureco Bios-
cience; Joan Mateu de Masaca 
i Jordi Enrich d’Iglú de Vent, 
exposaran al públic les seves 
experiències empresarials.
El titular de Promoció Eco-
nòmica ha posat en valor la 
col·laboració publicoprivada, 
entre l’Ajuntament i Leitat, per 
fer prosperar temes tan trans-
versals com l’economia circu-
lar. Aquesta jornada, ha dit 
Palacios, ha tingut en compte 
tots els agents implicats: l’ad-
ministració, el centre Tecno-
lògic Leitat, les associacions 
empresarials com la UEA, 

però també els industrials, 
amb l’Associació de Polígons 
dels Plans i els mitjans de co-
municació.
Com en altres edicions, des-
prés de cloure la jornada 
s’ofereix un servei gratuït d’as-
sessorament personalitzat en 
innovació per a les empreses 
que ho sol·licitin. 
Aquest acte compta amb 

el suport del Departament 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, 
Catalunya Emprèn, el Fons 
Social Europeu i la Diputació 
de Barcelona. I la col·labora-
ció dels mitjans locals: Ràdio 
Nova, Vilanova Informació i 
TVVilanova, La Veu de l’Ano-
ia i veuanoia.cat i l’Associació 
Polígons dels Plans.

L’Ajuntament aprova construir un dipòsit d’aigua 
freàtica per abastir el Parc Central
REDACCIÓ / LA VEU 

El ple municipal va apro-
var el projecte d’obres 
per a la construcció 

d’un nou dipòsit que ha de 
permetre regar el Parc Central 
d’Igualada amb aigua freàtica. 
Jordi Pont, tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, ha explicat 
els detalls d’aquesta operació 
que, amb un cost aproximat de 
275.000 euros, permetrà por-
tar aigua del subsòl del barri de 
Les Flors fins a l’Avinguda Ca-
talunya i abastir aquesta gran 
zona verda de recent creació.
Actualment, a tocar del Ce-
mentiri Vell, existeix un pou 
que es fa servir únicament per 
al reg de la zona adjacent al 
mateix cementiri. Els estudis 
duts a terme, però, indiquen 
que la capacitat d’aquest pou és 
superior al seu ús actual i que 
està en condicions de servir 
també a altres espais verds.
Així doncs, en les properes set-
manes es preveu dur a terme 
les obres, que han de tenir una 
durada de tres mesos. En pri-
mer lloc s’arranjarà el pou exis-
tent a la zona del cementiri i 
se’l dotarà de més profunditat, 
per aprofitar millor les seves 
aigües, i també d’un nou equip 
de bombeig.

Canonada des del cementiri
A partir d’aquí, es crearà una 
nova canonada que segui-
rà l’Av. Pau Casals en sentit 
ascendent fins a arribar a 
l’antiga N-II i al Parc Central. 
Un cop allà, a la confluència 
entre l’Av. Catalunya i el c/ 
Itàlia, es construirà un nou 
dipòsit de formigó soterrat, 
de 4 metres de fondària i 200 
m3 de capacitat. Disposarà 
també d’un equip de cloració 
i d’un sistema de telecontrol 
que permetrà regular a dis-
tància el seu funcionament.

Tal i com explica Jordi Pont, 
aquesta operació s’ha plan-
tejat tenint en compte que 
el nou dipòsit haurà d’assu-
mir el reg dels 20.000 m2 del 
parc ja existents actualment 
entre els carrers França i Ità-
lia i, més endavant, també 
els 25.000 m2 de la futura 
ampliació entre es carrers 
d’Itàlia i Guimaraes, que es 
troba ara mateix en estudi. A 
banda, s’ha contemplat l’op-
ció de connectar-hi, si fos 
necessari en el futur, altres 
pous d’aigua freàtica exis-

tents a la zona industrial de 
Les Comes.
Pont apunta, en conclusió, 
que “amb aquesta intervenció 
no només s’assolirà un estalvi 
molt important perquè es dei-
xarà de fer servir per a aquest 
ús l’aigua de la xarxa de sub-
ministrament regular, sinó 
que el reg de la gran explana-
da d’herba del Parc Central 
quedarà garantit, aprofitant 
també de manera eficient i 
responsable les reserves d’ai-
gua freàtica que té Igualada al 
seu subsòl”.

El 13 de juny, taula 
rodona sobre conflicte 
en l’àmbit familiar

El proper dimecres, 13 de 
juny, tindrà lloc a les 18 ho-
res a la Biblioteca Central 
una taula rodona sobre Al-
ternatives al litigi judicial en 
la resolució de conflictes en 
l’àmbit familiar, organitzat 
per l’Associació de Psicòlegs 
de l’Anoia. Activitat gratuï-
ta, però requereix inscripció 
a copc.cat/cursos. La medi-
ació, la teràpia familiar, i la 
coordinació de coparenta-
litat poden ser millor que 
anar a judici.
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El jove va rebre el 
suport físic del diputat 
Joan Tardà, i a través 
de les xarxes, de molts 
polítics, entre ells Car-
les Puigdemont o Ga-

briel Rufián

L’igualadí Joan Mangues, a les portes del jutjat de Madrid.

El proper divendres 
8 de juny, Sopar 
Groc Solidari de 
suport als familiars 
de presos i exiliats

Joan Mangues declara a Madrid i insisteix que el 
seu tuit era només “una crítica social”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’igualadí de 21 anys 
Joan Mangues va de-
clarar dilluns al jutjat 

d’instrucció número 12 de 
Madrid acusat d’un presump-
te delicte d’injúries i calúm-
nies per haver fet un piulet 
arran de la mort d’un venedor 
ambulant senegalès al barri 
madrileny de Lavapiés el 15 
de març. Mangues només va 
contestar a les preguntes del 
seu advocat, Joan Boix, i va 
defensar davant del magistrat 
que el seu piulet era una “crí-
tica social”. 
En concret, el jove va con-
testar a un missatge de l’al-
caldessa de Madrid, Manuela 
Carmena, i li va dir: “Manu-
ela, que Mmame Mbage no 
ha muerto, lo han matado a 
palos”. Com ja va esmentar 
la passada setmana a La Veu, 
l’advocat de Mangues va ex-
posar que s’havien produït 
moltes irregularitats proces-
sals i va demanar que judici 
fos nul. El fiscal ni es va pre-
sentar a la sala. 
Mangues va declarar a l’agèn-
cia ACN que “els sindicats 
se senten al·ludits però no hi 
ha cap mena d’interpel·lació 
ni són citats directament. “A 
pals” és una expressió col·lo-

El divendres 8 de juny se ce-
lebrarà al Museu de la Pell 
d’Igualada el Sopar Groc So-
lidari, una iniciativa d’Òm-
nium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana amb el 
suport del Casal Popular El 
Foment, per recaptar diners 
per l’Associació Catalana 
pels Drets Civils que agrupa 
familiars de presos polítics i 
exiliats. 
L’acte comptarà amb la pre-
sència de familiars de presos 
i exiliats com Ferran Civit, 
company de Meritxell Serret. 
Es tracta d’una iniciativa molt 
original, inèdita en el seu for-
mat, que pretén aconseguir 
molta participació per part 
de la població.

Col.laboració de quatre 
cuiners i moltes empreses
El sopar tindrà el segell de 
quatre restauradors iguala-
dins que, en una aliança inè-
dita, han decidit sumar es-
forços de manera totalment 
desinteressada per organitzar 
dos menús –el normal i el 
vegà- que tenen com a pro-
ductes base ingredients de 
color groc. 
Els cuiners Joan Fontanella 
del restaurant Bitok, Josep 
Hernández de Cal Pantomè-
nia, Joan Boix del restaurant 
Cord Verd i el cuiner Oriol 
Càlichs han dissenyat plats 
com ara una crema de blat de 
moro amb ou escumat o una 
hamburguesa de cigronet de 
l’Alta Anoia amb salsa de to-
màquet sec.
Molts dels proveïdors que 
aporten els ingredients per 
al Sopar Groc Solidari ho fa-
ran desinteressadament, i un 
equip de més de quaranta vo-
luntaris faran possible l’àpat. 
L’acte comptarà amb l’actua-
ció musical de l’artista iguala-
dina Adriana Muntané.
Els tiquets del Sopar s’han 
d’adquirir prèviament al 
Casal Popular El Foment 
d’Igualada per un preu de 
25€ abans del dimarts dia 5 
de juny.

quial que podríem fer servir 
qualsevol de nosaltres per dir, 
per exemple, quin pal d’exa-
men o quin pal de dia’, ha ma-
tisat Mangues.

E seu advocat, Joan Boix, ha 
aclarit que el seu client “no va 
fer cap interpel·lació directa a 
ningú” en el piulet i, per tant, 
considera que els tres col·lec-
tius de policies que van inter-
posar la querella contra ell no 
es poden sentir interpel·lats. 
Mangues va rebre el suport 
d’Òmnium, l’ANC i també 
la de dirigents polítics com 
el diputat d’ERC al congrés 
espanyol Joan Tardà, que va 
acompanyar el jove igualadí 
al jutjat. A més, Carles Puig-

demont va fer una piulada de 
suport a Mangues en què li 
va transmetre “molts d’ànims 
i una abraçada ben forta”. 
També va rebre una trucada 
del diputat republicà Gabriel 
Rufian. 
Unes tres-centes persones es 
van concentrar diumenge al 
vespre a la plaça de l’Ajun-
tament per mostrar suport 
a Mangues. El jove ha rela-
tat que està “content” amb la 
seva declaració i confia que la 
causa es pugui arxivar.

L’Assemblea Nacional 
Catalana va denunci-
ar dilluns que el cotxe 

particular de la coordinadora 
de l’ANC a l’Anoia, Rosa Poch, 
havia aparegut pintat en la seva 
part posterior amb la paraula 
“Separata”. Els fets s’haurien 
produït a Igualada, al Passeig 
Verdaguer, on l’automòbil va 
romandre pocs minuts aparcat, 
o bé a Vallbona d’Anoia. 
L’ANC Anoia ha redactat 
aquesta setmana un comuni-
cat, en què es reflexa el pensa-
ment de molta part de l’inde-
pendentisme pacífic, que no 
troba respostes efectives fruit 
de les seves iniciatives, i per 
altra banda troba violència i 
menyspreu. Diu el següent:
“Plantar cara al feixisme no és 
feina dels independentistes, és 
feina de tots els demòcrates. 
El cop d’estat del 155, vigent 
i segurament per quedar-se, 
ha modificat i modifica, 

L’ANC denuncia un atac contra el cotxe particular 
de la coordinadora de l’entitat a l’Anoia

cada dia més, la convivèn-
cia pacífica del nostre país. 
No n’hi ha prou de tenir presos 
polítics i exiliats. Van espor-
gant totes les llavors que cre-
uen perilloses pel seu sistema, 
demostrat corrupte i sistèmic. 
L’extrema dreta, revifada i to-
lerada al carrer, actua amb tota 
impunitat: manifestacions ul-
tres amb violència; atac a sím-
bol legítims de l’ajuntament de 
Barcelona; destrosses al parc 
dels infants de Masquefa, amb 
rodes punxades a membres 
de regidories o CDRs; atacs, 
menyspreu i criminalització 

constants als nostres socis i 
simpatitzants de Vilanova del 
Camí... fins i tot han convertit 
el nostre Parlament en un circ. 
El passat divendres dia 25 de 
maig, la nostra coordinadora 
Comarcal, va patir una bre-
tolada amb pintades al seu 
cotxe. Llaços grocs i pacifisme 
contra vandalisme, creus cel-
tes o gamades i insults. Bus-

cant la por amb la provocació. 
Com més cedim més creixen. 
Des de l’ANC comarcal Anoia, 
junt amb totes les Territorials 
denunciem aquests actes i ma-
nifestem la nostra perseveran-
ça a treballar des dels pobles, 
barris i racons per la demo-
cràcia i la dignitat, sense por, 
els agradi o no, fins a la Repú-
blica Catalana”.

“Com més cedim, més 
creixen”, diu en un co-
municat l’ANC Anoia, 

en reflex del pensament 
de molta part de l’in-

dependentisme, que no 
troba respostes 
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Premsa Comarcal

Redacció
Des de fa molts anys, 

Endesa desenvolupa 
les seves operacions in-
tegrant el compromís 
ambiental com un eix fo-
namental en la seva acti-
vitat. En aquest context, 
la Companyia ha reiterat 
el seu compromís amb les 
principals iniciatives en 
matèria de sostenibilitat 
i amb els 10 principis del 
Pacte Mundial de les Na-
cions Unides, una inicia-
tiva en la qual sempre ha 
mantingut una activitat 
intensa tant a escala glo-
bal com local.

En aquest sentit, i 
com a conseqüència de 
la vinculació i el compro-
mís de la Companyia en 
el dia a dia del territori, 
Endesa treballa en tres 
línies d’actuació a Cata-
lunya en matèria de medi 
ambient (preservació del 
territori, divulgació me-
diambiental i reducció 
de l’impacte ambiental), 
les quals es concreten en 
múltiples projectes als 
quals es dona suport.

LA DIVULGACIÓ  
MEDIAMBIENTAL

Portada a terme per la 
Fundació Endesa, cal des-
tacar l’activitat d’Endesa 
Educa que, amb unes 600 
activitats, arriben a més 
de 15.000 participants 
cada curs escolar (de se-

5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient
❱ Endesa desenvolupa diverses iniciatives arreu de Catalunya amb l’objectiu d’ajudar a preservar l’entorn natural 

Sola, o en col·laboració amb les administracions i associacions, Endesa contribueix  
a les nostres comarques amb diversitat d’accions per desenvolupar solucions que  
contribueixin al desenvolupament sostenible i a la preservació del medi ambient

Protecció de l’avifauna en estructures elèctriques d’arreu de Catalunya, per tractar d’evitar l’electrocució, amb material 
aïllant, i minimitzar i racionalitzar la xarxa en entorns naturals

Estudi dels beneficis ecològics dels corredors de seguretat que hi ha sota les línies elèctriques a les comarques del  
Bages, del Moianès, d’Osona i el Vallès Oriental

Anualment treballa en la campanya de protecció dels boscos del Principat

Col·labora en la regulació del cabal del rius de Lleida i Tarragona

Projecte ENDESABATS, amb l’objectiu d’estudiar i contribuir a conservar les espècies de ratpenats que habiten en determinades 
dependències de les centrals hidràuliques de les conques dels rius Ter, Fluvià, Noguera Pallaresa i Ribagorçana

A Lleida ajuda a la millora de l’entorn dels ossos al Pirineu lleidatà

Juntament amb els Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, treballa per la protecció del gaig blau 

En conveni amb els ajuntaments de Sant Adrià i Badalona, ha cedit els pantalans de l’antiga central tèrmica de Sant Adrià 
de Besòs, per tal de crear un parc d’escull artificial en el tram litoral entre aquests termes

Reproducció de la tortuga mediterrània  a la  comarca de les Garrigues

Rescat de peixos a canals de les comarques de Noguera, Pallars Jussà i Segrià

Protecció del voltor negre de la demarcació de Lleida

tembre a juny). L’objec-
tiu és impulsar hàbits i 
actituds vers l’eficiència 
energètica i la sostenibi-
litat, començant des de 
l’educació. 

En destaca, pel seu 
volum i abast, el taller 
itinerant Play Energy, 
un taller pràctic sobre 
energia que aquest any 
portarà a les aules de 89 
centres educatius el valor 
de l’energia. El tour arri-
barà als 8.450 alumnes de 
les quatre demarcacions.

REDUCCIÓ DE L’IMPACTE 
MEDIAMBIENTAL

Objectiu: Reducció de  
l’emissió de CO2  
a Catalunya

Endesa ha aconseguit 
reduir en els darrers sis 
anys un total de 4.400 to-
nes d’emissions de CO2 a 
Catalunya, l’equivalent 
al consum energètic —
en llum i gas— de 834 
llars de 75 m2. Aquesta 
fita s’ha assolit gràci-
es a la implantació de 
mesures eficients a la 
xarxa elèctrica de dis-
tribució i l’objectiu és 
continuar avançant en 
aquest camí cap a la sos-
tenibilitat, com així ho 
acredita l’adhesió de la 
Companyia al Programa 
d’Acords Voluntaris de 
la Generalitat des del 
2012. 

les bateries, piles, cables, 
metalls, etc.— o reciclar 
—ja siguin fustes, matè-
ries inorgàniques, com-
postos metàl·lics, etc.— o 
incús regenerar —com els 
olis minerals.

Millora de l’eficiència  
energètica en centrals  
hidràuliques

Des de la construcció 
de les primeres centrals 
hidroelèctriques —fa 
més de cent anys— fins 
a les darreres —fa tres 
dècades— la tecnologia 
d’aquestes instal·lacions 
s’ha anat modernitzant i 
adaptant als nous temps. 
El salt més important s’ha 
produït amb les darreres 
innovacions tecnològi-
ques, que han permès 
introduir importants mi-
llores d’eficiència, i esde-
venir així peces clau per 
a la transició energètica. 

Totes aquest millores 
inclouen les diferents cen-
trals hidroelèctriques de 
Flix, Riba-roja, Balaguer, 
Térmens, Lleida, Mora-
lets, Bossòst, Camarasa, 
Escales, Montanyana, 
Canelles, Esterri, Gavet, 
Oliana, Pasteral, Seròs, 
Sau, Vielha i Benòs.

Increment de la mobilitat 
elèctrica per millorar la 
qualitat de l’aire

En aquest sentit la 
Companyia està imple-
mentant diferents acci-
ons que passen des d’un 
pla per promoure la mo-
bilitat elèctrica entre els 
seus treballadors, fins a 
promoure el car sharing 

entre els seus empleats o 
augmentar la flota elèc-
trica i híbrida dels seus 
transports. 

Endesa també dedica 
esforços a millorar la ca-
pacitat eòlica. Així, s’han 
comprat dos parcs eòlics 
que abans eren d’una al-
tra societat, que són el de 
Les Forques i el de Mon-
targull.

Endesa ha aconseguit  
valoritzar el 88% dels 
residus retirats durant  
el 2017 a Catalunya

Aquest procés es rea-
litza per aprofitar al mà-
xim els residus derivats 
de les diferents obres de 
manteniment i millora de 

la xarxa elèctrica. 
El concepte de valo-

rització fa referència als 
residus que Endesa, a tra-
vés d’un gestor autoritzat, 
sotmet a tractament o bé 
es poden recuperar —com 

PROJECTES DESTACATS D’ENDESA PER LA PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
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litat, començant des de 
l’educació. 

En destaca, pel seu 
volum i abast, el taller 
itinerant Play Energy, 
un taller pràctic sobre 
energia que aquest any 
portarà a les aules de 89 
centres educatius el valor 
de l’energia. El tour arri-
barà als 8.450 alumnes de 
les quatre demarcacions.

REDUCCIÓ DE L’IMPACTE 
MEDIAMBIENTAL

Objectiu: Reducció de  
l’emissió de CO2  
a Catalunya

Endesa ha aconseguit 
reduir en els darrers sis 
anys un total de 4.400 to-
nes d’emissions de CO2 a 
Catalunya, l’equivalent 
al consum energètic —
en llum i gas— de 834 
llars de 75 m2. Aquesta 
fita s’ha assolit gràci-
es a la implantació de 
mesures eficients a la 
xarxa elèctrica de dis-
tribució i l’objectiu és 
continuar avançant en 
aquest camí cap a la sos-
tenibilitat, com així ho 
acredita l’adhesió de la 
Companyia al Programa 
d’Acords Voluntaris de 
la Generalitat des del 
2012. 

les bateries, piles, cables, 
metalls, etc.— o reciclar 
—ja siguin fustes, matè-
ries inorgàniques, com-
postos metàl·lics, etc.— o 
incús regenerar —com els 
olis minerals.

Millora de l’eficiència  
energètica en centrals  
hidràuliques

Des de la construcció 
de les primeres centrals 
hidroelèctriques —fa 
més de cent anys— fins 
a les darreres —fa tres 
dècades— la tecnologia 
d’aquestes instal·lacions 
s’ha anat modernitzant i 
adaptant als nous temps. 
El salt més important s’ha 
produït amb les darreres 
innovacions tecnològi-
ques, que han permès 
introduir importants mi-
llores d’eficiència, i esde-
venir així peces clau per 
a la transició energètica. 

Totes aquest millores 
inclouen les diferents cen-
trals hidroelèctriques de 
Flix, Riba-roja, Balaguer, 
Térmens, Lleida, Mora-
lets, Bossòst, Camarasa, 
Escales, Montanyana, 
Canelles, Esterri, Gavet, 
Oliana, Pasteral, Seròs, 
Sau, Vielha i Benòs.

Increment de la mobilitat 
elèctrica per millorar la 
qualitat de l’aire

En aquest sentit la 
Companyia està imple-
mentant diferents acci-
ons que passen des d’un 
pla per promoure la mo-
bilitat elèctrica entre els 
seus treballadors, fins a 
promoure el car sharing 

entre els seus empleats o 
augmentar la flota elèc-
trica i híbrida dels seus 
transports. 

Endesa també dedica 
esforços a millorar la ca-
pacitat eòlica. Així, s’han 
comprat dos parcs eòlics 
que abans eren d’una al-
tra societat, que són el de 
Les Forques i el de Mon-
targull.

Endesa ha aconseguit  
valoritzar el 88% dels 
residus retirats durant  
el 2017 a Catalunya

Aquest procés es rea-
litza per aprofitar al mà-
xim els residus derivats 
de les diferents obres de 
manteniment i millora de 

la xarxa elèctrica. 
El concepte de valo-

rització fa referència als 
residus que Endesa, a tra-
vés d’un gestor autoritzat, 
sotmet a tractament o bé 
es poden recuperar —com 

PROJECTES DESTACATS D’ENDESA PER LA PRESERVACIÓ DEL TERRITORI
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L’Ajuntament destinarà 
470.000€ més al servei 
de neteja, amb reforços 
de la recollida de volu-
minosos a la porta de 

casa, o l’hidronetjadora

Algunes inversions s’efectuaran al CEIP Gabriel Castellà.

Diumenge Festa de les Rodes, 
evolució de la Festa de la Bicicleta
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest diumenge, 3 de 
juny, a les 11h, Igua-
lada celebrarà no-

vament la Festa de les Rodes. 
La proposta, coordinada per 
l’Ajuntament conjuntament 
amb el Consell Esportiu de 
l’Anoia i els centres educatius 
de la ciutat, coincideix també 
amb la Setmana Sense Fum i 
té la voluntat d’incentivar hà-
bits de mobilitat sostenible, 
fomentar l’activitat física i dur 
a terme una activitat familiar 
i escolar. 
La iniciativa es va impulsar 
l’any passat com una evolu-
ció de la popular Festa de la 

Bicicleta, obrint la participa-
ció a patinets, patins, skates i 
longboards, és a dir qualsevol 
transport amb rodes i sense 
motor. El lloc de sortida serà 
la Plaça Catalunya, a l’extrem 

oest del Passeig Verdaguer, de 
manera que el recorregut tor-
narà a ser planer i adequat per 
a tots els usuaris. Les inscrip-
cions es poden fer a les esco-
les o el mateix dia al lloc de la 
sortida. 
Es podrà optar entre dos cir-
cuits: un de 7,8 quilòmetres 
per bicicletes i un altre de 2,30 
quilòmetres per la resta d’ele-
ments. Serà obligatori l’ús del 
casc i a l’arribada a la Plaça 
Cal Font hi haurà diferents 
activitats obertes per a tot-
hom, organitzades per l’Igua-
lada Femení d’Hoquei Línia, 
l’Igualada Hoquei línia, la sec-
ció de Triatló de CAI i l’Anoia 
Trial Academy.

Aquest estiu vinent, 110.000€ 
d’inversions a les escoles públiques
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament durà a ter-
me novament, el proper 
estiu, inversions per va-

lor de 110.000 euros als centres 
escolars de titularitat munici-
pal. Aquestes actuacions s’em-
marquen en el Pla Plurianual 
de Millora i Manteniment dels 
Centres Escolars, que pivoten 
conjuntament les regidories 
d’Ensenyament i de Qualitat 
Urbana. L’import destinat en 
aquesta ocasió suposarà que, 
des de l’any 2015, moment en 
què l’Ajuntament va adoptar 
regularment aquest pla d’in-
versions, s’hi hagin destinat 
aproximadament 440.000 
euros.
Aquest pla especial es va in-
corporar en el seu moment al 
pressupost de la corporació 
precisament amb la voluntat 
de posar al dia i millorar gra-
dualment els espais i recur-
sos dels centres, respondre a 
les peticions i demandes dels 
equips directius i de les AM-
PAs i reforçar les actuacions 
de manteniment que ja s’exe-
cuten de manera regular en 
escoles i altres instal·lacions 
municipals. 
Aquests 110.000 euros pre-
vistos, permetran substituir el 
paviment de dues sales de la 
llar d’infants La Lluna; reparar 
la plataforma elevadora i subs-
tituir diversos envidraments 
del CEIP Gabriel Castellà; ins-
tal·lar un descalcificador, afe-
gir una barana a l’edifici d’ad-
ministració i adoptar mesures 

dissuasòries contra els coloms 
a la façana Sud del CEIP Ra-
mon Castelltort; substituir la 
bomba de calor del CEIP Emi-
li Vallès; renovar la fusteria de 
la balconada i afegir mesures 
preventives contra la legio-
nel·la al CEIP Garcia Fossas; i 
adequar els talussos del CEIP 
Dolors Martí. En total, doncs, 
seran sis els centres educatius 
de titularitat municipal que 
enguany seran objecte aquest 
estiu del pla plurianual de mi-
llora i manteniment.
La regidora d’Ensenyament, 
Patrícia Illa, defineix aquest 
pla d’inversions, que es de-
senvolupa any a any, com “un 
pla viu que respon a les neces-
sitats detectades pels equips 

responsables dels centres, per 
les seves associacions de ma-
res i pares i pels serveis tècnics 
municipals”. Illa afegeix que 
“els centres escolars són edi-
ficis que pateixen un desgast 
molt important i, amb aquesta 
iniciativa que duem a terme 
des del 2015, volem anar més 
enllà del simple manteniment 
i contribuir a la seva moder-
nització i posada al dia”. Els 
departaments responsables 
de vetllar per aquest pla por-
ten un registre actualitzat de 
les necessitats de cada centre 
i cada estiu, quan s’atura l’ac-
tivitat lectiva, es duen a terme 
les obres corresponents, prio-
ritzant aquelles considerades 
més urgents.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple municipal de 
l’Ajuntament d’Iguala-
da ha aprovat aquesta 

mateix dimarts, 29 de maig, 
una modificació del contracte 
que regula la gestió del servei 
de recollida selectiva de resi-
dus domiciliaris, la neteja i el 
reg, la recollida de residus del 
polígon industrial, la recollida 
segregada del cartró comerci-
al, el transport de residus a les 
plantes corresponents, la ges-
tió de la planta de transferèn-
cia, la gestió de la deixalleria 
i la gestió de l’oficina tècnica 
i d’atenció al ciutadà. Aquest 
servei el presta a la capital de 
l’Anoia l’empresa mixta Socie-
tat Municipal Mediambiental 
d’Igualada (SMMI).
El passat mes de setembre 
de l’any 2017 ja es va fer una 
modificació de contracte que 
va servir per a afegir nous re-
cursos enfocats molt específi-
cament a la recollida selectiva 
i al manteniment de les zones 
blanques d’aparcament gratu-
ït, de recent creació. Ara, sis 
mesos després, aquesta nova 
modificació se centrarà més 
concretament en la millora de 
la neteja viària i, totes dues, 
suposaran en conjunt que 
l’Ajuntament destinarà des 
d’ara cada any 470.000 euros 
més al servei de neteja.
Tal i com explica el tinent 
d’alcalde de Qualitat Urba-
na, Jordi Pont, en base a les 

Noves millores en el 
servei municipal de 
neteja de la ciutat

enquestes de qualitat efectu-
ades, a les auditories sobre 
el servei, a les queixes re-
budes per l’oficina d’atenció 
ciutadana, als informes dels 
agents cívics municipals i a 
les conclusions extretes per 
la comissió de seguiment que 
es reuneix regularment per 
avaluar-ne el funcionament, 
s’han pogut identificar els 
aquelles mancances més pri-
oritàries i els recursos consi-
derats adients per a posar-hi 
remei. L’objectiu, assegura 
Jordi Pont, és “seguir adap-
tant aquest servei de manera 
progressiva a allò que neces-
sita la ciutat, amb l’objectiu de 
tenir un espai públic cada cop 
més net”.
Ara, doncs, es contempla afe-
gir, entre altres elements, pe-
ons de neteja manual en eixos 
viaris de freqüent acumulació 
de brutícia, peons per a la ne-
teja de places, nou personal 
per a la recollida manual al 
nucli antic en cap de setma-
na i el reforç de recursos cada 
dia més valorats com el de la 
brigada mòbil per a la recolli-
da urgents de voluminosos i 
el d’hidronetejadora.

L’Ajuntament potenciarà el servei que ofereix la hidronetejadora.



Acord municipal amb el 
CAR de Sant Cugat per 

a que atletes de tot el 
país s’entrenin a 

Igualada

L’Estadi Atlètic inaugura una nova pista coberta

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Estadi Atlètic compta 
ja amb una nova pista 
d’entrenament que ofe-

reix als esportistes la possibili-
tat d’entrenar sota cobert dife-
rents disciplines de velocitat i 
salts. A la inauguració celebra-
da diverses hi han assistit l’al-
calde, Marc Castells, amb di-
ferents regidors del consistori, 
el secretari general de l’Esport 
de la Generalitat, Gerard Fi-
gueras, la diputada delegada 
d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Maite Fandos, el 
director del Centre d’Alt Ren-
diment (CAR) de Sant Cugat, 
Ramon Terrassa, i una àmplia 
representació del món local 
de l’atletisme encapçalada pel 
Club Atlètic Igualada (CAI).
La nova instal·lació s’ha aixe-
cat a tocar de la pista de com-
petició, en l’espai lliure que 
hi havia al costat de la seva 
corba Est. L’edifici té aproxi-
madament 80 metres de llar-
gada i un ample variable entre 
10 i 20 metres, ja que un dels 
seus laterals s’ha adaptat al 
perímetre corbat de la pista 
de competició a l’aire lliure. 
L’alçada és de cinc metres, 
amb estructura metàl·lica i, a 
banda de la il·luminació arti-
ficial, els seus grans finestrals 
permeten l’entrada de molta 
llum natural.
L’equipament, que ha suposat 
una inversió propera al mig 
milió d’euros, afegeix 790 m2 
de nova superfície d’entrena-
ment coberta, amb un tar-
tan de 60 metres de longitud 
destinat als entrenaments de 
velocitat i tanques. Inclou, a 
més, un fossar per al salt de 
llargada i un espai per entre-
nar el salt d’alçada.
De manera complementària, 
i segons s’ha confirmat tam-
bé avui, la voluntat del govern 
municipal és dur a terme la 
substitució integral del tartan 
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exterior de l’estadi l’any 2019.

Conveni amb el CAR de Sant 
Cugat
Aquest divendres també s’ha 
signat un conveni amb el Cen-
tre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat, que permetrà que els 
seus atletes facin ús d’aquesta 
nova instal·lació.
El CAR, en base a aquest 
acord, contempla desenvolu-
par a Igualada entrenaments 
especials, jornades de tecnifi-
cació, clínics de formació –es-
pecialment en salt de llargada, 
triple salt i salt d’alçada– so-
bretot en l’espai d’entrenament 
cobert, però també a la pista i 
gespa exteriors de l’estadi.
Aquesta intervenció s’emmar-
ca en el Pla Integral de Mo-
dernització dels Equipaments 
Esportius Municipals, iniciat 
per l’Ajuntament el 2016 i que 
té per objectiu posar al dia les 
instal·lacions esportives mu-
nicipals, en molts casos enve-
llides pel pas de lesdècades i 
pels milers d’usos anuals, re-
novant-les i ampliant-les per 
a assolir també la distinció 
de Ciutat Europea de l’Esport 
l’any 2019, un segell que ator-
ga la Federació de Capitals i 
Ciutats Europees de l’Esport 
(ACES Europe), d’acord amb 
la Comissió Europea.
La de Ciutat Europea de 
l’Esport és una designació 
que reconeix les polítiques 
esportives locals que contri-
bueixen a millorar el nivell 
general de salut dels seus 
habitants, a través de la cul-
tura de la salut, l’exercici i 
l’activitat física, la transmis-
sió de valors com el joc net 
i l’enfortiment del sentiment 

de pertinença a la comunitat.
Aquest reconeixement im-
plica, entre altres, una major 
visibilitat internacional per 

les ciutats distingides i els 
seus esportistes i clubs, su-
mada a l’intercanvi d’experi-
ències i iniciatives amb al-

tres municipis reconeguts i 
una major capacitat d’atrau-
re esdeveniments esportius 
de rellevància.
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L’oficina de captació d’inversions creu 
que som un territori d’oportunitats
REDACCIÓ / LA VEU 

Divendres passat, 25 
de maig, va tenir lloc 
la comissió de segui-

ment de l’Oficina de Captació 
d’Inversions Empresarials de 
la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena. 
La reunió, que se celebra tres 
cops l’any i és itinerant al terri-
tori, aquest cop es va celebrar 
a l’Ajuntament de Jorba.
A la comissió de seguiment hi 
van assistir l’Alcalde de Jor-
ba, que aquest cop era l’amfi-
trió de l’acte al celebrar-se al 
seu municipi, els Alcaldes de 
Castellolí i La Pobla de Clara-
munt, a més dels representants 
polítics i tècnics d’Òdena, 
Santa Margarida de Montbui, 
Igualada i Vilanova del Camí, 
tots ells municipis que inte-
gren la Mancomunitat. També 
van formar part de la reunió 
representants de la Comissió 
de Captació d’Inversions de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
l’Associació de Polígons dels 
Plans, Grup Carles i l’equip 
de coordinació de la Manco-
munitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena.
Durant la reunió es van pre-
sentar les noves incorpora-
cions de l’entitat, que contri-

bueixen a millorar la cerca 
d’oportunitats d’atracció d’in-
versions al territori. També es 
va presentar l’informe de l’Ofi-
cina de Captació d’Inversions 
Empresarials, on s’estableix 
el total de peticions de naus i 
solars rebuts durant el passat 
exercici; les fires i missions re-
alitzades i pendents a realitzar 
aquest 2018, i les futures lí-
nies d’acció de l’entitat. Des de 
l’Ajuntament d’Igualada es va 
fer èmfasi en el servei Reem-
presa que el municipi ofereix, 
com a eina per a no perdre 
potencial i donar continuïtat 
a projectes empresarials del 
territori.
Les línies d’actuació de l’en-
titat se centren en continuar 
treballant amb clústers i asso-
ciacions per a potenciar la in-
versió a la comarca. Alhora es 
pretén seguir treballant per la 

captació d’inversió de sectors 
consolidats al territori, com 
són el tèxtil, el motor i el pa-
per, i alhora fer una aposta per 
a captar-ne de nous, com el 
sector de la logística, que està 
passant per una molt bona si-
tuació amb una pujada de les 
inversions a Catalunya.
L’Oficina de Captació d’In-
versions destaca com a grans 
oportunitats d’inversió al 
territori la competitivitat en 
preus respecte l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, la pro-
ximitat a importants centres 
logístics catalans i les futures 
inversions estatals en els eixos 
de comunicació, com l’autovia 
A2, que potenciaran molt més 
les connexions. 
La propera comissió de 
seguiment tindrà lloc en-
tre el setembre o octubre 
d’aquest 2018.

El Campus d’Igualada-UdL ofereix 
210 places per al curs 2018-19
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL ofereix 
210 places per a estudi-

ants de primer pel curs 2018-
2019. A partir de dilluns dia 4 
de juny i fins el 2 de juliol, la 
Generalitat de Catalunya obre 
el període de preinscripcions 
universitàries, que es podran 
formalitzar a través del portal 
accesuniversitat.gencat.cat.
Mitjançant aquest tràmit, els 
estudiants que volen comen-
çar un grau universitari de 
cara al proper curs, elabo-
ren la seva llista de prioritats: 
graus i universitats on els vol-
drien cursar. Una llista que, 
després de la realització de les 
Proves d’Accés a la Universitat 
(PAU) i en funció de la nota 
obtinguda en aquestes proves 
i a Batxillerat, determinarà a 
quina de les opcions escollides 
accedirà l’estudiant.
El Campus Universitari Igua-

lada-UdL encara el curs 
2018-2019 amb una oferta 
formativa que ha registrat un 
100% d’inserció laboral en els 
darrers tres anys, i aposta per 
noves titulacions. D’una ban-
da, en l’àmbit de l’Enginyeria 
s’engega el grau en Tècniques 
d’Interacció Digital i Com-
putació, un grau de tres anys 
de durada impartit en format 
dual, el que vol dir que l’estu-
diant combina la formació a 
les aules amb feina remune-
rada en empreses, amb con-
tracte laboral. Així mateix, es 

reforça el grau en Enginyeria 
en Organització Industrial, 
amb la Logística, estrenant el 
grau en Enginyeria en Orga-
nització Industrial i Logística. 
Finalment, en la branca de les 
Enginyeries, s’ofereix el grau 
en Enginyeria Química, uns 
estudis amb molta projecció 
en l’àmbit laboral.
En la branca de les Ciències de 
la Salut, el Campus Universi-
tari Igualada-UdL imparteix 
el grau en Infermeria i el do-
ble grau en Nutrició Humana 
i Dietètica i Fisioteràpia.

