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L’institut d’estètica Yvette 
Pons guanya el premi al millor 
tractament d’estètica en cabina

L’espai diàfan, luxós i con-
fortable que ofereix una 
estètica capdavantera desti-
nada a solucionar qualsevol 
alteració estètica, ha servit 
perquè l’Institut d’Estètica 
Yvette Pons sigui seleccio-
nat en la categoria Hit Saló 
Millor Centre d’Estètica.

Sèrum YP-216
YP-216, el sèrum desenvo-
lupat per Yvette Pons, va ser 
seleccionat en la categoria de 
Millor Producte de Cosmètica 
Facial.
Aquest sèrum es caracteritza 
per poder combinar-se fins a 
assolir 216 solucions diferents 
i que s’adapten segons les ne-
cessitats de cada client, l’època 
de l’any, el tipus de pell.

El centre
d’estètica

La cerimònia de recollida del premi va 
tenir lloc aquest dissabte al Congrés 
d’estètica de Barcelona

El guardó, a escala nacional, està 
organitzat per la prestigiosa revista 
d’estètica VIDA ESTÉTICA

VIDA ESTÉTICA, ha ator-
gat a Yvette Pons, institut 
Estètica, el Premi a l’institut 
amb el millor tractament 
estètic a cabina, per desen-
volupar amb excel·lència 
els pilars fonamentals d’un 

tractament, com és el di-
agnòstic, la personalització, 
el coneixement alquímic 
dels principis actius neces-
saris, mestratge en les tècni-
ques manuals i un ús intel-
ligent de la tecnologia.

El tractament premiat com el 
millor tractament d’estètica, 
aporta a la pell tot el necessari 
per millorar els signes d’en-
velliment, començant per la 
musculatura, continuant per 

les diferents capes de la pell, 
fins al reequilibri de la capa 
hidrolipídica i el ph, essencial 
per la vida cel·lular i la pre-
venció de l’envelliment.

Un gran reconeixement per 
a l’Institut Yvette Pons

Yvette Pons va presentar un 
dels seus millors tractaments 
facials antienvelliment, amb 
metodologia pròpia.

Destacat en 2 
categories més
A més del primer premi al 
Millor Tractament a Cabi-
na, l’Institut Yvette Pons va 
ser seleccionat en “Millors 
Instal·lacions“ i “Millor Pro-
ducte cosmètic” presentant 
el sèrum YP-216 de la seva 
pròpia línia cosmètica.





L’Anoia, la comarca de Barcelona 
amb la renda familiar més baixa
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Amb 14.900€ de renda per habitant, 
l’Anoia se situa 12 punts per sota de 
la mitjana catalana, de 17.000€

Capellades, i a poca distància, 
Igualada, són els municipis amb 
més ingressos. Montbui, l’últim.

Tot a punt per 
a la Jornada 
Gastronòmica 
de les Plantes 
Oblidades a 
Igualada

Acord de 
Vilanova del 
Camí amb la 
Fundació Johan 
Cruyff
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L’Ecofira de Calaf tindrà lloc el proper diumenge.  Pàgina 26

L’Ecofira 
de Calaf, 
dedicada 
al Residu 
Zero  

La renda de les famílies de l’Anoia és 12 punts per sota de la mitjana catalana.

Visita el nostre 
showroom
de plantes

c/ Irlanda, 2
08700 Igualada 

Tel. 93 823 31 82

el_silu

Av. Barcelona, 121 -   Igualada Tel. 93 804 02 00Anoia Motor



L’EDITORIAL

Xifres per pensar
L es darreres dades exposades per l’Institut 

d’Estadística de Catalunya, un organisme 
públic, sobre la renda familiar dels catalans 
no deixen a l’Anoia en un bon lloc. Almenys 

a la província de Barcelona, ja que n’ocupa el darrer. 
No és gens positiu que la renda total dels anoiencs 
-tots els ingressos de totes les famílies de la comarca- 
estigui 12 punts per sota 
de la mitjana catalana 
i, pitjor encara, un dels 
seus municipis -Mont-
bui- estigui en el vagó de 
cua de tots els del país. 
L’Anoia creix lentament, 
sí, quan d’altres reculen. 
És cert, però la comarca 
està situada a la segona 
corona metropolitana de 
Barcelona i, de moment, 
això no es nota. O molt 
poc. Correm el risc de ser els pobres d’entre els més 
rics. Podem resignar-nos-en, o aprofitar el pes po-
lític que aquest territori té per a aprofitar-nos-en. 
Com d’altres han fet abans. Res és nou.
Les dades, tot sigui dit, corresponen al 2016, que 
són les últimes que es disposen, però res fa pensar 
que avui siguin molt diferents. En qualsevol cas, 

constaten, per enèsima vegada, la necessitat d’un pla 
especial per a aquest tros de Catalunya, a dues pas-
ses de Barcelona, que sembla eternament oblidat per 
tothom. És el moment que es comenci a notar que 
tants càrrecs anoiencs a les cadires del poder tenen 
efectes en el nostre territori. 
És cert que des de la Diputació de Barcelona s’han 

activat en els darrers 
anys accions impor-
tants, i també, prèvi-
ament, des de la Ge-
neralitat, però no són 
suficients. En calen 
més. I és l’hora de fets, 
perquè estem tips de 
les mateixes paraules 
i excuses de sempre. I 
aquí en són responsa-
bles molts partits po-
lítics. 

Les dades també constaten més: aquest ha de ser un 
territori eminentment industrial si vol créixer amb 
més rapidesa, eficàcia i seguretat i donar oportuni-
tats a les generacions del demà. A la majoria, no a la 
minoria. Posar-hi pals a les rodes i arriscar estratè-
gies que poden ser crucials per al nostre futur no és, 
creiem, un bon camí. Pensem-hi, i ràpid. 

Les dades també constaten més: 
aquest ha de ser un territori 
eminentment industrial si 

vol créixer amb més rapidesa, 
eficàcia i seguretat.
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Daniel Lacalle, economista gurú  
econòmic del PP i número quatre 
per Madrid el 28-A, ha dit “El de-
bat no és quant es revaloritzen les 
pensions, sinó quant es retallen. Un 
20%, un 30% o un 40%”. Després, 
veient el rebombori pel que havia 
dit va explicar que “tot havia estat 
una tergiversació dels mitjans.”

Lorena Roldán, diputada de Cs  ha 
celebrat que s’hagi constatat que els 
grups independentistes i la Mesa 
“van retorçar de manera fraudulen-
ta el reglament per poder saltar-se 
la Constitució i trepitjar milions de 
catalans en els plens dels 6 i 7 de se-
tembre del 2017” on segons el TC 
“es van vulnerar els drets a exercir 
les funcions representatives” i en 

un altre interlocutòria, que s’ha-
gin anul·lat els acords del ple i de 
la Mesa que van alterar l’ordre de la 
sessió i van suprimir els tràmits re-
glamentaris en les dues lleis.  

Fernando Grande-Marlaska, mi-
nistre de l’Interior, s’ha trobat amb 
la queixa de Pablo Iglesias, líder de 
‘Podemos’ per unes actuacions po-
licials, que “es podrien considerar 
de policia política” i també la CUP, 
que hi afegeix Juan Ignacio Zoido, 
ministre de l’Interior en l’anterior 
legislatura, per actuacions similars, 
“volen col·locar un talp en la cúpu-
la de la seva organització que esta-
ria remunerada amb fons reservats 
de l’estat.”

Albert Donaire, del grup Mossos 
per la República de l’ANC i un dels 
testimonis a declarar al TS el pro-
per dia 24, ha publicat diverses fo-
tos en el seu compte de Twitter, de-
nunciat les amenaces que li han fet 
“això ho han deixat amenaçant-me 
i intimidant-me en una de les cases  
on acostumo a anar. Fan el que vo-
len. Però no em feu por”.

Joaquim Forn, exconseller d’Inte-

rior  en presó preventiva per l’1-O, 
ha estat elegit President de Mesa en 
les eleccions del 28 d’abril, en un 
sorteig aleatori i ha rebut la corres-
ponent notificació al seu domicili. 
Laura Masvidal, la seva esposa, ha 
demanat al Tribunal Suprem que 
“el deixin sortir de la presó per ser 
president de mesa ja que té els seus 
drets i deures polítics intactes”.

Albert Rivera, líder de Ciutadans, 
Teodoro García Egea, secretari ge-
neral del PP i Javier Ortega Smith, 
advocat de l’acusació popular en el 
judici al procés i secretari general de 
Vox, encapçalaven la manifestació 
de guàrdies civils i policies que de-
manen augments salarials a la Porta 
del Sol. El del PP va dir per mega-
fonia “M’agrada més veure aquesta 
plaça plena de servidors d’Espanya 
que de perroflautas”. Referint-se a 
la concentració d’indignats del 15-
M, a la primavera de fa vuit anys. 
I va ser molt aplaudit. Però el que 
més suport va rebre va ser el de Vox 
quan va dir  “promourem al Con-
grés que les autonomies tornin les 
competències en matèria de Segure-
tat i dissoldrem les policies autonò-
miques.” 

Somiar truites
La vida ens porta al Somiatruites. És un di-
vendres estrany. D’una banda, hi ha com un 
ambient de vacances, encara que falten dies 
per una Setmana Santa que s’ha endarrerit 
fins a mitjans d’abril. És el que té seguir un 
calendari de reminiscències religioses. De 
l’altra, el carrer bull d’activitat perquè és la 
Mostra. Hi ha núvols que amenacen tem-
pesta, però de moment encara guanya el 
sol. Però per a nosaltres és un dia de festa. 
L’Anna es jubila. Ho ha donat tot al món de 
l’ensenyament durant anys i ara la societat 
li retorna el més preuat: temps. Temps per 
llegir, per viatjar, per cuidar de la gent que 
estima, per viure.
El dinar és excel·lent. Els plats són petites 
obres d’art. La barreja de colors i textures, 
els sabors, etc. La cuina quan vol ser crea-
tiva treballa com l’alquímia i oficia en dues 
direccions: espiritualitza allò material i con-
creta allò que és espiritual. Fins i tot per a 
un llepafils com jo aquesta és una veritat 
incontestable. El servei és amable i sempre 
somriu quan t’hi adreces. El destí ha volgut 
que una exalumna sigui una de les simpàti-
ques cambreres que avui hi ha al local. Tot 
sembla preparat. Hi ha un vi blanc angelical 
que corre a dojo, entre somriures, converses 
alegres i girs de guió de cinema. Xerrem so-
bre la vida, sobre el sagrat i el profà. Hi ha 
un ambient de complicitat en la retrobada 
i el passat i el present es fonen en l’instant, 
la bellesa del qual les fotografies tracten de 
captar. In vino veritas. Quan hem acabat de 
menjar i ja som a la porta parlem de  l’hotel 
que els germans Andrés han muntat dalt del 
restaurant. En un rampell de rauxa, deu ser 
el vi, demanem al David Andrés, xef reco-
negut i empresari atrevit i visionari, si ens 
pot mostrar el nou hotel. Ell encara treba-
lla, però justament ara porta coses a dalt. No 
ens posa cap pega. És un exemple d’alumne 
que s’ha superat a si mateix. Un triomfador 
senzill i amable, que no té fums de res. L’obra 
és magnífica. El seu germà és arquitecte i 
ha fet el disseny. Tot queda a casa. Són dues 
persones que van arriscar-se per endegar un 
projecte en una zona que la ciutat d’Igualada 
ha tingut abandonada durant anys i que ara 
vol recuperar: el rec. L’emprenedoria no és 
per a tastaolletes. Cal posar-hi tot el cor, la 
ment i l’esperit. 
En català la paraula somiatruites vol dir li-
teralment: persona visionària o que s’il·lusi-
ona fàcilment amb coses impossibles o es-
tranyes. La bellesa i el geni d’una llengua es 
troben en aquests mots intraduïbles, petits 
resquills d’una història mil·lenària. Com a 
projecte el Somiatruites demostra que l’ho-
me és un quixot que només pot morir amb 
les seves pròpies armes, i que voler encaixar 
al món renunciant a ser qui ets és el principi 
del fracàs. Ser tu mateix, amb senzillesa com 
els germans Andrés, treballadors i empre-
nedors en un món complex i difícil, volàtil 
i dominat per la immediatesa, és el camí de 
la veritat. Ells ens recorden que voler l’im-
possible ens cal per tal que no mori el desig.També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroad1815



Els cuiners necessitem productes nous 
per trencar la monotonia de cuinar 
sempre amb els mateixos ingredients. 

La globalització fa que tinguem a l’abast un 
munt de productes, tècniques i receptaris 
d’arreu del món, és un caramel massa lla-
miner. Però si ens deixem portar pels corrents 
que marquen tendència, deixem enrere tot un 
equipatge de segles de cultura culinària. Po-
dria arribar el moment en què aconseguiríem 
ser uns grans experts en l’elaboració del sushi, 
especialistes en “asados” o dominar la cuina 
italiana, però en detriment de no dominar les 
nostres tècniques o plats de sempre: un bon 
arròs caldós, un pollastre rostit o uns fideus 
a la cassola. 
Potser ens estem passant de globalitzats i es-
tem menyspreant plats, productes i tècniques 
nostres en favor d’una manera de fer més rà-
pida i econòmica. Qui utilitzarà els nostres 
productes si no els cuinem? Qui els produirà 
si no tenen sortida? Perdre tot això és perdre 
una part de la nostra cultura, és com fer desa-
parèixer els diacrítics per facilitar l’escriptura 
de la nostra llengua. Si és la nostra riquesa 
cultural, ja sigui gastronòmica o lingüística, 
cal conservar-la!
Amb tot això, vull deixar clar que no tinc res 
en contra de la cuina internacional, ni molt 
menys. Jo mateix he participat en tallers de 
cuina japonesa i m’agrada amarar-me de la 
cuina de diferents cultures gastronòmiques. 
Però sense oblidar que la meva base són els 
grans rostits i guisats ancestrals de la cuina 
catalana.
Per tots aquests motius és tan interessant i ne-

cessari, que unes persones hagin posat la ba-
nya en recuperar un seguit de plantes i els seus 
usos culinaris o de medicina natural tradici-
onal ja quasi oblidats. El Col·lectiu Eixarco-
lant ja fa temps que treballa en la recuperació 
de plantes tradicionals típiques de receptaris 
d’altres temps. Estudien la seva reintroducció 
agrícola, ajudant així a la diversificació pro-
ductiva de proximitat i a l’hora, enriquint la 
nostra dieta del dia a dia. Es tracta de plantes 
totalment adaptades al nostre medi, resistents 
a la falta de pluja o les variacions climatològi-
ques del llarg de l’any. Per tant, moltes d’elles 
són fàcils de cultivar sense una gran necessi-
tat de rec i creixen de manera espontània als 
nostres boscos, marges o camps abandonats. 
Aquest cap de setmana es fa la “4a Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblidades” a 
Igualada, per molts, males herbes. Moltes 

persones grans comenten que aquestes herbes 
les utilitzaven per alimentar el bestiar (ells ja 
havien perdut el costum de menjar-ne) i no-
saltres ja ni les coneixem. Però el que trobo 
més trist és que hi ha moltes persones de la 
meva edat que ja no saben diferenciar el ro-
maní de la farigola, o no coneixen l’orenga si 
no va dins un pot de vidre ben etiquetada. És 
així de trist, però la societat de consum a fet 
que haguem perdut uns coneixements ances-
trals, passats de generació en generació.  
Cal posar en valor aquests cultius, cal crear 
una xarxa de comerç de plantes silvestres co-
mestibles a la Conca, perquè, tal i com arri-
ben a la cuina de l’escola Ramon Castelltort, 
puguin arribar sense massa o cap intermedi-
ari, del pagès al comerç local, a altres menja-
dors o a restaurants.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

La
 tr
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ORIOL CÀLICHS 
Tècnic en hostaleria i turisme i membre 
de la candidatura de Poble Actiu

Repensar la nostra cuina amb 
plantes oblidades

Què et sembla que s’autoritzés la paradeta de VOX 
al Centre Cícic de Fàtima?

 Bé 24,8%  Malament 75,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

SPARTA KIDS

Aquesta Setmana Santa la comarca s’omplirà de jugadors d’Ho-
quei Línia d’arreu del món. Igualada serà el centre neuràlgic 
d’una competició que es disputa des de fa 4 anys i que aplega 
jugadors des dels 10 anys fins els 18

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

QUEIXES SOBRE LA PIS-
CINA DE LES COMES
Roser Vila

La Plataforma Les Comes, entitat que 
defensa els interessos dels usuaris 
de la piscina de Les Comes, ja siguin 
aquests abonats/abonades o accedei-
xen a les instal·lacions amb entrada, va 
presentar al registre de l’Ajuntament 
d’Igualada el passat 13 de febrer de 
2019, un extens document que reco-
llia les principals inquietuds que com-
partim els membre de la plataforma. 
Aquestes s’assenten sobre quatre pilars 

principals que són: la massificació en 
l’aforament, el deficient manteniment 
de les instal·lacions, la manca d’higie-
ne i  la pobre inversió econòmica. Mal-
grat que ambdós col·lectius paguem 
religiosament el que sen0s demana, 
ens sentim menystinguts pel que fa a 
les possibilitats d’us diari de les ins-
tal·lacions. També hores d’ara no hem 
obtingut cap mena de resposta oficial a 
aquest document presentat.
La Plataforma es oberta a qualsevol 
usuari/usuària que vulgui fer sentir 
la seva veu al correu plataformalesco-
mes@gmail.com.

SOS AQÜEDUCTE DE 
L’ESPELT
Jordi Sanahuja

Bon dia, aprofitant que estan arreglant 
la zona del torrent de Valldaura, tam-
bé podrien fer un repàs a l’aqüeducte 
de l’Espelt. I és que fa uns 4 anys, vaig 
veure com es començava a desfalcar per 
un costat, primer van caure 2 o 3 pe-
dres i de mica en mica el forat s’ha anat 
fent gran. Tenia la confiança que hi ha 
algun responsable de l’Ajuntament o... 
que se’n cuida de mantenir el nostre pa-
trimoni històric, però els anys han anat 

passant i ningú a fet res de res... de fet, 
no crec que ningú se n’hagi adonat... El 
despreniment ara ja és important i pot 
començar a perillar la seva estructura 
i em sabria greu que aquest aqüeducte 
s’ensorri per culpa de la nostra deixa-
desa. De fet està amb la mateixa línia 
que la barana del pont (suposo que ara 
l’arreglaran també).
En fi, espero que algun responsable 
d’Igualada o l’Espelt prengui nota i ac-
tuïn per mantenir-lo dret. De fet, segur 
que es poden trobar subvencions per 
arreglar aquest tipus de construccions 
antigues... no sé... Però espavileu abans 
no caigui!!!!!!
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JOSEP M. CARRERAS

Quanta, quanta merda

Que em perdoni Mercè Ro-
doreda per haver-li quasi 
usurpat el títol. Però a me-

sura que es va desenvolupant el judi-
ci del segle creix la meva indignació 
i es fa més evident la putrefacció que 
hi ha en molts estaments de l’es-
tat que ens te subjectes. Deixant de 

banda el fet de ser el país d’Europa amb més casos de 
corrupció, si ens limitem només a l’administració de 
justícia, les condicions no milloren.
Deia Plató que la pitjor cosa que pot succeir-li a un 
poble és deixar de creure en l’honestedat dels legisla-
dors. En canvi, aquí i avui, tenim mostres que la jus-
tícia a casa nostra resta molt lluny de ser imparcial. Ja 
des dels inicis de la instrucció de la causa es va veure 
el jutge Llarena feia una interpretació molt particular 
dels esdeveniments, basada en simples suposicions, 
sense contrastar-les i sense proves que les avalessin. 
Malgrat tot, va mantenir inalterada una presó pre-
ventiva fora de tota mida. Els presos polítics varen ser 
tractats com si fossin perillosos delinqüents.
També el judici ha posat de manifest una sèrie d’irre-
gularitats que fan dubtar seriosament de la imparcia-
litat del tribunal. Molts juristes ja varen posar en qües-
tió la designació dels membres, especialment després 

que se sapigués que de sota mà algú havia volgut ma-
nipular-la intervenint “per la porta del darrere”. Marc-
hena, finalment, però, es va voler fer càrrec del cas.
Ell sap perfectament que està essent observat per en-
titats i juristes de tot el món i vol salvar el seu prestigi 
sense que això suposi donar peixet als advocats defen-
sors. És ell qui remena les cireres i qui determina la di-
nàmica de les sessions del procés. Per això va decidir 
iniciar-lo sense acceptar més de 200 proves que pre-
sentaven els advocats defensors. Tampoc no va adme-
tre  la presència a la sala d’observadors internacionals, 
tots ells primeres figures de la jurisprudència. També 
ha rebutjat els informes de membres de comissions 
dels drets humans com Amnistia Internacional, Hu-
man Rights Watch o la mateixa Comissió  dels Drets 
Humans de l’ONU.
Però el més greu de tot, allò que fa dubtar que en 
aquest cas la justícia sigui realment Justícia és la tergi-
versació de la realitat. No s’entén la negativa a contras-
tar les acusacions de violència que fan guàrdies civils i 
policies amb la realitat d’unes imatges gravades in situ 
i que demostren precisament el contrari. Veure-les to-
tes seguides i fora de context treu bona part del seu 
valor provatori.
Encara que inicialment  semblava que Marchena 
volia mantenir una certa equanimitat, més tard s’ha 

vist clarament de quina banda es decantava. Quan els 
advocats han aconseguit demostrar la mentida pa-
lesa d’alguns testimonis, han estat cridats a l’ordre pel 
president del tribunal. En canvi, en cap moment s’ha 
posat en qüestió la versió dels botxins.
I és que només hi ha una qüestió. Es vol mantenir de 
totes totes que hi va haver violència per part dels vo-
tants, perquè si no hi ha violència no es pot acusar de 
rebel·lió. Per això volen presentar com actes violents 
els insults, els crits i fins i tot les mirades. Què es pen-
saven, doncs? Que la gent rebria els cops de porra amb 
una rialla a flor de llavis?
És evident que aquesta justícia està podrida i espero 
que algun dia es posi de manifest la veritat. Una veri-
tat que ara i aquí per a ells no compta. Compta només 
una cosa: la preservació de la sacrosanta unitat de la 
pàtria. Consideren que està per damunt de les lleis i 
això els permet l’agressió, la mentida i la impunitat. 
La seva intenció es donar un escarment perquè uns 
fets com els que ara es jutgen no es tornin a donar mai 
més. Però no saben que la merda que aflora aquests 
dies adoba la llavor que fa créixer amb nova força el 
desig de llibertat. El poble és tossut quan sap que te la 
raó; mai aconseguiran fer-lo callar per mes merda que 
li tirin a sobre. 
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Premsa Comarcal

Redacció
Isidre Fainé, president 

de la Fundació Bancària ”la 
Caixa”, i Josep Maria Cam-
pistol, director general de 
l’Hospital Clínic de Barcelo-
na, dues institucions creades 
amb dos anys de diferència, 
el 1904 i el 1906, respectiva-
ment, han signat una aliança 
que referma el compromís 
comú per millorar la salut de 
les persones. Segons el presi-
dent de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Isidre Fainé, es 
tracta de «dues entitats que 
mai han perdut la seva essèn-
cia fundacional, la vocació 
de servei a la societat i l’es-
pecial atenció als més vulne-
rables, que s’han mantingut 
al llarg dels anys».

L’acord que es desenvo-
luparà al llarg de cinc anys 
a l’Hospital Clínic, té com a 
objectiu enfortir tres grans 
eixos: la recerca, l’acompa-
nyament dels pacients i els 
seus familiars, i l’impuls de 
la formació de metges i in-
vestigadors. 

Amb una inversió de 
prop de 6 milions d’euros, 
es promourà una nova Uni-
tat d’Immunoteràpia que 
permetrà que pacients amb 
diferents tipus de càncer es 
puguin beneficiar de tracta-
ments personalitzats i menys 
agressius. També es posarà 
en marxa el Programa per a 
l’Atenció Integral a Persones 
amb Malalties Avançades; 
es consolidarà el programa 
BITRECS per incorporar in-
vestigadors clínics, un perfil 
especialment necessari en 
l’entorn de recerca transla-
cional del Clínic-IDIBAPS; i 
es posarà en marxa el Living 

”la Caixa” i l’Hospital Clínic de Barcelona signen 
una aliança estratègica per potenciar la recerca 
pionera de gran impacte i la millora assistencial

La nova unitat, pionera a Europa, se 
centrarà a avançar en la recerca en 
immunoteràpia cel·lular, una de les 
teràpies més innovadores i prome-
tedores en el tractament del càncer. 
L’objectiu és desenvolupar noves vies 
de tractament personalitzat, dins del 
sistema sanitari públic, per a pacients 
amb diferents tipus de càncer, tant 
de la sang com tumors sòlids, que 
són resistents a les teràpies conven-
cionals.
El Clínic ha impulsat diferents vies de 
recerca en el camp de la immunote-
ràpia, com el CART, teràpia que ja 
ha demostrat efectes beneficiosos en 
alguns tipus de leucèmia i limfoma. 
L’objectiu de la unitat serà desenvo-
lupar noves teràpies cel·lulars per a 
altres tumors, com el mieloma múl-
tiple, per a altres tipus de limfoma o 
per als càncers de mama, de còlon i 

el glioblastoma. També es posarà en 
marxa el programa de transferència 
adoptiva de limfòcits T o teràpia TIL, 
per al tractament del càncer de mama 
i altres tumors sòlids, i les vacunaci-
ons terapèutiques i preventives amb 
cèl·lules dendrítiques.
En aquest espai, hi treballarà un equip 
d’experts en els camps de la immu-
nologia, l’hematologia i l’oncologia, 
altament especialitzat, que permetrà 
augmentar la capacitat de producció 
d’aquests tractaments cel·lulars i ad-
ministrar-ne prop de 100 a l’any per 
demostrar la seva eficàcia. 
La creació d’una plataforma de recer-
ca translacional tancarà el cicle que 
va de la recerca bàsica a la clínica. 
Així mateix, permetrà identificar i po-
tenciar solucions innovadores proce-
dents de l’entorn de l’hospital per tal 
de millorar la salut dels pacients. 

Unitat per a la Recerca en Immunoteràpia  
del Càncer Clínic - ”la Caixa”, pionera a Europa

impulsat projectes estra-
tègics conjunts, com ara 
l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal), de 
la mà de la Fundació Clínic 
per a la Recerca Biomèdica. 
El suport de ”la Caixa” ha 
permès també desenvolu-
par i millorar camps com la 
recerca en medicina fetal, 
o nous tractaments en els 
transplantaments hepàtics. 
A més, amb l’Institut d’in-
vestigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDI-
BAPS) s’impulsen diversos 
projectes d’excel·lència en 
el marc de la Convocatòria 
de Recerca en Biomedicina 
i Salut, del programa Cai-
xaImpulse i del Programa 
de Beques de ”la Caixa”, 
entre d’altres.

L’acord aprofundeix en 
aquesta col·laboració histò-
rica entre ”la Caixa” i l’Hos-
pital Clínic de Barcelona, 
amb l’objectiu d’impulsar la 
recerca en salut i la millora 
de l’atenció a les persones.

Lab, un espai per potenciar 
la participació ciutadana en 
la identificació d’àrees de mi-
llora a l’hospital.

«L’aliança que signem 
amb ”la Caixa” suposa un 
pas endavant en la millora 
de la qualitat de vida de les 
persones, i ens permetrà 
abordar de forma integral la 
cura dels pacients», assenya-
la el Dr. Josep M. Campistol. 
«Entre altres projectes que 
impulsarem, aquest acord 
de col·laboració ens perme-
trà avançar en recerca per 
desenvolupar nous i millors 
tractaments per als nostres 
pacients, i oferir suport i 
acompanyament a les perso-
nes amb malalties avançades 
i els seus familiars», afegeix.

UNA COL·LABORACIÓ  
HISTÒRICA

La col·laboració entre 
”la Caixa” i l’Hospital Clínic 
de Barcelona es va iniciar 
fa més de quinze anys. Du-
rant aquest període, s’han 

Isidre Fainé visita pacients Inmunoterapia cáncer. Isidre Fainé i Dr. Campistol.



El millor instrument que 
tenim els ciutadans 
davant l’estat és el vot. 
Els vots dels ciutadans 

posen i treuen governs i durant 
quinze dies cada quatre anys, els 
polítics intenten fer-se propers 

perquè els donem, cadascú a qui vulgui, la seva 
confiança en forma de vot. Un vot que administra-
ran, molt sovint contravenint el seu propi progra-
ma electoral.
Avui mateix, divendres, ha començat un d’aquests 
períodes en què els polítics ens demanen el vot. És 
el que es coneix com a Campanya electoral i dura 
quinze dies, mes un dia de reflexió.
En algunes eleccions, per la poca diferència entre 
els candidats o el poc interès pels organismes als 
quals es postulen, els ciutadans renuncien a exercir 
el seu dret de vot i prefereixen passar el diumenge 
fent altres activitats. Esperen a veure els resultats 
de la nit electoral i a esperar que els partits nego-
ciïn entre ells per formar un govern i o situar-se a 
l’oposició.
En altres eleccions, en canvi, hi ha molt interès 
perquè el que es ventila en el procés, té molta més 
transcendència segons el moment en què es dona 
la votació.
Els catalans, en general, som bastant partidaris de 
participar a les eleccions anant a votar i seguint 
després el compliment dels compromisos electo-
rals, com ho demostra el nivell de participació en 
els comicis i el compromís dels ciutadans amb els 
diversos moviments cívics i/o polítics de Catalu-
nya. En aquesta ocasió ens hem de conjurar a om-
plir les urnes de vots perquès és molt el que ens hi 
juguem.

La campanya que avui ha començat i que acabarà 
amb la votació del proper dia 28 es presenta sota 
l’amenaça de l’auge de l’extrema dreta més rància 
i espanyolista que mai s’ha vist. Guanyi qui gua-
nyi, els catalans no podem esperar altra cosa que 
repressió, retallades, retrocés autonòmic i repressió 
de l’ús del català. El 155 ja no és un número, és una 
amenaça i no pas la més greu. 
Davant d’aquestes amenaces els ciutadans només 
tenim una eina: el vot.
La situació és tan greu, que renunciar a votar equi-
val a deixar el poder de decisió en mans dels ene-
mics –sí, els enemics- de Catalunya. Per sort dispo-
sem de tres o quatre opcions nacionals per elegir 
i per tant, no tenim excusa per fer el ronso el diu-
menge dia 28 d’abril.
El règim monàrquic sap de la nostra voluntat i se-
gurament que per això ha mobilitzat totes les seves 
institucions per condicionar el nostre vot. Quan la 
Junta Electoral Central ordena retirar tots els llaços 
grocs no ho fa “para preservar la neutralidad” sinó 
per  tot el contrari, per desanimar-nos i que ens 
quedem a casa sense votar.
Mai renuncio al vot, però en aquesta ocasió encara 
menys. 

La situació és tan greu, que renunciar 
a votar equival a deixar el poder de 

decisió en mans dels enemics 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Vots per a la 
resistència

La Madrona de la Granja

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

La Granja Pla, al bell mig 
de la Rambla de Sant Isi-
dre, va ser durant anys i 
panys el lloc de trobada. 

Altres establiments –cafès o bars–  
a la mateixa rambla-, tenien tam-
bé el seu ambient, les seves parti-

cularitats, la seva clientela: el Suís, el Foment, el 
Canaletes, el Núria, el Goya, l’Amèrica… Parlo del 
meu record de després de la guerra. Donaven to a 
la rambla i a la ciutat. Només hi queda el Casino 
Foment. Per a les generacions que ens anem apro-
pant al definitiu adéu, són uns noms que marxa-
ran amb nosaltres. El de la Granja també, és clar, 
per bé que la Madrona, la mestressa, un argent viu, 
ens regali encara ara, si la veus, el mateix somriure 
de llavors  però ja tenyit amb la pàtina de l’enyor.
La gent del meu temps coneixia bé aquells locals. 
Quan  feien funció de restaurant s’hi anava  de 
tant en tant a sopars o dinars de col·lectivitat. I en 
tertúlies, per costum i sovint. Els que vivíem a la 
rambla –el meu cas–, o en zona propera, teníem 
més oportunitat d’entrar-hi. Es deia que al Cana-
letes servien potser els millors cafès d’Igualada, 
i els pares o l’àvia m’hi feien baixar a vegades de 
nen perquè me’n posessin en una senzilla cafetera 
casolana. I és allí, de jove ja format i des dels pri-
mers anys de casat, que era jo assidu assistent a les 
reunions de juntes de futbol, a l’allargassat Saló de 
la Neu. Quants presidents del C. de F. Igualada hi 
vaig conèixer!, i quants altres amics hi vaig fer. El 
club havia canviat el Goya pel Canaletes en ins-
tal·lar-hi noves oficines. Amb tot, les tertúlies fut-
boleres de socis i seguidors mai no es van deixar 
de fer al Goya, empori del futbol, amb el Pepitu, 
l’amo, i en Peret cambrer, en els temps aquells –
ai!– en què els afeccionats sabíem de carrera els 
noms dels jugadors blaus, amb vida i miracles. 
A tots aquells llocs s’hi anava amb gust per co-
ses concretes. Però és que a  la Granja s’hi havia 
d’anar sempre. S’ha escrit –quanta veritat!– que 
allà hi podia passar de tot: “declaracions d’amor, 
desencisos, retrobaments, rialles, plors, abraçades, 

converses polítiques de tots colors…”. Durant un 
període força llarg, una circumstància bisetmanal 
em féu tastar superficialment el seu ambient noc-
turn. Ho vaig mig explicar un dia, i avui n’amplio 
la llambregada. Escrivia jo cròniques esportives 
per a l’Igualada a les dues o les tres de la matinada,  
al núm. 5 de la rambla. Les teclejava en paper amb 
una vella màquina d’escriure (internet, ni en som-
nis). El director del periòdic, Francesc d’Assís Do-
mingo Santacana, vivia al carrer Nou just darrere 
de la Granja, i jo de nit solia deixar-li els textos 
sota la porta del pis. En aquelles hores feia servir 
la Granja de passadís, des de la rambla al carrer 
Nou. Allí coincidia amb gent que hi allargava la 
vida diürna. O amb el mateix Joe, l’amo, invaria-
blement amable i bon conversador. El local havia 
començat ja el procés de diverses modificacions.
He vist la Madrona fa poc. Hi vaig tenir al prin-
cipi d’hivern una agradable i casual conversa al 
sol-solet de la rambla. Va oferir-me un cop més el 
seu somriure contagiós. Vam parlar del simbolis-
me ciutadà que va arribar a tenir la seva Granja. 
Ella encara viu a l’edifici.  Se’n va parlar a bas-
tament en el llibre Granja Pla 1940-1972 (editat 
el 2016 amb textos preciosos  d’Henar Morera).  
“Tot hi està escrit, no cal afegir-hi res més”, m’in-
dica la Madrona. Els convido a llegir-lo o a relle-
gir-lo. Amb moltes fotografies, testimoni gràfic 
d’un local que ens va marcar i que se’ns està des-
dibuixant a passos de gegant però que malda per 
no fugir del tot quan per sort topem, i hi podem 
parlar, amb la persona que n’encarna les vivèn-
cies: la Madrona. La Madrona Vilanova, esposa 
i companya que va ser sempre de Josep M. Pla i 
Vich, el Joe (1927-2006), el del somriure etern. 
La Granja fa anys que és “El Jardí” (amb deriva-
cions a Sesoliveres), amb un nom de present i de 
futur  al capdavant: Manuel Pla, el fill , empresari 
i sommelier, i editor del llibre esmentat. On es 
pot llegir que la Granja era: “la casa de tothom, 
allà on mai no hi havia solitud.
Sessió contínua. Matí, tarda, nit: cafè, suís, 
whisky”.
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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#VIATJARÉSUNDRET
xanascat.gencat.cat/estiuesteu

UNA HISTÒRIA DE COLÒNIES

ANYS

PER VIURE UN ESTIU COM MAI, 
DE COLÒNIES COM SEMPRE.

“RESERVA  
DIRECTA 

 A PARTIR DEL  
8 D’ABRIL.”

“CREA VIDEOJOCS, 
RÀDIO, WEB 

 I ANIMACIÓ.”

Tria entre 120 TORNS i 14 MODALITATS Celebrant 25 ANYS D’EXPERIÈNCIA Hi ha més de 6.000 PLACES DISPONIBLES
Unes colònies ACCESSIBLES Per a joves de 5 a 16 ANYS Per APRENDRE i DIVERTIR-SE
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Amb 14.900€ de renda 
per habitant, l’Anoia se 
situa 12 punts per sota 
de la mitjana catalana, 

que és de 17.000€

L’Anoia és la comarca de Barcelona amb 
la renda familiar més baixa
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a crisi sembla ser cosa 
del passat i el país co-
mença a refer-se, però 

a l’Anoia tot és més lent. Així 
semblen indicar-ho les dar-
reres xifres fetes públiques 
aquesta setmana per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), depenent de la Ge-
neralitat, corresponents a la 
renda familiar bruta disponi-
ble de 2016. 
La renda per habitant ha 
augmentat a 24 comarques 
i a l’Aran. La Cerdanya és la 
comarca on més s’ha incre-
mentat la renda per habi-
tant (3,0%), seguida d’Oso-
na (2,4%), el Baix Llobregat 
(2,3%) i l’Alt Empordà (2,2%). 
A l’altre extrem, se situen les 
Garrigues, la Noguera i el Pa-
llars Jussà, amb disminucions 
a l’entorn del 3%. En el cas de 
l’Anoia, augmenta, però no-
més un 0,5%.
El Barcelonès, el Baix Llo-
bregat i el Vallès Occidental 
continuen sent les comarques 
amb la renda per habitant més 
elevada i són les úniques que 
se situen per sobre de la mitja-
na catalana (17.000 euros). El 
Barcelonès, amb 19.200 euros, 
supera en un 12,9% la mitjana 
catalana i la segueixen el Baix 
Llobregat (17.800 euros) i el 
Vallès Occidental (17.400 eu-
ros). A l’Anoia és de 14.900€, 
quan a la veïnes Alt Penedès i 
Bages és de 16.100€. Si Cata-
lunya té una renda de 100, a 
l’Anoia és de 88, 12 punts per 
sota de la mitjana. És la co-
marca amb la renda més baixa 
de la província de Barcelona. 
En sentit contrari, hi ha un 
grup de 6 comarques que te-
nen un nivell de renda inferior 
al 80% de la mitjana catalana: 
el Baix Empordà, l’Alt Urgell, 
el Baix Penedès, l’Alt Empordà 
i, a la cua, el Montsià (12.000 
euros) i el Baix Ebre (12.800 
euros).
 
Recursos familiars
L’increment de la renda de 
les famílies a Catalunya l’any 
2016 (1,5%) s’explica pel crei-
xement dels principals com-
ponents dels seus ingressos: 
la remuneració d’assalariats 
va créixer un 3,3%, l’excedent 
brut d’explotació un 3,0% i les 

Igualada

Municipi Comarca Milers € Milers € (Cat=100)
Capellades Anoia 83.411 16,0 94,0 61,1 13,6 25,3
Igualada Anoia 620.901 15,9 93,4 62,1 15,2 22,6
Masquefa Anoia 128.313 15,2 89,5 64,3 18,7 17,0
Piera Anoia 217.465 14,4 84,9 60,7 19,4 19,9
Santa Margarida de Montbui Anoia 112.562 11,6 68,5 63,6 17,0 19,5
Vilanova del Camí Anoia 163.633 13,2 77,9 61,9 14,8 23,3

Barcelona Barcelonès 33.109.034 20,7 122,1 60,7 19,2 20,1
Cervera Segarra 115.958 13,0 76,9 62,1 17,1 20,8
Esparreguera Baix Llobregat 354.641 16,4 96,5 63,3 17,2 19,5
Manresa Bages 1.181.241 15,9 93,5 60,1 14,6 25,3
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 224.218 17,7 104,5 66,3 15,4 18,4
Vilanova i la Geltrú Garraf 1.049.568 16,2 95,2 60,7 18,2 21,1
Vic Osona 712.063 16,5 97,4 65,3 15,8 18,9
Vilafranca del Penedès Alt Penedès 620.042 15,8 93,1 63,7 16,5 19,8
Font: Idescat.

