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Tot a punt per 
a una intensa 
Setmana Santa 
i un Sant Jordi
festiu a Igualada
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Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!

Els alumnes de 2n, de la classe 
d’El Flautista d’Hamelín i 
El soldadet de plom 
de l’Escola Pompeu Fabra 
de Vilanova del Camí

Els autors de
la portada son

PA AMB OLi i XOCOLATA

  Pàgines 27-34



L’EDITORIAL

Festa, tradició i religió
N o existeix en el calendari litúrgic cristià una 

cita més important que la Setmana Santa. 
Els últims dies de Jesús a la Terra són recor-
dats i venerats a través de diferents actes, 

celebracions i esdeveniments que tot Catalunya festeja 
de forma diversa, des de processons, escenificacions te-
atrals fins a menjars especials. La Setmana Santa és el 
moment més destacat per 
retre homenatge a la vida i 
la mort del Messies cristià.
Igualada  conserva, en l’ac-
tualitat, tot un seguit de 
costums que ens arriben 
de molts segles enrere. La 
festa del Sant Crist d’en-
guany recorda dues efemè-
rides, el 75è. aniversari de 
la reposició de la imatge 
del Sant Crist, destruïda 
en temps de la guerra civil, 
i els 25 anys de la mort d’un gran devot i promotor del 
fervor a la imatge del Sant Crist, el recordat Mn. Josep 
Còdol i Margarit.
Fa uns anys -tampoc tants si tenim en compte que la 
història és quasi infinita- a la societat la religió catòlica 
impregnava molts aspectes de la vida quotidiana i les 
demostracions de religiositat col·lectiva eren indestri-

ables de la festa. Una societat que s’organitzava en es-
taments representats en una celebració que volia ser la 
visualització d’un ordre social: el poder civil, el poder 
religiós i l’econòmic.
Els temps han canviat, però és plenament respectable la 
posició d’aquells que fan de l’assistència a actes nobles 
com una processó un acte de devoció personal. 

Hi ha persones que 
consideren que la re-
presentació en els ac-
tes històrics de la festa 
és institucional, pel 
damunt de posiciona-
ments personals. I n’hi 
ha que diuen que no és 
el mateix anar a passar 
el dia a Port Aventura, a 
Barcelona, o a Andorra, 
que sortir a la processó 
del Sant Crist o a les de 

Fàtima. El debat pot ser llarg i tenir molts matisos. El 
cert és que Igualada i l’Anoia tenen un conjunt de rituals 
festius que vénen de fa molts segles, amb uns orígens in-
dubtablement arrelats a la religió, que avui formen part 
d’un patrimoni immaterial col·lectiu. Un patrimoni que 
s’ha de respectar, protegir i, molt millor encara, estimar. 
Bona Setmana Santa i bona Diada de Sant Jordi! 

Igualada i l’Anoia tenen un 
conjunt de rituals festius que 
venen de fa molts segles, amb 

uns orígens religiosos, que avui 
són patrimoni col·lectiu.
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Enrique García Castaño, comissari 
de la Policia Nacional,  va assegurar 
a Manuel García Castellón,  jutge 
que investiga el ‘cas Villarejo’, que 
“Francisco Martínez - qui va ser se-
cretari d’Estat de Seguretat amb l’ex-
ministre Jorge Fernández Díaz - va 
ser qui em va donar l’ordre d’inves-
tigar l’extresorer del PP Luis Bárce-
nas en el dispositiu després conegut 
com a operació Kitchen.”

Santi Vila, exconseller acusat en el 
judici que s’està fent al TS,  ha de-
manat la devolució de la fiança de 
50.000 euros que va pagar per elu-
dir el seu ingrés a la presó, adduint 
que “els costos de desplaçament i 
hostalatge per assistir al seu judici a 
Madrid l’estan deixant en una situ-

ació econòmica d’extrema necessi-
tat” Algú ha dit que “pot anar a la 
presó com la resta i s’estalviarà les 
despeses”.

Jody Williams, Premi Nobel de 
la Pau,  ha dit que “si Mahatma 
Gandhi fos aquí estaria sent jutjat 
al judici polític amb els 12. Si el país 
permet que siguin empresonades 
persones per expressar lliurement 
la seva opinió, en lloc de buscar 
una solució política que haurien 
d’haver buscat fa anys, és un trans-
vestisme de la justícia.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern i candidat del PSOE a les elec-
cions del 28 A ha dit “aquest és un 
país de bona gent. La bona gent el 
que no fa és robar, insultar, mentir 
i espiar” i Alfredo Díaz, un còmic 
que l’acompanya en alguns mítings 
va dir “ara en lloc dels tres tenors hi 
ha els tres temors.”

Santiago Abascal, candidat de 
Vox, ha dir que “el PNV encara no 
ha pagat a las urnes la seva compli-
citat amb ETA i serem nosaltres qui 
els ho farem pagar.” Per seguir “mai 
oblidarem a las víctimes del terro-

risme, ni la historia més recent so-
bre la que volen tirar un vel com s’ha 
vist en el debat sobre la Llei d’abusos 
policials aprovada en el Parlament 
basc amb l’ajut del PSOE.”

José Maria Aznar, expresident del 
govern, en un acte de suport a la 
candidata del PP Cayetana Álvarez 
de Toledo va dir “Jo soc candidat a 
ser un bon espanyol i que es noti. 
Estem al segle XXI i no en fantasies 
medievals. Aquesta és l’Espanya de-
mocràtica, no els Balcans de la nete-
ja ètnica. No deixarem perdre el fu-
tur per un grup de delirants que han 
perdut la decència democràtica.” 

Albert Rivera, candidat de C’s, ha 
dit “que Torra i Puigdemont resin 
per tal que continuï Pedro Sánchez” 

Gabriel Rufián, número dos d’ERC 
a les eleccions espanyoles, ha dit que 
“és molt important que ERC guanyi 
les generals a Catalunya per treure la 
raó al PSC i al PSOE i demostrar que 
la majoria dels catalans sí que volen 
votar sobre el seu futur, al marge que 
vulguin votar sí o no a la indepen-
dència. Si ERC guanya podem con-
dicionar-ho tot”.

Les llagostes de 
la regidora Pin
A l’ajuntament de Barcelona hi ha una 
regidora de l’equip de govern força pe-
culiar. Es diu Gala Pin i, si les enques-
tes l’encerten, tot sembla indicar que li 
queden pocs dies en el càrrec. Ja abans 
de ser regidora, quan es dedicava a l’ac-
tivisme social, es va permetre la frivoli-
tat de qualificar de turisme depredador 
la clientela potencial de l’hotel W (5 
estrelles), i va fer mans i mànigues per 
intentar que aquell hotel no es cons-
truís; no se’n va sortir. Fa uns dies hi 
va tornar, i va titllar el turisme de cre-
uer com la plaga de la llagosta. Tot i no 
ser la regidora de turisme de la ciutat, 
la seva fixació amb determinat tipus de 
turista —el de més poder adquisitiu— 
arriba a ser malaltissa, i no desaprofi-
ta cap oportunitat per menystenir-lo. 
Hi ha polítics que pensen que la gent 
benestant és dolenta per se, i que se l’ha 
de criminalitzar.
A Barcelona, d’usuaris de creuers n’hi 
ha de tres tipus: els que comencen 
el creuer a la ciutat, els que l’acaben i 
els que hi fan escala i a Barcelona no-
més s’hi estan unes hores. Els primers 
i els segons poden ser barcelonins, els 
menys, o forans, la majoria. Així, molts 
d’aquests turistes són de països estran-
gers i passen, com a mínim, una o dues 
nits a la ciutat, amb totes les despeses 
associades que això comporta: hotels, 
restaurants, taxis, compres, especta-
cles, etc. Els tercers, aquells que només 
hi fan escala, arriben al matí i marxen 
al vespre, i els que opten per baixar del 
vaixell, que no són tots, van de compres 
per la ciutat i/o visiten indrets comer-
cials i turístics propers com, per exem-
ple, Montserrat. Per a la regidora Pin el 
conjunt d’aquests turistes és la plaga de 
la llagosta.
La regidora no sol criticar els turistes 
de motxilla que arriben per carretera, 
en tren o en companyies aèries de baix 
cost, i que dormen en albergs o hotels 
barats, o directament passen la nit a 
platja de la Barceloneta. És el tipus de 
turista que amb prou feines fa despesa 
a la ciutat, tot i que els costos munici-
pals associats a la seva presència no són 
pas inferiors als generats pel turisme 
amb més poder adquisitiu. La regidora 
Pin, però, només té fixació amb els tu-
ristes benestants, precisament aquells 
que deixen més ingressos a la ciutat. 
Pin considera que el turista ric que ve 
a Barcelona, encara que generi més in-
gressos i ajudi a la creació de llocs de 
treball, no és benvingut a la ciutat. Re-
sulta molt estrany i difícil d’entendre, 
però aquest és el missatge que els co-
muns han anat repetint durant el man-
dat municipal que ara s’acaba.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



El 28 d’abril, el 26 de maig, «Genera-
les», municipals, europees. Maras-
me electoral i... és molt senzill, di-
gueu-ne: CONTRA Catalunya! No 

hi ha gaire res més des dels partits espanyols. 
En aquest marasme electoral Catalunya és al 
centre de tot i no pas per trobar un deslloriga-
dor a la causa catalana, sinó per fer-ne diana 
de totes les ires i aparèixer com el campió en 
aquest mercat de captació de clients electo-
rals.
Fa temps que Catalunya és al centre de tots 
«els relats» dels partits espanyols i ara, en 
període electoral, n’és l’estrella o, més ben dit, 
la diana. Ja ho han deixat anar en aquest llarg 
temps preelectoral: el PP carrega les tintes a 
aplicar-nos «un 155» sense límit temporal, 
amb l’ensenyament, els Mossos d’esquadra i 
els mitjans públics (TV3 al paredón!) com a 
objectius a abatre; C’s no es queda enrere i, 
a més a més, concreta la promesa electoral 
d’actuar contra la llengua catalana a l’ense-
nyament i arreu. Els del color taronja també 
amenacen amb una reforma electoral perquè 
només accedeixin al Congreso els partits que 
superin el 3% de l’electoral total espanyol, una 
fórmula que deixaria fora els partits catalans 
i bascos. Dels de Vox, ja no cal dir: em res-
sonen els crits d’un energumen que en aca-
bar la manifestació de Madrid del dia 16 de 
març ens engaltava que «tornarien a derrotar 
els catalans com van fer durant la Guerra i a 
aniquilar-nos després de la Guerra», deixant 
ben clar quin és el sentit de la Historia d’Es-
paña de sempre. Ells ho tenen clar: ni oblit 
ni perdó. I el PSOE?, quina gràcia, Catalunya 
no apareix en el programa electoral; tanma-

teix, diumenge passat a Ripollet, el secretari 
d’organització dels socialistes, el valencià J.L. 
Ábalos, si us plau per força, ens recordava que 
«tots formem part d’un projecte polític que 
hem decidit fer junts, que és Espanya». Ja em 
perdonareu, però a mi em sona perillosament 
a allò de la Unidad de destino en lo Universal 
d’Ortega y Gasset tan brandat en temps pas-
sats.
I «els d’aquí»? Com afronten aquest cicle elec-
toral? Pel que fa als partits sucursalistes es-
panyols, la cosa és un calc dels postulats dels 
partits matriu, o sigui dels seus amos, per tant 
no cal afegir-hi gaire res. Cas a part és el dels 
Comuns dels quals sembla que hem d’espe-
rar més perquè gasten més sensibilitat cap als 
nostres plantejaments sobiranistes, però quan 
arriba l’hora de la veritat (electoral) també 
es deixen anar, si més no a mi m’ho sembla, 
quan per exemple en un acte a La Farga de 
l’Hospitalet es carreguen de munició contra 
les febleses del Govern i ho acompanyen de 
discursos en castellà, en un míting sense ni 
un senyal de país, vull dir ni una estelada, ni 
una senyera... Quant al  PSC ja hem vist com 
ha de fer mèrits davant el gran germà (o ger-
mà gran) de Madrid i, si convé, rectificar i re-
negar com va fer Miquel Iceta d’allò que havia 
dit en un atac de sinceritat política sobre la 
lògica d’escoltar els catalans si en un referèn-
dum guanyava una majoria del 65%...
Quant als nostres, els independentistes, us 
confesso que no em fan del tot feliç ni de bon 
tros. Això sí, em motiva que els presos polítics 
hagin «forçat» el pas i presentar-se a les elec-
cions del 28A. Sànchez, Turull  i Rull, al Con-
grés per JuntsxCat i Romeva per ERC; men-

tre que Junqueras encapçalarà una coalició al 
Senat. A hores d’ara estem ben expectants al 
tracte que rebran del Tribunal Suprem en re-
lació als drets com a subjectes polítics.  A  les 
Generales, però, els nostres només s’han posat 
d’acord a presentar-se, coincidint en la idea de 
la participació: «sempre que ens convoquin a 
votar» i «a Madrid s’ha d’anar perquè també 
s’hi juga el nostre pa...». Fins i tot és notícia la 
candidatura de Front Republicà, amb Dante 
Fachín de cap de llista i amb la inclusió del 
corrent cupaire Poble lliure, tota una nove-
tat. A part de coincidir a participar-hi, caldrà 
veure quines estratègies comunes plantegen 
per  evitar derives perilloses a l’Estat (el «tri-
fatxito» fa por) i per condicionar la política 
dels guanyadors, presumiblement el PSOE 
amb Podemos. D’entrada, però, no em fa feliç 
veure com Gabriel Rufián, posem per cas, pot 
arribar a no sumar en una votació amb Laura 
Borràs o qualsevol altra distracció parlamen-
tària...
M’aturo a les eleccions del 28 d’abril, hi hau-
rà ocasió de parlar de les municipals i de les 
europees, tot i que em temo que haguem de 
tornar a repetir aquest discurs. Ja m’ho sabreu 
dir. No em sé estar, però, de recordar-nos que 
vivim una situació anòmala i difícil que pre-
sideix el nostre temps polític, un temps que 
està a l’espera de completar allò que vam «to-
car» l’1-O i el 27-O i que no pararem fins que 
hi tornem a ser. Caldrà preparar-nos i, segu-
rament, esperar una altra contesa electoral, la 
de les eleccions al Parlament de Catalunya, 
amb la determinació que siguin les últimes 
anomenades «autonòmiques». I bona diada 
de Sant Jordi!  
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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
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FRANCESC RICART Onada electoral

Passaràs el dia de Sant Jordi a la comarca 
o aprofitaràs per anar a fora?

 A la comarca 71,1%  Fora 28,9%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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SANT JORDI

Igualada, com tot Catalunya, es prepara per a la Diada de Sant Jor-
di. Llibres i roses envairan places i carrers i a la nostra ciutat serà 
dia festiu en caure per la festa del Sant Crist.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

L’ANOIA SEMPRE DIU 
“NO” I ALGÚ ENS 
HAURÀ DE DONAR 
EXPLICACIONS
Ramon Felip, expresident de la 
UEA i president de l’Associació 
dels “Poligons dels Plans”

Aquesta setmana, llegint a la premsa 
comarcal, les notícies de l’Anoia no 
són pas bones, i en som prou cons-
cients. “L’Anoia és la comarca amb 
la renda familiar més baixa”.
Les dades constaten que aquest ha 
de ser un territori eminentment in-
dustrial si volem créixer amb més 
rapidesa, eficàcia i seguretat, però 

ho sento molt: aquí sempre ens hem 
girat de cul a tots els “trens” que han 
passat.
Després ens lamentarem que no hi 
ha feina, que els sous són baixos, que 
la gent ha de marxar a fora a treba-
llar i així continuarà sent si només 
ens mirem el melic individual i no 
ens mirem el bé comú de més gent.

L’economia dona riquesa, l’econo-
mia dona treball, l’economia fa fun-
cionar el mon i sense economia no 
hi ha ni polítics ni subvencions ni 
funcionaris. No podem viure de 
“regar les flors”. Polítics i possibles 
forces que us presenteu a Òdena, 
sigueu responsables del futur dels 
actuals i de les futures generacions.
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FÈLIX TARRIDA

Sistemes electorals

Fa uns dies aquest nostre diari va publicar un 
article titulat “Llei d’Hondt” on el seu autor 
qüestionava la seva idoneïtat a l’hora d’ad-
judicar representants polítics en funció dels 

vots rebuts. Com passa sovint en qualsevol activitat 
regulada, ja sigui per una llei escrita, un mèrit, una 
quota, un barem...no hi ha sistema perfecte, i pel 
que fa a les eleccions, la llei d’Hondt és la menys im-
perfecte si volem una correlació similar entre vots i 
escons. O sigui, un sistema proporcional. De fet, la 
majoria de països europeus opten per aquest sistema 
i utilitzen majoritàriament la dita Llei d’Hondt però 
també d’altres variants com Sainte-Laguë a Alemanya 
o STV a Irlanda.
Hi ha però dos països de molt llarga tradició demo-
cràtica, França i el Regne Unit, que opten pel “sistema 
majoritari”, on cada circumscripció electoral -nor-
malment molt més petita que les pròpies de sistemes 
proporcionals- escull un únic representant.
A la França metropolitana, s’elegeix l’Assemblea Na-
cional a partir de 556 circumscripcions d’una mitjana 
de poc més de cent mil habitants. Cadascuna escull el 
seu parlamentari en dues rondes. En la primera s’hi 
pot presentar un candidat per cada partit i indepen-
dents.
Si n’hi ha algun que supera el cinquanta per cent dels 
sufragis, bingo, queda directament elegit. Normal-
ment no és el cas i se celebra una segona ronda on 
arriben només aquells que han superat el dotze i mig 
per cent, i on quedarà elegida aquella persona que 
simplement obtingui més vots. En la pràctica fran-

cesa, poques vegades arriben tres candidats a la sego-
na volta i, per tant, qui resulta finalment escollit obté 
una representativitat superior al cinquanta per cent.
Al Regne Unit a l’hora de votar el Parlament són més 
radicals i escullen directament un representant per a 
cadascuna de les 650 circumscripcions que oscil·len 
entre una mitjana de 72.000 electors a Anglaterra o 
56.000 a Gal·les. En conseqüència, és molt normal 
que els diputats electes ho siguin només amb un tren-
ta o un quaranta per cent de vots. No cal dir que el 
sistema proporcional reflexa millor la diversitat polí-
tica de cada país, mentre que
el majoritari tendeix a fer més difícil l’accés dels petits 
partits i els posicionaments més extremistes, que po-
ques vegades aconsegueixen guanyar en alguna de les 
circumscripcions. Així, partits d’extrema dreta com 
l’UKIP o l’antic Front National a França, no han pràc-
ticament gaudit de representació parlamentària mal-
grat reunir deu o vint per cent dels electors. En canvi 
però, permet que els independentistes escocesos gua-
nyin a pràcticament totes les seves circumscripcions i 
obtinguin una àmplia representació.
Dit tot això, voldria definir-me. Malgrat els seus pro-
blemes, sóc un ferm defensor del sistema majorita-
ri: obliga a cada diputat a guanyar-se personalment 
l’escó en un equilibri singular entre la seva capacitat 
i credibilitat i la del partit que li dóna suport. Cada 
candidat, personalment, ha de convèncer els electors 
de la seva petita circumscripció que,
en el marc del programa del seu partit, representa-
rà fidelment els interessos de la comunitat. Si vol ser 

reelegit, no en tindrà prou que el seu partit li torni 
a fer confiança sinó que serà avaluat pels electors en 
funció de la seva gestió al servei dels que el van elegir 
quatre anys abans. No hi ha pràcticament llocs d’elec-
ció assegurada.
Tant a França com al Regne Unit els diputats tenen 
un despatx a la seva demarcació i dies i hores que 
els ciutadans poden reservar per parlar amb ells. Tot 
plegat és un contrast considerable amb la forma en 
què es confeccionen les llistes electorals a casa nostra 
on, massa sovint, la posició del candidat i, per tant, 
el grau de seguretat de ser escollit, depèn de la fide-
litat al líder, la quota interna, els favors recíprocs, la 
jubilació daurada...Els electors no sabem a qui anar a 
veure perquè no existeix aquesta representació terri-
torial propera i aquests diputats no tenen contacte ni 
lligam directe amb nosaltres. Només amb el dit que 
els ha nomenat. La llengua anglesa té molts exemples 
de paraules-concepte i una d’elles és “accountability”, 
que en català podríem dir-ne “la capacitat de ser tin-
gut responsable”. Per això els diputats britànics són 
“accountable” davant els seus electors cada setmana, 
cada mes, cada any durant el seu mandat. Per això, a 
una banda i altra del Canal de la Mànega els electes 
acostumen a ser gent que coneixen bé els seus elec-
tors, gent que domina el delicat equilibri entre ideo-
logia i representativitat territorial . Guanyar-se el lloc 
significa també convèncer cara a cara, ser bons ora-
dors (!!) i no necessitar llegir fil per randa els discur-
sos. Gràcies a aquest nivell d’exigència no hi abunda 
la mediocritat i això sol ja és molt valuós.
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Aquesta setmana, en-
mig d’una campanya 
electoral, on tots els 
partits “estatals” en 

lloc de propostes per millorar la 
vida dels ciutadans, es dediquen a 
desqualificar-se i a amenaçar Ca-

talunya amb tota mena de mesures legals, em venia 
de gust parlar de llibres.
Com que només comento els llibres que ja he llegit 
i ens trobem al bell mig d’un judici més fals que 
un bitllet de tres euros i mig, parlaria de llibres que 
han escrit els presos polítics o els seus advocats. 
Crec que en tots els casos es tracta de lectures molt 
adients per a aquestes dates.
Escrits de presó d’en Joaquim Forn, es tracta d’un 
dietari sincer, honest i escrit sense filtres, on assis-
tim al procés d’aclimatació a la dura vida carcerària 
per part d’una persona de l’àmbit intel·lectual i de 
gestió pública, que mai s’havia imaginat que podria 
ingressar algun dia en una presó.
A Esperança i llibertat, Raül Romeva reflexiona 
en primera persona del que significa trobar-se a la 
presó, analitza la situació política i fa algunes pro-
postes en la línia de la necessitat del diàleg i de l’ei-
xamplament de la base independentista. 
Del Jo acuso de Benet Salellas ja en vaig parlar abans 
de començar la farsa del Suprem i he de constatar 
que el que deia en Salellas, s’està complint fil per 
randa.
El darrer que he llegit és Y ahí lo dejo de l’inefable 
–i brillantíssim- advocat Gonzalo Boye. És un di-
etari on explica les maniobres jurídiques que han 
portat al ridícul internacional més absolut al jutge 
Llarena. Està tan ben explicat que a Boye no li cal 
dir els per què de cada decisió, ja que “la batalla le-
gal internacional encara no s’ha acabat” i, amb bon 
criteri no vol donar pistes a l’enemic. (Dic enemic i 
no adversari, perquè la justícia espanyola s’ha con-
vertit en el pitjor enemic de Catalunya).

Arribats a aquest he de tornar a parlar de la cam-
panya electoral. De les mentides de la campanya. 
La dreta, l’extrema dreta i el feixisme unionista està 
acusant a Pedro Sánchez de tenir un pacte secret 
per a indultar als presos polítics catalans. 
Aquesta hipòtesi és absolutament falsa. Tot i que 
legalment li correspondria al president del govern 
la capacitat d’indultar, en el cas dels presos polítics 
catalans –i bascos- aquesta és una atribució que 
s’ha quedat en exclusiva Felip VI, el qual, igual que 
va fer el seu antecessor Felip V, vol anular les lleis 
de Catalunya. 
Tota l’estructura jeràrquica de la Justicia Española 
(oxímoron) està condicionada per la figura del Cap 
d’Estat que en la inauguració solemne del “Año Ju-
dicial” va dir que “todo el derecho espanyol, se basa 
en la defensa de la unidad de España”.  És la decisió 
més antidemocràtica i anticonstitucional que s’ha 
vist a Europa. 
Felip VI mai indultarà Els presos polítics catalans... 
i els catalans mai perdonarem les decisions dels jut-
ges al seu dictat. 

Felip VI mai indultarà Els presos 
polítics catalans... i els catalans mai 
perdonarem les decisions dels jutges 

al seu dictat.

MARC GALIMANY BONATERRA
Candidat al Congrés del Diputats Junts per Catalunya Vegueria Penedès

I aquí ho deixo! Sobre la radicalitat

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Vull fer reflexionar sobre la utilització 
perversa d’aquest terme, més enllà del 
seu significat etimològic, parlo del seu 
significat més comú i popular. El in-

dependentisme està sota una pressió terrible dels 
mitjans de comunicació, els opinadors i les enques-
tes, parlo dels d’aquí. I parlo sobretot de JuntsxCat. 
Cert poder econòmic i mediàtic s’alinea per ofegar 
les aspiracions legitimes que els són molestes, no 
les aspiracions en si, que les saben beneficioses per 
ells també, sinó per la reacció salvatge que provoca 
a l’Estat. És allò de “habeis despertado el fascismo”. 
“Ens heu esgarriat el galliner i aquí no hi ha qui 
treballi”. Volen que tornem a la gàbia, que ens resig-
nem.
Visualitzant els vídeos de l’1 d’octubre, tota perso-
na amb el seny aconseguit, sabria identificar d’entre 
les imatges de violència, qui són els radicals i qui 
els ciutadans cívics i responsables. Però ja estem 
acostumats a veure com es gira el relat, al judici, als 
parlaments i sobretot a les declaracions públiques. 
Per mi, els radicals són els que peguen a ciutadans 
pacífics, els que arrenquen llaços, els que van a Alt-
sasu o Amer a ferir i atiar l’odi...
Un concepte pervers, que vinculen a la radicalitat 
cega, és el “d’anar a bloquejar a Madrid”. Canvien 
els termes per mostrar-nos al món com a incon-
venients, però “condicionar” i no “bloquejar” és el 
que han fet sempre els partits d’obediència catalana. 
Tot allò que sigui bo per Catalunya serà suportat 
per JuntsxCat, i tot allò que no ho sigui serà refu-
sat. I no valen aquí xantatges. Les pastanagues o el 
peix al cove no ens faran renunciar a que s’abordi 
la solució política per Catalunya. Cal una mirada 
llarga, aquests suports només poden anar en para-
l·lel: si són a canvi de renúncies o resignació ja no 
és bo per Catalunya. No serà fàcil, potser impossi-
ble, i aprofito per recordar que una de les primeres 
mesures que va prendre Pedro Sánchez al arribar a 
la Moncloa va ser nomenar “consejera de Estado” 
a Soraya Sáenz de Santamaría, tota una moderada 
també. I el ministre de l’interior va signar la “Gran 
Cruz de Plata al mérito civil” que Enric Millo va 
rebre de mans de la Guardia Civil per la seva gestió 

de l’1-O. “Mérito civil” faria riure si no fes plorar. 
De Borrell ja ni en parlo, potser als Enrics Juliana o 
Hernández de torn els sembla un exemple de mo-
deració, a mi no. 
Aquí va bé recordar les declaracions del conseller i 
pres polític Jordi Turull: “Ponerte el traje de consti-
tucionalista es un chollo porque te permite incumplir 
la Constitución cuando te dé la gana” i no només 
això, posar-te la jaqueta de poderós et blinda massa 
de l’acció de la justícia i l’ostracisme polític i social. 
Llavors podem fer una llista de gent d’ordre i mode-
rats, començant per Juan Carlos I, a qui li pagàvem 
tots les festes, Cosidó i Fernández Díaz, responsa-
bles de les cloaques de l’estat, creant dossiers falsos 
contra líders independentistes i adversaris, i un que 
cobrava sobres en negre, M. Rajoy, però aquest en-
cara no sabem qui és. Les clavegueres de l’Estat han 
estat un fet transversal durant els governs del PSOE 
i del PP. Hi ha un estat profund i permanent més 
enllà dels polítics interins que renoven cada quatre 
anys. Marlaska no ha fet neteja i la fiscalia no actua, 
Nixon des de la seva tomba deu pensar que va ser 
un passerell. “Y además controlando la Sala Segun-
da (del Tribunal Supremo) desde detrás y presidien-
do la sala 61”, va escriure Cosidó en uns whatsapps. 
Això de “Democracia Plena” i “Estado de derecho” 
és una broma de mal gust. 
I finalment venim a posar la cirereta i, des de dins 
mateix, Pascal afirma  que el president legítim no 
pot dirigir des de Waterloo: implícitament fent 
bona l’estratègia de repressió i exili, per escapçar el 
independentisme, que la justícia política ha perpe-
trat. Crec que legítimament tots podem viatjar cap 
a nous espais polítics, diuen que orfes, però molt 
em temo que la societat ha canviat. Catalunya pa-
teix un estat post-traumàtic i, malgrat els errors, hi 
ha una idea majoritària a la societat catalana sobre 
el dret a decidir el nostre futur: això és moderació. 
No d’aquí vint anys, ara. Pensem que hi tenim dret 
i no hi renunciarem. La repressió dels radicals és 
forta però no ens resignarem. La resiliència dels ca-
talans es encomiable, i per molt que s’hi escarrassin 
La Vanguardia i les enquestes, crec que tindran un 
sorpresa: guanyarem!
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA
ANY: 2018  PREU: 6.900€
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MESS

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE + PACK COOL 
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA 
OPORTUNITAT  ANY: 2018  PREU: 12.900€
FINANÇAMENT: DES DE 201€/MES

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA
ANY: 2018
PREU: 15.600€

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
ANY: 2018  PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID
ANY: 2018  PREU: 12.400€
FINANÇAMENT: DES DE 193€/MES

TOYOTA AURIS 140H ACTIVE HYBRID
ANY: 2018 
PREU: 15.900€ 

TOYOTA RAV4 200H ADVANCE HYBRID
ANY: 2018
PREU: 23.900€

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA OPORTUNITAT
ANY: 2018  PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 100H FEEL HYBRID
ANY: 2018  PREU: 13.900€
FINANÇAMENT: 217€/MES

TOYOTA CHR ADVANCE HYBRID
ANY: 2018
PREU: 19.900€

VOLVO XC40 T4 AUTOMÀTIC BENZINA
ANY: 2018
PREU: 29.900€
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Tot a punt per a una intensa Setmana Santa i, aquest any, una 
festiva Diada de Sant Jordi
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada es prepara per 
viure una intensa Setma-
na Santa plena d’activitats 

a l’entorn de la festa del Sant 
Crist i les habituals processons 
de Fàtima, i alhora, amb una 
Diada de Sant Jordi que en-
guany s’escaurà el Dimarts de 
Pasqua, festiu a la ciutat. 
La celebració de la Diada de 
Sant Jordi a Igualada compta-
rà amb un total de 55 parades 
a la via pública. D’aquestes, 
disset corresponen a floris-

Igualada

teries, llibreries i autors igua-
ladins i trenta-vuit seran de 
mitjans de comunicació i en-
titats socials, culturals, polí-
tiques o juvenils, que també 
prendran part en la jornada.
En aquesta ocasió, totes les 
parades es concentraran a 
Cal Font i al lateral que co-

Cal Font acollirà fins a 
55 parades de llibreries, 
floristeries, entitats i... 

partits polítics

Amb l’arribada de la Setmana 
Santa, la Festa del Sant Crist 
d’Igualada 2019, arriba als 
seus actes finals, després de la 
celebració dels sis Misereres 
o Divendres de Pregària, els 
cinc primers a l’església del 
Roser i el darrer al Santuari de 
la Pietat, en la coincidència de 
la seva festa patronal.
La Parròquia de Ntra. Sra. de 
Fàtima i la Cofradia de Jesús 
Nazareno, María Santísima de 
los Dolores i Santo Entierro ja 
tenen a punt els actes de Set-
mana Santa al barri igualadí.

Festa del St. Crist
La festa del Sant Crist d’Igua-
lada d’enguany recorda dues 
efemèrides. La primera, el 75è. 
aniversari de la reposició de la 
imatge del Sant Crist: destruï-
da en temps de la guerra civil, 
es va convocar un concurs per 
fer-ne una reproducció. La 
imatge guanyadora, l’actual, 
va ser beneïda per l’abat de 
Montserrat Dom. Aureli Ma-
ria Escarré l’any 1944.
També aquest 2019 es com-
pleixen els 25 anys de la mort 
d’un gran devot i promotor 
del fervor a la imatge del Sant 
Crist, el recordat sacerdot 
igualadí Mn. Josep Còdol i 
Margarit. Es tindrà present, 
celebrant amb el seu calze 
l’Ofici Solemne.
Avui divendres, 19 d’abril, a 
les 11 del matí i a l’Església 
del Roser, tindrà lloc el Via-
crucis en commemoració de 
la Suor de Sang.

El dilluns de Pasqua, 22 d’abril, 
i vigília de la Festa, a les 8 del 
vespre, i a la basílica de Santa 
Maria, Vespres Solemnes i Eu-
caristia, presidida per Mn. Sal-
vador Mundó, qui fou rector 
de la parròquia de Santa Maria 
d’Igualada i prior eclesiàstic 
emèrit, amb l’acompanyament 
del Cor de Vespres, sota la di-
recció d’Isidre Prat.
Ja el dimarts de Pasqua, dia 23 
d’abril, i diada de Sant Jordi, 
festa del Sant Crist d’Igualada, 
a les 11, tindrà lloc el Solemne 
Ofici Concelebrat, presidit pel 
Bisbe Mons. Romà Casanova, 
a l’església de Santa Maria. Un 
cop acabat l’ofici, a la mateixa 
Basílica, representació comple-
ta de la Moixiganga d’Igualada, 
a càrrec del grup Bitrac Dansa.
A la tarda, a dos quarts de set, 
tindrà lloc la tradicional pro-
cessó pels carrers del centre de 
la ciutat, amb la participació de 
la Banda de Música d’Iguala-
da i les banderes gremials. En 
acabar, hi haurà la veneració de 
la imatge i seguidament Euca-

Actes finals de la festa del Sant Crist 
i processons, des d’avui dijous, a Fàtima

ristia, presidida pel Mn. Joan 
Prat, rector de la parròquia de 
Sant Josep de Manresa.
El diumenge dia 28 d’abril, a 
2/4 d’una del migdia, i a l’esglé-
sia de Santa Maria, tindrà lloc 
l’Eucaristia final, presidida per 
Mn. Xavier Bisbal, prior eclesi-
àstic. Després de la celebració, 
tindrà lloc el retorn de la imat-
ge del Sant Crist d’Igualada a la 
seva Capella. 

Misses i processons 
a Igualada
Dijous Sant, 18 d’abril
Sants Oficis: la Missa de la 
Cena del Senyor. A les 5 de la 
tarda, al Santuari de la Mare de 
Déu de la Pietat, a l’Asil del Sant 
Crist i a N.S. de Fàtima. A les 6 
de la tarda, a la Mare de Déu 
de la Soledat. A 2/4 de 8 de la 
tarda, a les Carmelites, els PP. 
Caputxins i a N.S. de Montser-
rat. A les 8 de la tarda, a Santa 
Maria i a la Sagrada Família.
A les 9 del vespre, solemne 
processió pels carrers de Fà-
tima amb les imatges de Jesús 

Nazareno i Maria Santísima de 
los Dolores.
Vetlles al Monument: Ntra. 
Sra. de la Soledat, de 9 a 10 del 
vespre. Sagrada Família, de 2/4 
d’11 a 2/4 de 12 (església ober-
ta fins a mitjanit) i PP. Caput-
xins, de 3/4 de 9 a 3/4 de 10.

Divendres Sant, 19 d’abril
Sants Oficis: la Passió i Mort 
del Senyor. A les 12 del migdia, 
a la Mare de Déu de la Soledat. 
A 2/4 de 5 de la tarda, a l’Asil 
del Sant Crist i a les Carmelites. 
A les 5 de la tarda, al Santuari 
de la Mare de Déu de la Pietat 
i a N.S. de Fàtima. A les 6 de 
la tarda, als PP. Caputxins. A 
les 2/4 de 7 de la tarda, Santa 
Maria. A 2/4 de 8 de la tarda, a 
N.S. de Montserrat. A les 8 de 
la tarda, a la Sagrada Família.
A les 9 del vespre, solemne 
processó pels carrers de Fàtima 
amb les imatges del Santo En-
tierro i María Santísima de los 
Dolores.
Viacrucis: A 2/4 de 10 del matí, 
a la Sagrada Família. A les 11 
del matí, a l’església del Roser 
recordant la suor de sang del 
Sant Crist i al claustre dels PP. 

munica aquesta plaça amb el 
c/ del Clos. 

Activitats de Sant Jordi
A banda de la tradicional 
celebració a Cal Font, el ma-
teix dimarts tindrà lloc la 
ja habitual Ballada de Sar-
danes de Sant Jordi. Serà a 
les 12h, anirà a càrrec de la 
Cobla Lluïsos de Taradell i 
es farà davant el monument 
del General Vives, al Passeig 
Verdaguer amb el c/ Santa 
Caterina.  

Caputxins.

Dissabte Sant, 20 d’abril
Sants Oficis: Missa de Resur-
recció i Vetlla Pasqual. A les 
6 de la tarda, residència Pare 
Vilaseca. A les 8 del vespre, a 
N.S. de Fàtima. A 2/4 de 9 del 
vespre, a l’Asil del Sant Crist. 
A 2/4 de 10 del vespre, a Santa 
Maria. A les 10 del vespre, a la 
Sagrada Família, PP. Caput-
xins i Carmelites. 