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir del 18 de juny 
s’oferirà al Campus 
Motor Anoia una 

nova edició de l’Anoia Con-
nected Car Living Lab. Una 
formació de 150 hores espe-
cialitzada en el disseny i l’ex-
periència en el vehicle con-
nectat i també amb una part 
de gestió empresarial. 
Aquesta formació va adreça-
da a persones emprenedores 
que vulguin generar un pro-
jecte innovador relacionat 
amb el vehicle connectat. 
Per això, comptaran amb la 
tutorització permanent dels 
docents del curs. A més, la 
possibilitat de seguir les ses-
sions a distància, permet el 
seguiment del curs a persones 
en actiu. 
La formació està organitza-
da en 4 blocs de continguts: 
Reptes i oportunitats del ve-
hicle connectat, Plataformes 
i tecnologies del vehicle con-
nectat, Mercat internacional 
del vehicle connectat i Gestió 
empresarial.
La formació comptarà amb 
professorat provinent d’em-

Més formació especial 
en vehicle connectat al 
Campus Motor

preses i entitats referents en 
la temàtica com Cellnex Te-
lecom, Applus Idiada, RACC, 
SEAT, Eurecat, CIAC, Institut 
Europeu de Disseny, UOC, 
UPC i Geomotion Games.
El curs es desenvoluparà els 
dilluns i dimecres de 15 a 
19h, des del 18 de juny al 12 
de desembre, a les instal·laci-
ons del Campus Motor Anoia, 
Institut Europeu de Disseny i 
Applus Idiada. Per inscriure’s 
cal enviar un correu electrò-
nic a info@campusmotor.
eu amb les dades personals 
(nom, cognoms, direcció, 
email i telèfon de contacte) i 
el CV. També es pot sol·licitar 
informació al 93 808 49 89.
La formació està finançada al 
100% pel Consell Comarcal 
de l’Anoia, el Departament 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya i 
el Fons Social Europeu, per 
tant, a l’alumnat no li supo-
sarà cap cost. Aquesta for-
mació també compta amb la 
col·laboració del Clúster de 
la Indústria d’Automoció de 
Catalunya (CIAC), Applus 
IDIADA i Institut Europeu 
de Disseny (IED). 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament inicia no-
vament la campanya 
anual que té per objec-

tiu evitar la proliferació del 
mosquit tigre amb l’arribada 
de l’estiu. 
El mosquit adult fa entre 2 i 
10 mm i se’l reconeix per les 
seves ratlles blanques al cap 
i al cos. A diferència d’altres 
mosquits, les larves no ne-
cessiten molta aigua per criar 
i es poden desenvolupar en 
qualsevol recipient de peti-

Igualada també lluita 
contra el mosquit tigre

tes dimensions que contingui 
aigua durant un mínim de 
set dies, com poden ser ger-
ros, torretes o cendrers. Per 
això, la gran majoria de focus 
d’aquest insecte es troben en 
les propietats privades, es-
pecialment aquelles que te-
nen patis, terrasses, jardins i 
horts.
Cal anar, doncs, molt de 
compte amb els recipients 
que puguin acumular aigua, 
buidant-los o tapant-los, i 
mantenir-los en bones condi-
cions higièniques i sanitàries.
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Del 25 de Juny de 2018
fins el 27 de Juliol de 2018

ESTADES D’ESTIU
CFIGUALADA

Piscina

Tecnificació

Anglès

Lligueta

Pàdel

Piscina per a tots els nens i nenes
del campus cada setmana.

Es treballaran diferents aspectes com
el control, la passada, el xut...

Introducció de la llengua mitjançant
l’esport.

LLigueta entre els equips del campus.

Els nens i nenes podran gaudir de
l’activitat del Pàdel. 

DATES

MÉS
INFORMACIÓ

PLACES

EDATS

Primera setmana:
Del dilluns 25 de juny al
divendres 29 de juny

 info@cfigualada.cat

Màxim 45 inscripcions per
setmana.

De 5 a 12 anys

Segona setmana:
Del dilluns 2 de juliol al
divendres 6 de juliol
Tercera setmana:
Del dilluns 9 de juliol al
divendres 13 de juliol
Quarta setmana:
Del dilluns 16 de juliol al
divendres 20 de juliol
Cinquena setmana:
Del dilluns 23 de juliol al
divendres 27 de juliol

EXCURSIONS;  CAMP NOU, CAMP RCD ESPANYOL, RUTA AMB CAVALL I BUBBLE FOOTBALL

PREUS ESTADES (MATÍ I TARDA) HORARIS

El preu inclou: desplaçament en autocar anada i
tornada de les activitats exteriors, samarreta 
oficial, participació en totes les activitats. 

Servei d’acollida: 8:30h - 9:00h gratuïta.
En els dos casos el 2n germà tindra un  20% de 
descompte en la inscripció.

    1 setmana                                                               80€

    5 setmanes                                                             375€

9:00h   - 13:00h
15:00h - 17:00h

ACTIVITATS

PREUS I HORARIS

 info@cfigualada.cat



NOVES FONTS ALIMENTARIES PER COBRIR LES NECESSITATS FUTURES DE LA HUMANITAT

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

El PIB de ESP equivale al 1,68% del mundial, pero las patentes 
que ESP presenta son el 0,58% de las mundiales; una medida del 
tipo de PIB que ESP genera, y de su productividad, claro.

JOAN ROIG
Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia    @joanroigtarga 

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

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

JOAN ROIG

La internacionalització converteix el “cercle viciós” de l’anterior model 
de creixement en un de “virtuós”: com més exportes, més innoves. Les 

empreses exportadores també mostren major dinamisme inversor 
(ràtios d’inversió sobre estoc de k + elevades).

Solucions a un dels grans reptes socials 
del futur, l’alimentació de la creixent 

població mundial

Qui es pot acollir a la llei 
de la segona oportunitat? 

Com ja us he vingut comentant en anteriors articles, la importància dels 
temes d’economia circular són rellevants, tant pel que fa a l’impacte en 
positiu per el medi ambient com per l’impacte econòmic que pot supo-
sar pel teixit industrial i per la societat en general. 

Aquest cop m’agradaria centrar-me en un dels sectors rellevants a Catalunya: la indústria 
alimentària. La futura demanda aliments, sobretot pel que fa a carn i productes rics en pro-
teïnes, és un dels aspectes més preocupants a la vista de les xifres de creixement poblacional. 
En les últimes dècades, el consum mundial de proteïnes animals ha augmentat considerable-
ment. Per l’any 2050, la FAO preveu una població mundial de 9 mil milions i una producció 
de carn necessària de 410 milions de kg per any. Aquesta tendència ininterrompuda d’aug-
ment del consum de proteïna animal, sumat a la limitació pel que fa a productivitat dels seus 
sistemes de producció actuals (es necessiten de 2 a 15 kg de material vegetal per produir 1 kg 
de producte d’origen animal), fa necessari abordar diferents solucions per garantir la sosteni-
bilitat del sistema productiu i la correcta alimentació de la població en el futur.

És per això que la indústria cada cop està més sensibilitzada en la recerca de noves fonts de 
proteïna alternatives per la alimentació humana i animal. Aquestes noves fonts de proteïna 
provindran, tant de proteïnes de novo com de valoritzacions de diferents sub-productes, do-
nant un nou ús a matèries que actualment no s’estan utilitzant. Per tant, la solució a aquests 
grans reptes ha de venir d’una font renovable, sostenible i que s’emmarqui dins d’una estratè-
gia de residu-zero.

Per portar-ho a un projecte en concret i fruit de la col·laboració empresa-centre tecnològic, 
sorgeix l’interès de l’empresa PAYMSA (Grup Carinsa) en la investigació de les tecnologies 
de condicionament i processat necessàries per obtenir fonts alternatives de proteïna. Per una 
banda, nous aliments pel consum humà, incloent població infantil i gent gran. Per altre ban-

Barcelona lidera la nueva revolución en el campo de la 
innovación, la creatividad y el intercambio cultural.

Fuente: Estudio “New Renaissance Hotspots”, Institute of 
Arts and Ideas y Kjaer Global

LA SEGONA OPORTUNITAT     Una llei desaprofitada? (II)

da, es busca desenvolupar noves fonts proteiques per a alimentació animal que redueixin la 
pressió sobre el sistema agrícola i la dependència europea d’importacions de cereals.

En l’execució del projecte, s’està treballant amb noves fonts com poden ser la proteïna d’insec-
tes cada cop més present en el món occidental, així com en la valorització de subproductes 
orgànics d’origen animal (ossos, sang...) i vegetal (microalgues, bolets,...). Pel que fa al insec-
tes, val a dir que ja existeixen diferents granges especialitzades en la cria d’espècies concretes 
per a alimentació humana, ja que ofereixen alts rendiments productius, concentracions de 
proteïna elevada i ingredients d’alt interès nutricional. 

Els resultats d’aquest projecte aportaran solucions a un dels grans reptes socials del futur, l’ali-
mentació de la creixent població mundial, contribuint paral·lelament a millorar els proble-
mes de sostenibilitat ambiental del sector alimentari, augmentant l’ús racional de la terra (ac-
tualment del 40 al 50% del sòl agrícola mundial s’utilitza per a pastures de bestiar i producció 
de pinsos) i reduint el consum d’energia associat a les activitats del sector. També, s’investigarà 
en tecnologies i productes amb un enorme mercat potencial, tant a nivell nacional com eu-
ropeu, sent una important oportunitat de negoci empresarial i per a la creació d’ocupació.   

JOSEP SORIGUERA BLANCH
Advocat  ICAB     josepsoriguera.advocat@icab.cat

JOSEP SORIGUERA

Objectiu i apartats que  la llei determina  per  acollir-se a la llei de la “segona 
oportunitat” 

 1)  Objectiu, pressupostos i requisits.
    2)  Acord Extrajudicial de Pagament (AEP).  

     3)  Concurs.
  4)  Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI).

1) Quin és l’objectiu de la llei? És ni més ni menys que exonerar el passiu insatisfet de la 
“persona natural” endeutada, BEPI,  que reuneixi els requisits que determina la Llei Con-
cursal (LC), amb un topall de menys 5.000.000,00 €.

Persona natural? Sí, la llei introdueix aquesta terminologia; no és més que una forma d’ano-
menar a les persones físiques, distingint aquestes en empresaris (treballadors autònoms) i 
no empresaris. 

Qui es pot acollir a la llei de la segona oportunitat? Doncs el “deutor persona  natural”, sigui 
o no sigui empresari. Aquesta distinció tindrà la seva rellevància als efectes de determinar 
quin Jutjat és competent: si el Jutjat de Primera Instància o el Jutjat Mercantil, i també a 
l’hora de determinar a on s’ha de demanar el mediador concursal, al notari o al Registrador 
Mercantil.

Quins són els requisits necessaris per obtenit el BEPI?  Són ser un “deutor de bona fe”. 
La LC ens diu quines circumstàncies han de donar-se per ser un deutor de bona fe, entre 
elles, que hagi celebrat o, al menys, hagi intentat celebrar un AEP;  no haver estat condem-
nades en els deu anys precedents per delictes contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic, 
la falsedat documental, la hisenda pública, la seguretat social i el dret dels treballadors, i 
no haver-se acollit a aquest mecanisme en els cinc 
anys anteriors. La llei no contempla els condem-
nats contra la vida (assassinat, terrorisme, viola-
ció, mort de gènere).

Reunint aquestes condicions esmentades ja es pot 
iniciar el procediment. Aquest consta de dues fa-
ses, una extrajudicial que és l’AEP,  i una altra de 
judicial que és el Concurs.

La fase extrajudicial AEP és voluntària, però és 
molt recomanable fer-la. Aquesta s’inicia soŀlici-
tant el  nomenament d’un mediador concursal, si 
és persona física al notari, si és autònom al Regis-
trador Mercantil.
Successivament resumiré la resta d’apartats.   

JOAN ROIG



P #latevaveu

Barraques Pedra Anoia @barraquespedra

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Àngels Chacón @angelschacon

Maristes Igualada @igdmaristes

Anoia Turisme @Anoia_Turisme

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Meritxell*ll  @Meritxellxll

Instint.net @InstintNet

Laura Orgué @OrgueLau

Sergio Pérez @SergiPerez_93

He rebut un correu on m’han indicat que la ba-
rraca de #pedraseca que vaig “fitxar” ahir és la 
número 100 que he incorporat a la #wikipedra. @
CIPSTorrebesses @anoiapatrimoni @VeuAnoia 
@RadioIgualada @catpaisatge i continuo treba-
llant per donar a conèixer aquest Patrimoni.

És un honor assumir la Conselleria de @salutcat i 
agafar el relleu de @toni_comin. Assumeixo amb 
orgull el seu llegat per continuar treballant per te-
nir una millor salut per a tothom.
Gràcies @Esquerra_ERC per la confiança rebuda.
Sempre, al servei del país i la seva gent.

Surto del darrer ple com a regidora de l’@aji-
gualada , honorada per la confiança dels MHP 
@QuimTorraiPla i @KRLS disposada a servir a 
Catalunya des de la Conselleria @empresacat i 
@coneixementcat.

Hem rebut la visita de la regidora d’ensenyament 
de l’@ajigualada, Patrícia Illa, que ha felicitat 
l’alumne Nil Vives Masana de 4tESO per haver 
estat seleccionat pel programa #JovesiCiència, 
de la fundació Catalunya-La Pedrera. 
Molt agraïts!

Aquest cap de setmana repetim, perque ens 
agrada, el festival de tendències gastronòmi-
ques, #vadefoodies, amb la cuina japonesa i la 
vinyala com a protagonistes

El PIB de Catalunya creix més que l’any pas-
sat. L’IBEX35 s’enfonsa, hi ha aires de moció de 
censura al govern espanyol, i la Prima de Risc 
es dispara... Potser sí que comencem a ser una 
República.

L’igualadina Anna Noguera s’ha proclamat cam-
piona d’Espanya de #triatló de mitja distància a 
#Guadalajara
Felicitats @noguera_anna !!!!! 
#Triatlón #Triathlon

ZEGAMA!!!!Quina experiència!
Very happy with my second place behind my 
teammate and roommate @idanilssi !
Gràcies a tota l’afició!!! 
Thanks to all the supporters!!!!
P.d.El dia d’avui l’explicaré als meus nèts!!!

“L’Anoia pionera en una 
acció conjunta de totes les 
associacions de pares de la 
comarca en contra de l’asse-
tjament a l’escola fent xerra-
des entre pares, fills, docents 
per acabar amb aquesta xa-
cra del “bulling” perquè l’ 
educació comença a casa i 
segueix a l’escola.”

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#27  Débora Gutiérrez Pérez (@dimonietdd)  Molt amiga dels 
meus amics. Molt del Barça. Molt enamorada de la meva dona.

Pedro Sánchez, parece que casi sin quererlo, 
tendría la capacidad ahora mismo de cargarse la 
estrategia de C’s. Curioso.

FOTO: Cesc Sales
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Estic per despenjar l’estelada del balcó.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Llibertat provisional pel 
detingut per atropellar 
mortalment un nen al pont 
de Montbui

La igualadina Alba Vergés 
serà la nova consellera de 
Salut

Detingut l’autor de l’atro-
pellament mortal del pont 
de Montbui

Instants de La Veu             @veuanoia

La cuina japonesa serà la prota-
gonista de la quarta edició del @
festival_vadefoodies

#Igualada #anoia #veuanoia 
#gastro #gastronomia #instagas-
tronomia #instagastro #foodie 
#instafood #instafoodie

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...
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Els dies 8 i 9 de juny, 
torna la campanya 
“Estiu sense Fam”
REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés dels grans 
èxits de les ante-
riors edicions de la 

campanya “Estiu sense Fam”, 
enguany es torna a posar en 
marxa amb més força i il·lusió 
que mai per a poder superar 
els 4.716 quilos d’aliments re-
captats el 2017.
Aquest mes de juny  comença 
la tercera edició, amb la col·la-
boració de la Corredoria  d’As-
segurances M. Pique i Creu 
Roja. 
Com en les passades edicions, 
el recapte gira entorn a tots 
aquells aliments no peribles 
tant per a adults com per a 
infants. Precisament, són els 
infants els gran oblidats en 
aquests recaptes i alhora els 

que més ho necessiten. Tot el 
que es recull serà entregat a 
Creu Roja Anoia, per donar 
cobertura a les famílies més 
necessitades de la comarca.
La campanya de recollida  
s’iniciarà el proper 1 de juny 
i s’allargarà durant 15 dies, no 
obstant, el punt central de la 
mateixa serà el proper cap de 
setmana 8 i 9 de juny,  ja que 
s’habilitaran 5 punts de reco-
llida en diversos supermercats 
d’Igualada. D’aquesta manera 
volen obtenir un nombre d’ali-
ments excepcional.
El punt de recollida de l’ofi-
cina de M. Piqué es troba al 
carrer Marcel.lí Champagnat 
1 (cantonada amb Av. Ca-
resmar) a Igualada i l’horari 
d’atenció és de 9.00h-14.00h  a  
15.00h-18.30h. 

Formació per a joves 
per a la millora de la 
qualitat en les festes
REDACCIÓ / LA VEU 

D es del Servei Co-
marcal de Joventut 
de l’Anoia, i dins del 

marc del programa GPS Jove 
(Grup Promoció Salut), s’ha 
programat la 2a edició de la  
formació per entitats i joves de 
la comarca: Festes de Qualitat 
amb la intenció d’apoderar els 
i les joves com a agents actius 
i transformadors de certes di-
nàmiques relacionades amb 
l’oci nocturn. 
L’objectiu de la jornada és de-
batre i treballar sobre la pre-
venció de riscos derivats del 
consum d’alcohol i drogues en 
els espais d’oci i en com podem 
reduir i/o prevenir les actituds 

sexistes i la violència masclista 
que es genera en aquests es-
pais de la mà d’expertes en la 
matèria.   
Es tracta d’un taller forma-
tiu de 4h de durada i es durà 
a terme el dissabte 9 de juny 
al matí, de les 10 a les 14h, a 
l’Oficina Jove de l’Anoia (Con-
sell Comarcal de l’Anoia - Pla-
ça St. Miquel 5, d’Igualada). 
Es convida a participar a totes 
les entitats i grups de joves que 
organitzen activitats d’oci noc-
turn en els seus municipis. En 
finalitzar la sessió es lliurarà 
un certificat d’aprofitament als 
i les assistents. Els interessats/
des poden formalitzar la seva 
inscripció a través de la pàgina 
web anoia jove.cat

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ateneu vol fer memò-
ria de la seva història 
i a l’entrada de l’entitat 

es pot veure un panell amb les 
dades dels socis fundadors i 
de tots els presidents de juntes 
directives des dels inicis, l’any 
1863, fins a l’actualitat. 
La demanda sorgeix de socis 
de l’Ateneu en l’assemblea de 
l’any passat i a partir d’una 
comissió constituïda en la ma-
teixa assemblea es treballa en 
el projecte per cercar les dades 
en el fons documental, trobar 
el format més adient i la ubi-
cació de l’exposició. 
A principis d’aquest mes de 
maig les plaques es van ins-
tal·lar i a l’assemblea de socis, 
celebrada el passat 17 de maig,  
s’aprofita per fer l’acte inaugu-

Tots els presidents i socis fundadors 
de l’Ateneu, en un panell al vestíbul

ral amb la presència de quatre 
dels presidents, Manuel Mateu 
Ratera, Mireia Claret Esteve, 

Antoni Monclús Marquès, 
Emili Miramunt Camps i Jo-
sep Pons Fargues.

REDACCIÓ / LA VEU 

M embres del Consell 
de la Gent Gran de 
l’Anoia han comen-

çat un cicle en què visiten els 
centres educatius de la comar-
ca que ho demanen per ex-
plicar contes que transmeten 
valors com la companyonia, la 
solidaritat o el respecte. L’acti-
vitat pretén posar en valor el 
paper de les persones grans en 
els entorns propers, establint 
un treball intergeneracional 
a fi d’evitar actituds que dis-
criminin les persones per raó 
d’edat.
Després de la formació amb 
l’experta contacontes Anna 

La gent gran explica contes amb 
valors a les escoles de la comarca

García rebuda, l’Enric Esquer,  
el Jordi Gifre, el Joan Ribera i 
el Gregorio Jorgé Cortés van 
ser els primers en explicar di-
ferents contes als infants de 
les classes dels Esquirols i dels 
Mussols de l’Escola Garcia 
Fossas d’Igualada.
Els centres escolars que es vul-
guin acollir a aquesta acció, 
s’han de posar en contacte 
amb la Menchu Vélez a través 
del correu electrònic mvelez@
cssi.cat. 
La Comissió de treball pre-
ventiu intergeneracional de la 
comarca de l’Anoia, que té per 
objectiu vetllar per la sensibi-
lització sobre la vellesa en les 
etapes infantils i juvenils, ha 

programat un seguit d’accions 
educatives, tenint en compte 
les etapes escolars d’infantil, 
primària i secundària. 
A banda del cicle de contacon-
tes, una altra de les accions 
promogudes per la Comissió 
ha estat la participació de cen-
tres escolars en l’exposició “Els 
avis i jo”, en col·laboració amb 
FineArt 2018.
A la comissió hi participen el 
Consell Sociosanitari d’Igua-
lada, la Fundació Sanitària 
Sant Josep, el Centre de Re-
cursos de l’Anoia, el Casal del 
Passeig, l’Ajuntament d’Igua-
lada, el Consell Comarcal de 
l’Anoia i el Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia. 



El curs, subvencionat 
per l’Ajuntament, conti-
nuarà aquest  diumenge 
al migdia a l’espai mu-

nicipal Cal Badia

Curs de cremes dolces i rebosteria al Casal

Comença el primer taller gratuït 
d’educació canina a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 27 
de maig va començar 
el primer taller gratuït 

d’educació canina a Igualada. 
L’objectiu d’aquest projecte, 
subvencionat per l’Ajunta-
ment d’Igualada mitjançant 
els pressupostos participatius 
joves, és donar a conèixer el 
món de l’educació canina, 
allunyant-nos del típic ensi-
nistrament; i, també al món 
de la intervenció assistida amb 
animals, per descobrir com el 
vincle emocional amb els ani-
mals pot convertir-se en una 
eina socialitzadora. Els tallers 
s’imparteixen el diumenge 27 
de maig i el pròxim 3 de juny, 
a l’espai municipal de Cal Ba-
dia, Igualada, d’11 a 14 hores.
Així doncs, l’educador i for-
mador caní Pol Quintana, im-
partirà dues sessions teòriques 
que ens aproparan al món de 
l’educació canina, per conèi-
xer i entendre el comporta-
ment de la nostra mascota i 
per assolir unes pautes que ens 
ajudaran a millorar la nostra 
convivència en el dia a dia.
A més a més, es comptarà 
amb la presència de la tècnica 
Jeni Bordera, que farà una in-
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El Casal del Passeig ofereix un 
Taller de cuina on es faran và-
ries cremes dolces i també pas-
tissets per a les postres.
Les classes s’imparteixen els di-
lluns, de 18.30 a 20.30h, del 4 
al 18 de juny. El preu són 25 €, 

REDACCIÓ / LA VEU 

É s ja una tradició, que 
el darrer diumenge del 
mes de maig l’Antic 

Gremi de Traginers d’Igua-
lada celebri una Trobada de 
germanor a la Tossa de Mont-
bui. Enguany, ja la 45ena edi-
ció, una bona colla de socis i 
simpatitzants, es van reunir de 
nou en aquest lloc emblemàtic 
de la comarca per gaudir de la 
jornada. 
Com a novetat en el menú, en 
aquesta ocasió es va realitzar 
una arrossada i, en el cas del vi 
i el cava cal remarcar que van 
ser una donació del Sindicat 
de Pagesos. Després del dinar 
i per amenitzar la trobada, 
es van sortejar unes plantes 
d’interior, gentilesa de “Flors 
i plantes Argelich” (Mercat 
Municipal de la Masuca), i un 
parell de “cofres” amb experi-
ències diverses i a escollir. Els 

45a Trobada a la 
Tossa de l’Antic Gremi 
de Traginers

afortunats als premis, respec-
tivament, van ser Maria Àn-
gels Pons, Vanessa Esteban i 
Maria Torres.
Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners volen agrair la presèn-
cia de tots els assistents en 
aquest acte i en la resta que 
formen part del calendari, així 
com als col·laboradors i patro-
cinadors que el fan possible. 
Gràcies a tots un cop més.
Recordar que el proper diu-
menge 10 de juny tindrà lloc 
l’excursió gremial i cultural 
que enguany tindrà lloc a la 
comarca de l’Alt Urgell, la qual 
inclou una visita de matí a 
l’Espai Armengol i una degus-
tació de formatges de proxi-
mitat; i un recorregut guiat 
per la seu medieval de la ca-
pital de la comarca. Després 
de dinar, es continuarà amb 
una visita guiada al Museu 
de la Farinera situat a la lo-
calitat de Montferrer.

troducció al món de la inter-
venció assistida amb animals 
acompanyada d’un jove que 
n’és usuari i explicarà la seva 
pròpia experiència. Per tant, 
el vincle emocional juga-
rà un paper molt important 
tant en l’educació, com en la 
convivència i l’aprenentatge; 
que no només actuarà en la 
nostra mascota, sinó també 
en nosaltres.
Les dues jornades estan orga-

nitzades per l’agència de co-
municació i màrqueting Ké 
agència, una jove empresa de 
comunicació i màrqueting que 
“dona resposta a les necessitats 
de comunicació d’empreses, 
entitats, serveis o particulars; 
oferint una activitat multidis-
ciplinària dins del món de la 
comunicació, el màrqueting, 
el disseny gràfic, la informà-
tica, la producció audiovisual 
i la programació d’esdeveni-
ments”. Segons els seus mem-
bres, aquest taller pretén fer 
consciència de la importància 
que té tenir un animal a casa, 
per sensibilitzar sobre el seu 
manteniment i convivència, 
trencant estereotips clàssics i 
donant a conèixer noves ini-
ciatives i activitats de socialit-
zació com ho és la intervenció 
assistida amb animals. 
La inscripció a l’activitat in-
clou un dossier gratuït amb 
informació pràctica i l’Hos-
pital Veterinari de Catalunya 
obsequiarà a tots els partici-
pants amb regals per les mas-
cotes.
El projecte, s’emmarca en 
l’agenda Impuls i està sub-
vencionat per l’Ajuntament 
d’Igualada mitjançant els pres-
supostos participatius joves.

Arriben 30 nous professionals residents 
a l’ICS a la Catalunya Central
REDACCIÓ / LA VEU 

T renta nous professio-
nals residents s’han in-
corporat recentment a 

la Unitat Docent Multiprofes-
sional d’Atenció Familiar i Co-
munitària de l’ICS Catalunya 
Central. Es tracta d’especialis-
tes en medicina i infermeria 
de família, que completaran 
la seva formació en diversos 
centres. De l’especialitat de 
medicina s’incorporen un to-
tal de 24 residents que tenen 
un període de formació de 
quatre anys. Pel que fa als es-
pecialistes d’infermeria, el seu 
període de formació és de dos 
anys i s’hi incorporen sis pro-
fessionals.
La Unitat Docent ha anat 
creixent els darrers anys i ha 
passat d’incorporar 18 espe-
cialistes a l’inici de la seva 
acreditació a un total de 30, 
en l’actualitat, amb la pre-
visió d’ampliar places en les 
properes convocatòries.

amb material inclòs.
Apunteu-vos al Casal del Pas-
seig del Passeig Verdaguer, 67, 
de la Generalitat de Catalunya. 
o trucant al 93 803 33 12. Orga-
nitza l’Associació de gent gran 
d’Igualada.

La formació d’especialistes 
es fa conjuntament amb els 
dispositius col·laboradors 
de la Unitat Docent: el Ser-
vei d’Emergències Mèdiques 
(SEM), Salut Pública, el Pro-
grama d’atenció domiciliària 
- Equip de suport (PADES), 
l’Atenció Continuada d’Ur-
gències Territorial (ACUT) i 
els hospitals de referència del 
territori: Hospital d’Igualada, 
Hospital de Sant Joan de Déu 
de Manresa i Hospital Univer-
sitari de Vic.
La formació d’aquests nous es-
pecialistes inclou tant aspec-

tes pràctics en aquests centres 
de referència i en els centres 
d’atenció primària acreditats 
per a la docència que hi ha a 
Osona, el Bages i l’Anoia, com 
formació teòrica en eines i 
habilitats necessàries per al 
desenvolupament de la seva 
tasca professional.
La Unitat Docent forma, en 
l’actualitat, un total de 92 es-
pecialistes en formació, dis-
posa de vuit equips d’atenció 
primària acreditats per a la 
docència i de 53 tutors i tuto-
res acreditats per a la formació 
d’especialistes.
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Dijous vinent, xerrada 
de l’Associació de 
Diabetes sobre marxar 
de vacances

Els alumnes de l’Institut Milà i Fontanals, amb els 
pilots professionals Pep Vila i Moi Torrellardona

REDACCIÓ / LA VEU 

M aig ha estat un mes 
molt “racing” per 
als alumnes dels 

cicles Electromecànica de ve-
hicles i Automoció de l’Institut 
Milà i Fontanals d’Igualada. El 
centre va rebre la visita de l’em-
presari i pilot de camions Pep 
Vila i setmanes després del co-
pilot professional Moi Torra-
llardona. Pep Vila porta molts 
anys vinculat  al món del mo-
tor. A la seva xerrada va expli-

Continuen les xerrades a la 
delegació de l’Anoia de l’As-
sociació de Diabetes de Cata-
lunya. I aprofitant que estem 
a punt d’encetar el període de 
vacances realitzaran la xerra-
da Puc Viatjar? Fer Vacances? 
(Tot el necessari per estar tran-
quil i gaudir). Serà impartida 
pel Carles Regordosa el prò-
xim dijous 7 de juny a les 19h 
al Centre Cívic Centre C/Tri-
nitat, 12. 
En aquesta ens explicarà que 
hem de fer, com ens hem de 
preparar per a poder viatjar 
amb la màxima tranquil·litat i 
així gaudir del viatge tan ben 
organitzat. Millor que confir-
méssiu la vostra assistència a 
través del correu adcanoia@
adc.cat. 

car com n’és d’important tenir 
inquietuds i ganes d’aprendre 
per formar part del món del 
motor. És així com ell ha pogut 
participar en diverses edici-
ons del Dakar, en la modalitat 
de camions i amb equips de 
prestigi dins de la competició 
i, paral·lelament, tirar enda-
vant la seva empresa. Aquesta 
xerrada va transcórrer en un 
ambient molt distès en què 
els alumnes anaven fent pre-
guntes relacionades amb el 
que va exposar el pilot.

Unes setmanes després, Moi 
Torrallardona va fer la seva 
xerrada sobre el Dakar, des del 
punt de vista del copilot. Tor-
rallardona és un copilot profes-
sional de nivell mundial. Al seu 
palmarès hi destaquen impor-
tants victòries, com ara haver 
guanyat l’edició del Dakar 2016 
i l’Africa Eco Race 2018 en la 
modalitat de camions,  amb 
l’equip De Rooy Iveco i amb 
Gerard De Rooy com a pilot. 
En aquesta segona jornada els 
alumnes van poder conèixer 

de primera mà les eines i els 
equips de seguretat personal 
que fan servir els participants 
en proves de rally-raid i el fun-
cionament d’aquest tipus de 
proves, alhora que anècdotes 
que Moi Torrallardona ha vis-
cut durant la seva trajectòria 
esportiva.
Ambdues visites ajuden a mo-
tivar els alumnes i els dóna a 
conèixer diferents camins dins 
del sector automobilístic, del 
qual formaran part un cop fi-
nalitzin els seus estudis.

Igualada acull el 
Congrés de Sinologia i 
Patologia Mamària

La Unitat Funcional de Mama 
de l’Hospital d’Igualada  orga-
nitza la XVII edició del Con-
grés Català de Sinologia i Pa-
tologia Mamària, que tindrà 
lloc a Igualada els propers 6,7 
i 8 de juny. L’objectiu és do-
nar formació als especialistes 
que s’inicien en la sinologia i 
oferir un espai de trobada per 
als professionals.
La freqüent consulta mèdi-
ca sobre patologia mamària i 
l’entusiasme per la docència 
i la sinologia, ha portat a or-
ganitzar aquestes Jornades al 
nostre Hospital, per tal de po-
der  continuar oferint conei-
xements pel diagnòstic de la 
patologia i continuar encoma-
nant aquesta passió a la resta 
de professionals. 

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
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MONTBUI / LA VEU 

Diumenge passat es va 
celebrar a Montbui 
la 23a edició de la 

Festa de la Bicicleta, un acte 
que serà recordat pel seu to 
molt emotiu i per servir com 
a homenatge i record al jove 
montbuienc que havia perdut 
la vida tot just uns dies abans 
com a conseqüència d’un fatí-
dic accident al Pont Gran que 
uneix Igualada i Montbui. La 
lectura del manifest llegit per 
diferents companys i amics 
del jove traspassat va ser el 
moment àlgid d’una jornada 
eminentment emotiva, però 
que no va perdre el sentit de 
festa lúdico-esportiva. Cal 
destacar que en aquesta 23a 
edició es va millorar la parti-
cipació de les edicions prece-
dents, i fins a 243 persones es 
van inscriure per prendre part 
a la 23a Festa de la Bicicleta.
L’activitat es va centrar a 
MontMercat, on des de quarts 
d’onze del matí petits i grans 
van anar formalitzant les se-
ves inscripcions per a la tra-
dicional passejada lúdica. Pels 
volts de dos quarts de dotze 
es va donar la sortida, des de 
la cruïlla del carrer Escoles i 
carrer La Tossa. Des d’aquí els 
participants van recórrer en 
bicicleta, i, sempre de forma 
controlada, alguns dels carrers 
més cèntrics de Montbui. Cal 
destacar l’elevat nivell d’impli-
cació i l’augment significatiu 
de disfresses respecte a d’altres 
edicions, així com l’elevat grau 
de civisme durant una passe-
jada en la qual els més grans 
van acompanyar en tot mo-
ments als més menuts. En aca-

bar, retorn a MontMercat, on 
cada participant va rebre una 
ampolla d’aigua i una fruita 
per recuperar energies i con-
tinuar amb les activitats pre-
vistes. Cal destacar que, com 
és costum, els més menuts van 
poder jugar en un circuit de 
mini bicicletes habilitat espe-
cialment per a ells en el mateix 
espai de MontMercat.
Tot seguit es va fer lectura 
del Manifest. Una manifest 
impulsat per la societat ci-
vil montbuienca a través del 
grup de Facebook “Tu no eres 
de Montbui si no” en record 
del jove. El manifest, llegit de 
forma conjunta per diferents 
amics del jove homenatjat, 
instava a recordar-lo, a do-
nar suport a la seva família 
en aquests moments difícils, 
i també demanava als veïns i 
veïnes de Montbui la màxima 
unió, respecte i civisme per 
tal de treballar per fer una so-
cietat millor, on el valor de la 

convivència fos sempre fona-
mental. 
El manifest també demanava 
respecte en forma de seguretat 
viària entre vianants i conduc-
tors, i especialment a l’hora 
que els conductors d’altres ve-
hicles avancin els ciclistes i per 
això instava “que es respecti 
sempre el metre i mig que es-
tableix la normativa. Ens hi 
va el més preuat que tenim: la 
vida”.
Un cop finalitzada la lectura 
del manifest l’Alcalde mont-
buienc Teo Romero va  adre-
çar-se als assistents perquè, 
tots plegats, respectessin un 
emotiu minut de silenci.
En finalitzar l’homenatge va 
continuar la 23a Festa de la 
Bicicleta amb el corresponent 
i habitual  lliurament de pre-
mis, el qual va anar a càrrec 
de l’Alcalde Teo Romero i el 
Tinent d’Alcalde d’Educació i 
Esports Josep Palacios.
El premi a la participant més 

Montbui va homenatjar, en la Festa de la bicicleta, el 
jove ciclista que va perdre la vida en un fatídic accident

jove va ser per a Lia Suero; 
el guardó al participant més 
gran se’l va endur Francisco 
Tortosa (72 anys). Enguany es 
van lliurar quatre premis per 
als participants amb la millor 
disfressa infantil. Aquests pre-
mis van ser per a Marc Vallés 
(“tauró”), Fran Palacios (“bru-
ce i el submarinista”), Biel Pai-
no (“síndria”) i Lola Agüera 
(“sota el mar”). El premi a la 

millor disfressa d’adults va 
correspondre a Fran Palacios 
pare per la seva disfressa de 
“Batman”. La comparsa gua-
nyadora del premi a la bici-
cleta millor engalanada va ser 
la formada per “grup d’indis i 
vaquers amb carrossa”. El pre-
mi a la bicicleta més antiga el 
va guanyar Jordi Gómez (amb 
una bicicleta de 1970). I el 
guardó al prototip de bicicle-
ta més divertida el va guanyar 
la jove Astrid Jiménez (“avi-
ador”). També es van lliurar 
sengles premis de 200 i 100 
euros en material esportiu res-
pectivament per a les entitats 
de Montbui que van aportar 
més participants. El primer 
premi va ser per a l’AMPA Es-
cola Antoni Gaudí (62 partici-
pants) i el segon va correspon-
dre a l’AMPA Escola Garcia 
Lorca (41 participants).
Va finalitzar la festa el tradici-
onal sorteig de bicicletes entre 
els participants en la 23a Festa 
de la Bicicleta, que recordem 
que s’hauria hagut de realitzar 
el passat 29 d’abril, però la plu-
ja va obligar a aquest canvi de 
data fins el 27 de maig.