Principals recursos (%)
Per habitant

Remuneració 
d'assalariats

Excedent brut 
d'explotació

Prestacions 
socials

prestacions socials un 1,8%. 
L’any anterior l’increment de 
renda provenia principalment 
de la remuneració d’assalari-
ats.
La remuneració d’assalariats 
representa el 61,3% dels prin-
cipals recursos de les famílies 
a Catalunya i també és majo-
ritari a totes les comarques, 
l’any 2016. El Gironès i el Tar-
ragonès són les comarques 
amb una proporció més alta 
d’ingressos procedents dels 
salaris, un 65,3% i un 64,6%, 
respectivament. A l’altre ex-
trem, únicament en 4 comar-
ques aquesta proporció no ar-
riba al 50%: el Pallars Jussà (el 
49,8%), el Priorat (49,7%), les 
Garrigues (48,1%) i la Terra 
Alta (42,1%).
En el cas de l’Anoia, la remu-
neració d’assalariats repre-
senta el 61,7% dels ingressos 
totals de la comarca, seguit de 
les prestacions socials (21,1%) 
i un 17,1% d’ingressos proce-
dents de l’excedent brut d’ex-
plotació, és a dir, altre tipus 
d’ingressos dels que no són 
assalariats (autònoms) o ren-
des d’altres tipus. Es dona el 
cas que si bé l’Anoia està per 
damunt de la mitjana en as-
salariats (unes dècimes), està 
també quasi un punt i mig per 
sobre de la mitjana en presta-
cions socials. 

Els ingressos provinents de les 
prestacions socials represen-
ten el 19,8% del total d’ingres-
sos. El Berguedà és la comarca 
on els ingressos procedents de 
les prestacions socials són més 
elevats (30,6%), seguida del 
Ripollès (26,7%) i el Pallars 
Jussà, amb un 26,2%. En can-
vi, la Cerdanya (15,1%) i Aran 
(14,9%) presenten una menor 
proporció de prestacions soci-
als.
 
Capellades, el municipi 
amb la renda més alta
Dels 216 municipis de més de 
5.000 habitants i capitals co-
marcals de Catalunya, n’hi ha 
58 amb una renda per habitant 
per sobre la mitjana catalana 
(17.000 euros) l’any 2016. Ma-
tadepera, amb 26.400 euros 
per habitant, i Sant Just Des-
vern, amb 25.900 euros, con-
tinuen sent els municipis amb 
el nivell de renda més elevat.
A l’altre extrem, tenen rendes 
inferiors al 70% de la mitjana 
catalana: Salou, Sant Carles 
de la Ràpita, l’Ametlla de Mar, 
Deltebre, Salt, la Sénia, Ullde-
cona, Castelló d’Empúries i 

d’euros per sota de la mitjana 
catalana. El darrer, com hem 
esmentat, és Montbui, amb 
11.600€ de renda per habitant. 
Tot i això, és també Capellades 
qui té el percentatge més alt de 
prestacions socials: un 25,3%.

Lloret de Mar i un de l’Anoia, 
Santa Margarida de Montbui.
El municipi de l’Anoia amb la 
renda més alta és Capellades, 
amb 16.000€, cent euros més 
que Igualada, que ocupa el se-
gon lloc, totes dues un miler 
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OPEL CORSA
Llantes aliatge. Sensor de pàrquing del darrere. Càmera de visió del darrere. 
Climatitzador digital. Sistema multimèdia intelliLink amb Bluetooth integrat, Apple Car 
Play i Android Auto. Fars antiboira. Ordinador de bord. Sensor de pluja. Control automàtic 
de llums. Mirall interior fotosensible.

9.900 €*
10 UNITATS!

4 ANYS DE
GARANTIA

MATRICULACIÓ
INCLOSA

*consultar condicions al teu concessionari Motorcat, oferta vàlida fins al 18/4/19 o final d’existències

MOTORCAT AUTOMOCIÓ
           C/ de Alemanya, 32 - 08700 Igualada - Tel. 93 803 42 00
C/ Sant Cristòfol, 11 - 08243 Manresa - tel. 93 878 42 10
Av. Congost, 37 - 08760 Martorell - Tel. 93 775 15 69
Passeig de La Pau, 51-53 -08600 Berga - Tel. 93 822 00 06

motorcat.net/ca

Nova Ubicació 
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“Som una candidatura 
ecologista, feminista, 

amb valors republicans 
i en defensa de les clas-

ses populars”

Neus Carles i Eva Pedraza.

Poble Actiu: “En els darrers quatre anys les coses han canviat 
molt, i la societat vol una manera diferent de fer política”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

P oble Actiu, la candida-
tura impulsada per la 
CUP a Igualada per a les 

eleccions municipals del 26 de 
maig, va fer pública recentment 
la seva llista. Hem parlat amb 
l’alcaldable Neus Carles i l’actual 
regidora Eva Pedraza, segona a 
la candidatura, de com afronten 
els comicis i alguns detalls del 
programa electoral.

La vostra fórmula per anar a 
les eleccions està recollint bo-
nes sensacions?
Estem contents de la resposta 
de la gent, tant a l’hora d’anar a 
buscar  persones que pensàvem 
podien ser interessants per for-
mar la candidatura i fer equip, 
com de gent que ens ha ajudat a 
confeccionar el programa elec-
toral. Constatem que hi ha mol-
ta gent que té ganes que hi hagi 
un canvi a Igualada. 
També cal apuntar que en part 
és gràcies a la feina feta des del 
grup municipal de la CUP. S’ha 
generat confiança respecte a la 
situació que hi havia el 2015, 
quan ens vam presentar per pri-
mera vegada. D’altra banda, Po-
ble Actiu és un exercici d’hones-
tedat, és posar nom a quelcom 
que, de fet, ja existia. No volem 
amagar les sigles, al contrari, les 
reivindiquem.
Molta gent diu que els partits 
que heu estat oposició, en ge-
neral, no n’heu fet massa, i que 
això ha fet gran el partit que 
governa. Ho compartiu?
En el 2015 hi havia un escenari 
en el qual no hi havia hagut gens 
d’oposició. En aquests darrers 
quatre anys, i això no és mèrit 
únicament de nosaltres, hem 
aconseguit posar alguns temes 
sobre la taula, com la necessitat 
d’una sisena escola pública, la 
dramàtica situació del reciclatge 
a la ciutat, el debat de la muni-
cipalització del servei d’aigua... 
Hi ha més moviment que abans, 
certament, i també s’ha establert 
una certa oposició des de fora.  
El Sindicat de Llogateres, la 
PAH, Aigua és Vida, el col·lectiu 
de les escoles públiques...
També es diu que Poble Actiu 
és com una OPA hostil a ERC. 
Què en penseu?
En absolut ens hem plantejat 
aquest tema. Al contrari, amb 
Esquerra hi tenim bona sinto-
nia en molts temes.
En qualsevol cas, sembla 
que hi ha moviment a les 
esquerres de la ciutat, inde-

pendentistes o no.
És que des del 2015 fins ara la 
realitat ha canviat molt. Això 
vol dir que molta part d’aquesta 
ciutat vol una transformació, de 
les maneres de fer des de la polí-
tica. Ens presentem per fer feina 
des de l’Ajuntament, però sense 
oblidar què hi ha al carrer. Això 
és el que dona força i sentit a 
aquesta lluita. Si els transforma-
dors només miren des de dalt, 
és que no són transformadors. 
Quins són els eixos del vostre 
programa electoral?
Som una candidatura ecolo-
gista, feminista, amb valors 
republicans i en defensa de les 
classes populars. Bàsicament, 
pensem en dotar la ciutat de 
més habitatge social, i de fiscali-
tat progressiva. És imprescindi-
ble que els igualadins paguin els 
impostos segons els diners que 
tenen. També és molt important 
que Igualada tingui una sisena 
escola pública, un nou POUM, 
la municipalització de serveis, i 
impulsar la participació ciuta-
dana amb pressupostos partici-
patius. S’ha de canviar també el 
model de recollida de residus a 
la ciutat cap a un model de con-
tenidors intel·ligents. El sistema 
ha de ser fàcil d’assumir per a 
tothom, i efectiu.
Igualada és una ciutat bruta, 
en general?
Sí, pensem que sí. El que passa 
és que l’Ajuntament té un con-
tracte i unes clàusules amb una 
empresa, i aquesta el que fa és 
complir-lo, i ja està. Ni un pèl 
més de l’estipulat. Si el consistori 
assumís el control d’aquests ser-
veis, Igualada estaria més neta, 
segur.
Moltes de les coses que apun-
teu en el programa són molt 
similars als d’altres candida-
tures. No serà difícil fer acords 
després, si calen?
Amb ERC i amb Decidim ja 
s’han fet propostes conjuntes en 
els darrers quatre anys. No veig 
que d’aquí dos mesos no hagi 
de passar. Hi ha propostes simi-
lars, però iguals no crec. Ni les 
maneres de fer ni les prioritats, 
possiblement, són les mateixes. 
Però en tot el que faci possible 
l’aplicació de polítiques d’es-
querra ens hi trobarem. 

El debat sobre l’escola públi-
ca ha sacsejat la societat civil, 
però també ha enfadat l’esco-
la concertada. Ni totes són de 
dretes, ni totes són religioses... 
Hi ha certa inquietud.
Coneixem perfectament la re-
alitat. No estem fent polítiques 
contra ningú, al contrari, sinó 
a favor del dret a la tria. Ara 
mateix, a Igualada això està de-
sequilibrat, i creiem que ha de 
canviar. Tenim llars d’infants 
municipals que només estan a 
una part de la ciutat, i això no 
pot ser. El factor de proximitat 
és important, per això defen-
sem una sisena escola pública 
amb llar d’infants al centre de 
la ciutat, on no n’hi ha. Aquest 
curs, les places de llar d’infants 
públiques es van acabar el mes 
de desembre, de manera que qui 
va tenir un fill més tard i havia 
d’incorporar-lo el gener o el fe-
brer ja no hi podia accedir... Hi 
ha llista d’espera, és un proble-
ma,  la gent ha de poder anar a 
l’escola que vulgui.
Sou una candidatura jove, ple-
na de joves, però gairebé nin-
gú és gent gran. Quines són 
les vostres propostes respecte 
aquest col.lectiu?
Hi ha molts serveis socials que 
es fan des de l’Ajuntament que 
entenem estan molt bé i caldria 
donar-los continuïtat. A la resi-
dència Pare Vilaseca, per exem-
ple, s’està fent molt bona feina i 
hi ha excel·lents professionals, 
però des de Poble Actiu pensem 
en un altre model, no tant assis-
tencialista i potser més apode-
rador. Volem dir que a vegades 
els serveis a la gent gran s’ente-
nen com quelcom que es fa, i ja 
està, molt finalista, i ens agrada-

ria que tingués més continuïtat 
per ajudar a tenir més qualitat 
de vida, que es preguntés més, 
que fos una assistència més per-
sonalitzada i més humanitzada.
Més equipaments?
Més descentralitzats. Tenim un 
programa per connectar més els 
barris pel que fa als seus equi-
paments, que tots en tinguin 
algun, i que no estiguin concen-
trats tots en un de sol. 
Quina ciutat us agradaria ur-
banísticament pels propers 25 
anys? Cal un nou POUM?
Sí, és clar. I cal parlar del Rec, 
perquè és un exemple paradig-
màtic. Estem ara funcionament 
amb un POUM del 1986, del se-
gle passat. És una zona que està 
tipificada com a sòl industrial, i 
s’està degradant. Tenim un pla 
general passat de moda. S’ha de 
pensar d’una altra manera. L’al-
tre problema és que, del pla ac-
tual, s’han anat fent petites mo-
dificacions a la carta, sense idea 
de ciutat, i això és molt perillós. 
Cal ser valent.
Tenim un problema amb el 
lloguer a la ciutat. Poca oferta, 
preus elevats. Com ho ento-
meu, això?
S’ha de començar a treballar en 
aquest tema de forma urgent, 
perquè estem molt lluny dels 
objectius pactats a nivell de país. 
No volem entrar en xifres de pi-
sos, però sí que ens comprome-
tem a dedicar el 10% del pressu-
post d’inversions a això. Potser 
sí que caldria fer edificis nous, 
però també a la ciutat en tenim 
molts que no estan avui en con-
dicions de llogar-los, però és 
que no hi ha ajuts ni incentius, 
que caldria promoure. D’altra 
banda, cal collar als bancs que, 

per un tema merament especu-
latiu, tenen tancats blocs sen-
cers que es podrien llogar. No 
té sentit que no hi hagi oferta de 
lloguer, i quan passeges pel car-
rer et trobes molts pisos tancats.
Can Morera, sí o no?
Bé, de Can Morera tothom en 
parla, però ningú no explica 
ni què s’està fent, ni com es vol 
planificar. Ens estranya que hi 
hagi gent que es decanti cap al 
sí, quan no se sap què hi ha en 
aquest tema. Demanem que 
s’expliqui quina planificació hi 
ha, i, després, decidim entre 
tots què volem. Hem de ser co-
herents. Sense informació, ara, 
no ens podem posicionar clara-
ment.
De quina manera creieu que 
l’Ajuntament ha d’actuar en re-
lació al procés sobiranista?
Creiem que des del municipi 
hem de treballar amb totes les 
eines que podem. Hem de recu-
perar sobiranies. No entenem, 
de cap manera, que un govern 
que es diu independentista per-
meti que una empresa francesa, 
Agbar, que tots sabem quin po-
sicionament ha tingut en relació 
al procés, s’emporti els diners 
dels igualadins cap a casa seva, 
com a propietària d’Aigua de 
Rigat. Per això recuperar l’aigua 
pública és per a nosaltres un 
tema de sobirania. 

 “Ens estranya que hi 
hagi gent que es decanti 
cap al sí a Can Morera, 
quan no se sap què hi 

ha en aquest tema. De-
manem que s’expliqui”
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l físic igualadí Miquel 
Vives i el porter de 
l’Igualada HC, Elagi 

Deitg, han estat presentats com 
a noves incorporacions a la llis-
ta de Marc Castells i Junts per 
Igualada per les municipals del 
26 de maig.
Vives, fill de l’exregidor de CiU 
durant el mandat 2003-2007 
Miquel Vives, és llicenciat en 
Física per la UB, màster en Di-
recció de Projectes per La Salle 
i postgrau en BigData & Data 
Science per UB. Sempre ha 
treballat a la branca de les TIC, 
inicialment com a programa-
dor per a aplicacions bancàries 
i després com a cap de projec-

REDACCIÓ / LA VEU 

E nric Conill ha fet pú-
blica la candidatura 
d’ERC Igualada per a 

les properes eleccions munici-
pals. La meitat dels integrants 
de la llista electoral són in-
dependents i compta amb el 
mateix nombre d’homes i de 
dones. L’alcaldable per ERC 
ha destacat que “presentem 
aquesta candidatura, plena de 
professionals i gent molt com-
petent, preparada per gover-
nar Igualada i per fer possible 
un salt endavant com a ciu-
tat”. Conill destaca que l’equip 
“està a punt per impulsar un 
projecte polític il·lusionant i 
modern per a la ciutat” i des-
taca “l’enorme transversalitat 
de la candidatura, amb perso-
nes molt diferents i provinents 
de diferents àmbits, però tots 

El porter de l’IHC Elagi Deitg i el físic Miquel 
Vives, a la candidatura de Junts x Igualada

tes de desenvolupament de so-
ftware a mida per empreses i 
administracions. Des de fa 12 
anys treballa per a una empresa 
del grup Deutsche Telekom, 
T-Systems Iberia. Vives valora 
que “ara tinc l’oportunitat de 
sumar coneixements i esforç a 
un equip que està canviant la 
meva ciutat, vull contribuir a 
resoldre els problemes i ajudar 
a millorar la vida dels meus ve-
ïns i veïnes”. 
Per la seva banda, Elagi Deitg 
és llicenciat en Administració 
i Direcció d’Empreses amb la 
menció Programa Universi-
tat-Empresa de la UAB i treba-
lla com a gestor en l’adminis-
tració econòmica de les oficines 
exteriors d’ACCIÓ, l’àgència 

per a la competitivitat de l’em-
presa de la Generalitat. Des de 
l’any 2012 és el porter titular de 
l’Igualada Hoquei Club. Nascut 
a Vic però molt vinculat a Igua-
lada des de fa uns anys, afirma 
que “assumeixo el repte de tre-

ballar per la ciutat i retornar a 
la gent d’Igualada tot el que he 
rebut per la seva part” i afegeix 
que “vull fer meus els reptes 
que té Igualada com a ciutat de 
present i de futur i vull treballar 
per fer-los realitat”. 

ERC presenta la totalitat de la llista

conjurats per fer una Igualada 
millor”. 
Com ja va anunciar ERC fa 
unes setmanes, l’històric diri-
gent del PSC Antoni Dalmau 
tanca la llista. A les posicions 
finals també s’hi situen diver-
sos exregidors d’ERC i l’actual 
regidora i candidata número 
3 a les properes eleccions al 
Congrés dels Diputats, Caro-

lina Telechea.
Les persones que integren la 
llista són, per ordre: Enric Co-
nill, Montse Argelich, David 
Prat, Iolanda Gandia, Joan Va-
lentí, Cristina Navarro, Pere-
jaume Ferrer, Gabriela Lylia 
Basurto, Roger Roca, Núria 
Ramon, Àngel Asensi, Laura 
Farreras, Joan Teixidó, Mòni-
ca Morros, Josep Maria Co-

lomé, Maria Fernández, Joan 
Mangues, Sussana Campo, 
Josep Maria Palau, Gemma 
Balsells i Antoni Dalmau. La 
llista de suplents està formada 
per Carolina Telechea, Joan 
Requesens, Isabel Caballero, 
Sergi Guillén, Eulàlia Clo-
sa, Jordi Besa, David Tarrida, 
Paula Berrocal i Lluís Segura.

Poble Actiu proposa 
destinar el 10% de les 
inversions en la decisió 
del poble

Poble Actiu ha presentat, en 
roda de premsa, les seves pro-
postes en ètica política, trans-
parència i participació. En 
l’àmbit de l’ètica política, l’ac-
tual regidora cupaire Eva Pe-
draza, ha exposat que, en cas 
que la candidatura governi,  “la 
retribució dels càrrecs electes o 
càrrecs de lliure designació en 
cap cas serà superior a 2’5 ve-
gades el salari mínim interpro-
fessional”. Ha defensat la neces-
sitat que “tant els càrrecs electes 
com els de confiança han de 
rendir comptes, plantejant uns 
objectius concrets i avaluant-ne 
els resultats”. 
Toni Olivé, ha exposat la neces-
sitat que “la transparència passi 
tant per la publicació de les da-
des com per fer-les accessibles a 
tothom”. Per altra banda, Neus 
Carles ha defensat la necessi-
tat que “s’informi dels costos, 
processos i resultats de tots els 
projectes, plans i actuacions 
de l’Ajuntament, tot criticant 
el govern actual que ni rendeix 
comptes de la inversió econò-
mica ni publiquen els resultats 
finals”. 
Pau Ortínez ha exposat que Po-
ble Actiu es compromet en la 
creació de Pressupostos Parti-
cipatius amb un valor del 10% 
del pressupost d’inversions que 
al llarg de tot el mandat podria 
equivaler al voltant del 4 mili-
ons d’euros, que la ciutadania 
decidirà a què destinar”. Aques-
ta és una de les principals apos-
tes de la candidatura, que s’em-
miralla en el funcionament de 
ciutats com Badalona. Ortínez 
ha explicat també que crearan 
un Pla Estratègic de Participa-
ció Ciutadana i reconvertiran 
els Consells de Districte en 
Consells de Barri.

QUINA ÉS L’ENERGIA 
DEL TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT. 
Cadascun de nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i  
construir el futur que volem. I, avui, cadascun de nosaltres pot comptar amb 
aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.

What’s your power?

endesa.com
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Carmen Manchón, 
candidata de Ciutadans 
a Igualada

Igualada Som-hi estrena local a la Rambla i 
anuncia que serà als barris els caps de setmana

Carmen Manchón serà la can-
didata de Ciutadans (Cs) a l’al-
caldia d’Igualada en les elecci-
ons del pròper 26 de maig.
Manchón, de 53 anys, és a l’ac-
tualitat empresària en el sector 
serveis, com Agent Comercial. 
Compta a una llarga experièn-
cia en l’administració Públi-
ca en l’Agència Tributària. És 
Diplomada en formació del 
professorat per la UAB., i ha 
treballat com a tècnic de for-
mació en centres de reciclatge 
i formació ocupacional, ha 
estat durant 8 anys treballant 
com a mestra en diversos cen-
tres escolars de la comarca. 
Forma part de Ciutadans(Cs) 
des del 2017, essent la Coordi-
nadora de l’Agrupació d’Igua-
lada.

C’s també a Piera, Cabrera, 
Hostalets i Vilanova
Ciutadans ha presentat tam-
bé candidatures a Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Capellades, Cabre-
ra d’Anoia, Piera, Masquefa i 
Hostalets de Pierola.  
A Piera, l’alcaldable és Jorge 
Bernués Jorba, de 44 anys, 
llicenciat en ADE i Diplomat 
en ciències empresarials per 
la Universitat de València. 
En l’actualitat treballa en una 
empresa del sector industrial 
com a Director de finances i 
Recursos humans.
A Cabrera, l’alcaldable és José 
Antonio Lanuza, de 65 anys, 
empresari del sector d’alimen-
tació, al qual hi pertany de fa 
30 anys, i forma part de la jun-
ta del CF Cabrera.
Alejandro Merino Giró serà el 
candidat a Vilanova del Camí. 
Té 52 anys i és Tècnic superior 
en disseny mecànic, especia-
litzat en el desenvolupament 
de maquinària industrial. Des 
de l’any 1999 treballa en una 
enginyeria de Vilanova del 
Camí. Té una àmplia trajec-
tòria en directives d’entitats 
esportives del municipi, a més 
de participació en un altre 
partit polític d’àmbit local.
C’s també es presentarà a 
Montbui, Capellades, Hosta-
lets i Masquefa, si bé ahir en-
cara no havia anunciat els seus 
alcaldables. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura d’Igua-
lada Som-hi (PSC-Co-
muns) ja té local electo-

ral. Ubicat a la Rambla, davant 
el Foment, és un espai obert 
a tothom. Amb una tarda de 
dissabte festiva amb la parti-
cipació de molta gent, l’equip 
liderat per Jordi Cuadras va 
convidar la ciutadania a conèi-
xer el local on els membres de 
la llista escoltaran els iguala-
dins i les igualadines, explica-
ran les propostes per la ciutat 
i organitzaran actes de petit 
format com debats i trobades 
temàtiques. La inauguració del 
local també ha servit perquè 
tots els membres de la llista 
s’hagin donat a conèixer a la 
ciutadania de manera distesa.
El candidat a l’alcaldia Jordi 
Cuadras, explica que “portem 
molts mesos de feina amb tro-
bades amb molta gent arreu de 
la ciutat per construir un pro-
jecte per guanyar i governar a 
partir de les eleccions munici-
pals del 26 de maig”. Cuadras 
reivindica que “la política 
local és proximitat i contacte 
directe amb el ciutadà, escol-
tar molt i proposar, que és el 
que portem fent tots aquests 
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mesos” i ara el local d’Igua-
lada Som-hi servirà perquè 
“tothom qui vulgui pugui ve-
nir a intercanviar impressions 
amb els membres de l’equip i 
a enriquir amb més propostes 
el nostre projecte per a fer una 
Igualada millor”.
A més de la inauguració del lo-
cal, la candidatura de progrés 
formada per PSC, Comuns i el 
grup ciutadà Igualada Ober-
ta va iniciar dissabte parades 
informatives que recorreran 
tots els barris de la ciutat. “Ja 

hem fet trobades als barris per 
construir el programa electo-
ral i ara sortim al carrer per 
explicar les nostres propostes 
i continuar escoltant a tots els 
igualadins i igualadines. Estem 
a peu de carrer i estem al cos-
tat de la gent per ser l’altaveu 
de tothom”, explica l’alcaldable 
Jordi Cuadras.
El local d’Igualada Som-hi, 
ubicat a la Rambla Sant Isidre 
número 27 d’Igualada, estarà 
obert al públic cada dissabte i 
diumenge de 6 a 8 de la tarda 

i més endavant obrirà cada dia 
de la setmana. Els dissabtes i 
diumenges al matí, els mem-
bres de la llista faran parada 
als diferents barris de la ciu-
tat, tal i com ja van fer aquest 
cap de setmana al Mercat de 
la Masuca. Tothom qui vulgui 
trobar-se amb el candidat Jor-
di Cuadras i el seu equip al lo-
cal electoral en qualsevol altre 
dia o hora, pot demanar-ho 
escrivint un missatge al What-
sapp d’Igualada Som-hi: 603 
86 40 15.

Cuadras demana explicacions del per què es dona 
permís a Vox per instal·lar una carpa a Fàtima

El PP proposa destinar el 35% de la inversió 
municipal en habitatge social
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Partit Popular 
d’Igualada proposa 
facilitar l’accés a l’ha-

bitatge de lloguer en general 
i a l’ús social en particular, i 
fomentar així el mercat mit-
jançant la Promotora Iguala-
dina Municipal d’habitatge 
(PIMHA). El candidat a l’al-

caldia i regidor Joan Agra-
munt explica que “apostem 
de manera clara, ferma i de-
cidida  per la creació d’habi-
tage social a Igualada perquè 
es una de les necessitats bàsi-
ques de moltes famílies. Pro-
posem destinar 10 milions 
d’euros  durant els propers 
4 anys a PIMA per que ad-
quireixi, remodeli, reformi i 

construeixi nous habitatges 
en terrenys de titularitat mu-
nicipal. Hem de donar pri-
oritat a les problemàtiques 
reals dels ciutadans i sens 
dubte aquesta es evident”. 
El portaveu del PP a l’Ajunta-
ment d’Igualada recorda que 
en aquesta ultima legislatura 
en capítol de despesa en in-
versions ha estat d’un total 

de 28.577.000€ del pressu-
post consolidat, i afegia, “si 
d’aquesta quantia hi des-
tinem el 35% per import de 
10 milions d’euros aproxima-
dament, Igualada disposaria 
de prop d’un centenar d’ha-
bitatges que l’Ajuntament 
podria destinar a l’habitatge 
per al lloguer social”.

El candidat Jordi Cuadras ha 
demanat explicacions al go-
vern municipal sobre el per-
mís que ha donat al partit Vox 
d’extrema dreta de muntar una 
parada al Centre Cívic de Fàti-
ma durant la celebració del 24è 
aniversari de l’equipament, el 
passat cap de setmana.
Igualada Som-hi recorda que 
“aquest partit ja havia expli-
cat que havia demanat ubicar 

parades informatives a la ciu-
tat i l’Ajuntament no els havia 
respost. Justament després 
d’aquestes declaracions, el go-
vern els ha donat permís per 
ubicar-la al barri de Fàtima, 
a la plaça del  Centre Cívic. I 
ho ha fet el dia de l’aniversari 
d’aquest equipament quan hi 
havia tot d’activitats infantils 
que no s’han pogut desenvolu-
par amb normalitat”. 
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P #latevaveu

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

Laia Vicens @laiavicens

M. Carme Junyent @CarmeJunyent

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Sergio Pérez @SergiPerez_93

Joan vich adzet @joan_vich

Eudald Font @fonteudald

Poble Actiu @PobleActiu

Anoia Patrimoni @anoiapatrimoni

EscolaAteneuIgualadí @EscolaAteneuIG

Avui ha estat un mal dia. Hem conegut que el 
Jutjat 13 encausa 31 persones per l’1O, entre ells 
l’@AleixVillatoro , parella, company de vida. Ha 
estat emocionant rebre tants missatges d’amics 
i entorn. Moltes gràcies, les abraçades virtuals, 
també valen.

-Treballo tota la Setmana Santa.
-Que bé! Pensa que després podràs fer festa quan 
no hi hagi gent als llocs.
-Sí, que bé! Podré anar de viatge sol quan ningú 
més pugui perquè tothom estarà treballant. 
#conversesalaredacció

Al lliurament de premis del claustre de doctors de 
la UB: ”Els millors i millores investigadores”. Jo és 
que em deprimeixo.

Una pila de Mossos protegint avui quatre arre-
plegats de VOX. Una unitat 24 hores tots els dies 
davant el jutjat d’#igualada. Insisteixo: per veure 
això i la vergonya del què diuen al judici, calen @
mossos ? Quant costen? Què es podria fer amb 
aquests diners?

Campaña electoral del PSC con los medios paga-
dos por toda la gente de Vilanova.

Que dur és mantenir-se en el candeler informa-
tiu des de Wateloo!!//Puigdemont denuncia una 
amenaça de segrest via @el_triangle

Aquest dissabte no us perdeu la Quarta Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblidades que or-
ganitza @eixarcolant. Una excel·lent ocasió per 
conèixer la riquesa natural del territori en que 
vivim. No ho oblideu, dissabte cap a #Igualada! 
#joeixarcolant2019!

Encara no us ho heu mirat, ja ho sabem, però ja 
us deixem una idea per a aquest #capdesetmana.
Descobrim les llegendes del #TousMedieval?

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#72 Cristina Peña Sánchez

Els #infants són el centre de l’aprenentatge. 
#escolesambvida. La comunicació entre família 
i escola esdevé essencial per compartir el mateix 
projecte.

FOTO: Cesc Sales
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Estava escoltant La Presó de Lleida d’en Serra a 
tot drap (amb els cascos) i de cop ha començat a 
tronar i llampeguejar i s’ha esdevingut una èpica 
hollywoodívola que m’ha fet oblidar que anava 
xop de dalt a baix i de que tonto que sóc que m’he 
deixat el jec i el paraigua a casa

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Tres ferits lleus en un incendi 
en un xalet a la Torre de 
Claramunt

Igualada serà la capital 
catalana del Playmobil a 
finals d’abril

Mor un motorista en un 
accident a la BP-1101 a 
l’altura del Bruc

Instants de La Veu            @veuanoia

El @milaifontanals oferirà un Batxillerat 
amb doble titulació per Espanya i França

#Igualada #Anoia #veuanoia 
#premsacomarcal #ensenyament 

#batxillerat

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Nascuda a Igualada. Fa quinze anys vaig decidir formar part del negoci del meu germà 
al forn Sant Magí 9. La tenacitat , la constància i treballar amb entusiasme i alegria ens 
fan seguir lluitant i malgrat ser una petita empresa,  som competitius.

L’elaboració de pa artesà com fa 50 anys i productes de qualitat ens fan tenir un bon 
reconeixement pels nostres clients. ”Si vols estar sa, menja pa artesà”.

xarxes Espai patrocinat per

Que modernitzin i arreglin el pas-
seig Verdaguer. Està con sempre, 
el terra està en moltes zones tren-
cat, quan plou rellisca i és perillós i 
des del meu punt de vista li cal un 
canvi d’imatge i potenciar-lo. Amb 
més ambient per aprofitar-lo esta-
ria bé. Sembla que estigui oblidat 
menys per la zona blava i fer-nos 
pagar per estacionar; d’això sí que  
se’n recorden!
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“Catalunya, que representa l’1,5% de la població de la Unió Europea, 
capta el 2,7% dels fons europeus pel desenvolupament econòmic. I és 
gràcies, en part, al gran teixit emprenedor que tenim”.

Se acerca el 28A. De momento, ¿en cuántas ocasiones y 
a cuantos partidos políticos han oído hacer mención al 
fraude fiscal? (Entre 65 y 90 mM€ anuales).

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

El màrqueting digital no té sentit sense resultats

Ja fa més de quinze anys que em dedico 
al món del màrqueting. Molt han can-
viat les coses en tot aquest temps. El 
que és un fet inqüestionable, és que la 

revolució digital que estem vivint durant les 
últimes dècades, ha aconseguit transformar 
per complet les regles del joc.
En les pròximes línies, intentaré respondre a 
la pregunta que molts de vosaltres pot ser que 
us hàgiu fet alguna vegada: com dissenyar i 
implementar correctament una estratègia de 
màrqueting digital per a qualsevol empresa?
La gran virtut d’aquest tipus de màrqueting 
està en què permet fer una segmentació molt 
acurada del públic objectiu. Es fan servir tèc-
niques, aplicacions i programes que ens per-
meten saber-ho tot del nostre “Target” i així, 
poder actuar en conseqüència. Com en tots 
els camps de la vida, la informació és poder, i 
en aquest cas ho és tot.  

D’altra banda, les tècniques i estratègies de 
màrqueting digital modernes es poden apli-
car a totes les empreses que ens passin pel 
cap. Aquestes s’aguanten sobre dos pilars fo-
namentals. En primer lloc, tota campanya de 
màrqueting online s’ha de basar en la creació 
de continguts de qualitat per als nostres ca-
nals de comunicació. És molt important que 
tota la informació que compartim amb els 
nostres clients o usuaris, generi interès i els 
hi desperti la curiositat. Això només s’acon-
segueix mitjançant una bona estratègia de 
continguts. 

En segon lloc, cal analitzar i saber interpretar 
de la millor manera possible, tots els resultats 
que anem obtenint durant les campanyes que 
implementem. Fet que ens permetrà identifi-
car ràpidament els errors, saber que és el que 
cal potenciar o estimular, i detectar possibles 
oportunitats de negoci. El més important per 
a qualsevol director de màrqueting és asse-
gurar el retorn de la inversió dels seus clients. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La inversió estrangera industrial també ha crescut el 
2018 a Catalunya

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Hem de pensar en nous productes o solucions 
de forma recurrent per tal que els competidors 

no ens facin fora del mercat.

economia i empresa Espai patrocinat per

Jepi Alberti
CEO, On Off Marketig
@jepialberti

Les tècniques i estratègies de màrqueting 
digital modernes es poden aplicar 

a totes les empreses que ens passin pel cap
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La renovació tecnològica, de 
mercat i el canvi cultural 
constant de la societat actu-
al ens porta a haver de pen-

sar en nous productes o solucions 
de forma recurrent per tal que els 
competidors no ens facin fora del 
mercat. Aquest fet comporta que 
el nombre de projectes d’industri-
alització, disseny o nous productes 
augmenta i per tant, la necessitat de 
fer una molt bona gestió dels matei-
xos.

Una bona gestió dels projectes (si-
gui el que sigui i del sector que si-
gui) demana una molt bona planifi-
cació i en aquest capítol, els catalans 
no som especialment bons. Segura-
ment hi ha un tema cultural darrera 
d’aquest fet, car és ben cert que ens 
agrada posar-nos “a treballar” abans 
de pensar i aquest fet acostuma a 
comportar la sensació d’apagar focs 
de forma diària, amb el seu corres-
ponent nivell d’estrès i angoixa. Se-
gurament no cal ser tant estrictes 
com en altres cultures, però una 
bona combinació de la nostra acti-
vitat amb una mínima planificació, 
ens faria molt més productius.

Hi ha diverses metodologies en el 
món, però us en recomanem una 
que coneixem prou bé i que és de 
fàcil aplicació: 
PMI www.pmi.org 
 

La metodologia esmenta que el 
temps del Cap de Projecte, entès 
com a responsable de la consecució 

dels resultats esperats del projecte, 
s’ha de centrar en la planificació 
(més del 80% del temps) i menys en 
l’execució.

Aquesta metodologia gestiona els 
projectes segons àrees de coneixe-
ment (fins a 10) i on les principals 
són:

1. Gestió dels interessats (Stakehol-
ders). Tenir controlades les perso-
nes a les que afectarà el projecte, en 
positiu o negatiu

2. Gestió de la comunicació. Molt 
relacionat amb el punt anterior. Cal 
comunicar en el moment oportú, de 
la forma adequada i a qui faci falta 
per assegurar l’èxit del projecte

3. Gestió del pressupost. Tot projec-
te ha de tenir un pressupost econò-
mic i és responsabilitat del cap de 
projecte tenir-ne cura

4. Gestió del temps. Important de 
cara a treure nous productes al mer-
cat. Endarrerir-nos 6 mesos pot ser 
crucial per a la supervivència de la 
nostra empresa

5. Gestió de la qualitat. Els projec-
tes s’han de fer en temps i cost, però 
complint amb els requisits de quali-
tat que els interessats demanen

6. Gestió dels riscos. Una bona pla-
nificació dels riscos inherents al 
projecte ens assegurarà que podrem 
respondre de forma adequada a de-
terminats temes

Algú te dubtes que seguint la me-
todologia aconseguiríem un millor 
control del projecte i per tant, el do-
mini el tindríem nosaltres?

Ens posem en marxa? 

Cesc Alcaraz 
Economista Soci-director FeedbackGround
@cescalcal 

El projecte em domina a mi, o el domino jo?

En el meu cas, tinc una agència de màrque-
ting i publicitat a Manresa que es diu On Off 
Marketing, i està especialitzada en la trans-
formació digital d’empreses del sector indus-
trial. En aquest àmbit concret, puc assegurar 
que queda molta feina per fer. Un percentat-
ge molt alt d’empreses no fan servir ni la seva 
pàgina web, ni els seus canals de comunica-
ció correctament. A vegades per desconei-
xença, altres per por, però al llarg dels últims 
cinc anys, m’he trobat amb un gran nombre 
d’empresaris que no s’havien ni plantejat in-
vertir diners en estratègies de màrqueting 
digital. Per sort, a poc a poc i amb el temps, 
això comença a canviar.
La veritat és que no podia ser d’una altra 
manera. Està demostrat que si una empresa 
utilitza el màrqueting digital com cal, la cap-
tació de nous clients, el retorn de la inversió 
i l’augment dels ingressos son tres coses que 
acaben succeint. 

Així doncs, pot resultar molt més rendible 
per a una empresa destinar una part del seu 
pressupost al màrqueting digital i prioritzar 
la seva implementació, que no pas gastar-se 
una quantitat molt important de diners en la 
contractació de nous comercials o en estratè-
gies de màrqueting tradicional. 

Això ho tenim claríssim i és un dels pals de 
paller de la nostra agència. Considerem que 
el més important és garantir el retorn de la 
inversió i l’obtenció de resultats comercials a 
mitjà i llarg termini. La nostra raó de ser pas-
sa per ajudar a les empreses a generar negoci 
amb els seus canals digitals, posicionar-les 
als principals cercadors de la xarxa per sobre 
de la competència, i aconseguir que siguin 
els clients els que s’interessin pels serveis o 
productes oferts sense la necessitat de sortir 
a buscar-los. Aquest és el factor clau de tot 
plegat i la idea amb la qual m’agradaria que 
us quedéssiu.
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Nou servei de   LLOGUER DE VEHICLES – RENT A CAR 

CONTACTE: rentacar@servisimo.es 
A SERVISIMÓ, concessionari oficial Volkswagen, Audi i Skoda, estrenem un nou servei de 
LLOGUER de vehicles amb una amplia varietat de models d’úl�ma generació equipats amb 
la millor tecnologia i seguretat.  