Diumenge, 21 d’abril
Misses de Resurrecció a les 
següents hores i temples: a 
2/4 de 10 del matí a la Sagra-
da Família i a les Carmelites; 
a les 10 del matí a l’Asil del 
Sant Crist; a les 11 del matí, a 
la Soledat, N.S. de Montserrat 
i N.S. de Fàtima; a 2/4 de 12, 
als PP. Caputxins; a les 12 del 
migdia, a la Sagrada Família i 
Santuari de N.S. de la Pietat. 
A 2/4 d’1 del migdia, a Santa 
Maria. A les 7 de la tarda, So-
ledat. A les 8 de la tarda, Sa-
grada Família.
A les 12 del migdia, processó 
a Fàtima de Jesús Ressuscitat.



Dijous Sant, 18 d’abril:
Sants Oficis: la Missa Cena del 
Senyor. A les 11 del matí, Pie-
ra (Sant Bonifaci). A les 5 de 
la tarda, a Piera (Ca n’Aguile-
ra), a la Pobla de Claramunt 
i a Aguilar de Segarra. A les 6 
de la tarda, a Òdena, Maians, 
Masquefa, Sant Pere Sallavine-
ra, Vilanova d’Espoia, la Torre 
de Claramunt i al Bedorc. A 
2/4 de 7 de la tarda, Montbui 
(Sant Maure), El Bruc i a Sant 
Martí de Sesgueioles. A les 7 de 
la tarda, a Sant Martí de Tous i 
a Jorba. A 2/4 de 8 de la tarda, a 
Carme, Capellades, Piera (par-
ròquia) i a Vilanova del Camí. 
A les 8 de la tarda, a Montbui 
(poble), Prats de Rei, Copons i 
Calaf.A les 9 del vespre, a Bell-
prat, Hostalets de Pierola, Vall-
bona d’Anoia i la Llacuna.
Vetlles al Monument: Calaf 
(fins a les 11 de la nit), Cape-
llades i Piera acabats els Oficis 
i a les 11 de la nit, als Hostalets 
de Pierola.

Divendres Sant, 19 d’abril:
Sants Oficis: la Passió i Mort 
del Senyor. A les 11, Piera (Sant 
Bonifaci). A 2/4 de 12 del mig-
dia, a Vilanova del Camí, Calaf 
i a Pujalt. A les 12 del migdia, a 
El Bruc. A 2/4 d’1 del migdia, 
a Hostalets de Pierola. A la 1, 
el Bedorc. A 2/4 de 5 de la tar-
da, a Sant Martí de Sesgueioles 
i Piera (Ca n’Aguilera). A les 5 
de la tarda, a Jorba, Copons, 
Aguilar de Segarra, Vallbona 
d’Anoia, la Torre de Claramunt 
i Masquefa. A 2/4 de 6 de la 
tarda, Castellolí i Prats de Rei. 
A les 6 de la tarda, Maians, Pi-
era (parròquia), Bellprat i Sant 
Martí de Tous. A 2/4 de 7 de la 
tarda, a Montbui (Sant Maure), 
Conill, Vilanova d’Espoia i La 
Llacuna. A les 7 de la tarda, a 
Òdena, la Pobla de Claramunt, 
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Actes de Setmana Santa a l’Anoia

i Sant Pere Sallavinera. A les 8 
del vespre, a Montbui (poble), 
Carme i Capellades.
Viacrucis: a les 9 del matí, a 
Montbui (pels carrers del po-
ble), a Prats de Rei (església). A 
les 10 del matí, Sant Martí de 
Tous (anant cap a Sentfores). A 
les 11 del matí, a Vilanova del 
Camí, pregària a la Santa Creu 
de Creixà (Piera), Piera (Ca 
n’Aguilera), la Pobla de Clara-
munt i Montmaneu. A 2/4 de 
12, Òdena. A les 6 (aprox.), a 
Vallbona d’Anoia. A les 7 de la 
tarda, Piera. A les 8 de la tarda, 
Hostalets de Pierola. A les 9 del 
vespre, a Carme (pels carrers 
del poble, amb els portants), 
Prats de Rei (pels carrers del 
poble), Calaf, Capellades (pels 
carrers del poble, amb el Cos 
de Portants i les Doloroses) i 
La Llacuna (pels carrers del 
poble).
Processó: a les 8 del vespre, 
sortint de l’església parroquial 
de Masquefa. Organitza la Co-
fradia del Cristo Crucificado i 
Nuestra Señora de los Dolores.

Dissabte Sant, 20 d’abril
Sants Oficis: Missa de Resur-
recció i Vetlla Pasqual. A les 
7 de la tarda, Piera (Sant Bo-
nifaci) i a El Bruc. A les 8 del 
vespre, Masquefa i a la Pobla de 
Claramunt. A 2/4 de 9 del ves-
pre, a Òdena. A les 9 del ves-

pre, a la Torre de Claramunt, 
Prats de Rei, Vallbona d’Anoia, 
Hostalets de Pierola. A 2/4 de 
10 del vespre, a Montbui (Sant 
Maure). A les 10 del vespre, a 
Vilanova del Camí, Jorba, Ca-
laf, Sant Martí de Tous. A les 11 
de la nit, Capellades, la Llacuna 
i Piera.

Diumenge, 21 d’abril
A les 9 del matí, a Sant Josep de 
Rofes (La Llacuna). A les 10 del 
matí, a la Torre de Claramunt, 
Aguilar de Segarra, Conill i 
Vilanova d’Espoia (amb cara-
melles). A 3/4 d’11 del matí, a 
Castellfollit del Boix (amb les 
caramelles) i a Masquefa. A 
les 11 del matí, a Vilanova del 
Camí, Òdena, Montbui (Sant 
Maure), Sant Martí de Tous 
(amb les caramelles), Rubió, 
Sant Pere Desvim (amb els 
caramellaires de Veciana) i a 
Piera (parròquia, amb cara-
melles). A 1/4 de 12, a Cape-
llades. A 2/4 de 12, a Vallbona 
d’Anoia, Calaf i Hostalets de 
Pierola. a A les 12 del migdia, 
a La Pobla de Claramunt (amb 
les caramelles), a El Bruc, Prats 
de Rei (amb les caramelles) i 
Copons. A 2/4 d’1, a Montbui 
(poble), Bellprat, La Llacuna, a 
Carme (amb les caramelles), al 
Bedorc i Sant Martí de Sesguei-
oles. A la 1 de la tarda, Mont-
maneu i a Sant Pere Sallavinera 
(amb les caramelles). A 2/4 de 
2, a Pujalt.

Dilluns de Pasqua, 22 d’abril
A 2/4 d’11 del matí, a Piera 
(Sant Bonifaci). A 2/4 de 12 del 
migdia, a Calonge de Segarra 
(festa del Panellet). A les 12 
del migdia, missa de l’Aplec de 
Coll Bas i missa de la festa de la 
gent gran als Hostalets.

Acord de TIC Anoia 
amb la UdL

Dijous vinent, xerrada 
sobre l’envelliment actiu

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació per a l’Im-
puls de les TIC a l’Ano-
ia i l’Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de 
Lleida han signat un conveni 
marc de col·laboració per fo-
mentar les relacions entre la 
universitat i les empreses TIC 
de la comarca per promoure la 
incorporació al mercat profes-
sional dels estudiants i gradu-
ats en Tècniques en Interacció 
Digital i Computació.
El conveni pretén afavorir la 
relació directe per a la pro-
moció d’accions conjuntes per 
fomentar la relació entre estu-
diants del nou Grau en Tèc-
niques en Interacció Digital i 
Computació i el món profes-
sional, atenent especialment a 
l’intercanvi d’informació entre 
el coneixement de la professió 
i les sortides laborals i pro-
fessionals. En la mateixa línia 
es busca fomentar els nous 
avenços en tecnologia i inves-
tigació per a tot allò relacionat 
amb l’activitat TIC i col·labo-
rar en l’àmbit acadèmic i, en 
particular, en el desenvolu-
pament de la metodologia de 
Formació Dual.
L’acord es materialitzarà en 
una comissió paritària de se-
guiment formada per repre-
sentants de la Universitat de 
Lleida i TICAnoia que treba-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació de Fami-
liars d’Alzheimer i 
Demències de l’Anoia 

(AFADA) organitza per di-
jous vinent, 25 d’abril, una 
xerrada sota el lema Claus 
per un envelliment actiu per 
a potenciar l’autonomia, amb 
i sense dependència.
Es farà a la seu de l’AFADA, 
Centre cívic Montserrat c/  
Orquídies 7 d’Igualada, el di-

jous 25  d’abril de 2019 a  les 
18.00 h.
Aquest cop parlarem de re-
comanacions per treballar 
hàbits fonamentals per tal 
de preservar el millor estat 
possible, tant a nivell físic, 
cognitiu, emocional i soci-
al. La sessió serà conduïda 
per Menchu Vélez, treballa-
dora social de l’Hospital de 
dia Sant Jordi. Recordeu que 
aquesta xerrada està oberta a 
tothom.

llarà per fomentar la divulga-
ció tecnològica, la formació 
contínua, la inserció i l’ori-
entació professional, i tots 
aquells aspectes relacionats 
amb l’àmbit TIC en general, 
així com col·laborar per oferir 
Formació Dual als estudiants 
del grau que s’imparteix al 
Campus Igualada-UdL.

Grau en Tècniques d’Interac-
ció Digital i de Computació
Es tracta d’un grau de 3 anys 
impartit al Campus Iguala-
da-UdL, que té com a prin-
cipal novetat, a nivell uni-
versitari, ser una formació 
absolutament vinculada al 
món empresarial.  Està adreçat 
a estudiants amb interès per la 
tecnologia i la informàtica i, 
en particular, pel disseny i la 
implementació d’aplicacions 
interactives. 

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

Per a coneixement general es fa saber que 
l’Ajuntament d’Igualada licita 24 parcel·les 
destinades a horts urbans municipals, situades 
dessota del carrer del Rec d’Igualada. 

Les persones interessades podran presentar les 
sol·licituds a l’o�cina d’atenció ciutadana, del 15 
d’abril al 16 de maig de 2019, ambdós inclosos, 
de dilluns a dijous, de 9 a 18 hores i els diven-
dres i vigílies de festius de 9 a 14 hores.

Per a més informació, es pot consultar el tauler 
d’edictes de la Casa Consistorial i el tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament 
d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada) o 
adreçar-se a l’O�cina d’Atenció Ciutadana. 

LLETRADA
SÍLVIA PIQUÉ

lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36

 698 087 102
c/Castellfollit, 3 Igualada

Declaració de la renda
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Jordi Pont, Rosa Plassa 
i Jordi Batalla deixen la 
candidatura, que té en 
les primeres onze posi-
cions fins a cinc cares 

noves, i només tres mi-
litants del PDeCAT

Junts per Igualada presenta tota la 
candidatura de Marc Castells

REDACCIÓ / LA VEU 

E l  dissabte 13 d’abril 
va tenir lloc a Iguala-
da la quarta edició de 

la Jornada Gastronòmica de 
les Plantes Oblidades que va 
atreure més de dotze mil per-
sones d’arreu del territori, un 
rècord de visitants respecte les 
edicions anteriors.
La gran majoria de les activi-
tats que requerien inscripció 
prèvia van penjar el cartell 
d’aforament complet, amb un 
98% de les places ocupades, 
i aquelles que eren de lliure 
assistència, com la fira i les 
xerrades, van comptar també 
amb més assistents que mai. 
Gairebé un miler de persones 
van participar en els diferents 
tastos i van ser 500 les que van 
gaudir del dinar silvestre. Pel 
que fa a la procedència dels 
participants, un 80% eren de 
fora de la comarca de l’Anoia.
La jornada, organitzada total-
ment de forma voluntària pel 
Col·lectiu Eixarcolant, neix 
amb l’objectiu de donar eines 
a la societat per descobrir i 
redescobrir les plantes que 
anomenem “males herbes”, les 
plantes oblidades, donant-ne a 
conèixer els seus usos i mos-
trant com poden contribuir 
a fomentar una alimentació 
saludable i una agricultura 
sostenible. Aquest és un ob-
jectiu que la jornada compleix 
any rere any, donant a conèi-
xer aquestes plantes cada cop 
a més persones i ensenyant a 
utilitzar-les de forma pràctica 
en el nostre dia a dia.
Un dels fruits de la jornada és 
el llibre “Espècies silvestres co-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l candidat de Junts per 
Igualada a l’alcaldia 
d’Igualada i actual al-

calde de la ciutat, Marc Cas-
tells, ha presentat el 15 d’abril, 
l’equip que l’acompanyarà 
en les eleccions del dia 26 de 
maig. L’acte de presentació de 
la llista electoral l’ha conduït 
Àngels Chacón, actual con-
sellera d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat de 
Catalunya, que ocuparà el lloc 
número 21 d’aquesta llista. 
Castells serà el número 1 de 
la candidatura i el seguiran 
Carme Riera al 2, Marisa Vila  
–una de les noves incorpora-
cions al projecte– al 3 i Fermí 

mestibles de l’Anoia (I)” escrit 
per Marc Talavera, que dona a 
conèixer les espècies silvestres 
que podem trobar a la nostra 
comarca, especificant quina 
part de la planta s’utilitza, on 
i quan la podem trobar i en 
proposa una recepta.
Enguany la jornada va comp-
tar amb més de 90 activitats, 
concebudes des de la màxima 
qualitat i rigor, i amb 151 po-
nents d’alt nivell i s’ha realitzat 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comar-
cal de l’Anoia i la Universitat 
de Barcelona. Des de l’organit-
zació volen agrair la feina als 
més de 120 voluntaris i volun-
tàries, que van col·laborar en 
la gestió i coordinació de totes 
les activitats, fent així possible 
la jornada.

Eixarcolant: recuperant el 
passat, transformant el futur
El Col·lectiu Eixarcolant és 
una entitat sense ànim de lu-
cre que té com a objectiu la 
recuperació (i adaptació a la 
realitat actual) dels usos d’es-
pècies silvestres comestibles 
i varietats agrícoles tradicio-
nals com a eina per afavorir 
un model agroalimentari més 
sostenible, saludable i just. A 
part de la jornada, l’entitat rea-
litza altres projectes de recerca 
científica, divulgació i assesso-
rament.
El president del col·lectiu i 
impulsor de la jornada és 
Marc Talavera Roma, doctor 
en biologia per la Universitat 
de Barcelona, especialitzat en 
agroecologia, etnobotànica i 
comunicació científica. 

Èxit de visitants a la 
Jornada Gastronòmica 
de les Plantes Oblidades

Capdevila al 4. Carlota Carner 
i Jordi Marcé, també noves 
incorporacions, ocuparan els 
llocs 5 i 6; els seguiran Patrí-
cia Illa i Pere Camps al 7 i al 8, 
amb una altra novetat, Miquel 
Vives, al número 9. Montse 
Duch, Maribel Cuadras i Mi-
reia Duran seran a les posici-
ons 10, 11 i 12, i Elagi Deitg, 
un altre nou integrant del pro-
jecte, serà a la 13. A continua-
ció, en els llocs que van del 14 
al 20 hi ha Imma Soteras, Da-
niel Roig, Jordi Segura, Laura 
Llanas, José Cañadas  –la dar-
rera de les novetats de la can-
didatura–, Rosa Plassa, Jordi 
Pont i la consellera d’Empresa 
i Coneixement, Àngels 

Chacón. Els darrers deu llocs 
fins al 31 són per a Teresa Mi-
quel, Teresa Codinachs, Enric 
Senserrich, Carles Domènec, 
Josep Maria Mestres, Ma-
ria Pola, Jordi Tomàs, Jaume 
Augé, Maria Àngels Garcia i 
tancant la llista electoral, Ma-
ria Senserrich.
Castells afirma que “el nostre 
projecte per Igualada conti-
nua avançant i fent-se fort. 
Hem format un equip humà 
de persones que s’estimen 
molt aquesta ciutat, que tenen 
grans qualitats i que arriben 
amb unes ganes immenses de 
treballar per consolidar-la de-
finitivament com el gran refe-
rent de les ciutats mitjanes de 
Catalunya”. Castells també ha 
agraït la tasca de les regido-
res i regidors que “els últims 
anys han tingut una dedica-
ció exemplar a l’ajuntament 
i al servei de la ciutadania i 
que ara no ocupen els primers 
llocs de la candidatura, tots 
han estat un exemple d’estima 
per la seva ciutat i respecte pel 
servei públic”.
Junts per Igualada detallarà 
en les properes setmanes el 
programa electoral. Abans, 
però, convida a tots els igua-
ladins i igualadines a conèi-
xer l’equip que composa la 
candidatura i a intercanviar 
opinions durant la propera 
festa de Sant Jordi, a l’estand 
que hi haurà a Cal Font.

Carme Riera tindrà un 
pes significatiu en un 

hipotètic govern 
situant-se com a nú-

mero 2 i la professora 
Marisa Vila se situa en 

tercera posició

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

 



El 22 d’abril és una 
data clau perquè tots 
els països reflexionin 

sobre la cura de 
la Terra

Dilluns vinent és el Dia Mundial de la Terra: 
què és, i per què cal celebrar-lo
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Dia de la Terra és 
una de les expressions 
més boniques i ecolò-

giques que tenim. Per això el 
22 d’abril, el Dia de la Terra, 
dilluns vinent, et proposem 
passar un dia celebrant preci-
sament el nostre amor per la 
terra, i per això es donen diver-
sos actes que ens permeten ce-
lebrar aquest dia d’una manera 
especial, deixant clar el nostre 
compromís amb el medi am-
bient, la terra i l’entorn que ens 
envolta. El 1970 es va iniciar un 
moviment ambientalista on 20 
milions de nord-americans es 
van manifestar sortint al carrer 
per lluitar per un medi ambi-
ent saludable.
Després d’aquesta manifestació 
es va aconseguir conscienciar 
els polítics sobre la importàn-
cia de la natura i que hem de 
cuidar-la, per això es va crear 
l’Agència de Protecció al Medi 
Ambient dels Estats Units. 
Aquesta associació s’encarrega 
de les lleis per aconseguir aire 
net, aigua potable, conservar 

espècies en perill d’extinció...
El 22 d’abril és una data clau 
perquè tots els països reflexi-
onin sobre la cura de la Terra, 
hem de preocupar més per la 
contaminació, animals, plantes 
i medi ambient.
Les Nacions Unides reconeixen 
que la Terra i els seus ecosiste-
mes són la llar de la humani-
tat, de la mateixa manera, es-
tan convençudes que si volem 
aconseguir un just equilibri 
entre les necessitats econòmi-
ques, socials i ambientals de les 
generacions presents i futures, 
cal promoure l’harmonia amb 
la naturalesa i la Terra. 
En aquest dia és quan d’alguna 
manera tothom pren conscièn-
cia que hem de celebrar i tenir 
cura del planeta. És una data a 
manera de recordatori que tots 
hem de posar de la nostra part 
perquè el planeta segueixi en-

davant. El canvi climàtic és un 
fet, de manera que encara que 
per molts líders polítics sembla 
que el problema els queda una 
mica lluny, aquest és el dia en 
què també a ells els arribi l’avís 
que és moment de canviar i de 
fer alguna cosa per la cura de 
comunitats senceres, animals i 
persones de tot el món.
D’aquesta manera el 22 d’abril, 
cada any, més de 1.000 milions 
de persones en 190 països par-
ticipen del Dia de la Terra.

Consells
Aquí us deixem alguns consells 
que heu de dur a terme per mi-
llorar la situació del nostre pla-
neta Terra.
- Recomanar a un amic que 
canviï de les làmpades incan-
descents per llums de baix 
consum.
- Heu de parlar a la gent sobre 
els beneficis de les energies re-
novables, i el nocives que són 
les energies fòssils per al nostre 
món.
- Aconsellar a tots que per un 
dia, desconnectin la seva con-
nexió a Internet i que amb 

prou feines gastin electricitat.
- Una altra idea és plantar un 
arbre. I convidar als vostres 
amics a fer el mateix.
- Ensenyar als nens a apreciar 
i a tenir cura de la natura. I so-
bre la importància de la biodi-
versitat.
- Juga amb els nens al carrer. 
Aprofita aquest dia per ense-
nyar la importància de tenir 
cura del medi ambient però no 
des de casa o des d’un ordina-
dor.
- Dir a aquesta persona que ha 
llançat brossa al carrer, que la 
reculli i la tiri al contenidor de 
les escombraries.
- Reciclar, i encoratjar als vos-

tres amics també al fet que ho 
facin. Que sapigueu què és bio-
degradable i què no ho és.
- Sempre que es pugui, s’ha 
d’evitar utilitzar transports que 
contaminin. És millor utilit-
zar la bicicleta per anar a llocs 
propers, i per als més propers, 
caminant.
- Practica algun esport.
- Comparteix a xarxes socials o 
a través d’altres mitjans, la teva 
“selfie” pel dia Mundial de la 
Terra. Segur que en un dia com 
aquest et vindrà de gust poder 
fer fotos de tot allò que facis.
- Comença a pensar en canviar 
a un cotxe elèctric.

Al mes de juny d’aquest any 
haurem exhaurit, com a país, 
tots els recursos que la natura 
pot generar en dotze mesos. 
Així ho estableixen els càlculs 
de l’organització Global Foot-
print Network, que any rere 
any són més preocupants. De 
fet, el conegut com a Dia de la 
Sobrecapacitat de la Terra no 
ha deixat d’avançar-se des de la 
dècada dels 70, i ho ha fet a un 
ritme frenètic. Cada any, con-
sumim els recursos equivalents 
a 2,3 planetes i calen canvis a 
gran escala per preservar la 
Terra per a les futures genera-
cions. 
La Carta de la Terra és un bon 
punt de partida, una declara-
ció internacional sobre el futur 
de la Terra i de la humanitat 
que promou la responsabili-

L’economia serà circular, o no serà
tat compartida i promou una 
nova orientació a com produ-
ïm, com consumim, com ens 
desplacem… perquè només 
així aconseguirem canviar la 
tendència. 
Mentre que en les darreres dè-
cades el món desenvolupat ha 
centrat la base del seu creixe-
ment en l’anomenada econo-
mia lineal –que es resumeix 
en extreure, produir, utilitzar 
i llençar, i que té una forta 
dependència de les matèries 
primes–, els efectes d’esgota-
ment de la Terra i el canvi cli-
màtic promouen un nou mo-
del circular que sorgeix com 
una alternativa sostenible per 
mantenir l’equilibri del plane-
ta, conscients que els recursos 
naturals són limitats i que, per 
tant, hem de produir i consu-
mir de manera respectuosa. És 
el que es coneix amb el nom 
d’economia circular. 
A Endesa, som conscients que 
cal fer-ho de manera sostenible 
i tenim la gran responsabilitat 
de convertir-nos en agents del 
canvi; incentivem i potenciem 
determinats comportaments 
dins de les nostres mateixes 
empreses i en el nostre entorn 
directe per motivar a la socie-

tat a circularitzar-se en benefi-
ci de tots. 
Però, com s’aplica a la pràctica?

Les multi R: reduir, 
reciclar, reutilitzar 
Aquest nou sistema promou 
canvis tan en la producció de 
béns i serveis com en el con-
sum que fem dels mateixos. 
L’objectiu és reduir, reutilitzar 
i reciclar els materials utilitzats 
en els sistemes de producció 
i consum per maximitzar els 
recursos disponibles i mante-
nir-los dins el cicle productiu 
com més temps millor. 

REDUIR de manera que es 
minimitzi l’ús de recursos na-
turals així com l’emissió de 
contaminants. En l’àmbit de 
l’energia, promovem l’eficièn-
cia energètica i incrementem 
la producció d’energies reno-
vables (hidràulica, solar i eòli-
ca...) amb l’objectiu de reduir 
les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle per assolir la des-
carbonització plena per l’any 
2050. Així com, implantem la 
mobilitat elèctrica i comparti-
da entre els nostres empleats i 
instal·lem d’una nova xarxa de 
carregadors per a vehicles elèc-

trics a tot l’Estat per facilitar el 
canvi de model en el transport. 

REUTILITZAR: implementar 
sistemes i cicles de retorn per 
a recuperar components que es 
poden tornar a fer servir. Dins 
dels objectius de reduir les 
emissions de CO2, Endesa 
ha tancat en els últims anys 
les centrals tèrmiques de 
Foix, a Cubelles, i les de Sant 
Adrià del Besòs i Badalona. 
A l’hora de desmantellar-les, 
la Companyia va classificar 
materials i elements per do-
nar-los nous usos. 

En el cas de les antigues cen-
trals tèrmiques de Sant Adrià 
del Besòs i de Badalona, s’han 
reconvertit els antics pantalans 
-estructures que hi havia sota 
el mar i s’utilitzaven per captar 
l’aigua i refredar les turbines 
de la central– en biòtops per 
facilitar la colonització d’or-
ganismes marins, afavorir 
l’hàbitat a centenars d’espècies, 
promoure la conservació del 
fons marí i millorar la biodi-
versitat de la zona.

RECICLAR: el reciclatge és la 
nova font de matèries primeres 

dins aquesta nova concepció 
de l’economia circular i cada 
vegada hem de ser capaços de 
millorar aquest sistema de tri-
atge per tal de garantir el re-
torn al cicle productiu de tots 
el materials usats.

Cal que entre tots comencem a 
impulsar aquest canvi cap a un 
model circular que impregni al 
conjunt de la societat, perquè 
l’economia serà circular o no 
serà. Les administracions han 
de fer polítiques que afavorei-
xin aquest nou model, les em-
preses tenim la responsabilitat 
de convertir-nos en agents del 
canvi en la implementació i 
promoció d’aquestes iniciatives 
en el nostre dia a dia  i com a 
ciutadans tenim el repte de ser 
més oberts i receptius a aquests 
nous productes i serveis que 
se’n deriven. 
Aquest planeta no és una he-
rència dels nostres avantpas-
sats sinó que el tenim en prés-
tec de les generacions futures; 
permetem que en gaudeixin.

Nerea de la Corte, respon-
sable de desenvolupament, 
iniciatives i gestió ambiental 
d’Endesa
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El PP d’Igualada presenta la llista

REDACCIÓ / LA VEU 

L a llista de Ciutadans 
(Cs) encapçalada per 
Carmen Manchón a 

l’alcaldia d’Igualada en les 
eleccions del proper 26 de 
maig, ha fet pública la compo-
sició dels 5 primers llocs .
En segon lloc hi ha Jaume 
Quintana Palau, jubilat actiu, 
exempresari del sector comerç 
i jugador d’escacs. En tercer 
lloc Agustín Gordillo, amb 
una llarga trajectòria com a 
funcionari de les forces i cos-
sos de Seguretat de l’Estat, és 

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dilluns 8 d’abril 
el Partit  Popular, va 
concretar la candidatu-

ra a Igualada per a les properes 
eleccions municipals. Acom-
panyaran a l’alcaldable Joan 
Agramunt  com a núm. 2: Mi-
quel Marcé Prats, 3: Nati Parra, 
4: Martí Llenas, 5: Montserrat 
Martínez, 6:  Raquel Aguilar, 
7: José Juan Sierra, 8: Sònia Al-
cantara, 9: Joan Palomeque, 10: 
Tània Exparis, 11: José Daspe-
nas, 12: Ana Grau, 13: Millan 
Martínez, 14: Rosa Delgado, 
15: Joan Riba, 16: Cristina 
González, 17: Manuel Feliu, 18: 
Amparo Bravo, 19: Andrés Na-
varrete, 20 : Pilar Seuba i tanca 
el núm. 21 l’exregidor i exdipu-
tat al Parlament de Catalunya 
l’igualadí Pere Calbó. 
Agramunt va manifestar que 
“és una candidatura que té ex-
periència en la gestió munici-
pal” i va remarcar la joventut 

dels números dos i tres de la 
llista, de Miquel Marcé de 35 
anys i que ja ha estat regidor 
a  l’Ajuntament de Calaf i de la 
Nati Parra de 31 anys.  
Amb el lema “Volem fer més 
gran Igualada, Volem una 
Igualada més gran”, destaquen 
les propostes de “fomentar i 
facilitar l’accés al mercat d’ha-
bitatge en règim de lloguer 
social tenint dotació pres-
supostària en 4 anys per ad-
quirir, remodelar, reformar i 
construir habitatges de lloguer, 

apostar per el projecte de gran 
superfície industrial a Òdena 
per tal d’atraure empreses al 
nostre entorn, millorar les in-
fraestructures viàries i ferrovi-
àries, així com les polítiques de 
comerç de proximitat incidint 
en l’especialització del petit 
comerç, promoció econòmi-
ca amb mesures per afavorir 
més la contractació, reduir la 
pressió fiscal al igualadins, i 
aconseguir un Pla Urbanístic 
que sigui viable econòmica i 
socialment”.

Ciutadans fa públics els 
primers cinc candidats

en l’actualitat expert informà-
tic. En quart lloc, Ayman El 
Hamouchi El Bouchtili, jove 
igualadí estudiant de Dret a 
la UAB. Compta amb una tra-
jectòria esportiva en diferents 
entitats de la comarca i alho-
ra ha participat en entitats de 
caire social. En cinquè lloc 
Lucila Peña Bueno, d’origen 
colombià i amb residència a 
la comarca de fa vint anys. 
Amb titulació del sector sa-
nitari, treballa actualment en 
els sector de serveis a les per-
sones, com a tècnic auxiliar 
de geriatria.

REDACCIÓ / LA VEU 

D urant 3 mesos ERC 
ha celebrat diferents 
trobades temàtiques 

per elaborar el programa elec-
toral de manera participativa 
amb professionals de cada 
àmbit. Els republicans han re-
unit a més de 150 igualadins i 
igualadines que han culminat 
el procés participatiu d’on han 
sortit les propostes electorals
La candidatura encapçala-
da per l’arquitecte i regidor, 
Enric Conill, ha tancat el seu 
programa electoral després 
de 3 mesos de trobades te-
màtiques amb professionals 
de cada àmbit. El programa 
ha estat elaborat de manera 
participativa i han reunit a 
més de 150 igualadins i igua-
ladines que han donat el seu 
punt de vista sobre les neces-
sitats de la ciutat.
Els àmbits de treball en els 
que s’ha participat han estat 
ensenyament, acció social, 
salut, cultura, esports, igual-
tat, hisenda i dinamització 
econòmica, urbanisme, gent 
gran, joventut i nova ciuta-
dania. El cap de llista dels 
republicans, Enric Conill, 
assegura que “presentarem 
propostes pensades i fetes 
per molts ciutadans que han 
col·laborat en construir un 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns 
- Igualada Oberta) em-

plaça a tots els partits polítics 
que es presenten a les eleccions 
municipals a un acord inèdit 
com és el de fer una tramesa 
electoral conjunta durant la 
campanya per tal que amb una 
única bustiada i un únic sobre 
tots els igualadins i igualadines 
rebin la propaganda electoral 
de totes les formacions.
Igualada Som-hi ha fet arribar 
una carta del candidat Jordi 
Cuadras a tots els partits amb 
aquesta proposta. Es demana 
arribar a aquest acord des del 
convenciment de que és un 
compromís amb la reducció de 
la propaganda electoral, amb la 
sostenibilitat i el mediambient 
i amb la reducció del material 
que fa servir cada formació.
Cuadras explica que “vivim 
uns moments en els quals els 
suports de publicitat electoral 
són múltiples i els imputs que 
rep la ciutadania són diaris. A 
més, ens trobem en un mo-
ment en el qual hi haurà tres 
eleccions en menys d’un mes, 
amb la quantitat de material 
que això suposa i la quantitat 
de propaganda que la ciutada-

projecte ambiciós per Iguala-
da” així com ha destacat que 
el programa “tindrà propostes 
molt interessats, innovado-
res i alguns d’elles pioneres 
per tal d’afrontar els reptes de 
present i de futur que tenim 
com a ciutat”. Paral·lelament 
des dels responsables de barri 
del partit també s’ha “estudi-
at i elaborat propostes a cada 
barri per dotar-lo de més 
equipaments i per solucionar 
problemes que el govern no 
ha resolt durant tots aquests 

anys” i des d’ERC asseguren 
que “a tots i cadascun dels 
barris de la ciutat tenim idees 
i projectes per fer amb la vo-
cació de construir una ciutat 
equilibrada, relligada i amb 
igualtat d’oportunitats”.
En les properes setmanes els 
republicans seguiran anun-
ciant propostes i faran públic 
tant el seu programa electo-
ral com també la transfor-
mació i modernització que 
ha treballat durant mesos la 
candidatura. 

Unes 150 persones elaboren 
el programa electoral d’ERC

Igualada Som-hi 
proposa una bustiada 
conjunta dels partits

nia rebrà a casa”.
Igualada Som-hi remarca que 
“rebre a casa el programa de 
cada formació i la butlleta elec-
toral és una acció importantís-
sima perquè amb dos elements 
hi és tot: les propostes i el vot 
per les eleccions municipals. 
Proposem que per donar força 
al poder del programa i el vot, 
i fent-ho com un compromís 
amb la sostenibilitat i el me-
diambient, tots els sis partits 
que concorrem a les eleccions 
municipals acordem fer una 
tramesa conjunta”.
La candidatura de progrés for-
mada per PSC, Comuns i el 
grup ciutadà Igualada Oberta, 
demana atreviment a tots els 
partits i la capacitat d’arribar 
a un acord “perquè Igualada 
sigui capdavantera en aquest 
gest pioner i donem exemple 
davant la ciutadania”. La can-
didatura d’Igualada Som-hi es 
mostra convençuda que “es-
tem davant la possiblitat de 
fer les coses diferents i llençar 
un nou missatge a la ciutada-
nia. Fem aquest pas endavant 
i demanem a tots els partits 
que concorren a les municipals 
que també el facin. Un pas que, 
perquè es pugui dur a terme, és 
imprescindible que l’acordem 
totes les formacions”.



Poble Actiu vol una sisena escola 
pública i abordar la segregació
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Terri-
tori i Sostenibilitat po-
sarà en servei el pròxim 

dimarts, 23 d’abril, una nova 
línia de bus que comunicarà 
Igualada i els centres univer-
sitaris de Manresa (Campus 
UManresa-FUB i l’Escola 
Politècnica Superior d’Engi-
nyeria de Manresa UPC) per 
tal d’atendre les necessitats de 
mobilitat dels estudiants.
El nou servei oferirà 3 expedi-
cions d’anada i 3 de tornada els 
dies lectius universitaris, amb 
sortides d’Igualada a les 7.05 h, 
13.35 h i 19.05 h i  amb sorti-
des des de Manresa a les 8.00 h, 
14.30 h i 20.00h.
En sentit d’anada, el servei co-
brirà tot el Passeig Verdaguer 

REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu ha presentat 
les propostes en educa-
ció, un dels eixos bàsics 

de la candidatura impulsada 
per la CUP Igualada. Albert 
Mateu, actualment regidor de 
la CUP Igualada i membre de 
la candidatura de Poble Actiu, 
ha explicat que només un 35% 
de les places d’educació primà-
ria d’Igualada són de titularitat 
pública, fet que la situa en una 
de les ciutats amb menor oferta 
pública de Catalunya i, a més, 
amb majoria d’escoles públi-
ques ubicades a les zones més 
perifèriques de la ciutat. Per 
això reivindiquen “la construc-
ció de la sisena escola pública i 
la quarta llar d’infants al centre 
de la ciutat, explorant la possi-
bilitat de canviar la titularitat 
d’un centre privat ja existent 
com s’ha fet en altres municipis 
catalans”. De la mateixa mane-
ra, han defensat la necessitat de 
crear una nova llar d’infants a 
la zona de llevant, a l’entorn de 
l’escola Gabriel Castellà.

Més inversió a la pública
Per altra banda, Mateu ha 
recordat que l’actual govern 
pressuposta 100.000€ anuals 
per inversió als 5 centres de 
primària, que són utilitzats bà-
sicament per a actuacions de 
manteniment de primera ne-
cessitat dels edificis. Per això, 

des de Poble Actiu plantegen 
“incrementar aquesta inversió 
per poder arribar molt més 
enllà d’aquestes necessitats bà-
siques i fer un salt endavant”, 
alhora que s’ha compromès a 
incrementar el pressupost per 
a la promoció de les escoles 
públiques. 

Més beques menjador
Després que el govern Castells 
denegués 27 beques menjador 
el curs 2017-2018 al·legant falta 
de pressupost, des de Poble Ac-
tiu es considera necessari aug-
mentar el pressupost destinat 
a partides d’emergència social 
com aquesta. A banda, plante-
gen incloure una clàusula que 
obligui a l’Ajuntament a aug-
mentar la prestació pressupos-
tària si la partida inicial no és 
suficient. Poble Actiu proposa 
una tarifació segons renda en 
les taxes de les llars d’infants, 
tal com Vic, Badalona, Sant 
Feliu de Llobregat o Barcelo-
na, entre d’altres municipis, 

ja fan. Aquesta tarifació soci-
al permetria “que les famílies 
amb major renda continuessin 
pagant el mateix que estan pa-
gant però que les famílies amb 
risc d’exclusió social poguessin 
veure reduïda la seva tarifa, ar-
ribant pràcticament a la gratuï-
tat en alguns casos”. 