MONTBUI / LA VEU 

Entre el 4 i el 10 de 
juny tindrà lloc la se-
gona edició de la Set-

mana de les Arts de Mont-
bui. Es tracta d’un conjunt 
d’activitats adreçades a les 
escoles i a l’Institut Montbui 
i que durant tota la setmana 
es duran a terme, en horari 
lectiu, a la sala auditori de 
Mont-Àgora.
Les activitats començaran 

aquest dilluns a partir de dos 
quarts de 12 del matí, amb 
un concert de l’Orquestra de 
Violins i Violoncels, formada 
per alumnes de segon curs 
de les escoles Antoni Gau-
dí, Garcia Lorca i Montbou. 
Aquesta activitat és oberta al 
públic.
El dimarts dia 5 a partir de 
dos quarts d’onze del matí es 
farà l’activitat “Som artistes”, 
amb cant coral, exposicions 
i tallers. Aquest conjunt de 

propostes aniran a càrrec dals 
alumnes de l’Institut i els de 
sisè de les escoles. Activitat no 
oberta al públic.
L’endemà, dimecres 6 de juny, 
es realitzarà l’activitat “Fem 
Teatre”. De 10 a 11 hores seran 
els alumnes de l’escola Antoni 
Gaudí els protagonistes; d’11 
a 12 els de l’escola Garcia Lor-
ca i de 12 a 12.45 hores els de 
l’Escola Montbou. Actuaran 
els alumnes de cinquè curs 
dels diferents centres (activi-

tat oberta al públic).
El dijous 7 de juny a partir 
de les 10 del matí arribarà el 
moment de l’espectacle per als 
més menuts “Somnis de bar-
ra”, a càrrec de la companyia 
Ytuquepintas. Aquest espec-
tacle només serà per als alum-
nnes de P3, P4, P5 i primer de 
les escoles del municipi.
El divendres 8 de juny a par-
tir de dos quarts de 12 tindrà 
lloc la cantata “El follet va-
lent”, a càrrec dels alumnes 

Montbui celebrarà del 4 al 10 de juny la Setmana de les Arts
de quart curs de les escoles 
Antoni Gaudí i Garcia Lorca 
i també dels de tercer, quart 
i sisè curs del Montbou (ac-
tivitat oberta al públic).
Finalitzarà la segona Setma-
na de les Arts el diumenge 
10 de juny, a partir de les 
onze del matí, amb la re-
presentació de l’espectacle 
familiar “Mobilus”, a càrrec 
de la companyia Addau-
ra Teatre Visual (activitat 
oberta al públic).

Durant la matinal es va dur a terme la lectura d’un manifest i es va fer un minut de silenci. /
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui va refermar dilluns 
passat la renovació de la 

col·laboració amb l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF) La 
Tossa-Montbui, associació de 
propietaris montbuiencs que 
realitzen una tasca molt valu-
osa en el manteniment de les 
propietats amb risc d’incendi 
forestal. La trobada va per-
metre potenciar el compromís 
amb l’ADF del municipi que 
es canalitza en una col·labo-
ració anual, conjunta amb 
Diputació de Barcelona, que 
permet aportar entre ambdu-
es institucions prop de 6.000 
euros necessaris per millorar 
hidrants, maquinària, bases, 
accessos, etc.
Per l’ajuntament van estar pre-
sents en aquesta trobada l’Al-
calde Teo Romero i el Tinent 
d’Alcalde de Territori i Comu-
nicació Josep Lluís González. 
Montbui és un municipi amb 
un important terme municipal 
i amb una destacada presència 
de massa forestal. La tasca dels 
propietaris forestals és fona-
mental i ha estat reconeguda 
en nombroses ocasions com a 
element de vital importància 
per lluitar contra el sempre 
inquietant risc d’incendi.  

Es renova també la col·la-
boració per l’escola munici-
pal de futbol, amb  el Sant 
Maure
El passat divendres al migdia 
va tenir lloc a la Sala de Jun-
tes de l’Ajuntament de Mont-

L’Ajuntament renova la col·laboració 
amb l’ADF i l’escola de futbol

bui l’acte de lliurament del 
corresponent suport econò-
mic municipal a l’Escola Mu-
nicipal de Futbol, la qual ges-
tiona la Unió Esportiva Sant 
Maure. L’acte va comptar 
amb la presència de l’Alcalde 
Teo Romero, el Tinent d’Al-
calde d’Educació i Esports 
Josep Palacios, així com la 
presència pel club maurista 
del seu president Jaime Rojas 
i el directiu Jordi Segura. 

El Sant Maure realitza una 
important tasca de promo-
ció del futbol base al muni-
cipi, amb una escola de fut-
bol que compta actualment 
amb prop d’una quinzena 
d’equips i més de 300 joves 
esportistes. L’Ajuntament 
montbuienc contribueix així 
al manteniment d’aquesta 
escola de futbol, la qual ges-
tiona des dels seus inicis l’en-
titat maurista.  

MONTBUI / LA VEU 

El conte de “La caput-
xeta vermella”, en an-
glès

Aquest proper dissabte a 
partir de les 12 del migdia 
tindrà lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora la darrera ses-
sió del curs 2017-2018 de les 
“Story Time”. Helen Doron 
English Igualada presentarà 
a la biblioteca montbuienca 
el conte en anglès de Charles 
Perrault “Little Red Riding 
Hood” (“La caputxeta verme-
lla”). L’activitat està especial-
ment indicada per a infants 
de 3 a 10 anys.

Inscripcions obertes per a 
un curs d’iniciació al let-
tering
Continuen obertes les ins-
cripcions per a un Curs d’Ini-
ciació al Lettering, el qual 
s’organitzarà durant el proper 
mes de juny a la Biblioteca 
Mont-Àgora. L’activitat tin-
drà lloc els dissabtes 2, 9 
i 16 de juny, de 10 a 12.30 
hores. Cal inscripció prè-
via, que es pot fer a la ma-
teixa Biblioteca. Les places 
són limitades. El curs va 
adreçat a adults i joves més 
grans de 15 anys. El preu 
d’aquest curs és de 20 euros.

Properes activitats a la 
biblioteca Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

Al nucli antic de Santa 
Margarida de Mont-
bui, senyorejant la 

plaça Major, es troba l’antic 
Palau dels Comtes de Pla-
sencia. Aquest gran casal, 
conegut popularment com 
la Casa Gran, es troba docu-
mentat ja des del segle XII 
en que apareix la domus de 
Montbui ubicada dins de la 
sagrera de la capella de Santa 
Coloma i conjuntament amb 
aquesta provocà el naixement 
i creixement del lloc de Santa 
Margarida. 

Passant els segles, l’antiga 
casa fortificada va créixer i 
es reconvertí en el palau que, 
des de fa un temps, es pot vi-
sitar cada primer diumenge 
de cada mes. 
Així doncs, aquest proper 
diumenge 3 de juny,  de la mà 
d’Anoia Patrimoni, tindreu 
una nova oportunitat de des-
cobrir el Palau dels Comtes 
de Plasencia, iniciant-ne la 
visita a les 12:00h.
Per altra banda l’església de 
Santa Margarida, que domi-
na part de la plaça Major de 
Montbui, s’originà quan, ja al 
segle XVI, l’antiga capella de 

Tornen les visites guiades de la mà 
d’Anoia Patrimoni

Santa Coloma mostrà clars 
símptomes de deteriorament. 
Així doncs, a inicis del se-
gle XVII es construí l’edifici 
actual, sufragat en part pels 
comtes de Plasencia i, en 
part, pels comtes de Cardo-
na. Aquesta implicació dels 
Lanuza conferí al temple un 
caràcter únic on es barrejen 
el renaixement i el barroc, i 
on es conserven peces d’una 
història llarga i tortuosa que 
podreu  descobrir  amb Ano-
ia Patrimoni, aquest dissabte 
5 de maig a les 12:00, en una 
nova activitat de l’Any Euro-
peu del Patrimoni.

Bea Talegón, demà 
dissabte a Montbui

MONTBUI / LA VEU 

La periodista Bea Tale-
gon serà demà dissab-
te al centre cultural La 

Vinícola de Santa Margarida 
de Montbui per parlar sobre 
“España, una democràcia”. 
L’acte, que és organitzat per 
l’Assemblea Nacional Cata-
lana, començarà a les 5 de la 
tarda.
Beatriz Talegón (Madrid, 
1983) és advocada i periodis-
ta. Va militar al PSOE i va ser 
secretària general de la Unió 
Internacional de Joventuts 

Socialistes, una agrupació 
que reuneix partits de més 
de 100 països. Va abandonar 
el PSOE el 2016. Actualment, 
col·labora en diversos mit-
jans de comunicació i és una 
de les veus més actives de 
denúncia de la regressió dels 
drets civils i democràtics a 
l’Estat Espanyol.
És coneguda també per la 
seva col·laboració al FAQS, 
el programa d’actualitat po-
lítica de TV3 que s’emet en 
directe els dissabtes a la nit i 
una persona molt activa a les 
xarxes socials.

Signatura de conveni amb l’ADF / AJ. MONTBUI

Signatura de conveni amb l’escola de futbol / AJ. MONTBUI

MONTBUI / LA VEU 

Durant quatre sessi-
ons previstes per als 
dies 29 de maig, 5, 12 

i 19 de juny es durà a terme a 
Mont-Àgora un Taller d’Auto-
defensa Feminista, el qual ani-
rà a càrrec de Karin Kronkle, 
llicenciada en estudis de gène-
re i tercer Dan de Aikido. Es 
tracta d’una acció formativa de 
caire pràctic, on es treballarà la 
consciència de l’espai i del pro-
pi cos, així com la comunicació 
verbal i no verbal, com a eines 
importants per al manteni-
ment de la seguretat física. 

A més, es tractarà el significat 
de mantenir la calma en una si-
tuació de possible perill i com 
podem entrenar la capacitat de 
fer-ho. S’abordarà l’autodefen-
sa des d’una perspectiva de gè-
nere. L’activitat es durà a terme 
entre dos quarts de vuit i dos 
quarts de 10 del vespre. Forma 
part del programa d’activitats 
organitzades per commemo-
rar el Dia Internacional d’Acció 
per la Salut de les Dones.
Cal inscripció prèvia a igual-
tat@micod.cat. Ho organitza 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena, i hi col·labora l’Ajun-
tament de Montbui

Mont-Àgora acull un 
taller d’autodefensa 
feminista
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest divendres l’As-
sociació de Germa-
nor marxa cap a Cal-

cinaia per participar de les 
festes de Santa Ubaldesca. És 
el primer viatge de l’any als 
municipis agermanats, i són 
prop d’una trentena (32) les 
persones que formen la dele-
gació vilanovina, onze de les 
quals participen per primera 
vegada en l’intercanvi d’ager-
manament.
El transport per anar fins a 
Calcinaia era dubte depe-
nent del nombre de viatgers. 
Finalment la meitat del grup 
havia decidit traslladar-se en 
avió, per això l’entitat va de-
cidir optar per aquest mitjà 
de transport per a tota la de-
legació. La majoria marxen i 
tornen junts el mateix dia i en 
el mateix vol.
Tot i que aquesta és una de les 
novetats del viatge, encara és 
més important una condició 
sobre les persones que inte-
gren la delegació: una bona 
part són novells, és a dir que 
s’estrenen en la visita a Calci-
naia. Josep Minguet un dels 
responsables de l’Associació 
de Germanor destaca amb 
satisfacció aquestes noves in-
corporacions.
Dijous passat van fer la reu-
nió per acabar d’enllestir els 
preparatius. Els viatgers es 
van poder trobar per com-
partir detalls pràctics i també 
inquietuds amb els organitza-
dors. Minguet va posar cara i 
nom a les persones noves i so-
bretot va voler descobrir com 
havien arribat a saber sobre 
aquest viatge. Explica que es 
va endur sorpreses molt agra-
dables, com per exemple, la 
d’una persona que viatja per 

primer cop gràcies a l’entre-
vista que Minguet havia fet 
a Ràdio Nova, fa un parell de 
mesos, per parlar sobre els 
agermanaments. Confia que 
aquestes persones que viat-
gen per primera vegada seran 
bones ambaixadores després 
de l’experiència i animaran a 
d’altres a posar-la en pràctica.
A la reunió també va assistir 
la regidora d’Agermanament, 
Imma González, que segons 
Minguet, ha confirmat assis-
tència.
 
Representants de la comu-
nitat educativa establiran 
contactes amb escoles de 
Calcinaia de cara a possibles 
intercanvis
Després de celebrar el 25è 
aniversari de l’agermanament 
amb Calcinaia i de sumar ja 
més de quinze anys amb Ami-
lly, l’Associació de Germanor 
vol promoure la participació 
i l’intercanvi escolar entre els 
municipis agermanats. És per 
això que aquest any han ani-
mat especialment el personal 
dels centres d’ensenyament 
vilanovins i també les AM-
PES del municipi a obrir una 
via de contacte amb els muni-
cipis agermanats. La resposta 
ha estat positiva i una repre-
sentació de la comunitat edu-
cativa vilanovina participarà 
en aquest primer viatge. 
Minguet reconeix que no sap 
ben bé què en sortirà de tot 
plegat, però la idea és iniciar 

els contactes, a dues bandes, 
per poder proposar algun ti-
pus d’activitat de cara al curs 
que ve.
La delegació marxa divendres 
i passarà tres dies de convi-
vència amb els veïns de Cal-
cinaia que com és habitual els 
rebran en un cap de setmana 
de celebració: les festes de 
Santa Ubaldesca. En el marc 
del programa d’actes cal des-
tacar la inauguració de l’ex-
posició fotogràfica “Els colors 
d’Europa”; una mostra itine-
rant que es podrà veure en 
les diferents poblacions euro-
pees que conformen aquesta 
iniciativa: Calcinaia (a Ità-
lia) Amilly i Noves (a Fran-
ça) Nordwalde (Alemanya) 
i Vilanova del Camí. Aquest 
any, la mostra porta com a 
lema “La vida al carrer” i se-
gons explica Josep Minguet 
la crida a la participació de 
fotografies des de Vilanova 
del Camí ha estat positiva, 
sobretot gràcies a les noves 
tecnologies que permeten en-
viament més ràpid.
Durant els tres dies, la delega-
ció vilanovina no tindrà gaire 
temps per avorrir-se perquè 
el programa d’actes és força 
intens. A banda de compar-
tir estones amb les famílies 
d’acollida, també tenen pre-
vist assistir a diferents acti-
vitats tots plegats com ara la 
inauguració de l’exposició, un 
aplec gastronòmic, una desfi-
lada i aquest any,  per primera 
vegada una visita a la pobla-
ció de Narbone. 
L’estiu és temps de trobades 
als municipis agermanats i 
després d’Itàlia tocarà la vi-
sita a la població francesa 
d’Amilly, el mes de juliol. En 
aquest són prop de setanta 
les persones confirmades per 
aquest viatge que ja ha tancat 
les inscripcions.

Una delegació vilanovina marxa cap a 
Calcinaia

Una tercera part de la 
delegació vilanovina 

que viatja a Calcinaia 
s’estrena en l’experièn-
cia d’agermanament

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

Aquest dimecres han 
començat les inscrip-
cions a l’Esportiguay 

i els cursos de natació, amb la 
novetat que enguany es poden 
fer de manera presencial, a les 
oficines d’Esports, però també 
en línea, a la plataforma www.
vilanovaenlinia.cat
A partir del 4 de juny també 
es podran fer les inscripcions 
del Casal d’Estiu que enguany 
reedita l’oferta per a petits, mit-
jans i grans al Joan Maragall i 
al Pompeu Fabra i per la Tro-
pa, nois i noies de 5è, 6è, 1r i 2n 
d’ESO a Can Muscons.
L’Esportiguay és una activitat 
de lleure esportiva que s’adreça 
a nens i nenes de P5 fins a 6è i 
l’Esportiguay 2.0, que està pen-
sat per joves de 1r a 4t d’ESO. 
El regidor Camilo Grados ha 
explicat que s’ofereix esport: 
tennis, bàdminton, futbol, 
handbol, bàsquet, jocs i piscina 
cada dia.
Avui també s’han encetat les 
inscripcions als cursos de nata-
ció. Aquest any s’han mantin-
gut els tres grups habituals, un 
grup infantil amb torn de matí 
i tarda; un grup per a adults i 
gent gran que es fa de 8 a 9 del 
vespre i un altre grup per prac-
ticar natació lliure, també pro-
gramat de 8 a 9 del vespre.
Aquest any, l’estrena de les no-
ves piscines suposen un atrac-
tiu extra per a la ciutadania. 
Per això, aquests dies la pressió 
i els nervis, es fan notar, diu el 
regidor d’Esports Camilo Gra-
dos.  El termini per entregar 
l’obra s’està apurant molt però 
Grados assegura que estarà a 
punt per estrenar la temporada 
d’estiu. 
El regidor d’Esports ha avan-
çat que el 15 de juny es farà 
un acte de portes obertes per-
què la gent pugui conèixer de 

primera mà les noves piscines, 
una vella reivindicació, que el 
regidor diu que se sent orgullós 
d’haver pogut liderar. 

Les inscripcions al Casal 
d’estiu s’obriran el 4 de juny 
i es podran fer presencials al 
Centre Obert o a www.vilano-
vaenlinia.cat
El proper dilluns 4 de juny 
s’obriran les inscripcions del 
Casal 2018, que també es po-
dran fer  tranquil·lament des de 
casa al vilanovaenlinia.cat. Un 
dels aspectes que ha destacat la 
regidora de Serveis Personals, 
Sílvia Cáceres, que ha dema-
nat paciència si es detecten 
deficiències en el sistema. Tant 
les tècniques del departament 
com ella mateixa, s’han posat a 
disposició de la ciutadania per 
ajudar-los a formalitzar les ins-
cripcions. 
Sílvia Cáceres ha valorat amb 
satisfacció l’organització del 
Casal d’estiu de Vilanova del 
camí. Un Casal, ha dit Cáce-
res, inclusiu i amb un alt nivell 
professional ja que el 80% del 
personal contractat disposa de 
la titulació de monitor de lleu-
re quan la llei, diu la regidora, 
només obliga al 60%.
La regidora també ha destacat 
que sempre es cobreixen les 
places ofertades i per això ha 
enviat un missatge de tranquil-
litat a les famílies vilanovines, 
que tenen preferència a l’hora 
de fer les inscripcions. 
Cáceres també ha destacat 
l’esforç municipal per tornar 
a oferir a les famílies el servei 
d’autobús per portar la quitxa-
lla des de la piscina a cada un 
dels centres. Era una demanda 
que van fer l’any passat les fa-
mílies dels alumnes més petits 
i que van agrair perquè van 
evitar que els petits patissin un 
cop de calor a l’hora de tornar 
al Casal.

Vilanova obre les 
inscripcions a les 
activitats d’estiu
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JORBA / LA VEU 

L’antic safareig de Jor-
ba es va tornar a om-
plir de veus, rialles i 

xerrameca en motiu de la 
visita i guiada que s’hi va 
fer diumenge passat,27 de 
maig, amb l’objectiu de do-
nar a conèixer la importàn-
cia d’aquest element patri-

monial i històric. Amb el 
títol de “Veus dels safareigs” 
la periodista i dinamitzado-
ra cultural Rosa Vendrell va 
convidar a fer un viatge al 
passat a les  nombroses per-
sones assistents, d’edats molt 
diverses.
Rosa Vendrell, amb molt en-
tusiasme  i passió va donar 
peu a les persones més grans 

del poble per tal que expli-
quessin les seves vivències 
en aquest safareig. Aquestes, 
de bon grat van compartir 
les seves experiències, hora-
ris, rutines, maneres de fer 
el sabó, com es distribuïen 
els diferents llocs per rentar, 
anècdotes. 
La xerrada va prosseguir a la 
sala de plens de l’Ajuntament 

El safareig de Jorba es torna a omplir de veus

JORBA / LA VEU 

Diumenge passat, 20 
de maig, i gràcies a 
la iniciativa de GE-

DEN (Grup d’estudi i difusió 
de l’entorn natural) es van 
recollir una gran quantitat 
de residus que s’havien anat 
acumulant en una zona to-
cant a la carretera al costat del 
Molí Blanc, dins el municipi 
de Jorba. 
Els residus eren de tot tipus, 
des de material de construc-
ció fins a múltiples peces de 
desguàs de vehicles, passant 
per llaunes de begudes i am-

de Jorba, tot comentant una 
exposició de diferents uten-
silis utilitzats antigament per 
fer bugada, imatges, dibuixos, 
folklore relacionat amb el 
tema i testimonis de diferents 
persones que havien rentat en 
altres safareigs. També es van 
llegir fragments de llibres i 
poemes relacionats amb el 
tema i es va cantar alguna 
cançó. Tot plegat es va con-
vertir en un petit homenatge 
a la figura femenina que du-
rant molts anys ha assumit 
de forma gairebé exclusiva 
el rol de la cura a la família 
en tots als aspectes, renun-
ciant moltes vegades als seus 
propis somnis.
Des del consistori es vol 
agrair la participació de totes 
les persones que es van aple-
gar al voltant del safareig de 
Jorba i, de forma molt espe-
cial, a les que van compartir 
el seu testimoni permetent 
incrementar la memòria his-
tòrica, en aquest cas oral, del 
municipi. 

polles de vidre buides. Es va 
omplir fins a quatre vegades 
la camioneta de la brigada 
municipal amb els big-bags 
que contenien les deixalles 
recollides.
L’activitat formava parat del 
programa Let’s Clean up Eu-
rope, acció comuna a tot Eu-
ropa que pretén conscienciar 
sobre la quantitat de residus 
que aboquem de forma in-
controlada a la natura.
Des de l’ajuntament es vol 
agrair la participació de tots 
els voluntaris que van partici-
par en la recollida.

Jorba participa en el programa Let’s clean up Europe

MONTBUI / LA VEU 

La Diputació de Barcelona 
ha lliurat a l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
el projecte de reforma de la 
plaça del Pi de la població, 
amb l’objectiu de recuperar 
un espai públic de qualitat. 
Actualment, aquesta plaça 
és poc acollidora i presenta 
problemes amb l’arbrat exis-
tent que aixeca el paviment 
de la plaça, voreres i carrers 
de l’entorn.
La proposta d’actuació in-
clou l’eliminació de l’arbrat 
actual, crear una plataforma 
única pel conjunt de l’espai, 
renovació del paviment i ade-
quació dels espais d’estada. 
L’actuació també preveu mi-
llorar l’accessibilitat i segu-
retat dels vinanats en aquest 
espai, així com la millora de 
la xarxa d’instal·lacions exis-
tents d’aigua i clavegueram, 
a més de la incorporació de 
nova vegetació i mobiliari 
urbà per millorar la qualitat 
dels espais d’estada.
Amb aquesta actuació, que 
té un cost pressupostat de 
98.327 euros, els ciutadans 
gaudiran d’un espai públic 
renovat, amb espais d’estada, 
on s’han millorat les condici-
ons de confort, accessibilitat 
i seguretat.
 

Projecte de reforma 
de la plaça del Pi de 
Santa Margarida 
de Montbui

L p
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www.marcelclaramunt.com (C/ Retir 40)
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als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt va apro-
var, en el Ple ordinari 

del dimecres 23 de maig, una 
moció a favor de la mobili-
tat sostenible i dels vehicles 
de baixes emissions. El text, 
presentat pel grup municipal 
Participa!, es va aprovar per 
unanimitat.
En els acords es proposa cre-
ar bonificacions en l’Orde-
nança Fiscal número 3, que 
és l’Impost sobre els Vehicles 
de Tracció Mecànica, per als 

vehicles de baixes emissions 
classificats com a Zero o Eco. 
Aquest canvi, però, s’incorpo-
raria a les Ordenances Fiscals 
de l’any 2019.
Es planteja potenciar la ins-
tal·lació de punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics i que els 
mitjans mòbils utilitzats per 
la brigada municipal siguin 
de baixes emissions. Aquesta 
substitució però s’haurà de 
fer progressivament i segons 
l’ús. Un altre dels punts que 
s’inclouen en aquest text és 
ampliar i millorar els apar-
caments de bicicletes, que en 

determinats punts del muni-
cipi ja existeixen. També es 
proposa fer una campanya in-
formativa sobre els avantatges 
fiscals i ambientals per a l’ad-
quisició de vehicles de baixes 
emissions.
En aquesta sessió es van apro-
var les festes locals per a l’any 
2019, que seran el divendres 
1 de febrer, amb motiu de la 
Fira de la Candelera, i el di-
lluns 8 de juliol, per la Festa 
Major. El punt es va aprovar 
amb els vots a favor del PDe-
CAT, Participa! i ERC i l’abs-
tenció de Junts per la Pobla.

L’Ajuntament aprova una moció a 
favor dels vehicles de baixes emissions

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una seixantena de ju-
gadors van participar, 
el dissabte 19 i el diu-

menge 20 de maig, al primer 
Open de billar Blackball de la 
Pobla de Claramunt: La com-
petició, organitzada pel club 
Carme 8 Pool amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, va te-
nir lloc a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal i va aplegar participants 
vinguts d’arreu de Catalunya.
El dissabte hi va haver més 
d’una quarantena de juga-
dors es va disputar i els tres 
primers classificats van ser 
Quim Reyes, de Castellgalí, 
Quique Calderón, de Cas-
telldefels, i Jonathan Gon-
zález, de Sabadell.
El diumenge es va disputar 
la cinquena i última prova 
del Catalunya Blackball Tour, 
amb un total de 60 partici-
pants, i convé destacar l’excep-
cional victòria aconseguida 

per la jove promesa local Dani 
Blanca, que va fer un grandís-
sim torneig i va eliminar a al-
guns dels millors jugadors que 
hi ha avui en dia al blackball 
català.
Els organitzadors fan una 
bona valoració de l’activitat 
ja que es el primer any que es 
munta un torneig d’aquest ni-
vell a la Pobla de Claramunt. 
L’activitat va comptar amb el 

El billar d’alt nivell arriba a la Pobla 
de Claramunt

suport de diverses empreses i 
establiments.
L’objectiu és fer d’aquest tor-
neig un referent al poble, 
igual que s’ha fet a Carme 
durant 15 anys. Som una 
entitat contrastada en esde-
veniments d’aquest tipus i 
tenim com a prioritat donar 
a conèixer la modalitat al 
poble i que els conciutadans 
se’n sentin partícips. 

MONTMANEU / LA VEU 

El passat diumenge dia 27 de 
maig, es va celebrar a Mont-
maneu la tercera Festa del 
Dia Gran. A les 12 hores es 
va celebrar una missa a la Ca-
pella de la Mare de Déu de la 
Creu, amb l’acompanyament 
musical de Gina Miranda i 
Maria Teresa Oliva.
A continuació, a l’Hotel Bayo-
na es va celebrar un dinar de 

germanor. Després dels par-
laments es va fer homenatge 
a les dos persones més grans 
de Montmaneu, que enguany 
son Rosa Marquillas Termes 
i Laureano Malet Porta. Tot 
seguit el reconegut humorista 
Ramon ens va deleitar amb el 
seu espectacle d’acudits.
Tots els assistents van rebre 
uns obsequis commemora-
tius d’aquesta tercera Festa 
del Dia Gran.

Festa del Dia Gran a 
Montmaneu

CALAF / LA VEU 

El Centre d’Atenció Primà-
ria de Calaf vol apostar per la 
millora contínua de la quali-
tat del seu servei. Per això, un 
dels objectius és potenciar les 
aliances amb altres instituci-
ons públiques i agents locals. 
Aquesta setmana s’ha signat 
un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i el C.A.P 
on s’han acordat diferents te-
mes pel que fa a millorar la 
comunicació i promoció de la 
salut a la ciutadania. 
L’Ajuntament de Calaf cedirà 
un espai de la seva revista l’Al-
tiplà en els números de juny 

i desembre per tal que des 
del C.A.P hi colaborin amb 
un article. A més, també s’ha 
acordat promoure i fer difusió 
a través dels canals de comu-
nicació municipals d’accions, 
campanyes o informacions 
d’interès general per a la ciu-
tadania realitzades per part 
del C.A.P.
Una de les primeres col·labo-
racions serà en el marc de la 
Setmana Sense Fum que es 
realitza des el 25 al 31 de maig 
i que preveu diferents accions 
com per exemple, una passe-
jada per l’entorn de Calaf el 
dia 8 de juny, entre d’altres que 
s’estan preparant. 

El CAP i l’Ajuntament de 
Calaf signen un conveni 
per fomentar la salut
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MASQUEFA / LA VEU 

Amb només tres edi-
cions a les seves es-
patlles, el Primavera 

Shopping Masquefa ja s’ha 
consolidat plenament com 
una de les activitats de refe-
rència dins el programa d’ac-
tes de la primavera masquefi-
na i en una de les propostes 
amb més renom i amb més 
bona acceptació per part dels 
veïns de la vila.

Comerços decorats de pri-
mavera
Diumenge 27 de maig,  els 
carrers del municipi es van 
omplir de motius florals des 
de primera hora del matí i al 
llarg de tota la jornada. Els 
visitants van poder gaudir 
d’un espectacle olfactiu i vi-
sual únic gràcies als diferents 
aparadors decorats amb mo-
tius primaverals que els co-
merços locals van preparar 
amb dedicació i molt d’en-
cert. A més, aquestes matei-
xos establiments van oferir al 
llarg de diumenge diferents 
obsequis, descomptes i ofer-
tes comercials.

Racons amb encant
Els veïns i visitants, a més, 
també van tenir l’oportunitat 

de descobrir diumenge nous 
indrets primaverals de la vila. 
I és que fins a 14 punts de 
Masquefa es van decorar amb 
flors i diversos elements or-
namentals.

Activitats per a tots els pú-
blics al llarg de la jornada
La tercera edició del Primave-
ra Shopping Masquefa es va 
complementar amb un des-
tacat ventall de propostes lú-
diques i festives adaptades als 
gustos i interessos de tots els 
veïns. Entre les activitats, ma-
quillatge artístic per als més 
menuts, activitats a càrrec 
dels gimnasos del municipi, 

El Primavera Shopping Masquefa 
torna a tenyir de color els carrers

exposicions, inflables, conta 
contes, marató de pianos, xo-
colatada, actuacions musicals 
i els personatges dels dibuixos 
infantils PJ Mask voltant pels 
carrers comercials del poble
L’Ajuntament de Masquefa 
agraeix l’estreta col·laboració i 
implicació demostrades al llarg 
d’aquestes primeres tres edi-
cions per part de l’associació 
‘Masquefa Comerç’, així com 
dels diferents establiments co-
mercials i totes les persones 
que han participat activament 
de l’esdeveniment; fent possi-
ble, entre tots, el naixement i la 
consolidació d’aquest projecte 
pioner a la vila.

MASQUEFA / LA VEU 

Amb l’objectiu de ga-
rantir la plena segu-
retat i l’accessibilitat 

universal als espais públics i 
als equipaments compartits, 
l’Ajuntament de Masquefa 
durà a terme properament tas-
ques d’arranjament als accessos 
generals del Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC).
Els treballs és previst que es 
duguin a terme del 4 a l’11 de 
juny i consistiran en la substi-
tució de les actuals portes d’ac-
cés al recinte per noves portes 
corredisses d’una amplada su-
perior que facilitaran l’entrada 
a l’equipament a les persones 
amb mobilitat reduïda. En 
paral·lel, les noves portes cor-
redisses també incorporen un 
alt sistema de seguretat que 
permetrà configurar automàti-
cament la seva obertura i tan-

cament i l’accés i control.
Carles Mernissi, regidor de 
Promoció Econòmica, explica 
que “tots els veïns han de po-
der accedir de forma segura i 
adaptada als equipaments pú-
blics, siguin quines siguin les 
seves condicions físiques o li-
mitacions. El nostre objectiu és 
facilitar l’autonomia personal i 

la integració social i professio-
nal de tots els masquefins”.
Mentre es duguin a terme i 
segons avancin els treballs, 
els usuaris hauran d’accedir al 
CTC per la porta de Masquef@
ula (Av. Catalunya, 62), la del 
viver d’empreses (Av. Catalu-
nya, 60) o a través del pati de 
La Fàbrica Rogelio Rojo.  

L’Ajuntament adapta els accessos del 
Centre Tecnològic Comunitari

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa té previst iniciar 
enguany les obres de 

construcció d’una passarel·la 
que uneixi Can Quiseró i El 
Maset.
Dimarts 22 de maig, la Di-
putació de Barcelona va 
fer entrega al consistori del 
projecte executiu d’aquesta 
obra que tindrà un cost de 
607.905,54€ i que té com a 
objectiu edificar una passa-
rel·la permanent que uneixi 
les urbanitzacions de Can 
Quiseró i El Maset de forma 
segura, òptima i adaptada 
i que permeti als veïns de 
Masquefa creuar tot el muni-
cipi de punta a punta, a peu 
o amb bicicleta, sense neces-
sitat de transitar en cap mo-
ment per la carretera.
En paraules de Xavier Bo-
quete, aquesta actuació per-
metrà a l’Ajuntament “donar 
un pas endavant molt im-
portant en l’objectiu de fer 
de Masquefa un poble més 
cohesionat i vertebrat”. En 

aquest sentit, Boquete defi-
neix la futura passarel·la com 
“un avenç significatiu quant 
a comunicació i connexió 
entre les diferents zones i 
nuclis que integren el poble” 
i en destaca “les oportunitats 
que pot generar a veïns i vi-
sitants de cara a gaudir dels 
encants naturals i paisatgís-
tics que ofereix Masquefa”.
Els treballs consistiran en la 
construcció d’una passera 
central metàl·lica sobre el 
torrent de 78,30 metres de 
longitud i dues passeres de 
fusta de 80,50 m. en total, 
amb un nou itinerari d’un 
total de 230 m. de longitud i 
3 m. d’amplada.
Per a creuar els torrents exis-
tents s’utilitzaran estructu-
res sense piles intermèdies 
que permetran respectar els 
condicionants hidràulics i es 
realitzarà un disseny respec-
tuós amb l’entorn natural per 
evitar l’impacte ambiental 
sobre el territori. A més, es 
donarà preferència a materi-
als naturals i ecològics i amb 
facilitat de manteniment.

Es construirà una 
passarel·la per enllaçar 
Can Quiseró i El Maset

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Masquefa ha 
atorgat un total de 36 ajuts per 
a estudis postobligatoris per 
al curs 2017-2018 dirigits als 
masquefins empadronats al 
municipi. El nombre d’ajuts 
concedits enguany, doncs, ha 
augmentat notablement res-
pecte el curs passat, quan es 
van atorgar fins a 20 ajuts eco-

nòmics.
L’objectiu d’aquests ajuts, que 
ascendeixen aquest curs fins 
als 13.7000€, era que els mas-
quefins que estan cursant grau 
universitari, diplomatura o 
llicenciatura, CFGM, CFGS, 
Batxillerat, ensenyaments pro-
fessionals de música i dansa, o 
estudis artístics superiors, po-
guessin sufragar les despeses 
generades d’aquests estudis.

L’Ajuntament atorga un 
total de 36 ajuts per a 
estudis postobligatoris
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LA LLACUNA / LA VEU 

Del 4 a l’10 de juny tin-
drà lloc a la Llacuna 
la Festa de la Gran 

Gent Activa. L’Ajuntament de 
la Llacuna i el Casal de la gent 
gran del municipi han pro-
gramat diferents actes cul-
turals i d’entreteniment amb 
l’objectiu de fomentar l’enve-
lliment actiu de la població. 
El primer dia de programació 
serà dilluns 4 de juny que tin-
drà lloc la Inauguració en la 
que es comptarà amb Anna 
Tarrés diputada al Parlament 
de Catalunya, ex nadadora i 
entrenadora de natació sin-
cronitzada, acompanyada de 
les autoritats locals i mem-
bres del Casal. A continuació,  
el concert amb el Grup Glacé 
i un pica - pica per tothom 
donaran el tret de sortida.  
La setmana continuarà amb 
molta activitat d’espectacles, 
sortides, xerrades... Entre 
altres, hi haurà bingo, una 

actuació del cantant Albert 
Gamez, teatre amb el Grup 
de Teatre Gran de Vilafran-
ca, berenar, sortida cultural a 
Casetllar de n0Hug, actuació 
del grup de Play Back, canta-
da d’havaneres amb el grup 
Monyjuic, sardinada,... 
El punt culminant de la fes-
ta però, arriba diumenge dia 
10. A les 12.30 h, a l’església 
de Santa Maria, Missa can-
tada i homenatge a les per-
sones més grans, seguida de 
l’homenatge a la gent gran 
del poble amb l’actuació de 
la coral la Cuitora. A la sorti-
da, vermut popular  a la plaça 
Major gentilesa del Casal de 
la Gent Gran per celebrar els 
15anys del Casal. 
Al migdia, al local de Cal Sa-
grera, es farà el Dinar de ger-
manor, durant el qual es farà 
l’homenatge als matrimonis 
que hagin fet les noces d’or. 
També hi haurà regals genti-
lesa d’Instal·lacions Parera i 
per acabar, riure i bon humor 

Tot a punt per la Festa de la Gran Gent Activa 
a la Llacuna

amb MAYTE CARRERAS, 
show-woman i actriu còmica
La regidora de benestar soci-
al de l’Ajuntament de la Lla-
cuna manifesta que la Festa, 
a més de ser una setmana de 
conviure tots en un ambient 
festiu i de lleure, és un re-

coneixement a les persones 
grans del municipi, sobretot 
a les del Casal, que dia a dia 
ajuden a impulsar i tiren en-
davant les activitats habituals 
del centre.  
La Festa de la Gent Gran Ac-
tiva de la Llacuna compta 

amb la col·laboració d’Instal-
lacions Parera, Petromiralles, 
Santos Garcia Ventanell, Ca-
ves Vilarnau, Pagés de Rofes i 
Fruits Secs Torra.
Podeu consultar el progra-
ma a la web de l’Ajuntament 
lallacuna.cat

LA LLACUNA / LA VEU 

El pròxim diumenge 3 
d’octubre més d’una 
vintena d’associacions 

i entitats de la Llacuna es 
trobaran per mostrar els pro-
jectes que desenvolupen i les 
activitats que duen a terme 
durant l’any, a través d’una 
mostra d’entitats. 
La trobada serà de les onze 
del matí a les dues del mig-
dia a l’entorn de l’Escorxador 
i compta amb una gran pro-
gramació amb activitats per a 
tothom. L’objectiu és que tots 
els veïns i veïnes coneguin 
en primera persona el teixit 
associatiu del municipi i la 
bona i variada oferta cultural 
que hi ha.
Durant tota la matinal, l’espai 
d’entitats L’Escorxador de La 
Llacuna obrirà portes per do-
nar a conèixer aquest edifici 
que aixopluga moltes de les 
entitats llacunenques. També 
es realitzaran diferents tallers 
i activitats, exhibicions i ac-
tuacions, organitzades per 
les mateixes entitats. A més, 

s’ha organitzat la pintada del 
“Mural de les entitats” una 
obra que representarà l’es-
perit cooperatiu i de fraterni-
tat entre totes les entitats del 
municipi. En acabar, hi haurà 
un vermut popular.
La Llacuna compta amb un 
total de 24 associacions, 
concretament són: Colla del 
Drac, Colla de la Mulassa, la 
Colla de Gegants i Grallers, 
la Banda i les Majorettes, So-
cietat Coral La Cuitora, la 
Comissió de Reis, Ben endins 
com qui ensorra l’àpit, Club 
de Futbol La Llacuna, Pun-
taires de La Llacuna, Grup 
de Motor Clàssic, Bombers 
Voluntaris, Casal de la Gent 
Gran, CELL - Centre d’estu-
dis Llacunencs, Centre Ex-
cursionista La Llacuna, La 
Llacuna Solidària, Associa-
ció Defensa Forestal (ADF), 
Club de Tenis, La teranyina, 
els bastoners, Craba, ANC 
La Llacuna, Cor Parroquial i 
Joves de la Llacuna.
El regidor de Comerç i Fes-
tes i d’Ocupació i Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament, 

Albert Valiente, manifesta la 
seva satisfacció per l’organit-
zació d’aquesta activitat de 
manera conjunta i convida a 
tothom a participar-hi. Va-
liente declara que “les nos-
tres entitats són el mirall del 
nostre poble, i ens podem 
sentir molt orgullosos del 
seu treball i compromís amb 
la cultura del nostre país”.  