 

 

Marxes d’excursió amb tota la família? Has de fer un trasllat?  Ara pots llogar el Volkswagen que millor s’adap� a 
cada moment i a les teves necessitats gràcies a la gran varietat de models d’úl�ma generació, tant turismes com 
vehicles comercials, que posem a la teva disposició. I, com bé sabem que cada viatge és únic, també pots contractar 
serveis addicionals i accessoris. Amb el nostre sistema de lloguer flexibles només pagaràs pel que u�litzes, sempre 
amb preus ajustats i amb la garan�a del Grup Volkswagen. El servei ja es troba disponible a les nostres instal·lacions 
d’Igualada 938052117 (Barcelona), Tàrrega 973313406 i Mollerussa 973602963 (Lleida).  
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L’alcalde de Palerm, 
l’exministra de Turisme 

de Colòmbia, o 
l’exalcalde de Barcelona 

Joan Clos, alguns dels 
convidats

Tot a punt per a la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblidades
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte dia 13 
d’abril Igualada acull 
la quarta edició de 

la Jornada Gastronòmica de 
Plantes Oblidades, una inici-
ativa única al sud d’Europa, 
organitzada pel Col·lectiu Ei-
xarcolant, on les males herbes 
són les protagonistes. L’objec-
tiu de la jornada és posar en 
valor les espècies silvestres i 
les varietats agrícoles tradici-
onals, donant-ne a conèixer el 
seu ús i ensenyant com poden 
contribuir a fomentar una ali-
mentació saludable i una agri-
cultura sostenible.
De 10 del matí a 8 del vespre 
tindran lloc les més de 90 ac-
tivitats de la jornada distribuï-
des entre l’Espai Cívic Centre, 
la plaça de l’Espai Cívic Cen-
tre, el Passeig Verdaguer, el 
Casal de Passeig i la plaça del 
Gasògen mentre que la fira de 
productes silvestres i varietats 
tradicionals estarà situada en 
el carrer de la Trinitat, el car-
rer Sant Carles i el carrer dels 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l New Destinations 
Summit organitzat per 
l’Ajuntament d’Iguala-

da i Airbnb com a part del He-
althy Destinations Lab porta-
rà a Igualada desenes d’experts 
i governants internacionals. 
Entre els participants es tro-
ben personalitats com Chris 
Lehane, responsable de políti-
ca global i afers públics d’Air-
bnb; Sandra Howard Taylor, 
exviceministra de Turisme de 
Colòmbia; David Scowsill, ex-
president i CEO del WTTC; 
Taleb Rifai, exsecretari gene-
ral del WTTC i Maribel Ro-
dríguez, directora regional 
d’Europa i l’Amèrica Llatina 
del WTTC. 
L’esdeveniment comptarà amb 
representació d’alcaldes i res-
ponsables de turisme de ciu-
tats i regions de tot el món, 
com l’alcalde de Palermo, Le-
oluca Orlando; l’exalcalde de 
Barcelona, Joan Clos, i David 
Font, director de l’Agència Ca-
talana de Turisme.
El New Destinations Summit 
forma part de les activitats 
del Healthy Destinations Lab, 
desenvolupat per Airbnb en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment d’Igualada. El pròxim 9 
de maig es reuniran a Iguala-
da experts en turisme de tot el 
món per parlar i debatre sobre 
els reptes del turisme sosteni-
ble, la creació de noves desti-
nacions sostenibles i el rol dels 
emprenedors en el món del 
turisme.
L’esdeveniment tindrà també 
una marcada participació fe-
menina. A més de les ja men-
cionades exministra de Turis-
me de Colòmbia i directora 
regional d’Europa i l’Amèri-
ca Llatina del WTTC, tam-
bé participaran l’alcaldessa 
de Setúbal (Portugal), Maria 
das Dores Meira; les expertes 
en turisme Bernadett Papp i 

Esquiladors.
Entre les activitats destaquen 
els tasts, els tallers i les píndo-
les etnobotàniques, que són 
una de les novetats d’enguany 
i consisteixen en la realització 
de 5 tallers de curta durada 
en una hora i mitja. Algunes 
de les activitats requereixen 
d’inscripció prèvia ja que te-
nen places limitades. Per al-
tra banda, tot i que la majo-
ria d’activitats són gratuïtes, 
també n’hi ha algunes, com els 
tallers o el dinar, que són de 

pagament. Les inscripcions es 
poden realitzar a través de la 
web: www.eixarcolant.cat.
La jornada compta amb el su-
port de l’Ajuntament d’Iguala-
da, la Diputació de Barcelona, 
el Consell Comarcal de l’Anoia 
i la Universitat de Barcelona. 
Per últim, cal posar de relleu 
que tota l’organització de la 
jornada es duu a terme de for-
ma altruista i que aquesta no 
seria possible sense els més de 
100 voluntaris que coordinen 
i gestionen totes les activitats.

Una quinzena de dones amb estudis 
universitaris, en un curs per trobar feina
REDACCIÓ / LA VEU 

U na quinzena de do-
nes formarà part del 
segon grup del pro-

grama Atenea, que impulsen 
l’Ajuntament d’Igualada i Ano-
ia Activa. Es tracta de dones 
amb una titulació tècnica su-
perior o universitària, o amb 
una trajectòria professional 
consolidada, que trobaran for-
mació, orientació i acompa-
nyament per ocupar llocs de 
treball adequats als seus perfils 
professionals. El grup treballa-
rà durant el segon trimestre del 
2019, i la passada setmana ja es 
va celebrar la primera trobada. 
Si alguna persona està interes-
sada a unir-se a Atenea, les ins-
cripcions encara estan obertes 
a través d’Ig-Nova Ocupació.
Atenea es va iniciar el 28 de 
gener, amb un primer grup 
de quinze participants amb el 
qual es va treballar durant tot 
el primer trimestre. El passat 
dimarts, 2 d’abril, van comen-
çar les trobades amb un segon 
grup d’una quinzena de dones, 
que se’n podrà beneficiar du-
rant el segon trimestre.
Atenea és un programa inno-
vador en el terreny de la igual-

tat d’oportunitats en el mercat 
de treball, amb l’objectiu de 
fomentar la inserció laboral de 
dones que tenen un alt nivell 
de qualificació professional i 
que, tot així, tenen dificultats 
alhora d’integrar-se al món la-
boral, o bé de promocionar-se 
dins l’empresa. Compta amb 
un nivell molt alt d’inserció i, 
en les darreres edicions, dues 
de cada tres participants han 
trobat feina. 
El servei d’orientació profes-
sional i elaboració del propi 
projecte professional ofereix 
acompanyament en tot el pro-
cés de recerca de feina i d’inser-
ció laboral, mitjançant sessions 
de grup i tutories individuals.
Les participants reben forma-

ció grupal a través de tallers 
d’educació emocional per tre-
ballar competències que afa-
voreixin la recerca de feina i la 
inserció laboral. També es fan 
tallers on es treballen estratè-
gies i tècniques per a la recer-
ca activa de feina, i finalment, 
el programa inclou sessions de 
networking amb empreses i 
reclutadors per generar opor-
tunitats professionals per a les 
participants. A més, poden fer 
pràctiques laborals a les em-
preses. 
Per a sol·licitar més informació 
es pot contactar amb Ig-Nova 
Ocupació, al carrer Lleida 78, 
trucar al 93 805 57 10 o bé en-
viar un correu a ignovaocupa-
cio@aj-igualada.net.

AirBnB farà a Igualada 
una cimera de turisme 
sostenible, el 9 de maig

Anna Merino; l’emprenedora 
portuguesa Rita Duarte i l’em-
prenedora local i cofundadora 
del REC.0, Cristina Domè-
nech, entre d’altres.

Taula rodona amb 
experiències
Entre les diferents ponències i 
xerrades està prevista la cele-
bració d’una taula rodona amb 
alcaldes de diverses localitats, 
que exposaran i debatran ini-
ciatives i experiències de pro-
moció del turisme sostenible.
El Healthy Destinations Lab 
és una iniciativa única impul-
sada per l’Ajuntament d’Igua-
lada i Airbnb, amb l’objectiu 
de construir i promoure un 
turisme sostenible a la ciutat 
i la comarca de l’Anoia que 
beneficiï tothom: famílies lo-
cals, empreses i comunitats. A 
través de diversos tallers s’ha 
anat treballant l’estratègia tu-
rística d’Igualada i s’ha dotat 
els igualadins d’eines i conei-
xements per formar part d’un 
turisme sostenible, que posi 
en valor la cultura, el patrimo-
ni i el territori amb respecte 
pel medi ambient i la comuni-
tat que l’acull. 
Per altra banda, el Lab també 
té com a objectiu poder ajudar 
a desenvolupar una metodo-
logia per la creació de desti-
nacions turístiques eficients 
i sostenibles, que tinguin un 
impacte positiu per les pobla-
cions, i que posarà Igualada a 
l’avantguarda del sector turís-
tic.
Els detalls de la jornada es po-
den trobar al web www.new-
destinationssummit.com.  
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Fa poques setmanes la sèrie de 
televisió The Walking Dead, 
ficció de la cadena AMC on 
els éssers humans lluiten per 
sobreviure en el context d’un 
futur apocalíptic, exemplifica-
va en un dels seus episodis el 
valor de les fires com a actius 
per establir vincles comercials i 
socials entre diferents comuni-
tats humanes en favor del pro-
grés i el desenvolupament.
Més enllà de ficcions televi-
sives, la realitat és que des de 
temps immemorials les fires 
han estat i encara son activitats 
importants per a l’intercanvi de 
productes i serveis. Cites que, 
de forma més o menys regular, 
actuen com a punts d’encontre, 
participació i confraternització 
dins d’una comunitat hetero-
gènia i que han anat evoluci-
onant per compaginar la part 
comercial amb propostes d’oci 
que en complementen i diver-
sifiquen la oferta. Fins hi tot, 
amb els anys, moltes d’elles han 

aconseguit establir marques 
d’identitat pròpies que en dis-
tingeixen i determinen el ca-
ràcter i la oferta.
L’Associació Nou Centre 
d’Igualada ha estat la impul-
sora d’aquest tipus d’activitats 
a la Zona Nord d’Igualada, 
dirigides a dinamitzar l’acció 
comercial del petit comerç i a 
potenciar les activitats de barri, 
on petits i grans es troben per 
gaudir d’una jornada comerci-
al i festiva en família, tant ne-
cessàries per a la cohesió soci-
al. Així, des de fa cinc anys, ha 
estat la promotora de les Fires 
de Primavera i de Tardor a la 
zona de l’església de la Sagra-
da Família i, des de en fa no-
més dos, del Festival Naturveg 
(substitueix la F. de Tardor), 
dedicat a la cultura vegana.
El passat 6 d’abril es va fer la 
5a edició de la Fira de Prima-
vera, que cada any s’organitza 
per aquestes dates a la Plaça de 
la Sardana, al costat de l’esglé-

sia de la Sagrada Família. Un 
fira-mercat jove amb caràcter 
propi i camí per recórrer ja 
que, com qualsevol altra acti-
vitat, requereix temps i esforç 
dels comerços i dels veïns per 
consolidar-se.
Enguany la fira va tornar a 
mostrar part de la oferta co-
mercial de la zona nord d’Igua-
lada i va comptar amb la pre-
sència de nombrosos artesans 
vinguts d’altres indrets del país. 
A més, els més petits van po-
der gaudir dels tallers i jocs a 
proposta de l’Escola Monalco 
i la Creu Roja Anoia als seus 
respectius estands i també van 
poder veure el funcionament 
d’un vehicle d’emergències 
des de dins i com treballen els 
professionals de la Creu Roja. 
Entre els diferents estands els 
artistes Sergio Suñer, Assump-
ta Saumell, Carlota Delgar i 
Pilar Carballo van exposar els 
seus quadres als plafons habi-
litats, complementant l’oferta 
comercial amb la vessant més 
cultural i artística. A mig matí 
el grup de percussió Konka-
trons va recórrer els carrers 
més comercials dels barris i va 
acabar la seva actuació a l’àrea 
de la fira pels volts dels migdia. 
Finalment, un vermut solidari 
i un arròs negre pels assistents, 
amb la participació del Restau-
rant Canaletes, Opcinatura i la 

Creu Roja Anoia, va servir per 
tancar la fira d’enguany.

La càmera russa
Els visitants que a mig matí 
passejaven per la fira s’aturaven 
encuriosits davant d’una càme-
ra fotogràfica clàssica de fabri-
cació moderna (1975, URSS) 
propietat del col·leccionista 
Marc Claramunt, plantada so-
bre trípode al vell mig del car-
rer Pierola. Professor de pro-

fessió i aficionat a les càmeres 
clàssiques de fabricació russa 
d’entre finals del s. XIX i finals 
de s. XX, en va estar explicant 
el funcionament als curiosos 
i, també, com la Revolució 
Russa va canviar la manera de 
veure i entendre el món, tam-
bé pel que fa a la fotografia i la 
publicitat. I és que fins aquell 
moment les fotografies es feien 
a l’alçada dels ulls. Aleksandr 
Ródtxenko, fotògraf revolucio-
nari, va començar a moure de 
lloc la càmera – una antiga Lei-
ca -, establint així les bases de 
la fotografia que coneixem avui 
en dia. Uns fonaments que, a la 
llarga, la dreta i el capitalisme 
va anar incorporant de l’ideari 

comunista per tal de desenvo-
lupar les seves polítiques de 
propaganda arreu del món. No 
obstant, i com a curiositat, va 
apuntar que aquest tipus de 
càmeres van estar en fabrica-
ció durant 100 anys a la Unió 
Soviètica i que no va ser fins a 
mitjans dels anys 70 del segle 
passat, després de la caiguda de 
la URSS, que es van deixar de 
fabricar.

Els polítics visiten la fira
En plena campanya electo-
ral per les generals del 28 
d’abril i les municipals del 
maig, els candidats a l’alcal-
dia d’Igualada Marc Castells 
(JxCat) i Enric Conill (ERC) 
també van fer acte de pre-
sència a la Fira de Prima-
vera. Més tard, se’ls va unir 
la filòloga i ex-consellera de 
cultura Laura Borràs, can-
didata i número 2 de Junts 
per Catalunya per Barcelona 
al Congreso de l’Estat Es-
panyol, que també va voler 
passejar-se per la fira i es va 
interessar per alguns dels 
comerços de la zona.

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família) ·  Tel. 93 805 59 18
botiga@opcinatura.com ·  w w w . o p c i n a t u r a . c o m

botiga
autoservei

opcinatura

Els productes ecològics es produeixen sense pesticides ni adobs de síntesi química.
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El Consell Comarcal convoca els 
ajuts de menjador escolar
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia ha obert la 
convocatòria de sol·li-

cituds de subvencions per a 
l’atorgament d’ajuts individu-
als per a la utilització del ser-
vei escolar de menjador per a 
alumnes escolaritzats en cen-
tres de segon cicle d’educació 
infantil, educació primària, 
secundària de jornada parti-
da, a més d’educació especial 
de centres públics i concertats 
de la comarca de l’Anoia.
Pot sol·licitar aquest ajut 
l’alumnat que estigui matricu-
lat el proper curs 2019-2020 a 
un centre educatiu de l’Anoia 
dels citats, faci ús del servei de 
menjador escolar i no li  cor-
respongui la gratuïtat del ma-
teix i no estiguin en acolliment 
residencial. També cal que tin-
gui una renda màxima famili-
ar anual de l’any 2018 en què el 
primer sustentador principal 
no superi els 10.096,50 euros, 
que el segon sustentador prin-
cipal no superi els 5.048,30 
euros, que la resta de susten-
tadors no passin dels 2.524,15 
euros i per cada infant de la 
unitat familiar no se superin 
els 3.028,95 euros.
Els sol·licitants cal que pre-
sentin l’imprès corresponent 
amb les dades i signatura dels 
membres majors d’edat de la 
unitat familiar; el volant de 
convivència col·lectiu amb 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 13 
d’abril, l’Ajuntament 
d’Igualada renovarà 

la tradicional ofrena del Ciri 
Votiu a la Mare de Déu de 
Montserrat. Aquest costum, 
que es va recuperar a la dèca-
da dels anys ’90, recorda que 
l’any 1.515 i amb la voluntat 
d’evitar l’arribada d’una epi-
dèmia de pesta procedent de 
Barcelona, els consellers de la 
vila d’Igualada van demanar 
protecció a la Mare de Déu 
duent-li un ciri. 
Aquest any 2019, la comitiva 
encapçalada per l’Ajuntament 
d’Igualada comptarà amb la 
participació de la Coral Infan-
til Gatzara, de l’Institut Pere 
Vives Vich i de la Parròquia de 
la Sagrada Família, que cele-
bren els seus cinquantenaris, i 
també de l’Espeleo Grup Ano-
ia - EGAN, que commemora 
els seus trenta anys. Sortiran 
amb autobús des de l’estació 
d’Igualada, participaran en la 
missa conventual a la Basílica 
de Montserrat i, abans de la 
tornada, seran rebuts pel Pare 
Abat en audiència especial.

Avui, Sisè Divendres 
de Pregària al Sant Crist
Aquest proper divendres dia 
12 d’abril, a ¾ de 8 del vespre, 
i al Santuari de la Mare de Déu 
de la Pietat, tindrà lloc el sisè 
dels Misereres o Divendres de 
Pregària al Sant Crist d’Igua-
lada, que tradicionalment 

una vigència màxima de tres 
mesos i el qual inclogui tots 
els membres de la unitat fa-
miliar; el DNI/NIE de tots 
aquests membres; i una foto-
còpia de totes les pàgines em-
plenades del llibre de família 
o el certificat de naixement. 
L’alumnat de nova incorpora-
ció el curs 2019-2020 també 
haurà de presentar el certi-
ficat emès pel centre escolar 
en què consti l’Identificador 
d’Alumne (IDALU) dins del 
Registre d’Alumnes de Cata-
lunya (RALC). També caldrà 
aportar la vida laboral dels 
membres de la família en ac-
tiu, el certificat de la quantitat 
de Renda Garantia de Ciuta-
dania en el cas que es percebi i 
el certificat de cotitzacions de 
les persones que estiguin do-
nades d’alta al Sistema Especi-
al de Treballadors de la Llar de 
la Seguretat Social.

El termini de presentació de 
sol·licituds per als alumnes 
acaba divendres 17 de maig. 
De la seva banda, els centres 
educatius presentaran fins 
dimarts 21 de maig la relació 
de sol·licituds (indicant si hi 
ha germans) i el número de 
RALC/IDALU dels alumnes 
amb la documentació corres-
ponent al registre general del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
L’import de les ajudes ani-
rà a càrrec de la partida 
36/480.00.01/320 dels pressu-
postos de 2019 i de 2020 del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
El Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalu-
nya garanteix la dotació eco-
nòmica per a cobrir els ajuts 
del 50% o bé del 100% per a 
aquelles sol·licituds que com-
pleixin els requisits exigits en 
aquestes bases.

Demà dissabte, 
ofrena del Ciri Votiu 
a Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls empresaris igualadins 
Jordi Martínez i Xavier 
Figueres es presenten a 

les eleccions de la Cambra de 
Comerç de Barcelona dins de 
la candidatura Equip Cambra 
Tusquets, liderada per l’em-
presari Carles Tusquets, candi-
dat a la presidència de l’entitat.
Xavier Figueres, de Cellers 
Figueres, i Jordi Martínez, 
d’Electrodomèstics Martínez 
tots dos expresidents d’Igua-
lada Comerç, es presenten per 
la categoria del sector comerç. 
Els dos, acompanyats de Car-
les Tusquets a Igualada, s’han 
mostrat molt il·lusionats per 
poder formar part de la candi-
datura Equip Cambra Tusquets 
i per poder portar a la Cambra 
les reivindicacions pròpies del 

s´uneix a la commemoració 
de la diada de la Mare de Déu 
de la Pietat.
La  celebració serà presidida 
pel Pare Andreu Trilla. Hi in-
tervindrà en la part musical 
com ve essent tradicional, la 
Schola Cantorum, dirigida 
per Antoni M. Prat i acom-
panyada a l’orgue per Josep 
Xaubet.
El divendres passat tingué lloc 
el darrer dels Misereres cele-
brat a l’església del Roser. En 
aquesta ocasió presidí la cele-
bració Mn Josep Maria Vila-
seca, rector de la parròquia de 
Santa Maria de l’Alba de Tàr-
rega (Urgell), parròquia en la 
qual s’hi venera la imatge del 
Sant Crist Trobat. Tingueren 
cura de les pregàries i ofre-
nes, membres de l’esmentada 
comunitat parroquial, mentre 
que dirigí els cants en Floren-
ci Oliva acompanyat a l’orgue 
per Lluís Victori.
Horaris de Rams a la pàgina 
d’Espai de Fe (pàg. 60).

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Dr. Joan Miquel No-
guera, del Servei de 
Traumatologia de 

l’Hospital d’Igualada, va pre-
sentar al Congrés de l’Ameri-
can Academy of Orthopaedic 

Presència de l’Hospital 
en un congrés a Las Vegas

Xavier Figueres i Jordi Martínez, a les 
eleccions de la Cambra de Comerç

seu territori i del sector del co-
merç.
Els tres empresaris han apro-
fitat per visitar diversos esta-
bliments de la zona i per fer 
una trobada amb empresaris 
dels diferents sectors del tei-
xit industrial i comercial de la 
Conca d’Òdena. Així mateix, 
han explicat algunes de les 
seves propostes, com la recla-
mació d’una millora de les in-

fraestructures i connexions de 
l’Anoia amb Barcelona i altres 
ciutats del territori, així com 
infraestructures digitals adap-
tades al segle XXI. 
Les eleccions a la Cambra de 
Barcelona se celebraran entre 
el 2 i 8 de maig (del 2 al 7 de 
forma remota, i el 8 de forma 
presencial) i estan convocats a 
votar més de 400.000 empresa-
ris i autònoms.

Surgeons, a Las Vegas, un es-
tudi (amb col·laboració amb 
l’Hospital del Mar i de l’Hos-
pital Trias i Pujol) que analitza 
l’evolució de pacients que havi-
en patit fractures de l’húmer.  
El congrés va reunir a trenta 
mil inscrits de diversos països.
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REDACCIÓ / LA VEU 

El Mercat de la Masuca 
d’Igualada endolci-
rà la Pasqua d’aquest 

any amb un regal per a totes 
les persones que s’acostin al 
mercat municipal d’Igualada. 
Els paradistes i comerciants 
de l’Associació de Botiguers 
de la Masuca repartiran ous 
de xocolata i, a més, es farà 
un curs de mones de Pasqua 
de la mà del mestre pastisser 
Josep Maria Altarriba Roch.
Els comerciants volen cele-
brar Pasqua d’una forma molt 
original i dolça i per això re-
partiran més de 4.000 ous de 
xocolata per a totes aquelles 
persones que s’acostin i com-
prin al Mercat de la Masuca 
durant dos dies: el dijous 18 
d’abril i el dissabte 20.
Hi haurà un ou de xocolata 
per a cada compra que es rea-
litzi en un establiment de l’as-
sociació que aplega la pràctica 
totalitat dels comerciants de 
la Masuca. Serà un regal serà 
directe, sense sorteig i fins a 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da, MODACC i FITEX 
han presentat aquest 

dimarts el projecte Igualada 
Fashion Lab a una desena d’en-
titats i agents socioeconòmics 
de l’Anoia, convidant-les a 
implicar-s’hi i sumar esforços 
per a fer-lo realitat. L’Igualada 
Fashion Lab és un Pla d’Espe-
cialització Competitiva Terri-
torial (PECT) de les indústries 
del disseny de la comarca per 
als propers dos anys. Compta 
amb un pressupost total de 
gairebé dos milions d’euros, 
dels quals un 50% prové dels 
fons FEDER i un 25% de la 
Diputació de Barcelona.
L’Igualada Fashion Lab l’im-
pulsa un consorci format per 
l’Ajuntament d’Igualada com 
a entitat coordinadora, l’Agru-
pació Catalana del Tèxtil i 
la Moda i la Fundació Priva-
da per a la Innovació tèxtil 
d’Igualada com a entitats sòci-
es, i els ajuntaments de Santa 
Margarida de Montbui, Vila-

nova del Camí i Òdena com a 
participants.
El passat 2 d’abril, el consorci 
es va reunir amb representants 
de l’Igualada Leather Cluster, 
TIC Anoia, l’Institut Milà i 
Fontanals i l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny Gaspar Camps 
“La Gaspar”. Altres agents que 
també es preveu implicar són 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia, Fira d’Igualada, Disseny 
Igualada, la Universitat de 
Lleida o la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena.
La trobada va servir per infor-
mar els agents socioeconòmics 
sobre les accions que es duran 
a terme durant els propers dos 

anys, així com la forma en què 
poden participar i implicar-se 
en el seu desplegament.
Les entitats col·laboraran amb 
Igualada Fashion Lab de tres 
maneres. D’entrada, faran 
activitats de difusió i seran 
finestres del projecte per a 
les empreses vinculades a les 
indústries del disseny en els 
seus àmbits i territoris. A més, 
participaran en l’organitza-
ció coordinada d’activitats de 
transferència de coneixement 
i promoció comercial adreça-
des a les empreses. Per últim, 
estan convidades a compartir 
propostes en el marc de les ac-
tivitats del projecte.

La Masuca regalarà 4.000 
ous de Pasqua

exhaurir existències. En total 
hi haurà més de 4.000 ous per 
a la quarantena de botigues 
membres de l’Associació de 
Botiguers de la Masuca.
A més, el Mercat de la Ma-
suca organitzarà el mateix 
dijous 18 d’abril un taller de 
mones de la mà del mestre 
pastisser Josep Maria Altarri-
ba Roch. El taller es farà de 5 
de a la tarda a les 8 del vespre 
a l’Aula de Cuina i serà gratuït 
per a tothom.
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El gremi va participar en els Tres Tombs d’Anglesola.

La plantilla de Buff fa un 
donatiu de 2.000€ a Càritas
REDACCIÓ / LA VEU 

L a darrera setmana de 
març Almudena  Cara 
i Jordina Lluch de l’em-

presa Original Buff, S.A es van 
reunir amb Salvador Serra 
i Montserrat Roca de  Càri-
tas Anoia–Segarra per fer el 
lliurament d’una donació de 
2.000 euros pels projectes de 
Càritas.
Cada any els treballadors de 
l’empresa celebren un mercat 
de Nadal solidari i els bene-
ficis obtinguts els destinen a 
entitats, associacions, funda-
cions o projectes escollits pels 
mateixos empleats. Aquest 
any han decidit donar part de 
la recaptació a Càritas.
Càritas destinarà aquest re-
cursos a l’arranjament d’un 
pis on hi podran viure perso-

nes amb risc de vulnerabili-
tat que tenen molta dificultat 
per trobar un habitatge digne. 
Per Càritas és molt important 
“comptar amb la solidaritat 
d’empreses i particulars per 
poder mantenir la indepen-

dència i la llibertat a l’hora de 
decidir les ajudes i de definir 
els projectes. Esperem que 
gestos com aquest es repetei-
xin i que la solidaritat amb les 
persones vulnerables del nos-
tre entorn vagi creixent”.

Veredicte del Gremi de Traginers del 
concurs fotogràfic dels Tres Tombs

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de dur a terme 
el lliurament de pre-
mis del Concurs de 

Dibuix Infantil, ara arriba el 
torn d’anunciar els guanyadors 
del Concurs Fotogràfic orga-
nitzat també per l’Antic Gremi 
de Traginers i per l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada.
El passat 6 d’abril, el jurat for-
mat per José Luís Fillat Claver, 
Carmel·la Planell Lluís i Delfí 
Ramírez Sala, després d’exa-
minar les 63 obres presenta-
des, han determinat establir el 
següent:
- 1r Premi Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada a  “L’Al-
bert” de Manel Caballé Mi-
quel, d’Igualada. 
- 2n Premi Camins I Associ-

ats, S.A. Corredoria d’Assegu-
rances a “Quatre cavalls” de 
Neus Aguilera Vilamajó, de 
La Pobla de Claramunt.
- 3r Premi Taller Electromecà-
nic Pujol a  “Cavall i carreter - 
04” de Jordi Sánchez Brualla, 
de Cerdanyola del Vallès.
- 4rt Premi Gerard Jardins a 
“Traginers amb el carro de les 
bótes” de Manel Marimon I 
Gomis, d’Igualada.
- 5è Premi Instal·lacions Litre 
y Amper  S.L. a “El carro del 
Sant” de Míriam Marimon I 
Gumà, d’Igualada.
- Premi Especial Trofeu Pei-
xos J. Dueñas  a  “Traginers 
amb el carro de les bótes” de 
Manel Marimon I Gomis, 
d’Igualada.
El Dissabte 4 de maig a les 7 
de la tarda es lliuraran els pre-

mis als guanyadors al mateix 
temps que s’inaugurarà l’ex-
posició. Les obres  s’exposa-
ran a la Sala Ramon Godó, de 
l’Agrupació Fotogràfica del 4 
al 19 de maig.
D’altra banda, el Gremi de 
Traginers aquest passat diu-
menge 7 d’abril es va despla-
çar a Anglesola, una de les 
darreres poblacions del terri-
tori català que celebra els Tres 
Tombs. Els igualadins hi van 
participar amb l’emblemàtic 
carro de la palla, el carro de 
trabuc i dos carruatges parti-
culars.
La propera sortida es realitza-
rà diumenge 5 de maig a Rubí, 
on enguany tindrà lloc la XXII 
Trobada Nacional dels Tres 
Tombs, per tal de posar punt i 
final a la temporada traginera.

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar 
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 26/4/2019.  En 
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es 
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a 
destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA



Representants de les direccions dels instituts 
Badia i Margarit i Milà i Fontanals d’Igualada.

Demà dissabte, 
calçotada dels veïns del 
barri de Sant Agustí

L’Institut Milà i Fontanals oberirà la 
doble titulació Batxillerat-Batxibac
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Demà dissabte 13 d’abril, l’As-
sociació de Veïns i Comerci-
ants de Sant Agustí, celebra la 
seva popular calçotada, un dia 
ple d’activitats festives que per 
vuitè any consecutiu s’obra a la 
participació dels igualadins. 
Aquesta trobada gastronò-
mica segueix amb la voluntat 
d’un ús veïnal de l’espai públic.
L’acte  marca la primera activi-
tat del nou any, on veïns i ve-
ïnes s´asseuen plegats un cop 
més per degustar 10 calçots 
amb la seva immarcable salsa 
feta per gent del carrer, carn 
a la brasa, un tall de botifar-
ra i pa amb tomàquet, aigua 
o vi i de postres, un any més 
taronja. 

Actes a partir de les 11
Tots els productes de comer-
ços del barri i el preu són 12€.
Els actes comencen a partir 
de les 11 al carrer Sant Agustí. 
A les 12, Ball del gegant Tinet 
del Serral de les Forques” de 
Tous. A les 2, calçotada. A les 
4, sobretaula amb entrega del 
premi del Concurs de Balcons.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l BatxiBac és la doble 
titulació de Batxille-
rat (Espanya) i el Bac-

calauréat (França) fruit d’un 
acord entre el govern espanyol 
i el govern francès per oferir 
les dues titulacions en ambdós 
països. 
El BatxiBac es pot cursar en 
qualsevol modalitat - huma-
nística, social, científica i tec-
nològica- i comporta fer el 
trenta per cent de les hores 
de batxillerat en francès (amb 
matèries i estades a França) i 
fer una prova final externa per 
tal d’obtenir la doble titula-
ció. El BatxiBac, a banda de la 
competència en llengües (els 
alumnes acreditaran el nivell 
B2 de francès en acabar el Bat-
xillerat), els ofereix una titu-
lació internacional i, per tant, 
obre una nova via d’accés a la 
Universitat. 

Places limitades
El curs 2019-20, l’institut Milà 

L’artista nordamericà 
David Carson farà el 
cartell del Rec.019

La vintena edició del Rec.019 
tindrà un cartell d’excepció 
creat pel director d’art David 
Carson, un dels dissenyadors 
gràfics més prestigiosos del 
món. Conegut pels seus in-
novadors dissenys de revistes 
i per l’ús de la tipografia ex-
perimental, Carson ha volgut 
que el cartell de la propera 
edició del Rec.0 reflectís l’es-
sència i la filosofia del festival 
amb el seu estil propi. L’artista 
nord americà va ser a Iguala-
da durant uns dies on va po-
der conèixer de primera mà 
el barri del Rec i va compar-
tir experiències amb l’artista 
igualadí Ramon Enrich, direc-
tor d’art del Rec i amic perso-
nal de Carson. 
Els crítics d’art coincideixen a 
dir que David Carson és una 
de les figures més destacades 
del disseny contemporani. Des 
del seu estudi  a Nova York, ha 
treballat per clients com Pepsi 
Cola, Ray Ban, Nike, Microso-
ft, Giorgio Armani, American 
Airlines, Levi Strauss, Sony, 
Toyota, Warner Bros, CNN, 
o Mercedes-Benz, entre molts 
d’altres. 

i Fontanals oferirà el BatxiBac 
com a continuació del projec-
te de l’institut Badia i Marga-
rit –amb un projecte educatiu 
que contempla el francès i les 
matèries en llengües estrange-
res des de primer de l’ESO. Hi 
podrà  accedir l’alumnat amb 
el nivell exigit de francès.  Les 

places són limitades a 12 i cal 
fer una prova d’accés. 
El projecte BatxiBac públic a 
Igualada arriba per la neces-
sitat de donar continuïtat al 
projecte iniciat per l’institut 
Badia i Margarit. És fruit d’un 
treball intens i conjunt de les 
direccions tant del Milà i Fon-
tanals  com del Badia i Marga-
rit  per tal de sumar les poten-
cialitats dels dos centres amb 
una línia continuista i unes 
instal·lacions òptimes. 
Per a més informació es po-
den consultar els espais espe-
cífics Batxillerat i BatxiBac a la 
web del centre: https://agora.
xtec.cat/iesmila/oferta-educa-
tiva/batxillerat/ 

L’Organisme de Gestió Tributària
posa en marxa la cita prèvia 
a la seva xarxa d’o�cines.

Demana cita prèvia per a tots els tràmits, excepte per a:
· Registre general ORGT
· Domiciliacions bancàries
· Còpia de documents per pagar i justi�cants de pagament
· Informació d’embargaments

Sol·licita aquest servei
a través de la web: 
    www.orgt.cat/cites
o per telèfon:      
    932 029 802 
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Igualada commemora el 100 aniversari 
de la Guerra de la Independència
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Portada de l’edició estatal del diari ABC amb la descoberta de la placa sobre els 100 anys de la Batalla del Bruc, amb la presència dels 
Infantes de España, que encara es pot veure avui dia a la façana de la Basílica de Sta. Maria.  A la dreta, reportatge fotogràfic d’aquell dia.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l mes de juny del 1908, 
Igualada es va vestir de 
gala per a commemo-

rar els cents anys de la Guerra 
de la Independència o també 
dita Guerra del Francès, en 
la victòria contra l’exèrcit de 
Napoleó. Aquest conflicte bè-
l·lic ha deixat per a la història 
capítols tan coneguts i mig 
convertits en llegendes com El 
Timbaler del Bruc. 
Precisament Igualada va cele-
brar el primer segle d’aquella 
guerra tot recordant el paper 
dels herois igualadins -que 
formaven el Somatent de la 
ciutat- en la batalla del Bruc, 
conduits per Antoni Franch 
Estalella. 
El 6 de juny, van començar a 
la ciutat els solemnes actes. 
Diuen les cròniques que “el 
día 7, la Infanta Maria Teresa, 
en nombre del Rey, impone la 
corbata, con los entorchados de 
capitán general, a la bandera 
del Santo Cristo de Igualada, 
como homenaje a los héroes de 
aquella gloriosa jornada”.
Els honors de Capità General 
a la bandera van ser concedits 
per Reial Decret de 19 d’abril 
de 1893, i l’ús de les insíg-
nies per Reial Ordre de l’11 
de maig de 1907. Igualada va 
viure festes commemoratives 
durant cinc dies sencers, fins 
el 10 de juny.

Antoni Franch, 
l’heroi igualadí
El gran heroi d’aquella batalla 
del Bruc va ser un igualadí: 
Antoni Franch i Estalella, del 
qui en podem veure la tomba 
al cementiri vell de la ciutat, i 
també una estàtua a la Plaça 

1908 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Castells. 
Nascut a Igualada el 9 d’agost 
de 1778, fou un propietari i fa-
bricant tèxtil, cap del sometent 
igualadí durant la Guerra del 
Francès, convertit en militar i 
nomenat comandant i tinent 
coronel en acabar la guerra.
Franch era un terratinent que 
el 1808 fou dels primers igua-
ladins a organitzar la resistèn-
cia davant la invasió francesa. 
El 4 de juny de 1808 hi havia 
pressió popular que volia llui-
tar contra els francesos. Això 
forçà el Consistori igualadí 
que l’anomenà, juntament 
amb Josep d’Olzinelles, comis-
sionat per anar a Vilafranca 

del Penedès a demanar armes. 
Aconseguí 97 escopetes. 
El 6 de juny de 1808 participà 
amb èxit a la primera batalla 
del Bruc com a comandant del 
sometent igualadí, unint for-
ces amb el manresà Maurici 
Carrió i Serracanta, coman-
dant del sometent manresà. 
Els dies següents participà en 
batalles a Molins de Rei, el dia 
11, a l’Ordal, el dia 12, a la roca 
de Daroch, el dia 13, i de nou 
al Bruc, el dia 14 en la segona 
batalla del Bruc. 
També lluità a Òdena, Jorba i 
Sant Sadurní d’Anoia i es con-
vertí en un personatge popu-
lar. 
El febrer de 1809 els seus ad-
versaris entraren a Igualada i 
cremaren la seva casa, robaren 
el gra i tallaren la seva vinya i 
oliveres. 
Un mes després, prop de Man-
resa, atacà amb 500 homes 
l’exèrcit francès, li causà greus 
pèrdues i s’apoderà de 2 car-
ros de municions. Pocs dies 
després, amb 1.800 homes, 
va obligar al general Joseph 
Chabran a abandonar la seva 
posició, trencant així la línia 
del riu Llobregat. 
L’agost de 1809 es va dissol-

dre la Junta de Govern de la 
resistència i fou nomenat bat-
lle d’Igualada. Posteriorment 
fou nomenat tinent coronel en 
acabar la guerra.
A Igualada hi ha un carrer 
amb el seu nom, una placa a 
la casa on va néixer i una està-
tua que presideix la plaça Cas-
tells, on està representat com a 

Publicitat local de l’any 1908, 
de la Fonda Tarrats de la Rambla Nova.

guerrer que alça amb energia 
la mà esquerra per aturar els 
francesos i sosté l’espasa fer-
mament amb la mà dreta. Un 
retrat seu forma part de la Ga-
leria de Catalans Il·lustres de 
l’Ajuntament de Barcelona. Va 
morir a Igualada el 18 de març 
de 1855.

Estàtua d’Antoni Franch, a la plaça Castells.



El Centre Cívic de Fàtima 
va celebrar el 24è aniversari
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Centre Cívic de Fàti-
ma d’Igualada celebra 
aquest 2019 el 24è ani-

versari de la seva posada en 
marxa. Per això, les entitats 
que participen habitualment 
en la seva activitat, juntament 
amb la regidoria d’Entorn 
Comunitari, han dut a terme 
dissabte, 6 d’abril, una jornada 
farcida d’activitats obertes al 
barri i al conjunt de la ciutat. 
Durant el matí hi ha hagut 
una xocolatada i tallers fami-
liars amb els infants com a 
protagonistes. S’ha inaugurat 
també l’exposició dels treballs 
fets pels alumnes que partici-
pen en els diferents cursos i 
tallers del centre. 

Ja a la tarda, s’ha celebrat una 
nova edició de la iniciativa De 
collita pròpia, amb les millors 
actuacions de l’alumnat que 
durant l’any participa en les 
classes de dansa, cant o acti-

vitat física en aquest equipa-
ment municipal. La celebració 
ha finalitzat amb un pastís 
commemoratiu i música en 
directe a càrrec del grup ano-
ienc La Séptima Trastada.

Canada House, primer premi del 
concurs d’aparadors de la Mostra
REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de seixanta 
comerços locals han 
participat enguany, 

coincidint amb el 30è aniver-
sari de la Mostra Igualada, en 
la 7a convocatòria del Con-
curs d’Aparadors Comercials, 
coordinat pel departament de 
Comerç de l’Ajuntament. Tots 
ells han adoptat aquests dies 
motius vinculats amb el món 
del teatre i la imatge de l’esde-
veniment. 
El primer premi ha estat ator-
gat a Canada House, situat al 
c/ Aurora, 60-66, que ha re-
but 500 euros. El segon pre-
mi, de 300 euros, ha estat per 
Igualada Foodies, al c/ de la 
Torre, 5. I, pel que fa al tercer 

premi, aquest ha estat conce-
dit a Pel i Ploma, al c/ San-
ta Caterina, 53, que gaudirà 
d’una campanya publicitària 
gratuïta a l’emissora muni-
cipal Ràdio Igualada. Vist el 
bon nivell d’aquest any, el ju-
rat ha decidit també concedir 

quatre accèssits a Carnisseria 
Ibáñez, Moda Íntima Glòria, 
Joan Carles Joiers i Alfil.be. El 
departament de Comerç vol 
expressar, un any més, l’agra-
ïment per la gran implicació 
dels comerciants i les associa-
cions locals en aquest concurs.