“Cal abordar la segregació es-
colar a Igualada”
Elisabet Farrés, també mem-
bre de la candidatura de Poble 
Actiu, ha reiterat la voluntat de 
posar la situació de segregació 
escolar a Igualada sobre la tau-
la, i consideren que és necessa-
ri impulsar un pacte contra la 
segregació escolar que ha de 
comptar amb l’aval d’experts, 
de direccions i AMPAs dels 
centres, i dels diferents partits 
i la Generalitat per definir un 
pla estratègic per fer-hi front 
i garantir que els centres es-
colars igualadins reflecteixin 
equitativament la diversitat so-
cial present a la ciutat.

Nou servei de bus 
d’Igualada a Manresa

d’Igualada, fent parada a l’es-
tació d’autobusos, continuarà 
de manera directa per la C-37 
com a via ràpida i un cop a 
Manresa realitzarà parada a 
Plaça Valldaura, als centres 
universitaris i a l’estació d’au-
tobusos.
Els horaris estan coordinats 
amb les entrades i sortides dels 
centres universitaris de Man-
resa així com amb els centres 
educatius d’Igualada. Igual-
ment, la majoria de les expedi-
cions ofereixen enllaç amb els 
trens de FGC a les estacions de 
Manresa i Igualada, ateses per 
l’empresa concessionària SA 
Masats Transports Generals 
(Grup Direxis).
Podeu veure els horaris de for-
ma permanent a veuanoia.cat

C/ Òdena 14,  08700 IGUALADA Tel. 938035805           /rosetjardins
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La nova directora general de 
Joventut de la Generalitat, a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L a directora general de 
Joventut de la Gene-
ralitat de Catalunya, 

Norma Pujol, acompanyada 
de la coordinadora territorial 
de Joventut de Barcelona, Lau-
ra Ribalaiga, i de la tècnica de 
coordinació territorial, Mireia 
Medina, va visitar el divendres 
5 d’abril l’equip del departa-
ment de Joventut del Consell 
Comarcal de l’Anoia i el mu-
nicipi anoienc de Calaf, on es 
va reunir amb els responsables 
de Joventut. 
La trobada es va iniciar a l’Ofi-
cina Jove de l’Anoia, al Consell 
Comarcal de l’Anoia, on es va 
reunir amb la consellera co-
marcal de joventut,  Gemma 
Fabrés, el vicepresident del 
Consell Comarcal, Xavi Pérez, 
la cap del departament de Jo-
ventut, Soraya Pérez i l’equip 
tècnic del departament de Jo-
ventut (Anoia Jove).
Norma Pujol, va poder visi-
tar els nous espais de l’Ofici-
na Jove de l’Anoia, ubicats al 
Consell Comarcal, on s’ofereix 
atenció directa als i les joves 
sobre diferents temàtiques 
d’interès juvenil, així com l’es-
pai d’assessories acadèmica, 
laboral i de mobilitat interna-
cional.
Seguidament, les tècniques 
del departament van explicar 
alguns dels projectes més re-
llevants per la comarca, com el 
TDIC Jove, les assessories de 
l’Oficina Jove, el GPS (Grup 
Promoció Salut Jove), els PID-

CES i minifires d’ensenyament 
als instituts o el projecte Im-
puls, un programa adreçat a 
joves que migren sols i que ha 
tingut molt bon resultat. 
Norma Pujol, va valorar molt 
positivament la feina que s’està 
fent des del Servei Comarcal 
de Joventut, l’acompanyament 
que s’ofereix als i les joves des 
de l’Oficina Jove de l’Anoia, 
així com la descentralització 
de les polítiques de joventut, ja 
sigui a través del servei TDIC 
Jove (tècniques de joventut 
compartides), la Laborateca 
Jove (tècnica especialitzada en 
orientació laboral per joves) 
o a través de l’Oficina Mòbil 
(autocaravana), serveis que 
permeten atendre als i les jo-
ves sense que s’hagin de des-
plaçar del seu municipi. 
Al migdia la directora general 
de Joventut va visitar el nou 
espai jove de Calaf, on es va 
reunir amb l’alcalde, Jordi Ba-
dia, el regidor de joventut, Jor-
di Fitó i la tècnica compartida 

de Joventut al municipi, Ma-
rina Duocastella. La tècnica 
del municipi va destacar que 
aquest nou espai pels joves era 
una necessitat a cobrir que es 
veia reflectida en el Pla Local 
de Joventut i que estan molt 
satisfets d’haver-ho fet reali-
tat. Aquí també va conèixer les 
accions que s’estan realitzant 
actualment, ja sigui pels joves 
del municipi com pels joves 
veïns que van a l’INS Alexan-
dre de Riquer ubicat a Calaf. 
La directora general va valorar 
la implicació i la participació 
ciutadana tan dels joves, com 
de les entitats del municipi i 
es va interessar per les futures 
accions. 
Per a més informació sobre 
el Departament de Joventut 
(Anoia Jove)  podeu contactar 
amb l’Oficina Jove de l’Anoia 
trucant al 93.805.15.85 ext. 2, 
enviant un missatge de what-
sapp al 679.964.669 o un cor-
reu electrònic a anoia@ofici-
najove.cat.

Igualada ofereix 
el tradicional Ciri Votiu
REDACCIÓ / LA VEU 

Dissabte, 13 d’abril, la 
ciutat d’Igualada ha 
renovat la seva tra-

dicional ofrena del Ciri Votiu 
a la Mare de Déu de Mont-
serrat. La comitiva, que s’ha 
desplaçat amb autocars i ha 
aplegat al voltant d 400 perso-
nes, l’han encapçalat les auto-
ritats municipals i s’ha comp-
tat també amb la participació 
de quatre entitats que aquest 
any commemoren aniversaris 
destacats: la Coral Gatzara, 
l’Institut Pere Vives Vich i la 
Parròquia de la Sagrada Famí-
lia, que celebren el cinquante-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dia 16 de maig la UEA 
estarà present a la Fira 
UdL Treball d’ Iguala-

da, una fira de l’ocupació que 
posa en contacte a les empreses 
amb estudiants universitaris 
que ja han acabat la carrera o 

La UEA estarà present a la Fira UdL 
Treball d’Igualada

nari, i l’Espeleo Grup Anoia 
- EGAN, que celebra trenta 
anys. 
L’oferiment i encesa del ciri 
s’han fet coincidint amb la 
missa conventual a la Basíli-
ca de Montserrat i, en acabar, 
la comitiva ha estat rebu-
da en audiència especial pel 
Pare Abat, Josep Maria Soler. 
Aquesta tradició, que es va re-
cuperar a la dècada dels ’90 del 
segle passat, recorda que ara fa 
més de cinc-cents anys, l’any 
1.515, amb l’objectiu d’evitar 
l’arribada d’una epidèmia de 
pesta sorgida a Barcelona, els 
consellers de la vila d’Iguala-
da van demanar protecció a la 
Mare de Déu duent-li un ciri. 

bé que estan a punt de finalit-
zar-la, amb l’objectiu de cap-
tar talent i fer contactes amb 
persones qualificades del seu 
interès, per treballar o fer pràc-
tiques a les seves empreses. 
La Unió Empresarial de l’Anoia 
hi posarà un estand propi per 
a representar aquelles empre-

ses que no tinguin estand a la 
Fira. La patronal considera que 
“és una gran oportunitat per-
què les empreses puguin captar 
currículums d’un ampli ventall 
de futurs professionals del sec-
tor i donar a conèixer la seva 
empresa i els perfils que cer-
quen els estudiants”.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
d’Igualada van detenir 
el passat 11 d’abril un 

home, de 39 anys, de naciona-
litat espanyola i veí d’Igualada, 
com a presumpte autor de set 
delictes de robatori amb força.
Entre el 14 de març i el 9 
d’abril es van produir un to-
tal de set robatori amb força a 
Igualada. Tres del robatoris es 
van produir en empreses d’on 
van sostreure material infor-
màtic, telèfons mòbils i eines 
diverses. Els altres quatre ro-
batoris van ser en centres do-

cents d’on van sostreure diners 
i material electrònic.
Després de diverses indaga-
cions, els investigadors van 
esbrinar que tots els robatoris 
van ser perpetrats per la ma-
teixa persona. Aquesta va ven-
dre part del material sostret 
en botigues de compravenda 
d’objectes de segona mà.
Un cop identificat el presump-
te lladre, va ser localitzat i de-
tingut l’11 d’abril a Igualada.
El detingut va passar el dia 13 
a disposició del jutjat d’ins-
trucció ens funcions de guàr-
dia d’Igualada, el qual va de-
cretar el seu ingrés a presó.

Els Mossos detenen un 
home per set robatoris 
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Ja es pot optar a 24 parcel·les dels 
horts urbans municipals
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l número 2 del Mi-
nisteri d’Economia i 
Empresa de l’Estat es-

panyol, el Secretari d’Estat per 
a l’Avanç Digital, Francisco 
Polo, ha visitat recentment les 
oficines centrals que Iguana té 
a la ciutat d’Igualada. Polo ha 
volgut conèixer de primera mà 
la interessant història de l’ope-
rador de telecomunicacions de 
l’Anoia i recollir les seves in-
quietuds.
En el decurs de la visita, els re-
presentants d’Iguana li han en-
senyat les instal·lacions, li han 
presentat a l’equip i li han expli-

REDACCIÓ / LA VEU 

Les persones i associaci-
ons interessades a esde-
venir arrendatàries dels 

horts urbans municipals, situats 
al barri del Rec i a tocar del riu 
Anoia, poden presentar les se-
ves candidatures a l’Ajuntament 
d’Igualada entre el 15 d’abril i el 
16 de maig. La documentació 
necessària i les bases de la con-
vocatòria ja es poden trobar al 
web tramits.igualada.cat.
L’Ajuntament ofereix un total 
de 24 parcel·les de 50 m2 de 
superfície destinades a l’horta 
urbana i, per tant, al correu de 
productes destinats exclusiva-
ment a l’autoconsum. Són les 
24 primeres parcel·les que es 
van atorgar en la convocatòria 
de l’any 2014 i que ara es tor-
nen a licitar un cop extingit el 
període establert.
Són, en concret, 6 parcel·les a 
les quals poden optar persones 
físiques majors de 18 anys, 7 
parcel·les a disposició de per-
sones físiques majors de 18 
anys i que es trobin en situa-
ció d’atur o jubilació amb una 
renda inferior al salari mínim 
interprofessional i, finalment, 
11 parcel·les per a associacions 
sense ànim de lucre inscrites 

en el Registre Municipal d’En-
titats d’Igualada i també per a 
escoles, instituts i centres d’en-
senyament secundari i les seves 
AMPAs.
Aquests horts urbans són es-
pais de cultiu a petita escala 
dins la ciutat i tenen com a 
objectiu, entre altres, afavorir 
el desenvolupament de valors 
ambientals, la recuperació 
d’espais verds amb l’horta com 
a protagonista, la promoció 
de l’alimentació saludable, el 
foment de la socialització, la 
creació de xarxes de relacions 
socials o la pràctica de l’activi-
tat física regular, incrementant 
l’autonomia personal i l’autoes-
tima.

Les parcel·les s’adjudicaran per 
sorteig i els terrenys se cediran 
fins l’any 2025. La quota, que 
inclou el consum d’aigua i l’as-
segurança de responsabilitat 
civil, serà de 55 euros pel que 
resta d’aquest 2019, els quatre 
anys posteriors serà de 70 eu-
ros i, l’any 2025, quan s’obrirà 
un nou període de licitació, 
serà de 35 euros.
Les condicions per a optar-hi 
són, entre altres, ser major 
d’edat, portar cinc anys inin-
terromputs empadronat a 
Igualada, no ser propietari o 
arrendatari de cap altre hort 
o terreny de conreu a la ciutat 
o la comarca i no tenir deutes 
amb l’Ajuntament d’Igualada.

El Secretari d’Estat per a l’Avenç 
Digital visita Iguana

REDACCIÓ / LA VEU 

G rup Carles Consul-
toria va organitzar el 
passat dia 11 d’abril, 

un taller d’innovació per do-
nar a conèixer els avantatges 
que ofereix People Analytics 
de Sapiens Mindset, una eina 
basada en el Big Data amb què 
els professionals de recursos 
humans poden fer prediccions 
i prendre decisions en la gestió 
del personal d’una forma més  
justa, objectiva i eficient. 
La finalitat principal del taller 
va ser la d’explicar, d’una ma-
nera fàcil i entenedora, en què 
consisteix aquesta metodolo-
gia, que permet les empreses 
determinar la mentalitat trans-
formadora dels seus equips, 
per ser així capaces d’afrontar 
els canvis de l’organització i 
conviure en l’entorn dinàmic 
i complex que caracteritza el 
mercat actual.
El taller va estar adreçat a totes 
aquelles empreses o persones 
emprenedores en  general, i 
més concretament, al perso-
nal directiu i responsables de 
les diferents àrees de persones, 
que volen gestionar més efecti-
vament els recursos de la com-
panyia i invertir més temps en 
qüestions estratègiques que 
aporten més valor a l’organit-
zació.
La sessió, presentada per Xa-
vier Carles, director general 
de Grup Carles, va anar a càr-

rec d’Albert Riba, emprenedor, 
autor de la Trilogia de Sapiens 
Mindset i creador de la me-
todologia, que va transmetre 
a l’audiència la importància 
d’aquesta eina per fer créixer 
les organitzacions per la via 
de potenciar el capital humà. 
La segona part de l’acte, fou a 
càrrec de Martí Pinyol, Res-
ponsable de Recursos Humans 
de Grup Carles, qui explicà 
l’experiència de la consultora 
igualadina, com a usuària de 
People Analytics, fent èmfa-
si en el fet que en un món en 
canvi constant i en plena trans-
formació, les empreses han de 
ser capaces de transformar les 
persones perquè aquest canvi 
deriva en la transformació de 
les organitzacions. Així mateix, 
Pinyol presentà els resultats 
i les puntuacions que havien 
obtingut els participants de la 
jornada, que van tenir l’oportu-
nitat d’utilitzar l’eina.
La sessió finalitzà amb un ani-
mat debat en el qual els assis-
tents van poder consultar tots 
els seus dubtes, i van valorar 
molt positivament la iniciativa 
de la consultora igualadina per 
la seva transparència en expli-
car la seva pròpia experiència. 
Grup Carles va congregar, un 
cop més, reconegudes empre-
ses que conformen el teixit em-
presarial català, no només de la 
nostra comarca, sinó de diver-
sos punts del territori català.

Taller d’innovació de 
Grup Carles Consultoria

cat el desplegament de la xarxa 
de fibra òptica que Iguana està 
fent per la comarca de l’Anoia 
i que ja arriba a una desena de 
municipis. També han abordat 
els plans de futur de l’empresa.
El Secretari d’Estat també ha 
pres nota de les inquietuds que 
els responsables d’Iguana li han 
trasllat en matèria de regulació 
del mercat de les telecomuni-
cacions, del Programa d’Exten-
sió de la Banda Ampla de Nova 
Generació que permet fer ar-
ribar connexions de qualitat a 
zones blanques del territori –
indrets on hi ha greus dèficits 
de connectivitat- i del desple-
gament de la tecnologia 5G.

Iguana és l’operador de teleco-
municacions de l’Anoia amb 
seus a Igualada i a Masquefa 
que desplega la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica i de ra-
dioenllaç i que ofereix serveis 
d’Internet, telefonia mòbil, 
telefonia fixa i televisió tant a 
empreses com a particulars.



P #latevaveu

Daniel Macià Martí @Macia_daniel

Toni Marlès  @tonimarles

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza

Marc Castells  @marccastells

Bernat  @BernatPlanas

Burzon*Comenge @Burzon_Comenge

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Ajuntament de Calaf @AjuntamentCalaf

turismeigualada @turismeigualada

Col·legi Monalco @colmonalco

La comarca de l’Anoia té un Patrimoni Natural 
que #eNATmorat i que cal donar a conèixer. Els 
ocells són una part important del mateix amb 
unes 140 espècies diferents, aprox. que he pogut 
observar/identificar fins avui. @VeuAnoia @Ra-
dioIgualada @mediambientcat @ICOcells

Han tingut d’esperar a l’any 2019 A. D. per con-
nectar dues capitals de comarques que estan a 
tocar. plas plas plas
Una nova línia de bus connectarà Igualada i 
Manresa al matí, migdia i vespre

És un bon premi posar de número dos a qui, 
conscientment, va deixar sense beca menjador a 
27 infants durant el curs 2017-18. Felicitats!!!

Presentem públicament la llista de @JxIgualada 
per les eleccions municipals. Un equip de dones i 
homes de gran qualitat humana i grans capacitats 
professionals, decidits a treballar per la seva ciutat 
amb tota la força i la màxima vocació de servei a 
la ciutadania #FemHoJunts

La pena és la gent que no ha agafat l’hàbit de fer 
esport, que encara el veu com un sacrifici que cal 
fer per salut, en comptes de veure-ho com una 
font de plaer i de gaudir!

Desastre patrimonial espantós la passada nit i 
matinada a Notre-Dame. Quin mal veure les 
imatges de les flames. Avui França i la humanitat 
estem de dol

El consistori de #Calaf ha retirat aquests dos 
símbols de la façana i hi ha col·locat una pancar-
ta blanca com a senyal de la manca de llibertat 

d’expressió.

Voleu conèixer la #Igualada Medieval? El pròxim 
23 d’abril estrenarem ruta guiada per explicar-vos 
els orígens mil·lenaris de la ciutat mentre reco-
rrem el nucli antic i gaudim d’elements patrimo-
nials. El punt de sortida serà a les 12h al punt de 
difusió cultural i turística.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#73 Jaume Noguera Capdevila

Hem acabat el trimestre molt dolçament. Bona 
Pasqua a tothom! #setmanaSanta2019

FOTO: Cesc Sales
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Fa 2 anys i mig vaig ser als Guiamets, en el 101è 
aniversari de la Neus Català. Mai destaquem q era 
infermera i crec que és precisament aquesta voca-
ció que la portà a creuar la frontera amb 180 nens 
i nenes orfes. Vocació q transformà en lluita per 
la justícia i la llibertat DEP

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Una nova línia de bus 
connectarà Igualada i 
Manresa al matí, migdia i 
vespre

L’Anoia és la comarca de 
Barcelona amb la renda 
familiar més baixa

Segon motorista mort en 
una setmana a la BP-1101 
al Bruc

Instants de La Veu            @veuanoia

Un dels dissenyadors més prestigiosos 
del món, @davidcarson, creador del 

cartell del @recstores
#Igualada #Anoia #veuanoia #prems-

acomarcal #disseny #recstores

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

Em vaig iniciar en el món de la fotografia el 1970 en una empresa de publicitat a Barcelo-
na compaginant també treballs en el camp de les arts gràfiques mitjançant il·lustracions 
en diferents llibres amb col·laboració amb diferents autors. 

L’any 1982 vaig obrir l’empresa JaumeNoguera fotografia a Igualada dedicada a la fotogra-
fia industrial, el retrat i el reportatge social. Posteriorment, em vaig introduir a la fotogra-
fia digital adquirint la primera impressora de fibra òptica d’Espanya i la tercera del món.  
Actualment l’activitat està centrada totalment en la fotografia digital i s’ha ampliat amb 
un departament de fotografia mural.   Durant aquests anys he compaginat la meva feina 
amb la participació com a ponent en seminaris de fotografia professional arreu del terri-
tori i impartint cursos de fotografia tant a l’empresa com a través de viatges arreu del món. 

xarxes Espai patrocinat per

Igualada, una ciutat reconeguda per 
l’excel·lència dels seus productes a 
través de la innovació i la qualitat. 



Malgrat el relat de Madrid per enfonsar l’economia catalana, els indi-
cadors ens donen la raó: sòlida base empresarial i industrial, hub de 
startups, sector TIC potent, liderem la inversió estrangera i atraiem 
esdeveniments internacionals. S’ha acabat el discurs catastrofista.

Hay que fomentar el ahorro para impulsar el crecimiento, 
pero hay que consumir para impulsar el crecimiento. La 
renta es la que es, la capacidad de endeudamiento está 
agotada y las expectativas son negativas, luego .......

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

Què és això d’actiu de marca?

És clar que tu ets el teu actiu 
de marca més important. Un 
actiu que ningú pot treure’t. 
Els teus coneixements, com-

petències, accions, mirades i experi-
ències et converteixen en una perso-
na única, irrepetible.

Però no et deixis enganyar: el per-
sonal branding, la gestió de la teva 
marca personal NO consisteix a tro-
bar la teva millor versió. Aquesta és 
una frase molt bonica, però irreal, o 
almenys incompleta. Es tracta de tro-
bar, treballar i projectar la teva mi-
llor versió. I mesurar-la. I modificar 
elements de la teva estratègia quan 
calgui.

Si hagués de llistar aquí el meu CV 
d’errors, necessitaria un ebook. I gai-
rebé sempre aquests errors han vin-
gut de l’autocomplaença, de creure 
que un copet a l’esquena o like en una 
xarxa social podrien ser assimilats 
com a signes d’èxit.

Què vols que representi el teu actiu 
de marca?
Ja he comentat que el teu actiu de 
marca personal ets tu. Ara necessi-
tes fer un exercici d’empatia per en-
tendre quin és el posicionament, el 
territori de marca que vols ocupar 
en la ment dels teus grups d’interès o 
stakeholders.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La nova terminal que ICL Iberia construeix al port de 
Barcelona té una inversió de 77,3 milions d’euros i un 
cop acabada permetrà a l’empresa de fer front als aug-
ments de càrrega previstos els anys vinents.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Amb ambients de treball saludables, la productivitat i la 
sostenibilitat de les empreses passa per millorar l’ambient 
físic del treball, el psicosocial i la participació de l’empresa

economia i empresa Espai patrocinat per

Guillem Recolons 
Consultor d’Estratègia en Personal Branding
@GuillemRecolons

“Si no aportes, no importes”
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He tingut l’oportunitat 
darrerament de visitar 
una colla d’empreses re-
presentatives del sector 

agroalimentari i de la distribució 
del nostre país. Ben conegut pel lec-
tor és el pes econòmic i la capacitat 
de generació de riquesa d’aquestes 
industries. Són organitzacions d’èxit 
i han trobat el seu camí adoptant di-
ferents estratègies però, en podem 
destiŀlar una clau de negoci comu-
na? La resposta és sí i és a dins de 
casa. 
 
Plusfresc, la cadena de distribució 
de les terres de ponent coneguda 
per la seva oferta de producte fresc, 
ha decidit competir amb la resta del 
sector apostant especialment per 
la cura i el desenvolupament de les 
persones. Per què ho fan? Quan no 
tens la mateixa capacitat de com-
pra o el múscul financer dels grans 
players del sector, un somriure i 
l’amable atenció dels seus empleats 
en qualsevol dels seus establiments 
respon la qüestió.

La cervesera Mahou San Miguel 

dins de l’equip de Persones i Orga-
nització ha creat la divisió de Felici-
tat per promoure les emocions po-
sitives entre els seus professionals. 
La decisió és un pas mes de la com-
panyia per posar els professionals al 
centre de la estratègia, reforçant la 
seva motivació, optimisme i capaci-
tat de innovació.

Seguint l’informe de la OMS Am-
bients de treball saludables, la pro-
ductivitat i la sostenibilitat de les 
empreses passa per millorar l’ambi-
ent físic del treball, el psicosocial, 
els recursos de la salut del treballa-
dor i la participació de l’empresa en 
el benestar de les comunitats. Un 
exemple del compromís en la co-
munitat és BonÀrea, present amb 
diverses botigues pròpies i fran-
quiciades a la nostra comarca, que 
fa mes de quinze anys a través de la 
Fundació Agropecuaria Guissona 
desenvolupa una fantàstica feina en 
la atenció a la gent gran i a l’assis-
tència mèdica.

La resposta és a casa.

Xavier Morales
Economista
@xm300  

LA RESPOSTA ÉS A CASA

Recalco la paraula “marca” per al-
guna cosa important. Si únicament 
t’abraces a una proposta de valor ge-
nèrica no única, estàs més a prop de 
representar un producte que un actiu 
de marca. 
Si apostes per funcionalitat (habi-
litats dures) sense habilitats relaci-
onades amb la inteŀligència emoci-
onal, competiràs per preu. I serà a 
preu baix. Sempre estem disposats a 
pagar més per una marca, el seu 
camp de significats és molt ric, i 
ens resol necessitats racionals i 
emocionals. Pregunta’t si resols 
aquests dos tipus de necessitats, 
i si ho fas d’una manera diferent: 
hauràs identificat la teva proposta 
de valor.
Envolta’t de persones poc convencionals

Si t’envoltes de gent gris, no seràs 
millor que aquesta gent, seràs gris. 
Només la curiositat i les ganes de 
provar coses noves ens salvaran. I la 
gent gris és la conformista que prefe-
reix viure en una mediocritat segu-
ra que arriscar i pujar cada dia a la 
muntanya russa de la vida. Sempre 
m’ha anat millor quan m’he reunit 
amb persones excepcionals. conta-
gien curiositat, entusiasme i un punt 
de bogeria.

No preguntis a aquelles persones què 
saben fer, pregunta com i per què ho 
fan. Pregunta’ls pel seu propòsit, bus-
ca aquest costat utòpic, irreverent del 
que té un somni impossible i el cerca 
fins trobar-lo. El teu actiu de marca 
serà el seu. Diuen que som la mitjana 
de la gent amb la qual tractem. No sé 
quanta veritat hi ha en això, però per 
si de cas, millor envoltar-se de perso-
nes que s’abonin al meu insight de la 
proposta de valor: 

“Si no aportes, no importes”. 



La Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros, després 
“La Caixa”, inaugura la seva primera sucursal a Igualada
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Primera sucursal de “la Caixa”, a l’antic carrer de Sant Pere Màrtir. El 1927 es va traslladar a la canto-
nada del carrer Custiol (veure  foto inferior), edifici modernista que encara es conserva avui dia.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 14 de maig de 1909, 
es va inaugurar al car-
rer de Sant Pere Màrtir, 

avui Rambla General Vives, 
la primera sucursal de la que, 
amb el pas dels anys, esdevin-
dria la primera entitat finan-
cera de Catalunya i Espanya. 
Es tractava de la Caja de Pen-
siones para la Vejez y Ahor-
ros, que anys més tard seria 
coneguda per a tothom com 
“la Caixa”, i, més recentment, 
Caixabank. 
Encara avui es conserva la 
sucursal “001” d’aquesta im-
portant entitat financera, amb 
la mateixa denominació en la 
seva estructura interna, si bé 
l’edifici actual d’estil moder-
nista, xamfrà amb el carrer 
Custiol, és de 1927, a on es 
va traslladar “la Caixa” aquell 
any.
El mateix arquitecte que va 
construir la seu central a Bar-
celon, va ser l’encarregat d’ai-
xecar l’edifici a la Rambla Gral. 
Vives. Està protegit com a Bé 
Cultural d’interès local.
L’edifici presenta una línia sò-
bria feta amb materials nobles, 
combinant el totxo, que ocupa 
els dos pisos de l’edifici, amb 
la pedra que hi ha a la planta 
baixa. A la façana que dóna a 
la Rambla veiem l’obertura de 
nombroses finestres així com 
el portal d’entrada a l’antiga 
Biblioteca i Sala d’Exposicions 
que es trobava al primer pis, 
avui un  despatx d’advocats. La 
façana del carrer Custiol és la 
que dóna accés a l’entitat ban-
cària, és tota feta de carreus de 
pedra, i el més remarcable és 
la majòlica que hi havia amb 
el títol de l’entitat.
La “Caixa de Pensions” va 

1909 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

néixer en un context de crisi 
social després de la vaga ge-
neral de 1902, materialitzant 
les aspiracions del seu funda-
dor Moragas Barret, expert en 
previsió social, que portava 
anys difonent la necessitat de 
crear una gran caixa de retir 
com a via per aconseguir la 
pau social.
Va ser creada per l’impuls de 
diverses institucions de la so-
cietat civil catalana: la Societat 
Econòmica d’Amics del País, 
l’Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre, l’Ateneu Barcelo-
nès, la patronal Foment del 
Treball Nacional i la Cam-
bra de Comerç de Barcelona.
Aquests socis fundadors van 
aportar 62.590 pessetes, als 
quals es van afegir una apor-
tació del rei Alfons XIII de 
25.000 pessetes més. Francesc 
Moragas i Barret va ser el seu 
primer director general i Lluís 
Ferrer-Vidal i Soler seu pri-
mer president.

Per què a Igualada?
Probablement us heu pregun-
tat per què una entitat finan-
cera va escollir Igualada com a 
seu de la seva primera sucur-
sal. Per això ens és molt útil un 
treball de l’insigne historiador 
igualadí Pere Pascual i Domè-
nech, que, a la Revista d’Igua-
lada de desembre de 2009, va 
publicar sota el títol «La Cai-
xa» i Igualada. A propòsit d’un 
centenari. 
En aquest explica, per cen-
trar la situació de l’època i 
comprendre millor l’escenari, 
que “el procés de gestació de 
la fundació de «la Caixa» va 
tenir lloc en el context de la 
radicalització de l’anarquisme 
i de l’obrerisme català a la dar-
reria del vuit-cents, la qual 

cosa va abocar el país a la vaga 
general de 1902, envoltada 
d’episodis de violència, morts 
i ferits. La creixent capacitat 
de mobilització del sindicats 
obrers va alarmar la patronal. 
La burgesia de l’època es va 
escindir davant l’evidència de 
l’ascens de la lluita de classes.
D’una banda, hi havia aquells 
que pretenien soterrar l’ano-
menada «qüestió social» a 
base de repressió policíaca i 
de limitar, encara més, les lli-
bertats públiques. I de l’altra, 
els que pensaven que havia 
arribat el moment que l’Estat 

adoptés mesures reformistes 
orientades a redistribuir la 
renda i tractés de millorar les 
condicions d’existència de la 
classe treballadora”. 
Més en concret, Pascual apor-
ta dues possibles raons de la 
causa que Igualada fos seu 
de la primera sucursal de “La 
Caixa”. “En primer lloc, a Igua-
lada no existia cap caixa ni cap 
banc local, a excepció d’un 
banquer privat, l’anomenada 
Banca Catarineu, que bàsica-
ment exercia de corresponsal 
de la banca barcelonesa i tot 
sembla indicar que tenia un 

Interior de la “nova” oficina de “la Caixa” el 1927,
 poc abans d’inaugurar-se. Fotos: Arxiu de Caixabank.

passiu molt migrat que li im-
pedia generar una oferta cre-
ditícia rellevant.
I en segon lloc, perquè a partir 
de la dècada de 1890, aques-
ta població va experimentar 
-després d’haver patit una 
profunda crisi industrial i un 
intens procés de desindustri-
alització al llarg de la segona 
meitat del segle XIX- un nota-
ble creixement econòmic i de-
mogràfic que l’havia de tornar 
a situar com una de les ciutats 
industrials capdavanteres de 
Catalunya en el curs del nou-
cents”.
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comarca

MONTBUI / LA VEU 

El passat dimecres 3 
d’abril es va aprovar 
inicialment pel Ple 

montbuienc el primer POUM 
(Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal) de Montbui. 
Es tracta del document de 
planejament urbanístic que 
ha de guiar la planificació al 
municipi, durant els propers 
anys.
El POUM ha estat elaborat 
durant els darrers dos anys i 
mig per l’empresa LAND Ur-
banisme i Projectes SLP. El 
nou document aprovat inici-
alment permetrà que Mont-
bui s’actualitzi a la normativa 
vigent en matèria d’urbanis-
me, substituint a les Normes 
Subsidiàries de planejament 
que van ser aprovades l’any 
1982, i que encara són vi-
gents.

Projecció demogràfica 
a l’alça
El POUM aprovat inicial-
ment planteja com a data-ho-
ritzó l’any 2031, i es projecta, 
de forma molt realista, que en 
aquell moment el municipi 
pugui tenir 11.700 habitants, 
prop de 2.000 més que no pas 
actualment. A nivell d’habi-
tatges, el document planteja 
que caldria preveure sòl per a 
un mínim de 1.500 habitatges 
i per a un màxim de 2500. En 
el document del POUM s’as-
senyala “la disponibilitat de 
sòl i l’atracció residencial que 
representa disposar d’equi-
paments de qualitat, amb els 
quals compta actualment el 
municipi”.

Un model de creixement 
compacte, complex i inte-
grador
El POUM montbuienc plan-
teja un model de creixement 
compacte, complex i integra-

dor. La seva situació estratè-
gica dins la Conca d’Òdena, 
amb una ubicació molt pro-
pera a Igualada i al seu barri 
del Rec fa que el POUM in-
corpori el concepte de “Gran 
Ciutat”, especialment pel que 
fa a la planificació d’equipa-
ments, sempre treballant per 
aconseguir un municipi equi-
pat i de serveis. 
Un dels elements destacats 
del nou POUM montbuienc 
és l’aposta per un urbanisme 
que faciliti la diversificació i 
la complementarietat de les 
activitats econòmiques. El 
Pla vol potenciar que el Bou-
levard comercial s’estengui al 
llarg de tota la Carretera de 
Valls per tal d’afavorir l’incre-
ment de les activitats comer-
cials i de serveis al municipi. 
 
Mobilitat sostenible: un 
quart pont per la zona oest, 
i la variant de la C-37 al Nu-
cli Antic
Dins del nou POUM, agafa 
una importància rellevant un 
nou vial previst a la zona oest 
del Nucli Urbà, que permetrà 
completar la trama en aquest 
límit urbà del municipi i po-
sibilitar l’enllaç amb l’estruc-
tura urbana d’Igualada, per 
la zona de Sant Jaume Seso-
liveres, a partir d’un nou pont 
sobre el riu Anoia.  Pel que fa 

al Nucli Antic, el Pla preveu 
la construcció d’una variant 
nord de la C-37, la qual per-
metria transformar la carre-
tera de Valls en un vial urbà i 
de baixa intensitat de trànsit.

Cinc sectors de sòl urbanit-
zable
El document aprovat preveu 
cinc sectors de sòl urbanitza-
ble delimitat, amb una super-
fície de 36’07 hectàrees i un 
potencial de 1.108 habitatges. 
D’aquestes hectàrees, 27 són 
de nova classificació.

Equipaments
Al Nucli Antic, pel que fa a 
equipaments, el Pla inclou 
dins el sòl urbà i com a equi-
pament privat el Club Es-
portiu Les Moreres, i també 
remarca com a nous equipa-
ments públics l’antic edifici 
de Cal Truco i l’equipament 
de La Solana. També s’incor-
pora com a equipament pú-
blic l’antic camp de futbol del 
Nucli Antic.

Al Nucli Urbà, els àmbits per 
a nous equipaments públics 
són l’antic magatzem de Cal-
çats Ferrer, a tocar del Passeig 
Catalunya, així com una part 
dels terrenys que ocupava 
l’antiga fàbrica del Tint del 
Closa, a tocar del Pont de “la 
Palanca”. També són terrenys 
previstos per a equipaments 
públics els terrenys colin-
dants amb les piscines i la 
zona esportiva. 

Termini d’exposició pública 
i possibles al·legacions
Després de la seva aprovació 
inicial, s’exposarà al públic 
durant dos mesos. Durant 
aquest període d’informació 
pública (tràmit obert a la ciu-
tadania) es podran presentar 
al·legacions.
De la mateixa manera, el 
POUM aprovat es sotme-
trà al tràmit d’informe dels 
organismes competents i a 
l’audiència dels municipis 
colindants. A continuació es 
procedirà a l’aprovació pro-
visional del POUM pel Ple de 
l’Ajuntament, que ha d’incor-
porar la resolució individu-
alitzada i raonada de totes i 
cadascuna de les al·legacions 
presentades. El POUM, un 
cop aprovat provisionalment, 
es trametrà al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya 
per a la seva aprovació defi-
nitiva, la qual va a càrrec del 
Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat. Entra en vigor un 
cop es publica al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalu-
nya.
Cal destacar que el document 
aprovat inicialment ja es pot 
consultar a la pàgina web 
municipal www.montbui.cat 
De la mateixa manera, prope-
rament s’habilitarà a l’Ajunta-
ment de Montbui una Oficina 
del POUM per respondre a la 
ciutadania sobre dubtes, pos-
sibles al·legacions, etc.

“Teo Romero: és un POUM 
contingut, respectuós, i que 
no fa volar coloms”
L’Alcalde montbuienc Teo 
Romero va recordar que “és el 
primer POUM de la història 
de Montbui. És un bon docu-
ment. Un POUM contingut, 
respectuós i que no fa voler 
coloms. Vam prometre que 
el faríem en aquest mandat, 
i hem complert”. Romero va 
explicar que “el document 
parteix d’una visió de ciutat 
ampla, el que hem defensat, 
la “Ciutat Gran” dintre de 
la Conca, un municipi amb 
equipaments i serveis, però 
sempre preservant la identitat 
dels diferents nuclis”. 

