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L’EDITORIAL

Som industrials
Dimecres, durant la presentació que la Uni-

versitat de Lleida (UdL) va fer a Igualada 
dels nous estudis de Grau en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses, la conselle-

ra d’Empresa de la Generalitat, la igualadina Àngels 
Chacón, explicava que l’Anoia compta  amb el 28% del 
seu Producte Interior Brut procedent de la indústria, 
ocupant actualment el lloc 
dinovè d’entre les comar-
ques de tot el país. Cer-
tament, són xifres signi-
ficatives, però òbviament 
lluny del que havien estat 
abans de la dramàtica crisi 
que va iniciar-se el 2008. 
Aquest territori ve d’una 
llarga i genuïna tradició 
industrial que vol mante-
nir. No només en sectors 
que van prou bé tenint en 
compte les circumstàncies, com el paper, la pell, les 
arts gràfiques o el metall, sinó també en nous esce-
naris com la logística, l’automoció o els derivats de 
les TIC. 
Avui, tres dels trenta-tres municipis de la comar-
ca concentren dues terceres parts de la facturació 
total del teixit empresarial anoienc: Santa Maria de 

Miralles, on té ubicada la seu el grup Petromiralles; 
Igualada i la Pobla de Claramunt. El 35,4% dels 3.452 
milions d’euros que facturen les 1.602 empreses de la 
comarca procedeix de la indústria. És un camp eco-
nòmic que s’ha de defensar, perquè ens hi va el futur.
Per això celebrem que la UdL hagi pensat en el campus 
d’Igualada per a situar-hi part dels seus estudis d’Em-

presa, no en va un dels 
més demandats pels 
alumnes de tot el país i 
amb bones sortides la-
borals. Representa una 
oportunitat d’or per a 
la formació de futurs 
emprenedors i serà, 
sense dubte, una pla-
taforma excel·lent per 
al desenvolupament 
industrial d’Igualada i 
la Conca d’Òdena. 

La minsa resposta que el sindicat Unió de Pagesos i 
el col·lectiu “Per la Conca”, contraris al projectat po-
lígon de Can Morera, han rebut dels partits polítics 
de la Conca, ha de ser motiu també d’una definitiva 
reflexió. Sembla clar que la majoria no vol renunciar 
a una gran oportunitat. Però cal que els impulsors ho 
expliquin més i millor.  
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García Castaño, comissari de policia, 
va declarar davant el jutge que instru-
eix la causa anomenada “operació 
Kitchen” que van copiar la clau d’un 
dels pisos de Luis Bárcenas ex-treso-
rer del PP, “a la cerca de documenta-
ció comprometedora i que el seu in-
terlocutor en el Govern era Francisco 
Martínez” ex Secretari de Estat.

Pablo Casado, líder del PP i Albert 
Rivera, líder de C’s, en conèixer la 
decisió del Tribunal Contenciós so-
bre la candidatura de la llista Carles 
Puigdemont a les eleccions euro-
pees, van decidir “presentar recurs 
davant el Tribunal Constitucional”, 
i aquest va desestimar les seves pre-
tensions al·legant que no tenien dret 
a fer-ho.

Javi López, eurodiputat socialista 
i candidat del PSC a les europees 
del 26 de maig, ha assegurat que 
“Europa rebutja la celebració d’un 
referèndum d’independència per 
resoldre el conflicte entre Catalu-
nya i l’Estat. La sensació que un 
referèndum és una vareta màgica 
per resoldre un problema polític és 
rebutjada fruit de l’experiència.”

Miquel Iceta, líder del PSC, ha es-
tat nomenat pel PSOE a presidir el 
Senat. Isabel Celaá, portaveu del 
govern espanyol, ha carregat con-
tra els partits que no volen la seva 
designació com a senador autonò-
mic en substitució de José Monti-
lla. “Els usos i costums de les for-
ces parlamentàries és que la força 
política parlamentària escull el seu 
representant i la resta ho accepten. 
Aquest bloqueig que es planteja per 
part d’una força al Parlament és una 
qüestió ben estranya. Suposem, as-
pirem i confiem que el bloqueig se 
superarà.”

Alfredo Pérez Rubalcaba, super-
ministre amb diferents governs del 
PSOE i artífex de la fi d’ETA, va 

morir d’un ictus, sent molt sentida 
la seva desaparició, tant pels seus 
companys de partit com pels seus 
adversaris com “com una persona 
carinyosa, simpàtica, treballadora, 
intel·ligent, frugal i austera, amb una 
gran capacitat de negociació.”

Tamara Carrasco, veïna de Vila-
decans i membre dels CDR, va ser 
detinguda per ordre de l’Audiència 
Nacional fa més d’un any. Acusada 
de terrorisme va ser confinada al seu 
municipi de manera cautelar. Ara 
l’Audiència de Barcelona ha decidit 
que el cas es dugui al jutjat d’instruc-
ció 24 de la capital catalana, perquè 
ja no se l’acusa de rebel·lió, sedició i 
terrorisme. “Tenien presos de partits 
i entitats, només faltàvem nosaltres. 
La repressió té moltes branques. 

Enric Crous, un dels candidats a 
presidir la Cambra de Comerç, va re-
sumir la desfeta diem “hem presen-
tat una plataforma per a empreses, 
però hem lluitat contra sentiments.

Javier Pérez Royo, catedràtic de 
Dret Constitucional, ha dit “Els pre-
sos electes estan detinguts il·legal-
ment des del 28-A”

Cortesia 
parlamentària
Una societat que es mogui en els pa-
ràmetres de la cortesia és una societat 
més amable. Així, en les meves relaci-
ons intento no deixar mai de banda un 
tracte cortès amb els meus interlocutors. 
Aquest principi inclouria, també, la meva 
defensa de la cortesia parlamentària, tot i 
que aquesta modalitat de cortesia no he 
tingut mai ocasió de practicar-la, ja que 
el meu negoci —o modus vivendi si us 
agrada més— està molt allunyat de la po-
lítica.
Aquest principi ve a tomb per comentar 
la proposta que ha fet el president espa-
nyol Pedro Sánchez per tal que el diputat 
socialista del Parlament, Miquel Iceta, 
esdevingui el nou president del Senado 
d’Espanya. En el món de la política, que 
és el seu des que era molt jovenet, Iceta 
ha fet molts dels papers de l’auca, i no ens 
ha d’estranyar que ara hagi rebut aquesta 
oferta. Però, per poder-la tirar endavant, 
hi ha un petit inconvenient, i és que Iceta 
no és senador i, lògicament, per presidir 
aquella cambra s’ha de ser senador. 
Fa tres setmanes es van celebrar eleccions 
al Senado, però Iceta no s’hi va presen-
tar. Segurament llavors encara no havia 
rebut l’oferta sucosa de Sánchez per presi-
dir aquella institució, que comporta una 
retribució anual que supera els 170.000 
euros, a més d’altres regalies menys cone-
gudes. Em permeto senyalar que és un 
sou que no està gens malament per pre-
sidir una institució que gairebé no té cap 
utilitat, a banda de donar el vistiplau a 
l’aplicació l’article 155 de la CE als cata-
lans, siguin o no siguin independentistes. 
Existeix, però, una via per tal que Iceta es-
devingui senador, i és que el Parlament el 
nomeni en substitució d’un altre senador 
de designació autonòmica, José Montilla, 
el qual ja ha dimitit per facilitar l’accés al 
Senado del seu company de partit. (Per 
cert, Montilla, com el seu company Ice-
ta, també s’ha passat tota la vida vivint 
de la política). És a partir de la dimissió 
de Montilla que el Parlament hauria de 
votar el seu substitut, però els vots dels 
socialistes no són suficients i, apel·lant 
a la cortesia parlamentària, des d’aquest 
partit s’ha demanat ajut —vots— a altres 
partits.
Els partits independentistes han reacci-
onat fent-se els ofesos, i no els falta raó, 
argumentant que no volen facilitar les 
coses a un dels responsables de l’aplicació 
del 155. Però diria que amb l’apel·lació a 
la cortesia parlamentària, més aviat que 
tard (escric això el dilluns 13 de maig) 
Iceta acabarà sent senador. Els bombers 
no trepitgen mai la mànega del company; 
cortesies al marge, els diputats tampoc.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



La Unió Empresarial de l’Anoia tre-
balla per millorar la competitivitat 
de les empreses i dinamitzar l’eco-
nomia de la comarca. Aquesta és 

la nostra Màxima i en aquest sentit, amb 
l’objectiu de promocionar i reactivar eco-
nòmicament la comarca, apostem per què 
l’Anoia sigui un territori universitari, amb 
centres formatius i tecnològics d’impor-
tant especialització, generant prestigi i fent 
que els joves s’interessin; un territori on el 
Talent sigui un dels actius més preuats; un 
territori atractiu pel turisme i que convi-
di a conèixer el nostre patrimoni cultural i 
industrial; on es gaudeixi de bona qualitat 
de vida, treballant i estudiant, al costat de 
casa. I evidentment, des de l’entitat treba-
llem per aconseguir que l’Anoia es diferen-
ciï per ser un territori amb sòl industrial, 
un territori atractiu per les empreses dels 
diferents sectors econòmics.
Una de les principals fortaleses que tenim 
a l’Anoia és la nostra ubicació geogràfica, 
al bell mig de Catalunya. La nostra posició 
ens fa ser a prop de tot arreu amb una si-
tuació excel∙lent en relació a les principals 
vies de comunicació per carretera (A-2, 
Eix Diagonal, Eix Transversal), ben situada 
respecte a les principals infraestructures 
logístiques de Catalunya (port, aeroport i 
estacions AVE) i lluny de les congestions 
que pateix l’àrea metropolitana. Aquesta 
situació privilegiada és una oportunitat 
que ens ha de fer altament competitius i 
l’hem d’aprofitar, per estimular el creixe-
ment empresarial.

És innegable que estem en un moment en 
què les grans empreses busquen sòl indus-
trial amb parcel∙les de gran superfície, i 
així es constata des del govern català. Els 
polígons a la zona metropolitana s’estan 
esgotant (Martorell, Abrera...), i les empre-
ses ja comencen a mirar més enllà, interes-
sant-se per zones ben comunicades com 
l’Anoia, Penedès, Garraf o Bages. Des de 
la UEA creiem que és vital que el territori 
aposti per una zona d’activitat econòmica 
de gran format. De fet, és una reclamació 
que des de la UEA sempre hem fet i seguim 
fent. Som conscients que la comarca té una 
oferta de 753 hectàrees distribuïdes en 16 
municipis i 47 polígons industrials, segons 
dades presentades al document Empresa i 
Progrés del 2017, elaborat per la UEA. Són 
moltes zones industrials, però totes amb 
parcel∙les petites. És important cuidar, 
mantenir i millorar els polígons industri-
als existents, però també hem d’apostar per 
noves zones industrials, sobretot si oferei-
xen grans parcel∙les, sigui quina sigui la 
seva ubicació, en qualsevol dels 33 muni-
cipis.
Aquest polígon de gran format, no ha de 
substituir cap polígon existent sinó que 
ha de complementar-los, i ser el lloc per 
emplaçar empreses que necessitin espai, 
que necessitin milers de metres quadrats 
per desenvolupar la seva activitat. I és que 
disposar d’un polígon industrial de gran 
format significa diferenciació respecte els 
territoris veïns, creació de nous i nombro-
sos llocs de treball, atracció de noves inver-

sions, i convertir-nos en un referent i pol 
d’atracció per a empreses més petites, au-
xiliars d’aquestes. Tot plegat dinamitzaria 
la comarca econòmicament diferenciant-la 
i posicionant-la a nivell de Catalunya.
La reactivació industrial és un dels objec-
tius prioritaris de l’entitat i en aquest sentit 
celebrem que per primera vegada hi hagi 
consens polític, amb l’acord de set alcaldes 
anoiencs de sensibilitats diferents, per es-
tablir les bases perquè hi hagi zones indus-
trials de gran format a l’Anoia. No obstant, 
és important que la ciutadania sàpiga la 
importància d’aquesta nova zona industri-
al, el perquè d’aquests consens, les opor-
tunitats que ens aportaria a la comarca a 
nivell empresarial i econòmic.
Ara és el moment, hem d’aprofitar aquest 
tren i no deixar-lo passar.  
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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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JOAN DOMÈNECH
President de la Unió Empresarial de l’Anoia

Les oportunitats d’un 
gran polígon a la comarca

Creus que Igualada es pot convertir en una ciutat 
turística?

 Sí 37,8%  No 62,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



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

VADEMERCAT

Demà dissabte al vespre el Mercat de la Masuca torna a obrir les 
seves portes per oferir una nit de tapes, una iniciativa que ha tingut 
un gran èxit en les darreres edicions.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

LA COMISSIÓ DE REIS 
DEMANA MATERIAL 
GRÀFIC I VISUAL
Comissió de Reis d’Igualada

En el marc dels actes per celebrar el 
125è aniversari de la Cavalcada de 
Reis d’Igualada, la Comissió Organit-
zadora de la Cavalcada prepara una 
exposició retrospectiva sobre aquesta 
festa, una de les més antigues de la ciu-
tat. A tal efecte, la Comissió convida a 
col·laborar (fa una crida) a totes aque-
lles persones que estiguin en possessió 

de material gràfic i visual (fotografies, 
pel·lícules de súper 8) així com ves-
tits de patge... pertanyents al període 
d’entre l’any 1.950 i finals de la dècada 
dels 70.  Tothom que disposi d’algun 
d’aquests elements i desitgi notifi-
car-ho a la Comissió, pot fer-ho a tra-
vés de l’adreça de correu electrònic: 
info@reisdigualada.cat,  i l’entitat es 
posarà en contacte amb ells.
Moltes gràcies per endavant.

EL PSC DE PIERA LA-
MENTA L’ÚS DEL SEU 

DISCURS PER PART 
D’ERC
PSC Piera

A mitjans del passat mes de març es va 
realitzar l’assemblea de la candidatura 
del PSC per a les eleccions municipals. 
Durant la presentació de la candidatu-
ra el candidat Javier Perellón afirma-
va que “Sabem què hem de fer, sabem 
com fer-ho i ho volem fer”. El seu dis-
curs va ser enviat a la premsa i va sor-
tir publicat als diaris La Veu de l’Anoia 
i L’Enllaç. Al mateix temps Perellón va 
redactar un article per ser publicat a la 

revista Vila de Piera.cat, de distribució 
municipal. Tots tres mitjans destacaven 
la seva afirmació “Sabem què hem de 
fer, sabem com fer-ho i ho volem fer”. 
Posteriorment va aparèixer per prime-
ra vegada a les xarxes d’ERC de Piera la 
frase “ Sabem què fer i com fer-ho” que 
han acabat utilitzant com a eslògan de 
campanya.  El candidat a l’alcaldia del 
PSC no creu en les coincidències i sí en 
la utilització de la frase del seu discurs 
sortit a premsa, se sent molest i dema-
na una explicació, ja que pot generar 
confusió en l’electorat veure frases 
molt similars en programes de partits 
polítics diferents. 
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MIQUEL SEGURA
Plataforma Audiovisual de la UNESCO

Igualada i la Carta Mundial de Turisme Sostenible

No hi ha dubte que un 
dels principals actius 
econòmics del país és 
el turisme. Milions de 

visitants cada any valoren la riquesa 
paisatgística, monumental i cultural 
de Catalunya. Igualada, tot i no ser 

un icona turísticament parlant, no pot estar d’esquena 
aquesta realitat i li cal cercar camins per ser referència 
d’aquest potencial generador de riquesa .
L’aposta que l’Ajuntament ha fet amb Airbnb i que ha 
tingut una espectacular resposta és una bona notícia 
per a la ciutat i va per aquest camí. Vaig tenir l’opor-
tunitat la setmana passada de copsar de primera mà 
com Igualada va esdevenir un fantàstic escenari: la 
trobada de turisme sostenible “Healthy Destinations 
Lab New Destinations Summit” .
Després de l’anunci que fa cinc mesos es feia des de 
l’Ajuntament informant de l’arribada a Igualada de 
AIRBNB, ara s’ha escenificat de la millor manera: la 
nostra ciutat ha estat amfitriona d’una cimera d’altís-
sim nivell que ha comptat amb la presència d’unes 300 

persones, representants d’administracions, experts de 
turisme nacionals, estatals i internacionals,
La cimera no podia escollir una millor intenció i vo-
luntat, apostar per sensibilitzar i procurar inculcar la 
sostenibilitat i responsabilitat a les administracions, 
entitats i empreses d’aquest sector. La presentació del 
Sr. Chris Lehane, vicepresident d’assumptes públics 
d’Airbnb, posava l’accent en la voluntat de la com-
panyia per ajudar a polítics, indústria i destinacions 
perquè s’uneixin de forma global per aconseguir que 
el turisme sigui una oportunitat per a tothom i no no-
més estigui en mans d’uns pocs.
Aquesta voluntat manifesta que caldrà posar en pràc-
tica està plenament alineada amb la Carta Mundial de 
Turisme Sostenible que es va adoptar per unanimitat 
a Vitòria-Gasteiz el mes de novembre del 2015. En 
aquell acte, sota el patrocini de la UNESCO i amb el 
suport de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) 
i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Am-
bient (PNUMA), tots els signants manifestaren que el 
turisme ha crescut en tot el món i també el concepte 
de sostenibilitat.

En la carta s’exposa clarament:
• La necessitat de preservar el nostre patrimoni comú 
i promoure la cultura de la pau;
• L’aliança entre turisme i biodiversitat;
• La re-definició davant el canvi climàtic;
• La participació de les comunitats locals;
• La innovació i les visions intel·ligents en el turisme; i
• Les noves aliances de futur.
La Carta considera al turisme com a primera indús-
tria del món , un factor essencial de desenvolupament 
cultural, social i econòmic dels nostres pobles, plan-
teja les mesures a adoptar per organitzacions interna-
cionals, governs, indústria del turisme i societat per 
garantir un Turisme Sostenible, un Turisme respectu-
ós, un Turisme d’acord amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible traçats per la Cimera de Nacions 
Unides.
Igualada es va vestir de llarg per acollir i liderar una 
iniciativa internacional i s’ha posicionat en el món 
com a capdavantera per l’aposta d’un Turisme Soste-
nible i ho fa de la mà d’un potent aliat , aquesta col·la-
boració pública privada cal donar-li continuïtat. 
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L’any 2007 va comen-
çar una profunda crisi 
econòmica i social, que 
va sumir en la misèria 

a milions de famílies, moltes 
de les quals, segueixen pagant 
aquell desastre.

A l’estat espanyol –i en això Catalunya no va ser 
gaire diferent- la crisi va començar a causa de 
la bombolla immobiliària. El gobierno Aznar 
va simplificar la requalificació de terrenys, te-
òricament per a abaixar-ne els preus, però en 
realitat va servir per generar una colla de nous 
milionaris. La fórmula era sempre la mateixa: 
un organisme públic –generalment ajunta-
ments- requalificava uns terrenys i els inversors 
“amics” construïen habitatges i locals comer-
cials, generant-se grans plus vàlues als promo-
tors. Els bancs abaratiren les hipoteques i això 
va fer créixer els preus dels immobles i, amb 
ells, augmentava el patrimoni dels promotors i 
l’endeutament de les famílies. 
Això va durar uns anys en els quals moltes fa-
mílies varen tenir la sensació que s’estaven en-
riquint gràcies al major preu del seu habitat-
ge. Els ajuntaments, en paral·lel, feien créixer 
el parc immobiliari de la seva població i amb 
ell la recaptació d’IBI. Tot semblava perfecte 
i no pocs alcaldes i càrrecs públics, treien pit 
en campanya electoral presumint de la aparent 
millora econòmica. Una millora econòmica ba-
sada en el creixement inflacionista del cost de 
l’habitatge.

Però com passa sempre amb les bombolles, 
aquesta va esclatar de sobte i tots aquells castells 
en l’aire, varen caure estrepitosament, atrapant 
sota les runes a milions de famílies endeutades 
per vida amb uns bancs en fallida. Uns bancs 
que foren rescatats amb diner públic.
La crisi immobiliària va fer surar milers de ca-
sos de corrupteles vàries on el PP es va erigir 
com el campió mundial de la corrupció urba-
nística i alguns alcaldes varen acabar als jutjats, 
acusats de corrupció urbanística.
Sembla però que l’home és l’únic animal que 
s’entrebanca dues vegades amb la mateixa pe-
dra i ara, dotze anys després d’aquella criminal 
bombolla, hi ha ajuntaments que hi tornen. 
Tornen a requalificar terrenys per a transfor-
mar-los en suculents negocis per als empresa-
ris amics. En uns casos –Igualada- amb l’excusa 
d’obtenir habitatge social i en altres –Vilanova 
del Camí- per evitar que es perdin cent llocs de 
treball en un gran supermercat.
La realitat però és que en un cas s’obtindrien 
només DOS habitatges i en l’altre no hi ha cap 
perill de perdre llocs de treball ja que malgrat 
els rumors escampats interessadament, l’em-
presa en qüestió no té cap intenció de tancar el 
seu establiment.
Si deixem que facin les coses de la mateixa ma-
nera, arribarem als mateixos resultats: crisi i 
pobresa per a les famílies i luxes i riquesa per a 
la minoria “de sempre”. 

Dotze anys després d’aquella 
criminal bombolla, hi ha 

ajuntaments que hi tornen

JOSEP M. CARRERAS

No n’aprenem Estat de dret?

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Tothom ho ha pogut veu-
re. Els organismes que 
haurien de vetllar per la 
imparcialitat en  l’admi-

nistració de la justícia són de fet 
jutge i part i per tant, han perdut 
tota credibilitat. A partir d’aquí, 

se’ls plantegen uns problemes, difícils de resoldre. 
Cada dia queda més clar que no es jutgen uns de-
lictes sinó unes idees, però això  no impedeix que 
els acusats siguin tractats com a delinqüents. 
La Junta Electoral Central (JEC) –l’organisme que 
hauria de garantir la total neutralitat en els proces-
sos electorals- s’ha 
convertit en un 
dels elements més 
bel·ligerants, par-
tidistes i, per tant, 
incompetent. Ha 
prohibit  utilitzar 
expressions com 
“presos polítics” o 
“exiliats” però  tot-
hom sap que ho 
són, empresonats 
i jutjats per defen-
sar determinades 
idees. Així ho ha 
reconegut la justícia europea. En canvi, l’estat es-
panyol ha intentat per tots els mitjans impedir que 
s’expressés la voluntat popular. Per això s’ha negat 
sempre a la celebració d’un referèndum. Saben que 
el perdrien. Allò que no guanyarien a les urnes ho 
volen guanyar mitjançant la por i la interpretació 
arbitrària d’una legislació que els afavoreix. Com 
que no poden condemnar per la ideologia, volen 
demostrar que el dia 1-O va haver-hi violència. 
Tots nosaltres sabem que l’única violència que hi 
va haver va ser la seva, la de la policia qua va ac-
tuar de manera brutal contra un poble pacífic. La 
tergiversació dels fets convertint les víctimes en 
botxins és una aberració vergonyosa. És una ver-
gonya també que en el judici no es permeti veure 

les imatges que contradirien les afirmacions d’uns 
policies que menteixen descaradament. Diuen que 
una imatge val més que mil paraules, però la ne-
gativa a poder-les veure fa pensar que les paraules 
dels defensors serviran de ben poca cosa perquè la 
sentència només tindrà en compte allò que li in-
teressi per elaborar una condemna que serà dura.
Magrat tot, no en tenen prou amb això. Volen des-
muntar l’edifici de l’independentisme pedra a pe-
dra. Ara els acusats no són els arquitectes de l’obra 
sinó els seus subordinats. Com que seria massa 
escandalós tancar a la presó unes persones que 
es limitaven a complir el seu deure, els imposen 

unes multes exor-
bitants: 5.800.000 
euros, amb un ter-
mini  curtíssim per 
fer-los efectius i 
l’amenaça d’embar-
gament dels seus 
béns. Per això no 
els podem deixar 
sols. Ens jutgen 
a tots. Nosaltres 
som tan culpables 
com ells i si no ens 
porten a judici no 
és pas per falta de 

ganes sinó perquè no tenen la capacitat material 
de fer-ho.
Mal que ens pesi, ens toca assumir la corres-
ponsabilitat de les persones que ens ompliren 
d’il·lusió per endegar una empresa que ens ne-
guem a creure que hagi fracassat. Ara hem de  
mantenir-nos ferms i no renunciar a res. Poc a 
poc la veritat sortirà a la llum. De moment, la 
iniciativa de la JEC per impedir la candidatura 
dels exiliats ha acabat en un ridícul espantós. 
Feia la impressió que ningú en volia assumir la 
responsabilitat. S’hi jugaven el prestigi a Europa 
i les crítiques de la caverna espanyola. Però tant 
li fa. A la curta o a la llarga ens en sortirem si, 
com fins ara, persistim. 
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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€/MES

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 
OPORTUNITAT ANY: 2018  
PREU: 13.900€ 

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

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

TOYOTA CHR ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 
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El desplegament 
d’aquest nou grau al 

campus igualadí com-
porta l’entrada d’una 

nova facultat de la UdL 
al centre, la Facultat 
de Dret, Economia i 

Turisme 

La UdL presenta el Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses que es farà el proper curs a Igualada amb 40 places
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL amplia 
la seva oferta formativa 

amb el nou grau en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses 
(ADE), uns estudis que s’im-
partiran en bona part en an-
glès. Es preveu que el grau en 
ADE es posi en marxa de cara 
al curs 2020-2021, i donarà el 
tret de sortida amb 40 places 
disponibles.
El nou delegat de la UdL a 
Igualada, Ferran Badia, apun-
tava que “aquest campus for-
ma part d’un projecte estratè-
gic de gran importància per a 
la Universitat de Lleida i per al 
territori, és important que la 
docència i la formació redun-
di en el territori, i Igualada és 
ja una ciutat universitària”. 
L’alcalde Marc Castells afir-
mava que “el futur de les ciu-
tats mitjanes passa per la seva 
aposta pel coneixement. No-
saltres som industrialistes, i 
els nostres emprenedors ne-
cessitaran tenir una bona base  
de referència, quelcom que els 

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L a crida feta pel col·lec-
tiu “Per la Conca” i 
Unió de Pagesos a les 

candidatures que es presenten 
a les eleccions municipals a la 
Conca d’Òdena a postular-se 
sobre el manifest que es va fer 
públic fa unes setmanes sobre 
el macropolígon de Can Mo-
rera ha tingut escassa respos-
ta. Nou de les 37 candidatures, 
aproximadament un 25%, han 
mostrat la seva postura d’ad-
herir-se al manifest.
Les candidatures signants 
del “Compromís per la Con-
ca” són Fem Òdena (ERC), 
la candidatura independent 
Òdena a Fons Avancem; ERC, 
Poble Actiu CUP i Ciutadans 
d’Igualada; ERC i CUP de 
Tous; i Ara Montbui i Som 
Montbui-ERC. No s’ha ad-
herit cap candidatura de Vi-
lanova del Camí, la Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí.

estudis d’ADE complementa 
molt bé. Aviat arribarem als 
500 estudiants universitaris a 
Igualada”. 
Eduard Cristóbal, degà de la 
Facultat de Dret, Economia i 
Turisme (FDET), ha explicat 
que “s’assumeix el repte tirar 
endavant el grau en ADE a 
Igualada amb la voluntat l’im-
plementar tot el background 
de la facultat al Campus” i ha 
afegit que es tracta d’uns estu-
dis “amb molta demanda i una 
titulació que respon a les ne-
cessitats del teixit empresarial 
del territori”.
El vicerector de docència de 
la Universitat de Lleida, Fran-
cisco García, explicava que el 
grau en Administració i Di-

recció d’Empreses tindrà una 
prescripció diferenciada, el 
que significa que els estudi-
ants podran escollir si cur-
sar-lo a Lleida o a Igualada. 
García ha posat l’èmfasi en 
que el nou grau “tindrà un 
nombre significatiu d’assigna-
tures en anglès”, posant en va-
lor aquest idioma en l’entorn 
laboral, a més de que les pràc-
tiques es faran en empreses 
de l’Anoia. D’altra banda, tal 
i com passa amb altres graus, 

en un futur podria combi-
nar-se com a doble Grau amb 
estudis d’informàtica o d’en-
ginyeria industrial o química, 
que es fan al campus igualadí.
La consellera d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat, 
la igualadina Àngels Chacón, 
deia que “avui demostrem 
que tenim la voluntat d’am-
pliar i consolidar l’oferta 
formativa del Campus Uni-
versitari Igualada-UdL. Som 
industrials a Igualada, i fal-

taven uns estudis d’ADE. Ve-
nen temps de transformació, 
i si no capacitem als alumnes 
per a un nou model de gestió 
empresarial, seria un error. 
Aquests estudis calien, i més 
en un territori com aquest”. 
D’altra banda, la UdL ha co-
mençat a fer cursos de for-
mació contínua fora del seu 
campus, de moment en ciu-
tats de la demarcació de Llei-
da, però que es podran fer a 
Igualada en un futur.