Diumenge coneix els projectes i les activitats que 
realitzen les entitats de la Llacuna



32 | 33 LA VEU
Divendres, 1 de juny de 2018

 

Festes de Corpus, 
anys 50

En aquests dies de Corpus, convé recordar una festa que 
habitualment es feia a Igualada, ja perduda, i que es 
repeteix cada any encara a moltes localitats catalanes. A 
la foto, d’autor desconegut, podem veure catifes de flors al 

carrer de Sant Sebastià, a la dècada dels cinquanta. També se’n feien 
a carrers com Argent, Sant Agustí, o la plaça del Pilar.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
Fons Dolors Hernández Méndez.  
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona d’Anoia va 
viure del 18 al 21 de 
maig les Festes del 

Roser protagonitzades per la 
Fira de la Garlanda, “Vallbo-
na, parada i fonda” i el popu-
lar Treure a Ball, amb el Ball 
de la Garlanda.
Per segon any, va tenir lloc a 
la plaça de l’església i carrers 
circumdants la Fira de la Gar-
landa, en la que hi van parti-
cipar botiguers i artesans de 
Vallbona que mostraven els 
seus productes, va tenir lloc el 
tast gastronòmic “Vallbona, 
parada i fonda” on es van po-
der degustar els millors plats 
que preparen els restaurants i 
establiments d’alimentació de 
Vallbona d’Anoia acompanyat 
de vi, cava i cervesa artesana. 
A més, durant tot el matí, al 
nucli de Vallbona no va parar 
l’activitat, jocs per la canalla, 
espectacles, premis, la bri-
llant actuació del Falcons de 
Vallbona i les visites guiades 
per conèixer el pas del Camí 
Ral i els seus antics hostals de 
Vallbona d’Anoia.
Dilluns van tenir lloc els actes 
més tradicionals de tot el cap 
de setmana i que són els que 
posen el punt final a les popu-
lars Festes del Roser. Durant 
el matí de dilluns va tenir lloc 
el traspàs de càrrecs de les 
Administradores, simbolitzat 
per la donació de l’estadal, un 

ciri bellament ornamentat, i 
se celebra un ofici en honor 
a la Mare del Déu del Roser, 
patrona de Vallbona. En fina-
litzar es va anar en processó 
amb la Mare de Déu pel nu-
cli antic del poble. A la tarda 
va ser el torn del tradicional 
Treure al ball, amb el Ball 
de la Garlanda de Roseres i 
Pabordes. Un concert i el ball 
de gala van posar el punt final 
a les Festes del Roser 2018
L’Ajuntament també vol des-
tacar i agrair al grup de dia-
bles de Vallbona pel reeixit 
correfoc així com als i les 
participants en l’exposició de 
les Festes del Roser per l’ex-
cel·lent mostra dels treballs 
realitzats en patchwork, pun-
taires, restauració, manuali-
tats, fang i decoupage, molts 
d’ells petites joies d’artesania. 
La caminada popular també 
va ser un èxit de participació.
En el marc de les festes, era 
previst la realització de la 
Mostra de Cervesa Artesa-
na Anoienca que havia de 
començar dissabte però que 
a causa de la pluja es va sus-
pendre i es previst realitzar-la 
en una futura data pendent a 
concretar.
El consistori es mostra molt 
satisfet de la participació en 
tots els actes i en especial el 
diumenge el matí, en el que 
es va notar un augment de 
visitants, sobretot de fora 
del municipi.

Vallbona d’Anoia celebra l’alta participació en les 
Festes del Roser

Dilluns van tenir lloc els actes més tradicionals de les festes / JOAN GUASCH

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El proper 2 de juny es du-
ran a terme les primeres 
visites guiades al castell 

de la Torre de Claramunt que, 
gràcies al conveni signat re-
centment entre els propietaris 
i l’Ajuntament, obre les seves 
portes. Aquesta visita, que té 
una durada aproximada d’una 
hora, ens permetrà conèixer 
el desenvolupament d’un cas-
tell ja documentat al segle XI 
i que esdevingué el domini 
principal del llinatge Clara-
munt un cop aquest hagué 
de renunciar als seus dominis 
principals a la Conca d’Òdena 
a favor dels Cardona, al segle 
XIV. Però allò que semblava 

el final d’una gran nissaga no 
fou més que un nou comen-
çament, tal i com ens indica el 
propi castell que, encara avui, 
domina el nucli de la Torre de 
Claramunt.
Les visites es duran en di-
versos torns, iniciant-se a les 
10:00, 10:15, 11:00 i 11:15; el 
punt de trobada i inici serà 

Visites guiades a la Torre de 
Claramunt

davant del restaurant El castell 
blau, al recinte Torresport.
Aquesta és, una vegada més, 
una visita inclosa en les acti-
vitats de l’Any Europeu del Pa-
trimoni Cultural.
Per a més informació i reser-
va, podreu consultar a www.
anoiapatrimoni.cat i al telèfon 
635 922 384.

L’allotjament rural de la Llacu-
na, Cal Pianista, ha estat guar-
donat amb el Premi Coetur 
2018 que escapadarural.com 

Cal Pianista, de la Llacuna, 
Premi COETUR 2018 al 
millor allotjament rural

convoca per premiar aquell 
allotjament  que compti amb 
més i millors opinions dels 
usuaris al seu portal. 
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PIERA / LA VEU 

Històries en movi-
ment i una sessió de 
contes narrats pels 

alumnes de 6è de l’escola Les 
Flandes
Són les dues propostes d’acció 
cultural infantils que la bibli-
oteca de Piera té programades 
per la setmana vinent
Contes a la Biblioteca, és el 
títol que els alumnes de 6è de 
l’escola Les Flandes de Piera 
han triat per presentar els con-
tes que van preparar a l’aula 
dirigits a nens i nenes de totes 
les edats. Els hi ha quedat tan 
bé que els han volgut compar-
tir amb la resta de públic i ens 
conviden a gaudir d’una tarda 
plena de contes explicats des 
de la màgia dels titelles que 
han fet els mateixos alumnes. 
Serà el dimecres 6 de juny a les 
18h. 
La segona, Històries en mo-
viment, s’organitza en el marc 
del programa BiblioLab, de 
la Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals que desenvolupa i 
dóna suport a accions que te-
nen com a finalitat l’accés al 
coneixement a través de l’ex-
perimentació i metodologies 
innovadores i creatives en un 
entorn col•laboratiu obert a la 
ciutadania.
Històries en moviment, és 
una instal·lació literària d’àl-
bum 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 cre-
ar i recrear narratives visuals. 
Hi poden participar les famí-

lies amb nens i nenes de més 
de 3 anys i les inscripcions es 
poden formalitzar a la mateixa 
biblioteca fins el mateix dia de 
l’activitat. Les places són limi-
tades, la participació gratuïta 
i l’activitat es durà a terme el 
dijous 7 de juny a les 18h.

Tracta’m bé a Piera
No es pot estimar allò que no 
es coneix... amb aquest lema 
s’ha engegat un projecte de 
sensibilització al bon tracte 
vers les persones grans al mu-
nicipi de Piera
Aquest projecte neix al Con-
sell comarcal del Solsonès i 
des del Pla Educatiu d’Entorn 
de Piera s’ha adaptat per por-
tar-lo a terme a diferents esco-
les de primària i secundària. 
El projecte pretén sensibilitzar 
a petits i joves i promoure el 
bon tracte vers les persones 
grans a través de diferents ac-
tivitats. 
A primària s’han desenvo-
lupat diferents activitats per 
cadascun dels cicles. Els alum-
nes del cicle inicial han treba-
llat sobre el lema “Un dia seré 
gran, molt gran” per aconse-
guir que els infants recone-

guin la vellesa com a una etapa 
més de la vida de les persones 
i de la seva pròpia vida. El re-
sultat ha estat una mostra de 
dibuixos que s’exposaran a la 
biblioteca de Piera del 4 al 22 
de juny amb un acte inaugural 
el dia 4 de juny a les 18.45h.
“Un dia vaig ser petit, molt 
petit” ha estat l’activitat dels 
alumnes de cicle mitjà que ha 
consistit en apropar la gent 
gran a l’escola per explicar i 
compartir la seva trajectòria 
vital per propiciar espais de 
relació i comunicació entre 
infants i gent gran. 
Per la seva banda els alumnes 
del cicle superior de primària 
han treballat entorn “Contes 
per fer-se gran”. La proposta 
ha treballat la capacitat de re-
soldre els desacords i l’eix de 
la negociació i la resolució de 
conflictes a través de la lectura 
de 4 contes protagonitzats per 
gent gran que es troba immer-
sa en algun tipus de conflicte. 

Properes activitats a la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

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

Unitat d’Investigació  de l’ABP 
de Martorell van detenir el di-
mecres, 23 de maig, dos homes 
i dues dones, tots de nacionali-
tat espanyola, de 69, 68, 34 i 32 
anys i veïns de Piera i l’Hospi-
talet de Llobregat, com a pre-
sumptes autors dels delictes 
d’estafa, falsedat documental i 
blanqueig de capitals.
La investigació es va iniciar 
amb la denúncia interposada el 
29 de juliol de 2016 per un dels 
responsables de l’empresa víc-

tima de l’estafa, ubicada a Sant 
Esteve Sesrovires, qui havia de-
tectat irregularitats comptables 
durant el període que havia 
exercit com a tal l’anterior di-
rector financer.
Arran d’aquesta primera de-
núncia es va iniciar una prime-

Detinguts uns pierencs per una presumpta estafa de 2 milions 
d’euros en una empresa de Sant Esteve Sesrovires

Els detinguts són fa-
miliars de l’exdirector 

financer d’una em-
presa de Sant Esteve 

Sesrovires que va ma-
nipular xecs i pagarès 

durant dos anys

ra fase de la investigació que 
es va tancar amb la detenció, 
el febrer de 2017, de l’exdirec-
tor financer de l’empresa com 
a presumpte autor d’un de-
licte de falsedat de document 
mercantil i estafa, donat que 
havia manipulat xecs i pagarés 
de l’empresa i s’havia apoderat 
dels diners estafats.
La  investigació prolongada 
d’aquest entramat empresarial 
va permetre, després d’un any 
d’investigació, identificar la 
resta de col·laboradors neces-
saris de l’estafa, tres familiars 
directes seus, als quals trans-
feria els diners estafats com a 
administradors i socis de les 

empreses creades, que tenien 
una activitat empresarial líci-
ta i que es finançaven amb els 
diners obtinguts il·lícitament.
Finalment, el 23 de maig, els 
agents van fer tres entrades i 
escorcoll, sota autorització ju-
dicial, a Piera, l’Hospitalet 
de Llobregat i Barcelona als 
domicilis dels investigats i a 
la seu principal de l’empresa 
creada per a blanquejar els 
diners estafats.
Els investigadors van rebre el 
suport de les unitats de TE-
DAX i la Unitat Canina per a 
l’escorcoll de les seus empresa-
rials, on es va comissar un to-
tal de 8.180 euros en efectiu, 

rellotges de gamma alta i jo-
ies per un valor aproximat de 
400.000 euros i altres objectes 
adquirits presumptament amb 
els diners estafats, així com do-
cumentació i suport informàtic 
d’utilitat per a la investigació.
Davant les evidències van dete-
nir els dos homes i dues dones 
investigats per delictes d’estafa, 
falsedat documental i blan-
queig de capitals.
Els detinguts van passar a dis-
posició judicial i el jutjat en 
funcions de guàrdia de Mar-
torell va determinar l’ingrés a 
presó pels dos homes arrestats 
i llibertat amb càrrecs per les 
dues dones.

La pràctica dels alumnes de 
secundària ha girat al voltant 
del leitmotiv “Tracta’m de tu”, 
una activitat que ha consis-
tit en la realització de xerra-
des de sensibilització per als 
joves de 3er i 4art de la ESO 
per tal de promoure un bon 
tracte dels joves envers la gent 
gran i donar visibilitat a situ-
acions d’intercanvi, de relació 
i de cooperació entre aquests 
col•lectius. Aquestes xerrades 
han estat desenvolupades per 
experts en gerontologia amb 

la col·laboració del Consell 
Comarcal de la Gent Gran de 
l’Anoia. Els joves van elaborat 
un espot d’una durada màxi-
ma de 60 segons que van pre-
sentar als Jocs Florals de Piera 
del 2018. 
La valoració del món educatiu 
i del consell de la gent gran ha 
esta molt satisfactori i de cara 
al curs vinent es preveu seguir 
treballant en aquest projecte 
per continuar sensibilitzant la 
població més jove per cons-
truir un futur millor.

www.estivaldejazz.cat

Divendres 22 de juny a les 22'00h 
al Teatre de l'Aurora d'Igualada

Participa-hi enviant un correu 
a info@estivaldejazz.cat

col·labora
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CAPELLADES / LA VEU 

Tot és a punt per co-
mençar aquest diven-
dres les festes amb 

més història de Capellades: 
les Festes del Carrer.
Aquest 2018 se seguirà amb 
la programació habitual. Es 
començarà divendres al ves-
pre amb el pregó. Les entitats 
sortiran des de la plaça Àngel 
Guimerà en cercavila fins la 
plaça Verdaguer on es farà el 
Pregó a les 9  de la nit.
Dissabte ja s’iniciarà la rutina 
dels Barris: al matí paneres a 
dos quarts de dotze i a la tar-
da treure ball, a les 8 del ves-
pre.
El primer és el Barri de les 
Bledes i les paneres surten de 
davant la ràdio. A la tarda, es 
balla al carrer del Call.
Diumenge, es farà la Festa 
infantil amb “Marc animació 
popular i tradicional”, al Pati 
de La Lliga.
Dilluns toca el Barri del Ruc, 

amb les paneres sortint des de 
la plaça Sant Miquel i ballant 
a la tarda al Pati de La Lliga.
Dimarts és el Barri del Ge-
gant i l’acció se centrarà a la 
plaça Àngel Guimerà.
Dimecres serà el torn del Bar-
ri del Ninot i es focalitzarà a 
la plaça d’Espanya.
Dijous, darrer dia, és el Bar-
ri de les Places i les paneres 

Comencen les Festes del Carrer 

sortiran al matí del Passeig 
Immaculada Concepció i a 
la tarda ballaran a la plaça de 
Catalunya.
Les paneres i el ball de tarda 
estaran animats com sem-
pre per la Banda de l’Escola 
de Música de Capellades. El 
ball a la Piscina Blava serà 
pels conjunts Voralmar i 
Stressband.

CAPELLADES / LA VEU 

Des d’aquest diumenge 
i fins a l’11 de setem-
bre es podrà gaudir 

cada dia de la Piscina Blava de 
Capellades.
Com és habitual s’obrirà sem-
pre a les 11 del matí fins les 8 
del vespre, excepte a partir del 
17 d’agost, que es tanca a les 7.
Els preus són també els ma-
teixos que l’any passat. Es pot 
escollir entre l’abonament per 
temporada, el mensual o l’en-
trada per dia. Les quantitats 
varien en funció del nombre 
d’usuaris que s’hi acullin. Hi 
ha rebaixes per a persones en 
situació d’atur empadronades 
a Capellades que es treguin 
l’abonament de temporada.
També serà igual el preu per 
caseta que enguany, després 
de la nova distribució que s’ha 
fet amb un sorteig, s’entregarà  
amb mobiliari nou.
Pel que fa a les activitats cal 
destacar que aquest diumenge 

es farà portes obertes; el di-
vendres 29 de juny la primera 
Piscina Nocturna –fins les 12 
de la nit-; el diumenge 8 de ju-
liol la festa dels inflables soli-
dària amb l’esclerosi múltiple; 
el 13 de juliol la segona Pisci-
na Nocturna, el 27 de juliol el 
Torneig de Frontó, que acaba 
amb una nova nit de Piscina 
Nocturna.
Per als més petits tot el mes de 
juliol es farà una nova edició 
dels Cursets de Natació. La in-
formació i les inscripcions es 
podran demanar  a la mateixa 
Piscina i a l’Ajuntament.
Els mesos de juliol i agost hi 
haurà Bibliopiscina, amb dia-
ris, revistes i llibres per a grans 
i petits.
Per formalitzar l’abonament 
cal, a partir del dia 6, portar 
una fotocòpia del DNI, una 
fotografia recent i el res-
guard de pagament –es pot 
pagar amb targeta a la matei-
xa piscina o bé fer un ingrés  
Caixabanc.

El primer diumenge de 
juny s’obre la Piscina Blava

CAPELLADES / LA VEU 

Des del CAP Capellades, en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment, s’ha organitzat una 
nova edició del Concurs Fo-
togràfic de la Setmana Sense 
Fum, que s’està fent aquests 
dies.
El jurat es va reunir dijous 
passat a la seu de l’Agru-
pació Fotogràfica, que en-
guany s’ha encarregat de 
tota la part tècnica. 
Representant el CAP, el ju-
rat va comptar amb la par-
ticipació de Maite Toledano 
i Magda Vidal. En nom de 

l’Ajuntament de Capellades, 
el regidor Salvador Vives i 
Montse Ibáñez, i com a Agru-
pació Fotogràfica, Miquel Es-
trada.
El jurat va decidir declarar 
desertes les categories JOVE 
i FAMÍLIA per la baixíssi-
ma participació. Per tant, es 
va escollir el primer, segon i 
tercer de la categoria GENE-
RAL. El guanyador va ser 
Josep Rombau, seguit de 
Toni Miquel i Luís Calle.
L’entrega de premis serà el 
dijous 31 de maig, a les set 
de la tarda a la Biblioteca El 
Safareig. 

Guanyadors del Concurs 
de Fotografia de la 
Setmana Sense Fum

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge s’ha 
fet el segon concert 
del Festival d’Orgue 

de Capellades, amb Juan de 
la Rubia fent les delícies del 
públic que va acabar el recital 
dempeus, aplaudint el músic.
Més de 120 persones van as-
sistir a l’església de Santa Ma-
ria de Capellades per escoltar 
les improvisacions de Juan 
de la Rubia per acompanyar 
la projecció de la pel·lícula 

“Faust”, de Murnau.
El regidor de Cultura, Àn-
gel Soteras, destaca com “en 
aquesta edició del Festival 
d’Orgue continuem buscant 
eixamplar la base del nostre 
públic sorprenent i presentant 
nous registres, primer amb el 
jazz d’Ignasi Terraza i Matt-
hew Simon i ara acompanyant 
una projecció de cinema mut 
amb un dels millors concer-
tistes d’orgue com és Juan de 
la Rubia. Volem -i modesta-
ment creiem que anem acon-

Juan de la Rubia emociona amb 
“L’ànima de Faust”

seguint- que el públic marxi 
amb la sensació d’haver viscut 
concerts únics, difícilment re-
petibles. Com a cloenda, tan-
carem amb una formació més 
habitual, orgue i coral, amb la 
Capella de la Tossa dirigida 
per Frederic Prat amb Josep 
Xaubet a l’orgue.”
Aquest darrer concert del Fes-
tival d’Orgue de Capellades 
serà el diumenge 10 de juny. 
Les entrades es podran com-
prar just abans de l’inici, a les 
6 de la tarda.

CAPELLADES / LA VEU 

El 5 de juny és el darrer 
dia per apuntar-se a les 
activitats d’estiu que 

organitza l’Ajuntament de 
Capellades per als nens i ne-
nes de 3 a 12 anys.
Les propostes estan dividides 
en funció de l’edat. Hi haurà 
un grup amb els més petits, 
de 3 a 7 anys, i un segon per 
als més grans de 8 a 12. Hi 
haurà diverses activitats edu-

catives, es podrà fer esport, 
jugar, anar a la Piscina Blava, 
d’excursió per Capellades i 
rodalies, aprendre robòtica i 
programació de vídeojocs... 
I enguany, algunes d’aquestes 
propostes seran en anglès.
El Casal durarà 5 setmanes, 
del 25 de juny al 27 de juliol. 
Cada setmana d’activitat tin-
drà un cost de 35 euros, però 
hi haurà bonificació si s’aga-
fen les 5 setmanes -165€- i 
descompte del 25% pel segon 

germà.
També hi ha una opció per fer 
teatre, per als infants de 7 a 12 
anys. S’ofereix una quinzena –
del 2 al 13 de juliol- on a ban-
da de treballar específicament 
qüestions pròpies de l’escena, 
també s’anirà a la Piscina i es 
farà jocs i sortides. La quinze-
na surt per 90 euros.
Totes les inscripcions es po-
den fer internet, des de la pà-
gina web de l’Ajuntament de 
Capellades.

Dimarts s’acaben les inscripcions per 
al Casal d’Estiu de Capellades
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PIERA / LA VEU 

El passat diumenge 27 de 
maig Piera va acollir la 
45a edició de la trobada 

Juguem Cantant, una iniciati-
va que cada any organitza una 
coral diferent de la demarca-
ció Anoia-Penedès. Hi van 
participar 125 cantaires de la 
Coral Petit Vailet, de La Mú-
nia; la Coral Espinguet, de Vi-
lafranca del Penedès; la Coral 
Llebeig, de Calafell; la Coral el 
Serral, de Lavern; la Coral Es-
trop, de Vilanova i la Geltrú; la 
Coral Gatzara, d’Igualada; la 
Coral Petit Estel, del Vendrell; 
la Coral els Verdums, d’Igua-
lada; la Coral Rossiyols, de 
Llorenç del Penedès; la Coral 
la Bombeta Màgica, de Santa 
Margarida dels Monjos, i la 
Coral Xicoira de Piera. 
El Teatre Foment de Piera va 
ser l’escenari escollit per al 
concert. Abans de l’actuació, 
però, el regidor de Cultura i 
Educació de l’Ajuntament de 
Piera, Josep Maria Rosell, va 
donar la benvinguda als assis-
tents i els va fer arribar l’orgull 
del municipi per acollir aques-

ta trobada que vol fomentar la 
cultura i la llengua del país. 
Així mateix, Rosell va recor-
dar que no era el primer cop 
que Piera acollia aquest es-
deveniment que ja es va ce-
lebrar a la vila l’any 2008, fa 
just 10 anys. 
El concert va constar de dues 
parts. A la primera es van in-
terpretar quatre cançons re-
lacionades amb el món de la 
màgia, l’encanteri i les endevi-
nalles. A la segona part es va 
estrenar la cantata Les Aven-
tures sense sortir de casa, que 
va comptar amb la direcció 
d’Eva Martínez i la música al 

La vila de Piera acull el 45è Juguem 
Cantant

piano de Victor Valls. La can-
tata era un recull de poemes 
de l’escriptora Núria Alber-
tí, que va ser present a l’acte, 
que s’acompanya de la música 
de la compositora, directora i 
pedagoga Eva Ugalde. La part 
plàstica de la cantata va ser 
encarregada a la companyia 
Teatre Nu. 
La jornada va continuar a 
la tarda amb una gimcana i 
un taller que va ensenyar els 
participants a fer missatges i 
dibuixos secrets. La trobada 
va finalitzar amb un berenar 
de germanor que va oferir la 
Coral Xicoira.

PIERA / LA VEU 

El passat dijous 24 de 
maig, es va celebrar a 
Piera una nova diada 

de la Policia Local. L’acte va 
comptar amb la presència de 
l’alcalde de Piera, Josep Llo-
part, la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Maite Guzmán, i 
diferents membres de l’equip 
de govern pierenc.
També van participar en 
la trobada el comissari en 
cap i diversos representants 
del Cos Nacional de Policia 
d’Igualada, el cap de la ca-
serna i membres del Cos de 
la Guardia Civil, el comissa-
ri en cap de la Regió Policial 
Central, l’inspector en cap 
de l’ABP d’Igualada i altres 
comandaments del Cos de 
MMEE, representants de les 
Policies Locals de la comar-
ca, el cap de l’ADF de Piera, 
representants dels Bombers, 
membres del personal del 
Transport Sanitari de Catalu-
nya i altres serveis operatius a 
la vila. Així mateix, hi van as-
sistir representants de la Poli-

cia Local de Piera i personal 
adjunt del departament.
L’acte va ser inaugurat pel cap 
de la Policia Local de Piera, 
Toni Navarro, i posterior-
ment l’alcalde de Piera, Josep 
Llopart, va agafar la paraula 
per felicitar a tots els cossos 
policials per la bona tasca 
realitzada. A continuació, es 
van lliurar els reconeixements 
i les tradicionals felicitacions 
a les següents persones: 
• Personal adscrit a la Policia 
Local de Piera: Sra. Balbina 

Muñoz González, Placa i di-
ploma amb reconeixement 
dels serveis prestats en el de-
partament (jubilació)
• Personal adscrit a l’Ajunta-
ment de Piera amb connexió 
directa amb Policia Local de 
Piera: Sra. Natàlia Gallego 
Quiros, diploma de reconei-
xement per la gran col·labo-
ració i ajuda que constant-
ment li presta al departament
• Cos Nacional de Policia i 
Policia Local de Piera en ser-
vei conjunt realitzat a Can 

Piera celebra la diada de la Policia Local

Canals en 2017 -Operació 
CAN-
• Felicitació publica col·lec-
tiva al Grup de Policia Judi-
cial de la Comissaria Local 
d’Igualada
• Felicitació pública col·lecti-
va al Policia de Piera Carlos 
Cervera Cabrerizo
• Felicitació pública col·lec-
tiva al Policia de Piera Javier 
Berzas Cortijos
• Felicitació pública col·lecti-
va al Policia de Piera Salvador 
Oliva Fernàndez

PIERA / LA VEU 

El pròxim divendres, a les 19 
hores, la Biblioteca de Piera 
acull l’acte de presentació del 
festival «Jardins musicals», 
organitzat per l’Associació Pi-
era Cultura.
El festival «Jardins musicals» 
neix a Piera amb l’objectiu 
d’ampliar l’oferta cultural 
d’aquesta població de la co-
marca de l’Anoia i el seu en-
torn. En la primera edició, 
oferirà tres concerts de re-
pertori clàssic en dies conse-
cutius (19, 20 i 21 de juliol). 
El primer i l’últim seran dos 
recitals lírics a càrrec de veus 
destacades amb acompanya-
ment de piano, mentre que el 
central serà un espectacle de 
ballet amb música en directe 
a càrrec d’un quartet de cor-
da amb flauta travessera. Els 
concerts tindran lloc als jar-
dins de tres cases senyorials 
particulars del poble i estaran 
presentats per Marcel Gorgo-
ri i Roger Alier.

Avui divendres es 
presenta el festival 
“Jardins musicals”

PIERA / LA VEU 

El passat dijous 24 de 
maig, el Teatre Foment 
va acollir la presentació 

final del projecte ‘Som auto-
res i autors locals’. L’alumnat 
de primer d’ESO de l’Institut 
Guinovarda i l’alumnat de ter-
cer d’ESO de l’Institut Salvador 
Claramunt van pujar a l’escena-
ri per exposar una petita mos-
tra de la recerca feta durant el 
projecte. Dividit en petits grups 
de treball, el jovent ha pogut 
aprofundir i investigar sobre 
diferents aspectes de la vila, del 
seu patrimoni cultural i del dia 
a dia al municipi. Així mateix, 
mitjançant cartes reals de veïns 
i veïnes, ha pogut treballar so-
bre el passat de Piera, el temps 
de guerra o les dificultats eco-

nòmiques viscudes.
El projecte ha estat impulsat 
per la Diputació de Barcelona 
i ha comptat amb el suport de 
l’Ajuntament de Piera. ‘Som au-
tores i autors locals’ forma part 
de la iniciativa ‘Lletra a lletra 
fem municipi’, que vol contri-
buir a la millora de l’èxit esco-
lar i del rendiment educatiu. 
El projecte ha estat alhora una 
oportunitat pel jovent pierenc 
per descobrir el municipi, en-
fortir els lligams amb el territori 
i sobretot crear nous vincles. 
L’acte va ser inaugurat pel re-
gidor d’Ensenyament, Josep 
Maria Rosell, que va felicitar 
als i les joves per la bona feina 
feta, així com al professorat per 
acompanyar-los en aquest pro-
cés creatiu i participar activa-
ment en la iniciativa.

Acte de cloenda de “Som 
autores i autors locals”
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La Festa del Timbaler, que es 
celebra els dies 2 i 3 de juny al 
Bruc, reconeix la labor que re-
alitza l’ONG al Mar Mediter-
rani des de fa anys. Proactiva 
Open Arms, que serà guar-
donada en la 7a edició dels 
Premis Timbaler d’Honor, 
agafa el relleu de la Fundació 
Josep Carreras i la Fundació 
Pasqual Maragall, que havien 
estat premiades els anys 2017 
i 2016, respectivament.
Els Premis Timbaler d’Honor 
valoren la valentia de Proac-
tiva Open Arms, que basa la 
seva missió en el rescat d’em-
barcacions de persones que 
fugen de conflictes bèl·lics i 
de la pobresa, encara que això 
pugui xocar frontalment amb 
els interessos governamentals 

dels països on es dirigeixen 
les persones que busquen re-
fugi. L’acció directa de l’ONG 
salva vides des de fa anys, 
però cada cop rep més pressió 
perquè aturi la seva activitat. 
El Premi Timbaler d’Honor 
2018 vol ser una mostra de 

Proactiva Open Arms, Premi Timbaler 
d’Honor 2018

EL BRUC / LA VEU 

Un poble que obre els 
braços per compartir 
el passat, el present 

i el futur, això és la Festa del 
Timbaler. Des de fa molts 
anys, el primer cap de setma-
na de juny, al poble del Bruc 
recordem els fets històrics 
del 1808. Ho fem sempre des 
de la cultura de la pau i de la 
solidaritat. Si vens a la Festa 
del Timbaler, hi trobaràs tea-
tre popular al carrer, firaires, 
jocs tradicionals per a nens, 
mercat d’època, desfilada de 
grups de recreació històrica, 
trabucaires, timbalers, fira de 
la cervesa… I, sobretot, gent 
de totes les edats amb moltes 
ganes de gaudir d’un dia ino-
blidable.

DISSABTE 2 DE JUNY
De 4 de la tarda a 9 del vespre
- Campament militar dels 
francesos
- El Bruc després del pas de 
l’exèrcit francès, al carrer 
Parròquia
- Mercat de 1808 i Fira de 
pagès
- Taverna del sometent: Ser-
vei de bar.
- Civada i trabucada: 3a Fira 
de la cervesa artesanal del 
Timbaler
- Corral d’animals de granja

A les 6 de la tarda
Representació teatral “El 
petit sometent” a càrrec dels 
alumnes de 6è de l’escola El 

Bruc.
Davant l’església.

A 2/4 de 7 de la tarda
Record i ofrena als herois 
del Bruc 
Ofrena floral al cementiri

A les 7 de la tarda
Trobada de colles de percus-
sió Timbaler 2018 
Concentració de colles a Can 
Casas i cercavila fins el Parc 
del Torrent de l’Illa (organit-
zat per Foc Senglar)
Presentació de Toc de tambor 
del Timbaler.

A les 9 del vespre
Sopar del Timbaler, preus 
populars

A continuació
Ball amb el grup “Bruel”
Música tradicional i de 
taverna

DIUMENGE 3 DE JUNY
A les 8 del matí
Trobada de trabucaires de 
Catalunya, a Can Maçana. 
Salves d’Honor. A càrrec de la 
Coordinadora de Trabucaires 
de Catalunya.
Esmorzar del sometent
A partir de les 9h, al Parc del 
Torrent de l’Illa: Pa amb to-
màquet, cansalada viada, bo-
tifarra negra, botifarra blanca 
i vi negre, tots productes del 
Bruc. Preus populars.
De 10 del matí a 9 del vespre
- Mercat de 1808 i Mercat de 
pagès  

- Taverna del sometent: Ser-
vei de bar.
- Civada i trabucada: 3a Fira 
de la cervesa artesanal del 
Timbaler
- Rostida d’un porc sencer. 
Per cada consumició al bar o 
a la trobada de cervesers s’ob-
sequiarà amb una degustació 
gratuïta.
- Campament militar dels 
francesos
- El Bruc després del pas de 
l’exèrcit francès, al carrer 
Parròquia
- Activitats infantils: jocs 
tradicionals gegants d’època 
i corral d’animals de granja.
- La fira dels invents, la fira 
dels impossibles
- Montserrat al plat, taller 

Festa del Timbaler, al Bruc

La cervesa és una crea-
ció humana antiquíssima. 
També es produïa i es be-
via a principis del segle 
XIX, durant al Guerra del 
francès.
Volem gaudir de la cervesa 
artesanal i brindar amb 
tots vosaltres: 
Civada i Trabucada!
Participen: 
Rokera
Tous d’Anoia
Minairons
La Lenta
Per cada consumició al bar 
o a la trobada de cervesers 
s’obsequiarà amb una de-
gustació gratuïta de porc 
rostit.

de cuina silvestre sostenible 
i d’olis aromàtics per a petits 
i grans.
A les 10 del matí
Ofrena floral al monument 
del Timbaler amb presència 
del poble, dels grups partici-
pants i de les autoritats.

Seguidament
Atorgament de la 7a edició 
dels premis Timbaler d’ho-
nor a Proactiva Open Arms.
I atorgament de la distinció a 
una persona del Bruc que s’ha 
distingit pel seu servei a la co-
munitat. 

A 2/4 d’11 del matí
Desfilada des del monument 
del Timbaler fins a la plaça 
dels grups de recreació histò-
rica i teatrals, amb assistència 
de persones amb el cognom 
bruc.
Durant tot el dia en diversos 
espais de la fira
Representacions teatrals
11.30h - El traïdor i el timbal 
(simultàniament)
11.55h - El duel
12.20h - El traïdor i el timbal 
(simultàniament)
12.45h - El duel
13.00h - De la plaça a la glòria
13.30h - La batalla del Bruc
17.00h - El discurs del savi
17.15h - El traïdor
17.40h - El duel
18.00h - El timbal
18.30h - De la plaça a la glòria
19.00h - La batalla del Bruc
Al matí
Mòlta de les olives al molí de 
can Domènech.

Activitat d’escalada per als 
infants, al Rocòdrom del 
Bruc.

Civada i 
Trabucada: 
III Fira de la 
cervesa artesanal 
Timbaler 2018

suport a la tasca de Proactiva 
Open Arms i un gest d’admi-
ració al seu coratge. La dis-
tinció s’atorgarà el diumenge 
3 de juny a les 10 del matí al 
monument del Timbaler, al 
poble del Bruc, després de 
l’ofrena floral. 

A la tarda
Premsada de les olives, cedi-
des per Jaume Esteve de Can 
Rovira.
Presentació dels resultats 
del III Tast d’olis del Bruc
Visites a:
- Església de Santa Maria.
- Museu de la Muntanya 
de Montserrat a l’edifici de 
l’Ajuntament, c/ Bruc del 
Mig, 55 (de 10.30 del matí a 2 
del migdia).

Exposició 
“Així es vivia...” (ambientació 
d’un espai domèstic de l’èpo-
ca), a can Domènech.

FOTO: XAVI CALÇADA
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Argençola va acollir el 
passat dissabte 26 de 
maig, el dinar solida-

ri organitzat conjuntament 
amb Sant Martí de Tous, Jor-
ba i Montmaneu, sota el lema 
‘El món rural es solidaritza 
amb els presos i preses po-
lítics, exiliats i exiliades i les 
seves famílies’.
Més de 250 persones hi van 
participar per recollir fons 
per la caixa de resistència. La 
plaça Mariano Mestre es va 
omplir de groc i solidaritat 
amb gent arribada de tota la 
comarca.
Es va habilitar un espai per-
què tothom qui ho volgués 
pogués adreçar cartes als 
presos i preses i també es 
van sortejar tres paneres amb 
productes de proximitat i 
ecològics, donació dels pro-
ductors i comerciants dels 

quatre municipis i de Sant 
Guim de Freixenet.
Després del dinar va arribar 
l’hora dels parlaments, que 
van ser molt sentits i emotius. 
Van parlar David Sánchez, al-

calde de Jorba, Àngel Farré, 
alcalde de Montmaneu, Toni 
Lloret, alcalde d’Argençola i 
Marcel Mauri, vicepresident 
d’Òmnium Cultural. Tots 
van destacar el moment greu 

que està vivint el nostre país 
i el retrocés democràtic i de 
drets, com la llibertat d’ex-
pressió i de pensament, que 
estem patint i davant dels que 
cal reaccionar. Van coincidir 

que tot el seguit d’actes que es 
fan arreu del país aquests dies 
serveixen també per man-
tenir ferm l’ànim de la gent. 
Com va dir Toni Lloret, al-
calde d’Argençola: ‘Som aquí, 
però no hauríem de ser aquí 
per aquest motiu’.
En Marcel Mauri, va acabar 
el seu parlament amb unes 
paraules de Jordi Cuixart, 
president d’Òmnium, des 
de la presó de Soto del Real.
La música, interpretada per 
participants a les actuaci-
ons dels Músics per la Lli-
bertat, tampoc va faltar-hi. 
‘El Cant dels ocells’ i ‘Els 
Segadors’ cantat per la pla-
ça dempeus, van servir per 
cloure l’acte.
Moltes gràcies per tanta so-
lidaritat i un agraïment es-
pecial a tots els voluntaris 
dels quatre pobles, sense els 
quals l’acte no hagués estat 
possible.