L’Ajuntament de Montbui presenta un nou POUM
El document, que ha de guiar la futura planificació urbanística del municipi, entra en el període d’al.legacions

Aquest és el primer 
POUM de la història de 

Montbui i era un dels 
compromisos de l’ac-
tual equip de govern
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
viurà, el dimarts 23 i el 
divendres 26 d’abril, la 

diada de Sant Jordi amb diver-
ses activitats. Una parada amb 
llibres i roses, l’Hora del conte 
o les propostes que es faran a 
la Llar d’Infants Sol Solet i a 
l’escola Maria Borés centraran 
l’agenda de les dues jornades.
El dimarts 23, a partir de les 9 
del matí i durant tot el dia a la 
plaça de l’Ajuntament, hi haurà 
una parada de llibres i roses. 
Aquesta activitat l’organitza 
l’entitat local Barrufet Roig. El 
divendres 26, a 2/4 de 6 de la 
tarda, la biblioteca municipal 
mossèn Cinto Verdaguer serà 
l’escenari d’una nova sessió de 
l’Hora del conte. Rosa Piñol, 
amb el títol “Tocats de l’ala”, 
oferirà relats perquè la quitxa-
lla passi una estona divertida i 
entretinguda.
A la Llar d’Infants Munici-

pal Sol Solet, els nens i nenes, 
quan tornin de les vacances de 
Setmana Santa, els explicaran 
i treballaran el conte de Sant 
Jordi i faran alguns tallers rela-
cionats amb la festivitat. A l’es-
cola Maria Borés es dedicarà la 
diada a l’Any Joan Brossa, que 
es commemora durant el 2019. 
El divendres 26, al matí, cada 
classe explicarà el treball que 
ha fet sobre Brossa i en mos-
trarà un exemple, que serà el 
guanyador. A continuació, els 
nens i nenes de cinquè oferi-
ran la cantata que el 27 de maig 
portaran a l’Auditoria de Bar-
celona i que enguany també es 
dedicarà a Joan Brossa. A més 
d’aquestes propostes, a les 12 
del migdia i a les 5 de la tarda 
es farà un mercat de llibres de 
segona mà, activitat que estarà 
oberta als pares i mares. I a la 
tarda, al pati del centre educa-
tiu, es col·locaran, com altres 
anys, les parades de llibres i 
manualitats de Sant Jordi.

Sant Jordi a la Pobla de 
Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt va 
escollir, el dimecres 10 
d’abril, nou Jutge de Pau 

titular, càrrec que ocuparà An-
toni Escudé en substitució de 
Jaume Buera, que ho ha estat 
durant 12 anys. L’elecció es va 
fer en la darrera sessió ordinà-
ria d’aquest mandat i la can-
didatura, que era única, va ser 
escollida per set vots a favor i 
quatre en blanc.
Un cop elegit pel plenari, es re-
metrà l’acord a la Comissió de 
la Sala d’Expedients de Jutges 
de Pau titulars i/o substituts 
de Catalunya als efectes d’ele-
var-ho a la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que és l’òrgan 
que el nomenarà oficialment. 
Un cop fet aquest tràmit, el 
nou jutge prendrà possessió 
del càrrec davant de la lletrada 
de l’administració de Justícia 

de l’Agrupació Municipal de 
Jutjats de Pau número 40, a la 
qual pertany la Pobla de Clara-
munt.
El 2002 Jaume Buera va assu-
mir el càrrec de Jutge de Pau 
suplent, quan el titular era 
Benet Cardús. El 2007 va pas-
sar a ser Jutge de Pau titular, 
càrrec que ha ocupat fins a 
l’actualitat. Com a Jutge de Pau 
suplent hi ha la Pepita Soteras.
A més d’aquest tema, en aquest 

darrer ple ordinari  es va ratifi-
car un conveni entre els ajun-
taments de Vilanova del Camí, 
Òdena i la Pobla de Claramunt 
per a la prestació de serveis a 
persones emprenedores i em-
preses. També es van aprovar 
els textos refosos de la modi-
ficació puntual del Pla Parci-
al Industrial Els Plans d’Arau 
usos 3 i de les Normes Subsi-
diàries de Planejament del Tio 
Nel·lo, al barri del Xaró. 

La Pobla de Claramunt escull nou 
Jutge de Pau

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Societat Coral La Lira 
de la Pobla de Clara-
munt organitzarà, el 

diumenge 21 d’abril, la tradi-
cional cantada de caramelles. 
L’activitat començarà cap a 2/4 
de 10 del matí i s’allargarà fins 
al migdia. Els cantaires recor-
reran diferents barris del mu-
nicipi omplint-los de música.
La cantada començarà pel 
barri de l’Estació, Vivencs, Ca-
ses Noves, Figueres, can Solà, 
Sant Andreu i el nucli antic. 
Les actuacions centrals es fa-
ran a la sortida de missa, cap a 
3/4 d’1 del migdia, i després, a 
la plaça de l’Ajuntament. 
Un grup d’una quarantena 
de cantaires, entre nens i ne-
nes, pares i components de la 
coral, interpretaran diverses 
cançons populars catalanes i 
d’altres de més actuals. Algu-

nes de les peces que interpre-
taran seran: Marieta Cistelle-
ra, La gavina, Cànon de la pau, 
Dins la fosca o Pa amb xocola-
ta. També es cantaran dues pe-
ces de caramelles que s’havien 
cantat fa anys i una peça de la 
cantata del centenari compo-
sada per Frederic Marí. A més 
es ballaran tres danses. 

Els carrers de la Pobla de Claramunt 
s’ompliran de música amb les caramelles

La direcció anirà a càrrec de 
la poblatana Marta Carceller 
i es comptarà amb l’acom-
panyament de dos tambors, 
dues guitarres i algun altre 
instrument de percussió. A 
més de cantar, els cantaires 
repartiran clavells. L’activi-
tat compta amb el suport de 
l’Ajuntament. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Els fills de l’arquitecte 
Josep M. Jujol, Teresa 
i Josep M., van visitar, 

el dijous 11 d’abril, l’església 
de Santa Maria de la Pobla de 
Claramunt. Des de juliol de 
2018 i fins a setembre de 2019 
se celebra el 140è aniversari del 
naixement d’aquest arquitecte, 
un dels noms més destacats del 
modernisme, conegut també 
per ser col·laborador d’Antoni 
Gaudí.
Abans de la visita al temple, els 
va rebre a l’Ajuntament l’alcal-
de, Santi Broch, i la regidora 
de Cultura, Esther Touriñán. 
Durant la visita a l’església, 
els dos fills de l’arquitecte van 
poder veure les tres obres que 
hi ha del seu pare: el peu de la 
mare de Déu de la Llet, datat 

el 1945, un vitrall situat al dar-
rere de la imatge i una barana. 
Els dos descendents van estar 
acompanyats de personal de 
l’Ajuntament de Sant Joan Des-
pí, impulsor de l’Any Jujol140. 
Josep M. Jujol va néixer a Tar-
ragona el 16 de setembre de 
1879. El 1888 es va traslladar a 
viure a Barcelona amb la seva 
família i el 1897 va iniciar els 
estudis a l’Escola d’Arquitec-
tura, que va concloure el 1906. 
Amb 22 anys va entrar a tre-
ballar al taller de l’arquitecte 
Antoni Maria Gallissà i poste-
riorment també va col·laborar 
amb els arquitectes Josep Font 
i Gumà i Antoni Gaudí. Va ser 
catedràtic de l’Escola d’Arqui-
tectura de Barcelona i arqui-
tecte municipal de Sant Joan 
Despí des de 1926. Va morir a 
Barcelona l’1 de maig de 1949.

Els fills de l’arquitecte 
Josep M. Jujol visiten 
l’església de la Pobla
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Una vintena de famí-
lies van passar per la 
masia de Can Mus-

cons per descobrir com ha 
quedat distribuït l’Espai Jove, 
en la jornada de portes ober-
tes d’aquest dilluns. Al llarg 
de la tarda, mig centenar de 
joves van passar també per 
l’equipament per veure els 
espais, usos i serveis de què 
disposa l’Espai Jove en aquest 
nou emplaçament.
La regidora d’Ensenyament i 
Joventut, Eva Vadillo, ha valo-
rat molt bé la jornada perquè 
segons afirma va permetre 
conèixer el servei en un dia 

tranquil i sense activitat. “Tot 
un encert”, diu, separar-la 
de la Jornada Europea de la 
Informació Juvenil, “perquè 

Una cinquantena de joves descobreix 
el nou emplaçament de l’Espai Jove a  
Can Muscons 

PIERA / LA VEU 

El dia 13 d’abril es va ce-
lebrar la XXIV Trobada 
de Gegants. A quarts 

de sis de la tarda, les colles 
participants es van plantar al 
carrer Sant Cristòfol des d’on 
va sortir la cercavila que va 
recórrer diversos carrers del 
poble fins arribar a la plaça del 
Peix. Van ser-hi presents els 

Tabals Desterrats de Vilanova, 
els Gegants de Vilallobent, els 
Gegants de la Creu Alta de Sa-
badell, i els Eixerits Geganters 
de la vila de Piera.
L’esdeveniment va finalitzar 
amb el lliurament d’un record 
de la trobada a les colles parti-
cipants. A l’acte van assistir-hi 
l’alcalde de Piera, Jordi Ma-
drid, i el regidor de Cultura, 
Josep Maria Rosell.

Celebració de la XXIV 
Trobada de Gegants de Piera

PIERA / LA VEU 

Una representació de 
l’Ajuntament de Pi-
era, encapçalada per 

l’alcalde, Jordi Madrid, ha 
visitat les instal·lacions del 
Maset de la Costa. Es tracta 
d’una masia dels segle XIV 
situada al barri del Bedorc 
que ofereix allotjament per 
a un màxim de 15 persones. 
Per la seva ubicació, envol-
tada d’oliveres i vinyes, la 
masia vol atraure visitants 
interessats en l’enoturisme, 
l’olivicultura o simplement 
en gaudir de la natura. 
Des del consistori han vol-
gut conèixer aquest projecte 

que vol potenciar el turisme 
rural a la Vall de l’Anoia. Els 
propietaris de la masia no 
descarten poder utilitzar l’es-
pai per oferir tallers i altres 
activitats destinades a visi-
tants però també als veïns i 
veïnes de la comarca.

Fomentant el turisme rural 
a la vila

aquest dimecres s’espera més 
afluència i no hauríem pogut 
prestar la mateixa atenció a la 
gent que ens va visitar”. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El candidat a l’alcaldia 
de Vilanova del Camí, 
Jordi Barón ha fet pú-

blic una de les noves incorpo-
racions a l’equip de “Junts x 
Vilanova del Camí”, es tracta 
de Cristina Checa, qui acom-
panyarà a Barón fent tàndem 
com a número 2 de la candi-
datura de les pròximes elec-
cions municipals del 26 de 
maig a Vilanova del Camí. 
Cristina Checa, vilanovina 
de tota la vida, compta amb 
una llarga experiència profes-
sional com a tècnica en pre-
venció de riscos laborals en 
una important empresa del  
nostre territori, que combina 
amb l’entusiasta tasca de ser 
mare de 3 fills, i haver partici-
pat d’una forma activa durant 
els últims anys en l’AMPA de 
la escola. 
Checa, afirma haver acceptat 
donar el pas a encapçalar el 
projecte de “Junts x Vilanova” 
juntament amb l’alcaldable 

Jordi Barón, pel fort conven-
ciment que a Vilanova del 
Camí cal un canvi de rumb 

Cristina Checa farà tàndem amb Jordi 
Baron a Junts x Vilanova

polític que retorni la digni-
tat institucional i bon govern 
que mereix la nostre ciutat. 
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ÒDENA / LA VEU 

L’agrupació d’electors 
Òdena a Fons Avancem 
ha presentat la candi-

datura a les eleccions muni-
cipals organitzant trobades 
al Centre Agrícola, al Centre 
Cívic del Barri de Sant Pere i 
al Centre de l’Espelt. L’objec-
tiu d’aquestes trobades és do-
nar a conèixer la fórmula de 
l’agrupació d’electors, expli-
cant que al darrere no hi ha 
cap partit polític i que la pro-
ximitat i la participació són la 
base de la seva manera de fer 
política i expliquen per què 
creuen que ells són capaços 
de fer una millor gestió.
Cada acte l’ha presentat un 
membre de l’equip de l’agru-
pació d’electors, seguit del 
candidat Andreu Garcia. En-
tre els punts que remarquen a 
les presentacions hi ha el fet 
que no pertanyen a cap par-
tit, cosa que els permet tenir 
les mans lliures per decidir 
el que creguin que és més 
oportú per al municipi; que 
les decisions es consensuen 
mitjançant la votació de tots 
els membres de l’agrupació, 
i que es defineixen com un 
grup obert i respectuós amb 
totes les ideologies que treba-
lla amb l’únic objectiu de mi-
llorar Òdena.
Durant les presentacions 

també s’ha projectat un ví-
deo en què l’alcalde de Sant 
Fruitós de Bages i membre 
de l’agrupació electoral Gent 
Fent Poble, Joan Carles Ba-
tanés, dona a conèixer la seva 
experiència. Segons Batanés, 
la força de l’agrupació rau 
en el fet que les decisions les 
prenen des del poble, sabent 
allò que necessita. El líder 
de Gent Fent Poble assegura 
que l’experiència “funciona” 
i “agrada”: “la gent se sent 
escoltada i participada”, diu. 
Després de la projecció, An-
dreu Garcia dona veu a altres 
membres d’Òdena a Fons 
Avancem que expliquen per 

Òdena a Fons es presenta i escolta els 
electors en diversos actes al municipi

què s’han sumat a l’agrupació 
d’electors. 
Òdena a Fons Avancem 
també ha aprofitat aquestes 
presentacions per conèi-
xer les opinions i propostes 
dels assistents a través de 
les preguntes que formu-
len o a través dels missatges 
que poden penjar en notes a 
una pissarra.
Aquest mes de gener Òdena 
a Fons-Avancem es constitu-
eix com a agrupació d’electors 
per presentar-se a les elecci-
ons del proper 26 de maig, 
després de mesos impulsant 
el debat sobre les problemà-
tiques i el dia a dia d’Òdena.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un total de 177 oferi-
ments de sang, dels 
quals 142 es van po-

der fer efectius. Aquesta és la 
principal xifra de la 13a Mara-
tó de sang que es va fer diven-
dres, a Vilanova del Camí. Se-
gons la coordinadora del Banc 
de Sang i Teixits a la Catalunya 
Central, Marta Hernández, és 
una quantitat inferior a l’espe-
rada, “però estem contents per 
la implicació que tenim sem-
pre de l’Ajuntament i les enti-
tats vilanovines”. 
Tot i que la participació no ha 
complert amb les expectatives 
desitjades, Hernández assu-
meix que la data no era gaire 
favorable, ja que divendres 
possiblement van comen-
çar els desplaçament de les 
vacances de Setmana Santa. 
Assenyala que aquest any la 
Marató s’ha avançat una mica, 
perquè el calendari de comi-
cis electorals ha alterat també 
l’agenda d’esdeveniments del 
Banc de Sang i Teixits.
La coordinadora ha tingut pa-
raules d’agraïment per a totes 
les persones que van fer el gest 
d’anar a donar sang, -pogues-
sin o no fer efectiva la dona-
ció- així com la implicació de 
les entitats, col·lectius i insti-
tucions que un cop més han 

fet possible la Marató, ja sigui 
amb l’organització d’activitats 
que són un atractiu pel públic, 
l’acompanyament personal o 
donant un cop de mà en la di-
fusió de la jornada.
Un cop més, des del Banc de 
Sang i Teixits han donat les 
gràcies especialment als nous 
donants. En aquesta edi-
ció han estat 18 persones les 
que s’han estrenat en aquest 
gest cívic i tan necessari, un 
acte que de ben segur, segons 
Hernández, repetiran, “per-
què tots ens muntem una pel-
lícula a l’hora de donar sang, 
fins que ho fem i ens adonem 
que fàcil és i com podem aju-
dar”.   
És per això que anima als do-
nants que no han pogut par-
ticipar en aquesta marató pel 
fet de marxar de vacances de 
fer-ho allà on vagin. I és que 
com ens recorda Hernández, 
la sang no es pot acumular 
molts dies, perquè caduca, i és 
el període de vacances quan 
més es necessita el compromís 
i la resposta de la ciutadania.  

La 13a Marató de sang a 
Vilanova  es queda curta 
de participants 

La coordinadora ha 
tingut paraules d’agraï-
ment per a totes les per-
sones que van fer el gest 

d’anar a donar sang

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

OH MAMI!  Teatre Borràs

Dissabte,  dia 25 de maig de 2019         Hora Sortida:  15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Borràs. Entrades garantides a platea
Tres amigues decideixen obrir una botiga de cup-cakes però la cosa no acaba de funcionar i una d´elles proposa ampliar el negoci oferint a les clientes 
massatges amb �nal feliç a la rebotiga del local... una mica com "Sweeney Todd" però amb un resultat gens truculent….. Com us podeu imaginar, la comèdia 
amb els malentesos a ritme de vodevil modern, està ben servida!
 Però a més d´una comèdia d´embolics i situacions divertides, OH, Mami! ens presenta un món de dones i d´homes a la recerca de l´identitat personal, de la 
felicitat i del plaer.
Repartiment: 
Anna Barrachina - Jofre Borràs - Artur Busquets - Octavi Pujades - Betsy Turnez - Joana Vilapuig
Direcció:  Oriol Vila  i  Raquel Salvador

Dissabte,  dia 4 de maig de 2019         Hora Sortida:  14.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Condal Entrades garantides a platea
Rent és un clam a la llibertat i a la superació personal. La revolucionària òpera rock de Jonathan Larson, guanyadora d’un premi Pulitzer, narra la història d’una 
generació de bohemis del barri d’East Village de Nova York que lluiten per aconseguir l’acceptació social mitjançant el seu art. Joves que compten la seva vida 
en cicles d’amor, que han de plantar cara a la societat superant obstacles com pagar el lloguer i que reaccionen a la proximitat de la mort celebrant la vida i 
l’amor.
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

RENT  Teatre Condal
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LA LLACUNA / LA VEU 

Els propers dies 20 i 21 
d’abril, Dissabte de 
Glòria i Diumenge de 

Pasqua, la centenària coral La 
Cuitora de La Llacuna, que 
enguany celebra el 115è Ani-
versari de la seva fundació, ens 
oferirà la tradicional cantada 
de caramelles. 
Sota la direcció de la Maria Te-

resa Costa s’iniciarà el recorre-
gut el dissabte a les quatre de la 
tarda a la Plaça Major davant 
de l’Ajuntament, per continuar 
pels carrers, places i ravals del 
poble.
Es podrà escoltar i gaudir  d’un 
divers repertori;  des de les 
tradicionals cançons de cara-
melles, passant per les conegu-
des havaneres, sense deixar de 
banda les clàssiques catalanes.  

115è aniversari i Cantada de 
caramelles de la Coral la Cuitora

S.M.TOUS / LA VEU 

Del 8 al 12 de juliol tin-
drà lloc el curs d’estiu 
“L’Estiu Sona a Tous” 

a la Casa de cultura Cal Fra-
rés -seu de l’Escola de música 
de Tous.  El curs va adreçat a 
tots els nens/es, nois/es nas-
cuts entre el 2006 i el 2010 que 
hagin cursat com a mínim dos 
anys de qualsevol instrument 
i vulguin, durant una setma-
na, experimentar, aprofundir 
i consolidar tot allò que han 
anat aprenent al llarg del curs. 
L’stage serà de dilluns a diven-
dres de 10.00 del matí (amb 
possibilitat d’acollida gratuït 
des de les 8.30) a 6.00 de la 
tarda amb una pausa al migdia 
per dinar i anar a la piscina. Hi 
haurà dos tallers de tarda, un 
amb els professionals del Tea-

L’Estiu Sona a Tous, curs 
de l’Escola de Música

tre Nu i un altre de Percussió 
corporal amb la professora 
Neus Carles. I finalitzarà amb 
un concert obert a l públic el 
divendres a la tarda.
Així, els seus participants po-
dran millorar aspectes tècnics 
a través del treball en grup; 
aprendre a tocar amb altres 
companys dins d’una mateixa 
secció; descobrir l’experiència 
de formar part d’un conjunt 
instrumental complet i de to-
car en concert. 
Una manera divertida i dife-
rent de continuar amb la for-
mació musical durant les va-
cances: el pla d’activitats està 
pensat per tal de poder com-
binar les hores d’assaig amb 
activitats de lleure. 
Enguany l’Stage Instrumental 
serà dirigit per la directora 
Eva Martínez amb el suport de 
Núria Bisbal; ambdues profes-
sores amb una llarga experi-
ència en el món de la docència 
i la pedagogia.  A més, tindrà 
al darrera tot l’equip de pro-
fessors de l’Escola de Música 
de Tous ja que està organitzat 
conjuntament per la mateixa 
escola de música i l’Ajunta-
ment de Sant Martí de Tous.
Per informació i inscripcions 
us podeu posar amb contacte 
amb la organització a través 
de l’adreça stageinstrumental.
tous@gmail. com fins el pro-
per divendres 31 de maig.

Al diumenge de Pasqua al 
matí, en acabar l’espera’t es-
morzar de germanor que, any 
rere any cantaires i col·labora-
dors gaudeixen,  reprendran el 
seu recorregut, tot entonant el 
repertori escollit fins arribar a 
la Plaça Major. Una vegada a la 
plaça al  voltant de la una del 
migdia, amb els últims cants 
de  caramelles es conclourà la 
cantada.

COMARCA / LA VEU 

Adolfo Serna serà el 
candidat de Ciutadans 
(Cs) a l’alcaldia de 

Masquefa en les eleccions del 
proper 26 de maig.
Serna, de 55 anys , és llicenciat 
en Ciències del Treball per la 
UOC, Graduat Social per l’Es-
cola Social de Barcelona. Fun-
cionari de la Generalitat des de 
1992.
Veí de Masquefa, militant des 
de fa anys a Ciutadans (Cs), en 
l’actualitat és Coordinador de 
l’Agrupació de Masquefa, i es 
presenta com a candidat a l’al-
caldia de Masquefa.
Per la seva banda Valentín 
Guerra Burgos, serà el candi-
dat de Ciutadans (Cs) a l’alcal-

dia de Capellades en les elecci-
ons del proper 26 de maig.
Guerra,de 52 nascut a Barcelo-
na, és expert en Seguretat Ciu-
dadana, amb una experiència 
de més de 30 anys en les For-
ces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat. En l’actualitat és fun-
cionari retirat.

Ciutadans presenta els seus candidats a 
les alcaldies de Masquefa i Capellades

Veí de Capellades des del 1985, 
pertany a Ciutadans (Cs)
de manera molt activa, pri-
merament formant part de 
l’Agrupació d’Igualada, i des-
prés com a Coordinador del 
Grup local de Capellades. 
Actualment es presenta com 
a candidat a l’alcaldia.
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CAPELLADES / LA VEU 

El divendres 12 d’abril 
s’ha celebrat a Cape-
llades el Dia Mundial 

de l’Activitat Física. La con-
vocatòria ha reunit un bon 
nombre de persones que han 
participat a les diferents ac-
tivitats organitzades des del 
CAP Capellades, en col·labo-
ració amb l’Ajuntament.
Primer es va fer una cami-
nada pels voltants de la vila, 
d’aproximadament dues ho-
res, que va sortir des del Cen-
tre d’Atenció Primària i que 
va acabar a la Bassa. Allà es 
va fer un esmorzar saludable 
i seguidament, va començar 
una activitat d’expressió cor-
poral amb música, dinamit-

zada per Margarida Barnús, 
que va tenir molt bona aco-
llida. La proposta va acabar 
amb la fotografia de rigor 
amb els participants i els or-
ganitzadors.

Capellades ha celebrat el Dia Mundial 
de l’Activitat Física

Simultàniament a la Bassa 
s’estava fent la triatló amb els 
dos instituts de Capellades. 
Després de córrer i anar en 
bicicleta, els faltava la part de 
nadar, que es va fer a la Bassa

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge pas-
sat dia 14 d’abril vam 
presentar l’equip que 

formarà part de la llista electo-
ral per a les municipals 2019, 
que estarà encapçalada per la 
Susana Moreno.
La presentació va començar 
amb una breu introducció de 
la companya Maria Delgado 
que, després de recordar la 
mort de la lluitadora antifei-
xista Neus Català, va fer un 
breu repàs de la història de la 
nostra candidatura. Tal i com 
va recordar la Maria, «ja fa 
bastant de temps que diferents 
companys i companyes han 
entomat el repte de proposar 
una alternativa a la política 
institucional que s’estava por-
tant a terme. Han sigut molts 
anys d’evolució i aprenentatge 
que han eclosionat en aquests 
quatre últims anys en què hem 
format part del govern muni-
cipal. Hem lluitat per centrar 
la política en la vida, i ho vo-
lem continuar fent».
Després, la Maria va cridar a 
tothom qui forma part de la 
candidatura en ordre invers, 
deixant a la Susana pel final 
que va pujar directament al 
faristol. Per començar, la Susa-
na va agrair la confiança que 
se li havia fet i va remarcar 
que la llista final «omple de 
positivitat, d’entusiasme i de 
ganes de treballar pel poble». 

Seguidament, va fer un balanç 
de la bona feina que s’ha fet 
al capdavant del govern, tot 
recalcant l’aprenentatge que 
s’ha obtingut: «La nostra tas-
ca a govern, ha ajudat a clari-
ficar idees, a llimar projectes i 
a reafirmar-nos encara més en 
les polítiques que hem impul-
sat des de l’Ajuntament. Però 
ens queda encara molt per fer. 
I venim amb les piles carrega-
des per fer-ho possible». Des-
prés, va fer un petit esbós del 
programa electoral que, com 
va explicar, es fonamenta en 
una idea central: «posar la vida 
al centre de la política». Posar 
la vida al centre de la vida vol 
dir seguir treballant en l’edu-
cació en un sentit ampli, se-
guir consolidant noves regi-
dories de nova creació com la 
d’habitatge, la de joventut i la 

d’igualtat, pensant la política 
en clau feminista, pensant en 
un urbanisme en clau de gè-
nere i sostenible, i apropant 
la cultura a tothom». «I tot 
això cal fer-ho amb la partici-
pació com a eina fonamental 
i normalitzada al municipi, 
que trenqui la barrera entre 
la institució i les persones». 
En acabat, el públic assistent i 
els militants de la candidatura 
van poder gaudir d’una estona 
de vermut plegats, en què es 
van intercanviar idees i sensa-
cions.
Finalment, des de Vila de Ca-
pellades - CUP volem agrair a 
tothom que va decidir invertir 
una part del seu temps a es-
coltar-nos. L’escalf que ens vau 
donar ens serveix per seguir 
endavant i fent vila plegades.

Susana Moreno encapçalarà la 
candidatura Vila de Capellades - CUP

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
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CAPELLADES / LA VEU 

Tot és a punt per cele-
brar Sant Jordi just 
tornant de Setmana 

Santa. Dimarts per la tarda, 
el 23 d’abril, hi haurà a la pla-
ça Verdaguer la Fira de Sant 
Jordi. A banda de les habitu-
als parades de llibres i roses, 
també n’hi haurà d’entitats 
i de partits polítics. A les 6 
de la tarda per als més petits 
començarà el taller de manu-
alitats de la Biblioteca El Sa-
fareig, a càrrec de “El Taller”. 
Per als més grans, també a 
les 6, demostració d’art floral 
a càrrec de Sheila Delgado. 
Una mica més tard, a les 7 i al 
terrat de la Biblioteca, “Ver-
sos al terrat” amb Margarida 
Bernús, Josepa Ribera i Franc 
Guinart.
També el dia 23, al matí, hi 
haurà novament “Roses con-
tra l’oblit”. Aquesta iniciativa 
facilita que uns joves volunta-
ris, acompanyats per regidors 
de l’Ajuntament, vagin a casa 
d’una vintena de persones 
grans que habitualment no 
viuen molt la festa de Sant 
Jordi i els hi portin una rosa 
i un dolç. Les anteriors edici-
ons ha estat molt ben valora-
des pels usuaris.
Aquest any la celebració de 
Sant Jordi estarà inclosa dins 
els actes de la Setmana Cul-
tural, que acabarà el diumen-
ge 28 i que tindrà un mínim 
d’una proposta diària.
Algunes d’aquestes activitats 
són les habituals d’aquestes 
dates, com ara, les representa-
cions teatrals. Es faran el pri-
mer dia de tornada a l’escola, 
el dimecres 24 d’abril. Els més 
petits, llar d’infants i P3, a la 

sala d’actes de la Biblioteca 
gaudiran amb la matinal de 
contes del Jaume Ibars. Si-
multàniament a la plaça Ver-
daguer, els més grans veuran 
l’espectacle “Teatre arrossegat 
de Catalunya” amb la Cia. Te-
atre Nu. 
Per als adults, la proposta te-
atral serà el dijous 26, a les 
7 a la Biblioteca El Safareig, 
amb els “Contes portàtils” 
de Pere Calders que oferi-
rà la Companyia Professors 
Substituïbles.
Abans d’arribar al cap de set-
mana i gaudir de la música, 
el divendres dins l’Hora del 
Conte es representarà “Sant 
Jordi a la cova del Drac”, amb 
la Sílvia Aparicio.
La música del cap de setma-
na té doble proposta per al 
dissabte: a les 7 Concert de 
Primavera a Paper de Música 
amb el Duo DeLIS i Concert 
de Sant Jordi amb la Coral 
Noves Veus i la Coral Laroc 
de Vilafranca del Penedès, a 
les 9 a l’església Capella Mare 
del Diví Pastor.
Finalment diumenge es farà 
el primer concert del Festi-
val d’Orgue 2019, organitzat 
pels Amics de l’Orgue Freixas 
Vivó i l’Ajuntament de Cape-
llades. L’organista Mar Vaqué 
serà l’encarregada de fer el 
Concert Inaugural, a les 6 de 
la tarda.

Tot a punt per celebrar la 
Diada de Sant Jordi

Aquest any la 
celebració de Sant Jordi 
estarà inclosa dins els 
actes de la Setmana 

Cultural, que acabarà 
el diumenge 28 d’abril 

CAPELLADES / LA VEU 

El divendres 5 d’abril s’ha 
constituït a l’institut 
Molí de la Vila de Ca-

pellades l’ecocomitè. Aquest 
òrgan està format per mem-
bres de tota la comunitat edu-
cativa: alumnes, professors, 
direcció, PAE, pares, membres 
del consell escolar i represen-
tants i autoritats municipals. 
L’objectiu de l’ecocomitè és 
millorar la sostenibilitat del 
centre. L’estratègia consisteix 
en seguir una sèrie de passes 
com són la diagnosi inicial 
-per mitjà d’una auditoria-, 
el disseny de plans d’acció per 
a resoldre les mancances que 
hi pugui haver i l’aplicació 
d’aquests, així com la poste-
rior difusió i avaluació dels re-
sultats. Totes aquestes passes 
compten amb l’assessorament 
del programa internacional 
Ecoschools, que és qui dona 
les pautes per millorar en la 

sostenibilitat dels centres edu-
catius arreu del món. Aquest 
assessorament és possible grà-
cies al suport econòmic de 
l’Ajuntament de Capellades.
Els plans d’acció elaborats per 
l’ecocomitè es desenvolupa-
ran al llarg de tres anys. En 
aquest primer es treballarà 
la gestió sostenible de l’aigua. 
Durant EL segon any es mi-
llorarà la gestió dels residus. 
Finalment, en el darrer any, 

L’institut Molí de la Vila de Capellades 
ja té ecocomitè

el tema central serà l’estalvi 
energètic.
Val a dir que la formació de 
l’ecocomitè va estretament 
lligada al seguiment del pro-
jecte Erasmus+ “Little steps 
make a big difference. Toget-
her, we take care of our home”, 
que l’institut Molí de la Vila 
està desenvolupant, conjun-
tament amb centres educatius 
de Polònia, Grècia, Rumania, 
Eslovàquia i Turquia.

CAPELLADES / LA VEU 

Un any més, s’obre la 
convocatòria de sol·li-
cituds per a projectes 

destinats al col·lectiu juvenil. 
Des del 9 d’abril ja es poden 
consultar al web de l’Ajunta-
ment de Capellades les Bases 
Específiques Reguladores de la 
Convocatòria de Subvencions 
destinades al jovent capelladí. 
El període de presentacions de 
projectes s’iniciarà el dia 11 de 
maig i finalitzarà el 31 de maig. 
En aquesta convocatòria s’ha 
destinat un pressupost de 

2.500 euros. Podran acollir-se 
a aquestes subvencions tots 
aquells programes, que durant 
el 2019, realitzen activitats des-
tinades al jovent de Capellades.  
Tal com es detalla a les mateixes 
bases, “l’Ajuntament de Capella-
des reconeix la importància del 
teixit associatiu com a element 
dinamitzador del municipi i 
com a motor de la seva vitalitat. 
Les subvencions són un proce-
diment de col·laboració entre 
l’Ajuntament i les associacions 
per gestionar activitats o realit-
zar projectes d’utilitat pública o 
interès social”. 

Les sol·licituds hauran de 
presentar-se amb la docu-
mentació requerida al Re-
gistre d’Entrades de l’Ajunta-
ment de Capellades, situat al 
C/ Ramon Godó, 9, de dilluns 
a divendres de 9:00h a 15:00 
hores. 
La regidoria de Joventut 
aposta per donar suport i as-
sessorament de l’Ajuntament 
per a les entitats que ho ne-
cessitin. A més, es segueix 
treballant per donar alta-
veu al jovent pel que fa a les 
polítiques de joventut que 
s’han d’impulsar al poble. 

Convocatòria de subvencions per a joves
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CALAF / LA VEU 

L’Ecofira de Calaf s’ha 
posicionat un any més 
com a fira referent de 

l’Alta Segarra i l’Anoia dedi-
cada al producte ecològic, 
la sostenibilitat ambiental i 
el consum responsable. En-
guany, la fira s’ha realitzat 
el 14 d’abril, Diumenge de 
Rams, coincidint amb l’ini-
ci de Setmana Santa, la qual 
cosa ha atret fins a Calaf 
moltes persones d’arreu de 
Catalunya interessades en la 
temàtica. En aquesta edició, 
l’Ecofira promovia el Residu 
Zero i hi han destacat pro-
postes que fomenten el repte 
de disminuir progressivament 
la generació de residus fins a 
reincorporar totes les matèri-
es al cicle productiu o als siste-
mes naturals.
A partir de les 10h del matí i 
fins a les 15h, amb un sol radi-
ant que es va mantenir durant 
tota la jornada, la quarantena 
d’expositors van obrir les seves 
parades on s’hi podien trobar 
propostes molt variades com 
vehicles elèctrics, productes a 

granel, roba orgànica, cosmè-
tica ecològica, bioconstrucció, 
flors i planters, bosses i altres 
objectes d’ús quotidià sense 
plàstic, entre d’altres.
A partir de les 11 h es van ini-
ciar les activitats que incloïen 
una conferència sobre com 
portar un estil de vida Residu 
Zero, un taller de clauers amb 
elements reciclats, una acti-
vitat de meteorologia i una 
d’observació solar o un taller 
per crear una esponja vegetal, 

L’Ecofira de Calaf atreu milers de 
visitants el primer diumenge de 
Setmana Santa

entre d’altres.
Els més menuts, també van 
poder participar de l’Ecofira, 
realitzant moltes de les acti-
vitats i gaudint del carrusel 
ecològic i de l’espectacle in-
fantil “La rateta presumida i 
el Grúfal”.
Fins a les 17 h, els assistents 
van poder delectar-se a la 
zona gastronòmica on hi ha-
via diferents propostes eco-
lògiques d’alimentació per 
menjar i beure.

CALAF / LA VEU 

Aquest divendres 12 
d’abril, la Junta Electo-
ral de Zona d’Igualada 

ha fet arribar un requeriment a 
l’Ajuntament de Calaf per reti-
rar de la façana del consistori el 
llaç groc i la pancarta “Repu-
bliquem”.
La denúncia havia estat pre-
sentada per l’Asociación Ai-
xeca’t Levántate, al·legant que 
aquests símbols són partidistes 
i no garanteixen la neutralitat 
política durant els processos 
electorals.
La JEZ d’Igualada els ha donat 
la raó, ja que considera que el 
llaç groc “s’utilitza per recordar 
a dirigents o candidats que per-
tanyen a formacions polítiques 
que es troben en situació de 
presó preventiva” i que per tant,  
“són signes que poden ser legí-
timament utilitzats per aques-
tes formacions polítiques en la 

seva propaganda electoral, però 
no pels poders públics ja que 
aquests han de mantenir una 
rigorosa neutralitat política”.
En aquest sentit, es requeria a 
l’Alcalde que retirés abans del 
dia 13 d’abril aquests elements 
o s’imposaria una multa de 
600,00 euros.
“Retirem el llaç groc i la pan-
carta per imperatiu legal, ja que 
per molt que ens facin treure els 
símbols, la realitat que denunci-

em i el que pensem no desapa-
reix”, ha declarat Jordi Badia, al-
calde de Calaf. En aquest sentit, 
“aquestes resolucions manifes-
ten i recorden la necessitat que 
tenim d’una llei electoral pròpia 
ben aviat que no depengui de la 
mirada de l’Estat”, ha afegit.
L’Ajuntament de Calaf ha reti-
rat els dos elements i ha col·lo-
cat una pancarta blanca com a 
senyal de la manca de llibertat 
d’opinió i expressió.