Nou candidatures de la Conca -una de cada quatre- se sumen 
al manifest de “Per la Conca” sobre el polígon de Can Morera

Les 9 candidatures favorables 
van fer dimecres una roda 
de premsa al cim de la Tossa 
de Montbui al costat de “Per 
la Conca” i el sindicat UP. 
El portaveu Quim Muntané 
recordava que “la nostra és 
una proposta de mínims, per 
poder construir un procés 

de diàleg, sobre la planifica-
ció territorial de la Conca”. 
De moment, el document re-
sultant, el Compromís per la 
Conca, ha rebut el suport de 
500 persones i 40 entitats.

Sorpresa
Muntané expressava la seva 

“sorpresa perquè la majoria de 
partits no s’han adherit al ma-
nifest, creiem que alguns no 
han tingut interès o valentia 
política, i fins i tot alguns dels 
que han dit que no ens sem-
bla estrany i lamentable. For-
çarem a què ens diguin quin 
dels quatre arguments que té 

el Manifest no comparteixen”. 
Alhora, des del col.lectiu “Per 
la Conca” demanen als ciuta-
dans que “tinguin en comp-
te” el resultat de la seva crida 
durant les properes eleccions 
municipals. 
El portaveu d’Unió de Page-
sos, Arnau Mensa, explicava 
que “esperem que després dels 
comicis s’obrin escenaris nous, 
de moment és sorprenent que 
l’administració treballi a les 
fosques, sabem que s’està tre-
ballant en el projecte de Can 
Morera però no en sabem res. 
Després resulta que l’adminis-
tració reclama transparència, 
però aquí no hi és per enlloc”. 

Davant el resultat, “Per 
la Conca” demana 

que els ciutadans que 
“tinguin en compte” 

la postura dels partits 
polítics 
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Rebaixa de 445  per 
família dels impostos 
municipals en 4 anys

150 pisos de lloguer 
accessible en els 
propers 4 anys

Busos llançadora 
connectats a la 
Renfe i canviar la 
Hispano Igualadina-
Monbus

Millora 
de la neteja
i el reciclatge 
de la ciutat

Remodelació del 
Passeig Verdaguer 
per donar-li vida i 
activitat econòmica

Un 3r ViuBé amb 
centre de dia per a la 
gent gran

Creació d'un 
centre de les 
arts polivalent 
i incorporació a 
l'Escorxador un espai 
per a entitats

Beques de transport 
de fins a 916  pels 
joves igualadins

Convertir el barri 
del Rec en un espai de 
captació d'empreses 
tecnològiques

Fer un pla educatiu 
de ciutat per 
millorar en idiomes i 
noves tecnologies

Pla de xoc per 
combatre les 
desigualtats
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El candidat a la reelec-
ció com alcalde vol fer 
un mercat “més llumi-
nós, amb passadissos 
i parades més amplis, 
una imatge actual i un 

major protagonisme 
dels espais de degusta-

ció i restauració”

Marc Castells vol fer una reforma integral del mercat de la 
Masuca i crear més zones blanques d’aparcament
REDACCIÓ / LA VEU 

M arc Castells i Junts 
per Igualada han 
explicat aquesta 

setmana les claus del seu pro-
grama electoral en el vessant 
de la Dinamització Econò-
mica. L’actual alcalde les ha 
presentat conjuntament amb 
els integrants del seu equip 
Patrícia Illa, Montse Duch i 
Jordi Marcé.

Renovació del mercat
Una de les principals apostes 
que proposa Castells és la re-
novació integral del mercat 
municipal de La Masuca. Un 
cop s’ha enllestit la reforma 
de la seva plaça exterior i se 
l’ha dotat de fins a tres zo-
nes blanques d’aparcament 
gratuït al voltant, la prioritat 
passa per abordar la reforma 
interior. La voluntat segons el 
candidat de Junts per Iguala-
da és “fer un mercat modern 
i adaptat als nous usos i pre-
ferències de la clientela, però 
fidel al seu esperit de mercat 
referent en el producte i el 
tracte de proximitat”. 
Per això “consensuarem, de 
manera conjunta amb aquells 
que hi treballen a diari, els 
paradistes i botiguers, però 
també segons les preferènci-
es de la ciutadania, quin ha 
de ser el millor model per fer 
modern i molt atractiu”. 
Un mercat “més lluminós, 
amb passadissos i parades 
més amplis, una imatge actual 
i un major protagonisme dels 
espais de degustació i res-
tauració, podrien ser alguns 
dels aspectes que definissin el 
mercat de La Masuca del se-
gle XXI, una instal·lació que 
rep mig milió de clients cada 

any, que ens fa sentir privile-
giats i que volem convertir en 
una referència i en un model 
d’èxit en el panorama actual”.

Més zones blanques
Marc Castells també ha asse-
gurat que el seu equip conti-
nua decidit a crear noves zo-
nes blanques d’estacionament 
gratuït, una solució que ha 
servit per crear més d’un mi-
ler de places d’aparcament en 
els últims anys. 
Aquestes zones blanques, la 
més recent a la Sagrada Fa-
mília, serveixen per a facilitar 
l’estacionament al voltant de 
les zones comercials. 
La intenció és seguir desenvo-
lupant Igualada com un Cen-
tre Comercial a Cel Obert, 
apostant per esdeveniments 
únics i atractius pels visitants, 
al mateix temps que s’estudi-
arà el desenvolupament dels 
equipaments necessaris per a 
dinamitzar el comerç, com ja 
es va fer amb la recent creació 
de l’Ateneu Cinema, recupe-
rant un element tan necessari 
com era una sala d’estrenes 
per la ciutat. 
Castells assegura que “som 
la garantia, els fets ho de-
mostren, que l’Ajuntament 
seguirà apostant pel comerç, 

per l’economia local i pel di-
namisme de la ciutat”.
Aposta pel turisme
Des de Junts per Igualada 
també s’ha reiterat el “ferm 
compromís amb la indústria 
i els sectors productius, que 
són els principals tractors de 
l’economia d’Igualada i la ga-
rantia de serveis i benestars 
per les persones”. 
Així, a banda de seguir apos-
tant per sectors com la pell 
de qualitat, el tèxtil i el punt, 
el metall o el disseny entre 
d’altres, Castells avança “una 
forta aposta pel turisme sos-
tenible i de qualitat com a 
motor econòmic i creador 
d’oportunitats per a la ciutat 
i la comarca; acompanyant 
als emprenedors i als em-
presaris, desenvolupant una 
marca potent per al territori 
i convertint l’edifici de Cal 
Maco en l’oficina de turisme 
de referència a la comarca i 
en un nou alberg de pelegrins 
del Camí de Sant Jaume i del 
Camí de Sant Ignasi”.
Però aquestes no seran les 
úniques mesures, Patricia Illa 
ha presentat part del progra-
ma de Junts per Igualada, el 
qual preveu també consolidar 
definitivament l’Escorxador 
com el recinte firal de refe-
rència al territori, completar 
la modernització del polígon 
industrial de Les Comes, se-
guir liderant des de la capi-
talitat la Conca Industrial 
d’Igualada, participar acti-
vament en la creació del Parc 
Agrari de la Conca d’Òdena,  
mantenir i ampliar les línies 
d’ajuts per a empreses, em-
prenedors i persones autòno-
mes i crear noves línies d’ajut 
específiques per al desenvo-
lupament del comerç local. 

Castells també afirma que 
“Junts per Igualada és l’úni-
ca garantia que l’Ajuntament 
seguirà vetllant perquè grans 
infraestructures decisives 
per al futur de la ciutat, com 
serà l’enllaç entre el Rec i la 
Ronda Sud, acabi essent una 
realitat”.
Marc Castells assegura, en 

conclusió, que “Igualada té 
tots els elements per a seguir 
creixent, enfortint els seus 
sectors d’activitat i generant 
riquesa, i la de Junts per 
Igualada és la proposta que 
més creu en les possibilitats 
de la ciutat i aquella que hi 
apostarà amb més força i de 
manera més decidida”.

Avui divendres, Jordi Cuadras 
convida tothom a sopar al Museu

El Foment organitza un 
debat amb els partits 
independentistes

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb el títol “Vine a 
sopar amb el Jor-
di Cuadras i el seu 

equip”, Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igualada 
Oberta) convida a tothom 
a sopar aquest divendres 17 
de maig. Serà a les 20.30h al 
Museu de la Pell. El sopar 
és gratuït amb l’aforament 
limitat.
Durant l’acte s’explicarà el 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Casal Popular d’Igua-
lada, el Foment, or-
ganitza un debat 

electoral a tres bandes amb 
representants de Junts per 
Igualada, ERC i Poble Actiu, 
aquest dimarts, 21 de maig, a 
les 20h al Casal. Els candidats 
debatran sobre cultura, joven-
tut, gent gran i territori només 
cinc dies abans de les elecci-
ons municipals. El periodista 
d’Infoanoia Òscar López mo-
derarà el debat. 
Què proposen els partits en 
l’àmbit cultural? Què es pot 
millorar a Igualada en rela-

programa electoral i es pre-
sentaran els diferents mem-
bres de la llista. Igualada 
Som-hi convida a tothom a 
ser-hi. Jordi Cuadras explica 
que “només demanem a la 
ciutadania que porti la gana i 
les ganes de conèixer com fa-
rem una Igualada millor”. El 
candidat a l’alcaldia afegeix 
que “volem encarar la recta 
final de la campanya amb 
tota la força i l’energia. L’es-
cenari de les eleccions del 26 
de maig està més obert que 

mai en unes eleccions muni-
cipals a Igualada i nosaltres 
volem guanyar per a poder 
governar i fer aquesta Igua-
lada millor que proposem”.
Recordem que, a més d’arri-
bar a les cases, el programa 
electoral complet està penjat 
a la web igualadasomhi.cat. 
Tothom qui vulgui seguir 
la candidatura també pot 
donar-se d’alta al canal de 
Whatsapp d’Igualada Som-
hi tot escrivint “Hola” al te-
lèfon 603 86 40 15.

ció als joves? Què fa falta per 
atendre la gent gran? Quina 
opinió tenen les formacions 
sobre alguns dels debats que 
hi ha sobre la taula a la comar-
ca, com la gestió de l’aigua o 
el polígon industrial de Can 
Morera? 
El debat serà una bona opor-
tunitat per escoltar les propos-
tes dels programes electorals 
dels tres partits independen-
tistes que es presenten a les 
eleccions municipals a Iguala-
da i també per fer arribar als 
candidats les preguntes dels 
votants. Al final del debat hi 
haurà un petit torn de pregun-
tes obertes del públic.
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DES DE 18.500€*
NISSAN QASHQAI

I ARA AMB ASSISTENT DE CONDUCCIÓ ProPILOT.

ETIQUETA
EN TOTA LA GAMMA

TECNOLOGIA QUE ET MOU.

Innovation
that excites

SANTI ENRIQUE

Santi Enrique - Igualada
Avda. Mestre Muntaner, 88
08700 - Igualada
Barcelona

www.red.nissan.es/santienrique

Consum mixt WLTP: 6,8 l/100 km (NEDC-BT: 5,3 l/100 km). Emissions de CO2  WLTP: 154 g/km (NEDC-BT: 121 g/km).
*PVP recomanat a la Península i Balears 18.500€. Inclou PFF, transport, Nissan Assistance, descompte promocional, IVA i IEDMT que, per al mercat espanyol, pot 
no ser aplicable a la seva Comunitat Autònoma. En cas que els impostos aplicats sofreixin variacions �ns al moment de la compra, el preu s’acomodarà a 
l’aplicació dels nous tipus impositius vigents. Oferta vàlida per a particulars i autònoms que adquireixin un Nissan Qashqai Visia 1.3 DIG-T 103 KW (140 CV) Manual 
que �nancen amb Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal a Espanya. Import mínim a �nançar 7.000€. Permanència mínima 24 mesos. Queden excloses 
Flotes i empreses. Oferta no compatible amb altres campanyes i vàlida �ns al 31/05/2019. La imatge visualitzada pot no coincidir amb el vehicle ofertat. 



REDACCIÓ / LA VEU 

E l candidat del Partit Po-
pular a l’alcaldia d’Igua-
lada Joan Agramunt  va 

presentar diverses propostes 
en els següents àmbits: 
PROMOCIÓ ECONÒMICA:
Creació d’ocupació sens dub-
te la millor “política social”,    
ampliar els Plans d’Ocupació, 
creació d’una oficina d’ofertes 
i demandes a Igualada tutelada 
per l’Ajuntament, ampliar im-
ports a les noves empreses que 
portin a terme contractació 
indefinida i també per durada 
de temps determinat, Diem SÍ 
per dotar de sòl industrial amb 
parcel·les de grans dimensions, 
per tal d’atraure empreses al 
nostre territori a Òdena.
COMERÇ: 
Impulsar el comerç de proxi-
mitat, fomentar l’especialitza-
ció del petit comerç, eliminar 
la taxa d’escombraries comerci-
als per a les activitats de menys 
de 80 m2, creació de marca i 
segell propi que identifiqui el 
producte amb el comerç local, 
lluitarem contra la competèn-
cia deslleial incrementant els 
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E l programa electoral 
és un contracte entre 
la nostra candidatura 

i Igualada, un compromís a 
dur a terme aquestes més de 
100 mesures si els igualadins 
voten el proper dia 26 per que 
estiguem al govern”. Així s’ha 
expressat l’economista Toni 
Olivé, número 4 de la candida-
tura de Poble Actiu, en la roda 
de premsa de presentació del 
seu programa electoral. “És un 
programa de govern, pensat 
per governar, però si ens toca 
estar a l’oposició, treballarem 
per tirar endavant igualment 
el màxim de propostes de ma-
nera constant”, ha afegit.

15 àmbits diferents
Albert Mateu, actual regidor 
per la CUP i número 6 a la 
llista, ha donat una visió ge-
neral del programa. Són “més 
de 100 mesures dividides en 
15 àmbits” entre les quals “la 
majoria són d’aplicació im-
mediata, preparades per go-
vernar, realitzables en el curt 
termini” mentre que d’altres 
assegura que “tenen la mira-

Poble Actiu (CUP) presenta un programa electoral 
amb més de cent mesures 

da llarga que cal també in-
corporar en un projecte de 
ciutat ambiciós i transforma-
dor com el nostre”. Mateu ha 
remarcat “els valors populars, 
republicans, feministes i eco-
logistes” de la candidatura, i 
ha recordat que el contingut 
“és fruit de moltíssimes tro-
bades amb persones i entitats 

i, també, dels actes temàtics 
públics realitzats les darreres 
setmanes dels que estem molt 
satisfets.”
El número 3 de Poble Actiu, 
Pau Ortínez, ha desgranat en 
últim lloc algunes de les pro-
postes més destacades: “mu-
nicipalitzar el servei d’aigua; 
una finestreta única per a ser-

veis socials; abordar la pro-
blemàtica d’habitatge; atenció 
especial a les dones majors 
de 45 anys a l’atur; taxa d’es-
combraries segons generació; 
renovació del POUM… i fins 
a 12 destacats d’un programa 
que, ha assenyalat, “tothom 
qui vulgui pot consultar des 
d’avui mateix al web de po-

bleactiu.cat.”

David Fernàndez serà dijous 
amb Poble Actiu a Igualada
D’altra banda, Poble Actiu ha 
anunciat també que celebrarà 
un acte de tancament de cam-
panya el proper dijous 23 a les 
7 de la tarda a la nau central 
de l’Antic Escorxador. 
L’acte comptarà amb parla-
ments de membres de la can-
didatura i també de l’exdiputat 
i periodista David Fernàndez, 
que serà a Igualada per donar 
suport a Poble Actiu cara les 
eleccions de diumenge. 
Abans de tancar campanya, 
però, per diumenge han or-
ganitzat un acte al Museu 
Comarcal a les 18.30h en què 
es presentaran les 6 candida-
tures anoienques que sumen 
per la CUP, totes elles encap-
çales per dones.

El periodista i exdipu-
tat David Fernández 

serà dijous a Igualada 
en un acte de tanca-
ment de campanya a 

l’Escorxador

controls de venda il·legal al 
carrer i evitar la competència 
deslleial al comerços establerts 
i legalitzats, reduirem regula-
ció i establirem nous incentius 
econòmics, crearem la Regi-
doria de Comerç, promoure 
els productes de proximitat i 
KM 0, seguirem consolidant 
els actual eixos comercials i 
procurarem crear-ne de nous 
en altres barris i districtes de 
la ciutat, evitar que hi hagin lo-
cals comercials tancats al cen-
tre, establint ajuts i/o bonifica-
cions fiscals, en definitiva més 

ajuts al comerç. 
URBANISME: 
Nou Pla General Urbanístic 
sempre que sigui viable econò-
mica i socialment, Destinarem 
el 35% d’inversions en 4 anys 
10 milions d’€ a l’empresa mu-
nicipal PIMHA per adquirir 
habitatges de segona o poste-
rior transmissió, edificis inaca-
bats i realitzar noves promoci-
ons per destinar-los en règim 
de lloguer social, incremen-
tarem els habitatges a la bor-
sa de mediació de lloguer de 
pisos, millorarem el programa 

de restauració de façanes, ajuts 
directes als propietaris de pisos 
per reformes més de 40 anys  
antiguitat un 30% resta el 15%, 
facilitarem el canvi d’ús per tal 
que en determinades zones de 
la ciutat els locals es puguin 
destinar a habitatge.  
SOCIAL: 
Potenciar els acords del Pacte 
Social d’Igualada, ampliar ajuts 
a les famílies en els serveis bà-
sics, millorar els barems de la 
tarifació social per el transport 
urbà, fins quasi la gratuïtat dels 
jubilats i pensionistes, millorar 

condicions a les famílies nom-
broses i monoparentals.   
FISCALITAT: 
Reduirem el tipus impositiu 
de les contribucions del 0,85% 
actual al 0,65% en l’Urbà i del 
0,70% al 0,50% en rústic, re-
ducció per als vehicles elèc-
trics, a gas comprimit, biogàs 
del 75% ara el 2019 al 90%, i 
una altre reducció en els trams 
en funció del numero d’anys en 
les plus-vàlues municipals.
EDUCACIÓ:   
Seguirem defensant la lliu-
re elecció de centre dels pa-
res d’alumnes, augment de 
línies educatives en infantil i 
primària, ampliar les subven-
cions per a estudis de grau i 
post-grau universitari, ampliar 
graus universitaris, potenciar 
les vocacions científiques i tèc-
niques, adequar oferta en els 
cicles formatius de grau mig i 
grau superiors a les necessitats 
del mercat laboral, millorar el 
pla d’inversions per el man-
teniment de les escoles públi-
ques, potenciar els programes 
de qualificació professional 
amb els plans de transició al 
treball.

Joan Agramunt (PP) explica les seves propostes per a la ciutat
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L a candidatura de pro-
grés Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igua-

lada Oberta) va presentar les 
propostes en els àmbits de 
Feminisme i LGTBI, cultura i 
esport.
Una de les propostes és crear 
una regidoria de Feminisme 
i LGTBI per promoure políti-

ques transversals a tot l’Ajun-
tament que treballin per la 
igualtat entre les dones i els 
homes i pels drets de lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals. Igualada Som-hi 
es compromet a impulsar un 
Centre LGTBI a nivell comar-
cal per lluitar contra la invisibi-
litat del col·lectiu, l’assetjament 
o les dificultats per a trobar fei-
na, i també impulsarà el Con-

sell Municipal de Dones i el 
Consell Municipal LGTBI.
Una altra proposta és la de re-
cuperar l’antic hotel “Ciutat 
d’Igualada” per a fer-hi una 
residència intergeneracional 
“un model que ja és un èxit en 
altres indrets”.
La número 2 de la candidatura 
formada per PSC, Comuns i el 
grup ciutadà Igualada Oberta, 
Montse Montaña, ha explicat 
que “el problema de la vio-
lència masclista no és aliè a la 
nostra ciutat. Segons dades de 
l’Observatori d’Inclusió Soci-
al d’Igualada del 2017 van ser 
ateses pel SIAD 158 dones de la 
ciutat, una cinquantena de les 
quals per violència masclista”. 
Per això, Igualada Som-hi es 
compromet a posar els recur-
sos necessaris per contribuir a 
l’objectiu d’eradicar la violència 
masclista, a través de progra-
mes per a la prevenció i educa-
ció, comptant amb les entitats 
de dones i actuant sobretot en 
la població adolescent.

Política cultural definida
Pel que fa a la política cultu-
ral, Igualada Som-hi celebra 
que a la ciutat s’hi facin “mol-
tes coses”, però remarca que “li 
cal una política cultural clara 
i definida”. El candidat Jor-
di Cuadras ha explicat que la 
candidatura proposa crear un  
Pla Cultural i d’Equipaments. 
Com a mesures a incloure dins 
aquest pla, Igualada Som-hi 
proposa convertir l’Escorxador 

en una sala polivalent d’activi-
tats culturals que descongesti-
oni el Teatre Municipal l’Ate-
neu. Cuadras ha explicat que 
proposen centrar l’activitat del 
teatre en fer-hi teatre i música. 
Per a fer les funcions d’audito-
ri de música, Igualada Som-hi 
proposa la instal·lació d’una 
“petxina acústica” a l’interior 
de l’escenari per acollir con-
certs amb qualitat.
La reactivació de l’Institut Mu-
nicipal de Cultura com a espai 
de participació, una finestra 
única per les entitats per po-
sar-los fàcil la seva interlocució 
amb l’Ajuntament alhora de fer 
tràmits i la creació d’una sego-
na biblioteca municipal i sala 

d’estudi al nord de la ciutat per 
la població de Set Camins, Po-
ble Sec i les Comes, són altres 
mesures de l’àmbit cultural.
El jugador d’hoquei Edu 
Fernández exposava les pro-
postes en l’àmbit de l’Esport, 
“volem que Igualada sigui una 
ciutat esportiva i volem que 
tothom qui fa esport a Igua-
lada tingui totes les facilitats 
per a fer-ne, ja sigui als clubs 
i entitats o pel seu compte”. 
Igualada Som-hi vol reactivar 
la Setmana de l’Esport perquè 
escoles i col·lectius de diferents 
edats de la ciutat tornin a tenir 
en aquesta activitat un punt de 
trobada i intercanvi d’activitats 
esportives. 

Igualada Som-hi proposa recuperar l’hotel Ciutat d’Igualada 
per a fer-hi una residència per a joves i grans

ERC planteja convertir una escola concertada 
del centre de la ciutat, en pública 
REDACCIÓ / LA VEU 

L a formació que lidera 
Enric Conill (ERC) va 
presentar aquesta set-

mana les seves propostes en 
l’àmbit educatiu. “Igualada 
necessita una taula de l’edu-
cació, on s’hi asseguin tots els 
agents implicats. Aquesta taula 
de trobada hauria de prioritzar 
la cooperació entre els centres 
per sobre de la competitivitat”. 
A mig termini, d’aquesta taula 
n’hauria de sortir, segons els 
republicans, el Projecte Educa-
tiu de Ciutat.