Més de 250 persones participen en el Dinar Solidari 
celebrat a Argençola

CALAF / LA VEU 

Aquest diumenge 27 de 
maig amb l’objectiu de 
recórrer alguns dels 

indrets de la Segarra natal de 
l’escriptor i així aprofundir en 
la seva figura i obra, unes qua-
ranta persones van sortir des 
del Casal de Calaf en autobús 
direcció el Castell de Mont-
cortés per participar en la ruta 
“Seguint les passes de Pedrolo.
A les 08.30h es va iniciar la 
ruta des de Montcortés, on la 
regidora de Calaf Montse Ma-
ses va saludar als assistents i 
els va recordar que aquest any, 
des de la regidoria de Cultura, 
estava previst realitzar diver-
ses activitats al llarg de l’any 
per recordar i homenatjar l’es-
criptor en motiu del centenari 
del seu naixement. Tot seguit, 
Pere Tardà, de Cat Patrimoni, 
va iniciar i guiar la caminada 
direcció al castell de l’Aranyó, 
on va néixer Manuel de Pe-
drolo l’any 1918.
En el decurs del trajecte, es va 
fer parada obligatòria i expli-
cació al columbari romà, una 
construcció funerària d’època 
romana on es dipositaven les 
urnes amb les cendres dels 
difunts que al semblar “co-

lomars” té aquest nom. Pocs 
metres després, també es va 
poder conèixer la llegenda 
dels pallers de pedra que ex-
plica que són així ja que un dia 
Déu disfressat de pelegrí va 
demanar al masover poder-se 
quedar a dormir a la palla i 
com que no el va deixar, con-
vertí el paller en pedra.
Un cop arribats a l’Aranyó, la 
filòloga Vanessa Grau, va fer 
una introducció de l’escriptor 
Manuel de Pedrolo i la seva 
prolífica obra, tot explicant 
detalls i anècdotes de la seva 
infantesa, estius a La Segarra 

i relacions familiars, que anà 
ampliant al llarg del trajecte.
La ruta va continuar cap a les 
fortificacions Republicanes i 
l’Aeròdrom de la guerra civil. 
A banda de conèixer-ne la 
importància històrica i veure 
part de les instal·lacions que 
encara es poden visitar, es 
va explicar la vinculació que 
M. Pedrolo va tenir amb la 
guerra, ja que es va allistar 
de forma voluntària a l’exèrcit 
popular republicà on va anar-
hi com a auxiliar d’infermeria 
primer i després acabà fent-hi 
de mestre.

Seguint les passes de Pedrolo en una 
ruta pels Plans de Sió

CALAF / LA VEU 

Des d’aquest dilluns 
15 de maig, totes les 
persones interesades 

en cursar estudis musicals de 
cara al curs 2018/19 poden 
inscriure’s a l’Escola de Músi-
ca de Calaf. 
L’oferta del centre disposa 
d’una varietat de nivells i ins-
truments. Pel que fa al grau 
d’ensenyament, es pot escollir 
entre quatre cicles: sensibilit-
zació, iniciació, nivell elemen-
tal, nivell professional i adults. 
Pel que fa a instruments, es 
pot aprendre a tocar el pia-
no, la bateria, el violoncel, la 
trompeta, el trombó, la flauta 
travessera, l’acordió, la guitar-
ra, el clarinet, el saxo i el violí.
A més, també s’ofereix classes 
de modalitat grupal com cant 
coral, conjunt istrumental, 
orquestra, música de cambra, 
conjunt de guitarres o gralla, 
que es va iniciar com a novetat 
l’any passat. 
Un dels valors afegits de l’Es-
cola, són les diferents activi-
tats complementàries que es 
programen al llarg de l’any 
com les audicions trimestrals 

i temàtiques, el Concert de 
Nadal i de final de curs, la Set-
mana cultural o les actuacions 
diverses en col·laboració amb 
entitats de Calaf. També està 
previst que l’escola ofereixi el 
servei d’acompanyament per 
als alumnes de sensibilització 
i iniciació, recollint-los des 
de l’Escola Alta Segarra i por-
tant-los fins a les instal·lacions 
del centre.
Finalment, cal destacar que 
els alumnes de 1r i 2n de nivell 
professional tenen la possibi-
litat de convalidar els estudi-
samb els de l’Institut d’Educa-
ció Secundària i que els adults 
i majors de 12 anys poden tri-
ar lliurement les assignatures 
que volen cursar. 
Les inscripcions es poden tra-
mitar fins a l’1 de juny a la Se-
cretaria de l’Escola, de dilluns 
a divendres (excepte dimarts) 
de 16.00 a 21.00 hores. Per a 
més informació, podeu trucar 
al tel. 93 868 10 10 o bé enviar 
un correu electrònic a calaf.
emm@calaf.cat.
Podeu consultar els preus a la 
taxa de l’Escola de Música in-
closa a les ordenances fiscals 
del 2018. 

Inscripcions obertes a 
l’Escola Municipal de 
Música de Calaf
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Els arlequinats firmen la segona millor classificació dels últims 10 anys. / JOAN GUASCH

L’Igualada Rigat empata davant el Lloret i acaba l’OK Lliga 
en una magnífica 6a plaça

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Diumenge 20 de maig 
tenia lloc a Igualada 
els Play-offs a 4 de la 

lliga Prebenjamins i Alevina.
El partit entre l’HLIgualada 
i el Tsunamis de Barcelona 
va ser una semifinal d’infart. 

HOQUEI / LA VEU 

La temporada 2017/2018 
va culminar amb un 
empat a cinc gols a Les 

Comes davant del CH Lloret, 
en un partit ple d’alts i baixos. 
Els homes de Ferran López 
van remuntar un 0 a 3 amb un 
hat-trick d’Oriol Vives, un gol 
de Jordi Méndez i un altre de 
Met Molas, però els de la Selva 
van empatar durant els últims 
4 minuts.
Amb aquest resultat, els arle-
quinats s’asseguren la sisena 
posició, la segona millor clas-
sificació dels últims deu anys, 
per darrere del quart lloc de 
la temporada 2011-2012, on 
es van jugar quatre jornades 
menys. Amb l’empat, l’equip 
aconseguia els 48 punts, la mi-
llor puntuació de l’última dèca-
da – tenint en compte que els 
44 punts de la 11/12 es van fer 
amb 26 jornades-. 
El partit va començar amb un 
Igualada desconcentrat, espe-
cialment en defensa. Al minut 
15, els arlequinats es van trobar 
amb un 0 a 3 en contra, amb 
dos gols d’Àlex Grau, el primer 
amb una pilota tova des de la 
mitja pista i el segon, aprofitant 
una badada defensiva. El 0 a 3 
el va signar David Plaza des de 
punt de penal. Met Molas va 
reduir distàncies al minut 17, 
aprofitant també, un error en 
defensa dels de la Selva.
Al minut 21, els visitants van 
cometre la desena falta, el que 
demostrava que va ser un par-
tit amb joc físic i marcat per les 

faltes. L’Igualada Rigat però, va 
tenir una tarda negra a pilota 
aturada: no va transformar cap 
de les quatre faltes directes, to-
tes, amb un llançador diferent: 
Sergi Pla, Met Molas, Jordi 
Méndez i Roger Bars. Molas va 
tenir una bona ocasió per fer el 
segons abans del descans, però 
el guant de Ferran Serra va evi-
tar-ho.
A la represa, Àlex Grau va veu-
re una targeta blava i l’Igualada 
va tenir la segona falta directa 
de la tarda, però Met Molas no 
va marcar-la. Marc Grau tam-
poc va poder anotar una falta 
directa del Lloret provocada 
per la desena falta de l’Iguala-
da. Oriol Vives però, va acon-
seguir el segon gol només dos 
minuts més tard que les dues 
faltes directes, aprofitant una 
assistència de Roger Bars al 
segon pal. L’Igualada de la se-

gona meitat va buscar un joc 
molt més directe i perillós, que 
va posar en complicacions a la 
defensa del Lloret, que va aca-
bar el matx amb 19 faltes. De 
fet, va cometre la quinzena al 
minut 36, però Jordi Méndez 
no va anotar-la. 
Però va ser el mateix Méndez 
qui va posar l’empat a 3. El del 
planter va trobar un espai dins 
l’àrea i Sergi Pla va poder as-
sistir-lo perfectament perquè 
Méndez encarés a Serra dins la 
seva pròpia àrea per signar el 
tercer gol arlequinat. Al mateix 
minut del tercer gol, l’Igualada 
va disposar de la quarta falta 
directa de la tarda, però Roger 
Bars tampoc va trobar la ma-
nera de batre a Ferran Serra.
Oriol Vives va ser l’encarre-
gat de desfer l’empat amb dos 
grans gols amb tres minuts. 
El 4 a 3 va ser probablement, 

el millor gol de la tarda. Vives 
recollia una pilota al lateral de 
l’àrea i aixecant i picant la pilo-
ta, batia a Ferran Serra. El 5 a 3 
el va aconseguir gràcies a una 
triangulació que va culminar 
amb un gran remat del de San-
ta Coloma de Farners.
Manel del Valle, el segon por-
ter de l’Igualada, va debutar a 
falta de cinc minuts pel final 
del partit a l’OK Lliga. Res va 
poder fer amb el gol de David 
Plaza, que es va quedar com-
pletament sol a l’àrea i va signar 
el 5 a 4. L’Igualada va buscar el 
sisè gol per rematar el partit, 
però a falta de dos minuts pel 
final, el Lloret va disposar d’un 
penal a favor. Àlex Grau no va 
marcar, però si que va aprofitar 
el rebot per marcar el definitiu 
5 a 5 a la jugada següent.
Ferran López, tècnic de l’Igua-
lada, va qualificar la tempora-

da de “més que notable” i va 
explicar que “aquest any hem 
crescut a l’hora de competir i 
hem estat excel·lents en defen-
sa. La Copa del Rei va ser un 
punt d’inflexió positiu, a nivell 
competitiu i mental. En canvi, 
el moment més dur, va ser l’eli-
minació de la CERS”.
L’Igualada Rigat treballarà a 
un ritme tranquil durant les 
properes dues setmanes i en 
funció de quin dia comenci la 
temporada, fixarà la data per 
iniciar la pretemporada 18/19. 

Fitxa tècnica
IHC RIGAT 5 (1/4): Elagi, Prat, 
Bars, Tety i Méndez (1), equip 
inicial. Pla, Molas (1), O.Vives 
(3), G. Miquel i M.Del Valle.
LLORET 5 (3/2):  Serra, Plaza 
(2), M.Grau (1), Ll. Grau, A. 
Grau (2), equip inicial Farré i 
R. Fernández.

OK Lliga

Jornada 30 (última) 
Girona   2 · 5 Vendrell 
Palafrugell   6 · 7 CE Arenys 
AsturHockey   2 · 3 CH Caldes 
Noia   3 · 4 FC Barcelona 
CP Voltregà   7 · 4 HC Liceo 
Vic   6 · 3 PAS Alcoy 
Igualada   5 · 5 CH Lloret 
Lleida   6 · 3 Reus 

CAMPIÓ: FC BARCELONA
Lliga Europea: FC Barcelona, Liceo, 
Reus i Noia Freixenet
CERS: Lleida, Igualada, Girona, Caldes 
i Voltregà
Descens: Arenys de Munt, Palafrugell i 
Asturhockey

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 FC Barcelona 79 30 25 4 1 147 47 100
2 HC Liceo 68 30 22 2 6 133 66 67
3 Reus 67 30 22 1 7 144 84 60
4 Noia 53 30 15 8 7 105 75 30
5 Lleida 52 30 16 4 10 122 93 29
6 Igualada 48 30 15 3 12 82 69 13
7 Girona 44 30 13 5 12 91 87 4
8 CP Voltregà 44 30 12 8 10 84 89 -5
9 CH Caldes 44 30 13 5 12 75 87 -12
10 Vendrell 44 30 13 5 12 82 87 -5
11 Vic 33 30 8 9 13 68 90 -22
12 CH Lloret 31 30 8 7 15 69 91 -22
13 PAS Alcoy 31 30 9 4 17 81 105 -24
14 CE Arenys 19 30 5 4 21 57 124 -67
15 Palafrugell  15 30 4 3 23 69 129 -60
16 AsturHockey  11 30 3 2 25 64 150 -86

Els prebenjamins de l’HL Igualada, campions de Catalunya

Amb una primera part molt 
igualada, ambdós equips van 
tenir moltes oportunitats d’ar-
ribar a porteria. Però ràpida-
ment Toni va marcar el 1-0. 
No obstant això, després d’una 
constant lluita pel puck, tan 
dels nois igualadins com els 
de Barcelona, va arribar l’1-1.

La segona part va ser més rela-
xada i es va arribar al descans 
sense canvis en el marcador
A la tercera part,  a manca de 45 
segons del final de partit, Toni, 
novament, marcava en una ju-
gada preparada. Llàstima que, 
en una errada de defensa, al 
cap de 10 segons, els Tsuna-
mis escurcen la diferència al 
marcador.
Així s’arribava el final del par-
tit, forçant la pròrroga de 5 
minuts a gol d’or. La pròrroga 
començava amb xuts a por-
teria dels igualadins i al minut 
2, d’un tir potent, el Jan mar-
ca fent arribar així els nostres 
nois a la final de la tarda.

La gran final
La gran final d’aquesta Final 
Four va exemplificar què espe-

rem d’un partit vibrant i sense 
treva. Malgrat avançar-se els 
igualadins per 4-0 en el  primer 
temps, el Club Esportiu Gadex 
de Sabadell no es va donar en 
cap moment per vençut, i fruit 
d’aquesta fe i lluita, en el segon 
temps, van començar la seva re-
muntada particular. En aquest 
segon temps els igualadins van 
perdre el seu lloc a pista, i es 
van veure superats fins arribar 
a l’últim i decisiu quart de lliga 
només amb 5-4 a favor.
Els últims vuit minuts van ser 
d’infart. L’equip de Sabadell va 
culminar la seva remuntada 
més històrica i va aconseguir 
col·locar-se amb un 5-6 a favor 
a només dos minuts per con-
cloure el matx. Això no que-
daria així, ja que l’HLIgualada 
va tenir la sang freda suficient 

per empatar a 6 en els últims 
instants, i d’emportar-se el pri-
mer lloc d’aquesta disputada lli-
ga mitjançant un Gol d’Or a la 
pròrroga. 
Títol ben merescut per un HLI-
gualada regular, lluitador i en-
certat durant tota la temporada. 
Els petits esportistes de la casa 
han aconseguit enguany, no no-
més emportar-se la copa de Ca-
talunya, sinó també el subcam-
pionat de Copa Federació la 
passada setmana. No perdeu de 
vista aquests nois i noia, ja que 
en sentirem a parlar novament. 
Jugadors: Toni Bandé (5), Jan 
Aguilera, Oriol Marcos, Roger 
Marcos, Nahya Gil, Santi Sola-
no (1), Adrià Búrria, Jan Gil (1), 
Enoc Soler, Marc Roig
Porter: Albert Solano (12 
parades).



El deute del club s’ha 
reduït en un 80%, 

passant dels 60.000€ 
als 10.000€ en només 

8 mesos
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NATACIÓ / TON CASELLAS 

El Club Natació Igualada 
va estar penjant d’un 
fil després de les irre-

gularitats financeres que van 
cometre el llavors president 
Toni Llenas i del gerent Joan 
Pajares. 
Un cop van ser fora, una jun-
ta gestora va agafar el club per 
tal d’intentar eixugar el deute 
i tirar-lo endavant. Aquesta 
junta, tot i intentar-ho, no no-
més no va poder solucionar 
els problemes econòmics sinó 
que a més va empitjorar la 
situació. Així ho explica l’ac-
tual tresorer, Pol Gómez, que 
assegura que “es va deixar de 
pagar a la gestoria, no es feien 
les nòmines dels treballadors i 
la Seguretat Social demanava 
més diners dels que realment 

El Club Natació Igualada eixuga el deute pendent i és viable

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

MAREMAR “Dagoll Dagom”Teatre POLIORAMA
26 setembre 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.15 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea
Direcció, adaptació del text i producció: Dagoll Dagom / Text: inspirat en l'obra "Pericles" de William Shakespeare / Música: inspirada la música i 
lletres de Lluís Llach
Una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares es troba amb un personatge fantàstic que la 
consola explicant-li la història de Pèricles.
Maremar explica la història d’una família formada per pare, mare i una �lla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels 
altres i passen tota mena de di�cultats i vicissituds �ns que �nalment es poden tornar a reunir quan tota esperança semblava impossible.
Tota la història és una gran metàfora d’una vida plena de pèrdues i naufragis d’una nena refugiada que �nalment també es retroba amb la seva 
família. Maremar vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

6 octubre 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides tercer pis i 
platea

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea
La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 

basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més in�uents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk 
Adwards l'any 2010.
 
 
 

tocava perquè ningú els havia 
dit que aquells treballadors no 
feien una jornada de 40 hores, 
si no que en feien de 5”.
Finalment, aquesta junta va 
plegar i es van convocar elec-
cions on només s’hi va pre-
sentar una candidatura, que 
va donar pas a l’actual junta 
presidida per David Ramis. La 
resta de la junta està formada 
per Roger Calaf (vicepresi-
dent), Pol Gómez (tresorer), 
Xavi Tort (secretari), Antonio 
Varea (vocal) i Montse Torre-
cilla (vocal).

Es redueix el deute de 
60.000€ a 10.000€
El primer que va fer aquesta 
nova junta va ser encarar el 
deute amb la Seguretat So-

cial, que tot i no ser el més 
elevat, era el que els impedia 
seguir desenvolupant-se amb 
normalitat ja que tenien els 
comptes embargats, qualsevol 
ingrés anava directament a la 
Seguretat Social. Es va acordar 
fer un pagament fraccionat en 
16 parts, el qual es va liquidar 
del tot al gener, sobretot gràci-
es a la quota dels socis.
A partir d’aquí, es va poder 
treballar amb els altres deutes 
pendents. El més gran era amb 
els treballadors que tenien 
pendents més de 7 nòmines, 
ara ja liquidat. També s’ha li-
quidat el deute de 6.000€ amb 
l’editorial del llibre del 75è 
aniversari i el deute de 9.500€ 
amb Anoia Esports S.L, l’em-
presa gestora de l’Infinit. 

En relació a la pòlissa dema-
nada al Banc Sabadell per va-
lor de 9.000 euros i que va pu-
jar fins a 13.500, s’ha arribat a 
un acord per saldar-ho durant 
els propers mesos. 
La qüestió important, és que 
dels 60.000 euros de deute que 
hi havia quan aquesta junta va 
agafar el club, s’ha aconseguit 
reduir a 10.000, per tant, s’ha 
eixugat un 80% del deute en 
8 mesos. D’aquests diners que 
encara resten, el club ho té tot 
signat per anar pagant de ma-
nera fraccionada en un termi-
ni de 4 anys, tot i que si po-
den ho pagaran quant abans 
millor. Aquests diners corres-
ponen als deutes amb la Fede-
ració Espanyola de Natació, al 
Campus d’estiu a la Cerdanya i 
Autocars Gibert. 

han ajudat han estat les quo-
tes dels vora 300 socis el club, 
la subvenció de l’Ajuntament 
d’Igualada -un cop estaven al 
dia amb la Seguretat Social- i 
un parell de patrocinis nous.
A més, només entrar van ha-
ver de fer fora tots els entrena-
dors menys un amb l’objectiu 
de renegociar les condicions 
d’aquests i que poguessin tor-
nar -com així ha estat- amb 
unes noves condicions, ara 
són autònoms.
Tant David Ramis com Pol 
Gómez asseguren que el que 
han fet ha estat “tenir un con-
trol del que entra i del que surt, 
hem posat ordre”. Per tant, ara 
amb els pressupostos aprovats 
en assemblea, el club engegarà 
la temporada al setembre sent 
del tot viable i amb la secció 
esportiva en bona línia, amb 
l’objectiu d’aconseguir més pa-
trocinis i més socis, i així aug-
mentar la fiabilitat econòmica. 

L’exgerent i l’expresident, 
pendents de la justícia
L’expresident, Toni Llenas, i 
l’exgerent Joan Pajares, van 
ser denunciats pel mateix club 
després que els socis ho deci-
dissin en una assemblea extra-
ordinària. Aquest dilluns, els 
dos acusats han hagut d’anar a 
declarar als Jutjats d’Igualada. 
Segons l’advocat del CN Igua-
lada, com a part implicada, els 
dos acusats van contestar totes 
les preguntes i van marxar, a 
l’espera de noves citacions. 

 

La clau, posar ordre
Eixugar el deute no ha estat 
una tasca fàcil, ja que el club 
no ha tingut cap ingrés ex-
traordinari. La clau de tot ha 
estat, segons el Pol Gómez 
“mirar les coses al detall, dei-
xar de pagar coses innecessà-
ries com factures de telèfon i 
d’altres que no sabíem ni d’on 
venien”. Altres ingressos que 
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Aitor Iglesias, nou director 
esportiu de l’Òdena CB
BÀSQUET / LA VEU 

El club ja té Director Es-
portiu per a la tempora-
da 2018/2019, serà l’Aitor 

Iglesias, de 29 anys i actual en-
trenador de l’equip Sènior “A”.
L’Aitor té un bagatge important 
en el món del bàsquet comar-
cal que va començar l’any 2004, 
quan amb 15 anys va començar 
a fer d’entrenador d’equips es-
colars durant 4 temporades. En 
aquell moment, amb només 19 
anys, va entrar a l’organigrama 

Curs d’entrenador de 
nivell 0 de bàsquet a 
Igualada

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

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Ajuntament d'Igualada

EDICTE

Per a coneixement general, es fa saber que l’Ajuntament 
d’Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 29 de 
maig de 2018, ha aprovat  inicialment el PROJECTE 
EXECUTIU D’ARRANJAMENT i REFORMA DEL PONT SOBRE EL 
TORRENT DE VALLDAURA, redactat per Josep Vall i Abad, 
d’Estudi d’Enginyeria Vall, S.L. que compta amb un termini 
d’execució de 3 MESOS.  
  
El projecte esmentat se sotmet informació pública per un 
termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació 
de l’anunci corresponent en el Butlletí O�cial de la Província, 
als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient 
al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament 
d’Igualada (Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a 
divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions 
que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició 
pública el projecte d’obres ordinàries  i l’estudi de seguretat 
i salut, es consideraran de�nitivament aprovats sense 
necessitat de nou acord.

Igualada, 30 de maig de 2018

L’alcalde
Marc Castells i Berzosa

ra faltaven per concloure dos 
partits: un va ser el XP davant 
el Ceb 1-4, i així acomiadar la 
temporada, que a diferència 
de l’anterior van veure que un 
grup superior és més exigent 
en tots els aspectes. 
L’Equip Aleví femení ha que-
dar setè de la Final Nacional 
dels Jocs Escolars. Després de 
perdre tots els partits a la lli-
gueta, ja no es va classificar per 
jugar pels primers llocs de la fi-
nal. El nivell que les jugadores 
van trobar va ser molt alt. Es 
notava que eren jugadores amb 
molta experiència i bastants 
anys de vòlei. Cal dir però que 
les igualadines, era la seva pri-
mera gran final i amb el mèrit 
afegit d’haver-hi arribat amb la 
meitat de l’equip nou d’aquest 
curs, cosa que encara fa tenir 
més mèrit haver arribat fins 
aquí. 

VÒLEI / LA VEU 

L’ICV incorporarà l’any 
vinent na secció de vòlei 
platja. Per prendre con-

tacte a mode de prova pilot, es 
va participar aquest cap de set-
mana al Campionat de Clubs 
de vòlei platja, amb categoria 
Cadet i Sots 19. La prova re-
alitzada al Masnou, va ser un 
debut complicat ja que va reg-
nar un fort vent tot el cap de 
setmana. Als nous els va costar 
molt mes l’adaptació, però ho 
varen suplir amb il·lusió i sen-
se defallir en cap moment, les 
cadets van quedar quartes de 
Catalunya. El sots 19 masc 5es, 
i el sots 19 una merescuda 3a 
posició. 

Recta final de la temporada 
regular
Encarant la recta final enca-

BÀSQUET/ LA VEU 

El comité tècnic de la Federació 
Catalana de Bàsquet convoca 
nous cursos d’entrenadors de 
nivell 0 en format intensiu de 
matí, tarda, nit i concentració. 
Aquest és un curs federatiu que 
substitueix l’antic curs d’inicia-
ció i de monitor. No requereix 
de prova d’accés i en cas d’apro-
var-lo, permet reconèixer tres 
assignatures del Bloc Específic 
del curs de 1r Nivell de Tècnic 
Esportiu en Basquetbol (en 
LOGSE). Hi ha 14 ciutats ca-
talanes on es pot seguir aquest 
curs i Igualada és una d’elles. 
Sens dubte és una oportunitat 
pels jugadors de bàsquet del 
CBI però també per a qualse-
vol persona que tingui inte-
rès en obtenir aquest títol que 
permet entrenar als equips de 
pre-mini i mini. 
A la pàgina web de la FCBQ hi 
ha tota la informació.

El CBI ofereix 
entrenaments de 
bàsquet a l’estiu
BÀSQUET / LA VEU 

Aquest estiu els nens i nenes 
podran provar el bàsquet o bé 
millorar la seva tècnica. Del 25 
de juny al 20 de juliol, el Club 
Bàsquet Igualada organitza 
unes setmanes d’entrenaments 
de bàsquet a l’estiu dirigit a la 
millora tècnica de jugadors 
de bàsquet de qualsevol club i 
també per aquells que només 
ho vulguin provar. 
Aquests entrenaments són 
molt flexibles per a què cada 
jugador o jugadora pugui par-
ticipar com més li convingui. 
Es pot triar per setmanes o 
fins i tot per dies dins l’hora-
ri de 17.30h pels petits i a les 
19h pels grans, i també es pot 
escollir la tècnica que es vol 
millorar: tir, bot, 1c1 o passi. 
A més, competicions diàries de 
2c2, 3c3 i 5c5. Els preus estan 
adaptats a dies (7€) o setmanes 
(30€). 
Per a inscriure’s s’ha d’omplir 
un formulari a la web del CBI.

del C. B. Igualada, on ja porta 
un total de 10 temporades.
Durant tot aquest temps ha en-
trenat a l’equip cadet i a l’equip 
júnior interterritorial. Va acon-
seguir l’ascens a 2ª catalana 
amb l’equip Sènior “B” Femení i 
com a 2on. entrenador, va arri-
bar 2 vegades a la “Final a 4” de 
la Copa Catalunya Femenina. 
A part, ha portat diferents co-
ordinacions, ha estat a l’Escola 
de Bàsquet i n’ha fet  tecnifi-
cacions.

L’Escola de Bàsquet de 
l’OCB participa a les finals 
de la Catalunya Central
BÀSQUET / LA VEU 

Els nens de 1r a 4t van 
participar a la Trobada 
Final d’Escoles de Bàs-

quet de la Catalunya Central.
Els petits de 1r. i 2n. van jugar 
2 partits, contra el Paidos de 
Sant Fruitós i contra l’Escola 
de Bàsquet de Sant Fruitós de 
Bages.
Els grans de 3r. i 4t. van jugar 
contra el l’Avià i contra l’Escola 
de Bàsquet del C. B. Igualada.
Durant el matí els jugadors 
dels equips participants a la 
Trobada  van poder jugar en 
els inflables que es van muntar 
per l’ocasió. Al final, és va fer 
entrega d’un obsequi a tots els 
equips participants. 

Victòria davant el Gornal de 
l’equip Sots-21 (70-58)
Partit igualat tot i que la dife-

rència en el marcador final no 
ho reflecteixi. L’avantatge de 
16 punts obtinguda en el 2on. 
quart feia pensar en un par-
tit còmode però en un inici 
de 3er. quart molt relaxat per 
part dels odenencs va propici-
ar que l’equip de l’Hospitalet de 
Llobregat remuntés guanyant 
aquest perí ode per una dife-
rència de 2 punts. Ja en darrer 
quart una millora en defensa 
va ajudar a mantenir les dife-
rències en el marcador.
L’equip ha finalitzat el campio-
nat a la 6ª posició empatat amb 
el cinquè classificat, el C. B. 
Coll, amb el qual és va perdre 
el bàsquet average per només 2 
punts. 
Van jugar: Jorba (31), Vidal (2), 
Torrellardona, Ferrer, Fuentes, 
Porredón (2), Calle (4), Tor-
rens (15) i Rosich (16).

L’ICV tindrà una secció 
de vòlei platja
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Atletes veterans del CAI 
al Meeting Català de la 
Mar Bella 

Jordi Yoshinori (CAI), 
guanyador en Llargada 
al Miting de Mollet

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Promesa del C.A.Igua-
lada Petromiralles Jordi Yoshi-
nori Matsuoka, es va imposar 
en la  prova del salt de llarga-
da corresponent al 2n Miting  
Ciutat de Mollet, que es va dur 
a terme dimecres 23 de maig 
a la tarda a l’Estadi de la po-
blació, amb la  participació de 
destacats atletes catalans.
Jordi Yoshinori Matsuoka 
era 1er en el Salt de Llargada 
masc., amb un millor intent 
de 7,17 m., assolits amb vent 
contrari de - 2,6 m/s.

Atletes del CAI, al 
Miting Internacional de 
Palafrugell
ATLETISME / LA VEU 

Cinc atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles van participar 
en les proves corresponents 
al 26è Miting Internacional 
de Palafrugell - Costa Brava, 
que es va dur a terme dissab-
te passat a la tarda a l’Estadi 
Josep Pla de Palafrugell, i que 
formava part del circuit Euro-
pe Athlétisme Promotion. Les 
proves comptaren amb una  
destacada participació d’atle-
tes europeus i estatals.
Va sobresortir les actuacions 
del Junior Oriol Castells, 1r a 
la Final B dels 100 m.ll. abso-
luts amb 11”45, i 4t. a la final B 
dels 200 m.ll. abs., amb 23”03. 
Júlia Solé, era 2a en els 1.000 
m.ll. Cadet fem., amb 3’10”49, 
entrant 6a Marcel·la Solé, amb 
3’30”54.
L’atleta Promesa Estel·la Ma-
rigó, era 6a a la final dels 
800 m.ll. absoluts fem., amb 
2’26”47, mentre la també atle-
ta Sub-23 Anna Asensi era 8a 
a la final E dels 100 m.ll. abso-
luts fem. amb 12”82.

Demà, 23a Cursa Green Run del Barri 
del Sant Crist i 1r Trail Aigua de Rigat
ATLETISME / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
2 de juny a partir de 
les 18:30 h. es duran a 

terme al Barri del Sant Crist, 
coincidint amb les seves fes-
tes, la 23a edició de la Green 
Run Cursa Popular i Camina-
da d’aquest barri igualadí, en-
guany novament sobre la dis-
tància de 5 Km., i també la 1a 
edició del Trail Aigua de Rigat, 
sobre un recorregut de 16 Km.  
Enguany amb la novetat de la 1a 
edició del Trail Aigua de Rigat, 
competició que es durà a terme 
sobre un recorregut de baixa 
muntanya de 16 Km., obert a 
atletes majors de 16 anys. La 
sortida de la cursa serà a les 
18,30 h.  El preu d’inscripció es 
de 15 Euros. La participació en 
la cursa dona dret a tres punts 
d’avituallament, samarreta tèc-
nica, bossa del corredor, dorsal 
i cronometratge amb xip. Pel 
que fa als premis, tindran tro-
feu especial Aigua de Rigat els 
guanyadors absoluts masc. i 
fem. La resta de podis tindran 
regals oferts pels col·laboradors 
de la cursa.
La 23a Cursa Green Run de 5 
Km. i 2a Caminada del Barri 

del St. Crist és oberta a tots els 
atletes que hi vulguin prendre 
part, amb les categories habitu-
als que van de la 1M i 8F, fins 
a la 7M i 14F, amb uns drets 
d’inscripció de 5€.
Hi haurà cronometratge amb 
xip d’un sol us. Es podran efec-
tuar inscripcions el mateix dia 
de la cursa al lloc de sortida, 
des de 2 hores abans de la ma-
teixa, si no s’ha arribat als 300 
participants. La Caminada no 
és competitiva. El lliurament 
de dorsals i bossa d’esports es 
farà dissabte a la tarda, al pati 
de l’Institut Badia i Margarit, 2 
hores abans de la sortida.
El recorregut consta d’un 3% 
d’asfalt i un 97% sobre terra, 
com l’any anterior.  La prova 
tindrà la sortida a la Plaça de la 
Torre del Requesens (davant de 
l’Escola Gabriel Castellà) i l’ar-
ribada al c/ Josep Galtés. L’or-
ganització serà a càrrec de l’As-
sociació de Veïns del Barri del 
Sant Crist, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles, i amb el suport de 
Marathon Esports, Super Mas, 
Fruites Lluis i Carme, Cellers 

Can Figueres  i Caldo Aneto.
Els participants que tinguin 
llicència federativa, cal que ho 
facin constar al fer la seva ins-
cripció. L’organització té con-
tractada una assegurança per-
sonal d’accidents i RC per als 
participants.
Pel que fa als premis, pel pri-
mer/primera de la general hi 
haurà Trofeu i cistella de que-
viures gentilesa de Fruites Lluis 
i Carme. Pel segon/segona de 
la general: Trofeu i lot de vins 
gentilesa de Cellers Can Fi-
gueres, i pel tercer/tercera de 
la general, trofeu i obsequi de 
Marathon Esports.  Tindran 
Trofeu els tres primers/prime-
res classificats de cada cate-
goria. Tindran premi especial 
el primer/primera del Barri, i 
també seran premiats el/la par-
ticipants de més edat de la cur-
sa. Els atletes que tinguin pre-
mi a la general, no el tindran a 
la seva categoria.
Tots els atletes classificats, ob-
tindran a l’arribada els tiquets 
per a recollir una bossa amb 
provisions gentilesa de Super 
Mas, un lot de Caldo Aneto  i 
un tiquet per a la botifarrada.

Carla Bisbal, guanyadora 
sub14 de la Milla Urbana de 
Ripollet

L’atleta Infantil del C.A. Igua-
lada Petromiralles/ Dental 
Igualada Carla Bisbal, es va 
imposar en la prova de les ca-
teg. Sub-14/Sub-16 fem. en la 
22a edició de la Milla Urbana 
de Ripollet, disputada dissab-
te sobre els 1.609 m. habitu-
als.
Carla Bisbal s’imposava en 
la cursa conjunta Sub-14/
Sub-16 fem. amb un registre 
de 5’32”, entrant 4a la Cadet 
Cloe López, amb 6’29”.
José Daniel Morales era 2n. 
en la cursa absoluta masc. 
amb 4’45”, a 1 segon del gua-
nyador, Faissal El Meziani 
(Amisi), 1r amb 4’44”.  En la 
prova absoluta fem. es va im-
posar Anne Le Cunuder (Bar-
celona Atletisme) amb 5’34”.
Jan Bisbal era 2n en la cursa 
Sub-14/Sub-16 masc. amb un 
“crono” de 5’15”, seguit d’Ori-
ol Alonso, 5è amb 5’52”.
                                                                         

Núria Moix (CAI), medalla de Bronze en 
Pentatló  

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petromi-
ralles/Dental Igualada 
Núria Moix, va assolir la 

medalla de Bronze en el Pen-
tatló Infantil fem., al Campi-
onat de Catalunya de Proves 
Combinades disputat el passat 
cap de setmana  al Serrahima 
de Barcelona. Hi participaren 3 
atletes del CAI, amb una molt 
destacada actuació global.
Nuria Moix era 3a i medalla de 
Bronze en el Pentatló Infantil 
fem. amb 2.846 punts, amb els 
següents parcials en les 5 pro-
ves:  80 m.t.: 12”89 / S. alçada: 
1,46 m. / llanç. pes: 10,21 m./ 
S. llargada: 4,64m. / 80 m. lli-

sos: 11”17, essent 1a en alçada 
i 3a en pes i 80 m. tanques com 
a posicions individuals més re-
llevants. 
David Muñoz era 4t. amb 
5.569 punts en el Decatló Juve-
nil masc., a 67 punts del podi, 
amb els següents registres en 
les 10 proves: 100 m.ll.  11”97 / 
llargada: 6,00 m. / pes: 10,35m. 
/ alçada: 1,68m. / 400 m.ll.: 
54”16 / 110 m. tanques: 16”77/  
disc: 24,91 m./ S. Perxa: 3,80 
/ ll. Javelina: 40,87 m.  /1.500 
m.ll.: 4’48”57, amb el 2n lloc 
en perxa, en javelina i en 1.500 
m.ll.  com a posicions indivi-
duals més rellevants.
Joan Sendra era 9è en l’Octatló 
Cadet masc. amb 3.487 punts, 
amb els següents parcials en 
les 8 proves:  100 m.ll.:  12”27 
/ pes: 11,17 m. / S. alçada: 
1,77 m. / disc: 29,74 m. / 100 
m. tanques: 16”15 /salt per-
xa:  2,30    m. / llanç. javelina: 
31,27 m. / 1.000 m.ll.: 4’38”05, 
amb el 2n  lloc en salt d’alçada 
com a posició individual més 
rellevant.