La Junta Electoral exigeix a l’Ajunta-
ment de Calaf retirar el llaç groc i la 
pancarta ‘Republiquem’

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf, 
amb l’objectiu de pro-
moure una vila més 

florida, organitza un concurs 
floral de balcons, finestres i 
espais comunitaris privats.
Qualsevol persona propietària 
o arrendatària d’un immoble 
a Calaf pot participar-hi. Per 
fer-ho caldrà una inscripció 
prèvia, que caldrà formalitzar 
entre el 15 i el 26 d’abril mit-
jançant el registre a l’Àrea de 
Medi Ambient o a través del 
telèfon 93 869 85 12.
Els espais participants al con-

curs hauran d’estar guarnits 
del dia 29 d’abril al 29 de maig 
i l’entrega del premi tindrà lloc 
el dia 2 de juny, durant els ac-
tes de l’Arrela’t.
Els premis consistiran en vals 
de compra a les floristeries i 
centres de jardineria del mu-
nicipi, en dues categories: 
Balcons i finestres i Espais 
comunitaris privats. Per cada 
categoria s’entregaran els se-
güents premis: un primer pre-
mi de 100€ (flor d’or) i 5 pre-
mis més de 20€.
Es poden consultar les bases 
completes al web de l’Ajunta-
ment.

Concurs floral ‘Calaf 
en Flor’

VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge dia 6 
d’abril un grup de famílies 
del municipi de Veciana van 
realitzar una sortida al “Circ 
a les Feixes” del municipi 
de Copons. Una vegada allí, 
l’equip de Tot Circ van fer 

passar una bona matinal a 
xics i grans combinant circ, 
natura i lleure. L’activitat, que 
va tenir una molt bona acolli-
da, va estar organitzada per 
l’Ajuntament de Veciana amb 
l’objectiu d’augmentar la co-
hesió i la relació entre els ve-
ïns i veïnes del poble. 

Veciana va visitar el Circ 
a les Feixes
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Els alumnes de 2n, de la classe 
d’El Flautista d’Hamelín i 
El soldadet de plom 
de l’Escola Pompeu Fabra 
de Vilanova del Camí

Els autors de
la portada son
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ANNA-BEL CARBONELL  
Educadora /Àmbit Maria Corral

La Bibiana m’estava esperant. 
La seva mirada entre absent 
i conscientment embogida 
implorava atenció. Recolzada 
al finestral del passadís sem-
blava un animaló engabiat a 
punt d’explotar de desespera-
ció. Tot just va arribar a xiuxi-
uejar: «Necessito parlar amb 
tu», i sense temps de respos-
ta per part meva em va dei-
xar anar: «No recordo res, no 
recordo res! Ahir, després de 
classe em vaig barallar amb la 
meva mare per telèfon, esta-
va “ratllada” i no vaig tornar 
a casa. Vaig quedar amb una 
amiga, vam anar a una disco-
teca, em vaig passar prenent 
unes copes i… ja no recordo 
res més. Em venen uns flaixos 
i em veig a mi mateixa, total-
ment nua, reflectida al mirall 
d’una habitació desconeguda, 
i un noi mirant-me. Quan 
m’he despertat, m’he vestit 
i he sortit corrents… No re-
cordo res, no sé què ha passat, 
no sé si…»

Podeu imaginar-vos la resta 
de la seva conversa entreta-
llada entre sanglot i sanglot, 
passadís amunt i avall, sense 
trobar resposta ni sentit a què 
havia passat. Una jove de di-
nou anys palplantada davant 
meu, traspuant indefensió, 
intentant refer els fotogrames 
de les darreres hores com si 
d’una pel·lícula es tractés, 
però, per desgràcia, des del 
no record i amb ella com a 
protagonista.
Potser és una de les vegades 
que més m’ha impactat la 
confessió d’una alumna, i a 
més m’ha emmudit i no he sa-
but què dir. Em va costar re-
accionar tot i que no crec que 
ella ho notés… estava tan es-
glaiada com ella. El meu cap i 
el meu cor buscaven què dir, 
com acompanyar i què reco-
manar per prevenció. La vaig 
seguir escoltant, la vaig abra-
çar i mirar de tranquil·litzar. 
Em sorgien moltes preguntes: 
Què l’havia portat a perdre 

el control fins a l’extrem de 
no dominar del seu cos? La 
baixa autoestima, la insegu-
retat, l’autoengany amb la fa-
mosa frase de «jo domino, ho 
tinc controlat…» quin paper 
havien jugat en la situació? 
Se sentia estimada pels seus 
adults referents? S’estimava 
ella mateixa?
De tots els seus referents 
adults m’havia vingut a bus-
car a mi. Intuïa que m’ho 
demanava tot i res, una res-
posta educativa, una respos-
ta d’adulta… No era el mo-
ment d’emetre cap judici, ni 
de cercar culpabilitats… sinó 
d’afrontar la situació amb pre-
ocupació i delicadesa, des de 
la proximitat i el «pots comp-
tar amb mi».
Però dins meu es van remou-
re moltes inquietuds. Quin 
desencadenant ens pot portar 
a fugir de nosaltres mateixos 
d’una manera tan brutal? Com 
podem aparcar tots els nostres 
sentiments tan lluny que en 

No recordo res

cap moment ens poden alertar 
del que estem fent? Realment 
som capaços, com a persones, 
d’abstreure’ns de la nostra rea-
litat, oblidar la nostra preuada 
dignitat i abandonar-nos en 
una altra dimensió? Es trac-
ta realment de voler oblidar i 
aconseguir-ho amb unes co-
pes o una nit de descontrol? 
Crec que no pot ser tan sen-
zill, o potser sí? Però, i l’ende-
mà, on queda?
La incertesa d’allò oblidat, el 

no record, ens porta a un pa-
timent molt més gran –al meu 
entendre– que aquell que ha 
pogut ser l’origen de tot. Es 
poden evitar aquests extrems 
si ajudem els joves a treballar 
sobre la pròpia història vi-
tal, verbalitzant-la per poder 
assumir-la i construir-ne un 
present i un futur positius i es-
perançadors.
El «no recordo res» de tantes 
Bibianes encara ara ressona en 
mi.

Com cada curs escolar, les 
Jornades Ecològiques giren 
entorn un tema mediambien-
tal. L’objectiu és conscienciar a 
l’alumnat sobre la necessitat de 
tenir cura de l’entorn natural i 
de la importància de la nostra 
acció per a mantenir l’equi-
libri a la natura. En aquesta 
ocasió, l’edició número 29, 
ha comptat amb el tema: “El 
nostre riu somriu”. La finalitat 
era proposar un tema proper 
a l’alumnat, propi del munici-
pi de Vilanova del Camí i que 
pogués ser pràctic i vivencial. 
El Parc Fluvial de Vilanova del 
Camí és un entorn natural que 
necessita de la cura dels vila-
novins.
Durant tota la setmana, a cada 
nivell i cicle, s’han organitzat 
diferents activitats. La setma-
na de treball mediambiental 
ha començat amb un vídeo 
de presentació, exclusiu per a 
l’ocasió i creat pels mestres del 
grup de treball docent d’Esco-
la Verda. Amb aquest vídeo es 
volia evidenciar la realitat del 
nostre riu pel que fa a la cura 
i a la neteja constant. El debat 
era el principal punt d’inici 
del projecte. Posteriorment, 
i al llarg dels dies, l’alumnat 

ha pogut treballar el riu a tra-
vés de webquests i jclics, amb 
petites sortides a la Riera de 
Castellolí per veure l’entorn 
natural d’una riera, amb ex-
periments com el d’una depu-
radora per tal de netejar mos-
tres d’aigua del riu....i un munt 
de propostes on l’alumnat ha 
gaudit experimentant. A més, 
al vestíbul de l’escola, es comp-
tava amb un ànec de coll verd, 
tamany enorme, fet amb rei-
xat i omplert de plàstics, que 

simbolitzava la necessitat de 
la cura del nostre riu. El vestí-
bul també s’ha convertit en un 
espai de debat que es comple-
mentava amb un memori amb 
reflexions mediambientals.
Tots plegats, tota l’escola, el di-
jous al matí, vam fer una sorti-
da al Riu Anoia, al Parc Fluvial 
de Vilanova del Camí. Repar-
tits per diferents zones, vam 
fer una batuda de neteja de la 
vora del riu Anoia pel pas per 
Vilanova. Una acció ecològica 

que ha estat molt ben valorada 
i que l’alumnat va prendre una 
gran consciència de la necessi-
tat de cura i respecte.
Finalment, el divendres, vam 
preparar les nostres mones, 
amb xocolata, peixos de lla-
minadures i paper de xocolata 
imprès amb el logo de les XXIX 
Jornades. Tots plegats, ens les 
vam menjar a l’acte de cloenda 
que va tenir lloc a la tarda. Els 
delegats verds de cada classe 
van llegir uns petits fragments 

XXIX Jornades Ecològiques a l’escola Pompeu Fabra

d’un manifest mediambiental 
i vam cantar plegats la cançó 
de les Jornades del Pompeu. 
Un acte emotiu, col·laboratiu 
i de comunitat.
Aquesta proposta s’engloba 
dins de les activitats del Pro-
grama d’Acció d’Escola Verda 
de l’escola. Una gran experi-
ència que deixa empremta a 
l’alumnat!
Podeu veure els treballs realit-
zats a la web de l’escola  (menú 
dret - Jornades Ecològiques)
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Des de fa 5 anys el treball de 
conversa de l’auxiliar de con-
versa amb la Fiona està inclòs 
en l’activitat de Projectes. A 
Cicle  Inicial i Cicle Mitjà les 
sessions en les que hi ha la Fi-
ona es fan experiments i con-
versa sobre el tema del pro-
jecte que s’està realitzant en 
aquell moment. Els alumnes 
observen, participen i dialo-
guen sobre l’experiment i els 
seus resultats. A partir de 4at 
i a  Cicle Superior els alum-
nes escriuen o presenten una 
part del projecte en llengua 
anglesa. Per fer-ho fan recerca 
a internet en anglès i utilitzen 

Science in English in Escola Ateneu

Llar d’Infants
Activitat de descoberta
Els Cargols gaudeixen amb 
cintes de precintar en les que 
enganxen boles tot integrant 
una infinitat d’aprenentatges: 
colors, qualitats, sensacions, 
descobriments, habilitats de 
motricitat fina, coordinació 
òculomanual, moviment lliu-
re...propostes que ens enamo-
ren i els ajuden a créixer! 

Taula de Llum
La taula de llum permet cre-
ar un espai atractiu i acollidor 
que convida els nens i les ne-
nes de la Llar d’Infants a cons-
truir els seus propis aprenen-
tatges. 
Ho fan a través del joc de ma-
nera multisensorial on la via 
visual té un especial protago-
nisme.

Infantil 3, 4 i 5 anys
Ambients
A Infantil hem estrenat 
ambients. Una tarda plena 
d’emoció. Molt contents i il-
lusionats amb aquesta nova 
experiència! 

Visita d’avis i pares 
Durant aquest trimestre hem 
pogut gaudir de la visita d’avis 
i pares que ens han explicat 
contes, han estat moments 
molt agradables i tendres. 
Gràcies famílies per compar-
tir amb els Peixets aquesta ex-
periència!!!

Primària
Visita a la Fundació Miró
Una vegada més Miró ens ha 
encantat: colors, traços, per-
sonatges, tapissos, pintures i 

escultures en el seu peculiar 
llenguatge visual. Una ex-
periència global viscuda amb 
molta il·lusió pels nens i ne-
nes de 3r.

Sortida a Mercabarna 
Els alumnes de 4t de primària 
vam anar a Mercabarna per 
participar a la campanya “5 al 
dia” (5 racions de fruita/horta-
lisses al dia). Allà vam prendre 
consciència de la importància 
de tenir una dieta equilibrada 
amb els aliments frescos com 
a base. Seguim treballant els 
bons hàbits saludables.

Cooperatives de 5è
Les cooperatives de 5è, “Màgia 
Marista” i “Crea’t Maristes”, 
han estat rebudes per l’alcalde, 

Sr. Marc Castells, a l’Ajunta-
ment d’Igualada . 
Han sol·licitat el permís de 
venda a la via pública, han 
explicat el procés seguit i mos-
trat els seus productes.

Hort Escolar 
A 6è estem estudiant les plan-
tes i avui a l’hort de l’escola 
hem plantat: enciams, pebro-
teres, tomaqueres, alberginie-
res, carbassoneres i escaroles. 
Ara les cuidarem i en farem 
un seguiment i estudi del seu 
creixement. A veure si po-
drem fer una bona amanida! 

Probots
Al Cicle Superior hem utilit-
zat els probots per treballar 
geometria i programació de 

manera competencial i lúdi-
ca.  Gaudint i aprenent a la 
vegada! 

Barcelona Ruta Gaudí
Ruta Gaudí dels alumnes de 
6è a Barcelona. Façanes de La 
Pedrera i Casa Batlló.  Visita a 
la Basílica de la Sagrada Famí-
lia acompanyats de guies.  Di-
nar i visita al Park Güell.
Un dia molt ben aprofitat!

Premis de dibuix dels Tres 
Tombs
A la Biblioteca Central d’Igua-
lada va tenir lloc el lliurament 
dels premis del concurs de 
dibuix “Surt a veure els Tres 
Tombs”.
Felicitem els guanyadors de 
l’escola Max Grifé (I3), Maria 

els diccionaris de la xarxa per 
revisar o buscar nou vocabu-
lari. Els resultats poden ser un 
text escrit,o una presentació 
d’un experiment o d’una ma-
queta als companys.
Així, a través de l’experimen-
tació i de la recerca d’informa-
ció es reforcen els conceptes. I 
al mateix temps que  la llengua 
anglesa és un mitjà de recerca 
d’informació, també és  una 
eina comunicativa, ja que tant  
els alumnes com els tutors 
s’esforcen per parlar amb la 
Fiona en aquesta llengua.L’ob-
jectiu és aconseguir que els 
alumnes se sentin segurs de 

la seva capacitat expressiva en  
anglès i que siguin autònoms 
en la recerca d’informació en 
aquesta llengua.
Després del treball realitzat 
el curs passat, podem afirmar 
que el seu interès  a partici-
par en llengua anglesa en els 
projectes ha anat augmentant, 
i a mida que se senten més 
còmodes en la seva capacitat 
més hi participen. A més, com 
que en el treball de projectes 
hi ha uns càrrecs rotatoris, no 
és el que té més capacitat el 
que explica sempre, sinó que 
a  tots els tocarà esforçar-se a 
parlar només en anglès.

Activitats dels Maristes Igualada

Fernández (I5), Laia Güell 
(3r) i Júlia Villena (5è).
Podeu visitar l’exposició a la 
biblioteca fins el 13 d’abril.

Secundària
Experiència d’exalumnes
Antics alumnes de l’escola van 
informar sobre els estudis de 
batxillerat i cicles formatius a 
l’alumnat de 4t d’ESO. Els van 
aconsellar des de l’experiència. 
No hi van faltar anècdotes vis-
cudes. Moltes gràcies!

Premi Sambori
Adriana Castells ha estat la 2a 
guanyadora del premi Sam-
bori de narrativa d’Òmnium 
Cultural. L’entrega de premis 
es va dur a terme a El Ven-
drell. Moltes felicitats! 
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Tancament del segon tri-
mestre de l’Itinerari d’Apre-
nentatge de 4t de Primària
Dijous 28 de març, els Verda-
guers de 4t de Primària, van 
fet el tancament de l’Itinera-
ri d’Aprenentatge: En quina 
època m’hauria agradat viu-
re?. Van preparat una expo-
sició de les diferents activi-
tats que s’han portat a terme 
al llarg de l’IA. 
Ha estat tot un èxit! Moltes 
gràcies famílies per acompa-
nyar-nos en aquesta jornada 
de treball.

Fem Àgora 2019 – Trobada 
filosòfica de Batxillerat
Aquest matí a l’Escola Pia de 
Sitges i Sabadell s’està fent 
una jornada on més de 1.300 
alumnes de 1r de batxillerat 
de les diferents Escoles Pies 
de Catalunya dediquen un 
matí a pensar i debatre sobre 
una qüestió d’interès filosò-
fic; en concret, l’edició d’en-
guany amb el títol L’altre/a. 
Like, per tant existeixo, ens 
proposa reflexionar sobre un 
tema que té una clara dimen-
sió personal i social: com 
projectem la nostra identitat 
a través de les xarxes socials.
Està sent una jornada molt 
profitosa.
Autora del cartell; Carla 
Hurtado de segon de Batxi-
llerat artístic de l’Escola Pia 
d’Igualada.

32 alumnes obtenen el nivell 
B2 d’anglès (First Certificat 
in English)
Un 97% dels alumnes de l’Es-
cola Pia d’Igualada que es van 
presentar a la convocatòria de 
l’examen de Cambridge First 
Certificate in English (nivell 
B2) han obtingut el certificat. 
Aquest any s’havien presen-
tat 33 alumnes, majoritària-
ment de 1r i 2n de Batxillerat 

i alguns alumnes de 4t d’ESO. 
A part de l’elevat nombre 
d’aprovats també volem des-
tacar que un 30% d’ells han 
obtingut el títol amb nota 
molt alta, que ja els fa candi-
dats pel nivell superior, Ad-
vanced – CAE (C1).
Els felicitem per aquests 
magnífics resultats i els en-
coratgem a seguir treballant 
en aquesta línia d’excel.lència 
pel que fa a l’aprenentatge de 
llengües estrangeres. Enho-
rabona a tots!

Els alumnes de Batxibac ja 
són a França!!
Els alumnes de 1r del batxille-
rat francès, Batxibac, comen-
cen la seva estada a França. 
Passaran 8 dies a la localitat 
francesa de Saint Jean Pied 
du Port, on assistiran a clas-
ses en un Lycee, i a les tardes 
realitzaran activitats culturals 
de descobriment de la zona.

Sortida al Palau Blaugrana 
de la Secció Esportiva de 
Bàsquet Federat
El passat diumenge 31 de 
març, els 6 equips de la secció 
federada de bàsquet van po-
der viure en primera persona 
el partit entre el FC Barcelona 
Lassa i el BAXI Manresa de la 
Liga Endesa.
Vam veure a peu de pista 
l’escalfament de la primera 
plantilla de Barça i després 
ens vam fer una fila amb els 
jugadors.

Darreres notícies de l’Escola Pia

A més, també vam poder re-
alitzar una fotografia amb 
altres clubs esportius d’arreu 
del territori català. Ens van 
citar a 2.200 esportistes. Va 
sortir una fotografia ben im-
pactant.
Una gran experiència per 
part de totes les jugadores i 
l’equip tècnic que de ben se-
gur repetirem.

Festa Familiar i Solidària 
Donem per finalitzada la set-
mana solidària amb la Festa 
Familiar i Solidària. Sota el 
lema “LA VOLTA AL MÓN 
hem volgut plantejar dife-
rents objectius:
- Implicar-nos en un mateix 
projecte de valors solidaris.
- Sensibilitzar-nos a través 
d’activitats i xerrades.
- Compartir plegats, pares, 
alumnes, docents i personal 
de l’Escola, unes jornades de 
relació, uns espais educatius i 
solidaris amb un caire lúdic i 

festiu.
Al llarg de la setmana s’han 
realitzat diferents xerrades 
de sensibilització, TASTA’M, 
MEXICALI i FES (Fundació 
Escola Cristiana) són les en-
titats amb què col·laborem en 
aquesta diada solidària.
I avui divendres 5 han tingut 
lloc la majoria d’actes, com el 
taller d’elaboració de clauers 
solidaris, les diferents activi-
tats esportives dels alumnes 
d’ESO i el dinar compartit, la 
Cerimònia La Volta al món, 
amb la desfilada i inauguració 
i el dinar familiar a l’Escola i 
donació de sang. Per tancar 
la tarda hem gaudit del pia 
show, dels jocs del món a càr-
rec de l’AMPA i l’Escola ens 
ha convidat a una xocolatada.
Gràcies a tots per partici-
par-hi i formar part d’aquest 
projecte d’Escola.
A continuació totes les fotos 
de la jornada d’avui i de les 
activitats de la setmana.

A l’Institut Vallbona d’Anoia 
hem celebrat el 27 de març, 
Dia Internacional del Tea-
tre, realitzant un vídeo on 
tot el col·lectiu de l’institut, 
alumnat, professorat i perso-
nal d’administració i serveis, 
apareix recitant textos de Fe-
derico García Lorca, un gran 
poeta i dramaturg que ens ha 
remogut l’ànima.
Una bonica participació de la 
nostra comunitat educativa. 
Junts ho fem possible. Agra-
ïm aquest esperit artístic que 
han mostrat el nostre alum-
nat i els adults que han parti-
cipat, liderat per les alumnes i 

l’alumne de 4t d¡ESO a l’opta-
tiva d’Arts escèniques i dansa. 
Com diu  Lorca: Un pueblo 
que no fomenta su teatro o 
está muerto o está moribun-
do.
A través de les arts escèni-
ques, fomentem les el treball 
artístic als centres educatius 
per relacionar-nos amorosa-
ment amb els nostres interi-
ors i amb el dels altres.
Expressar el que sentim i 
compartir-ho ens uneix com 
a humans.
Visca la CATARSI TEATRAL 
compartida!

L’INS Vallbona 
d’Anoia celebra el Dia 
Internacional del Teatre
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El passat diumenge va tenir 
lloc la caminada a peu fins a 
Montserrat, organitzada per 
l’AMPA de l’escola.
Les famílies van tenir l’opor-
tunitat de fer el camí des 

d’Igualada fins a Montser-
rat en tres trams d’inici di-
ferents. Un total de 60 per-
sones, petits i grans, van 
participar de l’activitat. Al 
principi va estat força dur 

pel fred i els corrents d’aire, 
però finalment va sortir el 
sol i ens va acompanyar fins 
el final. Un bon mati fent es-
port i família.

L’Acadèmia Igualada a peu fins a 
Montserrat

Aquest trimestre els nens i 
nenes de segon hem estat tre-
ballant el projecte de Vilano-
va del Camí.
Ens va arribar una carta des 
del Departament de Cultura 
de l’Ajuntament on se’ns de-
manava si els podíem ajudar 
a elaborar un joc de pistes 
dels possibles llocs més im-
portants del poble pels turis-
tes que volguessin visitar Vi-
lanova del Camí.
Ho hem aconseguit!!!
Avui, dijous 4 d’abril, hem 
anat a entregar el joc a l’Ajun-

tament, ens han rebut l’alcal-
dessa i la regidora de cultura. 
Ens han ensenyat tot l’Ajun-
tament i les dependències de 
la policia local. A l’acabar la 
visita ens han sorprès amb 
un obsequi per tots els nens 
i nenes, un got reutilitzable 
del poble i una rèplica d’una 
moneda que es va trobar al ja-
ciment arqueològic Vilar del 
Met juntament amb una nota 
d’agraïment de la Regidora de 
Cultura per a la feina feta.
Moltes gràcies per aquesta 
oportunitat!

Joc de pistes pels turistes 
de Vilanova: projecte a 
2n del Pompeu Fabra

L’escola García Lorca ja ha co-
mençat a celebrar el seu 50è 
aniversari. (1969-2019) Mes-
tres i alumnes han treballat 
durant la setmana cultural 
per anar coneixent la història 
del centre. Han cercat infor-
mació i han rebut la visita de 
molts exalumnes i exmestres 
que els han explicat com van 
ser els inicis i els han fet viure 
més i millor l’essència de l’es-

cola.
Com en tot aniversari, han 
“bufat” les espelmes de l’im-
mens pastís que , carregat de 
madalenes, han pogut com-
partir en una xocolatada pre-
parada per l’AMPA  del cen-
tre.
Entre tots han fet una decora-
ció especial que llueix en tots 
els passadissos i els vestíbuls 
de l’escola.

Escola García Lorca, 50 
anys educant

Tres alumnes de l’Institut Ba-
dia i Margarit d’Igualada han 
guanyat dos primers premis i 
un segon en el certamen Sam-
bori de narrativa en català, 
que organitza Òmnium Cul-
tural des de fa 13 anys amb 
l’objectiu de promoure l’ús 
literari de la llengua catalana 
als centres educatius d’An-
dorra, la Franja, la Catalunya 
Nord i el Principat. Els tres 
guardonats són Llorenç Tai-
xé Clarena (1r ESO), que ha 
quedat primer de la seva ca-
tegoria amb el conte El lloro 
sense memòria;  Joana Riba 
Comellas (2n ESO), segona, 

amb Àvia, te’n recordes?, i 
Bruna Velázquez Martí, pri-
mera de la seva categoria, 
amb Ell. Tots tres han estat 
premiats en la demarcació de 
Penedès-Garraf-Anoia i ara 
passen a la final de tot Ca-
talunya. El caràcter juganer 
i infantil del premi Sambori 
queda reflectit en el mateix 
nom, que és la manera va-
lenciana de dir el que aquí es 
diu xarranca, ja que el premi 
va començar a València fa 21 
anys.
El lliurament de premis va 
tenir lloc divendres passat, 
28 de març, al teatre Àngel 

El Badia i Margarit, distingit en el 
premi Sambori de narrativa en català

Guimerà del Vendrell, en un 
acte que també va servir per 
recordar l’escriptora Teresa 
Pàmies, Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes el 2001, 
i que a més va tenir moments 
per a la fantasia i l’humor 
amb el Mag Gómez. Els pre-
miats, de totes les edats, des 
de primària fins a batxillerat 
i cicles formatius, van anar 
pujant a l’escenari a recollir 
el diploma i el guardó entre 
aplaudiments, uns aplaudi-
ments que han de servir per 
animar aquests joves escrip-
tors a continuar escrivint. 
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“El passat dissabte dia 23 de 
març l’AMPA va organitzar 
una festa familiar amb motiu 
del 40è aniversari de l’escola 
en el que vam poder gaudir 
de l’espectacle Futur-Oh! de 
la Lali BeGood, acompanya-
da pel Quico 13. L’espectacle 
va tenir una durada d’una 
hora i mitja i la canalla va ba-
llar, cantar i gaudir de les can-
çons del duet. Qui va voler, va 

poder comprar el cd-llibre i 
fer-se fotos amb la Lali  
Durant tota la festa, que va 
durar casi 3 hores, hi ha ha-
ver un taller de pintar cares i 
un photocall en el que grans i 
petits s’hi van poder fer fotos 
ben divertides. 
Volem agrair-vos la vostra 
col·laboració en la taquilla 
inversa que ens ajudarà en les 
despeses de la festa.

Festa AMPA 40è 
aniversari Escola

El nostre institut està d’enho-
rabona, literàriament parlant.
El divendres 29 de març dos 
dels nostres alumnes rebien el 
Premi Sambori d’Òmniun de 
narrativa escolar en llengua  
catalana: la Núria Abad, de 
2n d’ESO, i l’Adrián Vázquez, 
de 1r de Batxillerat. Ambdós 
eren guardonats amb el ter-
cer premi de la seva categoria 
(primer cicle de secundària, 
i batxillerat i cicles forma-
tius). L’acte de lliurament del 
13è Premi Sambori Òmnium 
2019 va tenir lloc al teatre 
Àngel Guimerà del Vendrell. 
Es tracta del Premi Demarca-
ció Anoia, Alt i Baix Penedès 
i Garraf.  Cal recordar que 
el Premi Sambori, que és un 
dels premis literaris escolars 
amb més participants d’Eu-
ropa, consta de dues fases 
consecutives: Premi Sambori 
Demarcació i Premi Sambori 
de Catalunya. Posteriorment, 
al mes de maig, es lliurarà el 
segon.
En la cerimònia, a part de 
donar els guardons als gua-
nyadors, es va recordar l’es-
criptora Teresa Pàmies, ja que 
enguany se celebra el cente-
nari  del seu naixement, i  un 
espectacle de màgia va fer les 
delícies dels més petits.  La 
cloenda va anar a càrrec dels 
grallers del Vendrell.
En nom de l’institut, i en par-
ticular de del departament de 
Llengua i Literatura Catala-

nes, volem subratllar la im-
portància que el nostre centre 
rebi aquests tipus de reconei-
xements i  la importància que 
els nostres alumnes també 
hi siguin presents en aquests 
certàmens literaris  com una 
forma de reconeixement de 
l’excel·lència educativa  que 
volem aconseguir, així com 
en relació amb la tasca que es 
fa des del professorat per im-
pulsar l’alumnat a participar 

Dos alumnes de l’Institut Pla de les Mo-
reres, guardonats amb el Premi Sambori

i desenvolupar la creativitat i 
la vessant artística i literària, 
competències bàsiques per al 
seu creixement personal  pre-
sent i futur. Així que felicitem 
els premiats i encoratgem tant  
l’alumnat com al professorat 
a continuar treballant per tal 
de promoure l’ús literari de 
la llengua catalana produint 
textos originals i creatius, de 
manera que també ens facin 
créixer el gust per les lletres.

L’alumnat de 6è va gaudir de 
la sortida al Castell de La Po-
bla de Claramunt emmarcada 
dintre de l’àrea de Medi Soci-
al. Aquest castell té més de mil 
anys i el tenim ben a prop de 
casa nostra.
Molt puntuals vam sortir de 
l’escola i ens vam dirigir a l’es-
tació de ferrocarrils. Destina-
ció: La Pobla de Claramunt. 
En uns 8 minuts vam arribar 
a La Pobla i allà ens vam diri-
gir des de l’estació fins al camí 
que puja al castell. El camí 
és molt agradable i les vistes 
des de dalt una meravella. La 
construcció és impressionant, 
per cert, està catalogat com 
un dels deu millors castells de 
Catalunya!
Hem après algunes curiositats 
del castell. Tenia la funció de 

protegir i organitzar el territo-
ri, a dintre dels seus murs vivi-
en nobles i també pagesos... El 
castell encara conserva dues 
parts diferenciades, la que era 
residència dels nobles amb la 
sala i la torre de l’homenatge 
i el recinte jussà on vivien tots 
aquells que s’encarregaven de 
mantenir el castell i tenir cura 
de les terres.
En finalitzar la visita, inicia-
rem la baixada, la coneguda 
com “Ruta de la muntanya 
dels nens” i vam fer una pa-
rada en una zona boscosa per 
construir cabanes i gaudir de 
la natura.
La sortida va finalitzar al poble 
on vam fer un recorregut pel 
casc antic i vam poder jugar i 
compartir dinar i convivència 
a un parc de la població.

Sortida de 6è de les 
Escolàpies a La Pobla

Dins el nostre projecte in-
terdisciplinari “L’Anoia” els/
les alumnes de 4t de Primà-
ria hem anat al Parc Fluvial 
per tal de realitzar l’activitat 
“Coneix la flora i la fauna”, in-
closa en el programa Aire de 
l’Ajuntament d’Igualada.
Els objectius principals han 
estat aprendre a observar el 
medi natural per conèixer 
l’entorn que ens envolta; així 
com saber valorar-lo, respec-
tar-lo i tenir-ne cura.
La Mònica i el Cristòbal ens 
han parlat tant de les espèci-
es vegetals (canyissars, oms, 
pollancres, etc.) com de les 
animals (gallinetes d’aigua, 
ànecs de coll verd i granotes) 
que hem anat trobant al llarg 
del recorregut.
A més a més, hem descobert 

diverses petjades i hem pogut 
veure alguns animals pel te-
lescopi.

Sortida al Parc Fluvial de 4t de 
primària de l’Acadèmia Igualada

Ha estat un matí enriquidor i 
divertit alhora!!
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El passat 21 de març es va 
realitzar una de les activitats 
culturals més interessants del 
curs. Diverses escoles de pri·
mària d’Igualada, van partici·
par en una iniciativa anome·
nada “Paraules al carrer”. Els 
alumnes de cicle mitjà del Col·
legi Jesús Maria van ser els 

que hi van prendre part. Van 
recitar poesies a la plaça de 
Cal Font, escoltats pels alum·
nes dels altres centres i tota la 
gent adulta que s’hi va apro·
par. A més, els nens i nenes 
es van passejar pels llocs més 
concorreguts de la ciutat per 
tal de recitar espontàniament 

El col·legi Jesús-Maria participa en 
l’activitat “Paraules al carrer”

a la gent que passava, provo·
cant reaccions amables dels 
vianants. Una iniciativa que 
va promoure el gust per un 
estil literari als nostres alum·
nes. Un estil que els va fer de·
senvolupar la seva creativitat i 
així van aconseguir obres lite·
ràries molt boniques..

Alumnes de 3r a 6è de Primà·
ria de la Institució Igualada 
(Montclar Mestral) han par·
ticipat de l’activitat “Vuelta 
Junior Cofidis” apadrina·
da per “Fundación Deporte 
Joven”, Cofidis, Unipublic i  
“Asociación de Ciclistas Pro·
fesionales”. Van assistir a un 
taller de dues hores en rela·
ció al món del ciclisme. Van 
realitzar la part teòrica on 
l’objectiu del taller va ser en·

senyar nocions bàsiques de 
seguretat vial (adaptades a 
les edats). També, van expli·
car anècdotes i peculiaritats 
del món del ciclisme. Van 
realitzar una pràctica amb 
les bicicletes, on els alumnes 
van mostrar les seves habili·
tats mitjançant unes activi·
tats dissenyades pel pati de 
l’escola.
Entre tots els alumnes que 
van participar en l’activitat 

La Institució Igualada (Montclar 
Mestral) participa de l’activitat “Vuelta 
Junior Cofidis”

es farà una selecció per par·
ticipar en una segona part 
d’aquest programa. Aquesta 
2ª part del programa consta 
d’una participació en el re·
corregut dels últims 2·3km, 
per els quals poc desprès 
passaran els ciclistes profes·
sionals, que disputin la final 
de l’etapa de la Vuelta Ciclis·
ta d’Espanya amb arribada a 
Igualada el proper 30 d’agost.

El passat divendres dia 5 
d’abril a l’escola ESCOLÀPI·
ES IGUALADA va tenir lloc 
la primera fira de talents. Una 
iniciativa que ha estat molt 
ben rebuda pels infants ja 
que es va aconseguir que tot 
l’alumnat fos protagonista ac·
tiu del seu propi aprenentatge 
partint del seu interès. Cadas·
cú des del seu talent mostrava 
a les famílies tot l’aprenentat·
ge realitzat al llarg de 4 sessi·
ons a la darrera quinzena de 
març. 

Els diferents escenaris per a 
primària van ser moviment, 
teatre en anglès, cuina, plàs·
tica, papiroflèxia, escacs, ro·
bòtica i màgia. Van aprendre 
a cooperar i cooperar per 
aprendre.
A Infantil els nens/es van 
mostrar els diferents ambi·
ents  d’aprenentatge que han 
realitzat cada dilluns i dime·
cres: Ambient de joc simbò·
lic, de construccions, artístic, 
sensorial, científic i l’ambient 
de moviment.

Fira de talents abril 2019 
a les Escolàpies

Logicomatemàtica a 
l’Acadèmia Igualada

Al llarg del segon trimestre 
les alumnes de 1r de CFGS 
d’Educació Infantil hem tre·
ballat l’expressió logicomate·
màtica.
Hem après que la logico·
matemàtica és molt més 
que números, sumes i res·
tes, doncs és la descoberta 
del món i gràcies a ella l’in·
fant experimenta, manipula, 
classifica… i això li permet 
estructurar el seu pensa·
ment. Quan són més petits, 
els infants aprenen a través 
de l’exploració i l’experimen·
tació, per tant a l’escola s’han 
d’oferir activitats motivado·

res que afavoreixen aquest 
descobriment.
Per tal d’entendre·ho de prop 
i posar·nos al lloc dels in·
fants, hem fet diferents acti·
vitats: vam començar jugant 
amb diferents materials, des·
prés vam realitzar diferents 
experimentacions amb pin·
tura, taronja i xocolata, i fi·
nalment vam introduir·nos a 
la pedagogia de la llum a tra·
vés de la taula de llum.
Després de tot aquest recor·
regut, ens hem adonat que la 
logicomatemàtica és de gran 
importància en l’aprenentat·
ge de l’infant!
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UNA EXPERIÈNCIA DE 
TEATRE I MOVIMENT 
AMB ELS ALUMNES DE I4
Quan arriba el mes d’abril, a 
l’escola ja ens preparem per 
gaudir d’algun dels espectacles 
que la Mostra de teatre ens 
ofereix cada any. En aques-
ta ocasió els Conills (4 anys) 
vam descobrir l’espectacle 
“Un món de cartró”, un espai 
ple de caixes de cartró que ens 
va obrir a un món de joc, mú-
sica i dansa on tots junts vam 
participar en la creació de l’es-
pectacle.
Activitats com aquesta les po-
tenciem des de l’escola perquè 
ajuden l’infant a crear un món 
imaginatiu i fantàstic on tot 
flueix espontàniament. 
Cal felicitar i agrair iniciatives 
com aquesta.