REDACCIÓ / LA VEU 

L es cooperatives Crea’t 
Marista i Màgia Ma-
rista dels Maristes 

d’Igualada, Escoomix i Esco-
o&Company de les Escolàpi-
es, Imaginar per Crear i Fulls-
hop de l’Acadèmia Igualada, 
Evac i Energi.coop de l’Emili 
Vallès, Mavets i Mopins del 
Col·legi Monalco, Cre@ant_
somnis del Col·legi Mare del 
Diví Pastor, Montupia i Magic 
Shop de l’Escola Pia i Plati-
cracks del Gabriel Castellà, 
han visitat aquesta setmana 
l’Ajuntament d’Igualada, on 
han estat rebudes per l’alcal-

Recta final dels 
projectes de les 
cooperatives escolars

de, Marc Castells, i el regidor 
de Promoció Cultural, Pere 
Camps. 
En les seves visites han pre-
sentat els productes que han 
elaborat i han obtingut el per-
mís de venda a la via pública 
per a poder comercialitzar-los 
properament. 
Les cooperatives han estat cre-
ades novament pels alumnes 
de 5è de Primària, en el marc 
del programa Cultura empre-
nedora a l’escola impulsat per 
la Diputació de Barcelona i 
coordinat a nivell local pels 
departaments d’Ensenyament 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 12 de maig 
al matí, tindrà lloc la 
20a edició de la Ca-

minada Popular de l’Anoia, 
que en aquesta ocasió es farà 
a Copons, sota organització, 
com sempre, del Grup de 
Lleure la Clau. 
L’itinerari té un recorregut 

La caminada popular de 
l’Anoia, a Copons

circular d’uns 18 quilòmetres 
i es preveu que pugui realit-
zar-se en una mitjana d’unes 
quatre hores i mitja, aproxi-
madament. La inscripció a 
la XX Caminada Popular de 
l’Anoia té un preu de 10 eu-
ros si es fa abans del dia 10 
de maig, o de 12 euros realit-
zant-la el mateix dia 12.
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comarca

CALAF / LA VEU 

L’Ecofira de Calaf, dedi-
cada al producte ecolò-
gic, les energies renova-

bles i el consum responsable 
de la comarca de l’Anoia i de 
l’Alta Segarra, arriba a la seva 
quarta edició aquest cap de 
setmana. Els visitants podran 
trobar estands de diferents 
sectors com les energies re-
novables, la bioconstrucció, el 
reciclatge, la salut ambiental, 
l’artesania i un llarg etcètera de 
propostes vinculades a l’eco-
logisme, el medi ambient i la 
sostenibilitat. Enguany, desta-
ca el concessionari Servisimó 
que presentarà l’Audi E-Tron, 
un vehicle 100% elèctric.
D’entre els més de quaranta 
projectes d’arreu de Catalunya 
que participaran com a ex-
positors, també es realitzaran 
diferents activitats paral·leles 
com demostracions, tallers, 

ponències, degustacions, etc.
L’eix temàtic de la fira és el 

L’Ecofira de Calaf arriba aquest diumenge amb una 
edició dedicada al Residu Zero  
La fira tindrà lloc el diumenge 14 d’abril de 10 a 15h i comptarà amb una quarantena d’expositors, activitats gratuïtes per a tots 
els públics i un espai gastronòmic ecològic

gairebé un centenar de per-
sones, aquest any es tornarà 
a realitzarà un concurs de fo-
tografies de l’Ecofira a través 
de la plataforma Instagram. 
S’hi podrà concursar amb les 
etiquetes #concursecofira19 
#ecofiracalaf i #calaf_vilaver-
da. Les imatges s’hauran de fer 
durant el diumenge 14 d’abril 
i aquestes es projectaran en 
directe a l’EcoFira amb l’ob-
jectiu que així es pugui seguir 
la fira a temps real mitjançant 
aquesta plataforma. És una 
forma participativa de difusió 
de la vila on la població de to-
tes les edats pot participar. Els 
concursants podran guanyar 
un lot ecològic i dues entrades 
per a les botigues antigues de 
Calaf.
Es pot consultar tota la pro-
gramació, la llista d’expositors 
i les bases del concurs a la web 
www.firescalaf.cat.Residu Zero i per això, aquest 

any inclourà propostes que fo-

menten el repte de disminuir 
progressivament la generació 
de residus fins a reincorporar 
totes les matèries al cicle pro-
ductiu o als sistemes naturals, 
com una xerrada sobre “L’estil 
de vida Residu Zero” o un ta-
ller per crear una esponja ve-
getal a càrrec d’Ester Peñaru-
bia. En aquest sentit, també hi 
haurà expositors com les Bitsy 
bags, unes bosses reutilitza-
bles i sostenibles com a alter-
nativa al plàstic, Biopompas, 
una empresa de venta de pro-
ductes de neteja i cosmètica a 
granel, entre altres.
A més, fins les 17h també po-
dran gaudir de l’espai eco gas-
tronòmic, per menjar i beure 
amb productes ecològics i na-
turals.

2n concurs d’Instagram de 
l’Ecofira
Després de l’interès de l’any 
passat, on hi van participar 

CALAF / LA VEU 

Els comerciants de Ca-
laf han engegat una 
campanya per su-

mar-se a l’Ecofira de Calaf i 
a la sensibilització entorn del 
Residu Zero.
L’activitat consisteix en visi-

tar els aparadors de la llista 
de comerços participants en-
tre el dia 6 i 13 d’abril i lo-
calitzar a cada un el residu 
intrús que consisteix en ob-
jectes de plàstic o de rebuig 
que acaben convertint-se en 
residus pel planeta.
Per participar, cal omplir una 

Comerciants de Calaf promouen la campanya ‘Cerca l’intrús’

butlleta que està disponible a 
tots els comerços col·labora-
dors de la campanya i on hi 
ha la relació d’objectes intru-
sos que s’han de trobar. Un 
cop identificats, s’ha d’om-
plir la butlleta amb el núme-
ro del comerç on s’ha trobat 
cadascun i amb les dades 
personals del participant.
Finalment, s’ha de diposi-
tar la butlleta a la bústia del 
Punt d’Informació Turístic 
de la plaça dels Arbres.
Entre tots els participants, el 
14 d’abril a les 13h a la pla-
ça dels Arbres, en el marc de 
l’Eco Fira, es realitzarà un 
sorteig de 6 premis que con-
sisteixen en un pack “Molt 
per descobrir” de Fem País.

Consisteix en visitar 
els aparadors dels co-

merços participants fins 
al 13 d’abril i localitzar 

els residus intrusos.

618 64 19 10 (Toni)
661 27 54 11 (Paco)

pinturascledera@gmail.com

BUSQUEM PERSONA RESPONSABLE

PER A DEPARTAMENT PRODUCCIÓ 

D’ASSEGURANCES A IGUALADA

EDAT 30-40 ANYS

INTERESSATS ENVIAR CURRÍCULUM A:

imageformulacv@gmail.com
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ÒDENA / LA VEU 

El proper dilluns 15 
d’abril a les 19h es durà 
a terme una reunió a 

la sala de sessions de l’Ajun-
tament d’Òdena per informar 
als veïns i veïnes del municipi 
de la recent obertura de Can 
Aguilera, un centre d’Acolli-
da  per a joves que migren sols 
gestionat per la Generalitat 
de Catalunya. En l’acte tam-
bé presentarà el programa de 
mentoria per donar suport als 
usuaris/es d’aquest centre, una 
eina d’intervenció social que 
promou una relació de suport 
i acompanyament entre per-
sones adultes i els joves que 
migren sols perquè coneguin 
i es vinculin amb la societat 
d’acollida i, alhora, perquè 
adquireixin competències lin-
güístiques i laborals.
L’objectiu de la sessió és infor-

mar a la ciutadania d’aspectes 
relacionats amb el funciona-
ment del centre i dels joves 
que hi viuen. La xerrada l’im-
partirà l’equip educatiu de 
GEDI, cooperativa encarrega-
da de gestionar el centre, i tèc-
nics de la Secretaria d’Igualtat 
Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya, que 

Xerrada a Òdena sobre l’obertura del centre 
d’acollida per a joves que migren sols al municipi 

presentaran el programa de 
mentoria amb joves migrats 
sense referents. 
Aquest projecte té per objec-
tiu fomentar la convivència i 
la interacció amb els habitants 
dels municipis que tenen cen-
tres d’acollida. La seva finalitat 
és oferir suport emocional als 
joves migrats sense referents 

familiars per tal d’afavorir-ne 
la seva vinculació a la socie-
tat catalana. Aquesta funció 
d’acompanyament anirà a 
càrrec de persones volun-
tàries que exerciran com a 
mentors/es d’aquests joves, 
amb qui treballaran conjun-
tament per un període entre 
sis mesos i un any aspectes 
com el coneixement i la par-
ticipació a la societat d’aco-
llida, l’acompanyament en la 
formació lingüística i laboral 
o l’assoliment dels objectius 
marcats en el seu projecte 
educatiu individual. 
Per tot plegat, es convida a 
totes les persones interessa-
des en formar part del pro-
grama i en conèixer el nou 
centre d’acollida del munici-
pi, a assistir  a la sessió infor-
mativa del proper 15 d’abril a 
les 19h a la sala de plens del 
consistori.

ÒDENA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òde-
na ha obert la 
convocatòria i les 
d e t e r m i n a c i o n s 

específiques del procés se-
lectiu per cobrir les places 
necessàries per a dur a ter-
me l’activitat anomenada 
“Escola d’Estiu 2019” al seu 
municipi. Concretament, 
s’ofereixen 17 places per a 
monitors/es titulats/des en 
lleure i 4 places per a no ti-
tulats.
Les activitats s’iniciaran el 
26 de juny i finalitzaran el 
26 de juliol i del 27 d’agost al 
6 de setembre de 2019 amb-
dós inclosos. La contracta-
ció es farà per tot el període 
acordat i segons les necessi-
tats del servei depenent del 
nombre d’inscripcions i s’es-
tablirà un període de prova 
de deu dies hàbils per a totes 
les persones contractades.
Per tal de ser admès als pro-
cessos selectius els/les as-
pirants hauran de tenir 18 
anys complerts el dia d’inici 
del contracte de treball i en 
el cas de monitors titulats, 
tenir el títol de monitor/a de 
lleure o director/a. 
Les persones interessades 
trobaran tota la informació 
a la web de l’Ajuntament. El 
període d’entrega de sol·li-
cituds serà del 8 d’abril al 
10 de maig de 2019 a les 
Oficines Municipals de 
l’Ajuntament d’Òdena. De 
dilluns a divendres de 8h 
a 15h i dilluns i dimarts de 
16.30h a 19h.

Òdena obre una 
convocatòria per a 
seleccionar moni-
tors i monitores per 
a l’Escola d’Estiu

ÒDENA / LA VEU 

El pròxim diumenge 14 
d’abril comença el cicle 
de “Diumenges de te-

atre” al Teatre Unió Agrícola 
d’Òdena amb la programa-
ció inicial de tres obres que 
tindran lloc el dumenge 14 
d’abril, 5 de maig i 9 de juny, 
totes a les 12 del migdia i amb 
un preu popular de 3€.
Així la primera sessió, que 
tindrà lloc aquest diumen-
ge, serà amb la representació 
“Mare Terra”, un espectacle 
d’actors i titelles per a infants 
sobre l’aparició de la vida a la 
Terra. El Bernat té cinc anys 
i una pila de preguntes sen-
se resposta: “D’on van sortir 
la lluna, el sol, les estrelles 
i el planeta Terra?”; “Com 
és que tots els dinosaures es 
van morir?”, “Abans de ser a 
la panxa de la mare, on era 
jo?”. Una nit, quan s’acaba 
d’adormir, uns personatges 
molt estranys entren a la seva 
habitació, hi construeixen 
una carpa de circ i es prepa-
ren per explicar-li, a través de 
diferents números, l’origen de 
la vida al planeta Terra, des 
de la gran explosió del Big 
Bang fins a l’aparició de l’ésser 
humà.
La segona obra, que serà el 
5 de maig, serà “Katia” amb 
Montse Pelfort i Maria Be-

renguer, un espectacle per 
a infants a partir de 3 anys, 
inspirat en les preguntes dels 
nostres fills sobre la natura-
lesa i en els llibres de Charles 
Darwin, Richard Dawkins i 
Richard Feynman. Kàtia ens 
parla de voler saber, de la ne-
cessitat de trobar els nostres 
orígens, de la voluntat de re-
cordar i entendre d’on venim. 
És la història d’una mare i 
una filla, que emprenen un 
viatge per mirar de respondre 
les preguntes que es planteja 
la petita. Aquest espectacle 
parla de l’adopció, dels in-
terrogants que desperta, dels 
neguits que motiva, i ho fa a 
través d’una història plena 
de joc i aventura a la recerca 
d’un objecte ben quotidià: 
una foto.
La tercera obra serà el diu-

menge 9 de juny amb “El 
silenci d’Hamelin” amb Ola-
lla Moreno, Jordi Farrés i 

Comença el cicle “Diumenges de teatre” a Òdena
Pep Farrés. Què passaria si 
al conte del famós flautista 
hi hagués una nena sorda? 
La Clara i el Bruno són ger-
mans. Són dos dels nens que 
van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara ja 
són grans, i un personatge es-
trany els ha demanat d’expli-
car-ho de nou. De vegades cal 
tornar al passat per posar les 
coses a lloc. Objectes, parau-
les, llengua de signes, un DJ 
particular, silenci... i els avan-
tatges de tenir desavantatges. 
Un espectacle al voltant de 
les altres capacitats i les coses 
que no es diuen... que acaben 
surant a la superfície.

Es lloguen 2 despatxos
 al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
     INCLOU: 
     . Wi�
     . Llum
     . Calefacció
     . Aigua 
     . Neteja
     . Sense horaris d’entrada i de sortida
     . Sala de reunions comunitària

Interessats telefonar a: 93 803 05 88  -info@rendaurbana.com 
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L’empresari Ramon Felip es podria presentar a Òdena pel PDeCAT
ÒDENA/JORDI PUIGGRÒS 

S alta la sorpresa a Òdena. 
A més de les candida-
tures ja sabudes d’ERC 

“Fem Òdena AM”, el PSC, i 
l’agrupació d’electors “Òdena 
a Fons”, amb alguns exregidors 
del PDeCAT com Joan Gabar-
ró o Sergi Lozano, sembla que 
finalment aquest últim partit 
hauria decidit presentar-se en 
solitari. 
El candidat, militant de la Cri-
da Nacional per la República, 
seria l’expresident de la Unió 
Empresarial de l’Anoia i actual 
president de l’Associació “Polí-
gons dels Plans” Ramon Felip i 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí i la Funda-
ció privada Johan Cruy-

ff han signat un conveni per 
centrar les bases per construir 
un Cruyff Court (camp de fut-
bol) a Vilanova del Camí. La 
instal·lació podria fer-se efec-
tiva al juny de 2020.
La signatura del conveni ha 
anat a càrrec de l’alcaldessa 
Noemí Trucharte i de la direc-
tora de la divisió espanyola de 
la Fundació Johan Cruyff,  Pati 
Roura. També han participat a 
la rúbrica el regidor d’Esports 
Camilo Grados i Sander Waa-
re el subdirector de la Funda-
ció i coordinador dels Cruyff 
Court.
La instal·lació d’aquest Cruyff 
Court es preveu al carrer dels 
Ducs, a la zona de lleure Les 
Moreres, contigua a l’INS Pla 
de les Moreres. La Fundació es 

farà càrrec de la redacció del 
projecte així com de la instal-
lació del camp amb gespa ar-
tificial.
La Fundació Cruyff està cen-
trada en el foment de l’esport 
com a eina d’integració per 
als infants i joves més desa-
favorits. Respecte, integració, 
iniciativa i esperit d’equip són 
alguns valors que transmeten 
les 14 regles de la Fundació, 
principis que estan presents 
en tots els espais que habilita 
aquesta fundació catalana ar-
reu del món per a què els me-
nuts practiquin esport.
L’alcaldessa Noemí Trucharte, 
assegura que “l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí comparteix 
amb la Fundació Johan Cruy-
ff els objectius de fomentar 
el benestar físic i mental dels 
joves mitjançant l’oferta d’ac-
tivitats de lleure, exercici físic 
i esportives” i per això celebra 
que la Fundació hagi plantejat 

la possibilitat de construir-ne 
un al municipi.
La Fundació porta construïts 
més de 250 camps arreu del 
món, 25 dels quals estan a Es-
panya. El fet que Vilanova del 
Camí pugui tenir un d’aquests 
camps, és per a l’alcaldessa 
Noemí Trucharte “motiu per 
estar agraïda i satisfeta”. Truc-
harte ha volgut agrair a Roura 
i Waare la seva sensibilitat i 
l’oportunitat que aquest pro-
jecte suposa per a molts in-
fants i joves que per diferents 
motius no poden accedir a ac-
tivitats esportives o de lleure. 
“A banda de promoure l’acti-
vitat física, aquest camp ens 
permetrà treballar en valors i 
fomentar la integració i la in-
clusió”.
A prop de Vilanova del Camí 
existeixen altres Cruyff Court 
com el d’Igualada, Martorell, 

Bolba, veí del nucli odenenc de  
l’Espelt. Felip ha explicat a La 
Veu que valora la situació, però 
se sap que ja està aquests últims 
dies confeccionant la candida-
tura. 
Aquesta decisió de darrera hora 
tindria dues causes fonamenta-
des. Una, el fet que alguns exre-
gidors convergents hagin optat 
per una candidatura indepen-
dent sense cap vinculació amb 
el partit de Carles Puigdemont, 
la qual cosa podria suposar “de 
facto” la desaparició del PDe-
CAT d’Òdena. L’altra, el fet que 
aquesta agrupació no defensa 
el projecte del macropolígon 

de Can Morera, quelcom que 
s’ha convertit en un “tema 
d’Estat” pels ajuntaments de la 
Conca d’Òdena i especialment 
pel líder del PDeCAT a l’Anoia, 
Marc Castells. Ramon Felip és 
un defensor total de Can Mo-
rera.
Totes les passes per al manteni-
ment del PDeCAT com a partit 
actiu a Òdena s’haurien fet sen-
se coneixement de l’actual regi-
dor i cap de llista a les eleccions 
del 2015, Pep Solé, que, segons 
algunes fonts consultades per 
La Veu, ja no compta per a 
decisions futures del partit en 
aquest municipi.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí i la Fundació 
privada Johan Cruyff signen un conveni per dotar el 
municipi d’un Cruyff Court el 2020

Sant Guim de Freixenet i re-
centment també a Hostalets 
de Pierola amb els que Vilano-
va del Camí podrà compartir 
activitats.

La Fundació Cruyff Court 
construirà un camp a Vila-
nova del Camí i vetllarà per 
a la seva dinamització
La cessió del Cruyff Court a 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí es fa amb caràcter in-
definit. La fundació també es 
fa càrrec de la formació dels 
monitors per al desenvolu-
pament i la dinamització dels 
camps. Així mateix col·labo-
rarà amb l’ajuntament en l’or-
ganització de les activitats es-
portives a celebrar en el Cruyff 
Court Vilanova del Camí i 
posarà a la seva disposició els 
seus coneixements pràctics, 
capacitat d’informació i sub-

ministrament de contactes. 
També s’ocuparà de tota la 
comunicació amb, però sense 
limitar-s’hi, els socis directes 
i indirectes de la Fundació 
Cruyff.
Per la seva banda, l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
es farà càrrec de les sol·lici-
tuds dels permisos i llicències 
oportunes així com del man-
teniment de les instal·lacions 
per tal de garantir el bon estat 
de conservació i funciona-
ment. L’ajuntament també es 
compromet a celebrar anual-
ment en el Cruyff Court Vila-
nova del Camí un campionat 
“Cruyff Courts 6vs6”, d’acord 
amb l’esquema d’activitats que 
en cada moment li faciliti la 
Fundació Cruyff. També hau-
rà de desenvolupar un esdeve-
niment de “Futbol per a joves 
amb capacitats diverses”.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Esport i natura van cen-
trar la Setmana Cultu-
ral i les colònies en què 

van participar els i les alum-
nes de l’escola Maria Borés de 
la Pobla de Claramunt, que 
van tenir lloc del 20 al 22 de 
març. Els estudiants de segon, 
quart i sisè van fer una estada 
a la casa de cal Candi, a Vi-
lada, i els d’infantil, primer i 
cinquè van fer diverses pro-
postes relaciones amb l’en-
torn natural i l’activitat física.
De colònies hi van anar 74 
nens i nenes. Durant els tres 
dies, van participar en diver-
sos tallers i activitats, com 
estampar una samarreta amb 
tints naturals, circuits d’ori-
entació o practicar tir amb 
arc. Algunes de les propostes 
més divertides que van poder 
fer van ser piragüisme i un 
circuit d’arbres, els de quart 
i sisè, i anar amb un patinet 
d’aigua, escalar en un rocò-
drom i fer equilibris en un 
pont tailandès, els de segon. 
Abans d’anar a dormir, els i 
les alumnes van fer jocs de nit 
i l’últim dia van poder ballar 
amb la música d’una disco-
mòbil.
A les propostes de la Setmana 

Cultural hi van participar 134 
alumnes. Els d’educació in-
fantil i primer, el dimecres 20, 
van fer una sortida al Molí de 
les Forques, i els de cinquè, el 
dijous 21, van fer una excur-
sió als Masets, acompanyats 
d’excursionistes locals. El di-
vendres 22, al camp de futbol 
municipal del Pas Blau, els 
nens i nenes van passar una 
bona estona en una trobada 
d’esports i aventura, organit-
zada des del Consell Esportiu 
de l’Anoia. Es va muntar un 
circuit amb diferents proves, 
com jocs amb un paracaigu-
des, jocs de punteria o tradi-
cionals. Els i les alumnes van 
dinar a l’equipament esportiu 
i a la tarda, van tancar la jor-
nada amb música i ball.

Esport i natura, a la Setmana Cultural 
i a les colònies de l’escola Maria Borés 

A més de totes aquestes pro-
postes, l’alumnat va treballar 
diversos esports de manera 
cooperativa, és a dir, bar-
rejant alumnes de diferents 
edats en un grup que havia 
de buscar informació sobre 
un esport concret. També van 
fer  sessions de cinema sobre 
temàtica esportiva. 
El mes de març, en concret, el 
dijous 21, l’alumnat de tercer 
del col·legi poblatà també va 
celebrar el Dia Mundial de la 
Poesia amb la lectura en dife-
rents espais públics, una pro-
posta impulsada des del Cen-
tre de Recursos Pedagògics 
de l’Anoia. Els nens i nenes 
van llegir poemes a la plaça 
de l’Ajuntament i a l’entorn 
del safareig, al nucli antic.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El Castell de Claramunt 
va ser l’escenari, el dis-
sabte 6 d’abril a la nit, 

d’un taller de Light Painting, 
una tècnica fotogràfica que 
consisteix en pintar amb llum 
en un espai. L’activitat va anar 
a càrrec del fotògraf Sergi 
Boix i hi van participar una 
vintena de persones.
La proposta la va organitzar 
l’Agrupació Fotogràfica el 

Castell de la Pobla de Clara-
munt amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. El taller va in-
cloure una part teòrica, que 
es va fer a la Sala Celler de 
la masia de can Galan, seu 
de l’entitat organitzadora, i 
una de pràctica, que va tenir 
lloc al monument poblatà. A 
més, els i les participants van 
poder compartir un sopar a 
l’Hotel Robert. Els assistents 
han fet una valoració molt 
positiva de la iniciativa. 

El Castell de Claramunt 
acull un taller de fotografia 
de Light Painting

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Esther Amat i la Iolan-
da Montaña, residents 
a Igualada, portaran les 

seves creacions a la Sala Mu-
nicipal de la Pobla de Clara-
munt. La presentació de la 
mostra tindrà lloc el diumen-
ge 14 d’abril, a la 1 del mig-
dia, i es podrà visitar fins al 
27 d’abril. 
Als quadres de l’Esther Amat, 
creats amb llapis aquarel·la-
ble, es podran veure des de 
flors, animals, natura, caba-
nes de pedra seca fins a obres 
de Gaudí. La seva passió pel 
dibuix i la pintura, va portar 
l’artista a aprendre del pintor 
Josep Puigdengolas, un habi-
tual de la Sala Parés de Bar-
celona. Posteriorment, es va 
anar formant ella mateixa i va 
experimentar amb diferents 
tècniques. Ha exposat en di-

ferents poblacions de Cata-
lunya i ha il·lustrat contes i 
l’auca dels Reis d’Igualada de 
l’any 2017. Col·labora amb 
diferents entitats i escoles.
La Iolanda Montaña recull 
la seva creació de marcs de 
miralls, elaborats reciclant 
diversos materials. Cada obra 
és el resultat d’hores de tre-
ball, en què ha creat cada una 
de les flors que la formen, que 
és única i diferent. Com es 
diu en el text de presentació, 
“cada mirall atrapa una reali-
tat. Per a l’autora aquesta rea-
litat és puresa, grandesa, qui-
etud, companyia, silenci...”.
La mostra de l’Esther Amat i 
la Iolanda Montaña es podrà 
visitar de dimarts a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre. La col·lecció l’organit-
za la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.

Les creacions de l’Esther Amat i la 
Iolanda Montaña, a la Sala Municipal

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt orga-

nitzarà, el divendres 12 d’abril, 
una jornada de portes obertes 
a la Llar d’Infants Municipal 
Sol Solet. El centre infantil està 
ubicat al carrer de Marie Curie, 
s/n, al barri de can Galan, i es 
podrà visitar de 2/4 de 6 a les 7 
de la tarda.
L’equipament educatiu disposa 
de quatre aules, un espai poli-
valent, cuina, bugaderia, ma-
gatzem d’aliments i un vestíbul 
amb un espai per deixar els cot-
xets. El centre es va inaugurar el 
març de 2010. Actualment, hi 

ha 25 alumnes: a P0 hi ha qua-
tre nens i nenes; a P1, deu, i a 
P2, onze. Es compta amb cinc 
educadores.
L’escola bressol poblatana afa-
voreix l’aprenentatge individual 
de cada infant i la seva auto-
nomia i té com a objectius que 
els nens i nenes coneguin les 
festes tradicionals i hi partici-
pin activament, el respecte cap 
els companys i els adults i que 
aprenguin mitjançant el joc i 
l’exploració. 
Les preinscripcions per al curs 
2019-2020 es podran fer del 13 
al 24 de maig, ambdós inclosos, 
a l’Ajuntament. La matriculació 
es farà del 19 al 26 de juny, amb-
dós inclosos, a la llar d’infants.

Jornada de Portes Obertes 
a la Llar d’Infants 
Municipal Sol Solet
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MONTBUI / LA VEU 

Durant aquest mes 
d’abril continuen les 
activitats culturals 

a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra. Durant tot aquest mes es 
podrà veure a la Biblioteca 
la mostra “Estàs convidat”, 
exposició de dissenys d’in-
vitacions de noces i comple-
ments de Gemma BodasKis-
sTheBride.
Dissabte passat va tenir lloc 
una sessió de “L’hora del 
conte a la voreta del mar”. La 
companyia Patawa va con-
duir aquest espectacle sen-
sorial,  amb música, cançons 
i colors en moviment en el 
mar, i on tots els seus habi-
tants són els protagonistes. 
Aquest passat dimarts una 
quinzena de persones van 
participar en un taller creatiu 
d’enquadernació japonesa. 
La proposta va permetre 
als assistents  enquadernar 
àlbums i llibres a l’estil ja-
ponés, i va anar a càrrec de 
Clàudia J. Torres. 

I avui dimecres 10 d’abril 
s’organitzarà una nova tro-
bada de lectors que formen 
part del “Club de Lectura 
Nucli Urbà”, i que versarà so-
bre el llibre “Algú com tú”, de 
Xavier Bosch.
D’altra banda, fins el proper 
divendres 27 d’abril es realit-
za a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra l’activitat #”Reciclacultu-

La Biblioteca Mont-Àgora ofereix 
noves activitats

ra: El teu llibre pot ser part 
d’una història”. Es tracta d’un 
projecte de venda de llibres 
de segona mà, que organit-
za la Biblioteca Mont-Àgora 
per tal de col·laborar en el 
programa #reciclacultura de 
la Fundació Servei Solida-
ri, per tal de ser destinats a 
l’alfabetització de persones 
nouvingudes.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper divendres 
a partir de les 7 de la tar-
da tindrà lloc al vestíbul de 
Mont-Àgora l’acte de lliu-
rament d’ajuts als estudi-
ants universitaris i de cicles 
formatius. Aquesta onzena 
convocatòria es saldarà amb 
el lliurament de 65 ajuts a es-

tudiants universitaris i de 12 
ajuts a estudiants de cicles.
Cal destacar que en el còmput 
de les 11 convocatòries cele-
brades fins el moment l’Ajun-
tament de Montbui hi ha 
destinat 330.000 euros i s’han 
concedit un total de 899 ajuts 
municipals als estudiants. En 
aquesta oportunitat la majo-
ria dels ajuts oscil·lava entre 

els 400 i els 600 euros.
L’Alcalde montbuienc Teo 
Romero valora de forma molt 
positiva “el fet de donar su-
port a aquells estudiants del 
nostre municipi que continu-
en la seva formació. Després 
d’onze convocatòries estem 
plenament satisfets d’aquesta 
contribució que realitza la co-
munitat envers els més joves”.

Avui es lliuren els ajuts als estudiants 
montbuiencs

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El diumenge 7 d’abril, 
a les 12h del migdia, 
l’agrupació d’electors 

PARTICIPA #volemuna-
poblamillor de La Pobla de 
Claramunt va presentar la 
seva candidatura per a les 
pròximes eleccions munici-
pals del 26 de maig. L’acte va 
ser conduit pels tres regidors 
Berta Pons, Mari Pau Cas-
taño i Antoni Mabras, junt 
amb la resta de candidats. 
Durant l’acte  es va explicar la 
filosofia i les motivacions que 
mouen aquest projecte cons-
tituït ara fa cinc anys, i que 
no té cap vinculació amb cap 
partit polític. 
En el decurs de l’acte, es va 
fer un repàs de les actuaci-
ons i propostes que el grup ha 
aportat en aquests primers 4 
anys al consistori com a prin-

cipal força de la oposició i es 
van recollir les propostes de 
tots els veïns que van partici-
par de l’acte.
El públic assistent va ser molt 
participatiu preguntant i pro-
posant sobre aspectes d’ac-
ció municipal com cultura, 
medi ambient, urbanisme, 
indústria, educació i barris 
entre molts d’altres temes. 
No menys important va ser 
la participació dels nens i 
nenes del municipi al taller 
titulat “La Pobla dels Nens”, 
els quals van fer un mural tot 
dibuixant la Pobla que volen. 
PARTICIPA emplaça a tota la 
ciutadania a seguir aportant 
les seves opinions i propostes 
a través de Facebook i Ins-
tagram on a més, hi trobarà 
més informació del grup, o 
a través del correu electrò-
nic volemunapoblamillor@
gmail.com

Assemblea i presentació de la 
candidatura de PARTICIPA 
#volemunapoblamillor

MONTBUI / LA VEU 

Ahir dijous 11 d’abril 
Montbui celebra-
va diferents activi-

tats per conmemorar el Dia 
Mundial de l’Activitat Física. 
Aquest any el lema d’aquesta 
jornada és “Activa la vida, mi-
llora la vida”. Des del CAP de 
Santa Margarida de Montbui 
i juntament amb la partici-
pació de l’Ajuntament  mont-
buienc s’ha posat en marxa el 
programa “ No et deixi’s anar. 
Mou-te”. L’objectiu és la pro-
moció de l’activitat física mit-
jançant la tècnica oriental del 
txi-kung. El  txi-kung forma 

part de la  medicina tradici-
onal xinesa  segons la qual la 
malaltia sorgeix d’un dese-
quilibri entre el yin i el yang, 
o sigui, del flux de l’energia 
vital en l’ésser humà.
Les activitats previstes per 
conmemorar el Dia Mundial 
de l’Activitat Física van co-
mençar a les 9 del matí, amb 
l’inici d’una caminada popu-
lar, amb punt de sortida el 
CAP de Montbui. Tot seguit 
els participants a la Camina-
da van prendre part en una 
sessió de txi-kung i a conti-
nuació van gaudir d’un es-
morzar saludable, al pavelló 
de Can Passanals. 

Montbui commemora 
el Dia Mundial de 
l’activitat física

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG 

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

Sorteig d’una visita per a dues persones a 
caves Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal d’una 
ampolla  Bohigas Brut Reserva  amb estoig

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta 
entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes 
rebudes fns el 26/4/2019. En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode 
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als 
únics efectes de comunicar-li el premi. Amb la �rma de la butlleta, el 
concursant dona autorització per tal que el patrocinador pugui fer 
actuacions comercials amb subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades (RGPD) 2016/679 tenint dret, entre altres, a la  posterior 
revocació de les dades cedides contactant amb el Patrocinador a través 
de info@bohigas.es
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous ha pro-
mogut la instal·lació 

d’una desena de punts Wi-Fi 
al nucli urbà del municipi. 
Els punts Wi-Fi instal·lats 
per Iguana permeten la con-
nexió lliure i gratuïta dels 
veïns i veïnes de Tous i serà 
possible gràcies a la xarxa 
de fibra òptica d’Iguana que 
l’operador va fer desplegar 
al municipi a finals de l’any 
passat.
La xarxa Wi-Fi porta per 
nom WIFITOUS i està ober-
ta de les 10 del matí a les 10 
del vespre. Els punts Wi-
Fi estan ubicats a l’Escola 
Cérvola Blanca, a l’Ateneu, 
al Castell, a l’AEiG Movi, a 
Cal Farrés, al Safareig i a les 
places 1 d’Octubre, Indepen-
dència i Fàtima.
Fins l’any passat Sant Martí 
de Tous tenia greus mancan-
ces de connexió a Internet 
que Iguana va resoldre fent 
arribar la seva pròpia xarxa 
de fibra òptica amb amples 
de banda de fins a 1000/300 
Mbps i connectant-hi viven-
des i empreses. Aquest va 
ser el pas previ perquè ara 
l’Ajuntament pugui oferir 
punts Wi-Fi de connexió 
gratuïta per als veïns i veïnes. 
Iguana és l’operador de te-

lecomunicacions de l’Anoia 
amb seus a Igualada i a Mas-
quefa que desplega la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 
i de radioenllaç i que ofereix 
serveis d’Internet, telefonia 
mòbil, telefonia fixa i tele-
visió tant a empreses com a 
particulars.

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous i Iguana 
posen en marxa una 
xarxa Wi-Fi al nucli urbà S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

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

Aquest diumenge 14 d’Abril 
s’escenificarà el traspàs de la 
bandera de les Caramelles de 
Tous al final de la missa de 
Rams. L’ abanderat del 2018 
el Josep Domènec farà entrega 
de la bandera al nou abanderat 
d’aquest 2019, el Joan Vidal, 
que com mana la tradició l’ha 
de tenir exposada al balcó fins 
la vigília de Pasqua.
A partir de diumenge i fins 
el dissabte 20 d’abril ja es pot 
passar a encarregar la toia a 
Cal Ton (preu 12€). Qui no 
tingui balcó dins el recorregut 
de les cantades de Caramelles, 
i repetint la bona acollida de 
l’any passat, la podrà recollir 
des del balcó de l’Ajuntament 
durant la cantada a la Plaça 1 
d’Octubre.
El següent diumenge 21 
d’Abril, el dia de Pasqua, Sant 
Martí de Tous tornarà a vibrar 
amb les  tradicionals Carame-
lles, que cada any animen pla-
ces i carrers del poble de la mà 
de cantaires de totes les edats i 
dels joves músics del poble. No 
hi faltaran, com mana la tradi-
ció, els nens i nenes d’ entre sis 
i set anys vestits d’hereus i pu-
billes, els ballesters, les lloques, 
les toies i els clavells. 
A dos quarts de deu del matí 
els caramellaires, precedits de 
l’ abanderat, començaran les 
cantades a l’entrada del poble. 

Després de la Missa Major, 
cap a les 12 del migdia, con-
tinuaran les cantades, de les 
quals destaquen la que es fa 
a la Plaça de l’Església i la de 
davant de l’Ajuntament. Les 
cançons que sonaran aquest 
any són: la sardana Tossa Bo-
nica de Francesc Mas, l’hava-
nera Vestida de nit de Glòria 
Cruz i Càstor Pérez, País petit 
de Lluís Llach, El Cant de la 
senyera i altres cançons po-
pulars catalanes.
El dilluns de Pasqua, el dia 22 
d’Abril, se celebrarà el tradici-

Comença el temps de Caramelles a 
Sant Martí de Tous

onal aplec al Santuari de Sent-
fores. Allà es podrà participar 
de l’eucaristia a les 11 del matí, 
gaudir del tradicional joc de 
bitlles i ballar sardanes al so 
de la cobla.
Pel diumenge 12 de maig s’està 
organitzant un dinar popular 
per donar per acabades les 
Caramelles 2019. Una troba-
da festiva on ens ho passarem 
d’allò més bé. Aneu reservant 
la data al vostre calendari!
Que tingueu una Bona Pas-
qua i us esperem a Sant Martí 
de Tous!
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PIERA / LA VEU 

La Clara Queraltó pre-
senta a Piera el que 
pensen els altres

Clara Queraltó Olivé, filòlo-
ga especialitzada en teoria de 
la literatura, presenta la seva 
primera obra literària El que 
pensen els altres, un recull 
de divuit narracions curtes 
que li van valer ser mereixe-
dora del premi Mercè Rodo-
reda 2017
L’amistat entre dues nenes 
òrfenes que ha durat tota la 
vida, unes sabatetes de xarol 
que representen un preci-
ós regal per una nena de sis 
anys, l’àvia que pren consci-
ència de la seva malaltia, el 
fill que ha hagut d’aprendre a 
viure amb una mare addicta 
o el policia antidisturbis que 
no suporta l’enfrontament fí-
sic són alguns dels punts de 
partida d’aquest intens recull 
de contes. La debutant Clara 
Queraltó ens passeja per es-
cenaris quotidians amb uns 
personatges que semblen els 
altres, els secundaris, uns 
magnífics perdedors que es 
troben amb una vida que els 
ve gran però que se submer-
geixen en situacions i emoci-
ons íntimes lligades a senti-
ments universals. La por, la 
decepció, el dubte, la solitud 
o la culpa assolen uns per-
sonatges que tot i marginals 
d’entrada, reflecteixen espais 
en què qualsevol, de manera 
íntima, es pot veure reflec-
tit. Perquè de vegades passa 
que la vida empeny endavant 
quan un voldria aturar el 
temps, quedar-se en un racó 
del passat i no haver d’afron-
tar allò que inexorablement 

es veu obligat a viure.
La trobada serà a la Bibli-
oteca el proper dimarts 16 
d’abril a les 19h.

Comencen les inscripcions 
al taller “Ens divertim amb 
llengua de signes”
Ahir dijous 11 d’abril van co-
mençar les inscripcions per 
participar al taller infantil 
“Ens divertim amb llengua 
de signes” que ha organitzat 
la Biblioteca de Piera en col-
laboració amb Dispiera
La proposta es durà a ter-
me el dijous 25 d’abril a les 
17.30h a la biblioteca pieren-
ca. A càrrec de la Roser Vilà, 
intèrpret de llengua de sig-
nes, els participants passaran 
una tarda diferent i divertida 
aprenent llengua de signes; 
aprendran el seu nom, a pre-
sentar-se amb les mans... i 
faran jocs i cançons. 
L’activitat s’adreça a nens i 
nenes de 8 a 12 anys. És gra-
tuïta i les places són limita-
des.