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge,  es va dur a 
terme a les pistes del 
CEM de la Mar Bella 

de Barcelona (Poble Nou), la 
13a edició del Meeting català 
per a veterans, amb una con-
siderable participació d’atle-
tes de les diferents categories.  
Hi van participar 5 atletes del 
C.A.Igualada Petromiralles 
amb una destacada actuació 
en les proves respectives.
Van sobresortir els 1r lloc 
global de Paquita Pérez en 
els 800 m. llisos fem., amb 
2’46”72 , (coefic. 77,16%),  
el 2n. global de Josep Martí 

en els 5.000 m. marxa, amb 
25’53”07, (coefic. 76,63%), 
i el 4t lloc global de Ramon 
Sánchez Piqué en llançam. 
del Pes, amb 11,39 m. (coefic. 
51,40%),
Antoni Jorba era 7è global en 
els 200 m.ll., amb 27”98 (co-
efic. 83,49%), i 13è global en 
els 100 m. llisos,  amb 13”86 
(coefic. 82,32%).
Antoni López era 22è glo-
bal en els 100 m. llisos, amb 
13”86 (coefic. 76,62%), com-
pletant la destacada actuació 
dels Veterans del CAI Petro-
miralles a la Mar Bella.   



El CF Igualada acaba la temporada amb un partit per emmarcar,  
en la darrera jornada a tot el futbol territorial

El CF Igualada 2017-18 ha acabat en una bona sisena posició final. Foto arxiu Joan Guasch.

Els equips del San 
Mauro es reparteixen 
ascens i descens, i la 
Tercera tindrà la 
temporada vinent 8 
clubs de l’Anoia

P. SANTANO/J. PUIGGRÒS/LA VEU 

E l CF Igualada va acabar 
diumenge el seu peri-
ple per la 1a Catalana 

17/18 amb un bon partit da-
vant el Lleida B (2-1). 
Els de Mestre aconseguiren 
una victòria en el temps de 
descompte que els fa acabar la 
temporada a la sisena posició.
S’arribava al darrer partit de la 
temporada amb total tranquil-
litat per a la bona situació de 
l’equip a la zona mitjana alta, 
però amb el propòsit d’escalar 
una posició a la taula. Enfront, 
un contrincant amb una situ-
ació similar a la blava, el filial 
de la UE Lleida que tenia la 
permanència més que assegu-
rada.
Els primers minuts van ser tan-
teig, domini blau amb pilota, 
però poca profunditat per part 
dels conjunts. Xuts llunyans 
que no posaven en problemes 
a cap dels dos porters. Al mi-
nut 30, es va trencar aquesta 
dinàmica, quan després d’una 
gran jugada entre Martí i Ber-
nat, que el mateix Martí va sa-
ber finalitzar per fer pujar l’1-0. 
El gol va fer animar encara més 
als locals, que van disposar 
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d’una altra gran ocasió a pocs 
minuts del descans.
A la represa, la tònica del matx 
va seguir igual. Arribades amb 
timidesa dels de Mestre que 
feien preveure que cauria el 
segon, però la falta d’encert i 
la gran habilitat del porter, ho 
van impedir. A falta de trenta 
minuts pel final, els de la terra 
ferma van reaccionar i comen-
çar a assetjar la porteria de 

Lledó, aconseguint l’empat al 
minut 70.
Amb l’1-1, el partit va embo-
gir i els dos conjunts van te-
nir grans ocasions. El Lleida 
va gaudir d’un penal a cinc 
minuts del final, que el seu 
llançador va desaprofitar. No 
obstant, l’Igualada, lluny de 
resguardar-se va anar a l’atac i 
Novoa va aconseguir el gol de 
la victòria en el temps afegit.

Tres punts més per un equip 
que ha fet un tram final de 
temporada per treure’s el bar-
ret. Amb el triomf, els blaus 
finalitzen la lliga 2017/18 amb 
53 punts en una gran sisena 
plaça.
Alineació: Dani, Aleix, Masse-
gossa, Baraldes, Bernat, Martí, 
Eric, Eloi, Thomas, Goran i 
Joel. Suplents: Javi, Vargas, Do-
blas, Abdel i Novoa.

Es dona la circumstància 
que el San Mauro té la sort 
i la desgràcia d’haver viscut 
aquesta temporada l’alegria 
de l’ascens -millor dit, el re-
torn- del seu primer equip a 
2a Catalana, i al mateix temps 
la tristesa del descens a 4a 
Catalana del seu filial, i això 
que la temporada passada va 
ser un gran campió del grup 
anoienc de la darrera catego-
ria del futbol territorial.  Els 
mauristes tanquen, doncs, 
una temporada que té sensa-
cions per a tots els colors, si 
bé l’ascens a Segona és una 
gran victòria.
La temporada vinent a Ter-
cera Catalana hi haurà fins 
8 equips de l’Anoia: Anoia, 
Òdena, Piera, Montserrat, la 
Pobla, Capellades, Masquefa 
i Calaf. A veure si s’aconse-
gueix que estiguin tots junts 
al clàssic grup de l’Anoia-Pe-
nedès, quelcom que sembla 
sempre impossible.

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

 FUTBOL 1A CATALANA G2 
Jornada 34 (última)

B Blanques  5 · 2 CE Efac 
UE Sants  2 · 0 CF Balaguer 
Viladecans UD  3 · 0 FC Martinenc 
Vista Alegre 0 · 3 San Cristóbal 
Valls UE  1 · 2 U. Bellvitge 
Sant Ildefons  0 · 0 Vilaseca CF 
UE Rapitenca  7 · 0 CD Tortosa 
CF Igualada  2 · 1 Lleida ECF B 
FC Andorra  2 · 1 AC Alpicat

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 San Cristóbal 71 34 22 5 7 74 35 39
2 FC Martinenc 69 34 21 6 7 59 27 32
3 CE Efac 63 34 20 3 11 66 45 21
4 Viladecans UD 62 34 18 8 8 54 30 24
5 UE Sants 57 34 16 9 9 43 39 4
6 CF Igualada 53 34 15 8 11 49 42 7
7 Lleida ECF B 53 34 15 8 11 51 47 4
8 B Blanques 50 34 15 5 14 55 56 -1
9 FC Andorra 49 34 13 10 11 37 33 4
10 UE Rapitenca 48 34 15 3 16 50 56 -6
11 CF Balaguer 48 34 13 9 12 50 52 -2
12 Vista Alegre 42 34 11 9 14 50 48 2
13 Sant Ildefons 40 34 11 7 16 44 40 4
14 U. Bellvitge 34 34 8 10 16 46 59 -13
15 Vilaseca CF 33 34 8 9 17 30 61 -31
16 AC Alpicat 31 34 7 10 17 38 52 -14
17 Valls UE 24 34 6 6 22 36 63 -27
18 CD Tortosa 23 34 4 11 19 34 81 -47
 
CAMPIÓ i ASCENS a TERCERA DIV.:
SAN CRISTÓBAL TERRASSA
Promoció d’ascens:
Martinenc Barcelona
Descens: 
U. Bellvitge L’Hospitalet
Vilaseca
Alpicat
Valls
Tortosa

 FUTBOL 3A CATALANA G7
Jornada 34 (última)

FC Fruitosenc  3 · 2 CE Suria 
Can Parellada  1 · 1 Viladecavalls 
FC Pirinaica  2 · 2 UD Calaf 
Ignasi Puig  3 · 1 CF Cardona 
CF Santpedor  0 · 7 Juan XXIII 
CE Puigreig  3 · 1 CE Marganell 
CE Navás  1 · 3 CE Moiá 
UE Aviá B  2 · 1 Puigcerdá 
CE Manresa B  4 · 0 Sant Pere Nord 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Juan XXIII 78 34 24 6 4 83 30 53
2 Can Parellada 73 34 22 6 6 86 41 36
3 Viladecavalls  72 34 22 6 6 86 41 45
4 FC Pirinaica 70 34 21 7 6 77 41 36
5 CF Cardona 58 34 17 7 10 69 45 24
6 CE Manresa B 56 34 16 8 10 75 62 13
7 UD Calaf 53 34 14 11 9 81 60 21
8 CE Puigreig 52 34 14 10 10 57 46 11
9 Sant Pere Nord 49 34 14 7 13 66 67 -1
10 CE Suria 46 34 12 10 12 54 59 -5
11 FC Fruitosenc 44 34 13 5 16 60 60 0
12 CE Navás 36 34 11 3 20 40 70 -30
13 Ignasi Puig 31 34 6 13 15 59 80 -21
14 CCF Puigcerdá 31 34 9 4 21 45 84 -39
15 CE Moiá 30 34 8 6 20 45 64 -19
16 CE Marganell 29 34 8 5 21 40 67 -27
17 UE Aviá B 28 34 8 4 22 52 83 -31
18 CF Santpedor 21 34 5 6 23 39 105 -66

CAMPIÓ i ASCENS a SEGONA:
JUAN XXIII TERRASSA
Promoció d’ascens:
Can Parellada Terrassa

Descens: 
Marganell
Avià B
Santpedor

 FUTBOL 3A CATALANA G8
Jornada 34 (última)

AE Abrera  3 · 0 UE Torrelles 
CD Cervelló  1 · 3 UD Málaga 
Levante Planas  2 · 3 Viladecans UD B 
CF Olesa  8 · 1 UD San Mauro B 
CF Pallejá 4 · 1 PR Sant Feliu 
Sant Esteve  1 · 0 Martorell CF 
Castelldefels B  5 · 7 CF Corbera 
SV Horts  3 · 4 Can Roca 74 
Vallirana CF  2 · 2 Sant Andreu B

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Martorell CF 80 34 25 5 4 100 24 76
2 UD Málaga 77 34 24 5 5 97 42 55
3 CF Pallejá 77 34 25 2 7 82 38 44
4 SV Horts 57 34 17 6 11 77 56 21
5 CF Corbera 56 34 16 8 10 89 67 22
6 Vallirana CF 55 34 15 10 9 71 58 13
7 PR Sant Feliu 51 34 14 9 11 72 57 15
8 Levante Planas 50 34 14 8 12 63 60 3
9 Viladecans B 49 34 14 7 13 70 68 2
10 Sant Andreu B 44 34 13 5 16 69 82 -13
11 AE Abrera 40 34 11 7 16 58 69 -11
12 Sant Esteve 39 34 11 6 17 85 97 -12
13 Castelldefels B 38 34 9 11 14 62 81 -19
14 CF Olesa 36 34 10 6 18 75 98 -23
15 UE Torrelles 35 34 9 8 17 44 80 -36
16 Can Roca 74 35 34 8 11 15 52 78 -26
17 CD Cervelló 20 34 5 5 24 46 108 -64
18 San Mauro B 18 34 5 3 26 56 103 -47

CAMPIÓ i ASCENS a SEGONA:
MARTORELL
Promoció d’ascens:
Peña Málaga Sant Boi

Descens: 
Can Roca 74
San Mauro B
Cervelló

 FUTBOL 3A CATALANA G12
Jornada 34 (última)

Montserrat  7 · 2 Sant Pere 
UD San Mauro       1 · 1 AE Moja 
AE Munia             6 · 1 CF La Pobla 
UE Martinenca 0 · 3 J Ribetana 
CE Ódena  2 · 1 FC Hortonenc 
AE Piera  2 · 1 CF Cubelles 
Riudebitlles  1 · 2 UE Sitges 
CF Mediona 2 · 2 CD Ribes 
CE Anoia  6 · 3 CE Olivella 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 UD San Mauro 91 34 29 4 1 135 39 96
2 J Ribetana 82 34 26 4 4 108 36 72
3 UE Sitges 80 34 25 5 4 81 29 52
4 CF Cubelles 74 34 24 2 8 94 35 59
5 AE Moja 66 34 19 9 6 98 48 50
6 CE Anoia 64 34 21 1 12 89 75 14
7 CE Ódena 53 34 16 5 13 87 68 19
8 AE Piera 44 34 14 2 18 74 84 -10
9 Riudebitlles 42 34 13 3 18 59 80 -21
10 AE Munia 42 34 12 6 16 71 108 -37
11 Montserrat 39 34 11 6 17 74 78 -4
12 CD Ribes 39 34 11 6 17 48 66 -18
13 CF Mediona 38 34 12 2 20 66 98 -32
14 CE Olivella 35 34 10 5 19 55 84 -29
15 CF La Pobla 28 34 8 4 22 55 102 -47
16 FC Hortonenc 24 34 7 3 24 56 98 -42
17 Sant Pere M. 22 34 5 7 22 55 104 -49
18 UE Martinenca 16 34 4 4 26 39 112 -73

CAMPIÓ i ASCENS a SEGONA:
SAN MAURO
Promoció d’ascens:
Joventut Ribetana

Descens: 
Hortonenc
Sant Pere Molanta
Martinenca

RESULTATS, CLASSIFICACIÓ



L’igualadí Marc Badia, guanyador de la 
Marnaton eDreams de Formentera
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Laura Orgué, segona a la prestigiosa 
marató Zegama-Aizkorri

CURSES / LA VEU 

La igualadina Laura Or-
gué ha finalitzat en sego-
na posició a la prestigio-

sa marató de Zegama-Aizorri 
disputada aquest diumenge en 
terres basques. Amb un temps 
de 4 hores, 45 minuts i 46 se-
gons, Orgué només s’ha vist 
superada per la sueca Ida Nils-

son en la seva primera parti-
cipació en aquesta prova que 
forma part del circuit de les 
Migu Skyrunner World Sèries.
Orgué ha començat la cursa ja 
amb empenta i s’ha enganxat 
amb el grup davanter i ha ar-
ribat liderant la cursa al cim 
del “Santo Espíritu” ja que les 

condicions de cursa li eren 
molt favorables. Després, un 
recorregut menys tècnic ha 
fet que les seves perseguido-
res l’atrapessin, però ha pogut 
aguantar el ritme i acabar en la 
segona posició. 
Un excel·lent resultat en l’any 
de debut en aquesta prova.

Anna Noguera, campiona 
d’Espanya de Triatló de 
Mitja Distància

CURSES / LA VEU 

La 33 edició del Triatló de 
Guadalajara ha permès 
conèixer els nous cam-

pions d’Espanya de Triatló de 
Mitja Distància, que en el cas 
de les dones s’ha emportat la 
igualadina Anna Noguera.
Una gran carrera de Noguera 
en tots els trams l’ha permès 
seguir una gran progressió 

en els últims mesos. A l’octu-
bre de l’any passat es va pro-
clamar campiona d’Espanya 
de Llarga Distància, i aquest 
any ha aconseguit grans vic-
tòries a la Half Triatlón de 
Sevilla, un segon lloc a la 
TRI122 de Lanzarote i terce-
ra a la Challenge Mogán de 
Gran Canaria.

CURSES / LA VEU 

Trescents nedadors van 
participar diumenge a 
la Marnaton eDreams 

VW California de Fomentera, 
en les distàncies de 4 i 11 km. 
Ambdues proves es van cele-
brar en la zona de Ses Illetes i 
S’Espalmador, un paratge na-
tural exclusiu amb platges de 
sorra blanca i unes aigües tur-
queses i cristalines que van fer 
les delícies dels participants, a 
pesar que a l’inici de la prova 
el cel va estar cobert i amena-
çant.
Marc Badia, el jugador de 
Waterpolo del Club Natació 
Igualada, va ser el més ràpid 
en completar la prova de 4 
km. en aigües obertes del ar-
xipèlag pitiús, i el primer de 
la categoria +18. El d’Igua-
lada emprà un temps de 55 
minuts i 20 segons en arri-
bar de nou a la meta, situada 
a la platja de Ses Illetes, per 
obtenir la victòria absoluta a 
la Marnaton 2018. La sego-
na plaça va correspondre a 
l’Àlex Merino, que va parar 
el crono en 55:41, i el tercer 
calaix del podi va ser per Pa-
blo Lòpez que va arribar 8 
segons després.
Molt meritori també el resul-

tat del nedador Toni Mallofré 
de la Torre de Claramunt, un 
altre waterpolista del CNI, 
que va pujar al podi com a 
segon classificat en la catego-
ria +18, arribant el 19è de la 
general, i fent un temps de 1 
hora 3 minuts i 25 segons.
El guanyador absolut de la 
modalitat de 11 km. va ser 
l’especialista d’aigües obertes 
Rafa Cabanillas, emprant 2 

hores, 53 minuts i 51 segons.
La Marnaton eDreams forma 
part d’un circuit de 5 curses 
en aigües obertes amb dis-
tàncies mitges i llargues, on 
els nedadors han d’afrontar 
a bon ritme condicions no 
sempre favorables, apart de 
temperatures baixes, sovint 
es troben corrents, onades 
que trenquen el ritme i poden 
rebre picades de meduses.

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 27 de 
maig es va disputar a la 
localitat de Sant Just Des-

vern, la  5a edició de la Triatló 
Infantil organitzada per l’Escola 
Sant Just Triatló. 
En categoria infantil el recorre-
gut consistia en 250 metres de 
natació, 3 voltes de ciclisme per 
completar una distància de 4,8 
kilòmetres i un últim segment 
de cursa a peu de 1,4 kilòme-
tres. En fèmines cal destacar la 
3a posició final aconseguida per 
Carla Bisbal després de realitzar 
una gran carrera.
Pel que fa a la categoria aleví, 
els esportistes havien d’afrontar 
unes distàncies de 150 metres 
de natació, 3,2 kilòmetres de ci-
clisme en dues voltes i 700 me-
tres de carrera a peu per finalit-
zar. En fèmines, Júlia Oliveras 

aconseguia una gran 3a posició 
mentre que Maria Pomés tam-
bé finalitzava en les primeres 
posicions amb una meritòria 7a 
posició. En categoria masculina 
cal destacar una nova victòria 
d’Oriol Alonso demostrant una 
setmana més el seu gran estat 
de forma, Pol Rubio i Guim Ga-
barró finalitzaven en la 18a i 19a 
posició respectivament, realit-
zant els dos una bona actuació.
Per la seva banda els triatletes 
de la categoria benjamí van ha-
ver de completar unes distàn-
cies de 100 metres de natació, 
1,6 kilòmetres de ciclisme i 700 
metres de cursa a peu per aca-
bar la prova. En aquesta prova 
hi participà la triatleta més jove 
del club, la Carla Pomés, que fi-
nalitzava amb una molt bona 8a 
posició final.

Participació de l’escola de 
triatló del CAI a Sant Just 
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Per la comarca corunyesa 
d’Arzúa es va disputar el 
ral·li anomenat Terra da 

Auga, quarta prova puntuable 
pel campionat estatal de ral·lis 
de terra. Per Moto Club Iguala-
da hi participaren Josep Basols 
copilotat per Xavi Amigó amb 
Citroën DS3 R5 que al llarg de 
la prova van estar lluitant per la 
tercera posició i que tot fer el 
millor crono en el darrer tram, 
al final es situaren en un bon 
quart lloc separats per menys 
de mig segon del tercer classi-
ficat.
Per Motor Club Sabadell hi 
participaren el pilot vallesà 
Edu Forés copilotat per l’igua-
ladí David Usón també amb 
Citroën DS3 R5 i que amb 
una bona regularitat al llar 
de tot el ral·li es situaren en 
la novena posició final en 
aquest ral·li que constava de 
8 trams més el de classifica-
ció i que fou guanyat per Xevi 
Pons i Rodrigo Sanjuan amb 
Peugeot 208 T16 R5.
Puntuable pel campionat de 
Catalunya d’asfalt, pel trofeu 
de Catalunya de ral·lisprints 
d’asfalt i varis campionats de 

Diumenge es decideix el torneig Arcadi 
Manchón

AGILITY / LA VEU

Aquest cap de setmana 
hi ha hagut competició 
d’agility puntuable per 

al Campionat d’Espanya 2019 
al Centre d’Alt Rendiment Can 
Roja, a Sentmenat.
Tots els equips de Rivalcan hi 
han jugat un molt bon paper 
aconseguint tancar el cap de 
setmana amb ni més ni menys 
que 5 podis.
Israel Fernandez amb Rafa i 
amb Lucky aconseguien un se-
gon i un tercer lloc Diumenge.
Lluís Alonso amb Wifi van fer 
dues increïbles pistes a zero i es TENNIS / LA VEU 

Fins aquest diumenge es 
celebra a les pistes de 
Can Passanals de Mont-

bui la setena edició de l’Obert 
Internacional de Tennis Ar-
cadi Manchón. Després d’uns 
primers dies marcats per la 
pluja, que va condicionar es-
pecialment dilluns la confec-
ció de la ronda final, aquest 
dimarts han començat a dis-
putar-se a bon ritme els partits 
del quadre decisiu.
Es tracta de l’únic torneig 
d’aquestes característiques (en 
pista ràpida) que es celebra a 
Catalunya i s’ha consolidat 

Montbui homenatjarà 
Ciriac Grados 
MOTOR / LA VEU 

Aquest diumenge tindrà 
lloc una nova edició 
del Trial de Nens, pri-

mer Memorial Ciriac Grados, 
que organitzarà el Moto Club 
Montbui. L’entitat del motor de 
Montbui organitzarà enguany 
la que serà una edició ben es-
pecial i emotiva: la primera 
sense qui va ser president del 
club i persona dinamitzadora 
durant tots els anys de vida de 
l’entitat Ciriac Grados. En Ci-
riac va morir sobtadament ara 
fa uns mesos, i des de l’entitat 
se li vol retre un merescut ho-
menatge, havent-se instaurat 

van proclamar campions de la 
prova el dissabte, pujant al ca-
laix en primer lloc.
Silvia amb Petit, l’equip més 
nou del club, van aconseguir 
una ben merescuda tercera 
posició tant dissabte com diu-
menge. 
D’aquí tres setmanes, el cap de 
setmana del 16 i 17 de juny, es 
celebrarà la primera edició de 
la Copa Canitx d’Agility a les 
instal.lacions del Club Agility 
Rivalcan, a Montbui, on es re-
uniran agilitystes provinents 
de tot l’estat espanyol per 
aconseguir el títol de campió. 
L’entrada serà gratuïta.

com una de les proves més 
destacades del calendari per 
als joves tennistes promesa. 
El torneig porta el nom del 
seu factòtum i impulsor, Ar-
cadi Manchón, responsable de 
l’empresa de gestió esportiva 
Top Tennis, que és l’encarre-
gada de dirigir aquest esdeve-
niment des dels seus inicis, a 
l’any 2012.
Cal destacar que dimecres 
passat es va fer la presentació 
del torneig, en un acte on no 
hi van faltar l’organitzador i 
responsable de Top Tennis Ar-
cadi Manchón, el president del 

un Memorial amb el seu nom. 
Ciriac Grados va ser un dels 
grans del motor català, i va te-
nir a les seves ordres a la millor 
pilot trial de Montbui, ja retira-
da, Mireia Conde.
La cursa que es disputarà 
diumenge és la setena cursa 
puntuable de la Copa Catala-
na de Trial de Nens, i és una 
prova clàssica al municipi 
montbuienc. 
La competició es disputarà en 
diferents categories de promo-
ció a partir de les nou del matí, 
i, aproximadament fins a les 2 
de la tarda, en els terrenys ha-
bituals ubicats a tocar del Nucli 
Antic de Montbui.

Diversos equips de MCI participaren 
als ral·lis de Corunya i Empordà

promoció es va disputar el ral·li 
Empordà amb la base a la po-
blació de La Bisbal de l’Empor-
dà i en el que hi participaren 
quatre equips de Moto Club 
Igualada.
Dels quatre l’únic equip que 
aconseguir finalitzar fou el del 
pilot Javi Carrillo copilotat per 
Ernest Pujol amb Seat Ibiza 2.0 
16V. Com a curiositat i tal com 
va publicar aquest periòdic a 
l’anterior edició, aquesta ve-
gada es va invertir els papers, 
doncs al ral·li de Robres hi van 
participar amb el Ford Fiesta 
XR2 d’Ernest Font copilotat 
per Javi Carrillo.
Carrillo i Font es classificaren 

dins el trofeu de ral·lisprints en 
el sisè lloc absolut i segons de 
classe 2. Aquest ral·li constava 
de tres trams que es feien dues 
vegades cadascun; La Ganga, 
Sta. Pellaia i Els Àngels. Pel que 
fa la resta d’equips de MCI, es 
van veure obligats abandonar; 
Joan Morros i Carles Planell 
amb VW Golf GTI, Àngel Bo-
navida i Ramon Segarra amb 
Citroën Saxo, Marcel Abad i 
Pere Requena amb Ford Focus. 
Els vencedors d’aquest ral·li 
Empordà foren els mateixos 
del ral·li Ciutat d’Igualada 
d’enguany, Xavier Domènech 
i Àxel Coronado amb Citroën 
DS3 R5.

5 podis pel Rivalcan al 
torneig de Can roja

Club Tennis Montbui Juanma 
Aguilar, l’Alcalde montbuienc 
Teo Romero, i Oriol Marcé, 
sots-director General d’Ac-
tivitats Esportives i Infraes-
tructures de la Generalitat de 
Catalunya.
Si la meteorologia ho permet 
i es poden disputar els par-
tits segons el “timing” previst, 
aquest divendres dia 1 de juny 
a la tarda finalitzarà la compe-
tició en dobles, el dissabte 2 al 
matí es disputaran les semifi-
nals individuals i el diumenge 
3 es celebrarà un torneig de 
mini-tennis amb la participa-
ció d’alguns dels millors joves 
talents catalans i, a continua-
ció, es disputarà la gran final 
de l’Obert Internacional de 
Tennis.
S’espera, com és costum, la 
participació d’alguns dels mi-
llors joves talents tennístics a 
nivel internacional. Com és 
costum, visitaran el torneig 
nombroses escoles i instituts 
anoiencs, i també es duran a 
terme diferents activitats de 
foment d’aquest esport.

FUTBOL / LA VEU

Segons l’acord aprovat en 
l’última reunió de Jun-
ta Directiva, va prendre 

l’acord de convocar l’Assem-
blea General, pel proper dia 
19 de juny de 2018, dimarts 
a les 20:30h hores, on tots els 
socis amb carnet en vigor po-
den assistir. 
Hi haurà un altre convocatòria 

a les 19:30hores, el mateix di-
marts 19 de juny, dirigida als 
pares i mares dels jugadors/
es per informar del funciona-
ment i novetats de la tempora-
da 2018-2019.
El lloc de les dues convocatò-
ries serà a la sala de reunions 
del Patronat, al Complex Es-
portiu de Les Comes.

Ja hi ha data per l’Assemblea 
General del CF Igualada



Gran èxit del III Trofeu Gimnàstic 
Summer organitzat pel CG San Roque
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Tot a punt pel primer 
festival del CPA Igualada

Renovació de la junta de 
la Penya Blanc i Blava

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest diumenge, 27 de 
maig, es va celebrar al 
pavelló de Can Tito el 

III Trofeu gimnàstic Summer, 
organitzat pel C.G San Roque 
amb col·laboració de l’ajunta-
ment de Vilanova del Camí.
Va ser una gran jornada de 
gimnàstica rítmica, en la qual 
participaren 400 gimnastes de 
diferents clubs d’arreu de Cata-
lunya, incloent totes les catego-
ries i diferents nivells en Esco-
lars, CCEE i Copa Catalana.
Amb la presència del Sr. Cami-
lo Grados (Regidor d’Esports), 
Sr. Francisco Palacios( Primer 
Tinent Alcalde) i Silvia Cáce-
res( Regidora Serveis Socials), 
representants de  l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, es va fer 
l’entrega de Trofeus a les gim-
nastes guanyadores de cada ca-
tegoria. 
Des del club volem agrair a tots 
els clubs participants, gimnas-
tes, voluntaris en l’organització 
i al suport de l’ajuntament per 
fer possible aquesta jornada de 
gimnàstica.

Bernat Jaume dona la 
cara a Londres

El San Roque deixa pas al CG 
Ballerina

Per altra banda, El Club Gim-
nàstic San Roque, va aprofitar 
la organització d’aquest trofeu 
per comunicar el tancament, 
deixant enrere molts anys de 
bona gimnàstica i resultats, 
a més de molt esforç i treball 
per part de totes les gimnastes 
i famílies que han format part 
del club, i han fet possible tots 
aquests anys les grans vivències 
viscudes per tots.
Així doncs, es deixa pas a un 
nou club i un nou nom, Club 

Gimnàstic Ballerina; una nova 
entitat creada amb molta il·lu-
sió on tenen cabuda tots els 
nens i nenes que els agradi 
la gimnàstica, la dansa i tot 
aquest món, ja sigui com a di-
versió o com a competició. Un 
nou espai on podrem gaudir 
de diferents disciplines com el 
ballet, la gimnàstica rítmica, 
contemporani, Hip-Hop..
Tres grans exhibicions de les 
gimnastes van donar per inau-
gurat el club aquest diumenge. 
Amb molta il·lusió desitgem 
grans èxits per aquesta nova 
etapa. 

PATINATGE / LA VEU 

El proper dissabte 2 de 
juny a les 22h. al Po-
liesportiu de Santa Co-

loma de Queralt es celebrarà 
el primer festival de patinatge 
artístic organitzat pel C.P.A. 
Igualada.
HI haurà actuacions de les mo-
dalitats de lliure, solo dance i 
grups show.
A part de les patinadores del 
club, també hi prendran part 
com a convidats el Club Patí 
Montblanc, el Club Patí El Pla 
de Santa Maria, el Club Pati-
natge l’Espluga de Francolí, el 
Club Patí Mollerussa i el Club 
Patinatge Artístic Torredem-
barra. 

4 podis pel club al VI Trofeu 
Calderí 
Diumenge 27 de maig es va ce-
lebrar a Caldes de Montbui el 
VI Trofeu Calderí de Patinatge 

Artístic. Hi van participar 15 
nenes de CPA Igualada oferint 
unes magnífiques actuacions.
Van destacar els podis de l’Em-
ma Miravet (1ª en Promoció 
Mini 5-6), l’Arlet Domenech 
(3ª en Promoció Mini 7), l’Ale-
xandra Burczynska (2ª en Ini-
ciació C Majors) i l’Aina Al-
burquenque (2ª en Iniciació B 
Majors).
La resta de les patinadores van 
obtenir els següents resultats:
-Promoció Mini 5-6: Joana 
Garriga 9ª.
-Promoció I 8-9: Abril Llopis 
5ª; Berta Victor 6ª, Asha Mateu 
10ª; Claudia Garriga 11ª.
-Iniciació D Majors: Úrsula 
Pontnou 6ª; Anna Badia 13ª.
-Iniciació B-1 Menors: Maria 
Escoda 7ª; Abril Domenech 8ª.
-Iniciació B Majors: Gisela 
Santiago 4ª.
-Iniciació A-1: Anna Dome-
nech 4ª.

PENYES / LA VEU 

El passat dissabte va tenir 
lloc el sopar anual de 
la Penya Blanc i Blava 

d’Igualada al Restaurant Ca-
naletas  dedicat als penyistes  i 
seguidors del R.C.D. Espanyol.  
Un acte que va servir per re-
trobar antigues amistats i vells 
coneguts i compartir una esto-
na per xerrar en clau   perica. 
Alhora es va presentar la reno-
vació de l’actual Junta Directi-
va de la que continua  essent 
la presidenta la Sra. Carme 

Bonastre, com a vicepresident 
Cerni Costa, tresorer Manu 
Parada , secretària Olga Isanta 
i vocals : Toni Sisquella, Joan 
Teixidó, Abraham Costa, Toni 
López,Fran Orrego,Anna Vila i 
Juan Antonio Hernández.
Al finalitzar l´acte es va proce-
dir a un sorteig d´obsequis de 
diferents entitats i  articles del 
R.C.D.Espanyol que va servir 
per donar cloenda  a una vet-
llada que va ser molt satisfactò-
ria per tots els assistents.

AVI / JOAN TORT 

Repartiment de punts 
en el desplaçament 
del blaus a l’Estadi 

Olímpic de Terrassa on els 
de l’Anoia van haver d’afron-
tar el matx curts d’equipatge, 
tenint a Costa a la banqueta 
per oxigenar als igualadins, i 
de quina manera, ja que junt 
a Xavi Cantarell, Pep Padró, 
Solís i Alexis, van tenir les 
ocasions més clares per de-
cantar la balança al costat 
dels de Les Comes. Però els 
Egarencs van respondre i de 
quina manera, a no ser per 
un inspiradíssim Xavi Gá-
mez que ho va aturar tot, tot 
menys el penal.

          Primera meitat amb lleuger 
domini local i els blaus, guar-
dant la roba, van sortir amb 
contres que no acabaven de 
fructificar per les espectacu-
lars mides del terreny de joc i 
sabedors de la manca de re-
canvis podien passar factura 
més endavant. A les perilloses 
aproximacions egarenques res-
pongueren els blaus endreçats 
i treballadors com sempre i on 
no hi arribaven els jugadors, ho 
feia sota pals el porter igualadí 

Empat just de l’AVI a 
Terrassa

segur els 90 minuts que va du-
rar el matx, arribant a la igua-
lada en el marcador al descans.
En la segona meitat els pri-
mers compasso guardaven la 
mateixa tònica de la primera 
meitat fins al minut 49, una as-
sistència de Farré a Costa, que 
l’hi posa a Xavi Cantarell que 
marxa per cames i en el retall 
avança als blaus en el marca-
dor. Reaccionaren els del Vallés 
posant en seriosos compromi-
sos i gaudint d’immillorables 
ocasions per empatar el matx, 
però el porter igualadí va ser 
infranquejable tot el partit, fins 
al minut seixanta, un penal de-
cretat per el col·legiat,  sí que va 
ser aprofitat per els locals per 
empatar el matx. Un altre gall 
hagués cantat si el xut de Pep 
Padró no s’hagués estavellat al 
travesser, però el caprici de la 
sort va voler repartir els punts 
en joc.          
Per els igualadins van jugar: 
Gámez, Calsina, Farré, Pep, 
Toro, Ivan, Robert, Solís, Xavi 
C., Vicenç, Alexis, Costa, a la 
banqueta Ramonet. La prope-
ra jornada els blaus rebran al 
Castelldefels a Les Comes. 

ESQUAIX / LA VEU 

L’igualadí Bernat Jaume, 
va jugar l’últim torneig 
puntuable de la tempora-

da al nord de Londres jugant el 
Tring Open, un torneig del cir-
cuit mundial PSA de 15000€. 
Amb el dret ja guanyat de ju-
gar en el quadre, a 1a ronda va 
fer un gran resultat guanyant 
al 57è del rànquing mundial, 
l’egipci Karim El Hammamy 
per 12-10, 11-2, 18-16 amb un 
tercer joc que va durar 37’.
A quarts de final, partit durís-
sim davant l’egipci Youseff Soli-
man, 52è del món. L’igualadí va 
anar de menys a més i va estar 
apunt de forçar el cinquè set 
per acabar caient 5-11, 5-11, 
13-11, 8-11. Just de Londres a 
Riccione (Itàlia) per jugar les 
finals del campionat d’Itàlia “a 
squadre” amb l’Equip de Ca-
tània. L’equip de l’igualadí va 
quedar en segon lloc amb vic-
tòria de l’anoienc davant Ludo-
vico Cippolleta per 15-10, 15-
13, 15-8. Ara resten els play-off 
de les lligues francesa i catalana 
per finiquitar una gran prime-
ra part de la temporada, mal-
grat la lesió al genoll, que el va 
tenir apartat més d’un mes.
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MÚSICA / LA VEU 

El Desfolca’t, Festival de 
Música Popular i Tra-
dicional de Calaf i l’Al-

ta Segarra arriba aquest any a 
la seva 27a edició. El festival, 
que se celebrarà els dies  29 i 
30 de juny i 1 de juliol, reuni-
rà els millors grups de folk i 
convertirà Calaf, un any més, 
en la capital catalana de la 
música popular i tradicional 
amb una dotzena de grups i 
un gran nombre d’activitats 
paral·leles. Els caps de cartell 
d’aquesta edició seran Kepa 
Junquera, que presentarà el 
seu darrer treball. Moxie, 
Lídia Pujol, Pau Riba i Joan 
Garriga i el Mariatxi Galàctic. 
Completen un cartell de luxe 
Vent Endins, La Viu viu, Pony 
Pisador, Dj Mussol + PD Bel-
da, Duetu, Ballaveu, un con-
curs de música itinerant, una 
matinal de cultura popular i 
un vermut glosat amb Cor de 
Carxofa. 
 
El basc Kepa Junkera i 
Moxie, grup de folk irlan-
dès d’estil urbà, inauguren el 
Festival
Amb una trajectòria de 26 
anys, el festival no abaixa el 
llistó i presenta una progra-
mació encapçalada per Kepa 
Junkera, que inaugurarà la 27a 
edició en el marc de la gira de 
presentació del seu darrer tre-
ball, FOK, millor disc de l’any 
de folk per la crítica dels Pre-
mis Enderrock 2018. Junkera 
no necessita presentacions a 
casa nostra i amb FOK, pre-
senta un apropament cap a la 
cultura catalana,amb temes de 
la cultura dels països catalans 
en un doble CD que es com-
pon amb més de 50 cançons i 
que ha comptat amb la parti-
cipació d’uns 218 músics més 

els tècnics, estudis, fotògrafs, 
càmeres i persones que han 
ajudat a tirar endavant aquest 
darrer treball discogràfic.
El grup irlandès Moxie, acom-
panyarà Junkera en la inaugu-
ració i presentarà el seu darrer 
treball discogràfic, Planted.  
La banda, formada a finals de 
2011, presenta un estil molt 
propi d’entendre el folk irlan-
dès a través de diversos estils 
com el rock, el Jazz o el Hou-
se. Trencant fronteres d’estils 
i gèneres, defineixen la seva 
música com a Neo-Irlandesa 
i arriben al Desfolca’t per fer 
ballar sense parar tota la pla-
ça Gran. Moxie, banda molt 
jove, amb gran talent i amb un 
futur prometedor, actuarà per 
primera vegada a Catalunya 
en el marc del Desfolca’t.