Segregació escolar
Una vegada més, el tema de la 
segregació escolar ha tornat a 
sorgir en el discurs dels candi-

dats a l’alcaldia. “Hi ha segre-
gació a Igualada, això és així, i 
cal fer-hi front, no pot ser que 
hi hagi escoles de la ciutat que 
tinguin un alt nombre de nens 
de famílies nouvingudes o amb 
dificultats”, explicava Cristina 
Navarro, membre de la candi-
datura. Una de les mesures és 
obrir una línia de P2 a l’escola 
Gabriel Castellà, perquè “hi ha 
manca d’oferta de llar d’infants 
a la zona oest de la ciutat”, una 
demanda que arriba anys des-
prés del tancament -dramàtic, 
per cert- de la històrica llar “la 
Ginesta”, que estava ubicada al 
bell mig del barri de Montser-
rat, avui convertida en centre 
de dia per a la gent gran.
D’altra banda, ERC entén la 
singularitat d’Igualada en re-

lació al pes que té l’escola con-
certada, però alerta del “dese-
quilibri que hi ha al centre de 
la ciutat, on no hi ha cap escola 
pública. Com que sabem que 

és impossible construir-ne una  
de nova al centre, proposem la 
reconversió d’una de les actuals 
escoles concertades en una de 
pública”, va dir Enric Conill. 

“Qui hauria d’assumir aquest 
repte hauria de ser el departa-
ment d’Educació de la Gene-
ralitat”, que és qui gestiona les 
escoles públiques del país. 

INICIACIÓ AL MÀRQUETING DIGITAL 
PER PERSONES EN ACTIU TOTALMENT GRATUÏT

Horari: DILLUNS 3 DE JUNY I DIJOUS 6 DE JUNY

Total hores:  5

Calendari: 
El DILLUNS 3 DE JUNY DE 9.30 A 12.30
El DIJOUS 6 DE JUNY E 15.00 A 17.00    

Objectius:
-INTRODUIR ELS CONCEPTES BÀSICS DE MÀRQUE-
TING DIGITAL

Continguts:
GOOGLE ANALYTICS
COM ELABORAR UN PLA DE MÀQUETING DIGITAL
ESTRATÈGIES WEB
PROMOCIÓ I PUBLICITAT A INTERNET                                                                
 
Lloc: Igualada Comerç, c/Sant Jordi, 11, Igualada.                                    

Les places són molt limitades  i es reservaran per rigorós 
ordre d’inscripció. La data límit d’inscripcions és el 28  de 
maig de 2019.



Igualada va acollir 
l’acte central de les 

eleccions europees a 
la Catalunya Central, 

amb la participació 
dels candidats exilats 

Comín i Ponsatí

El President Puigdemont i Marc Castells animen 
“a ser més visibles que mai a Europa”
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l president Carles 
Puigdemont ha dit 
que Junts per Catalu-

nya-Lliures per Europa anirà a 
Europa “a guanyar, a guanyar 
per Catalunya perquè ningú 
pugui dir que hem de dema-
nar perdó per l’1 d’octubre i 
per explicar que el poble de 
Catalunya és a l’avantguarda 
democràtica d’Europa”. 
El president ho va dir diven-
dres en l’acte de campanya a 
Igualada on va destacar la im-
portància que en les properes 
eleccions els ciutadans votin a 
la candidatura de Lliures per 
Europa que encapçala per-
què “som aquella gent que ha 
entès que cal treballar junts, i 
treballar per Catalunya”. “Vam 
anar a l’exili per defensar els 
interessos dels catalans des del 
cor d’Europa” va assegurar el 
president, que va demanar a la 
gent que el proper 26M posi a 
les urnes la papereta de Junts 
per Catalunya per donar “l’úl-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls republicans han llan-
çat un nou vídeo paro-
diant el famós gag del 

croissant de xocolata del pro-
grama de TV3 “Polònia” fent 
el símil amb el govern de la 
ciutat. El vídeo està protago-
nitzat pel showman igualadí 
Àngel Ruiz i per l’actor i can-
didat número 5 d’ERC Joan 
Valentí. Al llarg del curt es 
va ironitzant sobre l’obra de 
govern del govern munici-
pal a través del “croissant de 

tima empenta que ens permeti 
entrar al Parlament Europeu, 
perquè si som dins se’ns sen-
tirà a parlar molt. Nosaltres hi 
serem sempre”.
En aquest sentit també es 
van expressar els consellers 
a l’exili Toni Comín i Clara 
Ponsatí, que juntament amb 
el president Puigdemont, van 
intervenir des d’Eslovènia. El 
conseller Comín va dir que la 
llista de Junts per Catalunya 
– Lliures per Europa vol ser 
“la veu de l’1 d’octubre davant 
dels pobles d’Europa. Anem al 
Parlament Europeu a dir que 
la causa del poble català és 
una oportunitat pel conjunt 
del continent”. En el mateix 

sentit, Clara Ponsatí va asse-
gurar que “guanyarem perquè 
la nostra causa és la causa de 
la democràcia, de la llibertat i 
d’Europa”.
Per la seva banda, el cap de 
llista de Junts per Igualada, i 
diputat de Junts per Catalunya 
al Parlament de Catalunya, 
Marc Castells, va assegurar 
que cal votar Junts per Cata-

lunya – Lliures per Europa per 
“apoderar els membres del go-
vern a l’exili” i perquè aques-
ta candidatura és la llista que 
“representa la unitat que tant 
reclama els ciutadans i tant 
necessita Catalunya”. I va re-
blar que el 26 de maig “s’ha 
de creure en la gent que creu 
que el futur de Catalunya està 
a les nostres mans”.

En l’acte també va partici-
par la consellera igualadina 
d’Empresa i Ocupació, Àn-
gels Chacón, que va exhortar 
a la gent a votar les llistes 
de Junts per Catalunya el 26 
de maig “per tenir pobles i 
ciutats projectats al futur, 
però també per no deixar 
de tenir una veu forta i lliu-
re a Europa”.

ERC exporta a Igualada el “croissant de Polònia” de TV3
xocolata” ple de cobertura i 
pompositat i es fa referència 
constant amb diverses metà-
fores sobre accions o despeses 
del govern que “són fum”. En 
el vídeo hi apareix el “tickdi, 
les promeses del govern so-
bre l’arribada de noves em-
preses, la toscana catalana, 
el pla urbanístic, la ciutat 
europea, la majoria absoluta 
o el màrqueting i confeti de 
l’equip municipal”.
Amb aquest irònic vídeo els 
republicans volen posar de 
manifest “la política de l’apa-
rença, del màrqueting i de les 

promeses incomplertes del 
govern municipal” i desta-
quen que “després de 8 anys 
de govern de Convergència, 
el govern no ha fet avançar 
a Igualada alhora que tenim 
molts reptes que tampoc s’es-
tan afrontant”. 
Finalment des d’ERC asse-
guren que “el nostre projecte 
vol transformar i millorar la 
ciutat” i asseguren que “volem 
i farem el pas endavant que 
Igualada necessita”.
Podeu veure el vídeo a l’adre-
ça: https://www.youtube.com/
watch?v=17quW6g1iCg  

Divendres 17 de maig
a les 20.30h

Museu de la Pell

Vine a sopar amb
el Jordi Cuadras

i el seu equipVOTA
Gratuït (aforament limitat)



REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura de pro-
grés Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igua-

lada Oberta) ha fet reunions 
de campanya amb els agents 
socials i econòmics de la ciu-
tat. Ho fa per compartir el 
seu programa electoral en els 
àmbits de lluita contra l’atur i 
polítiques socials de cara a les 
eleccions municipals del 26 de 
maig. La primera trobada ha 
estat amb els sindicats CCOO 
i UGT. Per els propers dies 
també s’han agendat reunions 
del candidat a l’alcaldia Jordi 
Cuadras i altres membres de la 
llista com la número 2 Mont-
se Montaña, la treballadora 
social Irene Gil o l’empresari 
Manel Pla, amb la Unió Em-
presarial de l’Anoia, l’Associ-
ació dels Polígons dels Plans, 
Càritas i altres entitats de l’àm-
bit social i econòmic.
Igualada Som-hi preveu actu-
ar amb plans que generin ocu-
pació per a col·lectius en difi-
cultats per a trobar feina és un 
dels objectius d’Igualda Som-
hi, amb especial atenció als 
majors de 45 anys, joves i do-
nes, ja que l’atur femení és del 
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Roda de reunions d’Igualada Som-
hi amb els agents sòcioeconomics

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls republicans van ce-
lebrar dissabte el dinar 
d’inici de campanya 

acompanyats de 300 iguala-
dins i igualadines i amb la 
participació del president del 
Parlament, Roger Torrent, de 
la Consellera Alba Vergés, de 
la diputada al congrés Caro-
lina Telechea i de l’alcaldable 
Enric Conill
Esquerra Igualada encetava 
així una campanya electoral 
on es situen com “l’única al-
ternativa al govern actual” per 
tal que “Igualada faci un pas 
endavant i afronti els reptes de 
la ciutat per no perdre cap més 
tren”. Durant els parlaments 
Enric Conill va assegurar que 
“tenim un projecte de ciutat 
que ens il·lusiona i que per-
metrà a Igualada fer una passa 
endavant” ja que “ens trobem 
en la cruïlla de o més del ma-
teix o començar a planificar i 
preparar el futur per no que-
dar-nos més enrere” i va des-

60%. També dotar el territori 
de tot allò que el faci compe-
titiu. En l’àmbit del sòl indus-
trial, Igualada Som-hi defensa 
una “política amb consens 
social, econòmic i polític en 
l’àmbit de la Conca i sempre 
que vagi lligada a inversions 
prèviament confirmades amb 
prioritat per aquelles que tin-
guin en compte la innovació i 
la sostenibilitat i generin llocs 
de treball amb salaris i condi-
cions dignes”. També aquelles 
que permetin “poder fer força 
per tenir infraestructures i co-
municacions com el tren gran 
i ràpid amb Barcelona”.
Altres punts que Igualada 
Som-hi comparteix amb els 
agents socials i econòmics a 

les reunions és l’incentiu de 
l’economia circular, fer front 
al repte de la indústria 4.0 
amb l’objectiu de ser la prime-
ra ciutat mitjana de Catalunya 
que aposti pel 5G després de 
Barcelona, la unió de les bor-
ses de treball de la comarca i 
reactivar el Consell Econòmic 
i Social (CESCA) per pactar 
polítiques conjuntes. Garantir 
l’accés a l’habitatge, la tarifa-
ció social per accedir als ser-
veis públics i plans per ajudar 
a les persones en situació de 
pobresa són altres mesures 
compartides amb les entitats 
del tercer sector que defensa 
la candidatura formada per 
PSC, Comuns i el grup ciutadà 
Igualada Oberta.
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Ciutadans va anular di-
vendres passat la seva 
presentació a Igualada 

com a mostra de condol per 
la mort, aquell dia, de l’exmi-
nistre socialista Alfredo Pérez 
Rubalcaba. Finalment serà 
demà dissabte quan Carmen 
Manchón presenti la seva 
candidatura a la ciutat, a les 
11 del matí al Centre Cívic de 
Fàtima.
Diumenge passat sí que es va 
fer a Montbui, amb Ana Belén 

El President del Parlament, Roger Torrent, dona suport 
a Enric Conill (ERC) en un dinar popular amb 300 persones

Ciutadans presenta 
demà la candidatura

Caro. L’acte va comptar amb la 
assistència del diputat al Par-
lament de Catalunya, Martí 
Pachamé, i de membres de 
les 7 altres candidatures que 
la formació taronja presenta a 
l’Anoia.  
Avui divendres a les 7 de la 
tarda es farà la presentació a 
Can Papasseit de Vilanova del 
Camí, i demà dissabte a les 6 a 
Piera, al Casal de Joves i Grans. 
Diumenge al matí a les 11 es 
farà a Canaletas de Cabrera 
d’Anoia, i a les 6 de la tarda a 
Cal Figueras d’Hostalets.

tacar “la transversalitat, plura-
litat i il·lusió de l’equip d’ERC 
Igualada per treballar per la 
ciutat i la seva gent”. Alhora 
Conill assenyalava que “vo-
lem un govern que garanteixi 
el dret a l’habitatge, que tingui 
uns impostos justos i progres-
sius, que treballi per la igualtat 
d’oportunitats i la justícia so-
cial, un govern que treballi pel 
medi ambient i que mantingui 
Igualada neta i en bon estat i 
no només que faci obres quan 
vénen eleccions”. En aquest 
sentit Conill exposava “les 
propostes que hem fet al llarg 
d’aquests 4 anys i dels darrers 
mesos per aconseguir una ciu-
tat més moderna, al servei de 
les persones i amb un model 
productiu i laboral que oferei-

xi l’impuls que necessitem a 
Igualada”.

Municipis de progrés
El President del Parlament, 
Roger Torrent, va assegurar 
que “l’Enric Conill serà un 
excel·lent alcalde d’Igualada” 
i li va mostrar el seu suport 
assegurant que “cal construir 

municipis de progrés i repu-
blicans, que estiguin al costat 
de la gent i de les seves neces-
sitats” així com també indica-
va que “el govern d’Igualada 
també haurà d’afrontar els 
reptes que tenim a nivell de 
llibertats individuals i col·lec-
tives”, en referència al moment 
polític que viu el país. 

Telechea i Vergés van coinci-
dir en “lloar” l’equip ampli i 
transversal de la candidatura, 
amb molta presència feme-
nina i van assegurar que “a 
Igualada és possible fer un salt 
endavant amb l’Enric i que hi 
hagi un canvi de govern mu-
nicipal”.

Conill: “Tenim un pro-
jecte de ciutat que ens 
il.lusiona i que perme-
trà a Igualada fer una 

passa endavant”



Demà dissabte a la nit torna el Vademercat a la Masuca, 
amb música, animació i menjar per a tothom
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D emà dissabte, 18 de 
maig, entre les 20h 
i la mitjanit, torna 

el Vademercat, la nit de ta-
pes del Mercat de la Masuca 
d’Igualada, una iniciativa del 
col·lectiu gastronòmic Vade-
foodies, en col·laboració amb 
el departament de Comerç de 
l’Ajuntament i l’Associació de 
Botiguers del Mercat.
El Vademercat arribarà en-
guany a la seva quarta edició, 
precedit d’una excel·lent aco-
llida en les anteriors edicions. 
Com cada any, els paradistes 
del Mercat oferiran els seus 
millors productes i receptes, 
elaborats prioritàriament amb 
productes de proximitat, per-
què els assistents els puguin 
degustar a preus populars.
Es preveu que hi hagi una 
trentena d’estands de menjar 
i beure i, a banda dels para-
distes de la Masuca, hi parti-
ciparan també associacions 
gastronòmiques de la ciutat i 
la comarca.

Com cada any, com si es trac-
tés de la Festa Major del Mer-
cat de la Masuca, es podrà 
gaudir de diferents propostes 
de teatre, màgia i molt més. 
L’actuació musical en directe 
del grup La Clau i el DJ Isidre 
Isimix i del DJ FatCat ajuda-
ran a amenitzar la vetllada.

Tíquets i procediment
Els tiquets es podran comprar 
anticipadament a les mateixes 
parades del mercat avui ma-
teix, i també la mateixa tarda 
del Vademercat.
El procediment per a adquirir 
el menjar i les begudes serà el 
de cada any: els botiguers del 
Mercat oferiran les seves tapes 
a dins del Mercat i les begudes 

Avui divendres i demà 
podreu comprar els 

tiquets per les consu-
micions que es podran 
degustar a les parades 
que hi haurà demà a la 

nit al mercat

es podran agafar a la zona ex-
terior.
Hi haurà també el tradicio-
nal concurs per triar les mi-
llors receptes, amb un jurat 
format per Teresa Pareta, que 
va ser propietària de l’Escola 
La Cuineta, Josep M. Guasch 
de la pastisseria Targarona, 

l’atleta Níria Pascual i l’expi-
lot de motos Jordi Viladoms.
El Vademercat va néixer 
l’any 2016, com una inici-
ativa de Vadefoodies, con-
juntament amb l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Associació de 
Botiguers de la Masuca i el 
suport de la Diputació de 

Barcelona. El seu objectiu 
és promoure els productors 
i productes de proximitat i 
obrir el mercat municipal 
a públics que habitualment 
no hi compren, però que 
amb jornades com aquesta 
el redescobreixen com un 
lloc idoni per a fer-ho.

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
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Expectació per la instal·lació 
d’una “feria” al Parc Central
REDACCIÓ / LA VEU 

L a instal·lació d’una 
“feria” d’estil andalús 
al Parc Central de la 

ciutat ha ocasionat una gran 
sorpresa i expectació entre 
els igualadins. Sobresurt una 
gran noria, de 60 metres d’al-
tura, que fins fa pocs dies esta-
va situada a la “Feria de Abril” 
de Barcelona. 
Es tracta de la primera edició 
de la “Fira de Sevillanas de 
Igualada”, com diu el cartell de 
l’atracció, i estarà en funcio-
nament des d’avui 17 de maig, 
fins el diumenge 26. Està 
promoguda per l’Asociación 
Andaluza y Amigos de Cata-
lunya, tot i que se’n sap ben 
poca cosa i no sembla inscrita 
a cap registre. Sí que es coneix 
que l’impulsor és l’empresari 
valencià José María Buendía 
Escudero, de l’empresa Buen-
dia Atracciones SL.
Fa dos mesos, els promotors 
van enviar el projecte de la fira 
a l’Ajuntament, que va lliu-
rar la corresponent llicència 

Intervenen una plantació 
de 1.128 plantes de 
marihuana a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
van intervenir dimarts 
més de 1.100 plantes 

de marihuana al carrer Ma-
riano Cuyner d’Igualada. En 
concret en van ser 1.128, que 

estaven en una habitació d’un 
pis. 
A més de la plantació de ma-
rihuana, els agents del cos de 
la policia catalana també van 
trobar la manipulació de la 
instal·lació elèctrica del pis. 

Entren en servei els 
radars de tram a l’A-2

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei Català de 
Trànsit va posar ahir 
dijous en funciona-

ment dos nous radars de tram 
amb l’objectiu de reduir la ve-
locitat excessiva o inadequada 
en aquest tram així com la si-
nistralitat. Aquests sistemes 
de control de la velocitat res-
ponen a les directrius fixades 
en el Pla Estratègic de Segu-
retat Viària 2014-2020 i són 
una eina eficaç alineada amb 
l’estratègia de la Visió Zero.
En concret, es posarà en mar-
xa un radar de tram a l’A-2 
entre Jorba i Argençola en 
sentit Barcelona entre els qui-
lòmetres 539+210 i 545+170 
que controlarà la velocitat al 
llarg d’un tram de 5,96 km 

de longitud. En sentit Lleida 
el radar de tram s’ubica en-
tre els quilòmetres 545+175 
i 539+204 i controlarà la ve-
locitat al llarg d’un tram de 
5,97 km de longitud. El límit 
màxim de velocitat permès a 
la via és de 120 km/h.
Amb aquest dos nous disposi-
tiu de l’A-2, ja funcionen 30 
radars de tram en el conjunt 
de la xarxa viària catalana.
Aquest sistema de control de 
la velocitat mitjana funciona 
a través d’un equipament de 
reconeixement de matrícules 
situat a l’inici i al final del 
tram controlat, el qual mesu-
ra el temps de recorregut i en 
calcula la velocitat mitjana 
per determinar si s’ha supe-
rat el límit màxim de veloci-
tat permès. 

Caves Bohigas celebra 90 anys
REDACCIÓ / LA VEU 

E l celler familiar de Ca-
ves Bohigas, celebra, 
enguany, 90 anys com 

a celler elaborador de cava. 
Amb motiu de l’efemèride, 
Caves Bohigas ha organitzat 
un concert de música en di-
recte el proper 31 de maig (di-
vendres) i altres activitats cul-
turals i d’oci per tal d’apropar 
la cultura del cava i els seus 
orígens a tothom.
El concert, a càrrec de la ban-
da de pop i rock Filferro, tin-
drà lloc a les 8 del vespre, a la 
capella familiar de Can Macià. 
Els músics, que són un duet 
(el Gerard, a la guitarra, i el 
David, cantant), versionaran 
els grans clàssics de la història 
del pop i el rock. És un concert 
gratuït i obert a tothom, prè-
via reserva de plaça (a través 
del correu electrònic e.salas@
bohigas.es).
Els orígens de Caves Bohigas 
es remunten a finals del segle 
XIII, quan Pere Moragues i la 
seva família de viticultors vi-
vien i treballaven les terres de 
Mas Moragues (actualment, 
Finca Can Macià). L’elaboració 
es dedicava, principalment, al 
consum propi (trilogia medi-

terrània: pa, oli i vi).
Als segles posteriors, Mas 
Moragues va anar passant de 
generació en generació fins 
que, l’any 1929, Joan Vives va 
decidir començar a elaborar 
vi escumós per al seu comerç; 
en deien xampany.  Però, l’any 
1936, va esclatar la Guerra Ci-
vil i Can Macià va ser ocupada 
i saquejada, i Joan Vives i la 
seva esposa Mercè Ciervo van 
ser afusellats.
Acabada la guerra, el nebot de 
Joan Vives, Josep Maria Bohi-
gas, va seguir amb el negoci 
del vi i va iniciar la comercia-
lització del xampany Bohigas, 
que havia iniciat el seu oncle. 
Des d’aleshores, el celler ha 
anat creixent i millorant les 
seves instal·lacions i tecnolo-
gies i, avui, 90 anys més tard, 
la rebesnéta de Joan Vives, 

Maria Casanovas Giró, és al 
capdavant de Caves Bohigas, 
al costat del seu pare Jordi Ca-
sanovas Bohigas.

Xifres de producció i vendes
Actualment, a la finca de Can 
Macià d’Òdena (200 hectàre-
es), se li afegeix la finca de Can 
Batllevell (Gelida, Alt Pene-
dès), també de la família, amb 
30 hectàrees de vinya. Caves 
Bohigas produeix, a l’any, 
500.000 ampolles: 450.000 de 
cava i 50.000, de vi. El celler 
és present a 19 països de tot 
el món i el negoci a l’estranger 
suposa el 80% del total de les 
vendes.
Com a novetat destacada, el 
2018, Caves Bohigas ha obert 
mercat a l’Àsia i ha venut per 
primera vegada els seus pro-
ductes a Tailàndia i Filipines.  

d’ocupació, tal i com succeeix 
amb els circs que s’instal·len 
al Parc Central. Es dona la 
circumstància, però, que les 
“casetas”, “tablaos”, atraccions 
firals, espais per a concerts i 
tavernes que s’instal·laran al 
Parc Central pagaran menys 
taxes municipals que per la 
Festa Major, ja que les orde-

nances no contemplen que hi 
hagi atraccions fora de les da-
tes habituals. 
L’enorme noria ha necessitat 
de 10 trailers per a transpor-
tar-la fins a Igualada. Té 24 
cabines amb capacitat per a 10 
persones. El viatge dura gaire-
bé 10 minuts i costarà 4€. 



La festa, habitual du-
rant el segle XIX, viu la 
vuitena edició i un altre 
pi de grans dimensions, 
procedent de Can Titó, 
on es farà un esmorzar 

gratuït, es plantarà des-
prés al bell mig 

de la plaça

Demà dissabte la plaça Pius XII tornarà a acollir 
la Festa de l’Arbre de Maig
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D emà dissabte 18 de 
maig, a partir de les 
7 del matí i durant 

tot el dia, a la plaça Pius XII 
se celebrarà la vuitena edició 
de la Festa de l’Arbre de Maig. 
Com en els darrers anys, un 
altre pi tornarà a lluir al bell 
mig de la plaça. Els orígens 
d’aquesta festa es remunten 
a l’època medieval, amb gran 
arrelament arreu de Cata-
lunya. Era un ritual per a la 
veneració dels esperits de 
la naturalesa amb l’objectiu 
d’aconseguir, a partir del sa-
crifici d’un arbre, que fos un 
any de prosperitat i abun-
dància. A Igualada va man-
tenir-se viva fins a finals del 
segle XIX i no va ser fins al 
maig de l’any 2012 quan l’en-
titat l’Al-pi-nisme Club Es-
portiu va recuperar aquesta 
festa. Enguany per segona ve-
gada l’entitat Festa de l’Arbre 
de maig d’Igualada serà l’en-
carregada d’organitzar-la.  

Esmorzar a Can Titó 

Dissabte a les 7 del matí tot-
hom qui vulgui participar de 
la gran festa està convocat a la 
plaça Pius XII. Tot el conjunt 
de gent aplegada es dirigirà 
a buscar l’arbre (anomenat 
Maio) a un  bosc a la zona de 
Can Titó  i es realitzarà la tala. 
Allà mateix hi haurà un bon 
esmorzar gratuït de botifarra 
a la brasa o coca amb xocola-
ta per a tots els participants. 
Seguidament es transportarà 
l’arbre a força de braços fins 
a la plaça, seguint el recorre-
gut següent: dins de Vilanova 
del Camí, c/ Can Titó, c/ de 
la Font, plaça Miquelets, pla-
ça Major, c/ Major, avinguda 

Vilanova; i ja dins d’Igualada, 
avinguda Caresmar, c/ de la 
Soledat, plaça del Rei, c/ del 
Roser i plaça Pius XII.