Properes activitats a la 
Biblioteca

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte es va 
celebrar la Festa de la 
Forja al barri dels Gats. 

La jornada va engegar amb 
l’esmorzar popular i els tallers 
de forjar, oberts a la partici-
pació de tothom. Enguany, hi 
va haver una àmplia proposta 
de tallers adreçats sobretot 
als més petits, com el taller de 
fer figures de fang, el de ciste-
lleria, el de bijuteria artesana 
o el de bufar vidre. 
La festa va integrar un con-
cert vermut, amenitzat pel 
grup Els Forgats, format en la 
seva totalitat per músics del 
barri dels Gats. Seguidament, 
es va servir l’escudella del fer-
rer amb carn d’olla, feta pels 

cuiners del barri. En aquest 
sentit, es va fer un agraïment 
a les cuineres que han fet l’es-
cudella tots aquests anys i que 
en aquesta edició han estat 

El barri dels Gats acull l’onzena Festa 
de la Forja

rellevades per veïns i veïnes 
del barri del raval. A la tarda, 
una mica plujosa, es van fer 
jocs per als infants que van 
servir per tancar la festa.

PIERA / LA VEU 

El proper divendres 12 
d’abril a les 19.30 h tin-
drà lloc la presentació 

de la candidatura de Junts per 
Piera a les eleccions munici-
pals del 26 de maig. L’acte es 
durà a terme a la Sala Audi-
tori del Teatre Foment de Pi-
era i ha de servir perquè Jo-
sep Llopart presenti els eixos 
principals de la seva proposta 
pels propers quatre anys. Al 
llarg de la setmana i a través 
de les xarxes socials, Junts per 
Piera ens ha donat a conèi-
xer les noves incorporacions 
de l’agrupació, que formen 

part d’una llista renovada i 
transversal. A l’acte també hi 
intervindrà l’actual alcalde 
d’Igualada i president de la 

Junts per Piera es presenta amb Josep 
Llopart i Gardela al capdavant d’una 
llista renovada

Diputació de Barcelona, Marc 
Castells, que no ha dubtat en 
donar suport a una llista re-
alment il·lusionada de poder 
treballar per Piera i pels pie-
rencs i les pierenques. 
Josep Llopart destaca que 
“hem aconseguit arribar a 
molta gent que no està vin-
culada a cap partit polític i 
de diferents ideologies però 
que té la finalitat comuna de 
voler treballar amb Junts per 
Piera”. Es tracta, segons Llo-
part, “d’una ferma aposta de 
present i de futur d’una can-
didatura en què 11 dels 17 
membres no havien estat mai 
en una llista electoral”.
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CAPELLADES / LA VEU 

La Biblioteca El Safa-
reig acollia la setmana 
passada amb una molt 

bona resposta de públic, la 
presentació de l’alcaldable per 
Esquerra, el regidor d’Acció 
Social de l’actual Ajuntament 
de Capellades, Salvador Vives.
El candidat es presenta per 
primer cop com a alcalda-
ble per Esquerra. L’acte de la 
presentació va comptar amb 
el suport del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies Chakir El Homrani i del 
tinent d’alcalde de l’actual go-
vern capelladí, Àngel Soteras
El candidat va agrair a tota la 
gent d’Esquerra de Capella-
des -militants, simpatitzants 
i amics- la seva confiança per 
encapçalar la llista d’Esquerra 

a les properes eleccions muni-
cipals  del 25 de maig.
Vives va explicar que accepta 
el repte amb moltes ganes de 
treballar-hi per aconseguir 
l’alcaldia i que es “necessa-
ri guanyar l’alcaldia” perquè 
«Capellades no pot continuar 
sense tenir una planificació de 
llarg recorregut, i això només 
ho podem fer les persones 
d’Esquerra»
El tancament de la presen-
tació el va realitzar el conse-
ller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir El Hom-
rani, qui va realitzar una bri-
llant cloenda tot ressaltant 
la importància de la política 
municipal, com aquella més 
propera als veïns i veïnes i 
els valors republicans de “fer 
una política propera, oberta i 
transversal»

Esquerra de Capellades 
presenta Salvador Vives 
com a candidat a les 
municipals CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any el calendari 
ha fet que la Diada de 
Sant Jordi quedi molt 

a prop de la Setmana Santa, 
just l’endemà del dilluns de 
Pasqua. Per això, la part de la 
programació adreçada als es-
colars, es traslladarà al dime-
cres 24 d’abril.
El dia 23 d’abril, per Sant Jor-
di, es farà a la plaça Verdaguer 
la festa dels llibres i les roses. 
De 5 a 8 del vespre hi haurà 
parades de roses i llibres. A 
les 6, demostració d’art floral a 
càrrec de Sheila Delgado, flo-
rista de Cal Tino Garden. A la 
mateixa hora, també comen-
çaran les manualitats de Sant 
Jordi que proposa EL Taller. 
A les 7, al terrat de la Biblio-
teca, “Versos al terrat”, amb en 
Franc Guinart i la Margarida 

Barnús.
Aquest any, igual que a les dar-
reres edicions, per Sant Jordi 
es tornarà a fer “Roses con-
tra l’oblit”, una iniciativa que 
consisteix a portar una rosa i 
un dolç a persones en situació 
de dependència. Enguany hi 
col·labora el Grup pel Tercer 
Món, que s’encarregarà de fer 
bombons ??.
El dia 24 serà quan es progra-
marà totes les propostes tea-
trals. Els més petits, aniran a la 
Biblioteca El Safareig per viu-
re una matinal de contes amb 
en Jaume Ibars. Els més grans, 
seuran a la plaça Verdaguer 
per veure a la Companyia Te-
atre Nu amb l’espectacle “Te-
atre arrossegat de Catalunya”.
Els actes de Sant Jordi s’allar-
garan encara en la Setma-
na Cultural de finals d’abril. 
El dijous 25 d’abril, per als 

La programació de Sant Jordi, a punt, 
dins la Setmana Cultural

adults, la Companyia Profes-
sors Substituïbles, posarà en 
escena els “Contes portàtils” 
de Pere Calders.
El divendres 26 tornarà a ser 
per als petits amb una Hora 
del Conte a la Biblioteca El 
Safareig amb la Sílvia Aparicio 
representant “Sant Jordi a la 
cova del Drac”.
Dissabte i diumenge la pro-
gramació serà eminentment 
musical. A les 7, a Paper de 
Música, Concert de Primave-
ra amb el Duo Delis i a les 9, 
Concert de Sant Jordi amb la 
Coral Noves Veus i la coral La-
roc de Vilafranca del Penedès, 
a l’església Capella Mare de 
Diví Pastor.
El diumenge, 28 d’abril, co-
mençarà el Festival d’Orgue 
de Capellades 2019, amb una 
inauguració de la mà de l’orga-
nista Mar Vaqué.

CAPELLADES / LA VEU 

Només has de ser ma-
jor d’edat i disposar 
d’una hora a la set-

mana, durant 10 setmanes. 
El Voluntariat per la Llengua 
s’encarrega de fer parelles, en-
tre persones que tenen ganes 
de perdre la vergonya i ani-
mar-se a parlar català i d’al-
tres que volen compartir la 
seva llengua.
Un cop feta la parella lingüís-
tica es pot quedar a l’hora i 
el lloc que es vulgui i triar el 
tema a parlar. 
Els participants d’aquest pro-

jecte disposen d’un carnet 
que permet obtenir descomp-
tes i avantatges en cinemes, 
teatres, museus, establiments 
comercials, restaurants i d’al-
tres espais.
Si vols fer d’aprenent o bé 
compartir la llengua pots 
omplir una sol·licitud i dei-
xar-la en una bústia que s’ha 
habilitat a la Biblioteca El 
Safareig. També es pot con-
tactar amb el Servei Local de 
Català d’Igualada, al número 
78 del carrer Lleida, trucar al 
938048899, per correu elec-
trònic a mtroig@cpnl.cat o 
mirar el web www.vxl.cat.

T’animes a participar en 
el projecte del Voluntariat 
per la llengua?

CAPELLADES / LA VEU 

En el marc del projecte 
de recollida selectiva 
Porta a Porta Anoia 

Verda, Capellades disposa ara 
d’una agent cívic que realitza 
diverses tasques d’informació, 
assessorament i coordinació 
en relació al funcionament de 
l’operativa de recollida. 
L’agent estarà també de di-
lluns a divendres a l’oficina 
d’atenció al ciutadà del Porta 

a Porta, al carrer Portal núm. 
2 (antic correus) de 13 h a 
15 h per subministrar bosses 
compostables per a la fracció 
orgànica a qui les hagi acabat.  
Es manté també l’horari de 
l’oficina d’atenció (els dimarts 
de 10 h a 15 h i els divendres 
de 16 h a 19 h) per a qualsevol 
altra tema o necessitat de la 
ciutadania en relació al Porta 
a Porta.
A més, l’agent cívic realitzarà 
també tasques en relació a la 

tinença d’animals domèstics. 
L’Ajuntament va aprovar l’or-
denança reguladora  sobre la 
tinença d’animals domèstics i 
de companyia on es recullen 
les normes sanitàries i de ben-
estar animal, la identificació i 
cens de cada animal així com 
les obligacions de tota perso-
na propietària envers el seu 
animal. L’agent informarà als 
ciutadans de les qüestions 
relacionades amb aquesta 
ordenança.   

Capellades disposa d’una agent cívic

CARME / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge 7 d’abril va tenir 
lloc a Carme una 

nova edició de la Diada de la 
Gent Gran.
Va ser un acte festiu i d’ho-
menatge a les persones de 
més edat del municipi, cen-
trat en vàries activitats que es 
van desenvolupar al llarg de 
tota la jornada.
Al migdia va tenir lloc una 
missa per celebrar la diada i, a 
continuació, un dinar on més 
d’un centenar d’avis i àvies 
van poder degustar un menú 
de festa. L’acte va finalitzar 

amb la representació de l’es-
pectacle Mrs. Brownie (una 
producció del Teatre Nu) que 

va omplir la sala del teatre de 
bona música i de l’esperit en-
coratjador de les seves prota-

Diada de la Gent gran a Carme
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia obrirà del 9 
al 17 d’abril el període 

de votacions dels pressupos-
tos participatius 2018-2019, 
als quals es destinaran fins a 
10.000 euros dels pressupos-
tos municipals. Els vallbo-
nencs podran prioritzar fins 
a dos dels set projectes pre-
sentats omplint la butlleta de 
votació dels tríptics informa-
tius que trobaran a l’Ajunta-
ment de Vallbona d’Anoia o 
descarregant-la del web mu-
nicipal.
L’hauran de lliurar presen-
cialment a la recepció de 
l’Ajuntament del 9 al 17 
d’abril de 8 a 15 h i els dies 9, 
15 i 16 d’abril de 16.30 a 19 h. 
Dissabte dia 13 d’abril tam-
bé es podrà lliurar al vestíbul 
d’entrada de l’Ajuntament de 
10 a 13 h. Poden participar 
en aquestes votacions totes 
les persones majors de 16 
anys que tinguin el domici-
li o estiguin empadronats a 
Vallbona d’Anoia. En el mo-
ment de lliurar la butlleta de 
votació a l’Ajuntament caldrà 
que mostrin el DNI o el cer-
tificat d’empadronament.
Després de valorar-ne la vi-
abilitat, només 7 de les 14 
propostes han passat a la fase 
de votació, segons han apro-
vat i validat l’equip tècnic i la 
comissió de seguiment dels 
pressupostos participatius:
1. Instal·lació d’un aparell de 
climatització al gimnàs (va-
lor estimat: 2.500 euros): per 
poder condicionar el gimnàs 
sens passar calor o fred men-
tre es practica esport.
2. Remodelació dels lavabos 
del poliesportiu (valor esti-
mat: 3.000 euros): reforma i 
rehabilitació de la zona dels 
banys del poliesportiu per 
millorar-ne la seva funcio-
nalitat.
3. Compra de mobiliari i ma-
terial per a l’Espai Jove (valor 

estimat: 2.500 euros): es pro-
posta l’adequació del local de 
l’espai jove amb un mobiliari 
adaptat als usos dels joves.
4. Instal·lació d’una taula de 
tennis taula exterior (valor 
estimat: 1.000 euros): ins-
tal·lar a la zona de la pista 
de futbol una taula per jugar 
a tennis taula a l’exterior de 
forma lliure.
5. Material per a l’Associació 
de Defensa Forestal (valor 
estimat: 3.500 euros): com-
pra del material sostret a l’as-
sociació de l’ADF per poder 
realitzar millor les tasques de 
prevenció d’incendis al mu-
nicipi.
6. Reformes dels vestidors 
de la piscina (valor estimat: 
5.000 euros): realització de 
reformes i millores en el mo-
biliari i dutxes del recinte de 
la piscina.
7. Instal·lació d’aparells de 
climatització als vestuaris 
del poliesportiu (valor esti-
mat: 5.000 euros): millora en 
la climatització dels vestua-
ris del poliesportiu per a l’ús 
dels esportistes.
L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia va posar en marxa 
el novembre passat per pri-
mera vegada el procés parti-
cipatiu  per decidir a quin o 
quins projectes es destinaran 
fins  a 10.000 euros del pres-
supost municipal.  La con-
dició era que les propostes 
fossin competència munici-
pal, fossin inversions, fossin 
sostenibles i fossin respectu-
oses amb els criteris d’inclu-
sió, equitat i drets humans. 
D’altra banda, els projectes 
proposats també havien de 
donar resposta a necessitats 
concretes, complir la norma-
tiva i ser avaluables econò-
micament.

Vallbona obre el període 
de votacions dels 
pressupostos participatius 

Els veïns podran triar 
amb el seu vot dos dels 
set projectes presentats

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Torre de Claramunt 
estrenava aquests dies 
una zona d’ombra a la 

zona de jocs infantils del parc 
de Pinedes de l’Armengol i 
nous fanals al camí del Xaró 
cap al camp de futbol. Aquests 
són els dos projectes que els 
veïns i veïnes del poble van 
escollir en el primer procés 
de participació ciutadana que 
l’ajuntament de La Torre de 
Claramunt va convocar per 
a decidir els projectes que els 
seus ciutadans volien per al 
municipi.
Tot just ara fa un any, que 
l’Ajuntament va enviar a les 
llars un formulari per emple-
nar convidant als torredans i 
torredanes a participar en el 
projecte de participació ciu-
tadana per proposar projectes 
amb un pressupost de 30.000 
euros per repartir entre dos 
projectes escollits pel poble. 
Es van poder presentar les 
propostes, aquestes van pas-
sar a la fase de validació tèc-
nica, i finalment es van fer les 
votacions.  Així, els projectes 
guanyadors van ser la zona 
d’ombra del parc de Pinedes i 

els fanals al camí de Xaró, unes 
obres que ja s’han executat i 
de les quals el poble ja en pot 
gaudir.
Pel que fa a la zona d’ombra 
a la zona de jocs infantils del 
Parc de Pinedes de l’Armengol, 
l’umbracle que s’ha construït 
té unes dimensions de 40m2 
construït amb 6 pilars de ferro  
i amb una coberta inclinada de 
placa amb imitació a una teu-
la àrab. Sota l’umbracle s’han 
instal·lat dues taules de pícnic. 
Amb aquesta infraestructura 
s’ha aconseguit crear un espai 
d’esbarjo acollidor ideal per a 
refugiar-se del sol d’estiu i gau-
dir de l’oci en família.

El segon projecte ha consistit 
en la instal·lació d’un total de 
116 balises solars col·locades 
a terra a una distància de tres 
metres cada una al camí del 
Xaró fins a arribar al camp de 
futbol. Amb aquesta interven-
ció, s’ha aconseguit millorar 
la seguretat tant pels vianants 
com per a ciclistes. 
A banda de les millores per al 
poble que han suposat aquests 
dos projectes, tot el procés 
participatiu ha estat una ex-
periència de consciència col-
lectiva, ja que els veïns i veïnes 
han conegut els costos de les 
obres i han valorat i prioritzat 
necessitats.

Els dos projectes que els veïns de la Torre 
van escollir a través d’un pressupost 
participatiu ja són una realitat

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Coincidint amb el Dia Inter-
nacional del Llibre, aquest 
mes d’abril el Punt Jove pre-
senta una exposició en aquest 
sentit però també tallers, acti-
vitats i una enquesta per mi-

llorar el servei i ampliar pro-
postes.
A banda de l’activitat habitu-
al, aquest mes d’abril, el Punt 
Jove ofereix una sèrie de jor-
nades especials amb les dates 
que us apuntem a continuació:
- 3 d’abril Cinefòrum de 

Activitats del Punt Jove als Hostalets
terror
- 4 d’abril Orientació acadè-
mica per a famílies
- 9 d’abril Taller salut sexual
- 12 d’abril Taller cos i apoda-
rament
- 23 d’abril Sant Jordi al Punt 
Jove
- 26 d’abril Karaoke al Punt 
Jove
- 30 d’abril Taller de Ioga
Paral·lelament, des del Punt 
Jove també s’ha llençat una 
enquesta sobre el 1r trimestre 
a usuaris i a tots aquells jo-
ves que encara no ho són per 
conèixer les seves inquietuds i 
millorar el servei.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07
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VECIANA / LA VEU 

Aquest diumenge 14 
d’abril el municipi de 
Veciana encetarà els 

actes de Setmana Santa amb 
la celebració de la missa de 
Rams a l’església de Sant Pere 
del Vim.
La benedicció de palmes, 
llorers i palmons tindrà lloc 
a les onze del matí i dona-
rà pas a l’acte litúrgic ofici-
at per mossèn Carles Riera i 
acompanyat per les veus de la 
Coral de Veciana.

Aquest diumenge Festa de Rams a 
Sant Pere del Vim

CALONGE DE S. / LA VEU 

El taller va comptar amb 
la participació d’una 
vintena de veïns i ve-

ïnes de Calonge de Segarra i 
de poblacions properes.
Es van realitzar dues sessions: 
la primera, el 30 de març, en 
la qual es va ensenyar a elabo-
rar el pa de pessic i la mona 
de fruita; i el 6 d’abril, la sego-

na, on va ser el torn d’apren-
dre a fer la mona de mantega 
(Sara) i es va iniciar als ous 
de xocolata. El taller va anar 
a càrrec de la pastissera Núria 
Alemany qui va explicar l’ela-
boració de les mones i dels 
ous de xocolata d’una forma 
amena i entenedora. A l’aca-
bar el taller tots els assistents 
van poder degustar les delici-
oses mones.

Finalitzat amb èxit el 
taller de mones de Pasqua 
a Calonge de Segarra

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Avui divendres 12 
d’abril a les 20.00h al 
local social “La Fà-

brica” l’alpinista tarragoní i 
primer català en assolir sen-
se l’ajut d’oxigen artificial els 
14 vuit mils, serà el convidat 
d’honor en  l’homenatge que 
es farà en memòria del també 
alpinista Quico Dalmases i en 
reconeixement al seu pare en 
Joan Dalmases. 
Aquest 2.019 es compliran 
30 anys de la desaparició d’en 
Quico Dalmases en intentar 
escalar juntament amb en Jor-
di Canyameres la fins ara úni-
ca repetició de la ruta txecos-
lovaca per la cara oest al cim 
del Dhaulagiri de 8.167m. En 
Quico va ser un excel·lent al-
pinista dels anys 80, tot i així 
no va ser massa conegut ja 
que mai feia publicitat de les 
seves ascensions, era dels que 
feia alpinisme per a ell, no per 
els altres.            
El pare d’en Quico, el Sr Joan 
Dalmases que actualment té 
prop dels 90 anys, no ha des-

cansat en tots aquest anys per 
tal d’intentar localitzar el cos 
del seu fill, posant-se en con-
tacte amb totes les expedici-
ons que podia, tant nacionals 
com internacionals que ana-
ven a fer el Dhaulagiri, fins 
que finalment té clares evi-
dències de que el seu fill des-
cansa a pocs metres del cim. 
Sant Martí Sesgueioles us 
convida a l’acte d’homenatge 
que se’ls retrà al Quico i al 
Joan Dalmases. L’Òscar Ca-
diach ens passarà la projecció 
“HAT-TRICK CATALÀ!” so-
bre les seves ascensions entre 
maig i juliol del 2012 a l’An-
napurna, al Dhaulagiri i al 
K2.
                                                                                                           

Avui divendres, Oscar 
Cadiach a Sant Martí 
Sesgueioles

CALAF / LA VEU 

El passat 12 de novem-
bre, el Ple de Calaf va 
aprovar per unanimitat 

una moció de suport a la re-
solució del Parlament que re-
provava la posició del rei Fe-
lip VI per  “la seva intervenció 
en el conflicte català i la seva 
justificació de la violència 
exercida pels cossos polici-
als l’1 d’octubre del 2017” i 
que refermava el compromís 
amb “els valors republicans” i 
apostava per “l’abolició d’una 
institució caduca i antidemo-
cràtica com la monarquia”.

Ara, l’Advocacia de l’Estat 
ha interposat un contenciós 
administratiu contra l’Ajun-
tament de Calaf per aquest 
acord, on també es referma-
va el “compromís” amb els 
valors republicans i apostava 
per “l’abolició d’una institu-
ció caduca i antidemocràtica 
com la monarquia”. A la no-
tificació que ha fet arribar el 
jutjat contenciós que ha ad-
mès a tràmit el recurs  dóna 
20 dies als demandats per tra-
metre l’expedient administra-
tiu amb l’objectiu  que l’Ajun-
tament acabi anul·lant l’acord 
d’aquest Ple. 

L’Estat es querella contra l’Ajuntament de 
Calaf per secundar la reprovació al rei

La moció també  instava to-
tes les institucions de l’Estat a 
garantir la convivència, la co-
hesió social i “la lliure expres-
sió de la pluralitat política a 
l’Estat”. Per això, reprovava 
“els actes repressius contra 
la ciutadania” i condemnava 
“les amenaces d’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució, 
la il·legalització de partits po-
lítics, la judicialització de la 
política i la violència exercida 
contra els drets fonamentals”. 
L’Ajuntament de Calaf està 
preparant la documentació 
que els requereixen i es per-
sonarà en aquesta causa. 

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte, 13 
d’abril a les 22:00 ho-
res, el Casino de Ca-

laf acollirà Taitantos, un es-
pectacle de flamenc que neix 
de l’escola de dansa i com-
panyia José de la Vega. Els 
artistes que en formen part 
són David Pérez, Toni Moñiz, 
Miriam Vallejo, Susana Es-
coda, Jose Saucedo i Rosa M. 
Domínguez. L’espectacle està 
dins de l’Espai Cultures,  un 
projecte que engloba dife-
rents propostes culturals per 
tal de connectar amb un pú-
blic més ampli i divers. 
Les entrades ja es poden re-
servar trucant al telèfon 
93.869.83.77 i també es po-
dran adquirir a taquilla des 
d’una hora abans de l’espec-

tacle. El preu del concert pel 
públic en general és de 15 € i 
per als socis de 12 €. L’espec-
tacle està inclòs al projecte 
Calaf Cultura Jove que ofe-
reix descomptes del 50% a les 
propostes culturals de la vila, 
als joves calafins d’entre 12 i 

L’escenari del Casino de Calaf vibrarà 
amb el ball flamenc

35 anys. El descompte s’ha de 
sol·licitar a l’Ajuntament de 
Calaf, en horari d’atenció al 
públic (de dilluns a divendres 
de 08.30 h a 14 h i dijous de 
17 h a 20 h) o a l’Oficina de 
Turisme de Calaf (dimecres 
de 17 h a 19 h).
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Espai patrocinat peresports

FUTBOL / PERE SANTANO 

CF IGUALADA 0
FC ANDORRA 1

Els igualadins rebien 
l’equip amb millor di-
nàmica de la categoria, 

l’Andorra. Un conjunt amb 
un gran potencial ofensiu, 
que feia preveure un enfron-
tament molt vistós.
Tot i això, els igualadins no 
estaven disposats a deixar 
escapar els tres punts de Les 
Comes. L’inici de partit va ser 
molt bo per part dels locals, 
amb una pressió molt alta, 
que incomodava la sortida de 
pilota visitant. El partit estava 
igualat.
Malgrat això, no es podia co-
metre cap error, tal i com va 
succeir al minut 13. Després 
d’una pèrdua de pilota al mig 
del camp, els andorrans van 
aprofitar el contracop per 
avançar-se al marcador.
No obstant, els jugadors de 
Moha no van donar-se per 
vençuts i van seguir amb el 
pla establert. Això va pro-
vocar diverses arribades lo-
cals, amb timidesa. El duel 
estava molt viu i s’arribava 

Reforçats tot i la derrota
al descans amb derrota per 
la mínima.
A la represa, la tònica va ser 
la mateixa. Un Igualada molt 
atrevit que dominava el joc. 
Els visitants defensaven molt 
bé, però Lliró i Franco van 
tenir dues grans ocasions per 
empatar l’enfrontament. Les 
Comes vibrava amb el control 
de pilota dels igualadins.
Últims minuts amb molta 
tensió al camp, que comptava 
amb els blaus bolcats, on hi va 
haver una jugada polèmica a 

l’àrea visitant, que l’àrbitre no 
va xiular com a penal.
L’equip va estar viu fins el final, 
però finalment la victòria se 
la va emportar l’Andorra. Una 
imatge impecable dels anoiencs 
en un matx de màxim nivell. 
Amb aquest resultat, l’Igualada 
segueix amb 46 punts. Aquest 
diumenge al migdia, els blaus 
visiten al Gavà.
Cal destacar la gran afluència 
de públic a Les Comes, per 
animar als blaus en un partit 
davant un rival directe.

El CE Carme 
aconsegueix l’ascens a 
Tercera Catalana

FUTBOL / LA VEU 

El CE Carme es va 
proclamar, el passat 
diumenge 7 d’abril, 

campió de lliga de Quarta Ca-
talana en el grup anoienc, el 
grup VI. Quan falten quatre 
jornades pel final de tempo-
rada, els jugadors del tècnic 
Gabriel López Alcoba, es van 
imposar amb claredat al FC 
Masquefa “B”.
Així doncs, el CE Carme as-
cendeix a la Tercera Catalana 
com a campió de grup. A la 
jornada 26 de les 30 amb què 

compta la competició, els car-
metans, ja han aconseguit 60 
punts, sumant-ne 13 més que 
el segon classificat, l’Ateneu 
Igualadí, fet que converteix al 
CE Carme, com a campions 
matemàtics de Lliga.
La segona plaça que donaria 
opcions de jugar la promoció 
d’ascens està molt disputada 
entre l’Ateneu Igualadí, amb 
47 punts, i la UE Tous, amb 
46. Tot podria decidir-se en 
la propera jornada, ja que el 
Tous rep a l’Ateneu Igualadí al 
Municipal de Tous.

FUTBOL / LA VEU 

Puntet a puntet es va 
consolidant l’equip 
blau a la zona còmode 

de la classificació, tot i que 
mai es pot dir blat, fins que 
és al sac i ben lligat.
Prometedora primera meitat 
on Pau Ricard ja avançava als 
blaus al minut cinc. Carlos 
Solís va tirar de compàs per 
posar pilotes a l’espai, però 
unes vegades el porter local 
i altres la manca de punteria 
en els centímetres finals, van 
fer que els locals igualessin el 
matx en l’últim sospir i mar-
xar en taules cap al vestidor.

En els inicis del segon perí-
ode els igualadins van anar 
apamant el terreny de joc, 
però a mesura que el rellot-
ge avançava, es va anar di-
luint la intensitat, fet que van 
aprofitar els locals per capgi-
rar el marcador. Al límit del 
temps reglamentari, veient 
els tres punts al sarró, una 
gran jugada de Carlos Solís 
li serveix a Joan Costa que 
remata a boca de canó, fent 
internacional al porter lo-
cal, però el refús la clava Pep 
Padró que sempre és allà on 
el demanen, ajudant sempre 
als seus companys. Al final, 
Cerdanyola 2 - Igualada 2.

Els veterans del CFI 
segueixen sumant

FUTBOL / LA VEU 

Victòria de la Penya 
Bètica contra un dels 
rivals més directes. 

La defensa de la Penya va co-
mençar infranquejable, amb 
el porter fent més de lliure 
que de porter. La bètica ge-
nerava més per fallava en 
l’última passada, amb Txolo 
generant les millors ocasions 
per la banda. L’1-0 arribava 
després que Vilches guanyés 
una pilota dividida, veiés el 
porter avançat i es tragués 
de la màniga un xut perfecte 
per sobre seu. Així s’arriba-

va al minut 45. 
La segona meitat va comen-
çar amb una mica de des-
concert bètic. Si bé es seguia 
defensant bé, ja no generava 
tant i els visitants van co-
mençar a creure en les seves 
possibilitats. Tot i això, un 
bon desbordament de Tony 
habilitava Balle que filtra-
va una passada perfecte per 
Ivan que enviava la pilota per 
sobre el travesser, la passada 
mesurant perfecte a l’entrada 
d’Ivan que la mana per dalt. 
El pes del partit estava fent 
efecte al mig del camp.
A més, la pressió alta perdia 

força, permetent els llança-
ments llargs. Un d’ells li va ar-
ribar al velocista visitant que 
va aprofitar l’un contra un per 
definir lluny de l’estirada de 
Priego. 1 a 1.
La Penya no va abaixar els 
braços va tornar al partit i 
va començar el setge, fins 
que una centrada perfecte 
al segon pal perquè Ivan 
l’empentés a batzegades i 
aconseguís el 2 a 1 que va 
desencadenar la bogeria del 
local. A partir d’allí la pe-
nya va ser intel·ligent, no va 
patir sobresalts i va segellar 
la victòria.

La Penya Bètica s’aferra al somni 
de la permanència

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

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

A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00
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El Monbus Igualada guanya i depèn 
d’ell mateix per disputar la fase d’ascens
BÀSQUET / LA VEU 

CB CORNELLÀ 64
MONBUS CB IGUALADA 73

E l Monbus C.B. Igualada 
necessitava sumar per 
seguir somiant amb el 

play-off. Amb la victòria, cal-
dria esperar l’enfrontament 
més clau d’aquesta jornada 24 
entre el C.B. Quart – Germans 
Cruz i l’Ibersol CB Tarragona.
Després de la victòria davant 
el Tenea – C.B. Esparreguera, 
el conjunt igualadí arribava 
al matx davant el CB Corne-
llà amb bones sensacions tot i 
les dificultats que presentava 
el partit, amb un rival que ha 
anat de menys a més al llarg 
de la temporada.
El partit començava amb un 
6-0 pels locals, però els igua-
ladins, que sabien que el Cor-
nellà no seria un rival fàcil, 
van retornar el parcial amb 
un 0-7 per posar el marca-
dor 8-9. A partir de llavors, el 
tempteig es va mantenir amb 
un intercanvi de cistelles fins 
al 18-19 final. Al segon quart 
es mantenia la igualtat fins al 
minut 5 amb 25-27 al marca-
dor. Els igualadins van acon-
seguir la màxima avantatge 
d’11 punts amb un parcial de 
0-9, però que tot seguit, res-
ponien els locals amb el 10-0 
que col·locava el 35-36 abans 
del descans.

A la represa el Cornellà sor-
tia endollat i encadenava 8 
punts consecutius per allargar 
el parcial del segon quart fins 
al 18-0. Els de l’Anoia retalla-
ven els 7 punts de diferència, 
i amb un parcial de 5-17, es 
tornaven a avançar a l’electrò-
nic 48-53. S’arribava al final 
del tercer quart 53-56.
En el darrer quart, els igua-
ladins van mostrar caràcter 
guanyador i es van endur el 
quart 11-17. El resultat al final 
del partit va ser de 64-73.
Amb aquesta victòria, només 
calia saber el resultat entre 
els dos primers classificats 
per saber si l’equip igualadí 
dependria d’ell mateix per a 
classificar-se pel play-off.
Amb el resultat final de 61-62 
en el partit entre el C.B. Quart 
– Germans Cruz i l’Ibersol 
CB Tarragona, que garanteix 
ja el play-off pels tarragonins, 
l’Igualada aconseguint la vic-
tòria en les dues darreres jor-
nades, assoliria el pas al play-
off d’ascens.

Fitxa tècnica
Miki Stobart (14), Sergi Car-
rión (7), Miquel Benito (0), 
Edu Burgès (3), Jordi Torres 
(13), Carles Fons (15), Jaume 
Torres, Pau Camí (4), Toni 
Lamolla, Alex Matencio (0), 
Edu Tejero (5), Roger Pérez 
(12) 

Dues finals per classificar-
se pel play-off d’ascens
Aquest dissabte a les 7 de la 
tarda, el Monbus CB Igua-
lada juga l’últim partit de 
la temporada a casa. El CB 
Salou es trobarà a un equip 
molt motivat, amb més ga-
nes de guanyar que mai. La 
sòlida trajectòria del Sènior 
Masculí A del Club Bàsquet 
Igualada aquesta temporada 
l’ha col.locat en segona po-
sició de la Lliba EBA i, per 
tant, amb opcions per a dis-
putar el play-off d’ascens. 
El primer equip masculí 
del CBI ha de guanyar els 
dos partits que li queden 
per aconseguir una fita que 
seria històrica. L’equip en-
trenat per Jordi Martí té clar 
que és un partit clau i estan 
centrant tots els esforços en 
aquesta recta final. 
Les Comes viurà una tar-
da, sens dubte, emocionant. 
Serà l’última oportunitat de 
veure jugar a casa el Sènior 
Masculí A que, aquesta tem-
porada, ha aconseguit que 
els seguidors del CBI i dels 
qui estimen el bàsquet, ha-
gin omplert Les Comes per 
animar-los. També els més 
joves, la Grada Jove del club, 
estant demostrant que viuen 
els colors i estan animant als 
seus referents partit rere par-
tit. Per tot, dissabte serà un 
gran dia de bàsquet!

BÀSQUET / LA VEU 

DRAFT GRAMANET 69
CB IGUALADA 63 

El passat cap de setma-
na el sènior femení de 
l’Igualada s’enfrontava 

com a visitant contra un rival 
directe, el Bàsquet Draft Gra-
menet. Les igualadines, que 
venien d’una dinàmica molt 
positiva dels anteriors partits, 
van sortir a la pista amb molt 
bona actitud des del minut 
zero. El primer quart va estar 
marcat per un ritme de joc 
alt, on l’equip local va aprofi-
tar per avançar-se en el mar-
cador fins a arribar a un final 
17-10. Al llarg del segon quart 
l’Igualada va imposar-se amb 
una gran defensa a tota pis-
ta negant les principals fons 
d’anotació de l’equip rival i 
deixant un marcador molt 
ajustat. Però durant l’últim 

minut, uns llançaments afor-
tunats per part del Draft van 
deixar el marcador en 39-31. 
La segona meitat del partit es 
va basar en una gran defensa 
per part dels dos equips però 
el gran encert exterior junta-
ment amb el domini del rebot 
per part de l’equip rival impe-
dia a l’equip igualadí aproxi-
mar-se en el marcador. Fins al 
final del partit la gran actitud 
de les jugadores blaves va ser-
vir per, a poc a poc, reduir di-
ferències. Tot i així no va ser 
suficient, deixant el marcador 
final en 69-63
Demà dissabte a les 5 de la tar-
da, les igualadines reben al Vi-
ladecans líder de la categoria. 

Fitxa tècnica
Anotadores: Carner(16) 
Xairó(8) Enrich(0) Soler(16) 
Lamolla (7) Jané(2) Amat-
llé(0) Segues(0) Gener(4) 
Aniento(3) Carrasco(7)

L’Yvette Pons Igualada 
perd contra un rival 
directe

BÀSQUET / LA VEU 

CB CASTELLET 60
VDC CB ENDAVANT 56

El sènior femení del Vi-
lanova del Camí Bàs-
quet Club Endavant 

va perdre a la pista del tercer 
classificat, el CB Castellet.
Un mal inici va marcar el 
desenvolupament del partit 
amb un parcial de 9 a 2 als 4 
primers minuts i de 18 a 9 al 
final del primer quart.

A partir d’aquest moment 
les noies van reaccionar i 
van començar a retallar di-
ferències poc a poc. Però tot 
aquest esforç  no va tenir la 
recompensa desitjada i final-
ment la victòria va caure del 
costat local.
Van jugar Clara Bargalló 
(14), Clàudia Miramunt (12), 
Marina Palmés (3), Èlia Díez 
(12), Arian Vidal (2), Núria 
Torrens (6), Marta Gou (3) i 
Alexandra Vives (4). Entre-
nador Samuel Laguarta.

Derrota a la pista 
del líder
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HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL IGUALDA 27
AEH LES FRANQUESES 25

E l passat dissabte el 
Finques Argent Hand-
bol Igualada es va en-

frontat en la jornada 23 al 
AEH Les Franqueses. En el 
partit de la primera volta, a 
casa de l’AEH Les Franque-
ses l’Igualada va perdre per 
un gol, 34 a 33.
El AEH Les Franqueses està 
per davant de l’Handbol 
Igualada en la classificació 
de la lliga però hi havia cert 
optimisme dins les files dels 
locals, més que res pel joc 
desplegat per l’equip en els 
darrers partits.
Els primers minuts de partit 
l’Igualada es va imposar en 
el marcador. Per poca dife-
rència, però portava l’inicia-
tiva en el joc i els del Vallès 
anaven a remolc. Va ser a 

partir de l’equador d’aques-
ta primera part quan els de 
Les Franqueses van forçar la 
màquina i  aprofitant alguns 
errors en la defensa dels igua-
ladins van empatar el partit i 
van arribar al minut 30 amb 
un empat a 12 gols. Tot i això, 
a l’Igualada se’l veia fort per 
encarar la segona part.
En la represa, l’AEH Les Fran-
queses va sortir a guanyar el 
partit i els primers quinze 
minuts van ser molt igualats, 
l’atac i gol dels dos equips es 
repetia i tots esperaven a veu-
re quin era l’equip que fallava 
primer en el seu atac i es tren-
caven els empats continus en 
el marcador.
I va ser l’AEH Les Franqueses 
qui va desaprofitar aquests 
atacs, perquè la defensa dels 
de l’Anoia   i el porter no els 
van deixar, i en dos contraa-
tacs l’Igualada no va fallar i es 
va avançar de 2 gols.
Faltaven deu minuts pel final 

i el resultat de 24 a 22 encara 
no era definitiu. Les Franque-
ses va aconseguir, al minut 
25, acostar-se a l’Igualada 
amb el marcador de 26 a 25.
Es preveia un final compli-
cat i quedaven cinc minuts 
de partit, però l’Igualada va 
saber defensar a mort la seva 
porteria i no va deixar mar-
car a l’AEH Les Franqueses 
ni un sol gol, mentre que 
l’Igualda encara en va mar-
car un altre, deixant el resul-
tat final amb el 27-25.
Bon partit del Finques Ar-
gent Handbol Igualada que 
va aconseguir una victòria 
per quarta vegada consecu-
tiva i contra equips teòrica-
ment superiors. Sembla que 
van recuperant la confiança 
en ells mateixos i han deixat 
la part perillosa pel descens 
en la classificació, però tam-
bé saben que no poden aflui-
xar perquè encara queden 7 
partits i tots són importants.

L’Handbol Igualada suma la 
quarta victòria consecutiva

VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Sola Sènior 
Masculí aconseguia la 
victòria davant el La 

Salle Girona, aconseguint dos 
importants punts per intentar 
mantenir la plaça a primera. 
Els igualadins van començar 
molt concentrats en el primer 
set, amb molts bons atacs, i 
grans defenses que van sor-
prendre als gironins. En el se-
gon van lluitar i tenir opcions 
fins el final, però no van po-
der tancar-lo. Ja en el tercer, 
van mostrar una gran solvèn-
cia. I també ho va ser el quart, 
en què una mini sotragada al 
principi de set els va fer anar 
a remolc tot el set que es va 

acabar emportant La Salle. Fi-
nalment, al Tie, un gran inici 
dels igualadins va fer que, tot i 
l’emoció, caigués del cantó de 
l’Igualada, aconseguint una 
gran victorià i confiança per 
afrontar el pròxims partits. 
Cal agrair a Adrià Gracia del 
juvenil la seva participació. 
Demà dissabte, l’equip jugarà 
a casa contra el Vilafranca a 
les vuit de la tarda.
Per la seva banda, el Sènior 
Femení va guanyar en el seu 
desplaçament a Torelló. No-
més va tenir un primer set 
ajustat. Els demés es van gua-
nyar amb solvència, finalment 
un 0-3. El dissabte a les sis de 
la tarda rebran el AAE Mont-
serrat.