Els plats forts de la 26a edició
La programació d’enguany 
combina grups de Catalu-
nya, Irlanda, Euskadi en un 
total de 13 concerts. Escal-
farà motors del festival la 
presentació de disc del grup 
Vent Endins, el divendres a 
les 22.00h al Casino de Ca-
laf. El grup, que classifica la 
seva música com a Pop Ru-
ral, presentarà el seu primer 
disc, En un moment per atu-
rar-se, una proposta per atu-
rar-se, fer una pausa i gaudir 
del que ofereix el dia a dia.
Dissabte al matí, el Mercat de 
Calaf acollirà el primer con-
curs de música itinerant del 
Desfolca’t i, a les 18.00h, Lí-
dia Pujol obrirà l’Espai dels 
Cantautors i la programació 
de la tarda amb un concert 
molt especial a la portalada 
de la Capella de l’Antic Hos-
pital.  Acompanyada del gui-
tarrista Pau Figueres, Pujol 
oferirà un recital de cançons 
essencials que inclourà te-
mes com “La mala reputació” 
de Georges Brassens, “País 
Petit” de Lluís Llach o “Todo 
Cambia” de Julio Numhau-
ser. També a la Capella, Pau 
Riba presentarà Pau-Sol, un 
espectacle on interpreta un 
repertori de cançons i poe-
mes acompanyat només de 
la seva guitarra. A les 19.00h, 
la programació musical ar-
ribarà a la Plaça de les Eres, 
on hi haurà ball tradicional 
popular amb el grup Duetu, 
format per Marc del Pino i 
Coloma Bertran.

A partir de les 20.30h, els con-
certs es desplaçaran a la Plaça 
Gran on hi haurà la inaugura-
ció oficial del Festival. Kepa 
Junkera presentarà FOK i, a 
les 22.30h, serà el torn dels ir-
landesos Moxie.
A partir de la mitjanit els 
concerts es traslladen en al-
gunes de les botigues històri-
ques de la Plaça Gran: La Viu 
Viu, grup format per Eduard 
Casals, Cati Plana i Marc Fi-
guerola actuaran a La Bode-
ga i el  Pony Pisador actuarà 
a la Merceria Perfumeria de 
Cal Garriga, presentant un 
repertori de música folk en 
el sentit més ampli de la pa-
raula. A més, després d’haver 
acollit el concert de Duetu, la 
Plaça de les Eres serà de nou 
l’escenari del ball tradicional 
amb l’actuació de Ballaveu, 
convertint-se així en l’espai 
de ball tradicional del Des-
folca’t.
A la Plaça del Ravalet, encar-
rilarà el final de la nit fins la 
matinada el grup Joan Gar-
ria i El Mariatxi Galàctic, 
banda de rúmbia vallesana 
que oferirà un repertori de 
cançons, algunes inèdites, 
de Joan Garriga i els seus di-
versos grups i també d’altres 
temes populars del cançoner 
de taverna i ball de plaça. 

Tancaran la programació per 
aquells amb més ganes de fes-
ta, el PD Belda i Dj Mussol.
La programació del Des-
folca’t acabarà diumenge al 
matí a la Plaça dels Arbres 
amb una Matinal de Cultura 
Popular on hi participaran 
els Gegant de Calaf, Els Di-
ables de l’Alta Segarra i l’As-
sociació Calamanda. A més, 
també es celebrarà la V Tro-
bada de Colles Bastoneres. El 
punt i final de la 27è edició 
del Desfolca’t, el posarà l’as-
sociació Cor de Carxofa, que 
oferirà un Vermut Glosat.

El Desfolca’t, molt més que 
concerts
En el marc de la 27a edició 
del Festival, hi haurà diver-
sos tallers i activitats que 
completaran la programa-
ció. Dissabte al matí, Kepa 
Junkera oferirà una classe 
magistral de música tradici-
onal basca i, Martí Hosta, del 
grup Coetus, realitzarà un 
taller de percussió ibèrica.
Podeu consultar tota la in-
formació sobre els tallers i 
realitzar la inscripció a la 
pàgina: www.desfolcat.cat/
tallers/
Per altra banda, al llarg del 
dia es realitzaran diverses 
pujades musicals a l’emble-
màtic campanar de Calaf, 
on el músic Ramon Redor-
ta tocarà gran diversitat 
d’instruments tradicionals 
-sac de gemecs, gaites, fla-
biol i tamborí, guitarra, 
viola de roda...- oferint un 
concert titulat “Far de ter-
ra ferma i seca. Música i 
cançó de pagesos”.

Kepa Junkera, Moxie, Lídia Pujol, Pau Riba, 
plats forts de la 27a edició del Desfolca’t
El Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf i l’Alta Segarra tindrà lloc els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol

El Desfolca’t canvia d’ubi-
cació i es desplaça en espais 
singulars de Calaf
En aquesta edició, el nucli del 
festival torna a la Plaça Gran 
de Calaf, espai que es con-
verteix en el centre neuràl-
gic del Desfolca’t. D’aquesta 
manera, es recupera aquesta 
ubicació emblemàtica i que 
recull la memòria col·lectiva 
de calafins i segarrencs, que 
van veure-hi néixer el festi-
val ara fa 27 anys.
La resta d’escenaris singu-
lars del Desfolca’t estan si-
tuats orbitant i connectant 
a la plaça de forma radial a 
través de diversos carrers, 
carrerons i passos facilitant 
així l’accessibilitat, la proxi-
mitat i la independència de 
cada proposta musical.
Les botigues de la Plaça 
Gran acolliran alguns dels 
concerts que es traslladen 
per dinamitzar en aquestes 
espais que s’han obert el 
passat mes de febrer conver-
tits en llocs restaurats i mu-
seïtzats, com per exemple La 
Bodega o la Merceria Perfu-
meria Cal Garriga, ubicaci-
ons ideals per programar-hi 
tallers de música tradicional 
i concerts de petit format. 
La Plaça de les Eres, la Pla-
ça del Ravalet, el Mercat de 
Calaf, el Casino de Calaf, el 
Campanar de l’església de 
Sant Jaume, la portalada de 
la Capella de l’Antic Hos-
pital, la Plaça dels Arbres 
i, evidentment, la Plaça 
Gran, completen la llista 
dels diversos espais on es 
podrà viure la millor músi-
ca tradicional.

La programació inclou 
alguns dels acordio-

nistes més coneguts de 
l’estat i de casa nostra 

com Kepa Junkera, Cati 
Plana, Joan Garriga i 

Marc del Pino
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POESIA / CRISTINA ROMA 

La Lourdes Senserrich és 
una igualadina enamo-
rada de la cultura i de 

la llengua. Representant d’ar-
tistes amb l’empresa Galaxia 
Management, és també presi-
denta de l’Associació Cultural 
Galàxia, que el proper cap de 
setmana (9 i 10 de juny) orga-
nitza la segona edició del Fes-
tival Galàctic de cançó d’autor 
i poesia i la segona Jam Galàc-
tica de Música i Poesia.

Qui sou l’Associació Cultural 
Galàxia?
És una entitat cultural sense 
ànim de lucre, que va néixer a 
Igualada l’any 2017 arrel d’un 
projecte de música d’autor i 
poesia de l’Albert Gàmez, can-
tautor amb el Marc Freixas, 
poeta, que ens va unir i van 
fundar l’associació.

Quins són els vostres objec-
tius?
L’any passat vam fer la prime-
ra edició del festival Galàctic, 
un espai per donar a conèixer 
altres possibles poetes i can-
tautors de l’Anoia i rodalies 
i aquest any engeguem nous 
projectes bàsicament per do-
nar veu a la poesia i a la cançó 
d’autor.

La setmana vinent es farà la 
2a edició del Festival Galàc-
tic de cançó d’autor i la 2a 
Jam de poesia i música. Què 
hi trobarem?
Doncs en el festival hi hau-
rà cinc propostes musicals i 
poètiques amb parelles artís-
tiques. Ja des de la primera 
edició fem que poeta i músic 
pugin tots dos dalt de l’esce-

nari i comparteixin tant els 
seus projectes individuals com 
conjunts. Bàsicament serà 
això: una petit tast dels seus 
treballs que ens els mostraran 
com una promoció perquè els 
coneguem. El Festival Galàctic 
serà el dissabte dia 9 a l’antiga 
adoberia Cal Granotes i la Jam 
serà el diumenge a la Bastida.

Les cinc parelles que actua-
ran aquest any, solen ja actu-
ar juntes?
Algunes d’elles són ja parelles 
establertes, que habitualment 
ja treballen juntes i d’altres 
s’han retrobat  o s’han buscat. 
Ells tenen vint minuts per ac-
tuar i alguns faran performan-
ces poètiques, d’altres faran 
cançons del seu disc, lliure-
ment poden mostrar el que 
més els agradi, mentre sigui 
música i poesia.

D’on són i com contacteu 
amb ells per què vinguin a 
Igualada a actuar?
Com a entitat sempre donem 
preferència als nostres socis 
que són músics o poetes i els 
convidem a actuar al festival. 
I per altra banda, busquem 
entre tots noves propostes i 
els convidem a venir. I per a 
la Jam del diumenge deixem 
la porta oberta a que la gent 
s’apunti i donem opció a deu 
propostes que tindran deu mi-
nuts per mostrar la seva feina, 
que també pot ser música d’al-
tres estils, no només d’autor.

Quines altres activitats dueu 
a terme durant l’any?
Aquest any hem començat la 
Galàxia Poètica que creiem 
que ha tingut molt èxit. L’eix 
principal és la poesia i perquè 

la poesia fos atractiva deixem 
que s’acompanyi d’altres arts 
(música, dansa...). L’activitat 
és mensual i cada mes està 
basada en un eix temàtic, per 
exemple el mes de març va ser 
sobre la primavera, el maig va 
ser poesia relacionada amb la 
vellesa, al setembre, quan tor-
nem a començar, serà sobre la 
infantesa. Cada mes hi ha un 
fil conductor i d’aquesta ma-
nera es va variant. L’activitat 
es fa el tercer dissabte de cada 
mes a l’Espai Cívic Centre. A 
nivell de públic té bona aco-
llida, sobretot ve molta gent 
gran, que si volen també te-
nen l’oportunitat de recitar, 
doncs alguns ja formaven 
part de Poesia Viva. Però és 
una activitat oberta a tot tipus 
d’edat.
També donem suport a poe-
tes que vulguin  presentar lli-

bres a Igualada o bé ajudem a 
persones que volen editar un 
llibre o un CD.

Qui formeu part de l’associ-
ació?
Ara som uns vint socis i gent 
externa que puntualment ens 
ve a ajudar. Informem de to-
tes les nostres activitats a 
través de la premsa local i les 
xarxes socials (encara no te-
nim pàgina web). 

Per dur a terme les vostres 
activitats, teniu algun su-
port?
Tenim el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada que ens ator-
ga una subvenció i ens cedeix 
els espais. I la resta ve de les 
quotes de socis. Tenim la sort 
que els músics i poetes vénen 
de forma altruista perquè no-
saltres tampoc cobrem entra-

“Volem donar veu a la poesia i a la cançó d’autor”
Lourdes Senserrich, presidenta de l’Associació Cultural Galàxia

da per a les activitats que fem. 

A Igualada existia Poesia 
Viva. Es podria dir que sou 
els seus hereus?
Crec que és diferent, malgrat 
que tenim la mateixa il·lu-
sió per la poesia. Potser això 
nostre és com més obert a 
fora d’Igualada i que hi pot 
participar tothom. A més in-
corporem altres arts: música, 
pintura, dansa...

Igualada i la seva comarca 
tenen bons poetes?
Home, déu n’hi do! Hem anat 
coneixent molta gent i a Igua-
lada surt molta gent. Penso 
que també hi ha escoles que 
s’hi impliquen molt: des de 
venir a recitar el Dia Mundial 
de la Poesia fins a treballar la 
poesia directament a classe.
Malgrat tot les escoles encara 
podrien fer una mica més; sí 
que hi ha iniciatives però 
s’hauria de trencar una 
mica el tabú que la poesia 
és avorrida.

Tot i que podem dir que la 
poesia sempre ha estat més 
desconeguda per la majoria.
Però un cop hi entres veus 
que hi ha molta gent que es-
criu. Altra cosa és que es va-
lori. Però penso que s’ha de 
fer una mica atractiu perquè 
vingui gent, per connectar 
amb el públic. Al festival 
Galàctic, per exemple, tro-
barem diferents tipus de 
propostes que poden agra-
dar a tipus de públic dife-
rent, des de propostes més 
tranquil·les fins a perfor-
mances més actives o fins i 
tot tocs d’humor. 
Tots hi sou convidats!
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el futur té un nom

Descobreix la nova obsessió, BH E-motion E-bikes



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“La foguera de les vanitats” de Tom Wolfe 

L ’opinió literària d’aquesta setmana va dedi-
cada a una de les obres més conegudes del 
recentment desaparegut escriptor i perio-

dista nord-americà, Tom Wolfe. 
El protagonista d’aquest relat és un yuppie de Wall 
Street anomenant Sherman McCoy. Es pot dir que 
aquest individu té tot el que pot desitjar un home 
com ell: el reconeixement dels seus caps, una fa-
mília aristocràtica, un pis de vint habitacions a 
Park Avenue, una filla petita preciosa i una amant 
sexi. És realment “l’amo de l’univers”. Una nit, es 
perd amb el seu Mercedes i amb la seva amant pel 
barri del Bronx. Atropellen un jove negre creient 
que els anava a atracar. A partir d’aquí, McCoy es 
veurà superat per les complicacions judicials, eco-
nòmiques, familiars i morals que aquest fet desen-
cadenarà.
Aquest llibre publicat l’any 1987 va ser el debut 
literari del se autor, i entre les seves línies ja s’hi 
albirava l’agosarament que el va caracteritzar tant 
en seva carrera literària com en la periodística. 
El fet d’estar ambientat al New York dels any 80 
i que Wolfe va satiritzar en excés els estereotips 
dels seus habitants, podia fer pensar que la críti-
ca seria implacable amb ell, encara més sent un 
debutant. No obstant això, no fou pas així. Lluny 
d’estigmatitzar-lo, el van lloar, d’aquí que a  aques-
ta novel·la se la conegui també com “la novel·la de 
Nova York”.   
La trama de La Foguera de les vanitats és plena de 
situacions còmiques, alhora, però, és també deca-

dent i enrevessada. Tom Wolfe va presentar aques-
ta novel·la com si es tractés d’una tragicomèdia, 
tot i el que realment pretenia era fer una crítica 
severa i profunda de la societat que vivia a Nova 
York, que a finals del segle XX va ser considerada 
com la gran capital del món. Mitjançant un qua-
dre de costum satiritzat ens acosta a les diverses 
classes socials, i duu als personatges a situacions 
ridícules, gairebé esperpèntiques, mostrant tenir 
un gran domini del recurs literari de la ironia. Els 
paisatges on ens trasllada l’autor ens ofereixen una 
vista panoràmica que va des del luxosos aparta-
ments de Park Avenue fins a l’extrema pobresa del 
Bronx. Amb supèrbies i magistrals descripcions 
l’autor ens mostra les llums i les ombres de la idí-
l·liques “gran poma”. En ensenya també les seves 
dues cares: la brillant, luxosa, atractiva i seduc-
tora, en front de la decant que implica derrota i 
fracàs. 
En aquesta història Wolfe denuncia el que ell 
considera “els nous pecats capitals”, cinisme, hi-
pocresia, vanitat, cobdícia i corrupció, els quals 
caracteritzen els diversos personatges que hi apa-
reixen. Uns protagonistes que, un per un, acaben 
cremant-se en aquesta peculiar foguera. Com suc-
ceeix en la majoria de relats, aquest té també la 
seva moralitat, que no és altra que els diners i la 
fama són del tot inútils quan l’atzar es confabula 
en contra d’algú. Això és precisament el que li suc-
ceeix a Sherman McCoy. Si no hagués cregut que 
el jove l’anés a atracar, ell, no l’hauria atropellat; 

si el periodista no busqués la gran exclusiva que 
el llençaria a la fama, hagués contat la veritat,  si 
el decrèpit fiscal del Bronx no busqués l’èxit en el 
judici, hagués mostrat la realitat dels fets. Ara bé,  
si no existissin totes aquestes vanitats, la història  
no seria tan fulminant. 
La Foguera de les Vanitats és una narració amb 
punts rocambolescos, però increïblement real, in-
creïblement humana. Tom Wolfe és considerat el 
pare del nou periodisme i amb aquesta obra, es va 
consagrar com a perspicaç i gran narrador. Cent 
per cent recomanable. 
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CÒMIC / LA VEU 

El dibuixant, guionista i 
humorista gràfic Manel 
Ferrer Estany serà el 

convidat d’honor d’una nova 
trobada del Club del còmic de 
la Biblioteca, que tindrà lloc 
el dimecres 6 de juny, a les 7 
de la tarda. Aquesta trobada, 
però, serà oberta a tothom. 
Poden assistir-hi tots els lec-
tors que vulguin i, en especial, 
els que hagin seguit les histo-
rietes d’aquest il·lustrador que 
ha deixat el seu llegat de bon 
humor i sàtira a revistes com 
«El Jueves», «Cavall Fort» i «El 
Papus». Ell va ser, per exem-
ple, el creador de la sèrie Ma-

nolo e Irene, que va publicar 
a «El Papus» als anys setanta. 
Aquests personatges eren un 
retrat de la gent de trenta i 
quaranta anys reprimida, que 
descobria la sexualitat amb 
l’arribada de la democràcia. 
De fet, amb l’excusa de l’hu-
mor i el sexe, Manel Ferrer va 
fer una radiografia molt cohe-
rent de la societat espanyola 
d’aquells anys.
Aquesta sèrie el va fer molt 
popular i als anys vuitanta la 

va prosseguir en un altre set-
manari satíric, «El Jueves», al-
hora que treballava també per 
altres revistes com «El cuer-
vo» i «La puta mili», ja als anys 
noranta. Al llarg de la seva 
trajectòria artística Manel 
Ferrer va utilitzar un centenar 
de pseudònims i es va fer un 
lloc d’honor en el gènere del 
que es coneix com a còmic 
d’adults. Com a il·lustrador 
infantil també va destacar en 
els suplements d’ «El Tebeo» 
del Periódico i «Minimundo».
Amb aquest col·loqui el Club 
del còmic de la Biblioteca aca-
ba les trobades, que es repren-
dran després de l’estiu amb 
noves propostes. Aquest curs 
2017-2018 s’han comentat els 
còmics «Pyongyang», de Guy 
Delisle; «La Gigantesca bar-
ba que era el mal», d’Stephen 
Collins; «El escultor», d’Scott 
McCloud; «El azul es un co-
lor cálido», de Julie Maroh; i 
«Yo asesino», d’Antonio Al-
tarriba i Keko.

El dibuixant Manel Ferrer de «El 
Jueves» compartirà historietes amb 
els lectors de la Biblioteca

EXPOSICIÓ / LA VEU 

Sota el títol ‘Taller d’En-
quadernació de l’Ate-
neu, 20 anys creant es-

cola’, aquest espai creatiu amb 
Maria Requesens al capda-
vant, presenta una exposició 
de diferents treballs, material 

d’arxiu i fotografies per cele-
brar aquestes dues dècades 
de classes dedicades a  l’art i 
l’ofici de l’enquadernació ar-
tesanal. 
L’exposició es podrà veure a 
partir del 5 de juny fins al 26 
de juny al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí. 

Exposició “Taller 
d’enquadernació de l’Ateneu, 
20 anys creant escola”



CULTURA  |  51Divendres, 1 de juny de 2018

TEATRE / LA VEU 

El IV Concurs de crítica 
teatral de La Mostra 
d’Igualada, organitzat 

conjuntament per la fira i 
l’Associació per a la promoció 
de les arts escèniques Reco-
mana integrada per més de 
40 crítics del país, ha rebut un 
total de 87 obres. D’aquestes, 
49 corresponen a la catego-
ria infantil (primària) i 38 a 
la juvenil (secundària i bat-
xillerat). El concurs arriba a 
la quarta edició amb l’objec-
tiu de revaloritzar la mirada 
crítica dels espectadors i fo-
mentar la pràctica d’aquest 
gènere.
El jurat del concurs, format 
pels crítics de Recomana Jor-
di Bordes, Iolanda G. Madari-
aga i Núria Cañamares (en les 
categories infantil i juvenil) i 
Carme Tierz (en la juvenil), 
ha atorgat el primer premi 
en la categoria infantil a Lau-
ra Batalla i Vilà, de 12 anys, 
per la seva crítica de La nena 

dels pardals de Teatre al detall 
i La Tresca i la Verdesca. El 
primer premi en la categoria 
juvenil ha estat per Albert Pa-
nisello i Figueras, de 14 anys, 
pel seu text sobre Bombers de 
Mise en Lumière/Barna-Bé.
El segon i tercer classificats en 
la categoria infantil són Marc 
Cózar i Cubí, d’11 anys, per 
la crítica de Amour de Ma-
rie de Jongh i Quim Pelfort i 
Borrega, també d’11 anys, per 
Diario di un brutto anatroc-
colo de Factory Compagnia 
Transadriatica. D’altra banda, 
en la categoria juvenil, Car-
la Güell i Martí, de 13 anys, 
i Elisabet Solé i Marimón, de 
15 anys, han quedat en sego-
na i tercera posició, respecti-
vament, pels seus comentaris 
crítics sobre Amour de Marie 
de Jongh i Bombers de Mise 
en Lumière/Barna-Bé.
Els guardons consisteixen en 
un diploma i vals de compra 
dotats en 100, 50 i 25 euros, 
en funció de la classifica-
ció, gentilesa de les llibreries 

Abacus Cooperativa, Cal Ra-
bell i Llegim...? Llibreria. Les 
crítiques guanyadores es po-
den llegir als webs lamostrai-
gualada.cat i recomana.cat.
A més a més de les valora-
cions sobre els espectacles 
vistos a la fira, enguany Re-
comana ha tornat a ser pre-

Laura Batalla i Albert Panisello guanyen el IV Concurs de 
crítica teatral infantil i juvenil de La Mostra d’Igualada

sent a La Mostra organitzant 
un Kahoot i dinamitzant 
una postfunció de l’especta-
cle Cospress de la companyia 
Kimani. Totes dues activitats 
han anat a càrrec dels joves 
Novaveu en coordinació amb 
el Grup de Participació Jove 
de La Mostra, que impulsa les 

accions paral·leles de La Mos-
tra JOVE a L’Escorxador, l’es-
pai adreçat al públic a partir 
de 12 anys. A més, membres 
de Novaveu han participat en 
la tria final dels guanyadors 
de les dues categories (infan-
til i juvenil) del concurs de 
crítica teatral.
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MUSEU / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, el pro-
per 3 de juny, a partir 

de les 11:30h, el Museu de la 
Pell d’Igualada convida a par-
ticipar en una visita guiada i 
gratuïta per les seves exposi-
cions permanents, que per-
metran conèixer el món de la 
pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics 
es reforça amb el Canal d’Ex-
perimentació, que ajuda el 
visitant a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
de l’aigua. Univers de pell és 
una de les sales centrades en 
la pell i es dedica a explicar 
el seu ús per la humanitat al 
llarg del temps a través d’una 
selecció acurada d’objectes 

confeccionats total o parcial-
ment amb pell, que exempli-
fiquen les múltiples aplicaci-
ons i utilitats del cuir. L’altre 
espai dedicat a la pell, L’ofici 
d’adober, se centra en el tre-
ball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimo-
nis dels inicis manufacturers 
i de la millora constant fins 
a la implantació industrial, 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.

Diumenge, visita guiada 
al Museu de la Pell

EXPOSICIÓ / LA VEU 

El Casal Popular d’Igua-
lada, el Foment acollirà 
de l’1 al 21 de juny l’ex-

posició ‘Montserrat Roig.
Cronista d’un temps i d’un 
país’, comissariada per Marta 
Corcoy, que ha estat produïda 
pel Memorial Democràtic so-
bre una idea original de l’As-
sociació de Dones Periodistes 
de Catalunya i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya.
Aquesta mostra ens parla de 
l’escriptora des de diferents 
perspectives: la infantesa, el 
franquisme, el feminisme, el 
catalanisme, el compromís so-
cial, la seva vida com a escrip-
tora i periodista, la passió pel 
teatre i la denúncia que va fer 

del nazisme.
La vintena de fotografies que 
mostra són de Pilar Aymerich, 
l’arxiu familiar Sempere Roig 
i el fons Montserrat Roig de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
Els textos són fragments de 
peces periodístiques i literàri-
es de l’escriptora i periodista.
La inauguració, el divendres 

Exposició ‘Montserrat Roig. Cronista 
d’un temps i d’un país’, al Foment

1 de juny a les 20h, anirà a 
càrrec de la historiadora i es-
criptora Carmel·la Planell, 
membre de l’Associació de 
Dones Periodistes i de l’Asso-
ciació d’Escriptors en Llengua 
Catalana. El dijous 14, també 
a les 20h, tindrà lloc una vi-
sita comentada a l’exposició a 
càrrec de la comissària Marta 
Corcoy, periodista, doctora 
en comunicació i periodisme, 
i membre de l’Associació de 
Dones Periodistes.
I ja per finalitzar els actes al 
voltant de l’exposició, el dis-
sabte 30 de juny a les 18:30h al 
Pati de l’Ateneu Igualadí i en el 
marc del cicle Kalopsia, tindrà 
lloc l’espectacle poeticomusi-
cal ‘La mirada violeta’ d’Aina 
Torres i Meritxell Gené.

MÚSICA / LA VEU 

Els passats 24 i 25 de 
maig, onze escoles 
igualadines van parti-

cipar als concerts de cloenda 
—quatre en total— del pro-
jecte pedagògic SonaEscola 
que l’Ajuntament d’Iguala-
da, al llarg del curs, ha dut a 
terme a diversos centres amb 
la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Música i amb 
la voluntat que l’alumnat de 
primària tingui l’oportuni-
tat de conèixer i practicar 
uns instruments musicals en 
grups reduïts que rarament es 
donen fora de les escoles de 
música i els conservatoris. El 
col·legi Montclar-Mestral ha 
iniciat el projecte aquest curs 
(vent) per la qual cosa ja par-
ticiparà a la mostra el proper 
curs.
A cada concert hi van partici-
par al voltant de 120 alumnes, 
cada escola amb la seva espe-
cialitat instrumental; dijous: 

Acadèmia Igualada (vent), 
Escola Àuria (música), Do-
lors Martí (flauta), Monalco 
(violins), Maristes (guitarra) 
i Escolàpies (Orff); el diven-
dres 25 Ateneu (Orff), Ramon 
Castelltort (guitarra), Garcia 
Fossas (batucada), Emili Va-
llès (teclats) i Gabriel Castellà 
(corda). M. Queralt Martí, di-
rectora de l’Escola i el Conser-
vatori Municipals de Música 
d’Igualada, a banda de felici-
tar els petits músics va agrair 
la tasca del professorat i la 

Cloenda dels concerts de Sonaescola

dels mestres de primària per 
la seva col·laboració. El públic 
assistent, bàsicament famili-
ars del alumnes i mestres dels 
centres educatius participants 
van gaudir plenament del 
concert, i els alumnes, no cal 
dir-ho, van demostrar amb 
escreix que havien aprofitat 
el curs interpretant brillant-
ment el repertori previst, que 
bàsicament estava format per 
cançons tradicionals, música 
de cinema, pop-jazz-rock, i 
d’autor.

CULTURA / LA VEU 

Tercera presència de David 
Vila a l’AUGA en cinc anys, i, 
de nou, una estona molt agra-
dable i profitosa. Vila es mou 
amb soltesa per l’escenari tot ex-
plicant les enormes possibilitats 

literàries dels ancestrals contes 
infantils o no tant infantils.
Aquesta vegada ho feu posant 
de relleu els microcontes i em-
badalí al públic amb unes nar-
racions brevíssimes i vivíssimes 
acompanyades per una o dues 
il·lustracions a la pantalla. Pe-

tites històries contades en pocs 
segons que colpeixen els senti-
ments.
I el proper dilluns Carles Viñas 
ens parlarà del FC St. PAULI. El 
club de futbol modest i alterna-
tiu amb milers de seguidors a 
tot el món.

David Vila i Ros va tornar a l’Auga

LLIBRES / LA VEU 

El proper divendres dia 8 de 
juny a la llibreria Cal Rabell 
tindrà lloc la presentació del 
llibre Mexicandito, del vila-
franquí Joan Bosch i Planas, 
que serà acompanyat de l’es-
criptor igualadí Eduard Creus. 
L’acte començarà a 2/4 de 8 del 
vespre.
En el llibre, a través de testi-
monis de les pròpies experi-
ències de l’autor ens endinsen  
en els territoris d’Amèrica, els 
seus paisatges, els seus con-
trastos i els seus punts de con-
tacte temporal i geogràfic per 
convidar-nos a considerar una 

nova forma de coneixement i 
comprensió.

Presentació del llibre 
“Mexicandito” a Cal Rabell



Crític de circ i de teatre

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho -i molt important- 
en Joan Tomàs Rosich, que 
nasqué, al 28 de la rambla 

Nova d’Igualada, el 12/3/1892. Morí, 
a Mèxic, el 1968, als 76 anys d’edat.
De petit, al col.legi dels Maristes, ja 
feia bones redaccions. El batxillerat el 
cursà a l’Escola Pia. En el 1919, fun-
dà el periòdic humorístic “Gatzara”. 
Va col·laborar a “Pàtria”, “Joventut”, 
“L’Igualadí” i al “Diari d’Igualada”.
A Barcelona, treballà pel “ El Diluvio”, 
“El Poble català”, “Mirador, “La Publi-
citat”, “Opinió”, el “Bé Negre”, entre 
d’altres. Ell fou qui orientà, en el món 
de la crítica teatral i circense, a Sebas-
tià Gasch.
En 1939 es traslladà a París, llegant 

-abans de marxar- una munió de cai-
xes amb cartells, cròniques, retalls de 
diari, crítiques seves a l’Institut del 
Teatre, on les han catalogat i estan a 
disposició dels estudiosos. 
Posteriorment, s’exilià a Mèxic. Allí 
col·laborà a “Redondel” i al “Boletín 
de la Unión de Periodistas de Méjico”. 
Fou corresponsal de l’agència Havas i 
col·laborà a la revista “Circo” (Barce-
lona).
Joan Tomàs era amic de García Lorca. 
El novembre de 1935 el va fer venir a 
Igualada, en ocasió de que, a l’Ateneu, 
Margarida Xirgu representà “Yerma”, 
obra polèmica d’aquell celebrat autor.
Foto: Revista d’Igualada,  setembre 
2009. 
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MÚSICA / LA VEU 

Recordança per a 
Montserrat Aribau
A la vigília de la com-

memoració del 79 aniversari 
en la passada Pentecosta, la 
Coral acomiadà a l’excantai-
re Montserrat Aribau Riba, 
en la missa exequial que tin-
gué lloc a l’església de la So-
ledat. La mateixa difunta va 
deixar escrit el programa de 
cants a interpretar que es va 
seguir fidelment.
Montserrat Aribau amb una 
llarga trajectòria com a can-
taire, ja hi formà part l’any 
1941 i desprès d’uns anys 
d’absència fora d’Igualada 
va tornar el 1970 amb tota 
la família; i s’incorporà no-
vament a la Coral, fins que 
l’edat li va permetre. L’any 
1999 rebé el títol de «cantai-
re de mèrit» i el 2011 el de 
«cantaire d’honor».

Solemne missa de Corpus a 
la Sagrada Família
Diumenge vinent dia 3 de 
juny la Coral sota la direc-
ció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament a l’orgue 
de Maite Torrents, participa-
rà en els cants de la solemne 
eucaristia del Corpus Christi 
que se celebrarà a 2/4 de 7 
de la tarda a l’església parro-

quial de la Sagrada Família.
 
Va. Vetllada poetica
El dissabte 16 de juny, a les 7 
de la tarda, tindrà lloc la Va. 
Vetllada Poètica que orga-
nitza la Coral, i en la que els 
mateixos cantaires hi partici-
pen amb la recitació dels tre-
balls poètics que han elegit. 
L’acte acaba com es tradicio-
nal amb un berenar-sopar.

Nova edició de la revista “El 
Trumfo”
S’ha distribuït aquesta dar-
rera setmana l’exemplar de 
la revista “el trumfo” —de 58 
pàgines—, que edita la Coral. 
L’editorial porta per títol 
«L’ofici solemne al sant Crist 
d’Igualada 2018» i està signat 
pel president Lleonard del 
Rio. El butlletí dóna compte 
de la crònica escrita i gràfi-
ca de les activitats portades a 
terme des de 1r. de gener fins 
al 30 d’abril. També es publi-
ca el programa dels propers 
actes, fins a final de curs, 
el 16 de juliol. Les seccions 
d’entrevistes són ateses per 
les cantaires Pietat Merino 
Urgell, Mª Àngels Riba Fon-
tanellas i Tofi Calvache Jimé-
nez. Completen la revista 
«Aula d’assaig», «Estafeta de 
correus»,«Picant l’ullet sense 
malícia» i «Vida familiar».

Calendari d’activitats de 
la Coral de Santa Maria 
d’Igualada

CULTURA / LA VEU 

El passat dijous 10 de 
maig, els alumnes de 
segon del cicle forma-

tiu d’Assistència al producte 
gràfic imprès de la família 
professional de la comunica-
ció gràfica i audiovisual de 
l’escola municipal d’art i dis-
seny Gapar Camps d’Igualada 
van visitar el Museu Molí Pa-
perer de Capellades.
La visita va començar amb 
l’exposició: “Xilografies. La 
fusta feta imatge. L’auca dels 
oficis del taller dels Abadal, 
segles XVII-XXI”. Els alum-
nes van poder gaudir de les 
explicacions de Judith Gràcia 
Mont, professora del mòdul 

de Producció i Impressió, i 
van poder observar les deli-
cades peces escultòriques de 
baix relleu en fusta que són 
instruments de treball per a 
l’impressor, agrupades en sis 
àmbits temàtics, en els quals 
destaquen la seva capacitat 
d’innovació, creació, adequa-
ció i transmissió al llarg del 
temps.
Vam continuar amb l’expo-
sició permanent que ofereix 
el museu sobre el paper i la 
seva història, els sistemes 
d’impressió i la importància 
del paper i la tipografia en el 
món imprès. D’aquesta ma-
nera el contingut explicat a 
l’aula queda reforçat amb tot 
el material físic del qual dis-

posa el museu.
Finalment la visita va con-
cloure amb el recorregut per 
l’exposició: David Ribas “L’art 
és una venjança”. On l’autor 
estampa sobre un paper fi 
i delicat un seguit de frases 
on el llenguatge verbal i la 
seva visualitat sempre s’estan 
provocant. Totes aquestes 
inscripcions són testimoni, 
són memòria de coses que la 
història oficial mai no podrà 
recuperar.
Des de l’escola, al llarg del 
curs es realitzen diferents 
sortides que considerem im-
portants per a l’aprenentatge i 
la formació professionalitza-
dora d’aquests cicles forma-
tius d’arts plàstiques i disseny.

Els alumnes d’Assistència al Producte 
Gràfic Imprès de l’Escola La Gaspar 
visiten el Museu Molí Paperer



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

2n premi del concurs LGTBI per a l’Escola Gaspar 
Camps, o quan l’art, a més del talent creatiu, reforça el 
respecte a la diversitat d’orientació sexual i de gènere

Dins del marc de les Jornades d’Art i Dis-
seny, organitzades pel Departament d’En-
senyament de la Generalitat, que tenen 

com a objectiu des d’un àmbit comunicatiu l’apro-
pament de les Escoles d’art i disseny a les empreses 
i a projectes reals mitjançant realitzacions-creaci-
ons divulgatives (cartells publicitaris, per exem-
ple); en aquesta ocasió Azahara R. Soria, Cristi-
na Homs i Marçal Rosell,  alumnes de La Gaspar, 
aquest mes, han estat mereixedors del segon premi 
“Talent-Art” de disseny gràfic pel Departament de 

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.

GRAVAT. SERIGRAFIA
Col·lectiva dels treballs realitzats 
per l’alumnat dels tallers de gravat 
i serigrafia durant el curs 2017-
2018,.
Del 4 al 30 de juny a la sala 
d’exposicions de la Gaspar 
Camps. 

SCRAPBOOK: MOLT 
MÉS QUE PAPERS
Alicia Artigas.
Amb el paper com a base l’Alí-
cia Artigas crea delicats objectes 
d’scrapbook: Des d’un àlbum de 

records fins a una càmera de fotos.
Del 2 de maig al 25 de juny al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central.

ESPAIS RECOBRATS. 
ELS NOUS USOS DEL 
PATRIMONI CATALÀ
Recorregut gràfic per diverses inter-
vencions en espais industrials que 
s’han dut a terme al llarg de les últi-
mes dècades a Catalunya.
Del 20 de maig al 24 de juny al Mu-
seu de la Pell.

TALLER 
D’ENQUADERNACIÓ. 
20ANY S CREANT 
ESCOLA
Durant 20 anys, moltes persones han 
dedicat part del seu temps de lleure 
a l’aprenentatge de relligar llibres.
Del 5 al 26 de juny al vestíbul de 
l’Ateneu.

SEBASTIAN FELIPE 
BECERRA LOPEZ
Premi Ciutat d’Igualada d’Art Di-
gital Jaume Graells 2017. 
L’autor bolca els seus coneixements 
i experiències en la primera mostra 
individual com a il·lustrador
Fins el 10 de juny a la Sala Munici-
pal  d’Exposicions.

POMPEU FABRA
L’any 2018 està dedicat a commemo-
rar la figura i l’obra de Pompeu Fa-
bra per celebrar els 150 anys del seu 
naixement i els 100 de la publicació 
de la Gramàtica catalana.
Del 4 al 25 de juny al vestíbul de la 
Biblioteca Central.