Dinar popular a la plaça
Un cop s’arribi a la plaça Pius 
XII es durà a terme l’escorxa-
ment de l’arbre (12.30 h), re-
tirant l’escorça i les branques 
per tal que quedi el tronc ben 
llis i que el Maio només tingui 
un plomall al capdamunt. Així 
arribarà el moment més espe-
rat, espectacular i emocionant 
de la festa: la plantada de l’ar-
bre, on tota la plaça col·labora 
per alçar verticalment l’arbre. 
Un cop aconseguit l’objectiu, 
es recuperaran les forces amb 
un bon dinar popular (14.00 
h). Els tiquets del dinar es ve-
nen anticipadament a un preu 
de 8 euros al Casal Popular el 
Foment  o bé durant el mateix 
dia a la plaça, a 10 euros

Concurs de grimpaires

A la tarda es realitzarà l’espec-
tacular concurs de grimpaires 
(17.30 h), en què les més intrè-
pides podran aconseguir un 
fuet si s’enfilen fins a dalt de 
tot de l’arbre i un pernil per 
als grimpaires més ràpids. 
Les inscripcions del concurs 
es realitzaran al moment. Fi-
nalment, per cloure la festa hi 
haurà una fi de festa musical 
que constarà d’una Jam Sesi-
on Folk. La festa s’acabarà al 
Casal Popular del Foment a 
les dotze de la nit amb la mú-
sica de PD Himnes.
La Festa de l’Arbre de Maig 
és una gran festa que en-

guany s’ha organitzat gràcies 
al departament de Cultura 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
tothom qui hagi volgut con-
tribuir, d’una manera o una 
altra en la preparació de la 
festa. Aquesta festa agrupa 
gent de totes les edats, des 
dels més petits fins als més 
grans, perquè és amb la unió 
de tots que s’aconsegueix i és 
amb la col·laboració de tot-
hom que es fa possible. 
Animeu-vos a participar i a 
gaudir d’aquesta bonica festa, 
i viviu-la des de dins i durant 
tot el dia! El 18 de maig, el 
tornarem a plantar.
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El proper dimecres 22 
de maig, nou 
“Esmorzar Circular” 
sobre casos d’èxit del 
model econòmic 

Els efectes de la nova Llei Hipotecària desperta 
molt interès en una sessió de la UEA

Donar a conèixer les eines, aju-
des i casos d’èxit en economia 
circular a Catalunya són els 
objectius principals d’un nou 
acte organitzat per la sectorial 
UEA Circular, que se celebrarà 
el proper dimecres 22 de maig 
a la seu de l’entitat.
En aquest sentit, la jornada 
empresarial estarà relacionada 
amb aquest model econòmic 
per tal d’exposar algunes de les 
iniciatives, accions i projectes 
més destacats que es realitzen 
al territori català en la seva 
aposta per l’economia circular, 
per així propiciar el canvi cap 
a una economia més circular, 
respectuosa i eficient.
Sota el títol “Sota el títol “Eines, 
ajudes i casos d’èxit en econo-
mia circular a Catalunya”, la 
jornada està emmarcada dins 
el projecte Anoia Circular -im-
pulsat per la pròpia taula de 
treball- i compta amb la col·la-
boració de l’Agència de Residus 
de Catalunya, l’Observatori de 
la Catalunya Circular i Vallès 
Circular.

L’aposta de Catalunya per 
l’economia circular
La sessió començarà amb l’ex-
posició de les diverses ajudes 
que s’ofereixen a les empreses 
i institucions des de l’Agència 
de Residus de Catalunya; i a la 
vegada, també s’hi detallaran 
les eines que es disposen des de 
l’Observatori de la Circularitat 
de Catalunya.
Per altra banda, des del punt 
de vista territorial, la Unió 
Empresarial de l’Anoia donarà 
a conèixer el projecte actual 
que s’està desenvolupant des 
de l’entitat, l’“Anoia Circular” 
i especialment, la segona fase 
d’aquest, anomenada “Con-
nexions a l’Anoia”. Aquesta 
segona etapa compta amb la 
col·laboració de l’ARC qui 
atorgarà subvencions directes 
a les empreses.
En la segona part de la jornada, 
s’exposaran diversos casos que 
empren l’economia circular ar-
reu de Catalunya, emfatitzant, 
a la vegada, les aplicacions i be-
neficis que té la circularitat al 
món empresarial i industrial.
Aquesta jornada serà el 4t 
Esmorzar Circular que s’or-
ganitza des de UEA. Per tal 
d’assistir a la jornada, cal con-
firmar assistència a través del 
correu electrònic economia-
circular@uea.cat o per telèfon 
al 93 805 22 92.
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S ota el títol “Com afec-
tarà el Brexit a la meva 
empresa”, la Unió Em-

presarial de l’Anoia, a través 
de la comissió UEA Internaci-
onal conjuntament amb AC-
CIÓ -l’agència per a la compe-
titivitat de l’empresa, depenent 
del Departament d’Empresa i 
Coneixement- van organitzar 
una nova sessió informativa 
adreçada a les empreses de la 
comarca de l’Anoia que tenen 
relacions comercials o em-
presarials amb el Regne Unit, 
degut als dubtes i qüestions 
que s’han transmès a l’entitat 
sobre quines en seran les con-
seqüències.
Tot i que els diversos escenaris 
de sortida del Regne Unit de la 
Unió Europea segueixen en-
cara oberts, des de la comissió 
UEA Internacional s’afirma 
que “cal preveure tots els ris-
cos que se’n deriven i neutra-
litzar els possibles impactes”.
En aquest sentit, la jornada 
va tenir per objectiu donar 
a conèixer els aspectes clau 
que s’han de tenir en compte 
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L a nova Llei Hipotecària 
ha estat objecte d’una 
nova sessió de la sec-

torial dels immobiliaris de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
a càrrec de l’advocada Lídia 
Huerta. Aquesta sessió infor-
mativa s’ha celebrat a la seu 
de l’entitat i hi ha assistit una 
trentena d’agents i professio-
nals que es dediquen al sector 
immobiliari.
L’objectiu ha estat donar a 
conèixer els objectius i efectes 
d’aquesta nova llei reguladora 
dels contractes de crèdit im-
mobiliari que entrarà en vigor 
el proper dia 16 de juny de 
2019.

Protegir al consumidor
La nova Llei Hipotecària té 
com a principal objectiu pro-
tegir al client, arrel de l’ordre 
de la Unió Europea d’aplicar 
una directiva que augmenti 
la protecció als consumidors. 
En aquest sentit, s’introduei-
xen importants novetats que 
van ser analitzades i tractades 
en aquesta jornada, com per 
exemple, que a partir d’ara, 

s’augmentarà la informació al 
ciutadà que vulgui sol·licitar 
un préstec hipotecari.
Així doncs, el banc està obli-
gat a estudiar la capacitat 
econòmica del client, tenint 
en compte -entre altres as-
pectes- els ingressos presents 
i futurs, la seva ocupació, els 
seus estalvis, les despeses fi-
xes... Tanmateix, el notari ha 
de resoldre tots els dubtes en 

els dies previs a la signatura, 
comprovar que no hi ha clàu-
sules abusives, entre altres.
Per tant, amb l’entrada en vi-
gor d’aquesta nova llei, a l’ho-
ra de concedir una hipoteca, 
d’un habitatge, la llei intro-
dueix que la major part de les 
despeses relacionades amb la 
seva contractació, fins ara re-
querien fonamentalment en el 
client, i ara passaran a ser res-

ponsabilitat del banc. Per tant, 
a partir d’ara, el banc haurà de 
pagar: la gestoria, la notaria, la 
taxació, la seva còpia d’escrip-
tura i l’Impost d’Actes Jurídics 
Documentats. El client només 
pagarà la seva còpia d’escrip-
tura i la taxació de l’habitatge.
La propera sessió tractarà so-
bre la prevenció del blanqueig 
de capitals durant el mes de 
juny.

Com pot afectar el Brexit a les empreses de l’Anoia?

a l’hora de dissenyar el pla de 
contingència, així com també, 
eines per ajudar a l’anticipa-
ció, per així neutralitzar els 
possibles impactes de la seva 
sortida. Actualment 3.374 em-
preses catalanes exporten al 
Regne Unit –el cinquè soci co-
mercial de Catalunya- per un 
valor de 3.900 milions d’euros, 
mentre que les importacions 
se situen en els 2.800 milions 
d’euros. Destaquen les vendes 
de Catalunya al Regne Unit 
en els sectors de l’automoció, 
els aparells i material elèctric 
i el plàstic i manufactures. 
D’altra banda, hi ha 461 filials 
d’empreses catalanes en aquest 
país.
La jornada va comptar amb 
l’assistència d’una quinze-
na d’empreses i amb les po-
nències de Claudia Danesi, 
gerent d’Oficines Tècniques 
d’Internacionalització d’AC-
CIÓ i d’Alba Lara, gestora de 
l’Oficina Tècnica de Barreres a 
la Internacionalització d’AC-
CIÓ, les quals van tractar els 
escenaris actuals i les perspec-
tives del Brexit, el seu impacte 
i recomanacions empresarials, 

eines i serveis per fer-li front. 
Danesi va afirmar que qual-
sevol dels escenaris existents 
continua obert i són pos-
sibles “continuar al mercat 
únic europeu, mantenir la 
unió duanera europea, un 
acord de lliure comerç sense 
lliure circulació de merca-
deries i l’escenari comercial 
sense cap acord, que seria el 
pitjor de tots”.

Per la seva banda, Lara va ex-
posar diverses recomanacions 
empresarials pel Brexit, així 
com fer el pla de contingèn-
cia per cadascuna de les grans 
àrees que la sortida del Regne 
Unit de la Unió Europea afec-
ta: la fiscalitat, les duanes, el 
marc financer, la logística, el 
marc regulador, el marc legal, 
la mobilitat de les persones i 
l’estratègia de negoci. 



En total, es van recollir 
840 quilos de rebuig, 
100 d’envasos, 10 de 

vidre, 7 de cartró, 6 de 
ferralla i 6 pneumàtics

Importants afectacions 
de trànsit el proper 
diumenge a la ciutat 
per la Cursa de RAC1

Gairebé 120 persones prenen part a la jornada 
del Clean-Up Day a Igualada
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La celebració de la cinquena 
edició de La Cursa de RAC1 
comportarà afectacions de 
mobilitat, estacionament i 
transport públic, especial-
ment al terç Sud d’Igualada, el 
cap de setmana del 18 i 19 de 
maig. Les afectacions comen-
çaran el vespre del dissabte, 
dia 18, al c/ Joan Maragall, 
amb prohibició d’aparcar i cir-
cular, a excepció dels accessos 
als guals. L’endemà, diumenge, 
el tall de trànsit s’estendrà, a 
partir de les 7h, a tota la calça-
da Sud del Passeig Verdaguer, 
entre els carrers de Santa Ca-
terina i Òdena. 
I, a partir de les 10:30h i fins a 
la finalització de la prova, no 
es podrà circular en tot el seu 
recorregut. La cursa sortirà 
des de la Pl. Catalunya i dis-
correrà principalment pel Pg. 
Verdaguer Sud, Av. Pau Casals, 
cruïlla del Mirasol, Av. Cares-
mar, c/ Soledat, Pl. del Rei. Pg. 
de les Cabres, Pl. de la Creu, 
nucli històric, Pl. Ajuntament, 
part del barri Sant Agustí, c/ 
Sant Jordi, Rambla Sant Isidre, 
Rambla Nova, c/ Santa Cateri-
na, c/ Aurora, Pl. Cal Font, c/ 
Galícia, c/ Òdena i, novament, 
Pg. Verdaguer i Pl. Catalunya. 
A partir del migdia es tornarà 
a restablir progressivament la 
normalitat. Més informació a 
“Avisos” del web igualada.cat.

 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Medi 
Ambient, Energia i 
Sostenibilitat de l’Ajun-

tament d’Igualada, amb la 
col·laboració d’Aladern-CECI 
i l’empresa Graphic-Packaging 
International, va coordinar la 
passada setmana, els dies 10 i 
12 de maig, dues jornades de 
neteja del riu Anoia al seu pas 
per la ciutat. La iniciativa for-

mava part del Clean-up Day i 
la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus, que cada 
any suposa l’impuls de dife-
rents jornades de neteja a nivell 

de tot el continent. 
Divendres, en la primera edició 
de la jornada de recollida adre-
çada a empreses, es van aple-
gar un total de 82 treballadors 
i treballadores de Buff, Grup 
Carles i Aigua de Rigat i diu-
menge, en la tradicional jorna-
da oberta a la participació de la 
ciutadania, hi van prendre part 
34 persones voluntàries. Això 
va permetre retirar de l’entorn 
del riu pràcticament mil quilos 
de deixalles: 840 quilos de re-
buig, 100 quilos d’envasos, 10 
quilos de vidre, 7 quilos de car-
tró, 6 quilos de ferralla i també 
6 pneumàtics. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és sensibilitzar sobre el dret a 
gaudir d’un medi no degradat 
i el deure de conservar-lo, fo-
mentar la participació social 
i ciutadana en la conservació 
dels en torns fluvials i netejar 
i millorar els espais de ribe-
ra. Tot i que cada vegada són 
més els ciutadans que han pres 
consciència de la importància 
de no llençar deixalles al riu, 
encara és freqüent trobar-n’hi 
moltes. En ocasions, els mate-

rials abocats no representen un 
perill per a l’ecosistema però 
sí provoquen un efecte visual 
molt negatiu, com poden ser 
papers, fustes o runes. 
En altres casos, els materials 
abocats sí són una amenaça per 
als organismes, ja sigui perquè 
es tracta de materials conta-
minants –piles, olis de cotxe, 
productes químics, pneumà-
tics–, perquè la seva presència 
pot ferir els organismes –vi-
dres, ferralla, plàstics– o bé 
perquè causen perjudicis in-
directes, com ara els vidres, 
que poden provocar incen-
dis. L’Ajuntament d’Igualada 
agraeix la participació i im-
plicació de totes les perso-
nes, entitats i empreses que 
han fet possible la iniciativa.

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial del Regla-
ment regulador del Consell Municipal de Dones i persones LGTBI de 
Capellades. (2019/26)   

El Ple de l’Ajuntament de Capellades en sessió ordinària del dia 
24/04/2019  aprovar inicialment el Reglament regulador del Consell 
Municipal de Dones i persones LGTBI de Capellades .

L’expedient d’aprovació inicial del Reglament se sotmet a informació 
pública durant un termini de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà 
de la última publicació d’aquest edicte al Butlletí O�cial de la Província 
de Barcelona, o al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, o al Diari la 
Veu de l’Anoia; i  al tauler d’edictes municipal, tauler d’edictes de la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Capellades (www.capellades.cat), 
perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient, a la 
Secretaria de l’Ajuntament de Capellades (C/ Ramon Godó, núm. 9) i fer 
les al·legacions, reclamacions i suggeriments, que es creguin conve-
nients.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i 
forma, l’Ordenança esdevindrà aprovada de�nitivament de forma 
automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publica-
ció o�cial, tal com disposen l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003,de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; i l’article 66 del reglament d’obres, activitats 
i serveis de les entitats locals.

Es fa públic per a informació general.
Capellades,  9 de maig de 2019

Aleix Auber Álvarez 
Alcalde-president

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat
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cristina closa martinez @cristinaclosa

Xesca Oliver  @xescaoliver

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Pep Sole Vilanova - Ni oblit, ni perdó  @pepsoleV

XavieR @xavinasant

Joan Requesens  @JoanRequesens

Xavier Bermúdez @xavibermudez

Del Camp a la Taula @AnoiaCampTaula

Escoles Públiques Igualada @epigualada

Àuria @auria_grup

Queixar-me de “l’olor” de sofregit i gambes a les 
8h del matí d’una empresa de precuinat al costat 
de casa, seria com queixar-me de “l’olor” de pu-
rins que abonen els camps si visques a Ruralia? 
Pregunto.

Que magnànims que són els ”senyors” de VOX, 
podem tallar-nos les ungles sense prèvia auto-
rització.

Parlin del nacionalisme d’Estat, que per la unitat 
de la pàtria es passa els drets fonamentals per la 
torera i la mostra és que ahir ni @krls ni @jun-
queras eren al debat. Si ells ho amaguen, els ho 
diem! El més perillós és el nacionalisme d’Estat 
que PPSOECs exerceixen

Els del PP volen fer una Igualada +GRAN.
Espero que la Igualada que volen sigui una mica 
+GRAN que el pòster, que els ha quedat +PE-
TIT que el cartró.

La cosa estarà entre San Marino i Portugal #Eu-
rovision2019

“El dia més vergonyós del judici, la gran patina-
da de Marchena”. No deixeu de seguir les crò-
niques del #JudiciDemocràcia de @jcasulleras 
Cada dia que passa, #Marchena oblida més dis-
simular la seva imparcialitat! 
Tot plegat una patètica farsa..

Sabíeu que els dies 1 i 2 de juny teniu una cita a 
#pagès?  Alguns dels productors de #anoiacamp-
taula  es sumen a aquesta fantàstica iniciativa que 
us permetrà conèixer de  primera mà com treba-
llen i com elaboren els seus productes.

Hola @ismaelpalacin @FundacioBofill!
Ens podríeu confirmar les paraules de la regido-
ra @carmerieramin, que diu que poseu Igualada 
com a ”exemple per a d’altres municipis” en la 
lluita contra segregació?

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#77 Manel López i Seuba

[REALITAT VIRTUAL]
 Gràcies a l’@ObraSocial_CAT, Àuria Fundació 
apropa la realitat virtual a les persones amb di-
versitat funcional 
El nou projecte permet l’accés a les tecnologies 
de la comunicació a 220 persones, impactant di-
rectament en la seva qualitat de vida

FOTO: Cesc Sales
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D’aventures com l’Última croada o l’Arca perdu-
da, ja no en veurem (Harrison Ford tindrà 79 
anys), però una 5a part amb Ford, Lucas, Spiel-
berg i Williams implicats s’ha de veure i punt.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Aquest dijous entren en 
funcionament els radars de tram 
a l’A-2 entre Jorba i Argençola

RAC 1 porta la seva cursa 
popular aquest diumenge a 
Igualada

Els Mossos intervenen una 
plantació il·legal de 1.128 
plantes de marihuana a 
Igualada

Instants de La Veu            @veuanoia

S’inaugura el museu del mas Jorba
 de les Planes d’Òdena

#odena #Anoia #veuanoia 
#premsacomarcal #museu
#culturacatalana #tradicio

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

Vaig néixer el 1968 a Igualada, i vaig fundar Ceina el 1988, la qual continuo dirigint. La 
meva vocació no ha canviat des de llavors: divulgar i impartir formació sobre noves tecno-
logies, principalment en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 
Des de sempre he combinat la faceta docent amb la de programador i analista informàtic, 
així com amb la de consultor tecnològic independent per a empreses d’abast internacional. 
Participo activament en taules per a l’impuls del sector TIC i la indústria 4.0 i he estat 
autor de diversos llibres sobre productes tecnològics per a diverses editorials i centres de 
formació. També participo com a ponent en conferències especialitzades de diversa temà-
tica tecnològica. Actualment sóc vicepresident de TICAnoia. Aquest any 2019 he publicat 
el llibre “Internet de las cosas – La transformación digital de la sociedad”, obra que convida 
a la reflexió i al debat al voltant dels canvis tecnològics que estem vivint. M’agrada llegir, 
escoltar, aprendre i escriure però, sobretot, m’apassiona viatjar amb la meva petita família.

xarxes Espai patrocinat per

L’Anoia rep novament el reconeixe-
ment del govern del país com a Hub 
Tecnològic i Industrial i continua 
liderant el rànquing dels territoris 
considerants pols d’atracció de les in-
versions empresarials a Catalunya.



L’economia catalana encadena 5 anys de creixement sostingut del PIB i 
d’augment del grau d’integració en l’economia mundial. 
L’objectiu, però, no és ni el PIB ni les exportacions, sinó la prosperitat com-
partida: un creixement sà i sostenible que aporti major benestar a tothom.

Ya se está colando la Teoría Monetaria Moderna en los dic-
cursos previos al 26M. A eso se añaden refrencias a la Socia-
dad 5.0. A ver. Inyectar dinero a mansalva y elevar los déficit 
SI tiene consecuencias malas; y de ningún modo en un futuro 
ultrainteligente todos tenemos cabida.

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

Perquè és important cuidar el personal 
de la teva empresa?

Penso que era Richard Branson 
que destacava la importància 
de cuidar el seu personal com 
a pilar de l’èxit de les seves em-

preses. Ell te clar que si cuides bé el teu 
personal, aquest cuidarà bé del teu cli-
ent i per tant, l’organització anirà millor.

Després de força temps voltant per di-
ferents organitzacions del nostre país, 
aquesta afirmació del paràgraf anteri-
or no acostumem a veure-la de forma 
habitual. Les organitzacions, passat un 
temps, es focalitzen en resoldre els pro-
blemes organitzatius interns i acaben 
oblidant la visió externa o de client, i 
per tant, la font dels ingressos que asse-
guren la viabilitat de la companyia. En 
Branson te clar que si el personal està 
content, es minimitzen les possibles 
tensions internes i la focalització està 
orientada al Business.

I cuidar el personal implica molts as-
pectes. Ja sigui pensar en la carrera pro-
fessional de cada membre de l’equip, i 
acompanyar-lo en aquest procés durant 
el temps que faci falta, ja sigui tenir cura 
dels aspectes personals i en la mesura 
que sigui possible, atendre’ls. 

També hi ha altres punts més globals, 
però que també acaben sent importants 
de cara a aconseguir que el teu personal 
estigui content:

• Visió estratègica de l’organització 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Més internacionalització:
Les exportacions fa vuit anys que no paren de créixer i 
ja són 17.000 les companyies que aposten per obrir nous 
mercats a l’estranger.

Ser autònom requereix un gran es-
forç personal, tant físic com creatiu

economia i empresa Espai patrocinat per

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director FeedBackGround
@cescalcal

Cuidar el personal
 implica molts aspectes
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Cada vegada és més fre-
qüent trobar persones que 
optin per una de les vies 
d’escapament davant la 

manca de feina com és el treball per 
compte propi. Ser autònom té avan-
tatges, tant a nivell professional com 
a nivell personal.

Encara que ser autònom requereix 
un gran esforç personal, tant físic 
com creatiu, també aporta algunes 
recompenses. Horaris propis, esco-
llir el lloc de treball o mantenir el 
control total de l’empresa. La flexi-
bilitat que aporten les persones au-
tònomes a les grans corporacions 
i institucions també és un factor a 
favor que fa que cada vegada aug-
menti el nombre de  treballadors i 
treballadores autònomes.

Però no tot són avantatges, també 
hi  ha inconvenients que s’han de 
tenir en compte. No hi ha diferència 
entre el patrimoni empresarial i el 
personal, l’autònom respon amb els 
seus béns presents i futurs davant 
els deutes amb tercers. Si els benefi-
cis són alts, es paguen més impostos 
que sent societat. Quan un autònom 
arriba als 45.000/50.000 euros de 
rendiment, comença a ser millor 
constituir una societat.  

Les societats ofereixen una imatge 
més professional davant entitats finan-
ceres i altres agents del mercat. Cal dir 
també que en les societats limitades, 
per obtenir finançament, els bancs de-
manen garanties personals, de manera 
que la responsabilitat limitada es va 
“esfumant” en gran mesura.

Una altra realitat és el fals autònom. 
Davant de nous negocis digitals s’ha 
obert una porta a crear nous perfils 
laborals poc definits per la legisla-
ció, com pot ser un programador 
web que treballi des de casa o els ri-
ders de Glovo o Deliveroo. Cal una 
definició d’aquest tipus de treba-
llador de manera que no s’amaguin 
treballadors en règim general com a 
autònoms.

Amb el boom de la tarifa plana de 
60 euros mensuals hi ha hagut un 
increment de persones que s’han 
donat d’alta com autònomes però no 
hem de perdre de vista que un cop 
acabat el temps de bonificació els 
autònoms mínims estan a 283 euros 
mensuals. Es parla de cotitzar se-
gons els ingressos reals però encara 
no és una realitat.   

Teresa Codina, 
Assessora fiscal i CEO de Gestió Rambla 2
@teresa_codina

“SER O NO SER AUTÒNOM”

compartida i comunicada
• Sistema organitzatiu clar i ben defi-
nit. Qui és responsable de?
• Bon ambient de treball
 
Un dels punts que es treballa poc a casa 
nostra és el del mentoring intern, o 
sigui, crear un procés oficial que asse-
guri que el personal nou (generalment 
més jove) de l’organització està sota la 
tutela d’algun dels sèniors de l’empresa. 
Si es fa bé, te un efecte beneficiós per 
les tres parts: júnior, sènior i l’organit-
zació. El cost que es te a curt termini, 
es recupera amb escreix, a mig termini.

Ens posem en marxa?  

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat



Neix el Football Club Igualada, i 2.500 treballadors del 
tèxtil aconsegueixen grans millores gràcies a una vaga
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Fàbrica tèxtil a la dècada dels anys deu. Més de dos milers d’igualadins van anar a la vaga.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1913, amb una gran 
convulsió política a Es-
panya, i amb Europa al 

llindar de la Primera Guerra 
Mundial, va estrenar-se ofici-
alment l’esport del futbol a la 
capital de l’Anoia. Va ser el 16 
de juny, amb la constitució de 
la junta directiva del “Club de 
Football Igualada”. Si bé ja feia 
un parell d’anys que es comen-
çava a jugar a futbol a la ciutat, 
no va ser fins llavors que va es-
trenar-se el primer club local, 
i l’equip jugava en un camp de 
l’Escorxador.
Val a dir que el club posterior-
ment adoptà els noms de Cen-
tre d’Esports Igualada (1912-
15) i Ateneu Igualadí SF (des 
de 1920). El 1926, estudiants 
de l’Ateneu Igualadí de la Clas-
se Obrera, funden un nou club 
pel qual recuperen l’antic nom 
d’Igualada Futbol Club. Amb-
dós clubs desapareixerien amb 
la guerra civil.
Acabada la Guerra Civil el 
futbol reprèn les seves activi-
tats utilitzant les instal·lacions 
de l’Ateneu, que, a causa de la 
victòria falangista, s’anomena 
Centro Nacional. El 1939, es 
funda el CF Igualada de Edu-
cación y Descanso, que el 1944 
perdé l’afegitó falangista per 
esdevenir l’actual CF Igualada. 
Joan Colom i Jorba inscriu el 

1913 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

portar numerades les samar-
retes, i el segon equip d’Espa-
nya en portar numeració des-
prés del Real Madrid.
El club fou campió de Catalu-
nya també en les temporades 
1960-61 i 1965-66. Durant 
la temporada 1961-62, amb 
Josep Mussons i Mata com a 
president, el club afegí unes 
ratlles blanques al jersei dels 
jugadors.
La inauguració de l’actual 
camp de futbol de Les Comes, 
que substituí l’antic camp del 
Xipreret, tingué lloc en la nit 
del 21 d’agost de 1986 amb 
una visita del CE Sabadell que 
llavors militava a la primera 
divisió.