Victòries dels dos sèniors 
de l’Igualada VC

HOQUEI / LA VEU 

CH VILA-SANA 0
IGUALADA FHCP 5

Les igualadines ful-
minen al CH Vila-sa-
na a la seva pista i es 

planten a semifinals superant 
l’eliminatòria en dos partits. 
El rival que es trobarà a se-
mifinals l’equip igualadí, és 
el màxim favorit a guanyar la 
competició, l’HC Palau Plega-
mans, que ha eliminat al CH 
Mataró, també en dos partits.
Les noies de la Maria Fernán-
dez “Pulgui” van sortir molt 
convençudes de superar l’eli-
minatòria i amb més ritme i 
intensitat. Així, un fort xut de 
Carla Claramunt avançava a 
les igualadines al marcador en 
els primers minuts de joc.
Les locals van intentar reaccio-
nar, però les anoienques defen-
saven bé les escomeses locals 
mentre que la jove i talentosa 

portera igualadina, Cristina 
Riba, mantenia la seva porteria 
a zero. En els darrers minuts de 
la primera part, Carla Clara-
munt marcava el segon gol i 
donava tranquil·litat a l’equip 
igualadí al descans.
Al minut quatre de la segona 
part, Queralt del Àguila mar-

cava el tercer gol i deixava el 
partit quasi sentenciat. Deu 
minuts després, Elba Garre-
ta marcava el quart gol per la 
desesperació de la grada lo-
cal. I a dos minuts del final, 
Carla Claramunt marcava el 
cinquè que sentenciava a les 
lleidatanes.

L’Igualada Femení HCP, a semifinals 
del play-off d’ascens a OK Lliga

HOQUEI / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va dis-
putar la Final4 de 

la Copa Suïssa a la ciutat de 
Thun.
L’equip de Ginebra es va im-
posar divendres a les semifi-
nals al RHC Wolfurt per 3-2 
amb 3 gols de l’igualadí Oriol 
Mata. 

En la gran final disputada dis-
sabte, l’equip RHC Diessbach, 
gran favorit, es va imposar per 
5-2 en un partit molt igualat 
que es va decidir a la segona 
part.
L’igualadí va finalitzar la Copa 
Suissa com a màxim golejador 
de la competició amb 7 gols.
Un cop finalitzada la Copa, 
l’equip de Ginebra afronta el 
tram final de la lliga Suissa.

L’igualadí Oriol Mata, 
Subcampió de la Copa 
Suïssa amb el Genève

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
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ATLETISME / LA VEU 

Els atletes dels equips 
absoluts  masculí i fe-
mení del C.A. Igualada 

Petromiralles aconseguiren el 
primer lloc del seu grup  en la 
primera jornada de lliga del 
Campionat de Catalunya  de 
clubs, disputada diumenge 
a les pistes de Camp Clar de 
Tarragona.  
Al Campionat de Catalunya, 
que es distribueix en 5 grups, 
hi participen 34 equips que 
competeixen en diferents pis-
tes de Catalunya, encara que 
en realitat la competició es 
de tots contra tots, ja que els 
clubs assoleixen la puntuació 
final de la jornada segons les 
marques assolides pels seus 
atletes.
En la 1a Jornada del grup A 
de diumenge a Tarragona,  
el CAI es va imposar amb 
26.777 punts al Lleida U.A., 
2ns amb 25.417, al C.A. Tar-
ragona, 3ers amb 21.381, a 
la U.A. Montsià, 4ts. amb 
20.302, al C.A. Terres de 
l’Ebre, 5è amb 18.119, al  C.E. 
Penedès, 6è amb 14.654, i al 
C.A. Cambrils,  7enes. amb 
5.838 punts.
Entre la brillant actuació glo-
bal dels i les atletes anoiencs, 
cal destacar els doblets asso-
lits  per   Jordi Yoshinori Mat-
suoka i  Aitor Caldito en triple 
salt i per Cora Salas i Marta 
Galló en salt de llargada, així 
com els primers llocs de Santi 
Ramos en 110 m.t., d’Abdes-
samad Oukhelfen en 1.500 
m.ll., d’Abdelhakim Hamid 
en 3.000 m. obstacles,  d’Anna 
Asensi en 100 m.ll., de Naima 
Ait Alibou en 1.500 m.ll. i del 
relleu fem. de 4 x 100 m. amb 
Maria Abadal - Anna Asen-
si - Marta Galló i Cora Salas, 
entre altres destacades classi-
ficacions i registres. 

La 2a Jornada es durà a ter-
me demà dissabte, 13 d’abril, 
a la tarda, a les pistes de Llei-
da. Entre dissabte i diumenge 
es decidiran els equips que 
competiran en els diferents 
grups a la Jornada final, dis-
putant-se els 8 participants 
al grup A el títol català, i les 
posicions d’honor del Campi-
onat el proper 5 de maig.
Les posicions i marques dels 
atletes del CAI Petromiralles  
foren les següents:

Masculins:
100 m.ll.  
6- Eduard Guzmán - 11”58
8 - Marc Rodriguez - 11”69

400 m.ll.   
2-Guillem Carner - 51”75
7-Oriol Castells - 53”19      

1.500 m.ll.          
1-Abdessamad Oukhelfen  
-3’52”41   
3-Lahcen Ait Alibou - 
3’57”93  

3.000 m. obstacles  
1-Abdelhakim Hamid - 
10’24”78 
6-Antoni Vázquez  -11’07”31 
 
110 m. tanques   
1-Santi Ramos -15”42   
3-Marc Sánchez - 16”25 

Salt de perxa   
5- David Muñoz -3,90 m. 
6- Theo Ruiz  - 3,75 m. 

Triple salt    
1- Jordi Yoshinori Matsuoka - 
14,68 m.  
2- Aitor Caldito - 13,32 m. 
 
Llançament disc    
3- Josep Mª Lagunas - 33,49 
m.  
6- Joan Sànchez  Bergadà - 
31,15 m.
  

Llançament martell  
3- Javier García -37,93 m. 
6- Erik Gutiérrez - 29,22 m. 
 
4 x 100 m. masculí
2n  lloc equip del CAI amb 
David Muñoz - Jou Morcillo -
Eduard Guzmán i  Jordi Y. 
Matsuoka, amb 45”33

Femenines:
100 m.ll.
1- Anna Asensi  - 12”58 
4- Francina Massagué  -13”22

400 m.ll. 
7- Marcel·la Solé  - 1’04”67
11- Júlia Solé - 1’07”60

1.500 m.ll.          
1- Naima Ait Alibou - 4’46”19
3- Anna Torras  -5’13”19

3.000 m. obstacles  
2- Marina Suria - 12’14”64
3- Carla Alemany - 13’16”23

100 m. tanques   
3- Maria Abadal - 15”54
5- Jana Roca - 17”80

Salt d’alçada 
2- Laia Planas - 1,56 m.
5- Núria Moix - 1,48 m.

Salt  de llargada
1- Cora Salas - 5,98 m.
2- Marta Galló  -5,64 m.

Llançament de pes
5-Cristina Fernández - 8,75 
m.
7- Núria Rey - 8,34 m.

Llançament javelina 
3- Marta Garrido -30,89 m.
7- Iona Macià - 17,21 m.

4 x 100 m. femení
1r  lloc equip del CAI amb 
Maria Abadal - Anna Asensi - 
Marta Galló i Cora Salas -  
50”55 -  

EL CAI  guanya la 1a jornada del grup 
“A” del Camp. Català de Clubs Absolut

ATLETISME / LA VEU 

Un total de 4 podis 
en les categories 
respectives, assoli-

ren els vuit equips del CAI 
Petromiralles/Jocnet parti-
cipants dissabte passat a la 
Jornada Final del Campio-
nat de Catalunya de Relleus 
de Promoció, a les pistes del 
Prat de Llobregat. Hi partici-
paren en les categories Sub-
10, Sub-12, Sub-14 i Sub-
16 masc. i fem., els equips 
classificats en les jornades 
prèvies corresponents. Els 
equips del CAI assoliren 1 
medalla d’Or, 1 d’Argent i 2 
de Bronze,  a més de diver-
sos llocs de finalista, amb 
una brillant actuació global.
Va sobresortir l’actuació de 
l’equip Cadet (Sub-16) fem., 
Campiones de Catalunya en 
els  4 x 300 m., amb l’equip 
format per Carla Bisbal - 
Francina Massagué - Judit 
Navarro i Mar Planas, im-
posant-se  amb 2’53”65.
La medalla d’Argent era per 
a les Infantils fem. (Sub-14) 
de 4 x 80 m., sots campiones 
de Catalunya  amb l’equip 
format per Mar Buchaca - 
Paula Cambero - Alba Cerro 
i Carlota Mollà, amb 42”30 a 
la final i amb 42”71 en s/f.
Les Infantils fem. (Sub-14) 

de 4 x 200 m., assolien el 
Bronze amb  1’52”15, for-
mant l’equip Mar Buchaca - 
Paula Cambero - Alba Cerro 
i Carlota Mollà.
Els Alevins masc. (Sub-12) 
de 4 x 60 m. assolien tam-
bé el Bronze amb 35”05 a 
la final, amb l’equip format 
per Pol Almirall - Outmane 
El Aggari - Xavier Nogales i 
Pau Sala, i amb 35”74 en s/f.
Les Alevins fem. (Sub-12) 
de 4 x 60 m., eren 4es a la 
final amb l’equip format per  
Emma Cerro - Laia Cerro - 
Ingrid Díaz-Guerra i Mar-
tina Llorach, amb 35”32, i 
amb 35”43 en s/f.
Els Alevins masc. (Sub-12) 
de 3 x 600 m., eren 9ens. a 
la final amb 6’02”07, for-
mant l’equip Youssef Ayyad 
- Outmane El Aggari i Alex 
Guillén.
Les Cadets fem. (Sub-16) de 
4 x 100 m. eren 5enes en la 
2ª s/f. amb Edit Guzmán - 
Alba López - Francina Mas-
sagué i Judit Navarro, amb 
52”71, no accedint a la final 
corresponent.  
Els Benjamins masc. (Sub-
10) de 4 x 60 m. eren 5ens 
en la 1ª s/f. amb Mikel F 
ariñas - Guillem Llorach - 
Martí Pain i Iker Pérez, amb 
40”38, no accedint a la final 
corresponent.

EL Sub-16 fem. del CAI, 
campiones de Catalunya 
en Relleus 4 x 300 m.
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ATLETSIME / LA VEU 

Dissabte passat, es va 
dur a terme el 4t G.P. 
de Marxa Atl. Ciu-

tat de Sant Cugat, a les pistes 
del Zem La Guinardera, de St. 
Cugat del Vallès.
Hi va participar  la marxadora 
Juvenil del CAI Petromiralles 

Laura Giménez, 3ª en categ. 
Sub-18 fem. amb 27’53”5 per 
cobrir els 5 km. de recorregut, 
marca personal de l’anoienca.
Els guanyadors absoluts van 
ser Kevin Cerro - Cornellà 
Atl. - amb 21’20”1, i Mario-
na García - F.C. Barcelona en 
fem. amb 24’13”5, ambdós so-
bre 5 km. de recorregut. 

Laura Giménez (CAI), 
3a en marxa Sub-18 al 
G.P. de Sant Cugat

EXCURSIONISME / LA VEU 

Els dies 6 i 7 d’abril, la 
secció d’excursionisme 
del CNI va participar en 

diferents esdeveniments.
El dissabte va tenir lloc a La 
Nou del Berguedà, la Verti-
cal del Sobrepuny, aquest any 
Campionat de Catalunya de 
Curses Verticals. Una pro-
va molt tècnica a causa de les 
condicions meteorològiques 
que van deixar el recorregut 
en gran part enfangat i amb 
neu, a causa de la nevada de 
la nit anterior. El corredor Jo-

sep M. Moreno, en una cursa 
molt complicada, va fer un bon 
paper arribant al cim amb un 
temps de 44’12’’.
El diumenge 7 d’abril es va dis-
putar el Trail Cap de Creus. Hi 
va participar en Samuel Benito, 
en una cursa de 23 km., fent un 
temps de 3h 07’29” i quedant el 
229 de més de 400 participants 
i el 153 de la seva categoria.
Al mateix temps, prenien part 
en la Pujada al Castell de Ru-
bió, els caminadors Carla Mo-
reno, Eva Egea i Montse Torre-
cilla. El Josep M. Moreno va fer 
la pujada corrents.

Corredors del CNI 
participen en diverses 
proves

EXCURSIONISME / LA VEU 

Diumenge passat es va 
disputar a Vilanova 
i la Geltrú la setena 

edició de la Cursa dels Colls 
que enguany permetia triar 
als participants entre dos cir-
cuits, un de 15km i 550m de 
desnivell positiu i un de més 
ràpid i explosiu de 8,5km i 
200m positius.

Els recorreguts, que estaven a 
cavall entre Vilanova i la Gel-
trú, Sant Pere de Ribes i Sit-
ges, transcorrien per un espai 
natural excepcional amb el 
mar sempre de teló de fons i 
en ocasions a tocar dels cir-
cuits.
Fins a set membres de l’enti-
tat Club Excursionista UE-
CANOIA s’hi van desplaçar 
amb els destacats resultats de 

David Borràs i Marta Segura 
que van quedar segons abso-
luts de les seves categories, 
l’un a la cursa de 8,5 i l’altra a 
la llarga de 15km.
Aquesta prova estava inclosa 
també dins de la Lliga Gran 
Penedès en la que el club ano-
ienc està en primera posició 
després de les 3 proves dispu-
tades fins el moment.

David Borràs i Marta Segura, segons 
absoluts a la Cursa dels Colls

ATLETISME / LA VEU 

Igualada viurà l’edició 
2019 d’un dels seus es-
deveniments esportius 

més destacats, l’Igualada Ur-
ban Running Night Show 
(IURNS), el proper 21 de se-
tembre, tornant a oferir una 
àmplia proposta esportiva i 
lúdica, amb el seu ja habitual 
esperit familiar: curses, acti-
vitats, actuacions musicals i 
animació per a totes les edats. 
Enguany, a més, la iniciativa 
guanya un important com-
ponent solidari, ja que com-
partirà cap de setmana amb 
la caminada Alzheimer Race, 
que promou el Consorci So-
ciosanitari d’Igualada en col-
laboració amb l’Associació 
de Familiars d’Alzheimer i 
Altres Demències de l’Anoia i 
que arriba a la seva cinquena 
edició. Així doncs, dissabte es 

podran disputar les habituals 
proves de l’IURNS de 10km 
–destinant 1 euro de cada 
inscripció a la lluita contra 
aquesta malaltia–, de 5km, 
de patinets i de cotxets de na-
dons i, l’endemà diumenge al 
matí, se celebrarà l’Alzheimer 
Race, que enguany se centra-
rà en la caminada solidària. 

L’IURNS arriba a la seva vui-
tena edició consolidat com 
un dels esdeveniments espor-
tius i comercials que cada any 
aplega un major nombre de 
persones a la capital de l’Ano-
ia, amb prop de tres mil par-
ticipants en les seves diferents 
disciplines l’any 2018.

L’Igualada Urban Running i 
l’Alzheimer Race compartiran cap de 
setmana de setembre

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A l circuit tarragoní 
de Calafat es va fer 
la selecció de pilots 

V-Line Org, una iniciativa 
que va néixer de la il·lusió 
i la passió pel motorsport, 
buscant donar l’oportunitat a 
nous talents perquè pogues-
sin demostrar les seves habi-
litats sobre la pista. Al millor 
d’aquesta selecció se li brin-
da l’oportunitat de participar 
durant tota la temporada 
2019 al Campionat d’Espa-
nya de Resistència GT-CER, 
pilotant un Ford Fiesta ST a 
la Pura Passió Cup, la copa 
monomarca on la igualtat és 
el comú denominador i en la 
qual només el pilot que sap 
treure el millor del seu talent 
i del seu cotxe pot entrar en 
la lluita del podi.
Després de les proves, van 
ser 5 els joves que es van 
batre en duel al volant d’un 
Ford Fiesta ST de la Pura 
Passió Cup sobre el sinuós 
asfalt de Calafat, on el rep-
te era guanyar-li la batalla 
a. cronòmetre durant 2 vol-
tes a la pista, amb 3 xicana 
estratègicament situades i 
sense poder fregar sota cap 
circumstància la vora del 
traçat. L’objectiu d’incloure 
les xicanes era igualar el rep-
te per a tothom, evitant que 
si algun dels participants ja 
havia rodat anteriorment en 
el circuit, no pogués prendre 
avantatge sobre els altres.
Els nervis van fer de les se-
ves en alguna oportunitat, 
però això no va impedir que 
el joveníssim anoienc Mar-

cel Abad, pilot de 19 anys de 
Moto Club Igualada,  s’adju-
diqués el premi més gran de 
la Selecció de Pilots V-Line 
Org: participar durant tota 
la temporada 2019 a la Pura 
Passió Cup al volant d’un 
Ford Fiesta ST. “Estic molt 
content i encara no m’ho 
crec, hi havia molta gent par-
ticipant i per a mi haver que-
dat entre els 5 finalistes ja era 
molt, però guanyar ... since-
rament no m’ho esperava! 
El meu objectiu era inten-
tar-ho, però per a això calia 
treballar dur i aconseguir-ho 
i aquí estic “, comentava un 
emocionat Abad.
El van acompanyar al podi 
Luke Mustoo (Alacant, 31 
anys) en segon lloc, qui cor-
rerà 2 carreres de la copa 
monomarca: “Tinc un lleu-
ger sabor agredolç, està clar 
que m’hagués encantat tenir 
la primera plaça, però porto 
molt de temps inactiu i tam-
poc vaig pensar que arribaria 
fins aquí, així que haver-ho 
aconseguit em dóna satisfac-
ció i em vaig content, córrer 
dues proves serà molt diver-
tit. Vaig a entrenar molt i a 
preparar-me per donar-ho 
tot “. I en tercera posició va 
finalitzar Josep Martínez 
Valls (Lleida, 36 anys), que 

tindrà l’oportunitat de par-
ticipar en una de les curses 
de la temporada: “Em sento 
molt bé, no m’ho espera-
va per res. Mai havia tingut 
l’oportunitat de pilotar un 
cotxe com aquest i menys a 
Calafat. Només buscava pas-
sar-m’ho molt bé, estar entre 
els tres primers és molt gra-
tificant “.
Aquesta cap de setmana al 
circuit navarrès i dintre el 
campionat estatal de veloci-
tat, una de les carreres era la 
de Pura Pasión Cup i en la 
que el Marcel Abad es clas-
sificà en la quarta posició a 
la categoria Júnior. Era una 
experiència nova per a ell, 
tot el contrari que per als 
seus companys. L’objectiu en 
aquesta primera cursa, més 
que el resultat, era el d’adap-
tar-se a aquesta nova especi-
alitat del motorsport i poder 
aprendre el màxim per a les 
properes carreres del campi-
onat. I així va ser, que volta 
darrere volta aconseguia mi-
llorar els temps. La pròxima 
carrera del campionat serà al 
Circuit de Motorland, Aragó, 
els dies 25 i 26 de maig, però 
abans haurà que disputar la 
prova inaugural del 41è Vo-
lant Racc el dia 4 de Maig al 
10è Ral·li Ciutat de Valls.

L’anoienc Marcel Abad participa al 
campionat estatal de Resistència al 
Circuit de Navarra

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Durant quatre dies 
d’aquesta Setmana 
Santa la comarca 

s’omplirà de jugadors d’Ho-
quei Línia d’arreu del món. 
Igualada serà el centre neu-
ràlgic d’una competició que 
es disputa des de fa 4 anys 
i que aplega jugadors des 
dels 10 anys fins els 18. Hem 
parlat amb Carles Santano, 
president del club organitza-
dor de la Sparta Kids, l’Ho-
quei Línia Igualada.

Què és la Sparta Kids?
És una competició d’ho-
quei línia per a nens des de 
sub-10 fins a sub-18 i que 
celebrem per 4t any a Igua-
lada durant les vacances de 
setmana santa. Comença el 
dijous i hi haurà partits fins 
diumenge.

Quin serà l’horari dels 
partits?
El dimecres a 2/4 de 7 es farà 
la cerimònia d’inauguració i 
a continuació hi haurà actu-
ació de percussió dels Deu-
teriums.
Pel que fa a la competició, 
dijous i divendres hi hau-
rà partit des de 1/4 de 9 del 
matí fins a 2/4 de 10 de la 
nit, sense parar. Amb par-
tits de 30 minuts cadascun, 

simultàniament a les dues 
pistes tenim.
Dissabte es faran les eli-
minatòries i diumenge es 
disputaran les finals fins el 
diumenge.

De quants països venen?
En total venen 53 equips de 
18 països diferents, que aca-
ben sumant un total de 700 
jugadors. Vénen de Colòm-
bia, Namíbia, Irlanda, Reg-
ne Unit, Suècia, Argentina, 
etc. A més, amb els acom-
panyants de l’equip i família 
calculem que arribaran a la 
comarca unes 3.000 perso-
nes. Totes les places hoteleres 
de la comarca estan reserva-
des. És una bona oportuni-
tat de què la gent conegui la 
nostra comarca, ja que quan 
acaben els seus partits poden 
aprofitar per fer turisme.

Com és que es fa aquesta 
competició aquí a Iguala-
da?
La Sparta Kids té l’origen en 
la Sparta Cup, que ja fa deu 
anys que es disputa, primer a 
Castellbisbal i després a Llo-
ret. El seu organitzador, fa 
quatre anys ens va dir si volí-
em fer aquí a Igualada una 
competició amb el mateix 
format però per categories 
inferiors i des de llavors que 
l’organitzem.

Igualada acull la 4a 
edició de la Sparta Kids 
amb 700 jugadors

RESTAURANT DE LA CURVA 
(TIO NELO) entre la Pobla i Capellades

LLOGUER. 
EXPERIÈNCIA EN RESTAURACIÓ 

T616.82.23.25 Sr. Rafael.
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Les patinadores de l’Igualada debuten 
al campionat de xous amb podi
PATINATGE / LA VEU 

La secció de patinatge 
arlequinada va parti-
cipar per primera ve-

gada a la història del club en 
un campionat de la modali-
tat xous. Va ser a la pista del 
CPA el diumenge 7 d’abril, 
en una jornada on les petites 
esportistes van poder gaudir 
de grans professionals de xou 
d’arreu del món.
L’equip que es va desplaçar es-
tava format per Jana Molins, 
Maria Martínez, Ivet Riera, 
Nuria Barrado i Rut Martí, 
que el passat mes de setembre 
van començar a entrenar-se 
per preparar la que va ser la 
primera jornada de xous. Tot 
i ser la primera vegada que 

actuaven en aquesta modali-
tat, l’actuació que van fer va 
ser mereixedora de la tercera 
posició.

El 28 d’abril tindran lloc les 
segones jornades de xous, 
aquest cop, a Vilafranca del 
Penedès.

GIMNÀTICA / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na va estar ple d’èxits 
per l’entitat igualadi-

na, Anoia Club gimnàstic. 
El divendres una delegació 
del club amb 16 gimnastes, 
es va desplaçar a Salou per 
participar en el IV Trofeu de 
gimnàstica artística de Wolf 
Events, es van allotjar a l’ho-
tel Caribe de PortAventura i 
va ser una gran experiència 
les competicions de les dife-
rents categories i gaudir del 
parc d’atraccions. En la ca-
tegoria Prebenjamines van 
competir la Paula Casado i 
la Carla Maria Jordan, que 
es va proclamar campiona 
de la seva categoria en la 
classificació general, va ob-
tenir la plata a barra d’equi-
libri i la plata a salt. Van 
actuar com a exhibició, les 
gimnastes de la categoria de 
Via Olímpica 2, Aura Cots i 
Jana Busquets que va ser la 
gimnasta imatge de tot l’es-
deveniment. En la categoria 
Alevines Open B, van com-
petir Aina Leonés, Clara 
Miserachs, Júlia Bisbal, Laís 
Canet que va obtenir la pla-
ta a barra d’equilibri, Mar 
Claramunt, Maria Farré i 
Mariona Puig, juntes van 
obtenir el bronze a la clas-
sificació per equips. En la 
categoria Infantils Open B, 
Noa Alamo, que finalment 
no va poder competir per 
una lesió, Ona Vidal i Pau-
la Arrevola. Per finalitzar 

la categoria juvenil Open B 
amb la gimnasta Aina Sanc-
hez. Les classificacions que 
mereixen ser destacades 
són, Laís Canet, que va ob-
tenir la cinquena posició a 
la individual general, Mari-
ona Puig cinquena a terra, i 
quarta la individual general, 
Aina Sánchez cinquena po-
sició a terra i sisena a barra 
d’equilibri, i per finalitzar, 
Ona Vidal, competint amb 
99 gimnastes va classifi-
car-se en cinquena posició a 
barra d’equilibri i sisena po-
sició a la individual general.
El mateix dissabte van com-
petir en la segona fase de 
la Copa Catalana de gim-
nàstica artística masculina, 
a Porqueres, els gimnastes 
de Promoció 1, José Luís 
Granados, Leo Diaz i Mi-
quel Canet. En Promoció 2, 
Bernat Munné, Pau Alamo i 
Yago Guitian. En Promoció 
4 Nil López i Oriol Acos-
ta. Leo va obtenir la sego-
na posició a terra, José Luis 
la tercera posició a salt i el 
Bernat primer lloc a cavall 
amb arcs. Per finalitzar el 
cap de setmana, gimnastes 
de l’Anoia C.G. també van 
participar en la tercera jor-
nada dels jocs escolars del 
Consell esportiu de l’Anoia, 
Garraf i baix Llobregat. Les 
prebenjamines, Gal·la Cle-
mente, Gal·la Fernandez, 
Ivet Pelfort i Mari Carmen 
Ramírez que van obtenir 
la plata per equips i Gal·la 
Clemente la plata a l’indivi-

dual. Les Benjamines, Alba 
Ramírez, Candela Segura, 
Ia Mabras, Itziar Lebrero, 
Jana Castelltort, Maria Ca-
zorla i Paula Cuesta, el pò-
dium va estar complet per 
les gimnastes de l’Anoia CG, 
en primer lloc Alba, segon 
Maria i tercer Paula. Les 
Alevines, Berta Clarassó, 
Berta Garcia, Blanca Tomàs, 
Clàudia Costa, Carla Caro, 
Elba Roca, Isolda Murcia, 
Noa Guillén, Maria Cama-
ra, Maria Martínez, Mirtylle 
Miranda, Olívia Rodríguez i 
Selma Valls, en primer lloc 
per equips Berta Garcia, 
Noa, Mirtylle i Selma i en 
segon lloc Clàudia, Isolda 
i Maria Camara, a l’indivi-
dual les alevines també van 
omplir el pòdium, en primer 
lloc la Berta Garcia, en se-
gon la Mirtylle i en tercer la 
Noa. Les infantils, Clara Se-
villa, Dephca Junyent, Mari-
ane Roca i Paula Fernández. 
I les cadets Lola Valls, que 
va proclamar-se campiona 
de la categoria i Yeneva Gi-
menez que va obtenir el se-
gon lloc en la individual. En 
masculí el prebenjamí Marc 
Bertran va ser el campió de 
la categoria. Els alevins, Biel 
González, Guillem Sánchez, 
Nil Ramos i Roger Closa, van 
quedar primers per equips i 
a l’individual, en primer lloc 
en Nil, en segon el Biel i en 
tercer el Roger. Entrenadors 
i gimnastes molt satisfets 
amb els excel·lents resultats. 
Felicitats a tots!  

Cap de setmana ple d’èxits per 
l’Anoia CG

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat dijous el club 
Igualadí es va despla-
çar fins a Guadalajara 

on va tenir lloc el Campionat 
d’Espanya individual de gim-
nàstica rítmica, amb la par-
ticipació de1339 gimnastes 
d’arreu d’Espanya.
L’Igualada Club Gimnastic 
Aula va fer història a Gua-
dalajara on cinc de les seves 
gimnastes van participar i 
van demostrar al tapís la seva 
tècnica i treball diari, va estar 
una competició difícil degut 
al alt nivell de les partici-
pants però això no va aturar 
a les gimnastes del ICGA. El 
club Igualadí vol destacar el 
diploma aconseguit per Ruth 
Reymundi en categoria juve-
nil, quedant 7a posició d’entre 
més de 100 gimnastes.

Felicitar també a Violeta 
Aguilera, Gina Castelltort, 
Martina Espinalt i Arlet Oli-
va que van defensar els seus 
exercicis aconseguint quedar 
entre les primeres posicions 
de les gimnastes catalanes 
participants. Les cinc gim-
nastes van saber demostrar al 
tapís la constància, el sacrifi-
ci, el treball i l’esforç diari .
Des de l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula volen ressaltar el 
treball diari de l’equip tècnic 
que fan una gran tasca amb 
les gimnastes i les ajuden as-
solir nous reptes.
Repte assolit amb èxit per 
l’Igualada CG Aula que esta 
molt orgullós de les seves 
gimnastes i dels seus triomfs. 
El Club Igualadí segueix tre-
ballant per poder millorar i 
seguir superant nous reptes.

Setena posició per Ruth 
Reymundi al Campionat 
d’Espanya

TENNIS TAULA / LA VEU 

Espectacular victòria del 
CPP Igualada en l’últim 
partit de la temporada, 

davant d’un rival de la zona alta 
de la classificació. Partit molt 
disputat i amb gran igualtat.

Aquesta victòria permet tindre 
grans esperances de perma-
nència en la categoria, la qual 
cosa quedarà resolt en la últi-
ma jornada de la competició.
Jugaren : Francesc Masip (2), 
Daniel Luco (1) i David Vi-
nyals (1).

El CPP Igualada encara 
somnia amb salvar-se
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va celebrar 
a Guadalajara, el cam-

pionat d’Espanya de gimnàsti-
ca rítmica en modalitat indivi-
dual nivell base. Entre les més 
de 1.300 gimnastes partici-
pants de diferents comunitats 
del país, hi havia, representant 
al Club Gimnàstic Ballarina: 
Gisela Ramírez, Carlota Za-
mora i Paula Mensa. Aques-
tes, anteriorment, havien 
aconseguit classificar-se entre 
les millors gimnastes de Ca-
talunya, cadascuna en la seva 
categoria.
Dimecres, 3 d’abril, marxaven 
cap a Guadalajara, per a la 
concentració amb l’equip tèc-
nic fins al dia programat que 
els hi tocava participar en el 

Campionat. Dijous era el torn 
de Carlota i Gisela, en catego-
ria Infantil 2006-2007, amb 
aparell de maces. A les vuit del 
matí camí cap al pavelló amb 
nervis i a la vegada amb mol-
ta il·lusió de viure la màxima 
experiència de la temporada 
i per la qual han estat fent un 
gran treball i esforç durant la 
temporada. A les 9:50h sortia 
a pista Carlota realitzant un 
molt bon exercici amb una 
expressió innata, tot i tenir 
un petit error, tot i així, es va 
col·locar entre les primeres 35 
gimnastes de 150 que partici-
paven en la seva categoria. A 
les 13:15h era el torn de Gise-
la, fent una gran competició 
amb molta elegància en cada 
moviment del seu exercici, 
i aconseguint també col·lo-
car-se entre les 35 primeres. 

Divendres, era el torn de la 
Paula, en categoria juvenil 
2002-2003, amb aparell de 
cinta. A les 16h camí cap al 
pavelló, ja que, a les 18:50h 
era el seu moment de com-
petició. Va sortir a pista, amb 
molta força, aconseguint exe-
cutar un difícil exercici amb 
l´estil que la caracteritza. Una 
petita errada amb l´aparell 
i l´hora en que va competir, 
van afectar a la nota donada 
per les jutgesses. Tot i així, es 
va col·locar entre les 70  de 
170 gimnastes.
Volem felicitar a gimnastes i 
cos tècnic, per a la gran feina 
demostrada aquesta tempo-
rada, amb el seu gran esforç 
fan possible totes les vivènci-
es d’aquest Club, que treballa 
amb tota la seva il·lusió per a 
aquest esport.

El CG Ballarina participa al 
Campionat d’Espanya

PATINATGE / LA VEU 

El diumenge 7 d’abril el 
Pavelló de Les Comes 
d’Igualada es va con-

vertir en una festa del pati-
natge artístic, amb la cele-
bració del 1r Trofeu del Club 
Patinatge Artístic Igualada.
Vuit clubs, a part de l’organit-
zador, hi van participar: Ho-
quei Club Montbui, Patinat-
ge Foment Cardoní, C.P.A. 
Mollerussa Pla d’Urgell, C.P. 
Lloriana, C.P.A. Santa Eulàlia 
de Les Roquetes, C.P.A. Mon-
jos, C.P. Sant Ramon i C.P.A. 
Masquefa.
Durant tot el dia, fins a 148 
patinadors/es van passar per 
la pista del pavelló, des de ca-
tegoria Mini (per molt d’ells 
va ser la primera participa-

ció en un trofeu) fins als més 
experimentats de la categoria 
Infantil que van demostrar 
un nivell altíssim provocant 
l’admiració del nombrós pú-
blic assistent.
Per part del Club Patinat-
ge Artístic Igualada hi van 
participar 43 patinadors/es 
que van gaudir al màxim de 

l’oportunitat de participar per 
primera vegada en un trofeu 
a casa, i tot i que l’escena-
ri era nou per ells, ja que els 
entrenaments no els realitzen 
en aquesta pista sinó en unes 
condicions bastant pitjors a 
una pista descoberta, els re-
sultats van ser espectaculars, 
aconseguint 13 podis.

13 podis del CPA Igualada en 
el seu trofeu

BTT / LA VEU 

El montbuienc Genís 
López va guanyar el 
passat diumenge el tí-

tol català modalitat marató 
en bicicleta tot terreny en la 
categoria master-50 .
En una cursa mítica com és 
l’Esperxada de 75km amb 

2900+ molt dura i perillosa 
per les muntanyes volcàni-
ques de Sant Iscle de Coll-
tort, l’anoienc va tenir una 
actuació impecable guanyant 
amb 5h 47m. Un bona pedra 
de toc de cara l’imminent 
Titan Desert, la mare de les 
proves BTT de llarga distàn-
cia.

Genís López, campió 
M50 de marató

ESQUAIX / LA VEU 

A Edimburg es va ce-
lebrar un dels clàs-
sics opens d’esquaix 

del calendari europeu. Gra-
des plenes, públic entès i 
una bona colla de jugadors 
d’arreu del món fan d’aquest 
torneig una bona cita anyal 
d’esquaix. L’igualadí Bernat 
Jaume que estava exempt de 
la 1a ronda va superar la 2a 
amb molta credibilitat gua-
nyant 3-0 davant un dels ídols 
locals, Rory Steward PSA 159 
qui per cert, es va desfer a 1a 
ronda del perillós finés Miko 

Aijanen PSA 107, recent gua-
nyador del Swedish Open.
A quarts jugant un gran es-
quaix es va desfer de forma 
clara 11-8, 11-4, 11-6 del ca-
nadenc David Baillargeon 
PSA 116.
A semis, segons paraules d’ell 
mateix, mai es va sentir cò-
mode a pista, perdent en 3 
sets davant el seu vell com-
pany de generació Edmon 
López PSA62. Propera esta-
ció Macau, un torneig 50k i 
una bona oportunitat de mi-
llorar el rànquing mundial 86 
actual, tot i que superar una 
ronda està molt car.

Bernat Jaume arriba a 
penúltima ronda a Escòcia

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

2X1

la premsa de casa
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

El proper diumenge, 14 
d’abril, a les 19h, el Te-
atre Municipal l’Ateneu 

d’Igualada rebrà el Cor de Tea-
tre i el seu muntatge Troia, una 
veritable Odissea.
L’espectacle, que es pot gaudir 
en família, s’inspira en La Ilía-
da i L’Odissea, els dos poemes 
èpics fundacionals de la cultu-
ra europea atribuïts a Homer. 
Els trenta intèrprets de la com-
panyia faran reviure la Guerra 
de Troia i el retorn d’Ulisses 
a Ítaca amb les seves veus a 
cappella. El guió i la direcció 
musical són de David Costa, 
amb arranjaments musicals 
de Pere-Mateu Xiberta i esce-
nografia de Xavier Erra. Joan 
Maria Segura signa la direcció 
escènica i coreogràfica.
Les entrades es poden comprar 
anticipadament al web www.
ticketea.com i al Punt de Difu-
sió Cultural i Turística d’Igua-
lada, al c/ Garcia Fossas 2, de 
dimarts a divendres de 18:30 
a 20:30h i dissabte d’11 a 14h. 
També des d’una hora abans de 
la funció a la taquilla del teatre, 
al Passatge Vives. Les localitats 
tenen un preu de 20, 18 i 15 eu-
ros, amb descomptes per a di-
versos col·lectius. Els joves de 
fins a 25 anys podran comprar 
les entrades a 5 euros, acredi-
tant la seva edat amb el DNI, 
en una proposta que s’emmar-
ca en la campanya Fins als 25 
a cinc.

Cor de Teatre
Cor de Teatre no és pròpia-
ment un grup vocal ni tam-
poc una companyia teatral, 
sinó les dues coses alhora. Un 
grup de cant coral que trenca 
esquemes, que canta un reper-
tori polifònic sense partitures i 
que trenca amb la distribució 
característica d’aquestes for-
macions sobre l’escenari per 
incorporar moviment, acció i 
recursos propis de l’àmbit tea-
tral. Cor de Teatre treballa des 
de fa vint anys en la recerca de 
noves sonoritats, experimen-
tant amb el seu potencial ex-
pressiu i la interpretació. Per 
tot això, és molt més que un 
grup vocal, és una companyia 
que ha obert un nou camí en la 
interpretació del repertori po-
lifònic.

Amb els seus darrers especta-
cles Concert Tempestiu, Ope-
retta i Allegro, ha realitzat una 
extensa gira per Catalunya, Es-
panya, França, Suïssa, Bèlgica 
i Alemanya, amb temporades 
estables a Barcelona, Madrid 
i París. També ha participat 
en diferents festivals, com el 
d’Avingnon le Off i el Tollwo-
od Winter Festival de Munich. 
Paral·lelament a la producció i 
exhibició de les seves producci-
ons, Cor de Teatre va interpretar 
el paper de l’Street Chorus dins 
la monumental obra Bernstein 
Mass, amb l’Orquestra Simfò-
nica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC), dirigits per 
Clark Rundell, a L’Auditori de 
Barcelona. 
Cor de Teatre ha estat nominat 
i premiat en diverses ocasions 

–Premis Max, Premi Butaca i 
Unnim de teatre, entre altres– i 
ha realitzat gires internacionals 
amb els seus espectacles. A la 
Mostra Igualada ha presentat 
Romeo i Julieta, fruit de la crea-
ció d’una escola de formació per 
a joves intèrprets, assegurant la 
continuïtat de la companyia i 
perseguint un impacte positiu i 
esperançador en la societat.