ELS MONSTRES DELS 
LLIBRES
Les escoles d’Igualada que han 
participat en el projecte de fo-
ment de la lectura «Els monstres 
dels llibres», exposen el monstre 
que han fet a l’aula, basat en les 

històries que han llegit.
Del 15 de maig al 15 de juny a 
la sala d’exposicions de la Bi-
blioteca.

TALLER 
D’ENQUADERNACIÓ 
DE L’ATENEU, 20 ANYS 
CREANT ESCOLA
Exposició de diferents treballs, 
material d’arxiu i fotografies sobre 
l’art i l’ofici de l’enquadernació ar-
tesanal .
Del 5 al 26 de juny al vestíbul de 
l’Ateneu.

MONTSERRAT ROIG. 
CRONISTA D’UN 
TEMPS I D’UN PAÍS
Vintena de fotografies de Pilar Ay-
merich, l’arxiu familiar Sempere 
Roig i el fons Montserrat Roig de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya..
De l’1 al 21 de juny al Casal Popu-
lar el Foment.

EXPOSICIONS

Treball i l’Associació 
SVS Acció en blau 
amb la presentació 
d’un cartell que con-
tenia un missatge di-
vulgatiu propi i resol-
tament determinant, 
capaç de transmetre i 
incidir en el respecte 
a la diversitat d’ori-
entació sexual i de 
gènere. 
Això és, des d’una 
proposta temàtica 
que s’havia de centrar 
en la realitat transse-
xual, es va convidar 
als alumnes de pri-
mer curs del Cicle 
formatiu de Gràfica Publicitària, dins de les uni-
tats formatives impartides per les professores Ra-
quel Camacho, Ester Comenge i Patrícia Carreño 
(coordinadora del projecte), a l’elaboració -segons 
les pautes pròpies del disseny gràfic- i desenvolu-
pament en diferents fases d’un projecte que havia 
de respondre a una mirada a una  construcció de 
gènere i d’identitat sexual, plenament inscrita en 
els supòsits de l’art contemporani, i que posés en 
relleu situacions conceptuals de viva i pregona ac-
tualitat.
La temàtica, doncs, especialment centrada en la 
realitat transsexual, amb la col·laboració de l’Asso-
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ciació LGTBI, i amb la participació com a models 
de Jordi Griset i de la professora Ester Comenge, 
va servir-se del recurs d’un mirall per tal de mos-
trar de manera simbòlica i des de la dualitat una 
vindicació decidida: “Vull ser qui sóc”.  En conse-
qüència, des d’un punt de vista compositiu i amb 
efectes del clarobscur, el cartell acaba presentant a  
dues persones, un home d’esquena que es mira al 
mirall i observa, inequívocament, el rostre d’una 
dona. El resultat és una peça impactant, que rei-
vindica els principis de llibertat d’orientació sexu-
al, àdhuc la visibilització de la causa LGTBI, en 
base al respecte dels drets de les persones a ser de-
finitivament el que desitgin ser.



mericana i els joves de 13 a 17 anys seran 
protagonistes. .
Diumenge a les 5 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CONFERÈNCIA
Piera 

“Com tenir cura de les nostres mascotes”. 
Conferència oberta a tothom on es podran 
fer preguntes relacionades amb les masco-
tes
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Associació 
La Venta i Can Mussarro.

CONCERT-VERMUT
Capellades 

“50 anys de folk català”. Tastet de cançons 
per fer un petit homenatge a les persones 
que van fer versions o adaptar cançons ca-
talanes i del folk sobretot nord-americà.
Diumenge a les 1 del migdia a la cafeteria 
de la Lliga.

DILLUNS 4  

CONFERÈNCIA
Igualada 

Carles Vinyes. Un altre futbol és possible? 
El cas del FC Sant Pauli. Als anys vuitanta 
el FC Sant Pauli es va convertir progressi-
vament en un club de culte. Des d’alesho-
res reconstruí la seva identitat al voltant 
d’uns paràmetres completament diferents 
als precedents Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 5 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

La filosofia tràgica de Nietzsche: ontologia 
de l’esperit lliure, de  Joan Carles Gonzà-
lez Caldito. Presentació a càrrec de Ber-
nat Roca Pascual, professor de filosofia de 
l’Institut Pere Vives i del mateix autor,
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

DIVENDRES 1 

FOTOGRAFIA
Igualada 

Lliurament de premis del concurs de fo-
tografia per celebrar el Dia Mundial Sense 
Tabac En el marc dels actes commemora-
tius del Dia Mundial Sense Tabac.
Divendres a les 7 de la tarda a l’auditori 
del Museu de la Pell.

MÚSICA
Piera 

Acte de presentació del festival «Jardins 
musicals» que neix a Piera amb l’objectiu 
d’ampliar l’oferta cultural d’aquesta po-
blació de la comarca de l’Anoia i el seu 
entorn. En la primera edició, oferirà tres 
concerts de repertori clàssic en dies con-
secutius durant el mes de juliol.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

DOCUMENTAL
Capellades 

“L’hora dels deures”. Un pare filma l’esforç 
i el patiment diari del seu fill per fer els 
deures. Després del visionat del documen-
tal podrem fer una mica de fòrum conduït 
per Núria Vinyals.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 2

DANSA
Igualada 

“Creuer pel Mediterrani”. Un viatge per les 
cultures i els racons més emblemàtics de 
la costa Mediterrània, de la mà d’una colla 
de turistes amb moltes ganes de descobrir 
món. Amb l’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Trobada concert de la Coral Moixaina 
de Vilanova i la Geltrú i la Coral Merlet 
d’Igualada.
Dissabte a les 8 del vespre a l’església de 
la Soledat.

POESIA
Igualada 

Dins el Cicle de  Poesia al Corraló es pre-
sentarà el llibre de Sònia Moya, “Inter-
secció de conjunts”, amb lectura poètica, 
i acompanyament de guitarra a càrrec de 
Pau Ruiz.
Dissabte a les 12 del migdia a la capelleta 
de la Mare de Déu de Montserrat.

MÚSICA
Piera 

Recital de cant a càrrec de Charo García, 
Montserrat de Torres i Aleix Colom. En-
trada lliure. Organitza l’Aula de Música.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Capella de 
Sant Sebastià.

XERRADA
Òdena 

Xerrada sobre benestar i autoestima. En el 
marc del Dia Internacional d’Acció per a 
la Salut de les Dones. A càrrec de Josep M. 
Torra,
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda al saló de 
plens.

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Sta Margarida de Montbui 

Story time “Little Red Riding Hood’s Bir-
thday Party!”. Hora del conte en anglès + 
taller. A càrrec de Hellen Doron English,
Dissabte a les 12 del migdia a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

DIUMENGE 3  

VISITES GUIADES
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

CONCERT-ESPECTACLE
Igualada 

Concert de música llatinoamericana. A 
càrrec de la coral infantil La Gatzara.
La coral infantil La Gatzara organitza 
aquest espectacle on la música llatinoa-

DIMECRES 6 

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Col·loqui amb el dibuixant Manel Ferrer, 
que ens parlarà sobre la seva trajectòria a 
les revistes Cavall Fort, El Papus i El Jue-
ves, entre d’altres. Sessió oberta a tothom..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

LLIBRES
Masquefa 

Laboratori Portàtil de Lectura. “Quatre 
caixes i un univers”. Activitat familiar i 
gratuïta..
Dimecres a 2/4  de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca.

DIJOUS 7

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Sobre el Parkinson”
Xerrada sobre disfàgia i logopèdia o les di-
ficultats de la parla i el fet d’empassar en 
les persones amb afeccions neurodegene-
ratives. A càrrec del Dr. Miquel Aguilar 
i Barberà, cap de neurologia del Centre 
Universitari de Mútua de Terrassa
Dijous a les 6 de la tarda a la sala de socis 
de l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit le 
mateix llibre i es troben per parlar-ne. en 
aquesta ocasió “El gran Gastby”, d’F. Scott 
Fitzgerald
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

TALLER
Igualada 

‘Teràpies energètiques’ HO’OPONOPO-
NO. Aquest és un mètode molt senzill per 
canviar els pensaments que ens poden ar-
ribar a limitar. A càrrec d’Imma Vila, tera-
peuta i mestra de Reiki.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu.
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MÚSICA / LA VEU 

L’Orquestra Barroca 
Vespres d’Arnadí serà 
l’encarregada d’obrir el 

setè festival de música clàssi-
ca “Nits Musicals de la Bru-
faganya” el proper dissabte 
dia 9 de juny, a dos quarts de 
deu de la nit al santuari de 
Sant Magí.
La música de Bach, protago-
nista del primer concert, s’ha 
qualificat sovint de “la músi-

ca pura” i d’ell s’ha dit que és el 
més gran músic de la història. 
I, sens dubte, “Vespres d’Ar-
nadí” és un dels conjunts més 
qualificats de casa nostra per 
interpretar-lo.
VESPRES D’ARNADÍ és  una  
orquestra  barroca  creada  
l’any  2005  per  Dani  Espasa  i  
Pere  Saragossa.  El  seu  nom  
recorda  els  concerts  que  al  
segle  XVIII  eren  habitual-
ment  oferts  als  VESPRES  
com  a  postres  dels  sopars  

distingits  de  nobles  i  burge-
sos.  Carabassa,  sucre  i  amet-
lles  són  els  ingredients  de  
l’ARNADÍ,  un  dels  postres  
més  antics  del  País  Valencià.  
Els  músics  de  Vespres  d’Ar-
nadí  són  col·laboradors  de  
grups  com  Les  Talents  Ly-
riques,  Accademia  Bizantina,  
Friburg  Barockorkester,  Euro-
pa  Galante  o  Ensemble  Mat-
heus.  El  conjunt  ha  actuat  
en  importants  sales  i  festivals  
d’Europa  com  ho  són  els  de  

Halle,  Praga,  Olomouc,  Ma-
deira,  Sevilla,  Santander,  San-
tiago  de  Compostela,  Lugo,  
Madrid,  Peralada,  Torroella  
de  Montgrí  i  Barcelona.  
Des  del  2016,  entre  juny  i  
juliol,  ofereixen  el  Festival  
Vespres  d’Arnadí  a  l’església  
de  Sant  Felip  Neri  de  Bar-
celona. 
Les “Nits Musicals de la Bru-
faganya” es venen celebrant 
des de fa set anys a Sant Magí 
i entre els intèrprets que hi 

ha actuat en destaquen el 
Cor Vivaldi, l’Orquestra 
de Cambra de Granollers, 
Marta Matheu, Escolania 
de Montserrat, Cor Infantil 
Amics de la Unió de Grano-
llers, Ignasi Terraza, entre 
molts d’altres.
Es pot consultar les ca-
racterístiques del cicle 
d’aquest any a la web: www.
brufaganya.cat on també 
s’hi poden reservar entra-
des o abonaments.

Bach i “Vespres d’Arnadi”. La plenitud de la música  a la Brufaganya





Gran actor, excel·lent 
pel·lícula
Estrena • Lucky

RAMON ROBERT / 

Harry Dean Stanton (1926-
2017) va ser un molt sol-
licitat actor secundari, i es 
faria molt famós al prota-

gonitzar Paris, Texas (Wim Wenders, 
1984).  Amb 90 anys, ja malalt, pocs 
mesos abans de morir, el Stanton tor-
naria a fer un paper principal a la pel.
lícula Lucky, que ha realitzat el jove 
cineasta John Carroll Lynch. En aques-
ta pel.lícula, Stanton interpreta al no 
menys vell i ateu Lucky, Aquest home, 
veterà de guerra,  ja no espera massa 
de la vida. Havent sobreviscut més que 
els seus contemporanis, Lucky es troba 
en el tram final de la seva  existència. 
No vol res ni espera res, però es veurà 

impulsat a iniciar un viatge de serenor 
i d’autodescobriment. En aquest sentit, 
l’ancià haurà de descobrir el costat bo 
de la vida i acceptar l’inevitable: tole-
rar les opinions dels altres. També hau-
rà de lluitar en el que creu i en com es 
compara la seva vida a la prioritat dels 
seus veïns.
Així doncs, John Carroll Lynch convi-
da en aquesta pel·lícula a realitzar un 
viatge espiritual ple de diversió i refle-
xió sobre el pes de la vellesa, la con-
dició humana i la seva indissociable 
mortalitat.  Plena d’afecte i sensibilitat, 
la pel.lícula ofereix una bona història 
sobre un home de 90 anys, servida per 
un excel·lent actor que s’acomiada del 
món en pau

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)

56  |  CULTURA / CINEMA Divendres, 1 de juny de 2018

La nit més llarga
El racó del cineclub •  3000 nits

RICARD FUSTÉ / 

E l dilluns 4 de juny, a les vuit 
del vespre, al Teatre de l’Ateneu 
i dintre de la secció Pantalla 

Oberta, el Cineclub presenta la pro-
ducció palestina del 2015 3000 Nits, 
dirigida per Mai Masri, en versió ori-
ginal amb subtítols. Aquest títol for-
ma part del projecte itinerant Palesti-
na amb ulls de dona, emmarcat en la 
Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani 
de Catalunya.
La pel.lícula s’inspira en una història 

real i explica el cas d’una mestra pa-
lestina casada de nou, detinguda sota 
una falsa acusació de terrorisme i tan-
cada en una presó israeliana on tindrà 
el fill que espera; la lluita per pujar-lo 
darrere els barrots serà la seva lluita 
per una supervivència contra pronòs-
tic en un entorn, no cal dir-ho, força 
hostil.
Premiat en diversos festivals, és el pri-
mer llargmetratge de ficció de la di-
rectora palestina Mai Masri, formada 
en el documental.

Prou divertida 
Estrena •  Noche de juegos

RAMON ROBERT/ 

D e molt en molt, ens arriba 
una comèdia potable. Cas 
d’aquesta, que a més es molt 

moguda i divertida. Realitzada amb 
fluïdesa pels cineastes John Francis 
Daley i Jonathan Goldstein, Noche de 
juegos relata els imprevistos i sorpre-
nents esdeveniments que viuran una 
colla d’amics. Aquests amics, qua-
rentons la majoria, es reuneixen de 
forma periòdica a la casa d’un dels 

matrimonis per tal de divertir-se amb 
tota mena de jocs de taula. Però una 
d’aquestes nits, el joc agafarà un sentit 
inesperat, i caldrà resoldre el misteri 
d’un assassinat, a més d’altres insospi-
tats enigmes.
Amb Jason Bateman, Rachel McA-
dams, Kyle Chandler i Sharon Hor-
gan en els principals rols, la pel.lícula 
distreu i diverteix, i ofereix un punt 
de comèdia negra i d’absurditat argu-
mental que complaurà a molts espec-
tadors. 



HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS
Estats Units. Ciència-ficció. De Ron Howard. Amb Alden 
Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrel-
son.  
Mitjançant un seguit sèrie d’increïbles aventures pel fosc i 
perillós inframón criminal, el jove Han Solo es fa amic del 
poderós Chewbacca, el seu futur pilot, i coneix al famós ju-
gador Lando Calrissian, en un periple que marcarà el futur 
immediat d’un dels herois més característics de la galàxia

VERANO DE UNA FAMILIA DE TOKIO
Japó. Comèdia dramàtica. De Yôji Yamada. Amb Satoshi 
Tsumabuki, Yû Aoi, Kazuko Yoshiyuki.
Han passat els anys i Shuzo i la seva dona Tomiko tenen 
problemes matrimonials. El seu fill gran Konosuke, es pre-
gunta si el seu pare ja no té edat per conduir. Així que amb 
l’ajuda de la seva dona i dels seus germans organitzen un pla 
per treure-li el carnet de conduir. Però algú reapareix en la 
vida de Shuzo.

DEADPOOL 2
Estats Units. Comèdia de superherois. De David Leitch. 
Amb Ryan Reynolds, Zazie Beetz, Josh Brolin
Després de sobreviure a un atac boví gairebé fatal, un des-
figurat cambrer, Wade Wilson, tracta de fer front a la seva 
pèrdua del sentit del gust. En la recerca  d’un condensador 
de flux, Wade haurà de lluitar contra ninjes, yakuzas i un 
grup de gossos sexualment agressius, mentre recorre el món 
per descobrir la importància de la família, l’amistat i el gust..

   KILIAN JORNET:PATH TO EVEREST
Espanya. Documental De Jaume Martí i Josep Serra
Després de cinc anys pujant cims arreu del món i de com-
pletar un històric doble ascens a l’Everest, Kilian Jornet se-
gueix amb la recerca de nous reptes que li permetin seguir 
somiant. Sempre envoltat de muntanyes i de gent que li 
inspira, en aquesta pel.lícula l’atleta de muntanya ens des-
cobreix el seu fons més íntim, amb les seves pors, les seves 
contradiccions i les seves il·lusions.

3000 NIGHTS
Palestina. Drama. De Mai Masri
Amb Maisa Abd Elhadi. Condemnada en una presó israe-
liana per un càrrec de terrorisme, una jove mestre palesti-
na descobreix que està embarassada. Sotmesa a injustícies,  
humiliacions i tortures, s´unirà a les seves companyes quan 
aquestes inicien una revolta contra l’administració de la pre-
só.
 

VENGADORES: INFINITY WAR
Estats Units. Fantasia. D’Anthony Russo, Joe Russo. Amb 
Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris 
Hemsworth.
Marvel Studios porta a la pantalla l’enfrontament definitiu 
i més sagnant de tots els temps, on Els Venjadors i els seus 
amics superherois han d’estar disposats a sacrificar-ho tot en 
un intent de derrotar el poderós Thanos, abans que els seus 
plans de devastació i ruïna posin fi al univers

   NOCHE DE JUEGOS
Estats Units. Comèdia. De John Francis Daley i Jonathan 
Goldstein. 
Amb Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, 
Sharon Horgan. Un grup d’amics que es reuneix de forma 
periòdica a la casa d´un dels matrimonis per tal de diver-
tir-se amb tota mena de jocs de taula. Però una d´aquestes 
nits, el joc agafarà un sentit inesperat, i caldrà resoldre el 
misteri d’un assassinat.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

EL DOCTOR DE LA FELICIDAD 
Dv: 18:00
Ds: 19:15/21.45
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 18:15

HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR 
WARS 
Dv: 20:30
Ds: 16:30
Dg: 19:30
Dll: 16:45
Dc: 20:45

1/HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR 
WARS
Dv Dll a Dc: 18:30/21:15
Ds: 15:45/18:30/21:15
Dg: 13:00/15:45/18:30/21:15
1/JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO
Dj: 18:35/21:10

2/DEADPOOL 2 
Dv Ds Dll Dc i Dj: 18:45/21:30
Ds: 16:15/18:45/21:30
Dg: 12:30/16:15/18:45/21:30

3/ EL MALVADO ZORRO FEROZ  
Dv Dll Dc i Dj: 18:05
Ds: 18:05/20:10
Dg: 12:50/14:35/18:05
3/ EL MALVADO ZORRO FEROZ (CAT)  
Ds i Dg: 16:20
3/ EL MALVADO ZORRO FEROZ (VOSE)  
Dm: 18:05
3/ VERDAD O RETO  
Dv Dg a Dj: 20:30/22:40
Ds: 22:40

4/ LOS EXTRAÑOS: CACERIA NOCTURNA
Dv Dll i Dc: 17:30/19:50/22:00
Ds: 16:30/18:20/20:15/22:05
Dg: 12:00/13:50/15:40/17:30/19:50
/22:00
Dm: 17:30/22:00
4/ LOS EXTRAÑOS (VOSE)
Dm: 19:50
4/ JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO 
Dj: 17:40/20:15

5/ HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR 
WARS
Dv a Dm: 17:00/19:40/22:20
5/ HAN SOLO (3D)
Dg: 12:05
5/ PETER RABBIT
Dg: 15:00
5/ HAN SOLO (VOSE)
Dm: 19:40
5/ JURASSIC WORLD
Dj: 21:55
5/ JURASSIC WORLD 3D
Dj: 19:20

6/ DEADPOOL 2
Dv a Dll i Dc: 20:30/22:30
Dm: 22:30
6/ DEADPOOL 2 (VOSE)
Dm: 20:00
6/ LOS EXTRAÑOS
Dj: 17:30/19:50/22:00
6/ SHERLOCK GNOMES
Dv Ds Dll a Dc: 18:10
Dg: 11:55/14:00/18:10
6/ SE ARMO EL BELEN
Ds: 16:00
6/ UNA FAMILIA FELIZ
Dg: 16:00

7/ VENGADORES: INFINITY WAR
Dv Dll a Dj: 19:00/22:10
Ds: 15:50/19:00/22:10
Dg: 12:45/15:50/19:00/22:10
7/ SE ARMO EL BELEN
Dj: 17:00/19:40/22:20

8/CAMPEONES 
Dv Dll a Dj: 17:05/19:25/21:50
Ds: 16:45/19:25/21:50
Dg: 121:40/16:45/19:25/21:50

SALA AUDITORI

HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR 
WARS
Dv: 20:30
Ds: 18:30
Dg: 16:15
NOCHE DE JUEGOS
Dv: 18:30
Ds: 16:30/21:00
Dg: 18:45/20:40

SALA PETITA

CAMPEONES
Dv: 18:15
Ds: 16:30/20:30
Dg: 18:30
LUCKY
Dv: 20:30
Ds: 18:45
Dg: 16:30/20:40

VERANO DE UNA FAMILIA DE TOKIO  
Dg: 18:00 
KILLIAN JORNET, PATH TO EVEREST  
Dg: 19:45
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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

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

Ingredients per a 
quatre racions
·125 g de xocolata per fondre 
(mínim 60% de cacau) 
·2 alvocats madurs 
·20 g de cacau pur en pols
· 125 ml de llet d’ametlles
·1/2 culleradeta d’essència de 
vainilla
·mel (quantitat al gust).

Preparació
Comencem trossejant la xo-
colata per fondre i col·lo-
cant-ho en un bol apte per a 
microones. El escalfem fins 
que es funda, amb cura de no 
cremar-lo. Li donem cops de 
calor curts, de 30 segons cada 
un, i remenem entre ells. Dei-
xem temperar una mica.
Tallem els alvocats per la mei-

Mousse cremosa 
de xocolata i alvocat 
Recepta de postres per sorprendre llesta en 15 minuts 

tat, retirem els ossos i extra-
iem la carn. La col·loquem en 
el got d’un robot de cuina i li 
afegim el cacau en pols, la llet 
d’ametlla i l’essència de vaini-
lla. Triturem fins a obtenir una 
barreja homogènia en la qual 
no es notin traces d’alvocat.

A continuació, afegim la xo-
colata fosa i triturem de nou. 
Provem el punt de la nostra 
mousse i la endolcim amb 
mel al gust. Afegim una pe-
tita quantitat, triturem, vam 
provar i, si ho considerem 
necessari, afegim més. Així 
fins obtenir el punt de dolçor 
que ens agradi. Deixem re-
posar en fred entre sis i vuit 
hores perquè perdi el gust de 
alvocat i prengui cos abans de 
decorar i servir.



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Atrets per la bella musulmana amb un sentiment relativament potent / 
2. Aranya tan verinosa com desconeguda. Tot de gent coneixent-se epidèrmicament / 3. Banc 
de Molts. Si ataca el galliner és perquè està molt rabiosa. Banc de Pocs / 4. Mantingui a flot en 
direcció a la vall romànica. Rescatar les víctimes de l’incendi estomacal / 5. Còpula pecaminosa 
al forn d’en Maurici. Ormeig per pescar l’Antonin / 6. Para taula. No aconsegueixes fer amistat. 
Fa feredat / 7. Al bisbe li queda bé, a la tia la fa rara. En aquesta botiga tothom hi entra a mirar 
/ 8. Fabriqui amb dedicació franciscana. Entrant a la Noguera / 9. Resi en ple desgavell de Rio. 
Ciències sense possibilitat d’error / 10. Bramuli, que es porta l’oli. Ós en versió familiar / 11. Re-
mor que no arriba a soroll. Representi que es mostri en societat. Permís denegat / 12. El ximple 
del benzè. Endevinalles: què són aquestes estranyes mengies? / 13. Replecs del temps i sobretot 
de les ingestes. El fragment d’os de cada fòssil.

VERTICALS: 1. Saturat de tanta dolçor. Ofuscat amb la descomposició del bessó / 2. Envolto 
d’una aureola ni amb a ni amb e ni amb i… S’ho carregui tot de baix a dalt / 3. Símbol argentí. 
Prova judicial de caràcter màgic per la rodalia de l’Ordal. Vores de zenc / 4. D’ençà que és a bord 
que mengem arròs i musclos. Humiliat per la fi de les garrofes / 5. A l’interior del solar. De l’estil 
de la reina. Guanya al dòmino / 6. Només en Hitchcock la va saber domar. Sense ell l’ambient 
seria irrespirable / 7. Està al dia, i a la nit. Quina bèstia, li dónes una truita i treu les patates! Pre-
senten els altres / 8. La desembussadora. Si filosofa és perquè s’ho passa pipa / 9. Cruix que fa 
que la seda sembli un gelat. Em retardo, és que duc blat de Castella / 10. Encara aquell símbol. 
No són coses de monges ans de plantígrades. Parets del mas / 11. Si va tan dret és per culpa dels 
elàstics. Per molts fills únics van ser les primeres imatges femenines / 12. S’aprofita del sarcòfag, 
car es nodreix de carn en descomposició. Unitat de mesura del cavall.

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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Troba els dos mussols idèntics

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!
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Juny
1: Justí; Ignasi; Flor.

2: Marcel·lí; Pere; Germà, Paulí, Just i Sici; Potí, Blandina. 
3: Carles Luanga; Isaac; Justí; Oliva

4: Pere Màrtir; Clotilde; Hilari, bisbe; Noemí i Rut.  
5: Bonifaci; Sanç (Sancho),; Zenaida.

6: Norbert; Artemi; beat Marcel·lí Champagnat 
7: Robert; Pere; Vistremond

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

 Lluís Esquius Oliva
Fill de Ca l'Ollé de Maçana (Rubió), 

va morir a Calaf el 23 de maig del 2018
als 92 anys

Pagès de secà, va conrear els camps de la 
Masia de l'Indiano fins fa poques setmanes i va 

sembrar amistats fins l'últim dia.

Familiars i amics l'enyorarem sempre

 Maig de 2018

ESGLÉSIA / LA VEU 

“La Confirmació com 
un signe visible d’un 
do invisible”, ha estat el 

tema de la catequesi del papa 
Francesc a l’Audiència Gene-
ral d’aquest dimecres 30 de 
maig.
“D’aquesta manera, el sagra-
ment es confereix amb la un-
ció del sant crisma al front i 
pronunciant aquestes parau-
les: «Rep el signe del do de 
l’Esperit Sant». És un senyal 
visible del do invisible. Un 
caràcter indeleble que ens 
configura més plenament 
amb Jesús i ens dóna la grà-
cia per difondre pel món la 
bona olor de Crist “, ha dit el 
papa Francesc a l’Audiència 
General de l’últim dimecres 
de maig de 2018, prosseguint 
amb el seu cicle de catequesi 
dedicades al sagrament de la 
Confirmació. Desitjo avui, 
precisa el Sant Pare, eviden-
ciar l’íntima relació que exis-
teix entre aquest sagrament 
amb tota la iniciació cristi-
ana.

La unció confirma i reforça 
la gràcia del baptisme
“El ritu de la confirma-
ció - assenyala el Pontífex 

- té diversos gestos litúrgics 
que expressen la profundi-
tat d’aquest sagrament de la 
iniciació cristiana. Abans de 
rebre la unció que confirma 
i reforça la gràcia del baptis-
me, els candidats són cridats 
a renovar les promeses bap-
tismals i fer professió de fe”.
Ara són ells mateixos en 
professar la fe de l’Església, 
afirma el Papa, llestos a res-
pondre “crec” a les preguntes 
formulades pel bisbe; llestos, 
en particular, a creure en 
l’Esperit Sant, que és Senyor 
i dóna la vida i que avui, per 
mitjà del sagrament de la 
Confirmació, els és conferit 
de manera especial, com als 
apòstols en el dia de Pen-
tecosta.
“L’únic Esperit distribueix 
els múltiples dons que enri-
queixen a l’única Església: és 
l’Autor de la diversitat, però 
al mateix temps és el Creador 
de la unitat”.

L’Esperit enriqueix amb els 
seus dons
“Després d’un silenci orant - 
explica el papa Francesc - el 
bisbe estén les mans sobre els 
confirmats i invoca l’efusió 
de l’Esperit sobre ells. L’Es-
perit enriqueix amb els seus 

dons als membres de l’Esglé-
sia, construint així la unitat 
en la diversitat”.
Un només és l’Esperit, re-
corda el Sant Pare, però ve-
nint a nosaltres porta amb 
si riqueses de dons: saviesa, 
intel·ligència, consell, forta-
lesa, ciència, pietat i temor 
de Déu. “L’únic Esperit - pre-
cisa el Pontífex - distribueix 
els múltiples dons que enri-
queixen a l’única Església: és 
l’Autor de la diversitat, però 
al mateix temps és el Creador 
de la unitat”.

La Confirmació, és un se-
nyal visible del do invisible
“Segons la tradició apostò-
lica - recorda el papa Fran-
cesc - l’Esperit es comunica a 
través de la imposició de les 
mans. A aquest gest, s’uneix 
la unció de l’oli perfumat o 
crisma, que indica com l’Es-
perit entra fins al fons de no-
saltres, embellint-nos amb 
tants carismes. D’aquesta 
manera - precisa el Pontífex 
- el sagrament es confereix 
amb la unció del sant crisma 
al front i pronunciant aques-
tes paraules: «Rep el signe 
del do de l’Esperit Sant». És 
un senyal visible del do invi-
sible. Un caràcter indeleble 
que ens configura més ple-
nament amb Jesús i ens dóna 
la gràcia per difondre pel 
món la bona olor de Crist “.
Rebent al front el signe de la 
creu amb l’oli perfumat, as-
senyala el bisbe de Roma, el 
confirmant rep doncs un sig-
ne espiritual indeleble, rep el 
“caràcter”, que el configura 
més perfectament a Crist. 
I com deia Sant Ambròs als 
neo-confirmats: “recorda 
que has rebut un signe espi-
ritual i conserva el que has 
rebut. Déu Pare t’ha marcat, 
t’ha confirmat a Crist Senyor 
i ha posat en el teu cor el sig-
ne de l’Esperit”.

Acollir i custodiar l’Esperit 
de Déu
Abans de concloure la seva 

Catequesi del Papa: “L’Esperit, autor de la diversitat, 
creador de la unitat”

catequesi, el papa Francesc 
ha saludat els fidels i pele-
grins de llengua espanyo-
la, de manera particular als 
grups provinents d’Espanya 
i Amèrica Llatina. “Els ani-
mo a acollir i custodiar amb 
gratitud i docilitat - ha dit el 

Papa - aquest bell regal que 
ens dóna Déu, que és el seu 
Esperit, de manera que el foc 
del seu amor plasmi en no-
saltres la imatge de Jesús per 
poder ser deixebles missio-
ners en el món d’avui”. Que 
el Senyor els beneeixi!

62 | ESQUELES Divendres, 1 de juny de 2018



              

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 1: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DISSABTE 2: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 3: ADZET
Av. Barcelona, 9

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 4: SECANELL
Òdena, 84

DIMARTS 5: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 6: BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 7: CASAS V.
Soledat, 119



                 de JOAN FONTANELLA /  
propietari del bar restaurant Bitok i activista gastronòmic
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“A Igualada no ens podem 
queixar de l’activitat cultural, 

anem de festa en festa”
Soc nascut al Vallès, de família empordanesa i des de fa vint-i-cinc 
anys soc igualadí i em sento profundament igualadí. M’he casat amb 
una igualadina i tinc dos fills, igualadins, naturalment. Durant sis 
anys vaig exercir de mestre al barri de Sant Roc de Badalona i he 
portat diversos restaurants en camps de golf. Des de fa cinc anys 
regento Bitok a la plaça de Cal Font

D’on sorgeix la idea de Vadefoodies?

De la necessitat de fer moure la base de la bona 
cuina i bons cuiners d’Igualada. Tenim molt bons 
cuiners i molt bona cuina a Igualada però potser no 

li donem prou importància. Potser encara no hem descobert els 
nostres valors. A l’Empordà tenen el mar i muntanya, a la Cerda-
nya el trinxat, al Delta de l’Ebre tenen els arrossos i les galeres.... 
a Igualada ens falta trobar aquest element definitori

Però tenim grans cuiners i fantàstics restaurants.

Tenim el David Andrés i molts altres grans restauradors i co-
mencem a tenir passió per la cuina. Tenim el Cigronet de l’Alta 
Anoia que és un producte exquisit. També tenim la Vinyala que 
és un cargol molt fi de dues comarques: el Penedès i l’Anoia. Per 
això aquest any a Vadefoodies fem un concurs de receptes de 
vinyala per a cuiners professionals. 

També pareu atenció a les escoles de cuina.

Venim d’una època en què la gent no cursava estudis de cui-
na, n’aprenien treballant, però ens adonem que la formació es 
molt important per a l’evolució culinària. A Barcelona tenim 
una escola universitària de cuina, el CET i les escoles de cuina 
tenen cada vegada més estudiants. Conscients d’això vàrem anar 
a parlar amb l’Escola Pia que és l’única que ofereix cursos per a 
cuiners i cambrers. Vàrem parlar amb el seu director, en Jaume 
Ars, que ens cedeixen l’espai per fer el Vadefoodies d’aquest any. 
Això ens permetrà fer una trobada a l’aire lliure oberta a tothom.

Quin paper hi té la cuina japonesa?

Cada any obrim Vadefoodies a una cuina internacional. Vàrem 
fer la cuina peruana, la mexicana i aquest any hem convidat a la 
cuina japonesa. Té una cosa molt important que és molt sana, 
amb molt producte fresc i poca cocció. Tindrem convidat a un 
pastisser que fa pastisseria japonesa i ens farà un show cooking i 
un tast de sake que és un licor destil·lat de l’arròs, amb el millor 
especialista català del sake que és en Roger Ortuño. Tindrem 
tres restaurants i una pastisseria japonesos. 

Entre els restaurants de cuina internacional n’hi haurà d’igua-
ladins?

Vadefoodies està pensat per als restaurants d’Igualada. Els con-
videm i també en seleccionem de fora. És una manera de posar 
en contacte el que es fa de bona cuina pel tot arreu. Hi haurà un 
restaurant mexicà, un de l’Índia, dos italians... tots d’Igualada.

Fa anys Pere Tapias va fer una recerca de cuina tradicional de 
l’Anoia i va aparèixer el bacallà. Després el Gremi d’Hosta-
leria va buscar un plat característic i va sortir la ceba farcida 
de l’Anoia, posteriorment hem vist el Cigronet de l’Alta Ano-
ia i ara més recentment la Vinyala. Acabarem tenint un plat 
identificador o tindrem un conjunt de plats?

Som una ciutat industrial on les dones ja fa més d’un segle tre-
ballaven a la fàbrica. Per això Igualada tenia moltes botigues de 
llegum cuit: les dones no tenien prou temps per tancar-se a la 
cuina. Penso que amb la vinyala podem anar trobant elements 
definitoris, sobretot si el concurs de receptes té èxit. D’altra ban-
da dissabte fem un dinar de la vinyala on la gent s’hi pot apuntar 
via internet a través de la pàgina vadefoodis.cat, on hi haurà un 

empedrat de bacallà amb cigronet i una simfonia de tres receptes 
amb vinyala. Serà una festa popular. 

Quina previsió d’assistència teniu en aquesta edició del 
Vadefoodies?

En sortir del recinte tancat del Museu i anar a la Plaça Castells 
que és obert, és com tornar a començar. No sabem quina assis-
tència tindrem, però espero que tingui tant o més èxit que les 
edicions anteriors, on hi han participat al voltant de les quatre 
mil persones. Hi hauran moltes activitats i xerrades. Tindrem 
una conferència sobre cuina saludable amb en Xavier Pellicer 
que és el número u del món en cocció de verdures.

Vostè és mestre. Per què es va dedicar a la restauració?

Perquè m’apassiona des de ben jove. Vaig començar a la cuina, 
després a la sala i finalment a la gestió.

Què el va portar a obrir el Bitok, a la plaça de Cal Font?

Fa vint-i-cinc anys que estic treballant en hostaleria i tenia ganes 
de tenir la feina prop de casa i que fos un establiment petit que el 
pogués portar jo sol amb ajuda d’una altra persona. Ens agrada 
fer hamburgueses, tapes i plats del món. Fem plats de Corea, del 
Japó, de Mèxic, d’Itàlia.... anem variant i ens ho passem molt bé.

Vindrà el Consol del Japó a Catalunya a Igualada?

És un japonès que és diu Naohito Watanabe i vindrà acompanyat 
de la seva esposa que és de Valladolid. Mirarem de mostrar-li la 
ciutat i que gaudeixi del festival Vadefoodies.

Jaume Singla, @jaumesingla
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Un senyor de Piera va anar a Vallbona amb una clau anglesa i va desmuntar un panell metàl·lic a l’entrada del poble. Quan li van recrimi-
nar, es va encarar amb qui li parlava, va guardar l’objecte sostret en el seu Suzuki i se’n va anar. Hi ha col·lectius d’Igualada que es queixen 
de la pancarta penjada en el balcó de l’Ajuntament. Diuen que no els representa i que aquest municipi només es mou per a uns quants. 
Fins ara, cap acte en la via pública ha agradat a tothom, hagi estat un espectacle, festa o activitat. La tensió va en augment. Mentre unes 
actuacions es toleren, altres es rebutgen. Pura acció i reacció política. Diàriament pareixen nous corruptes, els tribunals es desprestigien, 
les policies prenen partit i els polítics no parlen. Així, a poc a poc es va a l’enfrontament, perquè hom se sent legitimat per prendre’s la 
justícia per la seva mà. Com en les pelis del Far West. Les paraules es tornen insults i la intransigència ocupa el lloc de la convivència. S’ha 
obert la caixa dels trons. Per a uns la repressió i per altres la impunitat. L’equilibri trontolla i es radicalitza.