Congrés agrari
Tornant al 1913, durant el mes 
d’abril es va celebrar a Igua-
lada el Congrés Agrícola de 
Catalunya i Balears, organit-
zat per la Federació Agrícola 
Catalanobalear. En la foto-
grafia d’aquesta pàgina, obra 
d’Agustí Mata, podeu veure els 
congressistes durant una visita 
a l’Ajuntament de la ciutat. 

Vagues obreres
Va ser un any d’intensa reivin-
dicació laboral. El 4 de maig, 
i sense recórrer a la vaga, els 
paletes van aconseguir una 
millora en el jornal que va 
quedar fixat en 12 Rals.
Mesos més tard, a l’agost, es va 
produir una gran vaga tèxtil. 
Es demanava que la jornada 
d’11 hores diàries es rebaixés 
a 9, i un augment del 40% del 
treball extra, i d’un 25% en el 
de jornal. A Igualada, 2.550 
persones van anar a la vaga, 
entre homes i dones. Es va 
resoldre el conflicte accep-
tant-se el següent horari: de 
5:30 del matí a 18:45 hores 
cada dia, amb 45 minuts per 
esmorzar i 5 hores d’espai per 
dinar. Es van rebaixar 195 ho-
res a l’any...

nou club a la Federació Cata-
lana i s’hi uneixen els jugadors 
de l’anomenada Penya Goya, 
de la qual n’adoptarà els colors 
blau i blanc. Ramon Godó i 
Franch en fou el primer presi-
dent.
El club passà per les diferents 
categories regionals fins a la 
temporada 1945-46 en què es 
proclamà Campió de Catalu-
nya per primera vegada i en 
què guanyà la promoció per 
ascendir a Tercera Nacional, 
categoria on debutà la tem-
porada 1946-47. En aquesta 
temporada l’Igualada va ser el 
primer equip de Catalunya a 

Congrés agrari de Catalunya i Balears a Igualada, el 1913.

Dos anuncis de la premsa igualadina de 1913.
Notícies d’aquell any, on es fa referència a les vagues obreres, i  la lluita entre les esquerres igualadines 

(republicans i socialistes) amb la dreta (godonistes, seguidors de l’alcalde).



A la propera edició
del Rec.0 de 

tardor-hivern, el mes 
de novembre, celebrarà 

el 10è aniversari

Xerrada de l’Associació 
de Psicòlegs, sobre el 
suïcidi

L’organització del Rec.0 valora la vintena edició 
com “un èxit de vendes i de visites”
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L’Associació de Psicòlegs i 
psicòlogues de l’Anoia ofereix 
una nova xerrada per parlar d’ 
un tema complex, el suïcidi. Ja 
d’ entrada, posarem a la llum 
un tema tabú, del que ens con-
vindria parlar però del que no 
sempre és fàcil fer-ho. L’objec-
tiu de la xerrada és fer-lo vi-
sible i emplaçar-nos en el seu 
abordatge multidisciplinar, 
des de diferents actors i pers-
pectives.
S’oferiran pinzellades de les 
característiques del suïcidi en 
diferents edats i moments del 
cicle vital i tindrem el privi-
legi de comptar amb un tes-
timoni, l’ Andrés Giménez, 
que ha participat en diferents 
jornades per abordar la seva 
experiència personal i profes-
sional. Alhora, presentarem 
recursos on acudir en cas de 
necessitar-ho. La xerrada serà 
el dimarts 21 a les 19:00 h, a la 
biblioteca municipal, a càrrec 
de Pilar Arbós, Psicòloga Ge-
neral Sanitària.

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de l’aposta per 
incrementar el nom-
bre d’adoberies i de 

marques presents, el Rec.0 Ex-
perimental Stores posa punt i 
final a una vintena edició amb 
èxit de visitants i de vendes, 
segons apunta l’organització. 
Amb més de 100 marques 
de moda presents al llarg del 
circuit i amb un total de 65 
antigues adoberies obertes, el 
Rec.019 ha tornat a atraure 
milers de visitants a la capital 
de la comarca de l’Anoia.
Marina Iglesias, coorganitza-
dora del Rec.0, fa una valora-
ció positiva del festival, des-
tacant que “aquesta ha estat 
l’edició amb més marques par-
ticipants i amb el circuit més 
llarg” i afegint que, tot i que 
el bon temps no ha acompa-
nyat tots els dies del Rec.019, 
l’assistència de dissabte va ser 
“espectacular” i que, en el con-
junt dels dies i, a falta de tan-
cament “creiem que el festival 
ha rebut un nombre de visi-
tants similar al de les darreres 
edicions”. També va acompa-
nyar molt la climatologia, amb 
temperatures gairebé estiuen-
ques durant el dia.
Els concerts i activitats cultu-
rals programades al llarg del 
circuit han complementat el 
shopping radical del Rec.019, 
amb recitals, presentacions 
de llibres, actuacions musi-
cals i sessions de DJ que han 
atret centenars de persones. Es 
consolida, també, l’oferta gas-
tronòmica amb una quaran-
tena de food trucks que han 
seduït el públic més gourmet, 
amb propostes variades i amb 
la filosofia de l’slow food com 
a bandera.

Rec.0, a punt pel desè 
aniversari
El festival de venda radical 
tanca la seva vintena edició 
amb la mirada posada en al 
10è aniversari, que se celebra-
rà en la propera edició, el mes 
de novembre del 2019. Un 
Rec.020 amb novetats i mol-

Dijous 30 de maig, 
sessió de risoteràpia:
“El riure cura” 

L’Associació de Familiars 
d’Alzheimer i Demències de 
l’Anoia (AFADA) organit-
xza pel proper dijous 30 de 
maig la xerrada-taller “El riu-
re cura”. Serà al Centre cívic 
Montserrat (c/ Orquídies 7), a  
les 18.00 h.
S’ofereix un taller de risoterà-
pia, en el qual connectarem 
amb “l’alegria” amb diferents 
tècniques. La sessió serà con-
duïda per Pere Solé, clown, 
animador infantil, director 
de lleure i showman. La cau-
sa d’aquesta xerrada és “per 
un munt de motius, per aju-
dar-nos a sentir-nos millor 
amb nosaltres mateixos i els 
altres, per a relaxar-nos però 
sobretot per riure. Contrares-
tarem l’estrès i intentarem en-
comanar-ho a tothom”. Aquest 
taller està obert a tothom.

ta celebració per encomiar 
aquests 10 anys transformant 
el barri del Rec.
Rec.0 |Experimental Stores 
va néixer l’any 2009 de la mà 
de professionals del món del 
disseny i la comunicació per 
reivindicar el patrimoni del 

barri del Rec. En aquests nou 
anys s’ha convertit en un fes-
tival de referència del món de 
la moda i de la cultura, amb 
la singularitat de donar vida a 
un patrimoni industrial únic 
a Catalunya. El Rec.0 rep uns 
120.000 visitants cada edició.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Administradors de finques

* Relacions amb l'administració 
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)

* Civil (consum, contractes, família)
* Administració de finques

* Mediació

Trinitat Martínez Farrés 
 T. 619 422 292 - 618 817 555

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
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L’Ajuntament cedeix terrenys del Pla 
de la Massa a Àuria Cooperativa

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres 17 de 
maig es commemora 
a nivell mundial el 

Dia Internacional contra l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia (LGTBIfòbia) i, com 
cada any, des de les Regidories 
d’Igualtat i LGTBI dels muni-
cipis de la Mancomunitat es 
promouen diferents actes de 
sensibilització i prevenció de 
la LGTBIfòbia i de visibilitza-
ció del col·lectiu.
Les accions aniran acompa-
nyades d’activitats com l’expo-
sició de llibres i literatura es-
pecialitzada a les biblioteques 
dels municipis, la ubicació de 
la bandera LGTBI als balcons 
dels consistoris i també la pin-
tada d’un mural a l’Avinguda 
Gaudí d’Igualada. 

Mural commemoratiu
El mural impulsat per les Àre-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha cedit a Àuria Coo-
perativa els terrenys del 

Pla de la Massa adjacents a les 
actuals instal·lacions d’Àuria, 
a Sesoliveres. Àuria Coope-
rativa (Taller Àuria Coopera-
tiva SCCL) va construir-hi la 
primera planta industrial l’any 
1981.
Els edificis de Taller Àuria 
SCCL situats al Pla de la Mas-
sa, carrer de Pere Bosch i Sol-
devilla núm. 18, d’Igualada, 
estan compostos per diferents 
dependències, que han anat 
absorbint els canvis i adapta-
cions productives necessàries 
per acomplir els seus objectius 
com a entitat d’iniciativa soci-
al. 
De fet, el Taller Àuria, fun-
dada l’any 1972, va començar 
les seves activitats industrials 
centrant-se en els serveis in-
dustrials de manipulats que es 
duien a terme per a empreses 
de la comarca i, posterior-
ment, va anar-hi afegint altres 
serveis com la pintura vial, el 
servei de manteniment i ar-
ranjament de carreteres i ca-
mins o neteja. L’any 2008, amb 
la crisi econòmica ja avança-
da, Àuria va fer una aposta per 
virar la producció industrial i 

començar una diversificació 
de serveis, amb línies d’espe-
cialització i innovació. Va ser 
el cas de Gustauria, que es va 
centrar en la preparació i dis-
tribució d’aliments elaborats 
i menús per a col·lectivitats, i 
la divisió d’Àuria Cosmètics, 
amb l’objectiu de ser proveï-
dors de perfums i colònies per 
a grans firmes. Aquesta ha re-
sultat ser una de les línies de 
producció que més creix del 
conjunt del grup Àuria.
Precisament per això, per fer 
front als reptes de futur, fent 
créixer les instal·lacions i, per 
conseqüència, seguir inte-
grant laboralment persones 
amb discapacitat, Àuria va sol-

licitar a l’Ajuntament d’Igua-
lada la cessió dels terrenys. 
Es tracta de dues porcions de 
terreny colindants sense cap 
ús ni destinació, situades al 
mateix carrer les que han es-
tat objecte de cessió gratuïta 
per l’Ajuntament d’Igualada 
en motiu de la reparcel·lació i 
urbanització del Pla parcial de 
Sant Jaume de Sesoliveres.
Recentment, s’ha fet efectiva 
la cessió entre l’Ajuntament 
d’Igualada, amb l’Alcalde 
Marc Castells al capdavant, i 
Àuria Cooperativa, amb Te-
resa Maria Jorba i Miquel Ca-
net com a representants, en 
tant que presidenta i gerent, 
respectivament.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dijous dia 9 de 
maig, Càritas Arxipres-
tal Anoia Segarra va ce-

lebrar la seva assemblea anual 
a l’espai cívic centre. Es va pre-
sentar la memòria i els comp-
tes de l’any 2018 i el pressupost 
del 2019, i l’acte va concloure 
amb la xerrada Motius per fo-
mentar el treball comunitari a 
càrrec de Ramon Julià Traveria 
Professor de la Universitat de 
Lleida.
Les dades més destacables de la 
memòria són:
• Han participat en els projec-
tes 381 persones un 21% més 
que l’any anterior.
• Un 30% d’aquestes  persones 
està en situació administrativa 
irregular, el 75 % està en atur, 
un 14% té feina però molt pre-
cària.
• Pel que fa a l’habitatge cal de-
nunciar que un 41% no té una 
vivenda digna, cada cop hi ha 
més persones i famílies en pi-
sos ocupats.
• Constatem que continuen ve-
nint persones que marxen del 
lloc d’origen, de les 207 perso-
nes ateses en el servei d’acolli-
da, un 35% ho han sigut per 
primera vegada, ha augmentat 
el nombre de persones pro-
vinents de Llatinoamèrica.
• 160 persones han participat 
en el programa sociolaboral, ja 
sigui en els pretallers d’hort o 
reciclem, o en formació ocupa-
cional.
• S’han realitzat 34 insercions 
laborals. S’ha regularitzat a una 
persona a través d’un contracte 
en el projecte Itinera de triatge 
de roba i la botiga.
• A través del taller de roba i la 
botiga s’han recuperat un 18% 
dels 52.000Kg de roba rebuda 
a la porta de Càritas, la roba 
no triada es porta a la empresa 
d’inserció Solidança.

La Mancomunitat es mobilitza el 
col.lectiu LGTBI al voltant del 17M

es d’Igualtat de la MICOD 
compta amb la col·laboració 
de l’alumnat de l’Escola Mu-
nicipal d’Art i Disseny Gas-

par Camps “La Gaspar” i del 
col·lectiu Gràfica Activa qui 
guiarà el treball. També s’ha 
comptat amb persones del 
col·lectiu LGTBI per a fer el 
disseny. Aquest es pintarà 
durant avui dia 17 de maig i 
s’anima a tothom a participar 
fent-se una foto en el mural i 
penjant-la a les xarxes amb el 
hastag #transformalamirada.
Les regidores d’Igualtat dels 
municipis d’Igualada, Vila-
nova del Camí, Santa Mar-
garida de Montbui, La Po-
bla de Claramunt, Òdena, 
Jorba i Castellolí, impulsen 
així el seu compromís en la 
lluita contra la LGTBIfò-
bia fomentant la igualtat, la 
justícia i la llibertat de totes 
les persones, sense discrimi-
nacions. La commemoració 
del 17 de Maig també vol 
posar en valor la lluita i les 
reivindicacions històriques 
del col·lectiu.

Càritas alerta dels 
problemes per accedir a 
l’habitatge i treball 

• Ha augmentat un 45% les 
vendes a la botiga.
Pel que fa a les dades econòmi-
ques s’han emprat 289.627 eu-
ros en despeses. Un 75% dels 
ingressos provenen de fons 
privades, socis, donacions o 
aportacions de persones, em-
preses o altres entitats privades 
i un 25% de fonts públiques, 
de convenis o subvencions de 
l’Ajuntament, Generalitat i Es-
tat. El pressupost de l’any 2019 
arriba casi a 310.000 euros, un 
21% més que el de l’any passat. 
Es va agrair la tasca dels 144 
persones voluntàries gràcies a 
les quals es pot fer tota l’activi-
tat de Càritas.
Entre altres aspectes es  va  as-
senyalar la importància de la 
comunicació i en aquest sentit  
es mantenen actives i actualit-
zades la web, www.caritasano-
iasegarra.cat, o la pàgina de 
facebook.
En la conferència sobre treba-
lla comunitari, Ramon Julià 
Traveria ens va dir que més 
que pensar com es fa, el més 
important es saber “per què 
es fa?”. Va constatar que ens 
trobem amb aquesta necessi-
tat perquè s’ha anat donant un 
gran aïllament social, fent-nos 
creure que sols podem resol-
dre-ho tot.
Per Julià, en contra d’aquesta 
idea hem de prendre conscièn-
cia que tots som éssers depen-
dents, que totes les persones i 
cultures som iguals. Davant la 
vivència de desert a la que fa 
referència Josep M Esquirol, 
com experiència de solitud, 
erosió, finitud, desgast i des-
emparament, el gest humà 
per excel·lència hauria de 
ser la protecció, protegir, 
tenir cura. L’alternativa és 
doncs reforçar la cura i la 
vida quotidiana amb petits 
projectes vinculats al veï-
natge, l’escola, i el treball. 
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comarca

ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, Anoia Turisme, 
amb el suport de la Di-

putació de Barcelona ha editat 
la guia “Espais de l’Anoia per 
gaudir amb infants” fruit de la 
iniciativa de la Blanca Roma, 
educadora de la llar d’Infants 
de la Rosella d’Igualada, que 
cada mes proposava una sor-
tida per infants a algun indret 
de la comarca a les famílies.
Així, ha sorgit el nou docu-
ment, una guia turística de 
rutes adreçades a infants per 
conèixer diferents racons amb 
encant de la comarca de l’Ano-
ia. Com en les anteriors guies 
editades per Anoia Turisme, 
l’objectiu és sempre  promoci-
onar l’Anoia com a destinació 
de turisme d’interior. 
“Espais de l’Anoia per gaudir 
amb infants” és un recull de 12 
caminades adreçades a infants 
per conèixer diferents racons 
amb encant de la comarca de 
l’Anoia. El document convi-
da a realitzar les excursions 
fins i tot abans que els nens i 
nenes comencin a caminar, 
portant-los a la motxilla o al 
cotxet. De fet, una de les infor-
macions que es troba a totes 
les excursions és la possibilitat 
de si és possible o no de fer-
les en cotxet, així com altres 
informacions d’interès com 
els restaurants dels voltants, la 
descripció del recorregut, com 
arribar-hi,... 
A través d’un personatge -la 
guineu Dufa- la guia ofereix 
consells perquè els animals 

que viuen al bosc i tota la po-
blació en general pugui gaudir 
durant molts anys de l’entorn 
que ens envolta.
Concretament, les 12 camina-
des que s’expliquen són: Font 
Cuitora de La Llacuna; Coves 
de Castellolí i Font del Ferro; 
Gorg del Nafre de Copons; Res-
closa de Jorba o de la Riera de 
Rubió; Mirador de Montserrat; 
Santuari de Sentfores; Molí 
de la Roda;  Un tomb cap a la 
Malesa de La Torre de Clara-
munt; Visita a l’església de La 

El Consell Comarcal edita la guia “Espais 
de l’Anoia per gaudir amb infants”

Tossa de Montbui; Parc Fluvial 
del Riu Anoia; L’entremat fluvi-
al de Carme. Seguim el camí de 
l’aigua i  Per la Pineda de Can 
Fer.
La guia “Espais de l’Anoia per 
gaudir amb infants” és una 
publicació de 30 pàgines que 
es podrà trobar als diferents 
ajuntaments i punts d’infor-
mació de la comarca (hotels, 
museus, allotjaments, restau-
rants,…). També es podrà 
descarregar al web d’Anoia 
Turisme.

MONTBUI / LA VEU 

El diumenge 19 de maig 
tindrà lloc el tradici-
onal Aplec del Roser 

a La Tossa de Montbui, que 
celebra l’inici de la primave-
ra amb les roses com a pro-
tagonistes, i que és organitzat 
per la Fundació La Tossa amb 
la col·laboració del Consorci 
de La Tossa i la Diputació de 
Barcelona.

Programa activitats Aplec 
del Roser 19 maig 2019
- 8.30   8a. Pujada a La Tos-
sa. Pujada a peu La Tossa des 
dels diferents nuclis de Mont-
bui. Punts de sortida: Ateneu 
(nucli antic), La Vinícola (nu-
cli urbà) i Can Vilaseca (Coll 
del Guix).
- 9:30   Arengadada popular, 
amb la col·laboració de l’AA-
VV La Margarida.
- 10:15 Ballada de sardanes 
amb la Cobla Ressò. 
- 11.30 Inauguració de l’expo-
sició “Teoria i pràctica de la 
flor natural” de l’artista Mire-
ia Tort. 
- 11:45 Sortejos populars.
- 12:00 Repic de campanes i 

missa solemne, celebrada pel 
Sr. Bisbe R. Casanovas i can-
tada per la coral SI FA SOL 
de Montbui, i en sortint, re-
partiment de roses i aigua de 
roses, amb les Almorratxes. I 
obsequi del punt de llibre de 
la col·lecció de La Tossa, n. 9.
- 13:00 Fi de festa amb taba-
lada, a càrrec dels grallers i 
timbalers de Montbui.

Servei gratuït d’autobusos 
cada 30 minuts a partir de 
les 8.45 h
A partir de 3/4 de 9 del matí i 
fins al migdia, hi haurà un au-
tobús cada mitja hora per pu-
jar a La Tossa, des de Mont-
bui: sortides des de davant 
de Maxi/Dia – Pg Espanya 
(Nucli Urbà) i de la plaça de 
la Sort (Nucli Antic). L’accés 
amb cotxe particular estarà 
exclusivament permès pels 
cotxes amb viatgers que tin-
guin problemes de mobilitat, 
persones discapacitades o fa-
mílies amb nens molt petits. 
Per a més informació de les 
activitats que tenen lloc a La 
Tossa, podeu visitar o seguir 
la plana de Facebook de La 
Tossa de Montbui Anoia.

Diumenge, Aplec del 
Roser a la Tossa

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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ÒDENA / LA VEU 

El pròxim diumenge 
9 de juny tindrà lloc 
“Arrels, la fira de la pri-

mavera”, una mostra de con-
ciència, respecte i solidaritat, 
organitzada per l’Ajuntament 
d’Òdena al Mercat del Pla de 
la Masia. Per aquest motiu, 
l’organització ha obert les ins-
cripcions per a tots els expo-
sitors que vulguin participar i 
donar a conèixer els seus ser-

veis, productes i/o habilitats 
a través d’un estand o oferint 
un taller, xerrada o activitat.
La primavera reflecteix be-
llesa, renovació i el naixe-
ment de tot el que és fresc i 
nou. Energia, vitalitat i opti-
misme. Aquesta fira pretén 
posar l’accent a la conscièn-
cia. La intenció de  potenci-
ar unes maneres de fer que 
ens permetin a tots gaudir 
plenament de la nostra vida, 
conviure amb pau i igualtat i 

sostenir-nos d’aquest planeta 
indefinidament.
En aquesta fira tenen cabuda 
expositors de l’artesania, cul-
tura, productes de proximitat, 
mercat de la terra, creixement 
personal, solidaritat, respecte 
animal, ecologia, teràpies, 
sostenibilitat, educació… Les 
persones interessades a par-
ticipar amb un stand poden 
contactar amb l’Ajuntament 
d’Òdena al telf. 93 8017434 o 
615623982

Òdena obre les inscripcions per a 
participar a “Arrels” la fira de la 
conciència, respecte i solidaritat

ÒDENA / LA VEU 

Dissabte es feia petita 
la sala de la nova bi-
blioteca municipal 

d’Òdena “L’Atzavara” amb mo-
tiu de la presentació del llibre 
Gran Premi Ciclista d’Òdena, 
del blanc i negre al color” que ha 
editat l’Ajuntament d’Òdena per 
a commemorar la 70 edició de 
la cursa que es compleix aquest 
any. Professionals del ciclisme, 
aficionats, entitats esportives, 
veïns i veïnes del municipi van 
omplir de gom a gom la sala, 
deixant molta gent dreta al 
passadís des d’on van seguir la 
xerrada de l’autor: Josep Vicenç 
Mestre i Casanova.
L’alcalde Francisco Guisado va 
donar la benvinguda a tothom 
al nou espai municipal i va des-
tacar i agrair la feina de l’autor. 
A continuació, Carles Ma Bal-
sells, escriptor des de fa anys 
resident a Òdena, gran aficionat 
al ciclisme i gran coneixedor 
d’aquest esport a la comarca, 
a mes de felicitar a l’alcalde i a 
l’Ajuntament per la iniciativa, 
va definir a Josep-Vicenç Mes-
tre com un “odenenc de socar-
rel, rastrejador de la història, és 

un odenenc culte i estudiós, un 
odenenc apassionat d’Òdena”.
Finalment, va ser el torn de 
l’autor Josep Vicenç, qui prèvi-
ament va agrair la confiança de 
l’Ajuntament, felicitant-lo tam-
bé per  l’excel·lent iniciativa de 
crear l’espai cultural de la biblio-
teca “L’Atzavara”. Va fer un repàs 
didàctic de les principals proves 
ciclistes celebrades a Òdena 
abans de l’inici del Gran Pre-
mi Ciclista l’any 1950, remun-
tant-se a inicis del segle XX, 
quan les curses s’iniciaven tot 
just sortia el sol, i els premis que 
s’atorgaven als guanyadors eren 
certament curiosos: “un corte 
de pantalón, una camisa, una 
pitillera o una faria y un par de 
colomins al último clasificado”. 
L’autor va fer repàs dels corre-
dors locals que al llarg de la his-
tòria havien fomentat l’afició al 
ciclisme a la localitat com Josep 
Alcaraz “el jabato de Òdena”, 
que juntament amb Marcel·lí 
Gasol van formar una parella 
coneguda com “los Diablos Ro-
jos” intractable al velòdroms. 
També va destacar a Roberto 
Lozano, un dels pocs ciclistes 
professionals de la comarca que 
va militar al Kelme. Finalment 

va fer reconeixement especial a 
Jaume Jorba Caselles, que jun-
tament amb els companys de la 
“Peña Nuestra Señora del Car-
men” va ser l’iniciador de la car-
rera, i que fou durant dècades la 
veritable ànima de la prova amb 
un una visió organitzativa inno-
vadora.
Menció especial va ser pel 
Mundo Deportivo que va for-
mar part de l’estructura organit-
zativa de la carrera entre 1973 i 
1991, i per tots els Consistoris 
de l’Ajuntament d’Òdena que 
independentment del color 
polític de cada moment han es-
tat al costat de la Unió Ciclista 
Igualadina que des de 1956 i de 
forma ininterrompudament ha 
estat al capdavant de l’organitza-
ció; en aquest sentit va sol·licitar 
de les institucions el màxim re-
coneixement per la UCI, en es-
pecial enguany que Igualada és 
ciutat europea de l’esport. L’au-
tor va finalitzar la seva interven-
ció recordant una frase que algú 
va dir en el seu dia: “els mallots 
de colors dels ciclistes tenen 
una mena d’aurèola màgica”. Va 
afegir: “una aurèola màgica que 
Òdena ha captat i per sempre 
ha fet seva”.