Troia, una veritable odissea
La Ilíada i L’Odissea són dos 
clàssics i el conjunt d’episodis 
més important de la mitologia 
i les llegendes gregues. Grans 
cors de la història de la música, 
arranjats per ser interpretats a 
cappella, fan evolucionar i se-
gueixen el relat en tot moment. 
Aquesta odissea musical és al-
hora un recorregut a capella a 
través de grans cors de la his-
tòria de la música, amb peces 
de compositors com Purcell, 
Bach, Händel, Mozart, Verdi o 
Wagner.
Troia, una veritable odissea 
té dues parts clarament dife-
renciades. Després d’escoltar 
Penèlope i el cor grec, que in-
trodueixen en la història, i de 
descobrir els déus de l’Olimp, 

El Cor de Teatre i “Troia, una veritable Odissea”, 
diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

màxims responsables dels des-
tins dels homes, es veurà com 
el conjur de l’amor d’Afrodi-
ta sobre Paris i Helena, reina 
d’Esparta i esposa de Menelau, 
és la causa de l’inici de la guer-
ra entre grecs i troians. La mort 
d’Aquil·les i l’escena del cavall 
gegantí gira la sort de la guerra 
a favor dels grecs. Amb la tor-
nada dels grecs a casa, acaba La 
Ilíada però la història continua 
amb les aventures de l’astut 
Ulisses, protegit per la deessa 
Atena, que explica L’Odissea. 
Es reviurà l’episodi a la cova 
del gegant Polifem, els naufra-
gis provocats pels déus contra 
els grecs, la baixada d’Ulisses 
a l’Hades i l’aventura amb les 
malvades sirenes caníbals.
Podrà Ulisses superar totes 
les adversitats a temps per re-
cuperar el seu tron a Ítaca, re-
trobar-se amb la seva esposa 
Penèlope i tombar els preten-
dents fatxendes que volen arra-
bassar-li el reialme? Troia, una 
veritable odissea és una obra 
plenament vigent que recull 
les preocupacions que sempre 
han inquietat els humans. Han 
buscat sempre l’èxit, el poder i, 
com a fonament, abans que la 
immortalitat, estimar i ser esti-
mats. Fa més de 3.000 anys es 
barallaven per solucionar els 
conflictes i actualment conti-
nuen fent-ho.
Un espectacle sense text, una 
fusió escènica i musical potent, 
expressiva i molt plàstica des 
de la mirada de Cor de Teatre.

L’espectacle, que es 
pot gaudir en família, 
s’inspira en La Ilíada i 
L’Odissea, els dos poe-

mes èpics atribuïts 
a Homer

LLIBRES / LA VEU 

El passat dimecres, al 
Vinseum de Vilafran-
ca es va presentar el 

llibre La Petita Història de la 
Vegueria del Penedès, amb 
la presència dels autors, la 
il·lustradora Pilarín Bayés i 
el filòleg Manel Cervera. Va 
presentar l’acte Félix Simón 
president de l’Associació Pro 
Vegueria del Penedès. Flo-
ra Sanabra, responsable de la 
secció de cultura de l’Asso-
ciació va explicar els motius 
d’aquesta iniciativa pensada 
no només com una iniciativa 

divulgativa, sinó una eina per 
fer arribar als més joves el que 
representa la Vegueria. Manel 
Cervera va glossar els aspec-
tes històrics, posant de relleu 
que les Vegueries són la for-
ma d’organització territorial 
que durant més anys ha estat 
l’estructura nacional catala-
na. Des que es van constituir 
el 1304 amb Jaume II fins el 
Decret de Nova Planta, on la 
Vegueria del Penedès ja tenia 
una estructura i extensió molt 
semblant a l’actual.
Des d’aleshores s’han estat al-
ternant altres fórmules, fins 
arribar a les províncies el 

1833. Les comarques també 
han estat un element vertebra-
dor des del segle XIX, amb el 
parèntesi de la dictadura i des 
del Tripartit es disposa de la 
Vegueria, legalment constitu-
ïdes, però només operatives 
pel que fa referència a l’Àmbit.
Pilarin Bayés, mentre escolta-
va els seus companys de taula, 
estava dibuixant i en el mo-
ment de parlar va regalar als 
assistents  amb uns dibuixos 
que serien un compendi de les 
comarques que conformen la 
Vegueria.
Va cloure l’acte Pere Regull, 
alcalde de Vilafranca i Dele-

gat territorial de la Genera-
litat, que va parlar de l’ànima 
d’aquesta Vegueria, tot recor-

dant la feina que cal fer i va 
animar a la ciutadania a seguir 
treballant per aquest projecte.

Petita història de la Vegueria Penedès
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MÚSICA / LA VEU 

Pavvla, l’artista indie 
emergent amb més 
projecció de casa nos-

tra actuarà a Músiques de 
butxaca aquest divendres 12 
d’abril dins la gira de presen-
tació del seu segon disc.
Paula Jornet (1996), Pav-
vla com a nom artístic quan 
agafa un micròfon. Santcu-
gatenca. Ha publicat dos dis-
cos amb temes propis en tres 
anys. Entre l’un i l’altre encara 
va tenir temps de compon-
dre les cançons de l’exitosa 
obra La importància de ser 
Frank. I de representar-la. I 
de fer concerts per Europa i 
els Estats Units. Els reconei-
xements no han trigat a arri-
bar: Premi Butaca a la Millor 
Composició Musical i Premi 
TB Revelació.  
El seu debut Creatures va po-
sicionar a Pavvla com una de 
les noves propostes indie més 
importants del nostre país. 
Amb prop d’un centenar de 
concerts a les espatlles a casa 
nostra i a l’estranger, i amb ar-

ticles a mitjans de renom com 
la NPR americana o la BBC 
anglesa, Pavvla es guanya-
va a pols l’etiqueta d’article 
emergent del moment amb 
actuacions als principals fes-
tivals de casa nostra i milers 
d’escoltes a les plataformes de 
streaming. 
El passat mes de novembre 
surt l’esperat  segon àlbum,  
Secretly Hoping You Catch Me 
Looking.
Pavvla expressa en aquest 

disc els problemes i pensa-
ments quotidians que viu la 
seva generació. L’artista crea 
una narrativa que es va de-
senvolupant i reprenent du-
rant tot el disc. Una història 
unitària que entoma amb una 
sonoritat més electrònica, 
afegint sintetitzadors i traient  
guitarra, sense perdre el seu 
to melangiós habitual.
Expectativa i  interès ha ge-
nerat la sortida del segon disc 
de  Pavvla que ha ocupat pà-

Pavvla presenta disc a Músiques de butxaca abans de 
l’estrena al Primavera Sound

gines i espai en mitjans com 
TV3, iCat, Catalunya Ràdio, 
Time Out Madrid, TVE, En-
derrock, betevé, El Nacional, 
RAC 1, la Vanguardia i la 
portada de l’ARA Play 
La gira de  Secretly Hoping 
You  Catch Me Looking  va co-
mençar aquest gener al Festi-
val del Mil·lenni i després ja 
no ha parat. Aquest divendres 
12 d’abril serà a Músiques de 
butxaca  per després actuar al 
Festival Strenes de Girona i al 

Primavera Sound.
A Músiques de butxaca vindrà 
acompanyada de Pau Calero 
(teclats i sintetitzadors) i Aleix 
Iglesias (bateria elèctrica).
El concert serà a les 23 h al Te-
atre Municipal l’Ateneu.
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub, 
Amics del Teatre de l’Aurora i 
Òmnium Cultural.
Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
musiquesdebutxaca.cat, anti-
cipades a Secretaria de l’Ate-
neu o mitja hora abans del 
concert a taquilla.
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
de: Ajuntament d’Igualada, 
Òmnium Cultural, Van Bruc 
International, Renda Urbana, 
Acústic,  Cafè de l’Ateneu, Pri-
meras Marcas, Supermas, En-
ric Martí Videoproduccions, 
Canal Taronja, Ràdio Iguala-
da, Infoanoia.cat, AnoiaDiari, 
Surtdecasa.cat, La Veu i Frui-
teria Pilar. 

MÚSICA / LA VEU 

La Coral Mixta d’Iguala-
da oferirà dissabte, dia 
13, un altre dels seus 

concerts de Setmana Santa. 
Com els anys anteriors, en el 
concert s’interpretarà una gran 
obra per a cor, orquestra i so-
listes. Els intèrprets seran l’Or-
questra de Cambra Terrassa 
48, la Coral Canigó de Vic, la 
Mixta, la soprano Ulrike Ha-
ller, el tenor Jordi Casanova i 
el baríton Joan Garcia-Gomà 
dirigits, com és habitual, per 
Alfred Cañamero. L’obra es-
collida és una passió, el gène-
re més indicat per a aquestes 
dates i, seguint la tònica dels 
anys anteriors, es tracta d’una 
composició poc coneguda: una 
Passió segons Sant Lluc de Ge-
org Philipp Telemann. Aquest 
gran autor del Barroc és un 
dels més prolífics de la història 
de la música i va crear milers 
d’obres de gairebé tots els gè-
neres musicals. Com a director 
municipal de música de la ciu-

tat d’Hamburg, cada any havia 
d’escriure una passió i va tenir 
una vida tan llarga, que en va 
poder compondre 46, de les 
quals n’han sobreviscut 22. En 
aquest concert s’interpretarà 
una de les cinc passions segons 
Sant Lluc conservades: la del 
1744. Amb aquests concerts 
la Mixta procura endinsar-se 
en repertori poc conegut per 
fer descobrir al públic tresors 
amagats de la història de la 
música com aquesta passió.
Aquest concert també s’oferirà 
a Barcelona divendres dia 12 
a les 9 a la basílica de la Mer-
cè amb una diferència: a més 

dels intèrprets del concert a 
Igualada, hi participaran 130 
cantaires reunits per l’Associa-
ció Messies Participatiu BCN, 
creada l’any passat per orga-
nitzar a Barcelona el concert 
del Messies participatiu que va 

Santa Maria acollirà, dissabte,  la “Passió segons Sant 
Lluc (1744)” de Telemann

promoure la Fundació La Cai-
xa durant més de 20 anys.
El concert a Igualada celebra-
rà a la basílica de Santa Maria 
a les 9 del vespre. Les entrades 
són numerades i valen 16 eu-
ros (14 amb descompte). Ja es 

poden adquirir al Punt d’In-
formació Cultural del carrer 
Garcia Fossas, 2, de dimarts a 
divendres de 19 a 21 h i dissab-
te de 11 a 14 h i de 18 a 20. A 
partir d’aquesta hora es podran 
comprar a la porta la basílica.

Els intèrprets seran 
l’Orquestra de Cambra 
Terrassa 48, la Coral 

Canigó de Vic, la Mix-
ta, la soprano Ulrike 
Haller, el tenor Jordi 
Casanova i el baríton 

Joan Garcia-Gomà



46  |  CULTURA Divendres, 12 d’abril de 2019

TEATRE / LA VEU 

Diumenge acabava la 
30a Mostra Iguala-
da, que ha tingut lloc 

del 4 al 7 d’abril. El Mercat 
estratègic d’espectacles per a 
infants i joves ha transformat 
Igualada durant quatre dies en 
la capital dels espectacles per a 
tots els públics, amb una bona 
afluència tant de públic com 
del sector professional. La 
Mostra 2019 ha comptat amb 
la participació de 55 compa-
nyies, de les quals 39 de Cata-
lunya, 11 de la resta de l’Estat 
i 5 internacionals. La Fira ha 
estat escenari de 12 estrenes 
absolutes i 8 a Catalunya.
Els plats forts d’aquesta 30a 
edició han estat l’espectacle 
inaugural, que va tenir lloc 
dijous 4 i que va anar a càrrec 
dels bascos Teatro Gorakada 
amb El viaje de Ulises i l’espec-
tacle de gran format de cele-
bració dels 30 anys de la Fira, 
Leonardo, somnis i malsons de 
Plasticiens Volants. La pres-
tigiosa companyia francesa, 
que va exhibir l’obra per pri-
mer cop a l’Estat espanyol, va 
aglutinar prop de 4.000 espec-
tadors que van gaudir d’una 
experiència única i sense pre-
cedents a la capital de l’Anoia. 
A més, l’espectacle va comptar 
amb la participació i implica-
ció directa de 20 voluntaris i 
voluntàries anoiencs.
  
La Mostra PRO
Enguany el nombre de profes-
sionals acreditats ha passat de 
682 (2018) a 765 (2019), el que 
suposa un increment del 12%. 

La Fira teixeix cada vegada 
més vincles a nivell internaci-
onal. En aquesta edició s’han 
acreditat programadors de te-
atres i festivals provinents de 
països com Alemanya, França, 
Holanda, Romania, Taiwan, 
Turquia i la Xina, entre d’al-
tres.
A la xifra de professionals, cal 
sumar-hi les companyies par-
ticipants en la programació 
que fan augmentar el registre 
a més de 1.000 inscrits. 
De tota l’activitat programada, 
cal destacar el 10è Mercat de 
Projectes, les reunions ràpides 
i la Jornada Professional, en-
guany dedicada a obrir debat 
sobre ‘Infància, cultura, ciu-
tat’, que abordava els elements 
fonamentals de la creació de 
polítiques culturals dirigides a 
infants i joves: transversalitat, 

participació i innovació.
  
Pep Farrés s’acomiada com a 
director artístic de la Mostra 
Igualada
Aquesta 30a edició de la Mos-
tra Igualada ha estat l’última 
del Pep Farrés, que tanca la 
seva trajectòria com a director 
artístic després de cinc anys 
de feina. Pep Farrés va entrar 
el 2015 i, des de llavors i jun-
tament amb tot l’equip de la 
Mostra, ha desenvolupat una 
proposta artística que ha am-
pliat i incorporat nous projec-
tes a la Fira d’arts escèniques 
infantils i juvenils de Catalu-
nya.
La Mostra JOVE; el creixe-
ment de la Mostra PRO arreu 
de l’Estat espanyol i a nivell in-
ternacional; la Mostra a les es-
coles; la presentació de la pro-

gramació per itineraris d’edat i 
l’ampliació de segments de vo-
luntariat són alguns dels pro-
jectes consolidats que s’han 
impulsat els darrers anys.
 
Qualitat, contemporaneïtat, 
innovació i dramatúrgia, el 
segell artístic de Farrés 
En els últims cinc anys la Mos-
tra ha tingut per objectiu obrir 
la Fira a totes les disciplines 
escèniques i apostar pel mes-
tissatge entre gèneres. “Cada 
vegada els espectacles són més 
difícils d’etiquetar i cada vega-
da incorporen i barregen més 
gèneres i això, des del meu 
punt de vista, és molt positiu”, 
afirma Pep Farrés. “La quali-
tat, la contemporaneïtat de la 
proposta, la innovació en el 

Mostra Igualada celebra 30 anys amb més 
de 27.500 espectadors
La Fira ha acollit 39 companyies catalanes, 11 de la resta de l’Estat i 5 internacionals i més de 760 professionals 
de 400 organitzacions procedents de 9 països.
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llenguatge escènic, l’aportació 
en el format i la dramatúrgia 
han estat criteris artístics bà-
sics a l’hora de programar”, 
afegeix. La programació dels 
darrers anys ha sigut una clara 
aposta per reivindicar que als 
nens se’ls pot parlar de tot, 
una eina per trencar tabús i 
fer-se preguntes de la mà de 
les arts escèniques.
Una de les aportacions clau 
de Farrés ha estat la Mostra 
JOVE: una aposta per l’oferta 
teatral per als adolescents i jo-
ves, per als espectadors de 12 a 
18 anys, aquest segment social 
tan oblidat en molts aspectes, i 
que també ho és en la cultura. 
“Des del primer moment ens 
vam marcar com a objectiu 
omplir aquest forat de propos-
tes teatrals seductores, d’acti-
vitats adreçades a gent jove i 
organitzades per gent jove.”

Augment de la presència de 
professionals de l’Estat i dig-
nificació del sector
A nivell professional, cada any 
s’han incrementat el número 
de propostes rebudes per ac-
tuar a la Mostra. La Fira s’ha 
obert cap a l’Estat espanyol 
i cap a Europa i cada vegada 
és més coneguda i valora-
da, motiu pel qual es reben 
moltes propostes de creadors 
espanyols i internacionals. 
Els darrers anys la Mostra ha 
aconseguit seduir professio-
nals vinguts d’arreu
En aquests cinc anys l’equip de 
Farrés també ha intentat po-
sar el seu granet de sorra per 
dignificar el sector a nivell de 
qualitat. “Hem intentat con-
tribuir perquè tots els agents 
transitin igual pel teatre fami-
liar que pel teatre per a adults, 
malgrat que encara hi ha mol-

ta feina per fer”, assegura.

Acostar la Fira a escoles i ins-
tituts
Un altre eix destacat d’aquests 

“Mostra Igualada, 30 anys. Un recorregut per la Fira d’espectacles 
infantils i juvenils”, de Núria Cañamares

Divendres, a la tarda, 
a la Biblioteca Cen-
tral, va tenir lloc la 

presentació del llibre Mostra 
Igualada, 30 anys, un recull 
d’imatges, curiositats histò-
riques, entrevistes que con-
formen una mirada als 30 
anys d’història de la Mostra 
Igualada que la periodista 
igualadina Núria Cañamares 
recopilat, treballat i finalment 
ha convertit en un magnífic 
llibre.
En la presentació del llibre la 
Núria estava acompanyada 

per Pep Farrés, director de la 
Mostra; Pere Fontanet, Agustí 
Coll i Oscar Rodríguez, direc-
tors artístics d’altres etapes de 
la Mostra; d’Antònia Andú-
jar,  directora de Mercats de 
l’ICEC i Marc Castells, alcal-
de d’Igualada. El llibre, excel-
lentment dissenyat per l’Ester 
Comenge, és un element grà-
fic molt important i un reflex 
fidel de tots els anys i de totes 
les persones que han passat 
per la Mostra d’Igualada apor-
tant-hi cadascuna d’elles el seu 
granet de sorra.  FOTO: MANEL MARIMON

cinc anys és l’aposta per La 
Mostra a les escoles, creant 
accions perquè els escolars 
coneguin i visquin la Fira. 
“Sobretot les reunions infor-

matives amb els mestres per-
què tinguin eines per poder 
triar els espectacles que aniran 
a veure amb el seu alumnat i 
l’ampliació de les funcions a 
escoles i instituts.”
  
“Uns anys de molta feina, de 
dormir poc però de somiar 
molt.”
“Les arts escèniques per a in-
fants i joves estan guanyant 
prestigi, s’estan dignificant i 
cada vegada més, són un ter-
reny fèrtil on poder expres-
sar-se amb la màxima llibertat 
creativa. Però sobretot, no ens 
enganyem, són un sector eco-
nòmic que permet viure de 
l’ofici, tenir feina amb regula-
ritat i contacte amb el públic 
pràcticament tots els dies de 
l’any”, explica Farrés.
“El meu pas per la Mostra ha 
estat una experiència enriqui-
dora, que m’ha permès conèi-
xer millor aquest ofici que tant 
estimo i viure’l des d’una altra 
perspectiva. Uns anys de mol-
ta feina, de dormir poc però 
de somiar molt.”

FOTOS: Joan Guasch
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LLIBRES / JULIA SOLÉ - 
AMIC 

Jordi Cabré ens parla de 
Digues un Desig, la no-
vel·la que li ha valgut el 

Premi Sant Jordi 2018, atorgat 
per Òmnium Cultural i editat 
per Enciclopèdia Catalana. A 
menys d’un mes de la diada 
literària per excel·lència, l’es-
criptor ens parla del seu últim 
llibre, un thriller psicològic 
protagonitzat per un escriptor 
que és tot un joc entre realitat i 
ficció; un divertiment de meta 
literatura que comença, justa-
ment, una diada de Sant Jordi. 

Arrenquem amb una pre-
missa potent; un conegut es-
criptor descobreix una per-
judicial autobiografia que 
no ha estat escrita per ell. De 
què va la novel·la? 
És la història d’un escriptor 
de ficció que entra en una lli-
breria i, als prestatges de no 
ficció, veu una autobiogra-
fia que ell no ha viscut, que 
no reconeix com a certa. És 
seva; surt la seva foto, surt el 
seu nom... però ell no l’ha fet. 
I explica coses que el poden 
perjudicar. A partir d’aquí, ve-
iem; la novel·la està feta amb 
dos tipus de lletra [dos nar-
radors], el del que li passa a 
aquest senyor -la seva pròpia 
gimcana amb aquest “Ostres, 
què és aquest llibre? Què m’ha 
passat?”- i el que passa dins 
del llibre, una història molt 
desigual amb una dona que es 
pregunta, una mica, qui som i 
qui ens pensem que som.

Qui és, realment, el protago-
nista d’aquesta novel·la? 
No té nom. Ho he fet expres-

sament perquè és una crisi 
d’identitat, és un estat de des-
concert total -és un thriller 
psicològic- perquè el fet de 
descobrir que algú ha escrit 
una autobiografia en primera 
persona que sembla que siguis 
tu, t’obliga a llegir-la; de cap 
manera sabràs qui ets tu si no 
el llegeixes. Llavors, és una re-
cerca d’un mateix i de la teva 
identitat. La veritat, a vegades, 
no és tan important com la 
manera com expliquem una 
història: si és interessant, si 
és emocionant, si és suggeri-
dora... per això fem novel·les. 
La realitat, el que en diem “la 
realitat”, en té molt d’això, de 
suggestió i d’autosuggestió. La 
ficció et pot ajudar a saber més 
sobre la realitat.
 
Què buscava amb aquest fort 
i provocador component au-
toreferencial?
Quan jo escric aquesta novel-
la no he guanyat el Sant Jordi, 
no sóc un autor conegut i no 
estic al capdamunt de les ven-
des sinó que l’escric imaginant 
un personatge així. Ara vaig a 
les llibreries i veig que m’estic 
transformant amb el meu per-
sonatge. Llavors, és interes-
sant el joc entre veritat i ficció 
del que a mi m’està passant. 
No hi havia manera de fer un 
llibre amb aquest argument si 
jo no em mullava una mica. És 
a dir, jo havia córrer el risc que 
es confongués el personatge 
en mi mateix. És un “Mira si 
em crec l’argument d’aques-
ta novel·la i la gràcia que té 
l’idea que he tingut que, a més 
a més, hi posaré una part de 
mi, que la gent pugui tenir el 
dubte de si sóc jo o no sóc jo.” 
Doncs aquest és el joc; a jugar.

Quin paper té la masculini-
tat en la novel·la? 
Tots tenim un desconcert so-
bre el tema dels rols; especi-
alment els homes. Les dones 
patiu més per injustícia soci-
al, però en termes de “què ens 
està passant?”, potser el canvi 
és més brusc per la part mas-
culina. Un ha de ser masculí, 
ha de ser femení, ha de ser 
viril, però també sensible... 
Un seguit d’equilibris que ens 
poden estar costant una mica. 
A la història d’amor que es 
desenvolupa a la novel·la un 
home molt segur d’ell mateix, 
molt xulo piscines, al creuar-se 
amb una determinada dona 
pel davant acaba empetitit, se 
sent dominat per ella. Compte 
amb les idealitzacions, amb la 
fixació de rols únics, i amb els 
ideals. He volgut estereotipar 
un home “molt masculí”, una 

dona el que avui socialment 
s’entén com a “molt femeni-
na” i, quan xoquen, veiem que 
tot acaba invertit: el que tenia 
poder abans acaba no tenint 
poder.

Va ser finalista del premi 
Sant Jordi el 2004 amb El 
virus de la tristesa i el 2010 
amb Després de Laura. Final-
ment, amb Digues un desig 
ha rebut el premi. 
És un “per fi!”, però és que a 
més a més és un “per fi!” que 
ve amb el que penso que és el 
millor que he escrit i això si 
que em fa especialment con-
tent. Ara noto que em sentiria 
malament si hagués guanyat 
amb les altres. Jo no ho sé fer 
millor... i per tant, en aquest 
sentit, íntimament, per mi és 
un acte de justícia. Penso que 
és una novel·la que es pot ven-

Jordi Cabré, escriptor: “La ficció et pot ajudar a saber 
més sobre la realitat”

dre molt bé i que pot entrar a 
molts públics perquè no deixa 
de ser una mena de Woody 
Allen combinat amb un thri-
ller psicològic, amb les seves 
situacions grotesques, la rela-
ció home-dona... Té un punt 
molt comercial; molt per tots 
els públics. Però, a més a més, 
penso que hi ha molta cultu-
ra, molta literatura, cultura 
alternativa i que l’estil demana 
atenció i, per tant, l’equilibri 
està ben trobat en aquest cas. 
Jo estic mol agraït al jurat i a 
Òmnium i a Enciclopèdia per 
haver fet aquesta aposta, que 
penso que és una aposta genu-
ïnament literària.

Pel protagonista, el dia de 
Sant Jordi és quan comença 
tot. Com s’imagina la diada 
d’aquest any?
És que ara ja no sé qui sóc... 
[riu]. M’imagino signant 
molt, que és el que em toca, 
m’imagino regalant la rosa a 
les persones que estimo... Un 
Sant Jordi malauradament 
molt condicionat pel judi-
ci dels presos polítics, amb 
aquest punt de tristor que ar-
rosseguem des de fa un parell 
d’anys, però penso que serà un 
dia lluminós com tots els Sant 
Jordis. Però, en el meu cas, si 
que penso que serà molt irre-
petible: jo puc certificar que 
no tornaré a guanyar el premi 
Sant Jordi -això no passa- i, 
per tant, el viuré com si fos 
l’últim dia de la meva vida. 
Hi ha altres premis al món, 
altres reconeixements i altres 
coses que puc aconseguir però 
aquesta vegada penso que per 
mi és un créixer, un fer-me 
gran i bé, doncs, benvingut a 
la maduresa literària.
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LLIBRES / LA VEU 

Aquest divendres 12 
d’abril a les set de la 
tarda i a la sala d’ac-

tes de la Biblioteca Central 
d’Igualada (plaça de Cal Font, 
s/n) tindrà lloc la setena pre-
sentació del llibre “Avi, et 
trauré d’aquí!” de l’escriptor 
capelladí Joan Pinyol. L’ac-
te s’emmarca en el programa 
d’activitats que l’Ajuntament 
d’Igualada ha organitzat per 
commemorar els 80 anys del 
final de la guerra civil i arriba 
després de les molt participa-
des presentacions del llibre 
en llocs com Manresa, Geli-
da, Capellades, Moià, Reus, la 
Torre de Fontaubella, al Prio-
rat i Barcelona, aquest passat 
dimarts.
A l’acte, que serveix per sac-
sejar consciències respecte 
d’un greuge de la guerra civil 
que va quedar molt temps en 
l’oblit, intervindran l’historia-
dor manresà i creador del por-
tal de webs www.memoria.cat, 

Joaquim Aloy, l’editor de Sal-
donar, Francesc Gil-Lluch i el 
mateix autor.
A “Avi, et trauré d’aquí!” Pi-
nyol desenterra la memòria 
republicana amagada al Va-
lle de los Caídos, hi detalla la 
història de l’avi, les raons del 
trasllat secret cap al mausoleu 
franquista i el camí recorregut 

Joan Pinyol presenta el seu llibre “Avi 
et trauré d’aquí” avui a la Biblioteca

durant 10 anys per treure’l del 
costat del seu botxí. L’endemà 
dissabte es donarà a conèixer 
també a Sant Julià de Vilatorta, 
població on el febrer de 1939 
el Joan Colom, l’avi del Joan 
Pinyol, va ser fet presoner de 
l’exèrcit rebel. Una lluita plena 
d’esperança i contra l’oblit que 
fa dies que recorre el territori.

LITERATURA / LA VEU 

Demà dissabte dia 13 
d’abril, Cal Cuta ce-
lebrarà l’entrega de 

premis del Primer concurs de 
relats Curts Frederic L. Cuta. 
L’acte tindrà lloc a la seu de 
l’entitat, Carrer Creueta 31, a 
les 22:30h.
El concurs, que tenia com ob-
jectiu fomentar l’escriptura a 
la conca, ha comptat amb una 
amplia participació. El jurat, 
conformat per professionals 
del món de l’escriptura, es va 
reunir el passat dissabte per 
decidir els premiats, el gua-
nyador dels quals obtindrà 
una dotació de 300€. També 
es farà una edició il•lustrada 
per part de Calcuta amb les 
obres que el jurat consideri 
oportunes.
També des del Projecte Te-
atral de Cal Cuta s’oferirà 
gratuïtament l’adaptació de 
Fràgil de David Greig (dra-

maturg escocès, 1969). Una 
obra que dona peu a refle-
xionar sobre l’impacte que 
han tingut les retallades en la 
societat. El Marc, el protago-
nista, afectat pel desmantella-
ment dels serveis públics i la 
neoliberalització de l’econo-
mia, és conscient de la gra-
vetat d’aquest context de pre-
carietat i decideix comunicar 
a la Carola, la seva assistenta 
personal en salut mental, que 
ha trobat la solució per canvi-
ar-lo, per canviar el curs de la 
història.

Entrega de premis del 
Primer concurs de relats 
Curts Frederic L. Cuta
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història de la Fotografia a Igualada

Sense ser reporters, els primers fotògrafs igualadins 
van servir-se de la càmera per a testimoniar la re-
alitat i la localització d’alguns edificis rellevants.

Fotografies: Façana del Passeig i Façana sud de l’Hospi-
tal d’Igualada, ubicat al Convent dels Pares Caputxins; i 
construït a mitjan segle XIX per a cobrir les mancances 
de l’antic Hospital del carrer de Sant Bartomeu. Al costat 
dels metges, de l’atenció als malats se’n van fer càrrec les 
Germanes Carmelites de la Caritat.

Fotografies anònimes d’entre els anys 1882 i 1885

Dels primers igualadins afeccionats a la fotografia ...

MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge 14 
d’abril a les 19 h el 
Teatre de l’Aurora 

acollirà el concert Tot sembla 
tan senzill de Celeste Alías, 
en el marc del Cicle Esce-
na Sonora organitzat per El 
Gest.
L’obra surt de l’admiració i 
l’amor que la cantant Celes-
te Alías, una de les veus amb 
més personalitat i projecció 
de l’escena musical catalana, 
sent per Montserrat Abe-
lló (1918-2014), una de les 
poetes més significatives i 
prestigioses de la literatu-
ra catalana dels segles XX i 
XXI. Alías posa veu a un es-
pectacle amb la complicitat 
del guitarrista Santi Careta 
i la rapsoda Sònia Moya. El 
resultat, un espectacle llumi-
nós i emotiu en què la parau-
la d’Abelló pren nous matisos 

i reflexos i la música s’amara 
de la dicció d’aquesta poeta 
excel·lent i estimada.

Horari i venda d’entrades
El concert Tot sembla tan sen-
zill tindrà lloc el diumenge 14 
d’abril a les 19 h. Les entrades 

Celeste Alías porta “Tot sembla tan 
senzill” al Teatre de l’Aurora en el 
marc del Cicle Escena Sonora

tenen un cost de 12 € i 10 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU 

L’Acampada Jove, el fes-
tival político-musical 
de referència dels Paï-

sos Catalans, torna a Mont-
blanc el 18, 19 i 20 de juliol 
per celebrar la 24a edició 
carregada de festa, lluita i 
llibertat. Aquesta tarda, l’or-
ganització ha anunciat que 
Auxili, Pupil·les, JOKB i Jú-
lia Colom s’incorporen al 
cartell juntament amb Green 
Valley, Doctor Prats, Hunt-
za, Andana, Oques Grasses, 
Tribade, Koers, Obeses, Zoo, 
Train to Roots i La Otra & las 
Locas del Co.
La primera confirmació de 
la tarda ha sigut el grup Au-
xili. Els ontinyentins tornen 
un any més a l’Acampada 
Jove amb el seu darrer disc 
Tresors. També, des del País 

Valencià, arriba per primer 
com a l’Acampada el grup de 
rap Pupil·les amb un missat-
ge reivindicatiu i feminista.
Per altra banda, després de 
guanyar el Música Jove 2016, 
JoKB tornen a més força que 
mai amb el seu primer disc 
OHANA. L’última confir-
mació de la tarda ha sigut la 
cantautora mallorquina Júlia 
Colom que també se suma 
al cartell de la 24ª edició del 
festival.
L’Acampada Jove, el festival 
organitzat per les Joventuts 
d’Esquerra Republicana i 
l’Associació Cultural Acam-
pada Jove, tindrà lloc per 
onzè any consecutiu a Mont-
blanc el 18, 19 i 20 de juliol. 
Anteriorment, l’Acampada 
s’ha celebrat a Sant Celo-
ni (2005 – 2008) i Arbúcies 
(1996 – 2004).

Els igualadins JoKB 
tornen, aquest estiu, a 
l’Acampada Jove



Degà, arxipreste i rector

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Aquestes tres categories, o càr-
recs, duia a terme a la parrò-
quia de Santa Maria, Mn. Mi-

quel Fitó Pitxot, quan el Papa Pius XII, 
atorgà el títol de Basílica menor, a l’es-
glésia gran d’Igualada, en el 1949. Fou 
en un breu pontifici que signà Monse-
nyor Joan B. Montini, qui més tard fou 
el Papa Pau VI.
Fou un títol que havia demanant el seu 
antecessor en el càrrec local, Mn. Ama-
deu Amenós. Quan aquest darrer fou 
nomenat canonge de la catedral de Vic, 
el bisbe P. Perelló Pou, nomenà ecònom 
de la parròquia igualadina a l’esmentat 
Mn. Miquel. Era pel setembre de 1947. 
Però, al maig següent ja rebé el títol de 

Rector.
La presa de possessió revestí una so-
lemnitat, pròpia d’aquell temps. Va as-
sistir-hi el delegat del bisbe D. Ramon 
Martí Ibáñez, que lliurà a Mn. Fitó les 
claus del sagrari i del temple, després 
de la lectura del nomenament, feta pel 
notari episcopal, D. Felip Pitxot. Els se-
nyors Jaume Vives i Francesc Llansana, 
foren els testimonis seglars de l’acte, el 
qual va tenir cants de la Schola Canto-
rum, dirigida pel mestre Joan Just. Mn. 
Josep M. Borràs va compondre i llegir 
una poesia dedicada al nou rector.
Mn. Fitó acredità les seves dots de pas-
tor i  d’escriptor.
Foto: Florenci Morera  . 

LLIBRES / LA VEU 

El consultor i docent 
tecnològic Manel 
López i Seuba presenta 

el seu sisè llibre, Internet de 
las cosas. La transformación 
digital de la Sociedad, editat 
per Ra-Ma. La presentació, 
organitzada per la llibreria 
Aqualata i la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, tindrà lloc el 
proper dimarts dia 16 d’abril 
a les 19h a la Biblioteca de la 
ciutat. Manel López, parlarà 
de les claus del seu nou llibre 
acompanyat del president de 
TICAnoia, Jaume Catarineu.
El llibre, és una obra de divul-
gació tecnològica que posa 
llum sobre l’impacte de les 
noves tecnologies a la socie-
tat i que ens ajuda a entendre 
i posar les bases a una revolu-
ció que està canviant, i canvi-
arà, la forma en que es viu: la 
Revolució 4.0.
L’obra va sortir a la venda a 
mitjans del mes de març i es 
pot trobar a les llibreries de 
la ciutat, així com d’arreu de 
l’Estat espanyol i Llatinoa-
mèrica. En aquest llibre, l’au-
tor s’allunya del format de 
manual tècnic per atrevir-se 
amb un llibre de divulgació 
tecnològica, dirigit al públic 
general. 
En un món que evoluciona a 

marxes forçades, López ens 
convida a reflexionar sobre la  
Revolució 4.0, és a dir, els can-
vis que està experimentant la 
societat de manera accelerada 
en totes les seves facetes com 
a conseqüència de l’absorció 
de les noves tecnologies, i que 
té com a principal actor In-
ternet de les Coses (IoT, per 
les seves sigles en anglès). Un 
concepte que fa referència al 
conjunt d’objectes que s’in-
terconnecten i que, sobretot, 
tenen la capacitat d’interacci-
onar entre ells, amb l’entorn, 
amb Internet, prendre deci-

El consultor tecnològic Manel López 
presenta el llibre “Internet de las cosas” 
a la Biblioteca Central d’Igualada

sions i comunicar-se amb el 
món, el que podríem anome-
nar objectes “intel·ligents”.
En el llibre, Manel López 
explica de manera amena i 
pràctica, com IoT està canvi-
ant totes les esferes de la so-
cietat, empenyent empreses, 
governs i ciutadans a adap-
tar-s’hi. Un fenomen que està 
penetrant en tots els sectors 
productius i que “es conver-
tirà en la revolució més im-
portant de tots els temps”, su-
posant la “plena entrada a la 
quarta revolució industrial”, 
segons explica l’autor.

CULTURA / LA VEU 

Darrera sessió del trimestre 
amb un Ateneu ple per veure 
l’espectacle “Mort a les cune-
tes”. Un Ateneu que va aplau-
dir repetida i llargament a un 
Joan Valentí que va tornar a 
demostrar quin actoràs és. 
Ben secundat per l’acordio-
nista Martí Marsal i amb una 
escenografia sòbria i molt 
eficaç van portar al cor dels 
assistents una història que no 
s’ha de repetir mai més.
AUGA tornarà amb un reci-
tal de la soprano Eulàlia Ara i 
els pianistes Giuseppe Tavan-
ti i Angela Avanzati  

“Mort a les cunetes” a 
l’AUGA

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica és un petit 
projecte poètic impulsat per 
l’Associació Cultural Galàxia 
d’Igualada, entitat cultural 
sense ànim de lucre, amb la 
finalitat de disposar d’un es-
pai poètic a la ciutat d’Iguala-
da, obrint l’art de la poesia als 
poetes i poetesses, i al públic 
en general. Acostumen a par-
ticipar 6 poetes amb acompa-
nyament d’altres artistes (mú-

sics, pintura, dansa...). 
Aquest mes d’abril hi ha pre-
ferència d’inscripció per a 
autors/es de novetats literà-
ries de la nostra comarca de 
l’Anòia.
Dissabte 27 d’abril a les 18 h 
a la Sala Polivalent de l’Espai 
Cívic Centre d’Igualada.
Inscripcions per a recitar uns 
15 dies abans per email fins 
a esgotar places: email: asso-
ciacioculturalgalaxia@gmail.
com/ tel. 636 919 373

Inscriu-te a la Galàxia 
Poètica de l’abril
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Memoràndum” o l’acte d’explicar i il·lustrar els 
records, de la mà de Mònica Torra

Novament, com si d’un clàssic es 
tractés, el passat  divendres 29 
de març, el marc escènic de Les 

Golfes de l’Aurora va acollir “Memoràn-
dum”, un altre i inaudit espectacle de 
contes per a adults de l’actriu igualadina 
Mònica Torra; una peça efectista basa-
da en diferents episodis de la memòria i 
dels records a partir d’un recurrent  re-
pertori de relats que, per a aquesta oca-
sió, va participar de l’acompanyament al 
piano de Txema Riera.
Òbviament no es fa difícil partir de la 
premissa que la memòria és selectiva, 
encara que de fet ningú no pugui deci-
dir prèviament què és el que més con-
vé recordar o no ... Però sí que el que 
una persona recorda sobre allò que ha 
viscut és, al cap i a la fi, la seva pròpia 
realitat, la seva pròpia història. Tanma-
teix, el cervell de cadascú és l’encarregat 
d’emmagatzemar, segregar i/o interpretar tots els 
nostres records; i, seguidament, per a l’articulació 
de prioritzar o descartar uns records en relació als 
altres hi intervé tot un complex món de sensacions 
i sentiments, els veritablement responsables d’es-
criure la nostra memòria. 
Aquestes històries contades, i que intenten respon-
dre a com funciona el cervell -en l’acte d’explicar i 
il·lustrar els records- anaven acompanyades d’uns 
melòdics compassos de piano que vam crear una 
atmosfera d’increïbles evocacions i remembrances 
dins del mosaic d’aquesta reduïda i captivadora 
Sala de Les Golfes. Al cap i a la fi, entre el picaresc 
i el grotesc, el públic va assistir a uns apassionants 
moments en què se’l convidava a experimentar el 
gust i el plaer del retrobament amb unes seqüències 
del passat que segurament li eren molt properes.