ALUMNAT DE 4T VISITA 
LA RESIDÈNCIA PARE VI-
LASECA
L’alumnat de 4t, el divendres 
12 d’abril va realitzar l’activi-
tat “Regalem temps” als avis 
i àvies de la Residència Pare 
Vilaseca. Aquesta activitat 
consisteix en fer un recital de 

cançons preparades per l’oca-
sió i tot seguit els nens i nenes 
gaudeixen d’una estona dis-
tesa amb els avis i àvies i els 
donen un petit escrit realitzat 
amb molt d’afecte. Sense dub-
te, una experiència enriquido-
ra per a tothom.

RECERKIDS: Ciència a l’es-
cola (5è)
A 5è estem en plena experi-
mentació del projecte Re-
cerkids. Es tracta d’una inicia-
tiva impulsada per la Direcció 
General de Recerca de la Ge-
neralitat de Catalunya i Edu-

Darreres notícies de les Escolàpies

xarxa, que té l’objectiu de di-
vulgar la ciència a les escoles.
El programa Recerkids es 
divideix en dues fases. A la 
primera, els estudiants de-
senvolupen una recerca sobre 
la llum i els objectes, mitjan-
çant el mètode científic i par-
tint d’una pregunta que s’ha 
formulat cada grup. El segon 
tram del projecte consisteix en 
elaborar un pòster amb tota 
la informació que han anat 
observant i anotant, donant 
importància a les conclusions 
extretes de l’experimentació.  

Els alumnes de 2n de Batxi-
llerat vam emprendre ruta 
cap a una de les ciutats amb 
més historia que hem trepit-
jat mai, després de mesos, 
i mesos escollint quin seria 
el destí del nostre viatge… 
Roma va ser la ciutat escolli-
da, i no va ser pas una mala 
elecció. 
En arribar a Roma, després 
de deixar l’equipatge a l’ho-
tel, va començar la visita per 
la ciutat. Vam estar al Panteó, 
a la Fontana de Trevi, al Co-
lisseu, al Fòrum Romà, al Pa-

latí, als Museus Vaticans, a la 
Capella Sixtina, al Trastevere, 
a les Catacumbes de Sant Ca-
lixte, a la Via Appia Antica, a 
la Basílica de Sant Pere, etc.
El temps va acompanyar i 
van ser cinc dies inoblidables, 
plens de cultura, de diversió i, 
sobretot de bellesa; les hores 
passaven volant, perdíem la 
noció del temps i quan menys 
ens ho esperàvem ja havíem 
de tornar cap a Igualada, sens 
dubte hauríem allargat el vi-
atge uns quants dies més.
A reveure Roma!

L’Acadèmia Igualada a 
Roma

Ens trobem en una època 
on tot el que ens envolta 
evoluciona a una velocitat 
vertiginosa, els mètodes 
tradicionals es veuen mo-
dificats per les grans inno-
vacions gràcies a l’aplicació 
de les noves tecnologies. Per 
aquesta raó Bureau Vallée 
juntament amb grans mar-
ques com Oxford, Bic, Acer, 
Epson, Alpino i molts més 
han sumat forces per tal de 
que aquesta evolució i les 
grans innovacions amb les 
noves tecnologies arribin a 
totes les aules de la comarca 
de l’Anoia. 
El proper dimarts 7 de maig 
a partir de dos quarts de 
cinc de la tarda se celebrarà 
l’EXPOSCHOOL by Bureau 
Vallée al local dels Moixi-
ganguers d’Igualada.
EXPOSCHOOL by Bureau 
Vallée és una fira professio-
nal dirigia exclusivament a 
tot el personal educatiu de 
la comarca de l’Anoia. Du-
rant una tarda els assistents 
podran conèixer les novetat 
i les apostes pel món edu-

catiu de la mà d’una trentena 
d’expositors de primer nivell.
Les millors marques de ma-
terial escolar, informàtica 
educativa, robòtica i comple-
ments presentaran en exclusi-
va les seves novetats pel pro-
per curs 2019-20. A més, de 
demostracions en directe dels 
productes estrella creats i dis-
senyats per l’ús dins de l’aula. 
S’ha creat una web (www.ex-
poschool.eu) únicament per 
aquest esdeveniment. A tra-
vés d’ella els professionals del 
sector interessats en assistir 
al EXPOSCHOOL by Bureau 
Vallée s’hi poden inscriure de 
forma gratuïta. També po-
dran conèixer quines mar-
ques estran presents i els sor-
tegis que opten a guanyar per 
tan sols assistir-hi. 
Per facilitar l’assistència es 
posa a disposició dels assis-
tents un servei de ludoteca 
per a tots els fills d’aquests. 
Durant tota la tarda, un equip 
de monitors realitzaran acti-
vitats per a totes les edats a 
més, d’un taller de slime. El 
bar del local romandrà obert 

per tal de poder oferir men-
jar i beguda a tots aquells que 
ho desitgin. Tots els assistents 
podran gaudir d’una copa de 
cava gratuïta en aquest espai 
per gentilesa de les Caves Mas 
de la Basserola. 
S’han convidat als membres 
de les associacions de mares 
i pares de totes les escoles de 
la comarca i també a totes les 
regidories d’ensenyament i 
educació de tots els municipis 
de l’Anoia.
Des del 2015 s’implanta a 
Igualada una de les franquí-
cies de papereria més impor-
tant amb més de 300 botigues 
a nivell mundial. Des del co-
mençament han apostat per 
portar a la comarca de l’Anoia 
les millors marques de mate-
rial escolar, d’oficina, ofimà-
tica, mobiliari, informàtica 
i copisteria sempre amb els 
preus més baixos. Donant un 
servei de qualitat i proximitat 
tant a particulars, empreses i 
especialment, a centres edu-
catius. Oferint un servei de 
transport gratuït als clients i 
sense comanda mínima. 

EXPOSCHOOL by Bureau Vallée
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ARGENÇOLA / LA VEU 

El diumenge 14 d’abril 
va finalitzar el Curs de 
marxa nòrdica amb una 

passejada fins la Vall de Ro-
camora i un dinar de comiat 
per a tots els participants en el 
qual van gaudir d’una cassole-
ta d’espelta i verdures cuinada 
amb productes locals km0, 
l’espelta d’agricultura ecològi-
ca Pep Mestre i les verdures de 
Tres Unces.
El curs, organitzat per l’Ajun-
tament d’Argençola i Rural 
Salut, ha constat de 6 sessions 
mensuals, des del mes de no-
vembre al d’abril , i han aplegat 
a més de 300 participants que 
han gaudit de l’entorn natural 
del municipi, combinant salut 
i paisatge.
En la primera sessió, de l’11 de 
novembre, van anar cap Alba-
rells. La segona, el 16 de de-
sembre , va ser un Especial per 
la Maratò que els va portar fins 
a Clariana. A la tercera, el 20 
de gener, van acabar amb una 
visita a Agricultura ecològica 
Pep Mestre. La quarta, el 17 
de febrer, van visitar al pou de 
gel i al castell d’Argençola. A la 

cinquena, el 17 de març, van 
anar fins Gorg de #Contrast . 
I a la darrera, del passat diu-
menge, a la Vall de Rocamora
Marina Berenguer, regidora de 
Cultura i Turisme de l’ajunta-
ment d’Argençola, considera 
que ‘l’experiència ha resultat 
molt satisfactòria, tant per la 
nombrosa participació, entre 
30 i 35 assistents en cadascuna 
de les sessions, com pels moni-
tors, l’Ester Corrales i el Natxo 
Oñatibia de l’empresa bergue-
dana Rural Salut, que han sa-
but donar un caire lúdic a les 
sortides i han entusiasmat als 
participants’. ‘Molts d’ells, afe-
geix, ja han manifestat l’inte-

Finalitza el curs de Marxa Nòrdica 
d’Argençola, una experiència amb 
molt èxit

rès en repetir si es fa una nova 
edició’.
El curs s’inscriu dins ’Xino 
Xano’, un cicle de caminades 
gratuïtes obertes a tothom i de 
caràcter familiar, per donar a 
conèixer el terme municipal i 
convidar a tothom a gaudir del 
seu entorn natural, combinant 
salut i paisatge, organitzat per 
l’Ajuntament d’Argençola amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona.
El cicle és tancarà el proper 
maig, en una data encara per 
determinar, amb la camina-
da ‘Conrear, caminar, llegir’ a 
càrrec de Josep Mestre i Marta 
Berenguer.      

CALONGE DE S. / LA VEU 

Dilluns de Pasqua se 
celebrarà la tradicio-
nal Festa del Panellet 

a Santa Fe de Calonge de Se-
garra.
Els actes començaran a partir 
les 9.30 h amb l’esmorzar “Ta-
rifa plana”, consistent en: bo-
tifarra, cansalada i arengades 
a la brasa, pa, vi i aigua fins 
a esgotar existències, tot per 
3 € (la manera de cuinar-ho 
va a càrrec de cadascú). A 
les 10 h s’obrirà la fira la qual 
comptarà amb expositors de 
la zona, i productes i serveis 
de proximitat. Durant el matí 
els Amics forjadors de Mer-
cantic oferiran una exhibició 

de forjadors; hi haurà una de-
mostració de pintura grafiti 
artístic, a càrrec de Pintura 
mural Barcelona; i l’Associa-
ció d’Equinoteràpia Cal Gra-
ells farà passejades en ponis. 
Per als més menuts hi haurà, 
a partir de les 12 h, tallers i 
espectacles de circ, amb la 
companyia Tot Circ.
A les 11.30 h se celebrarà 
l’Eucaristia, amb l’acompa-
nyament de la coral Ressons 
de Calaf. Seguidament tindrà 
lloc la benedicció i el repar-
timent del panellet, a càr-
rec enguany de les cases Cal 
Ninet i la Casablanca. A les 
13 h l’Associació Cultural i 
Recreativa Calamanda oferi-
rà una cantada de caramelles.

Tot a punt per la Festa 
del Panellet

VECIANA / LA VEU 

El proper diumenge dia 
21 d’abril es celebrarà 
la festivitat de Pasqua 

Florida i, com no podia ser de 
cap altra manera, el municipi 
de Veciana la viurà amb les 
tradicionals  Caramelles.
Les cançons triades per 
aquest any han estat “La pri-
mavera”, “Ton pare no té nas”, 
“Quina taula tant ben parada”, 
“Cucut Bromista”, “La presó 
de Lleida” i “Més Lluny”. Pel 
que fa a les danses el grup 
dels petits oferiran els balls 
de “Bon dia”, “El petit vailet” 
i “Ton pare ball el drac” i el 
grup dels grans la “Bolangera 
de Cardós”.

Les cantades i ballades es 
concentraran totes durant el 
diumenge al matí i es faran a 
tres punts del municipi. Així 
tenim que el diumenge de 
Glòria començarà a les 11 del 
matí amb la missa a l’església 
de Sant Pere del Vim. L’acte, 
oficiat per mossèn Carles Ri-
era, estarà acompanyat per 
les veus del grup de carame-
llaires. En sortir de l’ofici es 
cantarà i ballarà a la plaça de 
mossèn Esteve Prat del ma-
teix nucli. A continuació el 
grup es desplaçarà cap al Ca-
sal dels Germans de la Salle, a 
Segur, i al nucli de Veciana on 
hi arribaran a ¾ d’una i 2/4 
de dues de la tarda respecti-
vament.

Arriba la Pasqua i les 
Caramelles a Veciana

CALAF / LA VEU 

Calaf Cultura Jove és un 
projecte social impulsat per 
l’Ajuntament de Calaf que 
té l’objectiu d’afavorir l’accés 
dels joves d’entre 12 a 35 anys 
de Calaf a espectacles de te-
atre, dansa i concerts de les 

programacions estables del 
Casino i del Casal de Calaf, 
oferint descomptes del 50%.
Fins ara, els joves havien de 
fer dos passos per benefici-
ar-se’n. Primer, havien d’anar 
a buscar un val de descompte 
durant els 5 dies anteriors a 
l’espectacle a l’Ajuntament o 

una tarda a l’Oficina de Turis-
me i després, el mateix dia de 
l’espectacle, entregar-lo a la 
taquilla al comprar l’entrada.
Després de la prova pilot, s’ha 
decidit consolidar el projec-
te de Calaf Cultura Jove mi-
llorant el sistema de compra 
d’entrades i oferir-lo en línia. .

Els descomptes del Calaf Cultura Jove, 
ara també a través de la compra ‘online’

ARGENÇOLA / LA VEU 

La regidoria de gover-
nació de l’ajuntament 
d’Argençola ha posat 

en coneixement dels serveis 
d’ emergència de Catalunya 
la localització de les masies 
del terme municipal, via co-
ordenades GPS, per a garan-
tir un millor servei en cas de 
necessitat.
El terme municipal d’Argen-
çola té una extensió de 47,10 
km² i ocupa el quart lloc co-

marcal en extensió. Està for-
mat per 8 nuclis de població 
i més d’un centenar de masies 
disseminades. Això i també 
els nombrosos camins exis-
tents fan que l’arribada a un 
dels masos en cas d’emergèn-
cia sigui una tasca complica-
da per als qui no coneixen el 
territori. 
Aquesta mesura pretén faci-
litar que els serveis mèdics 
o de seguretat redueixin el 
temps de resposta quan se’ls 
requereixi. 

Argençola lliura la localització 
GPS de les masies del terme 
municipal 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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Espai patrocinat peresports

FUTBOL / PERE SANTANO 

CF GAVÀ 1
CF IGUALADA 3

Els blaus visitaven a un 
equip que s’està jugant 
no baixar de categoria, 

un CF Gavà, que encadenava 
tres victòries de manera con-
secutiva i que rebia a l’Iguala-
da amb la intenció de seguir 
amb la mateixa línia.
Per la seva part, els iguala-
dins no es volien despenjar 
dels llocs capdavanters, des-
prés de la derrota davant de 
l’Andorra i volien demostrar 
el seu nivell en un camp de 
primera fila com és el de la 
Bòbila.

Els primers minuts van ser 
estèrils, per part dels dos 
equips. Molt tempteig i im-
precisions al mig del camp, 
que provocava que no es ve-
iessin ocasions de gol. Però 
una gran jugada de Franco, 
va fer que li fessin un penal. 
Llobet no el va fallar i obria 
el marcador. Tan sols dos 
minuts més tard, una incur-
sió per banda de Franco, era 
aprofitada per Goran per am-
pliar el marcador.
No obstant, el matx va donar 
un gir inesperat, quan al mi-
nut 26, Iñaki va ser expulsat 
per unes mans a dins l’àrea. 
El Gavà va fallar el penal, 
però s’obria un nou panora-
ma d’enfrontament, amb uns 

blaus en inferioritat. Afortu-
nadament, Joel, just a les aca-
balles de la primera meitat, 
amb un xut de falta magistral, 
feia el tercer. A la segona part 
s’hauria de sofrir.
Així va ser, com els blaugrana 
van posar setge a la porteria 
d’Alfonso, amb constants cen-
trades i un joc molt vertical. 
Al minut 66, el Gavà retallava 
distàncies. El matx es posa-
va trepidant. Però l’ofici dels 
igualadins va ser suficient, 
com per mantenir l’avantatge 
i sumar els tres punts.
Amb aquest resultat, l’equip 
es manté a la part alta de la 
classificació i marxa a l’atura-
da de Setmana Santa amb 49 
punts.

Brillantor i ofici Sumant sensacions

FUTBOL / PERE SANTANO 

CF PALLEJÀ 1
CF IGUALADA 2

Les blaves tenien un en-
frontament davant un 
rival de la zona baixa 

de la classificació. I això ho 
volien aprofitar per aconse-
guir l’objectiu d’aquest final 
de temporada, acabar amb les 
millors sensacions possibles.
D’aquesta manera, l’equip va 
sortir molt bé, amb una pres-
sió molt alta, sense deixar 
respirar al rival. I això va fer 
que, al minut 10, Aina obrís 
el marcador. A partir d’aquí, 
constants atacs igualadins 
que no van ser convertits en 

gol. S’arribava al descans amb 
una imatge immillorable.
A la represa, les locals van fer 
un pas endavant i van acon-
seguir igualar el marcador. 
Però lluny d’abaixar el cap, les 
anoienques van reaccionar i 
van ser capaces de tornar-se a 
posar per davant al lluminós.
Els últims minuts, l’equip va 
sofrir bastant amb les cons-
tants centrades de les locals. 
Però el resultat no es va mou-
re més i l’equip sumava la se-
gona victòria consecutiva.
Amb aquest triomf, les juga-
dores d’en Jordi Torres sumen 
27 punts i la setmana vinent, 
rebran l’AEM, en l’última jor-
nada de la competició.

Derrota injusta de la 
Penya Bètica a Rubí

FUTBOL / LA VEU 

Sense cap mena de dub-
te, el millor partit de 
futbol vist a Les Comes 

aquesta temporada. Futbol 
del bo i de debò. Acabaríem 
els adjectius per posar negre 
sobre blanc el que es va veure 
damunt la gespa. Un equip, 
La Guàrdia, molt jove, tècnic, 
rápids i amb molt bon cri-
teri de pilota i a l’altra banda 
l’AVI, molt veterans, discipli-
nats, patidors, solidaris i que 
van posar contra les cordes 
un dels equips capdavanters 
del campionat.
Primera meitat amb una 
Guàrdia ràpida, elèctrica, le-
tal i que tan sols amb vint i 
tres minuts va posar un mar-
cador de zero a tres. Al 29, 
Pep Padró va escurçar distàn-
cies amb un xut creuat i al 32 
Joan Costa va fer el dos a tres, 

marxant al descans amb un 
avantatge per la mínima dels 
visitants. Al segon període, 
els de Sant Vicenç van anar 
guardant la roba. A mesura 
que el cronòmetre avançava, 
tots dos conjunts van anar 

FUTBOL / LA VEU 

Una Bètica necessitada 
de punts es va despla-
çar a casa del segon 

classificat.
Una alineació amb cinc de-
fenses que en principi sem-
blava conservador, però al 
passar els minuts, els va do-
nar confiança. 
Sanches va tenir la primera 
en un mà a mà que va tapar 
el porter, Balle va triangular 
molt bé i va quedava de cara 
però el porter la va tornar a 
aturar. Al minut 45, jugada 
polèmica i penal a favor de 
l’equip local. El penal ben xu-
tat el va arribar a fregar Prie-
go però va acabar entrant. 1 
a 0.
A la segona part l’equip va 
entendre molt més la supe-
rioritat. Els centrals obrien 
el camp, Vilches i Tony eren 
dos coets por les bandes, Jai-
me i Xabi movien a tot l’equip 

i Isco va passar a ser el tercer 
central. Els locals no sortien 
del seu camp, estaven lligats 
de mans. Potser l’ímpetu o el 
veure-ho tan clar va empè-
nyer a la Penya Bètica 10 me-
tres més al camp rival. Grima 
d’una banda, Dani per l’altre 
es desdoblaven i passaven a 
l’atac. Una centrada perfec-
te de Dani la rematava amb 
el pit Sanches i anava al tra-
vesser. Una gran sortida de la 
Penya, Jaume habilitava Balle 
que tenia un mà a mà clar 
que aturava el porter. Els lo-
cals mai van saber a què jugar 
però tenien contra les contres 
la Bètica, que deixava molt 
camp a la seva esquena. Des-
prés de tres ocasions conse-
cutives, els de Rubí van mar-
car el segon i definitiu gol.
La Penya va seguir amb un 
joc molt agradable per la vista 
però que no va acabar tenint 
el premi del gol.

Estel·lars
perdent frescor i l’emoció del 
marcador va tenir ambdues 
aficions amb l’ai al cor, rega-
lant una de les millors tardes 
de futbol vistes a Les Comes. 
Al final, 2-3 per La Guàrdia. 
Estel·lars.

A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00
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Càstig excessiu a l’Igualada Rigat a la 
seva visita a La Coruña
HOQUEI PATINS / LA VEU 

DEPORTIVO LICEO 7
IGUALADA RIGAT 2

L’Igualada Rigat va per-
dre per 7-2 en el partit 
que el va enfrontar al 

Deportivo Liceo, en el partit 
pertanyent a la 25a jornada. 
El marcador va ser molt més 
ampli del que es va veure a la 
pista, amb un joc conservador 
i en diversos trams del partit, 
igualat.
El matx va començar costa 
amunt per l’Igualada Rigat, 
amb un gol de Sergio Miras 
quan només era el primer mi-
nut de joc. Els arlequinats van 
buscar l’empat, en un tram del 
partit on es va veure un inter-
canvi de cops, sense domina-
dor clar i amb bones interven-
cions dels porters. Els homes 
de Ferran López van empatar 
al minut 10, per mitjà d’Oriol 
Vives, que no va celebrar el gol 

al seu ex equip.
L’alegria va ser curta perquè 
Martín Payero va tornar a 
avançar els gallecs a la jugada 
següent. El partit va adoptar 
una tònica molt similar; el 
Deportivo Liceo es mantenia 
fort a casa i demostrava la seva 
qualitat de segon classificat, 
però l’Igualada Rigat va saber 
defensar-se i no patir en excés. 
Tot i això, Marc Coy va tornar 
a avançar el Liceo a falta de sis 
minuts i amb el 3-1 es va arri-
bar al descans.
A la represa, Jordi Méndez va 
reduir distàncies quan s’havien 
jugat dos minuts, però com ja 
va passar a la primera part, Jo-
sep Lamas va anotar de forma 
immediata i va establir el 4-2. 
Aquest resultat es va mantenir 
durant gairebé nou minuts, 
un tram on els dos equips van 
alentir el ritme de joc i no es va 
gaudir d’ocasions clares.
Els gallecs van estar molt en-
certats i en els minuts 37 i 38, 

on Carlo Di Benedetto i Marc 
Coy van anotar dos dianesmés 
i el marcador va pujar al 6 a 2. 
Roger Bars va veure una tar-
geta blava al minut 43, quan 
el Liceo ja estava a nou faltes. 
Carlo Di Benedetto va ser l’en-
carregat d’executar-la i va ba-
tre a Elagi Deitg, fent el 7 a 2 
definitiu. Els arlequinats van 
tenir l’ocasió de reduir distàn-
cies amb una falta directa per 
la desena falta del Liceo, però 
Sergi Pla no va poder transfor-
mar-la.
L’Igualada Rigat no tornarà a 
jugar fins el 27 de març, dia 
que el Barça Lassa visitarà el 
Pavelló de Les Comes, on es 
podria proclamar campió de 
lliga.

Fitxa tècnica
IHC RIGAT 2 (1/1) Elagi, Pla, 
Met Molas, Ton Baliu i Oriol 
Vives (1), equip inicial. Tety, 
Bars i Méndez (1). M.del Valle.

ESQUÍ / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana a l’estació 
de la Vall de Boí, es 

va celebrar la traca final de la 
temporada amb més de 200 
corredors d’esquí alpí U14/
U16 amb el Gegant i l’eslàlom.
El dissabte amb la modalitat 
de GS, la igualadina Sara Mit-
jans es va quedar amb “la mel 
als llavis”, ja que va quedar 4a 
a 0,15 segons del podi.
I amb un diumenge d’infart, 
la Sara es va proclamar Cam-
piona en fer a la primera mà-

niga 1a, i a la segona màniga 
2a, i el total de cursa 1a.
Dilluns es va celebrar el paral-
lel amb les millors 16 de Lliga 
on la Sara va ser eliminada a 
vuitens de final.
Grans resultats aquesta tem-
porada, que porten a l’opti-
misme de poder afrontar la 
temporada vinent ja a Juve-
nils. Això sí, la temporada 
vinent ja comença aquest 
final de primavera per co-
mençar a tenir un fons físic 
correcte per les carreres que 
comencen el mes de desem-
bre.

La igualadina Sara 
Mitjans, campiona de 
Catalunya en eslàlom



38  |  ESPORTS Dijous, 18 d’abril de 2019

BTT / LA VEU 

La VolCAT és tota una 
institució en el calen-
dari biker, no només 

nacional, sinó internacional. 
Poques carreres per etapes al 
món poden presumir de tenir 
la història que té darrere seu 
aquesta prova. Han passat 15 
anys des que la VolCAT es va 
estrenar en el panorama biker 
marcant un abans i un des-
prés al nostre país. El seu for-
mat de 3 dies de competició 
va atreure als bikers des de 
l’inici i des d’aquella primera 
edició es va veure que anava 
a ser una prova marcada-
ment internacional. Els seus 
primers vencedors ja van ser 
destacats bikers estrangers. 
En tots aquests anys només 
dos corredors nacionals han 
aconseguit imposar-se a la 
prova i dues corredores del 
nostre país (això sí, 5 ocasions 
en total) s’han endut el triomf 

en la categoria femenina. Un 
bon termòmetre per mesurar 
l’excepcional nivell de partici-
pació que s’ha viscut, històri-
cament, a la VolCAT.
Tot i que el cor de la VolCAT 
són els seus més de 1.000 
bikers aficionats que l’escu-
llen per passar una Setmana 
Santa diferent, la VolCAT va 
donar un canvi de rumb fa 
2 anys per ser més que una 
simple carrera de mountain 
bike. Va passar a ser la Vol-
CAT Festival. Un esdeveni-
ment on el focus està posat a 
la competició però en la qual, 
al seu voltant, hi ha multitud 
d’activitats i facilitats perquè 
els aficionats passin uns dies 
en el millor ambient possible.

Igualada, 
centre de la VolCAT
L’adopció d’Igualada com a 
seu central de la prova tam-
bé ha portat la VolCAT a un 
altre nivell. D’una banda faci-

litant la logística i, de l’altra, 
permetent a l’organització 
treballar en els recorreguts 
any rere any, realitzant un 
constant manteniment dels 
senders, buscant noves alter-
natives i polint, a poc a poc, 
unes etapes que només fan 
que millorar any rere any. El 
seu disseny té una premissa 
clara: oferir el MTB més di-
vertit. Donar protagonisme 
a aquests senders en els que 
poden gaudir des dels mi-
llors corredors del planeta als 
bikers que afronten la seva 
primera carrera de diversos 
dies. Aquest any, per conti-
nuar mantenint el seu estatus 
UCI, la VolCAT passa a ser de 
4 dies per primera vegada en 
la seva història.  

Més competència que mai
En el pla competitiu la Vol-
CAT no defrauda. Any rere 
any acudeixen a ella els mi-
llors bikers del panorama 

mundial, especialment espe-
cialistes en bike-marató, però 
també corredors de XCO a la 
recerca dels cobejats punts 
UCI. Això permet als aficio-
nats conviure de forma pro-
pera amb els corredors que 
són protagonistes de les mi-
llors competicions durant tot 
l’any i per tot el planeta. Més 
de 20 nacionalitats es reuni-
ran a la VolCAT aquests dies. 
La llista de grans noms 
d’aquest any és inacabable: 
l’equip DMT Racing ambHans 
Becking i José Dias al capda-
vant. Però no ho tindran fà-
cil, David Valero vol col·locar 
a la seva MMR al capdamunt 
del podi, i el biker andalús ja 
sap el que és guanyar proves 
de diversos dies. Encara amb 
això no serà un duel entre 
dos. El rus Alexey Medvedev, 
de l’equip ASD Cicli Taddei, 
actual campió d’Europa de 
bike-marató, també és aspi-
rant a tot. Un bon exemple 
de com la VolCAT reuneix 
bikers de tot tipus està en la 
participació de Titouan Per-
rin-Ganier, de l’equip Focus 
MTB Team, campió del món 
de Eliminator i que, de ben 
segur, tindrà la seva vista fi-
xada en el Eliminator que se 
celebra després de l’última 
etapa. Un Eliminator en el 
qual ja va ser pionera la Vol-
CAT introduint-se en la seva 
primera edició el 2004. Del 
potent equip Torpado Sud 
Tirol participen Peeter Pruus 
i Riccardo Chiarini. L’italià 
Cristian Cominellidel Soudal 
Lee Cougan Racing Team, 
l’alemany Sascha Weber, o el 
bolivià Ever Alejandro Gó-
mez de l’equip Olympia Fac-
tory Racing, són alguns dels 
destacats a lluitar per les pri-
meres places. Pel que fa a al-

tres noms destacarem també 
a Francesc Guerra de l’equip 
BUFF Scott o Guillem Muñoz 
del TBellés, seran part dels 
bikers nacionals cridats a des-
tacar ja que ja ho han fet en 
anteriors edicions.
I no oblidem grans noms per 
a la història, ex corredors 
professionals de la talla d’Ós-
car Freire, excampió del món 
de ciclisme de carretera, que 
tampoc voldrà perdre el 15 
aniversari de la VolCAT.
En categoria femenina la ba-
talla es presenta molt més 
oberta. L’any passat la prova 
va ser dominada amb mà de 
ferro per Katazina Sosna, de 
l’equip Torpado Sud Tirol, 
enguany intentarà defensar el 
triomf. Els seus contrincants 
són també moltes: Eva Lec-
hner, companya d’equip, Na-
talia Fischer del MMR, Elena 
Gaddoni, Silvia Scippioni de 
l’equip ASD Cicli Taddei, en-
tre moltes altres.
 
La VolCAT, molt més que 
una cursa, per a tots
Des del punt de vista Open, 
centenars d’aficionats de tota 
la geografia d’Espanya i de 
molts altres països participa-
ran novament o per primera 
vegada en la seva gran aven-
tura biker de l’any. Per a molts 
d’ells és la seva gran il·lusió i 
són els seus dies de vacances 
de Setmana Santa. Molts me-
sos de preparació amb pluja 
o fred durant l’hivern per ar-
ribar en les millors condici-
ons. De ben segur que l’esforç 
haurà valgut la pena quan el 
diumenge creuin la meta de 
l’última etapa i es convertei-
xin en finishers de la VolCAT.
La VolCAT arrenca avui di-
jous i s’acabarà el proper diu-
menge 21 d’abril.

La VolCat comença a recórrer els corriols de l’Anoia des 
d’avui dijous i fins diumenge amb ciclistes d’alt nivell

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

carboni 13 kg. 225€ mes   alumini 16kg. 150€mes  · 24 quotes sense interesos

 NOVETAT 2019 
GRAVEL E-BIKE 
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El Monbus Igualada dependrà d’ell 
mateix per classificar-se per al play-off 
d’ascens en l’última jornada
BÀSQUET / LA VEU 

MONBUS IGUALADA 75 
CB SALOU 66

Només queda un par-
tit per acabar al fase 
regular i el Monbus 

C.B. Igualada depèn d’ell ma-
teix per assolir la classificació 
pel play-off d’ascens a la cate-
goria LEB plata.
Després de la treballada vic-
tòria davant el CB Cornellà, 
els igualadins rebien el CB 
Salou, un equip de molta qua-
litat que no tenia res a perdre. 
Per altra banda, els locals ne-
cessitaven guanyar per seguir 
depenent d’ells mateixos. Els 
de l’Anoia es veien condicio-
nats per la càrrega acumulada 
al llarg de la temporada, però 
no hi havia excuses, s’havia 
treballat per poder afrontar el 
partit en les millors condici-
ons possibles.
El Salou començava encertat 
des del perímetre i amb dos 
llançaments des de més enllà 
de la línia de tres punts posa-
va el 0-6 inicial. I després del 
3-8, un parcial local de 8-0 
avançava els igualadins 11-8. 

Però els visitants s’enduien el 
primer quart 16-19.
El segon quart no va tenir 
res a veure amb el primer. 
Les imprecisions per part de 
l’Igualada van desaparèixer, 
es van fer forts al darrera 
oferint un gran nivell i activi-
tat defensiva que els permetia 
anotar cistelles de contraatac. 
Van capgirar el marcador i 
amb el 29-23 un parcial de 
9-0 pels locals els tornava a 
donar un marge de 8 punts 
punts de diferència. Es man-
tenia el parcial per acabar el 
quart 26-13 aconseguint així 
un nou màxim avantatge pels 
de l’Anoia de deu punts de di-
ferència. S’arribava al descans 
43-32.
Després d’un segon quart 
molt seriós per part dels igua-
ladins, la represa va seguir el 
mateix guió. Amb l’exigència 
i el bon nivell defensiu dels 
locals es va ampliar el màxim 
avantatge fins als 17 punts de 
diferència. El marcador al fi-
nal del tercer quart era de 62-
45.
Un últim quart condicionat 
per l’acumulació de faltes va 
reduir el to defensiu i la flu-

ïdesa i eficàcia ofensiva. I el 
Salou s’acabava enduent l’úl-
tim quart amb un parcial de 
14-21. El partit finalitzava 
amb la victòria 75-66 dels 
igualadins.
Amb aquesta victòria, els de 
l’Anoia segueixen depenent 
d’ells mateixos en una darre-
ra i última jornada, ja que el 
C.B. Quart – Germans Cruz 
s’enduia també el matx da-
vant el Mataró Parc Boet. El 
proper dissabte 27 d’abril a 
les 7 de la tarda, el Monbus 
C. B. Igualada visitarà la pista 
del CB Martorell en la darre-
ra jornada de lliga. La victò-
ria els donaria el passaport al 
play-off d’ascens, però en cas 
de derrota si l’Anagan Olivar 
s’imposa al C.B. Quart-Ger-
mans Cruz també els donaria 
el passi al play-off.

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (9), Sergi Carrión 
(16), Miquel Benito (2), Edu 
Burgès (14), Jordi Torres (12), 
Carles Fons (15), Jaume Tor-
res, Pau Camí (2), Toni La-
molla, Alex Matencio, Arnau 
Latorre, Roger Pérez (5).

Foto: Joan Guasch

BÀSQUET / LA VEU 

CB IGUALADA 57
CB VILADECANS 63

L’Yvette Pons Sènior 
femení rebia el passat 
dissabte a Les Comes el 

líder de la lliga, el Viladecans. 
Des del principi del partit la 
superioritat física per part 
del rival va posar en proble-
mes a les jugadores interiors 
igualadines, sobretot en l’as-
pecte rebotejador. Però gràci-
es al seu esperit lluitador i al 
gran moviment de pilota en 
el camp ofensiu, les locals van 

ser capasses de ficar-se per 
davant en el marcador aca-
bant el primer quart 15-12. 
Durant el segon període l’alt 
ritme de joc en els dos equips 
va regalar un quart molt dis-
putat rondant els 20 punts per 
equip i deixant el marcador a 
la mitja part en 35-31 La se-
gona meitat va estar marcada 
pel gran encert exterior per 
part del Viladecans que final-
ment es va emportar la victò-
ria amb el resultat de 56-63. 
Després d’aquest cap de set-
mana d’aturada de Setmana 
Santa, l’equip es desplaçarà a 
l’Hospitalet de Llobregat

L’Yvette Pons Igualada 
cau a Les Comes contra 
el líder de la lliga

FUTBOL SALA / LA VEU 

El passat 11 d’abril va 
finalitzar la Lliga de 
Futbol Sala de Vilano-

va del Camí, organitzada pel 
Servei d’Esports de Vilanova 
del Camí. Aquest any la lliga 
ha comptat amb l’equip de 
l’Associació Salut Mental Ca-
talunya Anoia (SMCAnoia), 

format majoritàriament per 
jugadors amb algun tipus de 
problema de salut mental. 
Cal destacar l’esportivitat i el 
suport de l’organització i de 
tots els equips participants, 
competint de tu a tu i mos-
trant novament, que a partir 
de l’esport, es poden treballar 
els valors d’igualtat, respecte i 
compromís social.

SMCAnoia finalitza la 
Lliga de Futbol Sala de 
Vilanova Camí

Dissabte 27 d'abril, a les 19h
al Pavelló Municipal Martorell...

CB Martorell - Monbus CB Igualada
Una victòria suposa disputar el play-off d'ascens!

Dissabte vinent vine a Martorell, podem fer història!

Reserva't 

aquesta  
data: 
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Abdessamad Oukhelfen 
(CAI), campió d’Espanya 
Sub-23 en 10.000 metres
ATLETISME / LA VEU 

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

solir dissabte passat el títol de 
Campió d’Espanya Sub-23 en 
els 10.000 m.ll. corresponents 
al Campionat d’Espanya de 
Fons en Pista en diferents 
categories, què es va dur a 
terme a Burjassot (Valencia) 
conjuntament amb el Trofeo 
Ibérico, i amb el Campionat 
dels 10.000 m.ll. de Portugal.
Participaren en les diverses 
curses els atletes capdavan-
ters de l’especialitat d’Espanya 
i Portugal, entre ells 3 atletes 
del CAI Petromiralles, amb 
una brillant actuació global.
Abdessamad Oukhelfen as-

solia l’Or en els 10.000 m.ll. 
en categ. Sub-23 masc. amb 
28’30”03, mínima per al 
Campionat d’Europa Sub-23 
i récord de Catalunya de la 
categoria, assolint, a més, la 
4ª posició absoluta en la pro-
va, per davant de Fernando 
Carro (Nike) 5è i de David 
Palacio (Fent Camí Mislata) 
6è, en una sensacional actua-
ció de l’atleta del CAI. Abdel-
hakim Hamid era 9è estatal 
amb 31’52”06, marca perso-
nal, també en els 10.000 m.ll. 
en categ. Sub-23.
El Juvenil Riduan Boulbayem 
assolia una molt destacada 5ª 
posició al Campionat d’Espa-
nya Sub-18 dels 5.000 m.ll. 
amb 15’36”76, marca perso-
nal de l’igualadí.