Presentat el llibre “Gran Premi Ciclista 
d’Òdena, del blanc i negre al color”

ÒDENA / LA VEU 

Després d’haver inici-
at les presentacions 
de projecte, amb un 

acte el passat divendres 3 de 
maig, al Centre de l’Espelt, 
el proper dissabte 18 tindrà 
lloc la segona presentació del 
projecte municipal de la can-
didatura republicana, aquest 
cop al nucli d’Òdena.
El projecte de Fem Òdena 
s’ha treballat de forma parti-
cipativa, amb trobades de ve-
ïns, col·lectius i entitats de tot 
el municipi, i ara es presenta 
el resultat de les aportaci-
ons obtingudes, amb un acte 
obert a tots els veïns. 
L’acte estarà plantejat de for-
ma participativa i visual, per 
tal que els assistents que vul-
guin puguin també completar 
la feina feta amb altres apor-
tacions, que seran recollides 
per la candidatura. 

En aquest cas, i després d’ha-
ver fet una primera presenta-
ció a l’Espelt, la candidatura 
odenenca, la qual dóna molt 
de pes a tenir tots els nuclis i 
disseminats del poble repre-
sentats en el seu equip, pre-
sentarà el projecte dissabte 18 
de maig, a les 19h a la plaça 
Mestre Vila Vell d’Òdena, da-
vant el pavelló municipal. 
Fem Òdena convida a tots 
els veïns que vulguin, a as-
sistir a l’acte de dissabte, sent 
el segon de tres, el tercer dels 
quals tindrà lloc el proper di-
vendres 24 al Centre Cívic del 
Pla de la Masia. 

Fem Òdena AM presenta 
el seu projecte en un acte 
participatiu al nucli 

ÒDENA / LA VEU 

L’Agrupació d’electors, 
Òdena a Fons presentarà 

aquest divendres 17 de maig 
les seves propostes amb una 
festa per a grans i petits.
L’acte tindrà lloc al Teatre 
Centre Unió Agrícola a les 7 
de la tarda i preveu tallers in-
fantils com el de pintar cares i 
globoflèxia, l’actuació del Mag 
Jordan a més de la intervenció 
dels membres del grup OAF.

En un acte distès, Òdena a 
Fons explicarà alguns dels 
seus projectes, propostes re-
collides de les trobades amb 
entitats i veïns d’Òdena, 
però també escoltarà les no-
ves aportacions i inquietuds 
i respondrà les preguntes de 
tots els assistents. Finalment 
és previst compartir un pica 
a pica.
Òdena a Fons convida a tot-
hom a participar-hi, a conei-
xe’ls i a gaudir de la festa.

Òdena a Fons Avancem 
presentarà el seu programa 
amb una festa

Després de l’acte a l’Es-
pelt, ara toca al nucli 

d’Òdena i tancaran les 
presentacions de projec-
te al Pla de la Masia el 

proper dia 24
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
va recollir, el divendres 
10 i el dissabte 11 de 

maig, 176,75 quilos de residus 
a la llera del riu Anoia al seu 
pas pel nucli urbà del muni-
cipi. L’activitat es va sumar a 
la jornada Let’s Clean Up Eu-
rope!, una acció comuna que 
s’organitza a tot Europa per 
conscienciar sobre la quanti-
tat de residus que es llencen 
de forma incontrolada a la na-
tura.
El divendres al matí, els i les 
alumnes de sisè de l’escola 
Maria Borés, juntament amb 
l’alumnat que forma part de 
la comissió mediambiental 
de l’Institut de Vallbona, van 
portar a terme l’acció de ne-
teja de la llera més propera al 
centre. Van recollir 35 quilos 
de banals.
El dissabte, des de les 9 fins a 
les 12 del matí, una vintena de 

poblatans i poblatanes van ne-
tejar diferents punts de la llera 
del riu al seu pas per al nucli 
urbà. Aquest era el segon any 
que des de l’Ajuntament s’or-
ganitzava aquesta acció. Les 
quantitats que es van recollir 
van ser: 97 quilos de banals; 2 
quilos de paper; 11 quilos de 
plàstic i envasos; 31 quilos de 
vidre i 0,75 quilos d’orgànica. 
Entre els residus que es van 

recollir hi havia plàstics, llau-
nes, roba, sabates, tovalloletes, 
vidres, entre d’altres. Abans 
d’iniciar l’activitat de recolli-
da, es va oferir un esmorzar als 
i les participants, que es va fer 
al parc de Sant Galderic, espai 
que va ser el punt de partida. 
Un cop recollits els residus, es 
van classificar per tipologies 
i s’han portat a la deixalleria 
municipal.

La Pobla recull més de 170 quilos de 
residus a la llera del riu Anoia

LA POBLA DE C. / LA VEU 

D emà dissabte, a les 7 
de la tarda, la candi-
datura d’ERC de La 

Pobla organitza un acte de pre-
sentació de la llista, al Teatre 
Jardí, que anirà acompanyada 
d’un sucamulla. 
Diumenge, 19 de maig, la can-
didatura d’ERC a La Pobla de 
Claramunt convida a tots els 

veïns del Xaró a una xerrada 
per tractar les propostes i ne-
cessitats d’aquest nucli. 
Així, es convida a tothom qui 
vulgui a assistir a les 12:30h 
al Parc Infantil de l’Avinguda 
Corral de la Farga, per parti-
cipar d’un acte obert, que fi-
nalitzarà en un vermut, apro-
fitant per conversar en un acte 
distès. 
D’altra banda, la candidatura 

ERC La Pobla organitza tres actes de 
campanya al nucli urbà i al Xaró

tancarà campanya el proper 
divendres 24 de maig, a les 
19h al Teatre Jardí amb un 
conta contes del llibre d’Oriol 
Junqueras, amenitzat per una 
xocolatada. 
La candidatura republicana, 
que encapçala Albert Duran, 
aposta per la proximitat amb 
els veïns i la participació ciu-
tadana per crear un projecte 
de canvi a La Pobla.

LA POBLA DE C / LA VEU 

El passat diumenge 
PARTICIPA#volemu-
napoblamillor va pre-

sentar la seva candidatura 
per a les eleccions municipals 
del 26 de maig. Hi va haver 
intervencions de 9 dels 21 
candidats que formen la llis-
ta, on cadascú d’ells va pre-
sentar una part del programa 
que PARTICIPA proposa als 
veïns i veïnes de La Pobla de 
Claramunt. 
PARTICIPA es presenta a 

aquestes eleccions com a 
l’alternativa clara al govern 
actual, treballant per a les 
persones i iniciant polítiques 
de manteniment i renovació 
del municipi en tots els seus 
àmbits: cultura, urbanisme, 
esports, gent gran, etc...  Com 
va dir l’alcaldable Antoni 
Mabras: “Crec fermament 
que es qüestió d’actitud. Una 
actitud positiva i sobretot 
activa proposant iniciatives 
des del propi govern, i parlar, 
parlar i parlar molt amb tots 
vosaltres”. 

Una vegada acabat l’acte els 
assistents van felicitar PARTI-
CIPA per les propostes expo-
sades i pel grup de persones 
que formen la candidatura. 
Com va dir més d’un, “PAR-
TICIPA sou la guspira que La 
Pobla esperava”. Finalment es 
va realitzar el concurs de ta-
pes amb una alta participació.
L’acte final de campanya de 
la candidatura de PARTICI-
PA serà el dijous 23 de maig 
a les 19h al Teatre Jardí. Un 
acte ple sorpreses i emocions, 
acompanyat de música en viu.

PARTICIPA va presentar la seva 
candidatura i el seu programa

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 28/5/2019.  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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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Dissabte passat va tenir 
lloc, a l’escola Marta 
Mata de Vilanova del 

Camí el sopar en honor a la 
Virgen de los Hitos amb actu-
ació del grup de Playback “Te-
atro 60”, organitzat, com cada 
any, per la Unión Cultural Ex-
tremeña Anoia.
I aquest diumenge tindran lloc 
la resta d’actes que s’han pre-
parat per celebrar la Romeria i 
que es faran al Parc Fluvial
- 9,00 h. Esmorzar: cafè amb 
llet o xocolata acompanyats de 
dolços típics.
- 10,00 h. La Verge sortirà en 
processó des de l’Església de 
Vilanova del Camí, passant 
per diferents carrers del muni-
cipi fins arribar al Parc Fluvial.
- 11,30 h. Exhibició de genets 
muntats a cavall, jocs per a 
nens de pintura, recorregut 

pel recinte per als més menuts, 
en un carro tirat per un ruc
- 12,30 h. Missa cantada pel 
cor de la Unió Cultural Extre-
menya Anoia
- 13,30 h. Actuació dels Cors 
i danses de la Unió Cultural 
Extremenya Anoia
- 14,30 h. Dinar campreste. 

Diumenge, Romeria de la Virgen de 
los Hitos, a Vilanova del Camí

NOTA: Cadascú ha de portar 
el seu menjar. L’associació po-
sarà taules i cadires. També hi 
haurà bar i permís per instal-
lar barbacoes pròpies.
- 16,00 h. Actuació de l’artista 
vilanoví Carles Gómez i grup 
de sevillanes de la llar del jubi-
lat de Vilanova del Camí.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat dissabte 11 de 
Maig Junts per Vilano-
va va fer la seva presen-

tació de candidatura i progra-
ma electoral per als propers 
anys a la plaça  Major de Vi-
lanova en un ambient distès 
que va permetre als assistents 
poder conèixer mes de prop el 
seu projecte polític.
Van introduir l’acte els nº 2 i 
3 de la candidatura Cristina 
Checa i Ricard Macarro que 
van presentar la Conselle-
ra d’Empresa i Coneixement 
Àngels Chacón, que es va 
mostrar molt satisfeta de po-
der ser a Vilanova donant ple 
suport al projecte polític de 
Junts per Vilanova, afirmant 
que Vilanova mereix i neces-

sita un grup polític que aporti 
sentit comú i estabilitat per-
què Vilanova pugui avançar 
els pròxims anys que vindran. 
En aquesta línia va mostrar la 
seva complicitat i plena pre-
disposició ajudar a Vilanova 
en allò que calgui des de la 
conselleria que lidera, i no ob-
viant la component emocional 
que la vincula amb Vilanova 
com el poble que l’ha vist créi-
xer des de la infància. 
Per la seva banda el candidat 
a l’alcaldia Jordi Barón va des-
tacar la importància d’aques-
tes eleccions per tot allò que 
està en joc; l’estabilitat, poder 
avançar i millorar el nostre 
municipi i recuperar la dig-
nitat i respecte institucional 
que mereix Vilanova i que s’ha 
perdut aquests darrers anys. 

Jordi Barón presenta 
programa i candidatura 
de Junts per Vilanova

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova 365 vol reno-
var la zona esporti-
va de Can Titó en el 

proper mandat. El partit de 
Vanesa González vol finalitzar 
les obres de la piscina i trans-
formar l’edifici de dues plan-
tes en un bar i un gimnàs més 
ampli que l’actual. Les obres 
afectaran també a la zona lúdi-
ca de barbacoes i l’aparcament 
d’aquesta, així com la pista po-
liesportiva exterior.
Vanesa González afirma que 
“la zona esportiva i del Parc 

Fluvial és la porta d’entrada a 
l’espai natural de Vilanova del 
Camí, i el seu gran ús deman-
da una actualització. Hi ha es-
pais a mig construir i d’altres, 
com alguns vestidors, que ne-
cessiten una actualització”.
“El cobriment de la pista do-
narà un nou espai a la ciuta-
dania i els clubs esportius que 
es troben amb el pavelló actual 
sobrecarregat. El gimnàs tam-
bé serà una solució per donar 
un ús a un edifici inacabat i 
que servirà també de bar per la 
piscina i el Parc Fluvial”, afir-
ma González.

D’altra banda, les obres a la 
zona lúdica permetran tenir 
un espai d’aparcament delimi-
tat i la recuperació d’una zona 
que havia quedat degradada 
com a conseqüència de les 
obres inacabades de la piscina. 
“La zona de barbacoes queda 
deslluïda per la presència de 
restes de materials de la cons-
trucció mig enterrades al terra, 
necessitem actuar ja”, explica 
González.
Vilanova 365 també planificarà 
una llista d’actuacions de man-
teniment de les instal·lacions 
esportives de tot el municipi.

Vilanova 365 planteja una remodelació de la zona esportiva de 
Can Titó, incloent un nou gimnàs, i la zona d’oci del Parc Fluvial
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El Govern ha aprovat l’en-
càrrec de diverses actu-
acions d’infraestructura 

escolar a realitzar per l’em-
presa pública Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya 
(Infraestructures.cat), que 
preveu 27 construccions esco-
lars arreu de Catalunya per un 
import total de 104.700.000 
euros, que corresponen a les 
més prioritàries per al sistema 
educatiu català d’acord amb 
les necessitats d’escolarització 
actuals i a mitjà termini. Les 
obres es començaran a edifi-
car de manera esglaonada fins 
al 2023 i permetran la retirada 
de més d’un centenar de mò-
duls. D’aquestes, 3 es faran a 
la Catalunya Central: 2 noves 
construccions i 1 ampliació 
(vegeu gràfic).

Tot i que el Govern a data 
d’avui treballa amb els pres-
supostos prorrogats, les noves 
construccions escolars acor-
dades són uns pressupostos 
d’obra molt realistes que per-
meten que es puguin dur a 
terme a mitjà termini amb els 
comptes previstos de la Ge-
neralitat. Pel que fa a la pro-
gramació de cara als propers 
set cursos, el Departament 
d’Educació continuarà desple-
gant, en funció de la disponi-
bilitat pressupostària,  la resta 
d’actuacions incloses al Pla 
de construccions escolars a 7 
anys, mitjançant obres encar-
regades a Infraestructures.cat 
o mitjançant convenis i acords 
amb els Ajuntaments.

Les 27 obres es realitzaran 
d’acord amb els nous criteris 
pedagògics de construccions 
escolars que el Departament 
d’Educació està treballant 
actualment amb el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i 
la Fundació Jaume Bofill, que 
serviran per dissenyar els nous 
centre educatius i transformar 
els centres actuals. Concre-
tament, s’estan duent a terme 
sessions de treball per concre-
tar les idees sorgides i s’obrirà 
un procés per consensuar com 
haurien de ser els centres edu-
catius del futur. Està previst 
que aquests nous criteris es re-
cullin en un document abans 
de finalitzar el curs escolar.

A banda, el Departament 
també té previst destinar 24 
milions d’euros més a 260 ac-
tuacions de RAM -obres de 
Reparació, Adequació i Millo-
ra- aquest any 2019. Per tant, 
el que s’invertirà en noves 
actuacions, tenint en comp-
te les 27 noves construccions 
i les RAM, suma un total de 
128.700.000 euros.

Actuacions ja impulsades
Pel que fa a la Catalunya 
Central, paral·lelament a les 
2 noves construccions i 1 
ampliació, el Departament 
d’Educació ja està impulsant 
al territori un total de 5 ac-
tuacions amb un import de 
22.533.951 euros, que són 
obres que actualment està 
construint o bé que ja comp-
ten amb disponibilitat pressu-

postària. En concret, les obres 
són a la Secció d’Institut Serra 
de Noet a Berga (4.393.031 
euros), a l’Escola de Giro-
nella (3.434.589), a l’Institut 
Gurb (4.900.000), a Institut 
Badia Margarit d’Igualada 
(4.340.831) i a Escola El Vi-
nyet a Solsona (5.465.500).
Finalment, a banda de les 3 
noves construccions i de les 5 
actuacions que ja està impul-
sant el Departament, a data 
d’avui està treballant per tan-
car un acord l’Ajuntament de 
Castellcir per a la construcció 
de l’Escola la Popa de 7 aules.

La Generalitat aprova l’encàrrec de 3 construccions 
escolars a la Catalunya Central per un valor de 10,75M€
- Formen part de les 27 construccions arreu de Catalunya que el Departament edificarà de manera esglaonada fins al 2023
- Aquestes actuacions corresponen a les més prioritàries per al sistema educatiu de Catalunya i estan incloses 
  en la programació escolar per als set propers anys
- Actualment el Departament d’Educació ja està impulsant a la Catalunya Central un total de 5 obres 
  que suposen un import de 22,5M€ i treballant per tancar un acord amb l’Ajuntament de Castellcir

Noves actuacions a la Catalunya Central

Actuació

Execució de les obres d’ampliació i 
reforma de l’Escola El Bruc, 
d’1 línia

Execució de les obres de nova 
construcció de l’Escola La Serreta a 
Santpedor, d’1 línia

Execució de les obres de nova 
construcció de l’Escola Pla del Puig 
a Sant Fruitós de Bages, d’1 línia

Pressupost

2.900.000 €

4.350.000 €

3.500.000 €

Total  
10.750.000 €
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MONTBUI / LA VEU 

L’arquitecte igualadí Pere 
Puig, artífex de l’Espai 
de les Arts i del Conei-

xement Mont-Àgora, ha lliu-
rat a l’Ajuntament de Montbui 
els primers esboços i dissenys 
de la futura Residència per a 
la Gent Gran. Es tracta d’un 
edifici circular, amb diversi-
tat d’alçades (d’entre tres i sis 
plantes) i que planteja que la 
residència montbuienca tin-
gui entre 90 i 150 places públi-
ques, segons el plantejament 
final del projecte. També està 
clarament definida la ubica-
ció: la futura residència aniria 
en un solar municipal ubicat 
a la zona de Vista Alegre, a 
escassos 150 metres del pont 
que connecta Montbui amb 
Igualada per aquest barri, i 
amb unes privilegiades vistes 
al futur Parc Fluvial.
Cal destacar que el projecte 
preveu que la primera planta 
de l’edifici estigui ocupada per 

diferents serveis per a la Gent 
Gran com ara un centre de dia 
i també tots aquells recursos 
adreçats a la cura dels avis i 
àvies. L’objectiu de l’Ajunta-
ment és poder tirar endavant 
aquest equipament un cop es-
tigui completament enllestit el 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), on l’ac-
tuació ja està plenament con-
templada.
El projecte de Residència de 
la Gent Gran es planteja com 
una important inversió muni-
cipal per tal de fer possible un 
dels equipaments amb més 
demanda actual i futura. Des 
de l’Ajuntament de Montbui, 
en paraules de l’Alcalde Teo 
Romero, es valora de forma 
molt positiva la “concreció 
del projecte, amb un disseny 
molt clar i ben integrat en 
l’entorn, en una de les millors 
zones del Nucli Urbà mont-
buienc. Si a això afegim la 
proximitat al Parc Fluvial, a 
Igualada, i a diferents zones 

L’arquitecte Pere Puig lliura els primers dissenys 
de la futura residència d’avis de Montbui

de serveis i comerç, ente-
nem que és un projecte pel 
que cal apostar de totes to-
tes”. Romero assenyala també 
que “tenim clar que la nostra 
prioritat és que siguin places 
públiques, a uns preus assu-
mibles per tothom, i això ho 

tindrem totalment en compte 
des de l’inici que plantegem 
el projecte i tal i com es plan-
tegi el model de gestió. Seran 
places de residència a preus 
assequibles, i sabem com ho 
hem de fer”. L’Alcalde mont-
buienc va agrair la tasca de 

l’arquitecte Pere Puig, qui ja 
va fer possible a Montbui un 
equipament emblemàtic com 
Mont-Àgora. En paraules del 
batlle montbuienc “és un es-
bós magnífic i que ens marca 
el camí a seguir. Ens agrada-
ria fer-ho realitat”.

MONTBUI / LA VEU 

L’empresa de logística 
Alancar Express, fran-
quiciat de Palibex, serà 

la primera que començarà la 
seva activitat, de forma im-
minent, en el polígon indus-
trial montbuienc “Plans de 
La Tossa”. Així ho van donar 
a conèixer els representants 
de l’empresa Andrés Santiago 
(Director General) i Paco Nei-
ra (representant de l’empresa 
Alancar-Express-Palibex) en 
una trobada amb l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero i 
amb el regidor d’Optimització 
i Desenvolupament Josep Lec-
huga celebrada aquest dimarts 
al migdia.
Alancar Express-Palibex co-
mençarà abans d’aquest pro-
per estiu la construcció de la 
seva nau logística, la qual es-
tarà ubicada en una parcel·la 
de 2.750 metres quadrats del 
polígon “Plans de La Tossa”. 
Es tracta d’uns terrenys adqui-
rits per Alancar Express-Pa-
libex a l’INCASÒL. Allà es 
construirà una nau industrial 
de més de 1.000 metres qua-

drats, amb vuit molls de càr-
rega per a transport, i d’altres 
espais d’emmagatzematge. En 
total, prop de 500.000 euros 
d’inversió necessaris perquè 
aquesta empresa pugui conti-
nuar el seu creixement, i que 
podrien fer que amb la planta 
de Montbui Alancar Express 
doblés el seu nombre de treba-
lladors.  

A l’estiu d’aquest any comen-
cen les obres i a mitjans del 
2020 inici d’activitat
L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero va mostrar la seva sa-
tisfacció per aquesta notícia 
“perquè aquesta vegada par-
lem de la primera empresa que 

començarà la seva implantació 
al nostre municipi de forma 
imminent. Sabem que hi ha 
altres dues empreses que han 
comprat terrenys en el polí-
gon, però Alancar Express-Pa-
libex és la primera”. El batlle 
va reiterar que la ubicació i 
les característiques del polí-
gon montbuienc el fan idoni 
per a la logística, “i encara ho 
seria més si la Generalitat fes 
els deures i finalitzés la fase 
Oest de la Ronda Sud. És una 
reivindicació que continuarem 
fent, perquè milloraria molt els 
accessos cap a l’Autovia A2 en 
direcció a Lleida, i permetria 
tancar aquesta circumval·lació 
sud de la Conca d’Òdena”. 

La logística Alancar Exprés-Palibex 
serà la primera empresa del polígon 
“Plans de la Tossa”

MONTBUI / LA VEU 

Aquest mes de juny, 
si es compleixen els 
terminis previstos, 

donaran inici les obres de 
millora de Castell La Tossa. 
Aquesta actuació suposa-
rà una inversió de 200.000 
euros, amb els quals es farà 
possible la construcció una 
nova passarel·la, amb ac-
cés a un nou mirador a la 
planta primera del castell; 
també es construirà una es-
cala nova que connectarà les 
dues plantes d’aquest espai 
i es dignificarà i millorarà 
l’estructura, sempre amb un 
exhaustiu respecte a la iden-
titat i l’essència d’aquest em-
blemàtic castell.
L’objectiu és garantir l’acces-
sibilitat i dotar a aquest es-
pai d’un nou atractiu per als 
visitants, millorant-ne l’estat 
de conservació. El termini 
d’execució de l’obra és de sis 
mesos.
Actualment s’està a l’espera 
de l’adjudicació de les obres 
a l’empresa Construccions 

F.X. Valls i de la signatura del 
contracte.
Cal destacar que aquesta 
actuació forma part d’una 
subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Montbui, i 
que té com a objectiu contri-
buir a la millora i el manteni-
ment d’equipaments i espais 
públics.

El juny comencen els 
treballs de remodelació 
del Castell de la Tossa
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El passat dissabte pel 
matí va tenir lloc la 
presentació del pro-

grama electoral pels propers 
4 anys de Junts per Piera. 
L’equip del Josep Llopart va 
posar en escena les seves 
propostes per la propera le-
gislatura, en un acte en que 
van participar de manera 
conjunta els 6 primers de la 
llista, mantenint un diàleg en 
el que comentaven el seu pla 
de treball. 
L’acte, que va comptar amb la 
presència de l’Eduard Pujol, 
també va servir per demanar 
el vot pel President Carles 
Puigdemont i la seva llista 
Lliures per Europa,de cara a 
les eleccions europees que se 
celebren el mateix dia 26 de 
maig.
Com a acte central de cam-
panya, Junts per Piera cele-
brarà una xerrada el proper 
divendres dia 17 de maig a 
les 19:30 a la sala Auditori 

La problemàtica de les cases ocupades entra 
en campanya de la mà de Junts per Piera

del Foment amb Agustí Ser-
ra, Secretari General d’Hàbi-
tat Urbà i Territori. La xerra-
da constarà de dues parts,
• Ocupació de cases i la seva 
legislació - com afecta a ni-
vell municipal i eines de què 
disposa l’Ajuntament.
• Decret Llei de mesures ur-
gents per millorar l’accés a 
l’habitatge - la seva aplicació 
a nivell municipal.
Josep Llopart assegura que 

“el programa de Junts per 
Piera té una forta vesant 
social”. Afegeix que “Som 
plenament conscients de la 
problemàtica de l’ocupació 
de vivendes i de l’accés a 
l’habitatge. Aquesta xerrada, 
ha de servir per explicar les 
eines de què disposa l’Ajun-
tament. Hem d’afrontar 
aquestes dues temàtiques i 
explicar-ho sense embuts di-
rectament a la gent”.