La Mònica Torra: un perfil professional.
Partint de la font d’inspiració que li proporcionaven 
les seves classes de música per a infants, en qüestió 

1939. L’ABANS I EL 
DESPRÉS. El salvament 
del retaule de Rubió
Amb motiu dels 80 anys de la fi de 
la guerra civil, des de la Xarxa de 
Museus Locals es vol posar en va-
lor la rellevància dels museus com 
a dipositaris del llegat que en nar-
ra els fets històrics. Al Museu de la 
Pell d’Igualada es conserven frag-
ments del guardapols del retaule 
de Rubió
Del 2 d’abril al 30 de juny a la sala 
d’exposicions del Museu de la Pell

CÒMIC I IL·LUSTRACIÓ 
MADE IN IGUALADA. 

NARRACIÓ SEQÜENCIAL 
EN IMATGES
Esdrás Cristobal Serrano
Treballs de l’il·lustrador i dibuixant 
de còmics igualadí Esdras Cris-
tóbal, que ha dibuixat còmics per a 
mercats tan diversos com els EUA, 
França o Alemanya.
Del 12 de març al 26 d’abril al Punt 
de Lectors de la Biblioteca Central

MOSTRA D’IGUALADA. 
3 DÈCADES 
D’ESPECTACLES
Un recorregut gràfic i audiovisual 
per les tres dècades de vida de la fira 
d’espectacles infantils i juvenils

Del 3 al 21 d’abril a la Sala Munici-
pal d’Exposicions

IGUALADINISSIM. 30 
ANYS DE LA MOSTRA 
D’IGUALADA
Coincidint amb la celebració del
Dia Mundial del Teatre Infantil i 
Juvenil, (20 març) l’Ajuntament 
d’Igualada inaugurarà l’Igualadinís-
sim dedicat als 30 anys de la Mostra..
Del 21 de març al 14 d’abril al vestí-
bul de l’Ajuntament.

SURT A VEURE ELS TRES 
TOMBS
Exposició dels millors dibuixos fets 

pels escolars que han participat al 
concurs de dibuix organitzat pel 
Gremi de Traginers..
Del 29 de març al 13 d’abril a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central

PINTURA I ESCULTURA
Esther Amat i Iolanda Montaña
Dibuixos de flors, animals i natu-
ra fins a obres de Gaudí de l’Esher 
Amat. I  creació de marcs de mi-
ralls, elaborats reciclant diversos 
materials, de Iolanda Montaña.
Del 14 al 27 d’abril a la Sala d’Ex-
posicions de la Pobla de Clara-
munt

EXPOSICIONS
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la seva imaginació endemés d’afavorir 
l’aprenentatge musical i fer-los gaudir 
de tot un univers de sensacions. De re-
truc, per a aquests contes infantils, en 
moltes ocasions, Torra, s’ha anat servint 
d’aquells recursos teatrals que li perme-
tien una major interacció amb un públic 
infantil força despert a qualsevol desco-
berta; proposant al seu torn -des d’uns 
supòsits fantasiosos- uns valors que 
apuntaven a ser una eficaç font d’edu-
cació.
Amb aquest punt de partida, la Mònica 
es va estrenar en el camp de la narració 
oral a l’any  2003. I, des de llavors, va co-
mençar a dissenyar un seguit de narra-
cions o contes destinats al públic d’edat 
adulta, partint d’argumentaris tradicio-
nals o bé narracions d’autor explicades 
d’una manera a voltes graciosa i a voltes 
ben sagaç. No obstant això, aquests con-

tes no gaudirien d’una receptivitat tan positiva si no 
anessin acompanyades de quadres musicals d’unes  
encisadores notes que se sumen a un expressiu i 
molt emotiu gest interpretatiu de l’actriu, no absent 
de tocs humorístics prou divertits.
Després de ser membre de la Companyia de teatre 
“Deparranda”, aquesta artistassa, actualment forma 
part de la companyia “Príncep Totilau” i està ins-
crita a l’Associació de narradors professionals de 
Catalunya (ANP), compartint la seva fecunda ac-
tivitat artística amb tallers i xerrades de Narració i 
teatre per nens, adolescents, estudiants i també pa-
res i mares. Als nostres dies, tot aquest recorregut 
l’ha empès a participar en diverses edicions de fires 
i festivals de cultura teatral i literària per arreu de 
Catalunya. Al seu torn segueix treballant en  pre-
sentacions a biblioteques, centres cívics,  escoles i 
teatres per a mostrar que la seva major passió és 
explicar contes des de la perspectiva de convidar 
sempre a una estimulant implicació del públic de 
manera fresca i innovadora.

de temps la Mònica Torra va observar fins a quin 
punt els contes esdevenien un eficaç instrument 
per a educar musicalment els seus alumnes, alho-
ra que descobrint cançons  contribuïa a despertar 



DIUMENGE 14

BALL
Igualada 

Trobada Country
Un bon pla de diumenge a la tarda per a 
amants de la música i el ball country 
Diumenge  de 6 de la tarda a 9 del vespre 
al Cafè de l’Ateneu

MÚSICA
Igualada 

“Tot sembla tan senzill”
Celeste Alías posa veu als poemes de 
Montserrat Abelló amb el guitarrista Santi 
Careta i la rapsoda Sònia Moya, en un con-
cert lluminós i emotiu 
Diumenge  a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TEATRE
Igualada 

“Troia, una veritable Odissea”
Us atreviu a viure la Ilíada i l’Odissea com 
mai us les han explicades? Els integrants 
de Cor de Teatre (Operetta, Allegro…) ens 
faran viatjar amb les seves veus per alguns 
dels episodis més representatius i emocio-
nants d’aquests dos poemes èpics, fundaci-
onals de la cultura europea 
Diumenge  a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CINEMA FAMILIAR
Piera 

Projecció de la pel.lícula per a tota la famí-
lia “El fill de Bigfoot” 
Diumenge  a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert a càrrec del Duo DeLis, Irma bau, 
violoncel i Irina Veselova, piano que in-
terpretaran obres de Schumann, Brahms i 
Rachmaninov
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres

TEATRE
Òdena 

La Companyia del Príncep Totilau presen-
ta “Mare terra”, un espectacle d’actors i ti-
telles sobre l’aparició de la vida a la Terra.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Centre Unió Agrícola

VISITA GUIADA
Jorba 

Visita guiada al Castell de Jorba. Aquest 
castell, que caracteritza el perfil de Jorba, 
es troba dominant l’antic Camí Ral i esde-
vingué una peça clau del domini de l’antiga 
Baronia,.
Diumenge a les 12 del migdia des de 
l’Ajuntament

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Recorregut pel cim de la Tossa, té com a 

DIVENDRES 12

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Avi, et trauré d’aquí” 
de Joan Pinyol. Tertúlia amb la intervenció 
de Joaquim Aloy, historiador i creador del 
portal memoria.cat i Francesc Gil-Lluch, 
editor de Saldonar  
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSIQUES DE BUTXACA 
Igualada 

Pavvla presenta ‘Secretly hoping you catch 
me looking’. Aquest segon treball publicat 
el 2018, porta per bandera la provocació, 
desfent-se per complet de l’actitud naive i 
de la innocència  
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre de fotografies “Sines-
tèsia” de Roger Velazquez. Acompanyarà 
la presentació l’exposició de fotografia del 
mateix nom que es podrà veure fins el 18 
de maig.  
Divendres a les 8 del vespre a Artèria, es-
pais d’arts

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Entre Itaca i Icària” 
de Xavier Domènech, Angels Barceló i 
Joan Tardà. L’acte comptarà amb al pre-
sència de Joan Tardà i Xavier Domènech.  
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.

CLUB DE LECTURA 
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“Cinco horas con Mario”, de Miguel Deli-
bes Conduït per Maria Enrich.  
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ate-
neu del Nucli Antic.

DISSABTE 13

FIRA
Igualada 

Jornada gastronòmica de les Plantes Obli-
dades. Tallers, tasts, xerrades, fira, presen-
tacions, dinar, i molt més per descobrir la 
cultura popular relativa a l’ús de la vegeta-
ció silvestre  
Dissabte  durant tot el dia al Casal Cívic 
Centre i carrer adjacents

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 

Veniu a practicar l’anglès en família amb 
aquest conte basat en el llibre de Katherine 
Tegen. Una Hora del conte en anglès amb 
les professionals de Helen Doron.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central

MÚSICA
Igualada 

“Passió Segons Sant Lluc” (1744) de G.P. 
Telemann
Amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, 
la Coral Mixta d’Igualada, la Coral Canigó 
de Vic, Ulrike Haller (soprano), Jordi Ca-
sanova (tenor) i Joan Garcia-Gomà (barí-
ton), dirigits per Alfred Cañamero  
Dissabte  a les 9 del vespre a la basílica de 
Santa Maria

TROBADA GEGANTERA
Piera 

XXIV Trobada Gegantera. Cercavila pels 
carrers del municipi i ballada conjunta
Diumenge  de 6 de la tarda des del carrer 
Sant Cristòfol

MÚSICA
Capellades 

39è Concurs Internacional Paper de Músi-
ca. Jurat encapçalat per Antoni Ros-Marbà
Dissabte i diumenge a les 10 del matí a la 
sala Paper de Música

MÚSICA
El Bruc 

Concert de Natxo Tarrés and The Wireless 
dins la jornada de SOM PAÍS. Sostenibili-
tat al Parc Natural de Montserrat.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre a Can Cas-
sas

VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous 

Visita guiada al Tous Medieval a càrrec 
d’Anoia Patrimoni. Aquesta ruta inclou la 
visita al «poblet», el Castell de Tous i l’es-
glésia parroquial de Sant Martí,.
Dissabte a les 11 del matí des del local de 
l’AECOM.

TOUS EN FAMÍLIA
Sant Martí de Tous 

Pep López i sopars de duro presenten l’es-
pectacle “Folkids”, música folk per ballar 
amb tota la família.
Dissabte a les 12 del migdia a la plaça de 
Fàtima

objectiu situar en el marc dels castells de 
frontera, la ubicació del castell de Mont-
bui.
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa 

DILLUNS 15

CLUB DE LECTURA PETITS LECTORS
Capellades 

Club de lectura per a nens de 5 a 8 anys 
sobre “La Caputxeta lectora” de Lucy 
Rowland
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig

DIMARTS 16

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA 
INFANTIL
Igualada 

Club de lectura adreçat a pares, mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats infantils (0-12 anys) que arri-
ben a la Biblioteca.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

L’igualadí Manel López Seuba, docent i 
assessor tecnològic, presenta el seu sisè 
llibre,  “Internet de las cosas” on en clau 
divulgativa i amena, convida a reflexionar 
sobre la revolució 4.0.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera 

Clara Queraltó Olivé, filòloga especialit-
zada en teoria de la literatura, presenta la 
seva primera obra literària “El que pensen 
els altres”, un recull de divuit narracions 
curtes que li van valer ser mereixedora del 
premi Mercè Rodoreda 2017
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca

DIMECRES 17

DIJOUS 18

SETMANA SANTA
Igualada 

Processó de Nuestro Padre  Jesús Nazare-
no y Maria Santísima de los Dolores.
Acompanyats per la Banda de Música 
d’Igualada i la Banda de tambors i trompe-
tes de la Confraria de Fàtima
Dijous a les 9 del vespre a l’av. Verge de 
la Pietat

AGENDA
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D’Stephen King
Estrena • Cementerio de animales

RAMON ROBERT / 

Autor de nombroses novel·les 
i contes, Stephen King és l’es-
criptor més adaptat al cinema 

i a la televisió. Des que a l’any 1976 
el cineasta Brian de Palma va realit-
zar Carrie, es compten per centenars 
les pel·lícules i series basades en re-
lats i novel·les del celebrat escriptor 
nord-americà. Recordem algunes 
de les més conegudes: El resplandor 
(Stanley Kubrick, 1980), Christine 
(John Carpenter, 1982), La zona mu-
erta (David Cronenberg, 1983), Los 
chicos del maiz (Fritz Kiersh, 1984), 
Misery (Bob Reiner, 1990), Cadena 
perpetua ( Frank Darabont, 1994),  La 
milla verde (Frank Darabont, 1999), El 
cazador de sueños (Lawrence Kasdan, 
2003) i It (Andy Muschietti, 2016). Els 
coneixedors de l’univers King ja saben 
que la majoria d’aquestes històries són 
de caire fantàstic i sobrenatural, o per-

tanyen clarament al gènere del terror.
I és precisament en el cinema de terror 
on cal ubicar Cementerio de animales, 
pel.lícula basada en una novel·la que 
Stephen King va publicar a l’any 1983. 
El seu argument relata las insospita-
des i increïbles vivències de la família 
Creed. El doctor Louis Creed (Jason 
Clarke) es muda amb la seva dona 
Racher (Amy Seimetz) i els seus dos 
fills petits des de Boston a un poblet 
de Maine. Molt a prop de la nova llar, 
no molt lluny d’una transitada i peri-
llosa carretera, els Creed descobriran 
un terreny misteriós, un cementiri de 
mascotes, amagat entre la frondositat 
dels arbres. Angoixat per la por,  Louis 
parlarà amb el seu nou veí, el vell Jud 
Crandall (John Lithgow), desencade-
nant una perillosa reacció en cadena, 
apareixent un mal d’horribles conse-
qüències. Per començar, ressuscita un 
gat enterrat en el cementiri de masco-
tes.

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

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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Exitosa comèdia francesa
Estrena •  El gran baño

RAMON ROBERT / 

La pel·lícula francesa El gran 
baño, presenta a un peculiar 
grup d’homes ja madurs, que 

decideixen formar el primer equip na-
cional de natació sincronitzada mas-
culí. Desafiant estereotips i ignorant la 
incomprensió dels que els envolten, se 
submergeixen en una insòlita aventura 
que els portarà a fer front a les dificul-
tats i a treure el millor de si mateixos 
gràcies a la il·lusió i el treball en equip.

Amb realització de Gilles Lellouche i 
papers destacats per a Mathieu Amal-
ric, Guillaume Canet, Benoît Poelvo-
orde i Jean-Hugues Anglade, aquesta 
exitosa comèdia (número 1 en la ta-
quilla francesa del darrer mes d’octu-
bre) destaca precisament pel seu eficaç 
elenc d’actors, en la ficció personatges 
aptes per auto analitzar la pròpia gene-
ració dels qui han participat (director i 
actors) en la pel·lícula.

Wonder Park
Estrena •  El parque mágico

RAMON ROBERT/ 

A la espera que s’estreni Toy 
Story 4 (21de juny), Angry 
birds ( 4 d’ agost) o fins i tot 

la molt peculiar Buñuel en el laberin-
to de las tortugas (aquesta primave-
ra) ens arriba ara mateix una altrA 
pel·lícula d’animació que segurament 
agradarà a un ampli sector d’especta-
dors de...curta edat.

Amb producció compartida entre 
empreses nord-americanes i espanyo-
les, El parque mágico es basa en una 
història de Robert Gordon en què 
una nena molt creativa i molt imagi-
nativa, June, descobreix un increïble 
parc d’atraccions, ple de fantàstiques 
diversions i d’animals xerraires. June 
és l’única que pot salvar el parc d’una 
gran amenaça. Els creadors de la pel-
lícula s’esforcen per sorprendre, me-
ravellar i commoure l’espectador.

Amb realització compartida per Den-
nis Widmyer i Kevin Kölsch, en aques-
ta adaptació de la novel·la de Stephen 
King destaquen més els caràcters om-
brívols i enigmàtics que els purament 
terrorífics. Es pot dir que és una dinà-

mica i acceptable pel.lícula de gènere, 
però en cap cas comparable a les no-
tables pel·lícules sobre obres del ma-
teix autor realitzades fa alguns anys 
per Brian de Palma, Stanley Kubrick o 
Frank Darabont.



CEMENTERIO DE ANIMALES
Estats Units. Terror. De Dennis Widmyer, Kevin Kölsch. 
Amb Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz.  
El doctor Louis Creed es muda amb la seva dona Racher i 
els seus dos fills petits de Boston a un poblet de Maine. A 
prop de la nova llar, la família descobrirà un terreny mis-
teriós amagat entre els arbres. Quan la tragèdia arriba, Louis 
parlarà amb el seu nou veí, Jud Crandall, desencadenant un 
mal d’horribles conseqüències.

LA MUJER EN LA MONTAÑA
Islàndia. Drama social. De Benedikt Erlingsson. Amb Ha-
lldóra Geirharðsdóttir.
Als seus 50 anys, Halla, professora de cant, declara la guerra 
a la indústria local de l’alumini, que està contaminant seu 
país. Per a això, pren tot tipus de riscos per tal de protegir el 
medi ambient a Islàndia. Però la seva situació podria canvi-
ar amb l’arribada inesperada una carta que dóna llum verda 
per fi als seus tràmits d’adopció d’una nena

LO DEJO CUANDO QUIERA
Espanya. Comèdia. De Carlos Therón. Amb David Verda-
guer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Ernesto Alterio.
Amics des de la facultat, Pedro, Arturo i Eligio són tres pro-
fessors universitaris als quals la crisi ha deixat sense feina. 
Cansats i sense blanca, trauran profit d´una nova droga in-
ventada per Pedro:  un complex vitamínic d´efectes increï-
bles. Ajudats per unes amigues, es llançaran al món de la nit 
i dels negocis tèrbols per comercialitzar la mercaderia.

  EL GRAN BAÑO
França. Comèdia. De Gilles Lellouche. Amb Mathieu Amal-
ric, Guillaume Canet, Erika Sainte.
En plena crisi dels quaranta, un peculiar grup d’homes de-
cideix formar el primer equip nacional de natació sincronit-
zada masculí. Desafiant estereotips i ignorant la incompren-
sió dels que els envolten, se submergeixen en una insòlita 
aventura que els portarà a treure el millor de si mateixos 
gràcies a la il·lusió i el treball en equip

EL PARQUE MÁGICO
Espanya – Estats Units. Animació. De Dylan Brown.
Una nena molt creativa i molt imaginativa, June, descobreix 
un increïble parc d’atraccions, ple de fantàstiques diversions 
i d’animals xerraires. June és l’única que pot salvar el parc 
d’una gran amenaça. I es que possiblement tot el passa en el 
parc es fruit de la gran imaginació de la nena..

DUMBO
Estats Units. Cinema familiar. De Tim Burton. Amb Co-

lin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green.
Al circ del senyor Holt neix un petit elefant amb les orelles 
molt grans. Molt aviat participa en els espectacles, sent la 
riota del públic assistent. Però un bon dia algú descobreix 
que Dumbo, si vol, pot volar. Nova versió del clàssic de Walt 
Disney..

ESCAPE ROOM
Estats Units. Terror. D’ Adam Robitel. Amb Taylor Russell, 
Deborah Ann Woll, Logan Miller.
Sis desconeguts reben una misteriosa invitació per parti-
cipar en un enigmàtic joc. Es trobaran tancats dins d´una 
habitació mortal. Hauran de fer servir el seu enginy per so-
breviure. Qui en surti viu, guanyarà un milió de dòlars.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EL PARQUE MÁGICO 
Dv: 18:30
Ds: 17:30/19:30
Dg: 16:00/18:00
Dll: 17:30
Dc: 18:30

CEMENTERIO DE ANIMALES 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 20:00
Dc: 20:45
DJ: 17:30(VOSE)

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE 
(Cicle Gaudí) 
Dj: 20:00

1/DUMBO
Dv: 18:00
Ds: 15:45/18:00/20:15
Dg:  13:30/15:45/18:00
Dll i Dc:  15:45/18:00
1/DUMBO (VOSE)
Dm: 15:45
1/DOLOR Y GLORIA
Dv Dg a Dc: 20:15
1/NOSOTROS
Dv Ds: 22:35
1/ESCAPE ROOM
Dg i Dll: 22:35
1/MULA
Dc: 22:35
1/MULA (VOSE)
Dm: 22:35

2/EL PARQUE MAGICO 
Dv: 17:00/19:00/20:45/22:30
Ds Dll i Dc: 15:50/17:40/19:30/21:20
Dg: 12:00/15:50/17:40/19:30/21:20
Dm: 15:50/17:40/19:30
2/EL PARQUE MAGICO (CAT) 
Dg: 14:00
2/EL PARQUE MAGICO (VOSE) 
DM: 21:20

3/ SHAZAM  
Dv Ds Dll i Dc: 17:00/19:40/22:15
Dg: 13:00/17:00/19:45/22:20
Dm: 17:00/19:45
3/ SHAZAM (VOSE) 
Dm: 22:20

4/ DUMBO
Dv Ds Dll a Dc: 16:55/19:15
Dg: 16:30/19:10/21:50
4/ CAPITANA MARVEL
Dv a Dg Dll i Dc: 21:35
4/ CAPITANA MARVEL (VOSE) 
Dm: 21:35

5/ LO DEJO CUANDO QUIERO
Dv: 18:30/20:40/22:45
Ds Dll a Dc: 16:30/18:30/20:40/22:45
Dg: 12:15/14:15/16:30’/18:30/20:40/22:45

6/ MIA Y EL LEON BLANCO
Dv: 17:20/19:30/21:45
Ds Dll i Dc: 15:40/17:45/19:50/21:50
Dg: 12:45/15:40/17:45/19:50/21:50
Dm: 15:40/17;45/19:50
6/ MIA Y EL LEON BLANCO (VOSE)
Dm: 21:50

7/ CEMENTERIO DE ANIMALES 
Dv a Dll i Dc: 18:15/20:20/22:25
Dm: 18:15/22:25
7/ CEMENTERIO DE ANIMALES (VOSE) 
Dm: 20:20
7/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Ds Dll a Dc: 16:00
Dg: 12:05/16:00

8/AFTER. AQUI EMPIEZA TODO 
Dv: 17:30/19:45/22:00
Ds Dll i Dc: 17:15/19:30/22:00
Dg: 12:35/15:00/17:15/19:30/22:00
Dm: 17:15/22:00
8/AFTER. AQUI EMPIEZA TODO (VOSE)
Dg: 17:15/22:00

SALA AUDITORI
LO DEJO CUANDO QUIERA
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg: 16:30/18:45/20:45
Dm: 18:30/20:30

SALA PETITA
EL PARQUE MAGICO
Dv: 18:30
Ds i Dg: 16:30/18:30
Dm: 18:15
CEMENTERIO DE ANIMALES 
Dv a Dg i Dm: 20:30

LA MUJER DE LA MONTAÑA   
Dg: 18:00
EL GRAN BAÑO   
Dg: 19:40
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Per Sant Jordi, 
RÀDIO IGUALADA surt al carrer!
El 23 d’abril, programació especial des de Cal Font. Ens trobareu davant la Biblioteca!



Llagostins amb crema 
de cacauets al curri

gastronomia
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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

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

Esmorzars, dinats (menú cap de setmana i festius)
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per

a grups (mínim 15 persones)
obert dimarts a diumenge, dilluns tancat

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups

Ingredients
·llagostins 24 ·nata líquida 300 ml ·ceba 1 ·bitxo 1 
·Mantega de cacauet natural 3 cullerades soperes
·Curri mòlt al gust· Oli de sèsam 1 cullerada ·Coriandre 
fresc al gust ·Arròs basmati per a la guarnició

Elaboració:
Preparem una salsa en la 
qual després cuinarem els 
llagostins. Per a això, ti-
rem en 2 cullerades d’oli 
d’oliva aromatitzades amb 
un rajolí d’oli de sèsam la 
ceba picada el més fi que 
puguem. Si ho volem pi-
cant, afegim també el bitxo 
tallat en juliana molt fina.

Afegim a la paella les cu-
llerades de mantega de 
cacauet. Quan es desfà, in-
corporem la crema fresca 
o la nata i dissolem tot en 
ella. A hores d’ara, la cuina 
ha de tenir una olor incre-
ïble així que si voleu sor-
prendre a la família amb 
aquest plat, tanqueu bé les 
portes perquè no notin el 
que s’acosta.

Pelem els llagostins i aixa-
fem els caps per enriquir 
amb els seus sucs la salsa 
que estem preparant. Re-
tirem els intestins (aques-
ta línia negra que hi ha al 
llom) fent un tall longitu-
dinal i un cop nets, tirem 
els llagostins a coure en la 
salsa i afegim una cullera-
deta de pols curri.

Empolvorem amb corian-
dre molt picat i apaguem 
el foc. Preparem una guar-
nició coent l’arròs basmati 
en aigua lleugerament sa-
lada durant 12 minuts i el 
portem a taula ben calent 
perquè cada un es serveixi 
una mica d’arròs, uns lla-
gostins i una o dues culle-
rades de la salsa.



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

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:

Troba les 7 diferències

HORITZONTALS: 1. Resultats visibles de la vida de cada dia, que s’acumulen a la tele-
visió / 2. Com a noia és deliciosa, però sempre ve després. Sumptuós com un explorador 
oriental / 3. P amb crossa. Herbes amb aspecte de peixets. Dos quarts de dues / 4. Enemics 
de Secundar el Zel. Com més dispares més en gastes / 5. Unitats de mesura de tramussos 
i avellanes. Ella tota doblada / 6. Com que en certa manera odia, cura amb sal. Volta per 
Xixona, aquesta ocella / 7. Bèstia rerassagada, potser per un atac de gota. Un pèl de tonto 
/ 8. Intocada, o per diva o per letícia. Befa adreçada als invertits / 9. Torna a ser ella, però 
normal. Terrícola amb casc i samarreta suada. A més de mesquí, caragirat / 10. S’esde-
vingui. Fa de mal odiar, el lòbul entre les ungles terminals dels artròpodes / 11. El mateix 
pèl. Serà dura, una ensopegada així. Limiten l’abast de l’esclat / 12. Triple dosi d’electrons. 
Ampliació urbanística perquè els cotxes hi passin còmodes / 13. Habilidosa. Paviments 
exclusivament per nosaltres.

VERTICALS: 1. Educadament distingit. Petita concavitat a ca l’oculista / 2. Empresa sen-
se expansió possible. Les primeres vénen cada dia pel sud. Inicials benetijornetianes / 3. 
Cops als del costat superiors als de la tele. Un mar de pàgines d’en Baricco / 4. Com a rol 
és incomprensible. Ha deixat el ramat per dedicar-se a la música. La quebradissa / 5. En 
cas de miomectomia té les de perdre. Potser no tindríeu seny, però coneixement sí / 6. Es-
pardenya made in Bagdad. Que té per moral un bastó / 7. A finals de gener. Distingit com 
el d’abans, però més semiòtic. Unió de Xativins Avorrits / 8. Membrana on ens banyàvem. 
Quina bestiesa, que vulgui dir regalimada / 9. Son germà treballa al jardí i ella tosca suro. 
Composicions desaconsellades després de Pasqua / 10. Escassa igualtat. Connexió entre 
premisses i conclusió: ve d’una illa. Molt de poc / 11. Una altra connexió, més útil per gua-
nyar un sou. Allò que veu l’obac / 12. Descansa una estona, que la catedral bé que s’ho val. 
En sòls com aquests les estalactites són laterals.

passatemps
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca Concerts Hostalets de Pierola

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 25/4/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extrac-
ció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2
Les entrades tenen vigència d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors.

Els guanyadors es donaran a conèixer per mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals de mes, podran 
recollir les entrades directament a cadascuna de les entitats que participen,  a excepció de Yelmo Cines 

i el cicle de concerts d’Hostalets, que s’han de passar a buscar per les oficines de La Veu.

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Abril
12: Juli I, papa; Damià; Vísia

13: Hermenegild; Martí I, papa; Agatònica. 
14: Tiburci; Lambert; Domnina.

15: Telm; Crescent; Basilissa i Anastàsia  
16: Toribi de Lièbana; Engràcia; Benet-Josep Labre.

17: Elies, Pau i Isidor; Anicet; Robert,  
18: Eleuteri; Antia

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

Conxita
Codina Mas

Vídua d’Agustí
Claramunt Llorach

Morí cristianament el dia 8 d’abril
a l’edat de 73 anys

Volem donar-vos les gràcies 
per tot l’amor rebut

Igualada, 10 d’abril de 2019
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ESGLÉSIA / LA VEU 

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

rusalem, aquest diumenge 
14 d’abril, obrint les celebra-
cions de Setmana Santa. Se-
guidament té lloc la missa de 
la Passió del Senyor. 

IGUALADA
- Santa Maria. A 2/4 d’1 del 
migdia, davant de la Basílica.
- Sagrada Família. A les 12 
del migdia.
- Soledat. A ¾ de 12 del mig-
dia en el pati del col·legi de 
les MM. Escolàpies.
- Pares Caputxins. A 2/4 de 
12 del migdia, en el claustre 
del convent.
- Mare de Déu de la Pietat. A 
les 12 del migdia, en el claus-
tre.
- Mare de Déu de Fàtima. A 
les 10 del matí, davant l’es-
glésia.
- Nostra Senyora de Mont-
serrat. A les 11 del matí.
- Carmelites. A les 9 del matí, 
davant del Monestir.
- Asil del Sant Crist d’Iguala-
da. A les 10 del matí.
- Residencia Pare Vilaseca. 
Dissabte, dia 13, a les 6 de la 
tarda.

COMARCA
- Vilanova del Camí: a 3/4 
d’11 del matí.
- Montbui (poble): 2/4 d’1
- Montbui (Sant Maure): a 
les 11 del matí, missa i bene-
dicció a les 12.
- El Saió: a 2/4 de 10 del matí.
- Òdena: a les 11 del matí
- Òdena (barri Sant Pere, La 
Pau): a 2/4 d’1 del migdia.
- Jorba: a les 11 del matí.
- Montmaneu: a les 12 del 
migdia.
- Rubió: a les 12 del migdia.
- Copons: a 2/4 d’1 del mig-
dia.
- Castellolí: a les 10 del matí.
- Espelt: dissabte, dia 13, 2/4 
de 7 de la tarda.
- La Pobla de Claramunt: A 
les 12 del migdia.
- Sant Martí de Tous: A les 11 
del matí.
- Clariana: a la 1 de la tarda.
- Prats de Rei: a les 12 del 
migdia.
- Sant Pere Desvim: 11 del 
matí.
- Sant Pere de Sallavinera: a 
la 1 de la tarda.
- Conill: a 3/4 de 10 del matí.
- Aguilar de Segarra: a 3/4 de 
10 del matí.
- Pujalt: a la 1 de la tarda.
- Calaf: a 1/4 de 12 del migdia.

- Sant Martí de Sesgueioles: a 
la 1 de la tarda.
- Maians: A 3/4 d’11 del matí.

- Ca n’Aguilera (Piera): A les 
10 del matí.
- Piera: A les 11 del matí.
- Bedorc (Piera): A la 1 de la 
tarda.
- Vallbona d’Anoia: A 2/4 de 
12 del matí.
- Hostalets de Pierola: A 3/4 
d’1 del migdia.
- Capellades: a les 11 del 
matí.
- Orpí: dissabte, dia 13, a les 
5 de la tarda.
- Miralles: dissabte, dia 13, a 
les 6 de la tarda.
- Sant Bonifaci (Piera): dis-
sabte, dia 13, a les 7 de la 
tarda.
- La Torre de Claramunt: a 
les 11 del matí.
- Carme: a 2/4 d’1 del mig-
dia.
- Vilanova d’Espoia: a 2/4 d’1 
del migdia.
- La Llacuna: A 2/4 d’1 del 
migdia.
- Masquefa: A 3/4 d’11 del 
matí.
- El Bruc: 1/4 d’1 del migdia
- Sant Pau de la Guàrdia: 1 de 
la tarda.

Festa de la Mare de Déu 
de la Pietat, copatrona 
d’Igualada
ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest divendres, 12 
d’abril, a 3/4 de 8 del 
vespre, se celebra 

aquesta Solemnitat al seu San-
tuari de l’Escola Pia. L’Ofici 
Solemne, serà concelebrat i 
presidit pel Pare Andreu Tri-
lla, escolapi. 
Unida a aquesta celebració 
hi haurà el sisè miserere qua-
resmal, amb el cant del salm i 
l’Adoració de les Cinc Llagues 
a Jesús crucificat, recordant 
com la imatge del Sant Crist 
d’Igualada va passar la vigília 

del prodigi a l’antic convent 
dels Agustins, l’actual Escola 
Pia.
Durant l’ofertori, s’oferirà el 
tradicional ciri votiu de la ciu-
tat a la Mare de Déu de la Pi-
etat. La Schola Cantorum so-
lemnitzarà l’eucaristia. Durant 
la comunió es cantarà Stábat 
Mater de Zoltàn Kodàly. Al 
final de la celebració, tots els 
fidels podran venerar l’alabas-
trina imatge de la Copatrona 
mentre es cantarà la Pregària 
igualadina a la Mare de Déu 
de la Pietat, de Jaume Boloix i 
Canela i els seus goigs.

El proper dia 13 d’abril, com 
cada segon dissabte de mes, se 
celebrarà una missa en llengua 
anglesa a 2/4 de 5 de la tarda, 
a l’altar del Sant Crist de la ba-
sílica de Santa Maria d’Igua-
lada. A l’inici de la celebració 
es cantarà “The Lord’s my 
Shepherd”. Essent la festivitat 
del dia de Rams, en el mo-
ment de l’evangeli, es llegirà la 
passió segons sant Lluc, amb 

dues pauses musicals en què 
s’interpretarà el cant de Taizé 
“Where true Charity and Love 
Abide”. En el moment de la 
meditació, es cantarà el cant 
de Taizé “God is forgiveness” 
i durant la comunió “Jesus 
Christ, bread of life”. Es clourà 
la celebració amb el cant “Do 
not be afraid”. El salm del dia 
és “My Lord, my Lord, why 
have you forsaken me.”.

Missa mensual en 
llengua anglesa

Diumenge de Rams, inici de la 
Setmana Santa



              

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)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@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

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
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 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

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 12:  SECANELL
Òdena, 84

DISSABTE  13: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 14: 

 BAUSILI Born, 23 (9-22h)
JUVÉ Av. Montserrat, 27

(22-9h)

DILLUNS 15: CASAS V.
Soledat, 119

DIMARTS 16:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMECRES 17: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIJOUS 18:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58



Judit Bartrolí /  
Presidenta de l’Espeleo Grup Anoia (EGAN)

Soc la Judit Bartrolí, tinc 41 anys i en fa 5 que vaig descobrir l’espeleologia. Ara 
sóc presidenta de l’Espeleo Grup Anoia, l’Egan, on hi he trobat bons amics, 
diversió i aventura. 

Què és l’espeleologia?

És la ciència que estudia les coves, bàsicament. Podem 
trobar tant cavitats horitzontals com cavitats verticals, 

de la mateixa manera que ens podem trobar coves petites que 
podem fer en mitja hora com grans coves de quilòmetres i qui-
lòmetres en què t’hi pots estar mesos visitant-la. 

És important anar ben equipat a l’hora de practicar l’espele-
ologia.

Sí, és com la muntanya, en què hi ha gent que pot anar a fer 
trecking, mentre que altres aniran a fer cims de 3.000, 5.000 
o 8.000 metres, cadascú s’ha d’adaptar al seu nivell. Més enllà 
d’anar ben equipat també és important tenir una bona prepara-
ció física i conèixer bé l’entorn pel qual t’estàs movent. 

Es promou la funció científica de l’espeleologia des de 
l’EGAN?

Sí, sí. Nosaltres som un grup filial del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada, i com a tal també tenim part de científic. Pot 
passar, per exemple, que a un biòleg no li faci res anar-se’n a la 
selva a estudiar rèptils, però ficar-se dins d’una cova ja és més 
difícil, així que nosaltres col·laborem amb ells. També podem 
ajudar a arqueòlegs, ja que moltes cavitats, sobretot horitzontals 
han estat ocupades durant la prehistòria i a vegades s’hi poden 
trobar moltes restes. O també amb geòlegs, ja que les formacions 
que es poden trobar dins les coves són espectaculars.

Alguns s’ho prenen, però, simplement com un esport?

En algun cas podria ser, però en el cas de la secció d’espeleologia 
de l’EGAN no és massa així, tothom s’implica en la vessant tant 

esportiva com científica. En la secció de descens de barrancs sí 
que la gent s’hi apunta com un simple esport, per exemple. 

A més de la secció d’espeleologia i la de descens de barrancs, 
en teniu alguna més?

Sí, per una banda hi ha la de senderisme, i per l’altra tenim els 
Eganins, que com molt bé s’intueix pel seu nom està formada 
pels fills i filles dels pares que formen part de la nostra entitat.

Per aquells que no hagin entrat mai en una cova, què se sent 
quan s’està a dins?

Crec que aquesta idea de claustrofòbia que està bastant estesa 
no és pas veritat. És cert que en una sortida ens trobem algunes 
parts estretes, però no ens anem arrossegant continuadament, ni 
ens quedem tota l’estona encallats. 

Aquest any l’EGAN celebra el seu 30è aniversari. Com comen-
ça la història de l’entitat?

Comença amb un grup de gent que ve de molts llocs diferents 
amb l’atracció per l’espeleologia com a tret en comú. I a partir 
d’aquí es va crear el grup. Ara, 30 anys després, ja som uns 130 
socis, la majoria de la comarca, però alguns venen de més lluny, 
de Puigcerdà, per exemple.

Més enllà de sortides que tingueu preparades, teniu activitats 
de celebració organitzades?

El passat gener vam inaugurar una exposició de fotografies al 
Museu de la Pell i que serà itinerant per diferents espais de la 
comarca. A l’estiu estarà a la Biblioteca Central d’Igualada, i des-
prés també passarà per Capellades o Santa Margarida de Mont-
bui. És una exposició molt maca, ja que algunes de les coves que 

visitem són molt atractives. 

I alguna sortida per celebrar-ho?

Fa cosa d’un mes vam fer una sortida oberta a tothom que vol-
gués iniciar-se en l’espeleologia pel Mont-ral. I ara, el proper 5 de 
maig, farem una sortida de descoberta del descens de barrancs 
i que és oberta a tothom major de 16 anys. Després, a l’octubre, 
organitzem la trobada anual d’espeleòlegs de Catalunya a Igua-
lada. Serà tot un cap de setmana amb sortides, xerrades de caire 
científic, etc. 

Com t’enganxes tu a l’espeleologia?

A mi ja em va venir de gran, fa uns 5 anys, quan en tenia 35. 
Tot va començar amb l’amic d’un amic, que ens va animar amb 
el meu home i l’ambient em va agradar molt. A més, m’agrada 
que no sigui un esport competitiu i això permet desestressar-se 
quan sortim.

És una bona zona l’Anoia per practicar l’espeleologia?

No ho és gens! A la Llacuna hi ha un parell de llocs però és l’úni-
ca coseta que tenim per aquí. A Montserrat també n’hi ha algu-
na però en general no és una zona càrstica, així que ens anem 
movent per tot Catalunya. Una de les millors zones del país és el 
Massís del Garraf i la zona de Sant Llorenç del Munt.

I fora de Catalunya?

Cantàbria és una de les zones més importants, fins i tot a nivell 
europeu. Allà, per exemple, hi fem una sortida cada estiu amb 
alguns de l’EGAN. A França també hi ha coves molt maques, i 
fora d’Europa, al Vietnam també.

Amb tant batibull de les llistes per les municipals la darrera setmana vam fer l’error de posar el nom de Conill en lloc de Cuadras. Us en 
demanem excuses. Però passen tantes coses a la comarca, que la nostra capacitat per explicar-ho es veu superada constantment. Aquesta 
setmana hem sabut que el que havia de ser un cap de llista de Ciutadans s’ha integrat en la llista de Teo Romero. La gent del partit taronja, 
encara no té consolidades estructures de partit – diuen que tenen una estructura moderna -  però es veu que, com en tots, les estructures 
segueixen seleccionant els que van a les llistes, malgrat allò de les primàries. En alguns partits no troben bons candidats, en altres diuen 
que se’ls ofereixen “patums” per ser a un bon lloc de la llista i, fins i tot, n’hi ha que hauran de posar paracaigudistes – això diuen dels que 
viuen en altres poblacions – per completar les llistes amb les que concórrer a les eleccions de maig. Així que haurem de seguir amb atenció 
amb qui es va i a on, no sigui que amb tan garbuix, al final no se sàpiga ni a quina formació es vota.

“La idea de la claustrofòbia 
quan es practica espeleologia 
no és pas veritat”

  Marc Vergés @marcverges8

Divendres, 12 d’abril de 2019
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