ATLETISME / LA VEU 

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

Petromiralles aconseguiren  
el 6è lloc global, confirmant 
la seva classificació per a la 
Final “A”, a la 2a jornada del 
Campionat de Catalunya de 
clubs, que es va dur a terme 
dissabte,  a les pistes de Les 
Basses de Lleida i disputarà la 
final “A” el proper 5 de maig.
En la puntuació global de les 
dues Jornades el CAI Petro-
miralles, amb 50.863 punts, 
està situat en 6è lloc entre 
els 34 clubs participants, per 
darrera del Cornellà Atl. 1r 
amb 54.438 punts, del F.C. 
Barcelona, 2n amb 53.663 p., 
de l’A.A. Catalunya, 3r amb 
53.053 p., de l’ISS-L’Hospita-
let.
En la 2a Jornada del grup 
“A” de dissabte a les pistes 
de Lleida, el CAI Petromira-
lles, amb diverses baixes en 
la seva formació, va ser 1r 
amb 24.378 punts, seguit del 
Lleida U.A.  2ns amb 23.487 
punts i del  C.A. Tarragona, 
3rs. amb 21.634 punts.
De l’actuació dels i les atle-
tes igualadins, van sobresor-
tir  els primers llocs de Marc 
Sánchez en salt d’alçada, amb  
2,05 m. i de Jordi Yoshinori  
Matsuoka en salt de llargada, 
amb 7,20 m. Els segons llocs 
de Lahcen Ait Alibou  en 
5.000 m.ll. amb 14’44”01 i de 
Rubén Piñol en els 5.000 m. 
marxa, amb  26’36”56. 
En femenines van  sobre-
sortir les  victòries de Nora 
Taher en triple salt amb 12,55 
m., d’Anna Asensi en 200 
m.ll. amb 25”91, de Cristina 
Fernández en disc, amb 33,35 
m., de Naima Ait Alibou en 
5.000 m.ll. amb 18’51”51, i 
del relleu de 4 x 400 m. for-
mat per Marcel·la Solé -Júlia 
Solé - Berta López i Naima 
Ait Alibou, amb 4’13”62. El 
segon lloc de Berta López en 
els 800 m.ll. amb  2’24”42, i 
els 3rs de Laura  Giménez 
en els  5.000 m. marxa, amb 
29’46”67 i de Martona Segura 
en perxa  amb 3,10 m., igual-
ment entre altres destacades 
actuacions de les anoienques. 
Les posicions i marques dels i 
les atletes del CAI Petromira-
lles  foren les següents:
Masculins:
200 m.ll.  
4-Eduard Guzmán - 23”39
11- Jou Morcillo -25”12  
              

800 m.ll.       
4- Gerard Farré - 2’01”43 
10-Sergi  Santamaria - 2’06”67

400 m.t.  
3-David Muñoz - 1’03”21
7-Roger Suria - 1’06”26 

5.000 m.ll.  
2-Lahcen Ait Alibou-
14’44”01   
6-Abderrazak Samaou-
16’14”45

5.000 m marxa
2- Rubén Piñol - 26’36”56

Salt Alçada  
1- Marc Sánchez  - 2,05 m.
3- Santi Ramos -  1,92 m.
  
Salt Llargada   
1-Jordi Y. Matsuoka - 7,20 m. 
3- Oriol Castells  - 6,36 m.     

Javelina  
3-Alex González  -45,66 m.
8- Aleix Llorens - 36,39 m. 
 
Pes    
3- Ramon Sánchez Piqué  - 
11,89 m.  
6- Josep Mª  Lagunas -10,60 m. 
 

4 x 400 m. masculí
5è lloc equip del CAI amb 
Eduard Guzmán - Cesc 
Lacueva - Roger Suria i Jan 
Bisbal -3’50”48 -

Femenines:
200 m.ll.  
1- Anna Asensi  - 25”91
5- Marta Galló - 26”36  
            
800 m.ll. 
2- Berta López - 2’24”42
5- Marcel·la Solé - 2’29”48

5.000 m.ll.  
1- Naima Ait Alibou  - 
18’51”51

4- Marta Llagostera - 
20’03”27

5.000 m.  marxa       
3- Laura Giménez  -  29’46”67
4- Silvia González - 30’15”94

400 m. tanques
5- Júlia Solé  - 1’14”41
11- Mariona Rodríguez  -  
1’20”23

Salt Perxa
3- Martona Segura - 3,10 m.
11- Carla Elías - 2,40 m.

Triple Salt
1- Nora Taher - 12,55 m.
8- Silvia Hohnhaussen  -  
10,06 m.

Disc
1- Cristina Fernández - 33 ,35 
4- Marta Garrido - 25,34 m.

Martell
7- Nuria Rey - 24,84 m.
8- Iona Macià - 24,24 m.

4 x 400 m. femení
1eres  equip del CAI amb 
Marcel·la Solé - Júlia Solé -
Berta López - Naima Ait Ali-
bou - 4’13”62 -

El CAI es classifica per a la  final “A” 
del Campionat  de Catalunya de Clubs

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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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

Victòries de Toni Bou al trial de 
Vendée i de Sergi Ribau i Arnau 
Maura a l’estatal d’Olvan
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Intens cap de setmana 
de trial el passat i en el 
qual els pilots anoiencs 

van obtenir uns formidables 
resultats tant al trial de les 
nacions indoor a la ciutat 
francesa de Vendée com en 
el campionat estatal a l’aire 
lliure a la població bergue-
dana d’Olvan.
El trial de les nacionals indo-
or, verdader campionat del 
món per nacions, un any més 
va veure el domini de l’equip 
estatal espanyol format pel 
pilot pierenc Toni Bou amb 
Montesa i el basc Jaime Bus-
to amb GasGas. En segona 
posició es classificà l’equip 
francès i en la tercera el de 
la Gran Bretanya. Era la vui-
tena vegada que Bou es pro-
clamava vencedor d’aquesta 

competició.
Una vegada acabat el tri-
al francès, aquestes eren les 
paraules de l’anoienc Toni 
Bou: “Estem molt contents 
d’aquesta victòria. Sempre és 
difícil guanyar a França, per-
què el públic francès dóna 
suport molt fort als seus pi-
lots, però estem molt satis-
fets de com ha anat. Tenim 
molt bona compenetració 
amb Jaime i la cursa ha anat 
molt bé. A la final potser ens 
hem relaxat una mica per-
què teníem un bon coixí de 
punts. Hi havia pressió en les 
dues primeres voltes perquè 
les zones no eren molt com-
plicades, però al final, un al-
tre títol més, del qual estem 
molt orgullosos”.
Després d’Arnedillo, el segon 
trial puntuable pel campi-
onat estatal a l’aire lliure es 

va disputar aquest diumenge 
pels voltants de la població 
berguedana d’Olvan amb la 
participació de varis pilots 
anoiencs. Aquest trial pun-
tuava per totes les categories 
menys la de TR1, és a dir la 
de professionals ja que dos 
d’ells Bou i Busto partici-
paren la nit anterior al trial 
francès de Vendée.
A la categoria TR2 victò-
ria de Sergi Ribau -Sher-
co- del Piera Scan, cinquè 
Àlex Canales -GasGas- de la 
Cent Peus i sisè Pol Mediñà 
-TRRS- del Piera Scan. A la 
categoria Juvenil A, tercer 
lloc de Marc Piquer -Beta 
Trueba- del Piera Scan. I a 
la categoria Juvenil B, triomf 
d’Arnau Maura -GasGas- del 
Piera Scan i 10è Martí Esco-
fet -TRRS- també del Piera 
Scan.

HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL ESPLUGUES 24
HANDBOL IGUALADA 20

Encontre impor-
tant pels dos equips, 
ja que tot dos es-

tan molt igualats a la lliga 
i guanyar aquest partit supo-
sava pujar dos llocs a la clas-
sificació a tots dos equips. 
Des dels primers mi-
nuts de partit ja es veia que 
seria molt complicat pels 
igualadins, les decisions arbitrals 
eren molt estrictes i dures pel 
conjunt de l’Handbol Igualada 
i molt relaxada pel joc que feia 
el rival, l’Handbol Esplugues. 
Les regles no eren les matei-
xes per un equip i per l’al-
tre, jugades molt similars 
eren penalitzades als igua-
ladins i no als jugadors 
de l’Esplugues i aquestes 
diferències de criteri van 
fer descentrar totalment als 
igualadins, que no entenien 
que estava passant. Tot i 
això, els jugadors anoiencs 
van intentar centrar-se en el 

joc però va ser impossible. 
Els primers minuts van ser 
igualats però al final de la 
primera part el resultat era 
de 12 a 8, quatre gols que es 
veien molt complicats de supe-
rar.
En la represa la tòni-
ca va ser la mateixa o pit-
jor que a la primera part, 
les faltes i les expulsions 
de dos minuts per l’Iguala-
da van ser les protagonistes 
del partit (10 expulsions de 
2’ i tres targetes vermelles). 
Un equip que anava a jugar 
a l’handbol contra l’Esplu-
gues i es va trobar davant un 
arbitratge totalment injust i 
parcial que bloquejava cons-
tantment el seu joc. L’Igua-
lada va intentar jugar i recu-
perar-se en el marcador. Al 
final 24-20 a favor de l’Es-
plugas. L’Igualada encara 
es manté en posicions fora 
de perill però no pot deixar 
perdre cap més partit i que-
den 6 per acabar la lliga. 
El pròxim partit és a Igualada, 
contra el GEIEG Ballester de 
Girona, el diumenge 28-4.

Derrota injusta de 
l’Handbol Igualada
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

MÚSICA / LA VEU 

Una setmana abans de 
posar a la venda les 
entrades per als pro-

pers Festivals de l’Alta Segarra, 
es devetllen les tres localitats 
que n’acolliran la quarta edi-
ció. Pujalt, Aguilar de Segar-
ra i Calaf són els tres pobles 
de l’Alta Segarra que enguany 
prenen el relleu d’altres lo-
calitats on anteriorment s’ha 
celebrat el certamen com són 
Calonge de Segarra, Els Prats 
de Rei, Sant Martí de Sesguei-
oles, Castellfollit de Riubregós 
i Veciana. 
Pujalt acollirà el concert de 
Jo Jet i Maria Ribot amb el 
Cor el divendres 12 de juliol 
i el de Mishima l’endemà dis-
sabte, 13 de juliol. El següent 
cap de setmana serà Aguilar 
de Segarra qui prendrà el re-
lleu, el divendres 19 de juliol, 
amb l’espectacle La tendresse 
d’Anna Roig & Àlex Cassanyes 

Big Band Project mentre que 
dissabte seran Roger Mas i la 
Cobla Sant Jordi els que pu-
jaran dalt l’escenari. El darrer 
cap de setmana dels Festivals 
se celebrarà a Calaf, on el 26 
de juliol tindrà lloc el concert 
de Guillem Roma i, l’endemà 
27 es tancarà la quarta edició 
amb l’espectacle Léon amb 
The Pinker Tones, el Quartet 
Brossa i el Quartet Mèlt.

Tres espais singulars
Seguint un dels objectius 
principals del certamen, com 
és el de posar en valor els po-
bles de l’Alta Segarra i els seus 
indrets més emblemàtics amb 
una oferta cultural de qualitat, 
s’han escollit tres espais singu-
lars de les localitats on tindran 
lloc els concerts. 
En el cas de Pujalt, els con-
certs se celebraran a l’entorn 
de la Capella de la Puríssima 
Concepció situada a l’entrada 
del poble, a ran de muralla. 

És una construcció del segle 
XIV-XV, documentada des 
del 1399. Construïda amb pe-
dra, té una sola nau amb volta 
apuntada i un original campa-
nar de forma triangular amb 
tres arcs i costats arrodonits. 
Presidida per una imatge gò-
tica de la Mare de Déu amb el 
Nen, es va construir perquè 
l’església parroquial es trobava 
fora de la muralla. 
En el cas d’Aguilar de Segarra, 
els concerts d’aquesta quarta 
edició tindran lloc a l’Església 
de Sant Andreu, un edifici de 
planta rectangular amb ab-
sis de planta quadrada i dues 
capelles laterals per banda. La 
torre del campanar, de plan-
ta quadrada, està situada al 
costat de l’església. La pedra 
dels murs es va portar des de 
l’antiga parròquia, situada a la 
zona del castell d’Aguilar. Jus-
tament, aquesta església es va 
construir en acabar la guerra 
civil per  substituir la primiti-
va del castell, destruïda l’any 
1936 i traslladada temporal-
ment a la capella de Sant Mi-
quel, al peu de la muntanya 
del castell.
Calaf serà el darrer escenari 
dels Festivals Alta Segarra. Pel 
seu paper de capital, repeteix 
cada any com una de les lo-
calitats que acull el certamen. 
En aquesta ocasió els dos con-
certs tindran lloc al Bosquet 
del Rentador, un espai idíl·lic 
ubicat al costat dels antics ren-
tadors. Fa un parell d’anys que 
s’ha recuperat com un dels 

Pujalt, Aguilar de Segarra i Calaf acolliran la quarta 
edició dels Festivals Alta Segarra

pulmons verds del municipi i 
s’ha convertit en una zona de 
gran atractiu paisatgístic.

El 23 d’abril, entrades 
a la venda
Coincidint amb la diada 
de Sant Jordi, el proper 23 
d’abril es posaran a la venda 
els abonaments i les entrades 
a través del portal www.en-
trapolis.com
El preu oscil·la entre els 12 i el 
17 euros, segons el concert, i 

hi haurà l’opció d’agafar les en-
trades amb o sense tast gastro-
nòmic. Aquest tast té un cost 
de 10 euros i un any més estarà 
organitzat pel Grup Anifcalac 
amb el qual es podran degus-
tar productes de proximitat de 
gran qualitat, incloent menjar 
i beguda.  
L’abonament, que inclou els 
sis concerts, té un cost de 80 
euros, el qual també es pot ad-
quirir amb els tastos per a tots 
els concerts per 120 euros. 

Ermita de Sant Andreu, Aguilar de Segarra

Bosquet del Rentador a Calaf

Capella de la Puríssima Concepció, a Pujalt
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Música que es veu
Troia, una veritable odissea! Guió i direcció 
musical: David Costa. Direcció escènica i coreo-
grafia: Joan Maria Segura i Bernadas. Amb: Cor 
de Teatre. Producció: Somfònics. Teatre Munici-
pal l’Ateneu, 14 d’abril 2019. 19h 

D ’ençà d’Operetta amb què, el 2011, el 
Cor de Teatre va revolucionar la músi-
ca a cappella amb grans dosis d’humor i 

gestualitat i, més tard, l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà va ampliar l’experiment fent jugar a 
tota la formació amb Concerto a tempo d’umore, 
la música clàssica és molt més a prop del gran 
públic. Continua sent la banda sonora universal 
de tota la vida, però amb el seu savoir faire fresc, 
divertit i participatiu –que, malgrat el moviment, 
admirablement no decau en qualitat interpretati-
va– ha capgirat la posada en escena fent-la més 
atractiva a totes les edats i, alhora, difuminant 

LLIBRES / LA VEU 

La igualadina, nascu-
da a Salamanca, María 
Dolores del Castillo, va 

heretar de la seva mare el qua-
dre “Coronació de la Mare de 
Deu” atribuït al miniaturista 
espanyol Claudio Coello. El 
quadre, una pintura minia-
turista del renaixement, ha 
format part del patrimoni de 
la família Castillo-Alvarez 
Cedrón des aproximadament 
1848 quan l’aleshores bisbe 
de Salamanca Agustin Loren-
zo Varela y Temes el cedeix 
al seu germà Juan Sebastiàn. 
El quadre ha anat passant 
a membres de la família, el 
penúltim dels quals és Maria 
Dolores del Castillo Alvarez 
que el va portar a Igualada 
poc després del seu casament 
amb el metge cirurgià Fran-
cesc Botet i Casadesús.
Fa uns catorze anys, Maria 
Dolores del Castillo decideix 
documentar el quadre. Du-
rant l’estudi s’adona que no és 
de Claudio Coello sinó que ha 
de ser forçosament de Giulio 
Clovio o de Giovanni Battista 
Castello “El Genovés”.
Els estudis, peripècies, anèc-
dotes i visites a diferents mu-
seus de tot Europa que va dur 
a terme Maria Dolores del 
Castillo, han donat lloc a la 
edició d’un llibre –profusa-

ment il·lustrat- de Publicaci-
ons de l’Abadia on s’expliquen 
els elements que porten a 
pensar que el quadre renai-
xentista és obra de l’italià 
Giulio Clovio.
El llibre va ser presentat en 
públic l’any passat, però la fa-
talitat va voler que a l’autora 
li fos diagnosticada una greu 
malaltia que la va obligar a 
passar per la sala d’operacions 
dues vegades. Això va provo-
car que es parlés poc del lli-
bre, com si l’autor volgués se-

“De qui és la Coronació de la Mare 
de Deu?”. Història d’un autor que vol 
perpetuar l’anonimat

guir en l’anonimat.
“Ara, en vigílies de Sant Jordi, 
m’agradaria donar-li al llibre 
l’oportunitat de ser valorat 
pels igualadins” ens va dir 
Maria Dolores del Castillo, 
un cop recuperada la salut.
Per cert, en començar l’escrit 
diem que Maria Dolores del 
Castillo és la penúltima pro-
pietària del quadre. És així 
perquè n’ha cedit la propietat 
a la seva filla Meritxell Botet 
“i així el quadre seguirà vivint 
a Igualada”.

MÚSICA / LA VEU 

Un any més l’entitat 
L’Olla Expressa pro-
duirà un musical on 

els joves actors i actrius tre-
ballaran intensament durant 
10 dies en totes les parts de 
l’espectacle: fabricaran l’es-
cenografia i el vestuari i tre-
ballaran les coreografies, les 
cançons i el teatre. Els assajos 
començaran el 28 d’agost i les 
funcions seran entre el 6 i el 
8 de setembre. Aquest any el 
musical està adreçat a joves 
nascuts entre el 2003 i el 2006 
i tindrà un tema molt espe-
cial: la vida dels joves en el 
context d’una fàbrica tèxtil a 

principis del segle XX. Igua-
lada, ciutat industrial tèxtil, 
va viure molt intensament els 
conflictes entre treballadors i 
patrons d’aquells anys, que al 
1919 van desembocar en el lo-
caut mees sonat de la història 
de Catalunya.
Quin paper hi van tenir els 
adolescents de les diferents 
classes socials? Ho veurem al 
musical Dinoudinou. La his-
tòria i el guió seran de Joan 
Mateu i Pep Farrés i la mú-
sica d’Ildefons Alonso. Les 
inscripcions es faran a la web 
lollaexpressa.wixsite.com/
musicals entre el 6 i el 12 de 
maig. No et perdis l’oportuni-
tat de participar en el musical!

L’Olla Expressa ja 
prepara un nou musical

POESIA / LA VEU 

Dijous vinent dia 25 d’abril a 
les 7 de la tarda, l’igualadí Lle-
onard del Rio Campmajó pre-
sentarà a l’auditori de Bibliote-
ca Central el seu nou poemari 
“Pessigolles”, un recull hu-
morístic publicat per Parnass 
Edicions (Barcelona). A més 
d’escoltar aquests versos tam-
bé hi haurà un petit concert 
de piano amb Arnau i Èric del 
Rio Sanz. La presentació serà 
a càrrec del prologuista Fran-
cesc Rossell Farré. Tancarà la 
vetllada l’alcalde d’Igualada, 

Marc Castells Berzosa. La ses-
sió serà conduïda per Pin del 
Rio Torrents. 

Presentació del poemari 
humorístic “Pessigolles”

les barreres entre gèneres escènics i d’accés a la 
cultura. Conquereix nous públics, vaja! Bravo.
El registre engendrat per Jordi Purtí i David Cos-
ta brinda, un rere l’altre (Allegro, Desconcerto, 
etc.), aclamats espectacles bastits sobre un ma-
teix format, però en recerca artística constant. 
Troia, una veritable odissea!, la darrera produc-
ció del Cor de Teatre, continua fidel a la fórmu-
la però sorprèn amb noves dosis d’originalitat i, 
més enllà dels gags fortuïts dels anteriors mun-
tatges, s’atreveix a reconstruir una història també 
universal: ni més ni menys que les cèlebres Ilíada 
i Odissea d’Homer. 
Resseguim les desventures entre grecs i troians i 
la tornada a casa d’Ulisses a través dels episodis 
més coneguts. La trentena d’intèrprets –en ge-
neral, més encertats a nivell vocal que actoral– 
despleguen les gestes acompanyats instrumen-
talment (i enllaunada) per les obres dels grans 
compositors (com Mozart, J. S. Bach, Haendel, 

Wagner i Verdi) i d’alguns elements d’atrezzo 
i escenogràfics, entre els quals destaquen uns 
grans tapissos que ells mateixos s’encarreguen de 
col·locar. Uns recursos molt efectius que, junta-
ment amb el vestuari, les màscares, un detallat 
treball coreogràfic i el disseny de llums, con-
formen un esplèndid quadre visual que reforça 
el pes del gran protagonista: el voluminós grup 
coral, i equilibra el més clàssic amb el més con-
temporani. 
Així doncs, a més de gaudir de la polifonia vocal 
i la música orquestral –deslligada de l’època, però 
escaient a la causa–, l’espectador pot veure amb 
els seus propis ulls allò que la literatura i la mú-
sica podrien, en el millor dels casos, simplement 
evocar en el seu imaginari. Com fa el circ amb el 
“més difícil encara”, la música pren també nous 
riscos i ara no només l’escoltem (i la sentim inte-
riorment), també es deixa veure.
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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 iguala-
dins van servir-se de la càmera per a testimo-
niar la realitat i la localització d’alguns edificis 
rellevants.

Fotografia, com si fos una postal: Façana sud de l’Hospi-
tal d’Igualada, ubicat al que havia estat el Convent dels 
Pares Caputxins; i construït a mitjan segle XIX. Vistes 
de l’Hort que conreaven les Germanes Carmelites de la 
Caritat, les Vedrunes.

Fotografia de les més antigues i anònima, darreres dè-
cades del XIX, amb el Convent dels Caputxins al darre-
ra i el Puig Aguilera, a la dreta.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Foto-
gràfic i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada (AFI).

Dels primers igualadins afeccionats a la fotografia ...

MÚSICA / ROMEU SOLÉ 

El Teatre Municipal 
l’Ateneu del revés, un 
cop més, i com en cada 

Músiques de Butxaca: públic i 
artista comparteixen l’escenari 
i el pati de butaques queda buit 
tot creant una atmosfera que fa 
un oxímoron en el qual no sa-
bem si estem en un espai petit 
i íntim o en un espai immens 
i inhòspit. Aquesta és la màgia 
del Músiques de Butxaca: crear 
aquesta doble sensació d’estar 
protegit i desprotegit alhora. 
Ens fa sortir de la zona de con-
fort i fa que rebem la música 
amb tots els sentits activats.
Es fa fosc i apareix Pavvla amb 
dos músics, encarregats dels 
sintetitzadors i de la percus-
sió amb bateria elèctrica. Amb 
una perruca com a element ca-
racterístic, que l’assimila a al-
tres artistes que utilitzen com-
plements d’atrezzo per crear-se 
un personatge, com són Sia 
amb perruques o Daft Punk 

amb els cascos on amaguen la 
seva cara. Amb la primera es-
trofa de la cançó que estrena el 
concert, veiem que la perruca 
serveix per vestir una artista 
que ens porta als sons més ac-
tuals de l’escena indie-pop. De 
seguida ens pot venir al cap 
una de les artistes més consa-
grades d’aquest gènere a nivell 
internacional, com és Lana 
del Rey, però Pavvla és Pavvla. 
Canta com si no cantés, diu 
sense semblar que digui, sona 
humil però intensa alhora. És 
una artista que captiva i que 
amb la seva veu et pot fer anar 
per on vulgui, et té atrapat. Tan 
aviat pot encadenar un seguit 
de greus tot xiuxiuejant com 
saltar a fer un agut. Tot sense 
estridències, tot ho embolcalla 
d’un so que fa que tot tingui un 
perfecte equilibri.
Quan es dirigeix al públic des-
prés del primer aplaudiment, 
Pavvla és Paula Jornet o potser 
segueix sent Pavvla. És músic 
i actriu, així que no sabem si 

quan ens parla també està in-
terpretant un personatge o no, 
però la naturalitat, frescor i 
sinceritat que desperta la fan 
connectar amb el públic rà-
pidament. El contrast entre 
la Pavvla que canta i la Paula 
que ens parla, la fan una ar-
tista empàtica. La introspec-
ció que ofereix a les cançons 

es fon quan l’escoltem parlar 
sense artificis i com si fos una 
amiga de tota la vida. El públic 
riu, aplaudeix i, a l’última can-
çó, canta amb ella sota la pro-
mesa d’un bis. El públic canta 
i hi ha bis. Només un, tot i els 
insistents aplaudiments. Ens 
vam quedar amb més ganes 
de Pavvla, però està immer-

Pavvla, l’artista que captiva i atrapa amb la seva veu 

Músiques de butxaca

sa a la gira de presentació del 
seu segon disc Secretly hoping 
you catch me looking (2019) i 
a l’agenda hi ha un grapat de 
concerts on poder-la seguir. 
Una gira que, per cert, farà 
parada al festival Primavera 
Sound de Barcelona.
Pavvla és un exemple de les 
noves fornades d’artistes del 
país. Primer, perquè demostra 
que es pot ser català, cantar 
en anglès, i situar-se als costat 
dels cantants internacionals en 
projecció. I segon, perquè ha 
trobat en les xarxes socials la 
manera de donar-se a conèixer. 
Gràcies al seu canal de Youtu-
be on penjava les seves com-
posicions, va ser descoberta 
per una discogràfica que li van 
brindar la possibilitat de fer un 
primer disc: Creatures (2016). 
Amb el segon en marxa, i amb 
concerts en diversos països 
d’Europa i els Estats Units, 
Músiques de Butxaca ens va 
descobrir una artista en trajec-
tòria ascendent.



Avantatjat industrial

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

D. Nicolau Tous Mirapeix 
(Barcelona.1810 - 1892) diri-
gí, fins a la seva mort, la pres-

tigiosa empresa “La Maquinista Ter-
restre i Marítima” que, a mitjan segle 
XIX,  fundà el seu pare, l’igualadí  D. 
Nicolau Tous Soler, a Barcelona.
La família Tous va saber mantenir 
una envejable altura pel manteniment 
de  la indústria de filatura i tèxtil cata-
lanes, sense ajudes oficials. Diuen que 
Nicolau Tous no va acovardir-se, ja 
que estava convençut que la fabrica-
ció de maquinària era primordial per 
al país.
Aquella empresa, d’arrels igualadines,  
produïa maquinària, calderes, motors 

hidràulics, motors per a vaixells, via-
ductes de ferro i, fins i tot, locomoto-
res. Fou una de les primeres fàbriques 
a Espanya en adaptar l’ús de l’energia 
a vapor, allà per 1833.
Tous Miralpeix fou cofundador de 
l’Institut Industrial de Catalunya i 
cooperà en les exposicions de la in-
dústria catalana, en els anys 1850 i 
1860. Va ser, doncs, un molt digne i 
bon continuador de l’activitat empre-
nedora del seu pare.
Igualada té dedicat un carrer, en el 
barri de Montserrat al seu pare
(Dibuix, R, Busquet Castanyé,. Bole-
tín AFI num, 68, Octubre 1947) 
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MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada va celebrar 
l’anual arrossada —la 

setena— als Prats de Rei, amb 
un complet programa orga-
nitzat amb la col·laboració de 
l’Ajuntament dels Prats de Rei.
Al caliu d’una singular acolli-
da i les mostres d’afecte i sim-
patia dels vilatans pradencs, 
foren els trets més remarcables 
de la trobada que es va viure 
dissabte passat dia 6 d’abril, a 
la veïna localitat. La trobada 
va acabar amb una audició 
musical, que el primer tinent 
d’alcalde Marc Sendiu, va qua-
lificar el mateix vespre en un 
elogiós “tweet”, de “magnífic 
concert”.
De primer antuvi hom es con-
centrà a l’esplanada de la torre 
guaita de la Manresana (segle 
XII), d’origen romànic i decla-
rada bé d’interès cultural. S’as-
sistí a la projecció d’un audi-
ovisual i tot seguit es visità la 
capella veïna de sant Andreu. 
Desprès a la plaça Major, hi ha-
gué la recepció oficial per part 
de l’alcaldessa Cristina Mas. El 
president de la Coral igualadi-
na Lleonard del Rio pronuncià 
unes paraules de confraternit-
zació i de bon veïnatge, recor-
dant una celebrada actuació 
coral, realitzada a instànci-
es de Mn. Esteve Prats l’any 
1991, amb motiu de la darrera 
representació del XIX Pesse-

bre Vivent en la que s’oferí el 
“Poema nadalenc”, un mun-
tatge literari-musical sobre un 
text d’Antoni Canals. També 
a nivell personal Del Rio re-
cordà el pregó de festa major 
que, convidat per l’aleshores 
alcaldessa Maria Bertran, va 
pronunciar el 14 d’agost de 
1993. Tot seguit, lliurà a Cris-
tina Mas, actual alcaldessa, un 
obsequi artesanal, amb l’escut 
de la Coral gravat sobre vidre, 
realitzat per la cantaire Mercè 
Travesset; també li feu a mans, 
els seus darrers poemaris, i li 
imposà el “foulard” de la Coral 
davant l’aplaudiment dels ex-
pedicionaris. Cristina Mas per 
la seva banda donà la benvin-
guda al grup de cantaires, i va 
correspondre amb tres nove-
tats editorials “El llibre d’orgue 
de Prats de Rei” de Domingo 
Monfort, “1-O un dia, mil 

emocions” i “Segarra Sigara, 
cruïlla entre Ibèria i Hispània”. 
L’acte oficial va acabar amb el 
cant d’”Els Segadors”.
Tot seguit hom es desplaçà al 
Santuari de la Mare de Déu 
del Portal i desprès a l’església 
parroquial de Santa Maria, on 
foren complimentats per Llu-
ïsa Vilaseca de Casamitjana i 
Mn. Carles Riera Fonts, res-
pectivament. Aquest darrer 
va lliurar a la Coral els llibres 
“La veu d’un campanar” de 
Roser Solanas i “A Mn. Es-
teve Prats i Llussà”. La Coral 
va oferir a cadascuna de les 
esglésies la interpretació de 
una cançó: “Sota la vostra 
protecció”, de Gregori Estra-
da i “Laudate Dominum” de 
Valentí Miserachs, respecti-
vament. Desprès hi hagué una 
visita guiada al Museu arque-
ològic municipal Josep Caste-

La Coral de Santa Maria d’Igualada va viure una 
extraordinària jornada festiva als Prats de Rei

llà Real. 
A primera hora de la tarda tin-
gué lloc l’arrossada i en acabar 
no hi mancaren els tradicio-
nals jocs de sobretaula.
Al capvespre, s’oferí a la Sala 
municipal polivalent, un con-
cert coral sota la direcció de 
Coni Torrents i amb l’acom-
panyament al piano de Maite 
Torrents. En total foren dotze 
peces, en les que no hi varen 
faltar cançons tradicionals ca-
talanes, havaneres, sardanes, 
i obres dels grans mestres. El 
nombrós públic no va regate-
jar càlids aplaudiments i par-
ticipà en alguns moments de 
la cantada. La vetllada va aca-
bar amb el “Cant a la senyera” 
i “Els Segadors” que el públic 
escoltà dempeus.
L’Ajuntament dels Prats de 
Rei, edità un punt de llibre, 
en record de la trobada.

MÚSICA / LA VEU 

Petita, discreta i acollidora és 
la capella de la Mare de Déu de 
Montserrat, la qual s’obre en el 
passatge Capità Galí d’Iguala-
da. En aquest lloc emblemàtic 
de la ciutat d’Igualada el músic 
i productor Diego Paqué oferi-
rà el dia de Sant Jordi, dimarts 
23 d’abril, un homenatge a les 
lletres catalanes, a la terra que 
des de fa tants anys l’acull.
Aquesta iniciativa de l’artista, 
neix de l’admiració des de qui, 
sense haver nascut en l’entorn 
ni haver estat educat gramati-
calment ni literàriament en la 
llengua catalana, troba en la 
sonoritat de la seva lírica quel-
com de diferent a tot el que mai 
ha sentit. Diego Paqué embol-
calla així els seus orígens bas-
cos de naixement, amb la seva 
primerenca educació a terres 
andaluses i la seva experiència 
vital a Catalunya.
En aquesta capella de la Mare 
de Déu de Montserrat, que va 
ser destruïda l’any 1936 i es va 
reconstruir en acabar la guer-
ra civil, el músic-autor musi-
calitzarà a poetes catalans.
Dins de la seva forma qua-
drangular, amb un sol altar 
dedicat a la Verge, podrem es-
coltar poemes i contes de Ra-
mon Llull, Pere Calders, Feliu 
Formosa, Montserrat Abelló, 
entre d’altres, musicats i can-
tats amb el peculiar estil de 
Diego Paqué.

Diego Paqué fa un 
homenatge a les 
lletres catalanes



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Avi, et traure d’aquí”, l’obra que desenterra la 
memòria republicana de El Valle de los Caídos

Divendres passat, la Biblioteca Central d’Igua-
lada va acollir una de les presentacions de 
llibres tal vegada més emotives, “Avi, et trau-

re d’aquí”, de la mà del seu autor, l’escriptor capelladí 
Joan Pinyol.
Amb la càlida receptivitat del públic assistent, l’acte va 
comptar amb la presència de l’historiador i amic Joa-
quim Aloy, qui va posar de manifest el llarg conveni 
en l’acompanyament per a què Joan Pinyol no defa-
lleixi en la lluita per a recuperar el seu avi. De la seva 
banda, les paraules de l’editor, Francesc Gil-Lluch, van 
posar en relleu l’agraïment d’aquest per la confiança de 
l’autor en aquesta edició. I, per a aquesta avinentesa, la 
presentació del llibre a Igualada, tan a prop de la Ca-
pellades natal de Pinyol, se suma a aquest acostament 
envers aquells espais de proximitat en què ell més s’ha 
vinculat, sobretot recentment arran de la seva condi-
ció de professor de Llengua Catalana i Literatura de 
l’Institut Pere Vives Vich.
De primer, no sense agrair el suport de tantes i tantes 
persones que també li han fet costat en aquest periple, 
especialment la seva mare i la seva dona, Pinyol amb 
un gest i unes paraules visiblement plenes de senti-
ment va tenir l’ocasió de posar -una vegada més- de 
manifest no solament la seva competència com a es-
criptor sinó la seva categoria humana en aquesta llarga 
pugna contra la burocràcia i l’herència del franquisme 
amb la finalitat última de rescatar les restes del seu avi, 
Joan Colom -traslladat el 1965 al Valle de los Caídos 
sense el consentiment de la família- de la serra madri-
lenya i tornar-lo a la població que el va bressolar.
Amb aquesta obra, doncs, l’autor ens proposa que 
l’acompanyem en el seu ferm compromís per a la dig-
nificació de la memòria del seu avi i de tantes vícti-
mes lliurades a l’oblit imposat de la llarga dictadura i 
a una herència franquista encara massa viva; unes cir-
cumstancies que han pertorbat la vida de nombroses 
famílies. Això és, es tracta de donar a conèixer la lluita 
per a desenterrar la memòria republicana del Valle 
de los Caídos a través d’un valuós document contra 
l’omissió d’aquelles víctimes que van perdre la vida en 
defensa del govern republicà que els havia mobilitzat 

i que es van convertir en els veritables perdedors; àd-
huc els menystinguts d’un règim dictatorial que es va 
apropiar inhumanament de les seves despulles. Si bé 
aquest llibre no es proposa de reobrir cap ferida, sí que 
es planteja de donar resposta a aquesta deplorable as-
signatura pendent i tan latent en l’ànim dels familiars 
que han vist profanades les despulles dels seus morts.
Pinyol, un dels fundadors de l’Associació de Familiars 
ProExhumació dels Republicans del Valle (AFPERV), 
porta una dècada de batalla tenaç per a recuperar el 
cos del seu avi -el pare de la seva mare, l’avi que no va 
conèixer- i alliberar-lo així de la companyia menys-
preable del seu botxí i  retornar-lo a Capellades; una 
odissea que l’ha enfrontat de retruc amb el mur de la 
indiferència política i el que és pitjor: la despreocu-
pació humana, sobretot per part d’aquells que estan 
més entestats amb l’insòlit propòsit de pervivència 
d’aquell mausoleu de los Caídos (por Franco). Amb 
aquesta obra, hàbilment construïda en unes tres parts: 
una primera sobre la pròpia història del seu avi, Joan 
Colom, a qui ha aconseguit rescatar d’un passat  llar-
gament silenciat, i que no deixa de ser una més d’altres 
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tantes realitats humanes injustament ocultes i callades 
des que va ser mobilitzat per l’Exèrcit republicà fins 
que va morir al Camp de presoners de Lleida. Una 
segona part descriu totes les gestions endemés de les 
dificultats amb què, Pinyol, ha topat en l’àmbit polític, 
jurídic i eclesiàstic dins del marc d’un segle XXI que 
ens presenta una família sense poder veure –encara- 
merescudament enterrat el seu antecessor. I, el que 
fóra una tercera part, potser més reservada, abraça 
una veritable herència testimonial en forma de carta 
escrita per Joan Pinyol als seus fills.
Tanmateix, tot aquest relat literari -i també perio-
dístic- evidencia les funestes seqüeles que la Guerra 
Civil va anar deixant en la vida dels republicans, no 
solament per la injusta desconsideració del totalitaris-
me franquista sinó per la pròpia indigència d’una no 
consolidada Transició democràtica, abandonant-los 
en una plena postergació. En suma, des d’aquest crit 
d’alerta i d’inculpació als qui ometen el dret a la me-
mòria; “Avi, et traure d’aquí” apunta a ser un clam d’es-
perança per a què en Joan Colom no torni a caure mai 
més en l’oblit.