PIERA / LA VEU 

Avui divendres nova sessió 
de contes XXL a Piera
Avui divendres 17 de maig a 
les 21h continua el cicle de 
contes per adults a la Biblio-
teca de Piera 
L’actor i narrador Albert Es-
tengre presenta El rector de 
Vallfogona, un espectacle 
teatral impregnat d’humor 
popular, clar i divertit per a 
narrar les llegendes i mites de 
Francesc Vicent Garcia, rec-
tor de Vallfogona, qui va ser 
l’escriptor en llengua catalana 
més importat del segle XVII 
però qui curiosament, és més 
conegut actualment pel que la 

veu popular diu d’ell que no 
pas per la seva obra. 
La comèdia ens transporta a 
la Catalunya del rector més 
famós, el de Vallfogona de 
Riucorb i presenta la vida i 
anècdotes viscudes en aquella 
rectoria. Als personatges que, 
tot i ser històrics van ser molt 
més coneguts per la “litera-
tura de canya i cordill” del 
segle XIX, se’ls satiritza fent-
los protagonistes d’anècdotes 
que han fet riure a moltes ge-
neracions. 
L’activitat és d’accés lliure i 
gratuïta. 

La Gemma Lienas serà 
a Piera
L’escriptora Gemma Lienas 
serà a Piera per presentar la 

seva darrera novel·la El fil in-
visible
Serà el proper dimarts 21 de 
maig a les 19h que l’escriptora 
Gemma Lienas serà a la Bibli-
oteca de Piera per presentar 
la seva última novel·la, El fil 
invisible, guanyadora del pre-
mi BBVA Sant Joan 2018 de 
novel·la.
La Gemma Lienas (Barce-
lona, 1951) ha publicat més 
de vuitanta títols. Entre els 
seus llibres per al públic adult 
destaquen El final del joc, 
Atrapada al mirall i Una nit, 
un somni. També ha escrit 
contes, assaigs i articles i té 
una llarga trajectòria com a 
autora de narrativa infantil i 
juvenil. La seva obra ha estat 
traduïda a onze llengües i ha 
estat mereixedora de diversos 
premis literaris. 
El fil invisible (Edicions 62) 
és una història amb una mi-
rada feminista, on la Júlia, 
l’Yvonne, la Rosalyn i la Re-
medios (quatre dones a qui ha 
tocat viure en diferents èpo-
ques i situacions, però amb 
una forta personalitat) lluiten 
per buscar el seu lloc al món, 

un lloc però, que depengui 
només d’elles mateixes. I tot 
això amb la maternitat com a 
fil transversal que travessa la 
novel·la de cap a cap. La nar-
ració és també la investigació 
d’un misteriós secret familiar 
que té els seus orígens a la Se-
gona Guerra Mundial i on es 
reconstrueix el veritable paper 
d’una científica del segle XX.

Properes activitats de la 
Biblioteca de Piera

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Aquest cap de setmana, 
ERC La Torre organit-
za dos actes de cam-

panya per a presentar l’equip 
i el projecte de la candidatura. 
Així, divendres 17 de maig, 
a les 19h al Centre Cultural i 
Recreatiu de Vilanova d’Es-
poia, l’equip encapçalat per 
Quim Morales convida a tots 
els veïns a assistir a l’acte de 
campanya que comptarà amb 
la presència del diputat al Par-
lament de Catalunya, Marc 
Sanglas. 
L’endemà, dissabte 18 de les 
12h a les 14h la candidatu-
ra d’ERC La Torre, organitza 

una trobada que vol ser un 
espai de diàleg amb la ciuta-
dania per atendre propostes, 
dubtes, recomanacions... en 

Esquerra a La Torre presenta l’equip 
i el programa amb actes a Vilanova 
d’Espoia i La Torre de Claramunt

aquest acabat, hi haurà un pe-
tit refrigeri per a tots els assis-
tents. L’acte es farà al Centre 
Social de La Torre. 

COMPTABLE
per empresa zona d’IGUALADA

 Cerquem professional per la gestió administrativa i comptable de 
l'empresa. Inicialment és per una dedicació de 5h diàries.

Es requereix formació adequada i experiència demostrable.

 Enviar currículum a rrhh021165@gmail.com

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

pinturascledera@gmail.com
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Alta participació diu-
menge en els actes de 
commemoració del 

mil·lenari de l’ermita de Santa 
Creu de Creixà. Molts van ser 
els pierencs i pierenques que 
van assistir als diversos ac-
tes programats per a l’ocasió. 
La jornada es va iniciar amb 
una missa oficiada pel bisbe 
de Sant Feliu, i que va comp-
tar amb l’actuació de la Coral 
Tríola. En acabar l’eucaristia 
es va beneir la nova campa-
na de l’església i es va poder 
visitar una exposició amb la 
història de l’ermita il·lustrada 
amb documentació històrica i 
fotografies antigues. La mos-
tra va estar amenitzada per la 
música del duet els SISU’S, de 

Sant Jaume Sesoliveres.
A partir de les 12 h, l’Agrupa-
ció Sardanista va organitzar 
una ballada de sardanes i es 
va comptar també amb l’ac-
tuació dels Falcons de Piera, 
que van estar acompanyats de 

L’ermita de Santa Creu de Creixà 
commemora el seu mil·lenari

la colla de gralles. Al migdia 
es va oferir als participants 
un bon àpat, amb una paella 
popular, i posteriorment se’ls 
va convidar a ballar sardanes 
amb la música de la Cobla 
Ciutat de Terrassa. 

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte es va 
celebrar la 20a Trobada 
de Puntaires a la Nau de 

Cal Sanahuja. La iniciativa va 
comptar amb la participació 
de 225 puntaires vinguts de 
Barcelona, Tarragona i Giro-
na. Es tracta d’una xifra força 
alta atès que la data coincidia 
amb altres trobades convoca-
des arreu del territori.
En l’esdeveniment es va poder 
veure, in situ, el treball de di-
versos puntaires i es va donar 
un reconeixement al treball 

més meritori, més virtuós i 
ben treballat, que va ser per al 
senyor Juan Azcutia. El premi 
va ser lliurat pel regidor de 
Cultura, Josep M Rosell, i per 
la puntaire pierenca Rosa Ma-
ria Boj. D’altra banda, durant 
la jornada es va exhibir una 
mostra de treballs realitzats 
en altres edicions de la troba-
da.
Des del col·lectiu de puntaires 
de Piera es vol fer un agraï-
ment als comerços locals i a 
Hilaturas Presencia, que van 
aportar lots de fils i paneres 
per al sorteig.

Unes 225 persones 
participen en la 20a 
Trobada de Puntaires

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament va orga-
nitzar una xerrada, el 
passat dijous al vespre, 

amb la intenció de presentar 
el programa de mentoria que 
es vol dur a terme per afavo-
rir la integració social dels jo-
ves que migren sols i que re-
sideixen actualment al centre 
d’acollida de Piera.
L’acte va comptar amb l’as-
sistència de Jaume Raventós, 
regidor de Benestar i Família; 
de l’Agnès Rossinyol, direc-
tora de l’Institut Català de 
l’Acolliment i l’Adopció; d’En-
ric Tomàs Carnice, director 
de l’SPAAI Castell de Fang 
de Piera, i Mireia Vall, tècni-
ca de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya. 
Després d’una breu introduc-
ció de Jaume Raventós, l’Ag-
nès Rossinyol va fer una com-
pleta exposició dels motius 
que empenyen aquests joves 
a la migració sense acompa-
nyament: principalment les 
ganes de trobar feina i de for-
mar-se a Catalunya. Durant 
la xerrada, també es van ex-
plicar les diferents propostes 
d’acolliment existents que 
compten amb diferents graus 
d’implicació: 
1. Acolliment familiar. La 
Generalitat tutela els nois 

però els guardadors legals 
són famílies que han de pas-
sar un procés de formació. 
Alhora, les famílies reben su-
port tècnic per vetllar que la 
convivència funcioni, i reben 
una prestació econòmica per 
l’acolliment. 
2. Acolliment de cap de set-
mana i vacances. Els nois vi-
uen als centres d’acollida de 
dilluns a divendres i passen el 
cap de setmana amb les famí-
lies d’acollida. En aquest cas, 
no hi ha prestació econòmica. 
3. Mentoria. En primera ins-
tància, és una relació entre 
iguals. Per poder-la fer s’ha 
de ser una persona major de 
25 anys. També es compta 
amb un tècnic de suport i la 
durada del projecte és de 6 
mesos prorrogable a 1 any, 
segons els casos. 
Per la seva banda, l’Enric To-
màs va començar recordant 
que el Centre Castell de Fang 
ja fa un any que funciona a 
Piera, des del mes de juny del 

2018, i que ho està fent gràci-
es al voluntariat de la Parrò-
quia de Piera, a l’Ajuntament, 
al Consell Comarcal i també 
als vilatans. En un primer 
moment, el centre va acollir 
20 nois, alguns dels quals ja 
han marxat perquè ja tenen 
18 anys, però n’arriben d’al-
tres provinents majoritària-
ment del Marroc.  
Els principals objectius dels 
educadors del centre és donar 
una alfabetització als joves 
que hi arriben mitjançant 
classes de català i castellà. 
D’altra banda, va incidir en 
la importància de l’acompa-
nyament emocional als nois, 
ja que el perfil és normal-
ment de persones que han 
viscut situacions de molt 
estrès i circumstàncies que 
no corresponen a joves de la 
seva edat.
Finalment, es va remarcar la 
importància de la mentoria, 
ja que la majoria d’aquests 
joves es volen quedar a viure 
a Catalunya i, a partir dels 18 
anys, ja són ciutadans de ple 
dret al nostre país. 
Les persones interessades 
en inscriure’s al projecte de 
mentoria ho podeu fer mit-
jançant el següent enllaç. Per 
a més informació contacteu 
amb  la Secretaria d’Igualtat 
Migracions i Ciutadania tru-
cant al telèfon 93 270 12 30.

Presentació del programa de mentoria 
amb joves que migren sols

La sala polivalent 
del Teatre Foment va 

acollir una xerrada per 
informar la ciutadania 
sobre aquest projecte de 

voluntariat

PIERA / LA VEU 

La primera trobada de 
pierencs i pierenques 
amb idees es va cele-

brar el passat dimarts dia 7 de 
maig i va reunir al Teatre Fo-
ment a més d’una setantena 
de persones. L’esdeveniment 
va estar organitzat de forma 
conjunta per tres joves de la 
vila i la regidoria d’Empresa 
i Ocupació de l’Ajuntament. 
L’encarregat de conduir la tro-
bada va ser el comunicador 
Isaac Posadas, que ha estat un 
dels impulsors del projecte 
juntament amb l’Albert Solà i 
la Martina Romero.
Durant més de tres hores i 
mitja, es va donar veu a di-
ferents actors públics i pri-
vats tant de Piera com d’al-
tres municipis de la comarca 
de l’Anoia. Els assistents van 
gaudir d’un total de sis po-

nències i d’una taula rodona 
amb emprenedors locals. Així 
mateix, amb la voluntat de di-
namitzar el teixit comercial i 
associatiu de la vila i crear 
sinergies entre els veïns i veï-
nes amb projectes d’àmbit lo-
cal, es van exposar una quin-
zena de projectes de diferents 
àmbits: esportiu, agrorural, 
ecològic i d’hostaleria, entre 
d’altres.
Els organitzadors han valorat 
de forma molt positiva la tro-
bada, sobretot per la quan-
titat de projectes exposats 
que han reivindicat i posat 
en valor l’entorn natural pi-
erenc apostant per un model 
de negoci sostenible i inte-
grador. També han destacat 
la presència d’una quinzena 
de joves menors de 20 anys 
que han pogut dir la seva so-
bre els projectes que neixen 
al poble.

Una setantena de 
persones participen 
en la primera trobada 
d’emprenedors a Piera
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Aquesta setmana hi 
haurà la darrera pro-
posta teatral d’aquest 

curs del cicle “Anem al Tea-
tre”.
En aquests 9 mesos s’hau-
rà vist quatre propostes di-
ferents, en funció de l’edat 
dels estudiants. La setmana 
passada els més petits de tot, 
educació infantil, van tenir 
l’ocasió de veure i gaudir amb 
una nova versió del conte de 
la Caputxeta vermella, de la 
mà de la companyia Samfaina 
de colors. Amb molta música 
i cançons els nens i nenes van 
descobrir que la caputxeta ja 
no té un cistell per portar el 
berenar a la seva àvia. Ara, en 
son dotze, un per cada mes de 
l’any i ple cadasqun d’ells dels 
productes de temporada.
Aquest dimecres 15 el cicle 
acabarà amb una propos-

ta de dansa de la companyia 
Markeliñe. Es tracta d’Euria,  
una obra que parla d’allò que 
ens passa quan algú a qui es-
timem ja no hi és. Èuria està 
feta amb gotes d’aigua, un 
paraigües vermell, una caixa 
d’eines, llàgrimes abandona-
des en un calaix, 4 acrobàcies 
i altres elements que es bar-
regen de manera màgica per 

il·lustrar la capacitat de supe-
ració que finalment tothom 
tenim. 
El públic d’aquesta propos-
ta de dansa teatre seran els 
alumnes de cicle superior de 
les dues escoles de Capella-
des i La Torre de Claramunt i 
aquest any també els alumnes 
de primer d’ESO de l’institut 
Molí de la Vila.

“Anem al teatre”, cicle per als alumnes 
capelladins

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana, el 
divendres 17, se 
celebrarà el Dia In-

ternacional Contra l’Ho-
mofòbia, la Transfòbia i la 
Bifòbia, coincidint amb la 
desclassificació de l’homo-
sexualitat com a malaltia 
mental, per part de l’Orga-
nització Mundial de la Sa-
lut.
A Capellades, tal com s’ha 
fet els darrers anys, la ban-

dera LGTBI+ onejarà al 
balcó de l’Ajuntament.
D’altra banda, aquests dies 
s’ha tornat a col·locar a la 
plaça Verdaguer el banc 
pintat amb els colors de la 
bandera Trans, que s’havia 
anat descolorint.
Aquesta va ser una acció de 
la Taula de Dones de Cape-
llades que es va fer just ara fa 
un any per sensibilitzar sobre 
la transfòbia, que va comptar 
amb el suport de l’associació 
Crhysallis Catalunya.

La bandera LGTBI+ onejarà al balcó 
de l’Ajuntament de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

El passat divendres dia 
10 els actuals regidors 
d’Esquerra Republica-

na de Catalunya a Capellades 
van fer balanç de la seva actu-
ació en el govern de l’Ajunta-
ment els darrers quatre anys.
Va iniciar el repàs Àngel So-
teras, actual tinent d’alcalde i 
regidor de Cultura i Promoció 
local. Soteras va reivindicar en 
primer lloc el paper d’Esquer-
ra com a partit que va fer pos-
sible el pacte amb VdC i que 
ha aguantat després el govern 
mantenint-se lleial a l’acord.
En la seva vessant de regidor 
de Cultura, va exposar amb 
diversos exemples les línies 
mestres de l’actuació d’aquests 
anys: l’ambició a l’hora de pro-
gramar espectacles i tot tipus 
d’activitats, la col•laboració 
amb tot el teixit associatiu 
local i els creadors de les di-
verses disciplines artístiques 
i la inversió sostinguda en  
instal•lacions com Casa Bas, 
la Biblioteca o el teatre de La 
Lliga. 
A continuació, Jaume Solé va 
revisar la seva actuació com a 
regidor de Comunicació i In-
fraestructures tecnològiques 
des de l’inici i com a regidor 

d’Hisenda des del moment 
en què es va decidir traspas-
sar aquesta responsabilitat de 
VdC a Esquerra. Solé va des-
tacar, la millora de la pagina 
web, la reducció dels costos i 
modernització de les teleco-
municacions, implementació 
de les aplicacions digitals per 
millorar l’atenció de veïnes i 
veïns, la millora de telemetria 
de la xarxa de l’aigua publica, 
el paguem els proveidors a 28 
dies com no ho haviam fet mai 
i la reducció del deute d’un 
34%,

L’últim en intervenir va ser 
Salvador Vives, regidor de 
Acció Social, sanitat i trans-
parència. L’actual candidat a 
l’alcaldia va fer una detallada 
exposició amb especial èmfasi 
en aspectes com, la posta en 
marxa del portal de la trans-
parència, el increment de les 
partides pressupostàries de 
serveis d’atenció a les perso-
nes, l’ampliació de les places 
concertades de la Residèn-
cia d’avis i avies, la complerta 
xarxa de desfibril.ladors dis-
tribuïda per carrers i serveis 
municipals i l’arranjament de 
22 habitatges i de les 35 actua-
cions per a millora de la mobi-
litat de persones en problemes

Esquerra de Capellades 
fa balanç

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

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

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

2X1

la premsa de casa
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge s’ha 
celebrat el segon 
concert del Festival 

d’Orgue de Capellades 2019. 
El protagonisme ha estat per 
l’organista japonesa Izumi 
Kando que va interpretar un 
repertori molt eclèctic i que 
va brillar encara més amb la 
interpretació de la soprano 
argentina Soledad Cardoso.
“Sons del temps i la distàn-
cia” ha significat un viatge 
musical per moltes èpoques 
començant pel classicisme i 
acabant als nostres dies. Hi 
hagué l’oportunitat d’escoltar 
tangos, àries, oratoris, cançó 
tradicional japonesa i una 
versió de la peça “Alfonsina i 
el mar”, d’Ariel Ramírez, que 
va emocionar els assistents.
Amb aquest concert s’ha ar-
ribat a l’equador del Festival 
d’Orgue de Capellades. En 
el proper concert, 2 de juny, 
s’obrirà una nova col·labora-
ció que continuarà a les no-

ves edicions del Festival. Es 
presentarà els treballs de final 
de curs de Pedro Aguiló, Víc-
tor Hernández i Berenguer 
Montserrat, 3 dels millors 
alumnes de l’Òscar Canden-
do, professor titular d’orgue 
de l’ESMUC i organista de la 
catedral de Sant Sebastià.

El Japó i l’Argentina brillen al Festival 
d’Orgue de Capellades 

La darrera cita serà el 9 de 
juny, amb l’organista Jonatan 
Carbó i el cor de noies Exau-
dio plantejant un paral·le-
lisme entre els compositors 
francesos i belgues de princi-
pis del segle XX amb les com-
positors catalans de la matei-
xa època.

CAPELLADES / LA VEU 

Tot és a punt per cele-
brar aquest dissabte la 
tercera edició del Cape 

es Mou, la Festa de l’Esport i el 
Joc organitzada des de l’Ajun-
tament de Capellades amb la 
col·laboració de les entitats es-
portives, les AMPA dels cen-
tres educatius de la vila i els 
joves estudiants de 4t d’ESO 
que cursen l’assignatura Servei 
Comunitari dels dos instituts. 
L’objectiu de la festa és po-
sar en valor la importància 
de l’activitat física en el dia a 
dia, la convivència, la salut, 
la cohesió social entre gene-
racions, cultures i capacitats. 
L’activitat començarà  a les 
10 del matí a la carpa central 
de la Plaça de Catalunya amb 
l’atorgament de les acredi-
tacions per a totes les perso-
nes participants de la Festa. 
A partir d’aquest moment, ja 
començaran les activitats que 
podran ser triades de forma 

aleatòria i estaran repartides 
per diferents carrers i places 
de Capellades. 
Les activitats són gratuïtes per 
a tothom i es podrà partici-
par tant de manera individual 
com grupal o en família. Les 
propostes són variades i pen-
sades per a edats diferents, 
gestionades per diferents en-
titats esportives, culturals i 
socials del municipi. 
Els joves dels instituts Molí de 
la Vila i Mare del Diví Pastor 
del servei comunitari, junta-
ment amb la regidoria de jo-
ventut s’han organitzat de tal 
manera perquè es pugui obrir 
la festa a tot el municipi. 
La jornada acabarà a les 13h 
amb una activitat final a la 
Plaça Catalunya. Per a més 
informació us podeu dirigir 
als serveis educatius de l’Ajun-
tament de Capellades trucant 
al 938011001 o a la tècnica 
de joventut al correu abeni-
to@anoiajove.cat o al telèfon 
679964684. 

Aquest dissabte es fa la 
Festa del Joc i l’Esport

CAPELLADES / LA VEU 

Capellades ha estat el 
primer municipi  de 
Catalunya a instal·lar 

tamborets per a l’alletament 
a la via pública. Són uns re-
posapeus circulars –fets de 
plàstic reciclat- que permeten 
alletar als nadons de manera 
més còmode ja que a l’aixecar 
els genolls no s’ha de fer tanta 
força per aguantar la criatura. 
A l’hora, també seran d’utili-
tat per a la gent gran, ja que al 
tenir les cames més elevades, 
facilita el seu descans.
Els tamborets per l’alletament 
han estat dissenyats exclusi-
vament pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Capellades, 
per tal d’afavorir la lactància i 
fomentar el dret dels nadons a 
alimentar-se a la via pública.
D’una banda, des de la regi-
doria d’Equitat s’ha promogut 
la formació acadèmica a l’àrea 
d’urbanisme per plantejar la 
distribució de l’espai públic de 
la vila des d’una perspectiva 
de gènere. D’altra banda, en 
els darrers mesos es va rea-
litzar una marxa exploratòria 
amb dones de la vila, per ana-

litzar la vila des d’aquest punt 
de vista, i indicar aquells punts 
i aquelles característiques que 
caldria millorar i posar-hi ac-
cent.
La perspectiva de gènere, en 
l’àmbit urbanístic, té com a 
objectiu la creació d’uns es-
pais i una ordenació urbana 
que resulten adequats per a 
fer més confortable el treball 
reproductiu, les labors d’aten-
ció i, sobretot, la vida quotidi-
ana, i, per descomptat, pretén 
crear uns espais més segurs i 
uns entorns més agradables i 

reconfortants per a la trobada. 
L’urbanisme amb perspectiva 
de gènere no és un urbanis-
me exclusiu de les dones, és 
un urbanisme que proposa un 
disseny i una ordenació que té 
en compte els rols que s’han 
assignat a la dona, actualment 
també exercits pels homes. 
Aquesta forma d’urbanisme 
té en compte totes les etapes 
de la vida de l’ésser humà, 
des de la infància a la vellesa, 
i no pensa exclusivament en 
la part social que es troba en 
l’etapa del treball productiu, 

Capellades, primer municipi  de Catalunya a instal·lar 
tamborets per a l’alletament a la via pública 

com ocorre encara avui en la 
majoria dels casos.
S’ha col·locat 2 tamborets als 
Jardins de la Bassa, 1 als Jar-
dins del Capelló, 1 altre al 
costat de la llar d’infants al 
jardinets del carrer Sarrià de 
Ter i un darrer al jardinets 
del carrer Lluís Companys, al 
costat de l’escola Mare del Diví 
Pastor.
Aquests tamborets incidiran 
en aquesta línia ja que contri-
buiran a millorar les condici-
ons  per alletar en els espais 
públics.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any la Generalitat 
ha  donat 9.000 euros per a la 
compra de llibres. Una de les 
subvencions és de 6.000 euros 
per a l’adquisició de novetats 
editorials en català o en occità, 
igual que es va concedir la con-
vocatòria anterior. La novetat 
d’enguany és una altra ajuda de 
3.000 euros que s’ha concedit 
per a l’adquisició de llibres i di-
aris, com a material de lectura.
A banda d’aquestes dues sub-
vencions amb la Generalitat de 
Catalunya, la Biblioteca gau-
deix d’un conveni entre la Di-
putació de Barcelona i l’Ajun-
tament de Capellades que dota 
aquest equipament d’un ampli 
ventall de serveis, amb l’arriba-
da cada mes d’un lot amb lli-
bres, pel·lícules, diaris, revistes 
i DVD’s; un catàleg d’activitats 
a través d’exposicions i diverses 
activitats per al foment de la 
lectura o serveis com el WI-FI 
i la connexió a Internet per als 
usuaris, entre d’altres. 

La Generalitat 
dóna 3.000 euros 
més de subvenció 
a la biblioteca El 
Safareig
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CARME / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge 12 de maig va tenir 
lloc a Carme la 22a. 

edició de la Fira Verd. 
En un entorn impressionant i 
emfatitzat per un dia radiant, 
més d’un miler de persones 
van gaudir d’aquesta emble-
màtica fira de la nostra co-
marca, on les flors i les plan-
tes van ser, un cop més, les 
veritables protagonistes.
A banda de les tradicionals 
parades d’aquest sector, els 
carrers i places del poble tam-
bé van esdevenir espai per 
l’artesania local, el productes 
de la terra o objectes singu-
lars, entre d’altres.
Per complementar el progra-
ma es va habilitar una zona 
de jocs infantil i es van desen-
volupar diversos tallers divul-
gatius, així com una xerrada 
sobre l’aromateràpia.
Paral·lelament va tenir lloc el 
2n. Concurs de pintura ràpi-
da, amb un alt nivell tècnic i 
artístic de les obres presenta-
des i l’entrega de premis del 
concurs de dibuix sobre la 
Fira, promogut per l’escola.
L’acte inaugural de la Fira 
Verd va comptar amb la pre-
sència de l’Honorable con-
sellera de Salut, Alba Vergés 
i de la diputada al Congrés, 
Carolina Telechea, a més de 
l’alcaldessa de Carme i la res-
ta de membres del consistori.

Exitosa 22a. edició de la Fira Verd 
a Carme

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Un total de 12 famílies han 
pogut gaudir de l’experiència 
de viure la paleontologia i 
passar el primer cap de set-
mana d’aquest mes de maig 
amb allotjament i un seguit 
d’activitats específiques en 
una nova edició de P@leo_
capdesetmana.
Aquesta proposta de cap de 
setmana entorn a la temàtica 
paleontològica destinada al 
públic familiar és una inicia-
tiva conjunta del CRIP (Cen-
tre de Restauració i Interpre-
tació Paleontològica) amb 
l’alberg de Can Roviralta.
L’activitat té el seu inici a les 

10 de matí del dissabte i fina-
litza el diumenge havent di-
nat, moment en que es donen 
per acabades les activitats de 
«caire paleontològic» si bé els 
participants poden perllon-
gar la seva estada fins més 
tard per continuar gaudint de 
la nostra població.
Aquest P@leo_capdesetmana 
ha tingut una nombrosa par-
ticipació amb més d’una dot-
zena de famílies vingudes del 
Barcelonès, Garraf, Maresme, 
Baix Llobregat, Vallès Orien-
tal, Maresme i la Selva.
Aviat es podran anunciar les 
dates de la pròxima edició 
prevista, en principi, per al 
mes de juliol.