LLIBRES / LA VEU 

La setmana vinent es farà 
la presentació del llibre 
del 23è Premi literari 

Vila de Puigcerdà, titulat La 
mirada de les escultures de gel i 
altres narracions. El llibre agafa 
el nom del relat que és obra de 
l’escriptor igualadí Oriol Solà i 
Prat, guanyador de la darrera 
edició del certamen. Està editat 
per l’Ajuntament de Puigcerdà 
i es presenta coincidint amb la 
celebració de la Diada de Sant 
Jordi a la vila cerdana. L’acte 
es durà a terme a l’Arxiu Co-
marcal de Cerdanya dimecres 

vinent, dia 24 d’abril, a partir 
de les 8 del vespre.
Fa tot just un mes que Solà pre-
sentava en societat el seu darrer 
treball, “Si us ve de gust...”, una 
mostra de les narracions curtes 
i dels poemes en els quals ha 
estat treballant darrerament. 
Dimarts vinent Solà estarà a 
Cal Font per signar aquest i al-
tres llibres.

Nous guardons coincidint 
amb la Diada
D’altra banda, l’escriptor ano-
ienc continua rebent reco-
neixements arreu dels Països 
Catalans, tant per obres en la 

modalitat de narrativa breu 
com de poesia. Així, aquest 
darrer mes ha vist com alguns 
dels seus treballs eren guardo-
nats en diverses poblacions del 
Baix Llobregat, Osona, el Gar-
raf, La Selva, el Segrià, el Barce-
lonès, o fins a l’illa de Mallorca.

Nou llibre i nous premis 
per a Oriol Solà i Prat

LLIBRES / LA VEU 

El consultor i docent tec-
nològic Manel López 
signarà exemplars del 

seu llibre Internet de las cosas. 
La transformación digital de 
sociedad, el dia 23 d’abril, dia-
da de Sant Jordi, a la plaça de 
Cal Font d’Igualada. L’autor es-
tarà a les parades de la llibreria 
Abacus (de 12h a 13h), Aqua-
lata (de 13h a 14h) i Llegim...? 
(de 17h a 18h).
El llibre, és una obra de di-
vulgació tecnològica que posa 

llum sobre l’impacte de les 
noves tecnologies a la societat 
i que ens ajuda a entendre i 
posar les bases a una revolució 
que està canviant, i canviarà, la 
forma en que es viu: la Revolu-
ció 4.0. L’obra va sortir a la ven-
da 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 Llatinoamè-
rica. En aquest llibre, l’autor 
s’allunya del format de manual 
tècnic per atrevir-se amb un 
llibre de divulgació tecnològi-
ca, dirigit al públic general

Manel López signarà 
exemplars del llibre “Internet 
de las cosas” per Sant Jordi



SANT JORDI
Igualada 

Parades de llibres  i roses per celebrar la 
diada de Sant Jordi.
Dimarts durant tot el dia a la plaça de cal 
Font i carrer del Clos.

SARDANES
Igualada 

Ballada de sardanes: St. Crist i St. Jordi, a 
càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.
Dimarts a les 12 del migdia al passeig 
Verdaguer, a l’alçada de l’estàtua del Ge-
neral Vives.

SANT CRIST D’IGUALADA
Igualada 

Festa del Sant Crist d’IgualadaProcessó 
homenatge a Jesús Crucificat
Al final de la processó a la plaça Pius XII, 
l’agrupació Bitrac Dansa oferirà una esce-
nificació reduïda de la Moixiganga d’Igua-
lada.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda pels car-
rers del nucli antic i la basílica de Santa 
Maria.

MÚSICA
Igualada 

Diego Paqué fa un homenatge a les lletres 
catalanes. Diego Paqué embolcalla així els 
seus orígens bascos de naixement, amb la 
seva primerenca educació a terres andalu-
ses i la seva experiència vital a Catalunya
Dimarts a les 7 de la tarda a la capella de 
la Mare de Déu de Montserrat.

VISITA GUIADA
Igualada 

Visita guiada per la Igualada Medieval on 
podrem descobrir els orígens i el desenvo-
lupament medieval de la ciutat.
Dimarts a les 12 del migdia des de l’Ofici-
na d’informació turística (c. Garcia Fos-
sas)

JOCS FLORALS
Piera 

Lliurament dels VII Jocs Florals i II Premis 
Tracta’m de tu. Amb l’actuació d’alumnes 
de l’Aula Municipal de Música Maria Es-
colà i Cases.

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 trom-
petes de la Confraria de Fàtima
Dijous a les 9 del vespre a l’av. Verge de 
la Pietat

DIVENDRES 19

SETMANA SANTA 
Igualada 

Processó del Santo Entierro y Maria San-
tísima de los Dolores.
Acompanyats de la Banda de tambors i 
trompetes de la Confraria de Fàtima. 
Divendres a les 9 del vespre a l’avinguda 
de la Pietat

TEATRE 
Piera 

“Denarius”. La companyia PuntMoc, els 3 
germans Boada -Héctor, Juli i Guillem-, 
posen en escena aquesta obra en què in-
terpreten més de 80 personatges. Un es-
pectacle que ens endinsa al món imaginari 
i adrenaloco de PuntMoc. 
Divendres a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment

SETMANA SANTA 
Capellades 

Via Crucis amb l’acompanyament del Cos 
de portants i el grup de les doloroses. 
Divendres a les 9 del vespre des de l apla-
ça Verdaguer

DISSABTE 20

TALLER
Els Hostalets de Pierola 

Taller de danses de plaça a càrrec de David 
Farran 
Dissabte a les 10 del vespre a la plaça del 
Dr Conde

BALL
Els Hostalets de Pierola 

Ball de plaça a càrrec de Xarop de Canya 
Dissabte a les 11 de la nit a la plaça del 
Dr Conde

CARAMELLES
La Llacuna 

Tradicional cantada de caramelles sota la 
direcció de Maria Teresa Costa. Tradici-
onals cançons de caramelles, havaneres i 
clàssiques catalanes  
Dissabte a les 4 de la tarda a la plaça 
Major

DIUMENGE 21

SETMANA SANTA
Igualada 

Processó de Nuestro Señor Resucitado.
Acompanyats de la Banda de tambors i 
trompetes de la Confraria de Fàtima 
Diumenge  a les 12 del migdia a l’avingu-
da de la Pietat.

CARAMELLES
Piera 

Tradicional cantada de Caramelles pels 
carrers de la vila, amb visita a les residèn-
cies d’avis i cantades a Ràdio Piera, Santu-
ari del Sant Crist i davant l’Ajuntament de 
Piera.  
Diumenge  a les 9 del matí des dels Arcs

CARAMELLES
La Llacuna 

Tradicional cantada de caramelles sota la 
direcció de Maria Teresa Costa. Tradici-
onals cançons de caramelles, havaneres i 
clàssiques catalanes. En acabar, esmorzar 
de germanor  
Diumenge al matí pels carrers del muni-
cipi.

CARAMELLES
Capellades 

Tradicional cantada de caramelles  a càrrec 
de la Coral Xeremell.  
Diumenge al matí pels carrers del muni-
cipi.

DILLUNS 22

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 23

Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Foment

SANT JORDI
Els Hostalets de Pierola 

Representació de la Cantata: «La Carla, en 
Jan i la Llegenda de Sant Jordi». Es tracta 
d’una cantata, amb autoria hostaletenca, 
que ens s’explica una versió diferent i mo-
derna del conte
Dimarts a 2/4 de 10 del matí a l’Auditori 
Cal Figueras.

SANT JORDI
Vilanova del Camí 

Recital poètic a la Unió Cultural Extre-
meña Anoia
Dimarts a les 7 de la tarda a la seu social 
de l’entitat (C. nostra senyora del Roser).

DIMECRES 24

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans 
de tots els temps, tant clàssics com con-
temporanis. En aquesta ocasió “L’estiu de 
les joguines mortes”, de Toni Hill
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

CONTES
Capellades 

Matinal de contes per als alumnes de les 
llars d’infants i parvulari de les escoles de 
Capellades
Dimecres a les 9 del matí a la sala d’actes 
de l’Ajuntament.

CONTES
Capellades 

Conte de Sant Jordi per als alumnes de pri-
mària de les escoles capelladines.
Dimecres a les 11 del matí a la plaça Ver-
daguer.

DIJOUS 25

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

L’igualadí Lleonard del Río i Capmajó 
presenta el seu nou poemari, “Pessigolles” 
un recull humorístic que publica Parnass 
Edicions. A més d’escoltar aquests versos 
també hi haurà un petit concert de piano 
amb Arnau i Èric del Rio Sanz
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

CONTES 
Capellades 

“Contes portàtils” de Pere Calders amb la 
companyia Professors Substuïbles.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig

AGENDA
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Divertit superheroi
Estrena • Shazam!

RAMON ROBERT / 

Si aquí hem tingut un jocós 
superheroi del Maresme dit 
Superlópez, els nord-americans 

tenen un no menys divertit superhe-
roi, en realitat un nen corrent i ordi-
nari que es transforma en adult amb 
super poders amb la simple pronunci-
ació d’una paraula màgica. De fet, tots 
portem un superheroi dins, només es 
necessita una mica de màgia per treu-
re’l a la llum. Així, el nen Billy Batson 
aconsegueix realitzar tot el que li agra-
daria fer a qualsevol adolescent amb 
poders paranormals: Divertir-se amb 
ells. Volar. Tenir visió de raigs X. Dis-
parar un raig amb les mans. Saltar-se 
l’examen de socials... Shazam posarà a 
prova els límits de les seves habilitats 

amb la inconsciència pròpia d’un nen.
La pel·lícula fa paròdia dels tòpics del 
gènere dels superherois i ofereix 132 
minuts de diversió i entreteniment.

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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Ballar
El racó del Cineclub •  Girl

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 25 d’abril, el Cineclub 
presenta, a l’Ateneu Cinema, la 
producció belga del 2018 Girl, 

dirigida per Lukas Dhont, a les 20 h 
en versió doblada i a les 22 h en versió 
original amb subtítols.
El primer llargmetratge de Lukas 
Dhont és una pel·lícula sobre el cos 
(com el curtmetratge Corps perdu, 
amb què va debutar). El cos en movi-
ment i el cos en transformació, ja que 
el/la protagonista és una ballarina i és 
transgènere. I no es tracta de cap al·le-
gat sobre l’homosexualitat sinó d’una 
celebració d’aquest cos i de l’esforç per 
transformar-lo i per aconseguir l’excel-
lència. Girl és un film tan gràcil i tan 
exquisit com allò que retrata, amb la 
col·laboració del ballarí Victor Polster, 

la qual cosa li va valer la Càmera d’Or 
a Cannes i l’èxit de públic i crítica en 
aquest festival, o a San Sebastián, o ar-
reu on s’ha pogut veure

Homofòbia i religió
Estrena •  Identidad borrada

RAMON ROBERT/ 

Aquesta pel·lícula es basa en 
un llibre de Garrad Conley, 
Boy Erased. Interpretada pels 

coneguts Nicole Kidman i Russell 
Crowe, i amb paper central per al 
jove actor Lucas Hedges, la pel·lícula 
descriu el personatge de Jared Ea-
mons, el fill d’un predicador baptista 
d’una petita ciutat nord-americana. 
Desorientat i atemorit, el noi es veu 
obligat a participar en un programa 
per “curar” la seva homosexualitat. 
Quan als 19 anys Jared explica als 

seus pares que és gai, el jove comen-
ça a ser pressionat perquè assisteixi 
a un programa de teràpia de conver-
sió sexual, o en cas contrari serà re-
butjat per la seva família, els amics 
i l’església a la qual pertany. Seguint 
el programa, Jared entrarà en con-
flicte amb el terapeuta en cap, Victor 
Sykes.
Realitzada per Joel Edgerton, Identi-
dad borrada relata amb honestedat la 
vivència  d’aquests joves tancats pri-
mer en si mateixos i més tard en els 
murs de la intolerància, la angoixa i 
la repressió.

Lady Gaga superstar
A Tous • Ha nacido una estrella

RAMON ROBERT / 

Aquesta història d’amor, can-
çons i drama ha estat altres 
vegades portada al cinema. En 

foren protagonistes, als anys 80, Bar-
bra Streisand i Kris Kristofferson, ara 
substituïts per dos astres actuals: Lady 
Gaga i  Bradley Cooper, aquest també 
en funcions de director.
Jackson Maine (Bradley Cooper) és 
un artista musical consagrat, si bé es 

pres de l’alcoholisme. Coneixerà a Ally 
(Lady Gaga), una vocalista que lluita 
per tirar endavant. S’enamoren. Just 
quan Ally està a punt d’abandonar el 
seu somni de convertir-se en cantant, 
Jack decideix ajudar-la en la seva car-
rera cap a la fama. El camí serà més 
dur del que imaginen.
Cal dir que amb pel·lícula, la popular 
Lady Gaga debuta com actriu de cine-
ma. La veritat és que a més de cantar 
molt bé, Gaga demostra ser una mag-
nífica actriu.



IDENTIDAD BORRADA
Estats Units. Drama. De Joel Edgerton. Amb Lucas Hedges, 
Nicole Kidman, Russell Crowe, Joel Edgerton.  
El fill d’un predicador baptista es veu obligat a participar 
en un programa per canviar la seva orientació sexual. Quan 
als 19 anys Jared explica als seus pares que és gai, el jove 
comença a ser pressionat perquè assisteixi a un programa de 
teràpia de conversió. Si no serà rebutjat per la seva família i 
la seva comunitat.

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

SHAZAM!
Estats Units. Comèdia de superherois. De David F. Sand-
berg. Amb Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.
 Tots portem un superheroi dins, només es necessita una 
mica de màgia per treure-ho a la llum. Això li passa a Billy 
Batson, un xaval de 14 anys que ha crescut als carrers. Quan 
diu una paraula màgica es converteix en el superheroi adult 
Shazam. Ara pot volar, disparar raig amb les mans i vèncer 
a qualsevol. Shazam posarà a prova els límits de les seves 
habilitats amb la inconsciència pròpia d’un nen

   GIRL
Bèlgica. Drama. De Lukas Dhot. Amb Victor Polster, Arieh 
Worthalter..
Lara, de 15 anys, somia amb convertir-se en ballarina. Amb 
el suport del seu pare, es llança de ple a aquesta recerca in-
terminable. Però el seu cos no es doblega tan fàcilment a la 
disciplina que li imposa, perquè en realitat quan va néixer 
era un nen.

PROFESOR EN GROENLANDIA
França. Comèdia dramàtica. De Samuel Collardey. Amb 
Anders Hvidegaard, Asser Boassen
Anders, un professor acabat de llicenciar, decideix deixar 
Dinamarca per anar a la recerca d’una aventura laboral a 
Groenlàndia. En arribar allà se sent estrany i allunyat dels 
seus habitants, en ser una comunitat molt tancada. Gràcies 
a una sèrie de circumstàncies, qüestionarà les seves convic-
cions i acceptarà un nou estil de vida polar..

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..

HA NACIDO UNA ESTRELLA
Estats Units. Musical. De Bradley Cooper. Amb Bradley 
Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott.
 Jackson Maine és un artista consagrat de la música que s’en-
amora d’Ally, una vocalista que lluita per tirar endavant. Just 
quan Ally està a punt d’abandonar el seu somni de conver-
tir-se en cantant, Jack decideix ajudar-la en la seva carrera 
cap a la fama. El camí serà més dur del que imaginen..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

SHAZAM! 
Dv: 17:45
Ds: 16:30/19:15
Dg: 16:45
Dll: 19:30
Dc: 18:00
Dj: 17.15

IDENTIDAD BORRADA 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 17:00
Dc: 20:45

GIRL (Cineclub) 
Dj: 20:00/22:00(VOSE)

1/LA LLORONA
Dv Ds i Dll: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dg: 13:00/16:00/18:00/20:00/22:00
Dm:  18:00/20:00
Dc:  18:00/20:00/22:00
Dj:  18:00
1/LA LLORONA (VOSE)
Dm: 22:00
1/VENGADORES. ENDGAME
Dj: 20:00

2/AFTER. AQUÍ EMPIEZA TODO 
Dv Ds Dll: 16:15/18:20/20:25/22:30
Dg: 12:30/16:15/18:20/20:25/22:30
Dm i Dc: 17.15/19:30/21:45
Dj: 17:15/19:30
2/VENGADORES: ENDGAME 
Dj: 22:00

3/ EL PARQUE MAGICO  
Dv Ds Dll: 15:55/17:50/19:35
Dg: 12:00/15:55/17:50/19:35
Dm i Dc: 17:05/19:00/20:45
Dj: 18:10
3/ EL PARQUE MAGICO (CAT) 
Dg: 14:00
3/ LA LLORONA 
Dj: 20:05/22:05
3/ DOLOR Y GLORIA 
Dv Dg: 21:30
3/ NOSOTROS 
Dll a Dc: 21:30

4/ DUMBO
Dv Ds i Dll: 16:20/18:30
Dg: 13:30/16:20/18:30
Dm i Dc: 18.15
Dj: 18:30
4/ CEMENTERIO DE ANIMALES
Dv a Dll: 20:40/22:40
Dm i Dc: 20:30/22:45
4/ VENGADORES: ENDGAME
Dj: 21:00

5/ LO DEJO CUANDO QUIERA
Dv Ds i Dll: 16:45/18:45/20:45/22:45
Dg: 12:15/14:15/16:45/18:45/20:45/22:45
Dm i Dc: 18:30/20:40/22:45
5/ EL PARQUE MAGICO
Dj: 17:05
5/ VENGADORES: ENDGAME
Dj: 19:00

6/ MIA Y EL LEON BLANCO
Dv Ds Dm i Dc: 15:45/17:45/19:50
Dg: 12:45/15:45/17:45/19:50
Dll: 15:45/17:45/19:50/22:10
Dj 17:45
6/ MULA
Dv a Dg: 22:10
6/ VENGADORES: ENDGAME (VOSE)
Dj: 20:30

7/ BIKES 
Dv Ds i Dll: 15:50/17:40
Dg: 11:55/15:50/17:40
Dm a Dj: 17:40
7/ BIKES  (CAT) 
Dg: 13:55
7/ SHAZAM
Dv a Dj: 19:40/22:15

8/DUMBO 
Dv Dll a Dj: 18:15
Ds i Dg: 15:45/18:15
8/DUMBO (VOSE) 
Dm: 19:25
8/LO DEJO CUANDO QUIERA
Dj: 18:30/20:40/22:45
8/CAPITANA MARVEL
Dv a Dc: 21:45
8/COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dg: 12:25/14:35

SALA AUDITORI
DUMBO
Dv i Dg: 16:15
Ds: 18:45
Dll: 18:30
SHAZAM
Dv i Dg: 18:30/21:00
Ds: 16:15/21:00
Dll: 20:45

SALA PETITA
LO DEJO CUANDO QUIERA
Dv i Dg: 16:30
Ds: 18:45
Dll: 20:45
LA SOMBRA DEL PASADO 
Dv i Dg: 18:45
LA MUJER DE LA MONTAÑA 
Ds: 16:30/21:00
Dll: 18:45

PROFESOR EN GROENLANDIA   
Dv: 19:50
Dg Dll i Dm: 18:00
EL GRAN BAÑO   
Dv: 18:00
HA NACIDO UNA ESTRELLA   
Dg i Dll: 19:40
BOHEMIAN RHAPSODY   
Dm: 19.40
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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

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

Maduixes macerades a 
la taronja amb crema de 
mascarpone i nata

Elaboració:
Rentar bé les maduixes o 
maduixots i les fulles d’al-
fàbrega i assecar amb su-
avitat. Tallar els extrems 
de les maduixes i trossejar 
en cubs petits. Disposar 
en una font les maduixes, 
barrejar amb el suc de ta-
ronja -o mandarina-, el vi-
nagre balsàmic, l’alfàbrega 
picada i una mica de sucre, 
si considerem necessari 
afegir-amb bona fruita no 
cal-. Deixar reposar 1 hora 
a la nevera.

Ingredients
Per a 4 persones
·Maduixa 300 g
·Taronja 2
·Vinagre balsàmic15 ml
·Alfàbrega fresca (o menta) 
3 fulles
·Sucre (opcional, per a les 
maduixes) 10 g
·Nata líquida per muntar
200 ml
·Formatge mascarpone
250 g
·Essència de vainilla 2.5 ml
·Sucre glacé 30 g
·Ratlladura de llimona 0.5
·Festucs

Muntar la nata batent amb 
una batedora de varetes 
fins que quedi ben ferma. 
Barrejar-la amb el mascar-
pone escorregut, el sucre 
glacé, la vainilla i la rat-
lladura de llimona. Com-
binar amb cura fins que 
quedi una crema homo-
gènia i molt melosa, sense 
grumolls. Omplir una mà-
niga pastissera.

Preparar les copes dispo-
sant una capa al fons de 
maduixes lleugerament 
escorregudes i cobrir amb 
una porció de la crema de 
formatge. Repetir alternant 
capes de fruita i crema. Fi-
nalitzar decorant amb unes 
maduixes tallades al llarg, 
pistatxos picats o ametlles 
i ratlladura de llimona. 
Guardar a la nevera fins al 
moment de servir.

gastronomia
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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

Obert per Sant Jordi



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:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

HORITZONTALS: 1. Vistós i aparatós com el programa de festes que ens té per especta-
dors / 2. Jersei en part irrespirable. Element sempre present a Viridiana / 3. Encara va pri-
mera. Subratllat després de fer el segon gol. Cap de vosaltres / 4. Eina del camp. Plantofada, 
per porc / 5. Pobra bestiola, el veí diu que l’encoratgis. La part líquida del pernil / 6. Orlen 
quan no vocalitzen. Presa de mesures pel tràfic gratuït de criatures / 7. Tristoi i planyívol 
dins els límits de la lírica. Antic grec mig per accident / 8. Deixin el raïm fet una truita. 
Posta de sol al boulevard californià / 9. Fronteres d’Oklahoma. Sempre s’alça exclamant-se, 
aquesta dona. Camisa que no fa via / 10. Mostri orgullós el conyac d’importació. Posats a 
raspallar, raspallar el senyor / 11. Quinto de litre. Alterats tan alterats que resulten còmics. 
P amb crossa / 12. Ahir, cap al tard, quan la Tina es feia enrere. Primers quilòmetres del 
cotxe per la pel·lícula / 13. Seguidora del serial de la vida real. Sol anar seguit del contrari.

VERTICALS: 1. És força fresca, per això fa pecar. Reocupat, colonitzat / 2. Mal ús. Reduir 
els efectes de les cures. Anuncia la Margalida / 3. Que no caduquen mai. Ens avisa que el 
sender fa pujada / 4. No hi ha qui l’atrapi. Esteta de gimnàs?: no, soldat grec amb armes 
lleugeres / 5. A les portes del cementiri. Tot de criatures que no han vingut al món. Neva en 
absència de la Braun / 6. Si hagués estat ben gratada no se l’haurien empassada. En aquesta 
sal d’explosiu n’hi ha prop d’un litre / 7. Mana en l’organigrama. Deixar marxar l’aigua cap 
dalt. Terror lluny del riu / 8. Amb un ull en tenia prou per seguir el cicle operístic. I aques-
ta era la mirada que feia / 9. Sal més enllà d’Urà. Més criatures, però aquestes en versió 
tanguera / 10. Es refereixen a la lletania de les pedres del Titanic. Cap de navegació capaç 
de causar ostàlgia / 11. Al mig de cada. Museu fidel a la circumscripció. Del gen a la gana 
/ 12. Com a adversari, temible: tenia un do que el feia brasiler. Un del Maestrat pujant a 
veure si el mont fa el monjo.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Nacho Güimil



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
19: Festa de la Divina Misericòrdia; Lleó IX, papa

20: Sulpici; Agnès de Montepulciano; Oda. 
21: Anselm; Silví; Conrad de Parzham.

22: Caius; Soter; Agapit I, papa; Senorina.  
23: Jordi; Gerard; Adalbert .

24: Fidel de Sigmaringen; Pere Ermengol; Gregori  
25: Marc; Anià; Calixta

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

Robert Beneyto Oliu
"Amic dels trens"

Ha mort en la pau del Senyor  ahir dimecres  dia 17 d'abril  a l'edat de 81 anys.

A.C.S.
Els teus estimats: germana, Rosa Maria; cunyat, Joan; nebots, Joan, Marc i Eva i 
Lluís; renebodes, Clàudia i Tània; cosins, cosines, família tota i amics, preguem 
tenir-lo present. La cerimònia de comiat tindrà lloc avui dijous dia 18  a les 10 del 

matí a la parròquia de la Soledat.

Sabadell 11/7/1937 -  Igualada 17/4/2019

Igualada, abril  de 2019Funerària Anoia, S.L.

en record de
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El dia anterior al de 
l’aniversari de la Sego-
na República, a la Resi-

dència Geriàtrica de Els Guia-
mets, va expirar el darrer alè 
d’una de les dones que ha dei-
xat una gran empremta en la 
història del segle XX, la Neus 
Català i Pallejà. La Neus se 
n’ha anat als 103 anys -a cau-
sa d’un fort refredat- havent 
complert amb escreix amb el 
rumb que va marcar tota la 
seva existència: ... “viure per 
a explicar-ho”; per a explicar 
el perquè i de quina mane-
ra va aconseguir sobreviure 
als seus botxins en tant que 
última supervivent catalana 
de la barbàrie nazi, al Camp 
de Concentració (exclusiva-
ment de dones) de Ravens-
brück. El seu activisme va 
portar-la a ser Presidenta de 
l’Amical de Ravensbrück i a 
ser mereixedora de nombro-
sos reconeixements de signe 
institucional com la Creu de 
Sant Jordi, les Medalles d’Or 
de l’Ajuntament de Barcelona 
i de la Generalitat, o bé la ce-
lebració de l’any Neus Català, 
al 2015 (amb motiu del seu 
centenari).
La seva mort, potser perquè 
em semblava que no havia 
de morir mai, m’ha provocat 
una inesperada sotragada. 

Tanmateix, després del Fune-
ral d’Estat celebrat a Mora la 
Nova, l’oportunitat de com-
partir, al cor de Els Guiamets, 
de manera tan íntima un dar-
rer i testimonial comiat al 
costat dels seus estimats fills 
Margarida i Ludi, i el seu gen-
dre, a més de la seva biògrafa 
personal, l’Elisenda Belen-
guer, i altres amistats, m’ha 
permès de refrenar totes les 
emocions en el sentit d’agrair 
al destí haver pogut formar 
part dels darrers dotze anys 
de vida d’aquesta dona ine-
quívocament irrepetible. I, si 
bé d’entre altres, d’ella, sem-

El meu personal pesar pel traspàs de 
tot un referent de dona, la Neus Català

pre tindré presents aquestes 
paraules: “Per a ser demòcra-
ta, primer cal ser antifeixista”; 
particularment procuraré fer-
me meu el seu magnetisme a 
l’hora de difondre la memò-
ria dels pobles per a caminar 
cap a un món millor.
El meu compromís amb tu 
passa, des d’ara, per a perpe-
tuar el teu exemplar llegat; 
sempre amb el meu record 
d’aquesta teva mirada infinita 
al captivador embolcall -bres-
sol i postrema morada- de Els 
Guiamets.

Carmel.la Planell Lluís

El pintor igualadí Jordi 
Fulla ha mort aquest di-
marts als 52 anys de for-

ma sobtada en un “moment de 
maduresa i màxima projecció 
creativa” amb una exposició 
oberta al Museu Can Framis 
de Barcelona.
La mort de Fulla, que actual-
ment protagonitza també una 
exposició a l’espai La Cortina-
da, d’Andorra, coincideix amb 
un moment d’esplendor pro-
fessional del prolífic creador 
del panorama artístic contem-
porani.
L’artista, que comptava amb un 
taller al barri del Poblenou de 
Barcelona, va participar dijous 
en una taula rodona organitza-
da al Museu Can Framis al fil 
de la seva exposició individual 

Llindar i Celístia, oberta al pú-
blic fins al 16 de juny.
La mostra suposa una culmi-
nació de l’últim projecte de la 
mà de la Vila Casas i un “salt 
conceptual en el discurs del seu 
treball”, ha destacat la fundació 
en un comunicat.

Pèrdua per al panorama ar-
tístic
El 2011, va exposar Sixteen 
thousand days on the roof, i 
després va treballar en la pro-
posta itinerant Llindars al punt 
immobil del món que gira 
(2015-2019).
“Som conscients de la gran 
pèrdua que això significa en el 
panorama artístic català”, han 
destacat des de la fundació Vila 
Casas.

Mor el pintor igualadí 
Jordi Fulla

Darrer hivern als Guiamets. / CARMEL·LA PLANELL



              

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:

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

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 19:  

BAUSILI Born, 23 (9-22h)
LA CREU P. de la Creu, 7 

(22-9h)

DISSABTE  20: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIUMENGE 21: 

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

(22-9h)

DILLUNS 22: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 23:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMECRES 24: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIJOUS 25:  SECANELL
Òdena, 84



Isidre Tort/
Instructor de Nordic Walking

Soc l’Isidre Tort Vidal, igualadí i de professió comercial a Intarex. Vaig començar a 
endinsar-me en el mon de l’esport des de ben petit. Vaig jugar a hoquei sobre patins, 
arribant a participar a la màxima categoria, més tard, em vaig aficionar a córrer i 
durant els darrers anys he participat en vàries curses com maratons d’asfalt, curses 
de muntanya, mitges maratons. Des de l’any 2012 soc instructor de marxa nòrdica 
col·laborant amb l’escola de la INWA (International Nordic Walking Association) 
present a 40 països. Setmanalment sóc al gimnàs de Cal Font.

En plena Setmana Santa tots els candidats per Igualada han acabat presentant les seves llistes. Diuen que són per governar. Uns les han 
acabat decidint en un sopar on l’alcalde anuncia els seus apòstols i entre ells es miren per esbrinar si hi haurà traïdor. Altres s’estrenen 
com a partit en les municipals. Contrasta amb el que segueix presentant el candidat que porta més  legislatures. Hi ha els que diuen que 
volen aire fresc i no per lluitar contra l’escalfament global. I els que parlen de la il·lusió renovada, però a qui recolza un convertit històric 
que segueix dient el mateix que quan encapçalava la llista d’un partit rival. I també els que es presenten amb nou partit després d’haver-los 
deixat, al·legant la seva falta de compromís. S’haurà d’anar veient. Com en cada contesa electoral, els candidats cerquen d’explicar que són 
els millors per la ciutat, de la qual cosa només podem alegrar-nos, perquè els igualadins fa temps que estem de penitència i ja voldríem 
l’alegria de la Pasqua. Això que enguany Sant Jordi comparteix diada amb el Sant Crist, dues festes nostrades enquibides en una, que potser 
un senyal que anuncia més celebracions compartides.

“La marxa nòrdica o nordic walking, 
una bona eina per a la salut”

  Pia Prat Jorba@Pia Prat

Dijous, 18 d’abril de 2019

Espai patrocinat per:

Arcus
Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 42
08700 · Igualada, Barcelona
Tel. 938 04 93 70

*Ulleres de sol de les marques Lodi, Roberto Torretta, Forecast o Scalpers amb lents progressives
orgàniques índex 1.5 amb filtres solars, no polaritzades. Consulti muntures de sol graduables i límits

de graduació. Promoció vàlida de l'1 d'abril fins al 30 de juliol de 2019. No acumulable a altres ofertes.

Marxa nòrdica, d’on ve?

L’origen de la marxa nòrdica o nordic walking (en 
anglès) es remunta als anys 30, quan un entrenador 

d’esquí de fons finlandès (esquí nòrdic) va animar als esquia-
dors de fons a utilitzar els bastons en els entrenaments d’estiu 
i de tardor amb l’objectiu de millorar la condició física i de no 
perdre la forma física obtinguda. 

D’aquesta manera, tenien l’oportunitat d’iniciar ja a l’hivern els 
entrenaments amb una major intensitat: “la marxa dels bas-
tons”. Aquesta disciplina consisteix en incorporar uns bastons 
especialment dissenyats per aquesta pràctica al patró natural de 
la marxa, l’ús actiu d’aquests fan que activem la part superior i 
la part central del nostre cos. D’aquesta manera s’aconsegueix 
un impuls que facilita l’eficàcia de la marxa. 

També es pot córrer, saltar, i fer diferents exercicis, la podem 
adaptar al nivell que cadascú vulgui o necessiti. Ens ofereix una 
manera senzilla, natural i molt eficaç de millorar la pròpia con-
dició física i de tonificar la musculatura independentment de 
l’edat, el sexe i la preparació física.

A més és divertit, relaxant i sostenible. Si s’utilitza correctament 
la tècnica, el nordic walking fa que treballem la major part de la 
musculatura del nostre cos, un 90 % que vol dir uns 600 mús-
culs, sense carregar de manera excessiva les articulacions i amb 
tots els beneficis que representa per completar un bon entre-
nament... o una bona sortida. Aquesta innovadora forma de 
caminar ha de ser en una postura harmònica, simètrica i equi-
librada.  “El Nordic walking és un regal del moviment” A més a 
més, el Nordic Walking és una activitat física que no requereix 

grans inversions econòmiques. El material bàsic que necessitem 
per una bona pràctica és vestir amb roba còmoda, sabatilles es-
portives tipus running o trail running  -si anem per muntanya-, 
uns bastons per aquesta tècnica i aigua per la hidratació.

A part de practicar-lo per la muntanya, com es fa per l’asfalt?

A diferència d’altres activitats, el nordic walking es pot practicar 
a tot arreu, sempre a l’aire lliure, i es pot desenvolupar en qual-
sevol espai on es pugui caminar: via pública, parcs, jardins de 
la ciutat, pistes forestals, camins rurals, corriols,... i també a la 
platja o al mig de la neu.  Com que sempre es fa a l’aire lliure, 
podríem dir que és com fer pilates amb les nostres neurones: les 
escalfem, les traiem a passejar, els hi donem notícies inespera-
des, les estirem...

Es necessita molt entrenament?

Segons els teus objectius. Com he comentat podem portar el 
nordic walking fins a límits insospitats, de fet cada vegada més, 
veiem curses de muntanya d’alt nivell que ja incorporen bastons 
per optimitzar les seves forces i ser més eficients i eficaços. En-
cara que cal que tinguem en compre que quan portem el nostre 
cos a aquesta situació, els beneficis de l’activitat física ja no són 
tan evidents.

Quins són els requisits per què t’agradi aquest esport?      

Que et vulguis enganxar a portar una vida sana, que estiguis 
motivat i que et vulguis relacionar en grup, que això fa que no 
et quedis a casa. Com sempre els dic: “El si no fos...”, “si no fos 
pel fred que fa...”, “si no fos per aquesta calor...”, “si no fos perquè 
plou...”, “si no fos pel reuma...”, “sortiria!”. No val cap excusa per 

no sortir a gaudir en grup i del nordic walking. Els grups que 
surten amb mi, ja no em pregunten mai si sortim o no, en cas 
de pluja, fred o neu, nosaltres sempre sortim, això fa que el grup 
encara estigui més motivat. Jo no fallo, fallaràs tu?

Quina edat és la idònia per a començar?      

La marxa nòrdica o nordic walking és una activitat física apta 
per a totes les edats, des dels adolescents a la gent gran, i que 
només requereix un procés d’aprenentatge per adquirir la tèc-
nica necessària per practicar-la correctament. Sempre, però, 
sota supervisió mèdica i passant unes preguntes de nivell que 
jo mateix els faig.

Es fan curses exclusivament d’aquesta modalitat?  

Sí, cada vegada més. Es fan sortides populars, durant tot l’any 
sortides benèfiques per a diferents malalties, però també ja es 
fan competicions d’alt nivell, de fet aquest diumenge passat es 
va celebrar la primera prova puntuable pel campionat del món 
de Nordic Walking a Girona, la Word Cup Tour 2019, amb una 
majoria de participants estrangers. Nosaltres també hi vam ser 
amb el Gimnàs de Cal Font.  La prova la va guanyar un francès 
amb un temps que no diré perquè és sorprenentment ràpid. En 
aquest moment em vaig adonar que tinc molta feina a fer.

Quin és el país que on està més arrelat? Per què? 

Finlàndia i els països nòrdics, de fet és d’on prové el nordic 
walking, és on es va començar a posar en pràctica amb els es-
quiadors de fons olímpics.