Dotze famílies gaudeixen 
del P@leo_capdesetmana 
del maig als Hostalets

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’Associació de Dones 
dels Hostalets de Pie-
rola havia programat 

aquesta sortida i, finalment, 
un total de 37 persones van 
poder viure de la macro ex-
posició de flors que es poden 
veure en edificis, carrers i 
racons de Girona. La troba-
da, que va anar acompanya-
da pel bon temps, va tenir 
també espai per fer un dinar 
conjunt.
La pròxima activitat està 
prevista per al 8 de juny al 
vespre amb una sortida al 
teatre a Barcelona. Es tracta 
de l’obra ‘Les noies de Mos-
sbank Road’ a la sala Villar-

roel amb un preu a partir de 
25€ (entrada i autocar) i amb 

L’Associació de Dones dels Hostalets 
visita el ‘Temps de Flors’

data límit fins aquest diven-
dres per fer la reserva.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Recentment s’han inici-
at els treballs de subs-
titució de l’actual en-

llumenat públic amb l’objectiu 
de millorar-ne l’eficiència i 
l’estalvi energètic. Unes tas-
ques que substitueixen els ac-
tuals equips majoritàriament 
de vapor de sodi de potència 
entre 100 i 150w per nous 
equips amb llumeneres LED 
de potència màxima 48w.
Això representarà un 70% 
d’estalvi en potència que eco-
nòmicament suposarà uns 
70.000 euros anuals. La des-
pesa actual de l’enllumenat 
públic del nucli urbà és apro-
ximadament de 100.000 eu-
ros i s’estima que quan s’hagi 

completat la substitució serà 
d’uns 30.000 euros. La prime-
ra fase del projecte executiu 
afecta els carrers Major, Es-
corxador, Cal Ponsa, plaça de 
Cal Figueres, carrer Església, 
Eladi Conde, avda. Hostalets, 
Jacint Verdaguer, passatge 
Verdaguer, Isidre Vallès, avda. 
Hostalets i carrer Aureli Rovi-
ralta.
L’actuació s’emmarca en les 
mesures de suport tècnic que 
la Diputació de Barcelona 
ofereix als Ajuntaments per 
tal de conèixer el consum 
d’energia actual de l’enllume-
nat públic del municipi, a fi 
de determinar i quantificar les 
actuacions d’estalvi energètic i 
de millora de l’eficiència ener-
gètica.

Substitució de 
l’enllumenat públic
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VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge 12 de 
maig l’església de Santa 
Maria de Veciana va ser 

el marc d’un dels concerts del 
“Cicle de concerts a esglésies 
i castells 2019” promogut per 
l’Escola Conservatori Munici-
pal de Música d’Igualada.
En primer lloc Jordi Servitje, 
alcalde de Veciana, va donar 
la benvinguda als assistents i 
va agrair a l’Escola de Música 
per haver inclòs aquesta boni-
ca joia del romànic en el pro-
grama d’enguany. Va aprofitar 
els parlaments per il·lustrar 
als assistents sobre la gran 
riquesa patrimonial amb que 
compta el municipi d’entre el 
qual destaca l’església de Sant 
Pere del Vim, del segle XI, 
Santa Maria de Veciana, del 
segle XII, o el castell de Segur, 
del segle XV, entre d’altres. Al 
seu torn Maria Queralt Mar-
tí, directora de l’Escola de 
Música, va explicar als assis-
tents els nivells que cursen els 

L’Escola de Música d’Igualada 
va actuar a l’església de Santa Maria 
de Veciana

CALAF / LA VEU 

Aquest mes comencen 
els treballs per redis-
senyar l’actual carre-

tera de Manresa i reduir l’espai 
dels vehicles en favor dels via-
nants. Per això, és realitzaran 
un conjunt d’intervencions 
a la via pública per estrènyer 
l’amplada actual de la calçada, 
amb el fi de disminuir la velo-
citat dels vehicles i aconseguir 
més espai.
A més de millorar les ampla-
des de pas dels vianants, els 
treballs també busquen donar 
continuïtat i millorar l’acces-
sibilitat dels itineraris de via-
nants tant en sentit longitudi-
nal com transversal.
En conjunt, la sèrie d’actuaci-
ons per a la millora de la via i 
de l’entorn urbà proper que és 
plantegen són:
- La construcció d’una vore-
ra continua en el marge dret 
amb amplades de pas lliures 
superiors a 1,80m que en certs 
punts permet la creació de zo-
nes de descans i estada.

S’inicien les obres per transformar en 
un passeig la carretera de Manresa

- La implantació de nou pas-
sos de vianants accessibles a la 
cruïlla amb el carrer de la Car-
retera Llarga.
- La millora del sanejament de 
l’àmbit amb l’arranjament de 
part del col·lector actual i la 
redistribució dels elements de 
recollida de les aigües pluvials.
- La renovació de l’enllumenat 
públic adaptant-lo a la nova 
secció de la carretera.
- La millora de la xarxa d’ai-
gua potable actual i la im-
plantació de nous hidrants 
contra incendi.

- Plantació d’arbrat i arbus-
tives per a buscar la imatge 
d’un passeig que es pugui 
perllongar al llarg de tota la 
travessera.
Les obres tindran una dura-
da de set mesos i el seu cost 
ascendirà a 563.289,485 € 
dels quals, 389.807,50 €, cor-
responen al cost de l’actuació 
inicialment previst assumit 
per la Diputació i 173.490,98 
€ corresponen a l’aportació 
econòmica de l’Ajuntament 
de Calaf després de la seva 
adjudació. 

CALAF / LA VEU 

La Regidoria de Cultura 
ha obert el concurs de 
cartells de la Festa Ma-

jor de Calaf per aquest 2019. 
El tema principal d’aquesta 
edició és Calaf i els seus ge-
gants, ja que enguany cele-
bren el 25è aniversari.
Per prendre part al concurs 
cal ser major de 16 anys i ha-
ver nascut o residir a Calaf o 
en un poble de l’Alta Segarra. 
El premi està dotat amb 300 
euros i els treballs poden pre-
sentar-se en qualsevol tècnica 
(pintura, fotografia, collage, 
disseny, etc.) i es poden re-
alitzar amb les tintes que es 
vulgui (quadricromia/blanc i 
negre).
Es podran fer arribar les 
obres de forma presencial a 
l’Ajuntament de Calaf o bé 
a través del correu electrò-
nic participacio.calaf@gmail.
com, seguint les indicacions 
descrites a les bases de la con-
vocatòria.
La data límit per a la presen-
tació de cartells serà el proper 
dia 10 de juny.

La votació popular, tornarà 
a ser decisiva

Tal com es va plantejar l’any 
passat, enguany es tornarà a 
obrir a la participació ciuta-
dana l’elecció de l’obra gua-
nyadora. Primerament, un 
jurat mixt format per tècnics 
de l’Ajuntament i professio-
nals del disseny i de les arts 
gràfiques farà una preselecció 
vetllant que les obres presen-
tades s’ajustin a les bases i es-
collirà les obres finalistes que 
passaran a votació popular.
Del 14 al 21 de juny, s’obrirà 
la votació popular a totes les 
persones majors de 16 anys 
i empadronades a la vila de 
Calaf. Aquestes, podran par-
ticipar i votar mitjançant la 
pàgina web de participació 
de l’Ajuntament https://de-
cidim-calaf.diba.cat/ o bé, 
amb una butlleta a la bústia 
dipositada a la recepció de 
l’Ajuntament. Cada partici-
pant podrà votar una úni-
ca vegada i si es comprova 
que hi ha un incompliment 
d’aquestes condicions, el seu 
vot quedarà invalidat.
El guanyador o guanyadora es 
donarà a conèixer en el marc 
de la revetlla de Sant Joan, el 
23 de juny, a la plaça dels Ar-
bres mentre s’espera l’arriba-
da de la flama del Canigó.

alumnes participants al con-
cert i les peces que sentirien a 
continuació.
La primera part del concert 
va comptar amb les actua-
cions dels alumnes de M-6, 
acompanyats de Josep Maria 
Comajuncosa, els quals van 
demostrar un talent impres-
sionant. La segona part del 
concert va anar a càrrec d’un 
trio de trompetes que van fer 

vibrar al públic amb temes 
més que coneguts interpre-
tats amb excel·lent destresa.
Per finalitzar l’acte l’alcalde 
va obsequiar a tots els partici-
pants, alumnes i professorat, 
amb un record del municipi 
encoratjant-los a seguir fent 
aquests concerts per apropar 
la gran feina que fa l’Escola de 
Música d’Igualada a la resta de 
la comarca.

Oberta la convocatòria 
per al concurs del cartell 
de la Festa Major de Calaf

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 18 de 
maig a les 22.00 hores 
i diumenge 19 a les 

18.00 hores arriba una nova 
proposta teatral al Casino de 
Calaf. De la mà de l’Escola de 
Teatre del Casino, onze actrius 
calafines i del territori donaran 
vida a l’obra ‘La Casa de Ber-
narda Alba’ de Federico García 
Lorca. L’espectacle compta amb 
la direcció de Carme Sala i les 
actrius Marisa Sugrañes, Pia 
Clotet, Pilar Guardiola, Gem-
ma Ripoll, Lídia Giralt, Car-
la de Solà, Manoli Martínez, 
Silvia Vila, Cristina Brau, Eva 
Brau i Manoli Calero.
Després de la mort del seu ma-
rit, Bernarda Alba imposa un 
dol rigorós a les seves filles, 
8 anys d’aïllament. Es tracta 

d’una tragèdia rural de Lorca. 
El tema predominant de l’obra 
és l’honor, amb una construc-
ció molt profunda dels perso-
natges. 
Les entrades es poden comprar 
de manera anticipada trucant 
al 93 869 83 77. També es po-
dran adquirir a taquilla des 
d’una hora abans de l’especta-
cle. El preu per als socis és de 
12 euros i pel públic general 
de 15 euros. A més a més, ‘La 
Casa de Bernarda Alba’ està 
inclosa en el projecte Calaf 
Cultura Jove, que ofereix des-
comptes del 50% a les propos-
tes culturals de la vila, als joves 
calafins d’entre 12 i 35 anys. El 
descompte s’ha de sol·licitar a 
l’Ajuntament de Calaf, en hora-
ri d’atenció al públic (de dilluns 
a divendres de 08.30 h a 14 h i 
dijous de 17 h a 20 h).

El teatre de Lorca arriba 
al Casino de Calaf de la 
mà d’actrius calafines
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CALONGE DE S. / LA VEU 

L’Associació de dones 
de Calonge de Segar-
ra, creada el passat 3 

de maig, és una entitat sense 
ànim de lucre impulsada per 
l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra. L’associació està for-

mada per una trentena de ca-
longines i dones amb vincles 
al municipi de Calonge de 
Segarra.
La junta directiva de l’asso-
ciació està integrada per Te-
resa Casulleras (Cal Jaumet 
d’Aleny), com a presidenta; 
Sara Prat (La Roca), com a se-

S’ha creat l’Associació de dones de 
Calonge de Segarra

cretària; i Joana Romero (Cal 
Bonic de Mirambell), com a 
tresorera.
La seva finalitat és la realització 
d’activitats adreçades a les do-
nes del municipi i dinamitzar 
aquest col·lectiu. L’Ajuntament 
dona tot el suport tècnic i lo-
gístic necessari a l’associació.

COPONS / LA VEU 

Aquest diumenge a la 
tarda es va presentar 
l’equip i el programa 

d’Ara Copons, una candidatu-
ra independent, no vinculada 
a cap partit polític, formada 
per un grup de veïns i veï-
nes que estimen el poble de 
Copons i que tenen ganes de 
gestionar l’Ajuntament d’una 
manera realista, participati-
va, amb igualtat i proximitat 
en el tracte amb les persones i 
amb la màxima transparència 
i objectivitat possible. 
Així es presentava aquest 
equip de deu persones davant 
dels assistents a la presentació 
que va tenir lloc a les 6h de la 
tarda a la sala polivalent del 
poble. L’acte va comptar amb 

l’assistència d’una vuitantena 
de persones que després de la 
presentació van poder plante-
jar temes i dubtes al grup. Fins 
i tot els més petits del poble no 
van dubtar a fer propostes que 
van ser benvingudes i recolli-
des per l’equip.
La candidatura d’Ara Copons 
vol tornar la il·lusió i la uni-
tat al poble i treballar per fer 
la vida més fàcil i agradable 
als coponencs i coponenques, 
amb una actitud positiva i un 
compromís ferm per acom-
plir-ho.
L’equip d’Ara Copons està 
format per: Àlex Prehn, Xavi 
Aparisi, Imma Lliró, Montse 
Soteras, Susanna Guix, Lola 
Brusau, Francesc Solé, Rosa 
Mata, Sònia Aguilera i Jorgi-
na Serrano.

Presentació candidatura 
Ara Copons

MONTMANEU / LA VEU 

Aquest diumenge 19 
de maig a les 11.30 
h, el Partit Junts per 

Catalunya de Montmaneu, 
presentarà la seva candida-
tura a les eleccions munici-
pals a La Sala del municipi. 
La trobada comptarà amb el 
president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells i 
alcalde d’Igualada, qui par-
ticiparà en l’acte en un gest 
de suport i confiança amb la 
candidatura de Montmaneu.
L’acte s’iniciarà amb un ba-
lanç dels 4 anys de govern a 
càrrec del seu actual alcalde i 
candidat, Àngel Farré Caru-
lla. A continuació, es presen-
taran els altres 4 membres de 
la candidatura; Albert Urgell 
i Farràs, Carme Marsà i Pi-
nós, Joan Vilajoana Tardà i 
Josep Tosquella Queralt .
El partit donarà a conèixer 
el seu programa amb una 

relació de totes les seves pro-
postes que ha recollit en una 
publicació. En un exercici 
de transparència, el progra-
ma també fa un repàs de les 
actuacions més destacades 
realitzades durant aquesta 
legislatura amb l’import  que 
s’ha destinat per a cada una 
d’aquestes actuacions i la 

Junts per Montmaneu fa balanç i 
presenta la seva candidatura

gestió dels pressupost.
Junts per Montmaneu con-
vida a tots els ciutadans a 
conèixer l’equip i les propos-
tes amb les quals es treba-
llarà per a millorar el poble 
i convida a tothom a parti-
cipar i fer arribar les seves 
propostes per construir con-
juntament el municipi.

VECIANA / LA VEU 

El proper diumenge 19 
de maig els nuclis veci-
anencs de Sant Pere del 

Vim i Montfalcó el Gros ce-
lebraran les seves respectives 
festes majors.
Al nucli de Sant Pere del Vim, 
com marca la tradició, es ce-
lebrarà una missa  en honor a 
Sant Isidre, patró dels pagesos. 
L’acte litúrgic serà presidit per 
monsenyor Romà Casanovas, 
Bisbe de Vic, en motiu de la 
seva visita pastoral a les diver-
ses parròquies de la diòcesi. 

La missa que començarà a 
les 10 del matí comptarà amb 
l’acompanyament de les veus 
del Cor Trinvant que la clou-
rà amb un petit concert.
La missa de festa major de 
Montfalcó el Gros, oficiada 
per mossèn Enric Garcia, co-
mençarà a les 12 del migdia i 
serà una bona ocasió per vi-
sitar l’església romànica dedi-
cada a Sant Pere.
Ambdues festes majors 
compten amb la col·laboració 
econòmica de l’Ajuntament 
de Veciana.

Arriben les primeres festes 
majors del municipi de Veciana

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

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

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
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MONTBUI / LA VEU 

Diumenge passat al 
migdia la sala gran 
de l’Espai de les Arts i 

del Coneixement Mont-Àgo-
ra va acollir la presentació de 
la candidatura del PSC Mont-
bui, liderada per Teo Romero.
L’acte va introduir-lo el fins 
ara regidor de Territori i Co-
municació i també integrant 
de la llista Josep Lluís Gon-
zález, qui va donar la ben-
vinguda als assistents. D’inici 
va adreçar-se als prop de 300 
assistents el fins ara regidor 
d’Educació i Esports i núme-
ro 2 de la llista del PSC Mont-
bui Josep Palacios, qui va 
recordar que “el treball dels 
socialistes ha transformat 
Montbui”. 
També va intervenir Elisabet 
Tamargo, fins ara número 2 
de la candidatura i que con-
tinua defensant “un projecte 
socialista amb el qual em sen-
to molt identificada i que ha 
demostrat que millora la qua-
litat de vida dels nostres veïns 
i veïnes en temes clau com 
l’educació o la cultura”.
Un dels ponents més aplau-
dits va ser Raúl Luque, una de 
les incorporacions destacades 
de la candidatura socialista 
qui va mostrar-se convençut 
que “formem el millor equip 
humà. Som persones que 
compartim idees transforma-
dores i volem fer un Montbui 
millor per als nostres fills”.
Va tancar l’acte el candidat 

a la reelecció i Alcalde Teo 
Romero, que es presenta a 
aquests comicis amb “tota 
la força i l’energia renovada 
per poder continuar assegu-
rant a Montbui un projecte 
sòlid, rigorós en la gestió, i 
que tingui sensibilitat amb 
aquelles persones i col·lectius 
que més ho necessiten”. Ro-
mero va assegurar que “du-
rant aquest mandat farem la 
residència de la Gent Gran i 
tindrem les primeres empre-
ses en el nostre polígon”. El 
batlle va defensar el projecte 
de transformació del munici-
pi, i va destacar que d’aquí a 
finals d’any començaran nou 
projectes importants d’obres: 
el vial per a bicicletes i via-
nants entre el Nucli Urbà i 
el polígon “Plans de La Tos-
sa”, la remodelació del mur 
d’escollera del barri del Pi, la 
remodelació del Castell de la 
Tossa, l’ordenació de l’entorn 
de Can Passanals, la connexió 

Teo Romero continuarà liderant la 
candidatura del PSC Montbui

del carrer Sant Jaume amb 
carrer La Tossa, la remodela-
ció de la Plaça del Pi, la mi-
llora de la Plaça Europa, l’en-
derroc i millora d’un edifici al 
Parc Central i la il·luminació 
interactiva de la pèrgola de 
MontMercat. 
L’acte va cloure amb la presen-
tació de l’equip del PSC Mont-
bui. La candidatura socialista 
a l’Ajuntament de Montbui 
està formada per Teo Rome-
ro, Josep Palacios, Aurora 
Fernández, Montserrat Car-
ricondo, Silvia Latorre, Josep 
Lechuga, Raúl Luque, Miguel 
Ángel Leiva, Sheila Latorre, 
Raquel Muñoz, Joan Rius, 
Judit Redondo, i Elisabet Ta-
margo Bravo. Els suplents de 
la candidatura socialista són 
Ángel Ortega, Jordi Martínez, 
Julián Loarte, Joaquina Polo, 
Sonia Vázquez, Antonio Ve-
lasco, Estela Ramos, Cristina 
Reguero i Josep Lluís Gon-
zález.

MONTBUI / LA VEU 

El proper dissabte 18 de 
maig, la formació repu-
blicana Som Montbui 

– ERC AM convida a tots els 
veïns de Santa Margarida de 
Montbui a una botifarrada 
popular, davant el local de la 
candidatura, al c/Constitució. 
Així, a partir de les 20h, tot-
hom qui vulgui es pot acos-
tar a la zona del Montmercat 
per acompanyar l’alcaldable 
Isabel Guerrero i tot l’equip 
de Som Montbui en aquest 
acte popular. 
D’altra banda, el proper dime-
cres 22 de maig a les 20:30h, 
a l’Ateneu Cultural i Recreatiu 

de Montbui, tindrà lloc l’ac-
te “Converses republicanes” 
amb el vicepresident Pere 
Aragonès, la diputada Caroli-
na Telechea i la candidata Isa-
bel Guerrero, en una xerrada 
oberta. 

Som Montbui-ERC AM organitza una 
botifarrada popular al Montmercat 

Aquests són alguns dels actes 
que la formació montbuien-
ca organitza els propers dies 
de campanya, per a donar a 
conèixer el seu projecte i equip 
a tots els veïns i veïnes de San-
ta Margarida de Montbui. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació de Sardanis-
tes de Vilanova del Camí 
han celebrat aquest diu-

menge el vuitè aniversari de 
l’entitat acompanyats de fami-
liars, amics i veïns de Vilanova 
del Camí que s’han sumat a la 
rotllana.
Els actes del vuitè aniversari, 
explica Montse Valentí, mem-
bre de l’entitat, van començar 
amb la participació a la mis-
sa de diumenge on van fer les 
ofrenes: pa, vi i flors, i també 

van ballar una sardana als peus 
de l’altar.
Tot seguit van fer rotllana a la 
plaça del Mercat acompanyats 
del quintet de cobla Terres de 
Marca que els ha ofert l’oportu-
nitat de ballar amb música en 
directe i no enllaunada. L’ac-
te va ser força participat, més 
d’una cinquantena de perso-
nes, entre elles algunes auto-
ritats locals, es van sumar a la 
celebració d’aquest aniversari.
Els actes van acabar a quarts de 
dues del migdia, amb un refri-
geri.

L’Associació de 
Sardanistes celebra 
el seu vuitè aniversari 

MAIANS / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Maians està de Festa 
gran amb un seguit 

d’actes preparats per al gaudi 
de tots. Són els següents:

DISSABTE 18
- A les 16,30 h.
Vine a jugar a futbol a la 
pista. Partits improvisats. Els 
equips es formaran al mateix 
moment començant pels més 
joves
- A les 19,00h.
Berenar per a tothom
- A les 21,30h
Sopar popular. Amanida de 
cigrons, botifarra, pa amb to-
màquet, postres, vi i aigua
Preu: 10€ Nens fins a 5 anys: 
5€.
- A les 23,30 h.
Ballaruca amb el grup JACK 
JACK (pop-rock dels anys 
70 fins l’actualitat) –Entrada 
lliure–

DIUMENGE 19
- De 11,00 h. a 14,00 h.
IV Fira d’emprenedors or-
ganitzada per la Cooperativa 
ReciGrup de l’Escola de Ma-
ians. Hi trobareu paradetes 
de diferents productes artesa-
nals i també els de la mateixa
cooperativa ReciGrup.
- A les 11,30 h.
Missa de Festa Major
- A les 17,00 h.
L’home llop de Maians, ac-
tivitat a càrrec de l’associació
Patitrobada d’Igualada
El famós joc d’esplai que es 
basa en descobrir els homes 
llop es portarà a terme amb 
una versió més gran i parti-
cipativa, incloent el públic 
com a un altre personatge 
que prendrà part activa en el 
transcurs de la partida i serà 
l’encarregat d’escriure la sort 
de cada personatge i el final 
de la història.

Cap de setmana de 
Festa Major i Fira 
d’emprenedors a Maians
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El Monbus Igualada busca fer història a Algeciras
BÀSQUET / LA VEU 

L’expedició del Monbus 
CB Igualada va sor-
tit aquest dimecres al 

matí direcció a Algeciras per 
completar un ascens a Leb 
Plata que seria històric pel 
club. Des d’ahir dijous i fins 
diumenge es disputa a la lo-
calitat andalusa l’última fase 
per aconseguir una plaça a la 
tercera categoria del bàsquet 
espanyol.
Un total de 16 equips dividits 
en quatre grups i es disputen 
les sis places d’ascens en joc, 
ja que pugen els quatre pri-
mers de cada grup i els dos 
millors segons. El CBI està en 
el grup 4 de la Fase Final B i té 
com a rivals al CAM Enrique 
Soler, l’Angels Visión UPB 
Gandía i l’UBU Tizona. 

Derrota a la pròrroga en el 
primer partit
En el primer partit d’aquesta 
lligueta, el Monbus Igualada 
va perdre en un duel contra 
el CAM Enrique Soler de Me-
lilla. Mentre el Monbus Igua-

lada, és un equip a qui agra-
da jugar ràpid i amb un joc 
vistós, els de Melilla son un 
equip que li agrada poc cór-
rer i que basa el seu joc en el 
domini de la pintura. Després 
d’un partit que va ser força 
igualat, els igualadins tenien 
una avantatge de 7 punts a 
falta de 2 minuts per acabar 
el temps reglamentari, però 
el van deixar escapar. Ja a la 

pròrroga, el joc interior dels 
africans es va imposar i els 
va acabar donant la victòria, 
86-81.
Avui divendres i demà dis-
sabte el conjunt igualadí 
disputarà dos partits més, 
contra el Gandia i contra el 
Tizona respectivament. Si 
un cop acabada la lligueta el 
Monbus Igualada és primer, 
aconseguirà de manera di-

BÀSQUET / LA VEU 

A banda del primer 
equip masculí, el 
Monbus CB Igualada, 

cal destacar el treball de l’Y-
vette Pons Sènior Femení A i 
Alain Afflelou Sènior Masculí 
B, els dos en fases de play-
out per salvar la categoria de 
Copa Catalunya i la 2a catala-
na, respectivament. 
També despunten el Tintoria 
Fisol Sènior Femení B, que 
tot i les baixes ha lluitat fins 
l’últim dia per l’ascens a 2a 
Catalana, així com el Vending 
Pons Sènior Masculí C que, 
tot i no aconseguir-ho, ha fet 
suar el descens en el seu pri-
mer any a 3a.
Ara bé, no només els equips 
més grans han mostrat ga-

nes i força. Molts equips han 
accedit a fases que jugaran 
aquest cap de setmana. El 
Transvisa Cadet Masculí A 
ha aconseguit el tiquet a fases 
i opta al títol d’Interterrito-
rial, a l’haver quedat campió 
del seu grup. El Sinorcell Ca-
det Femení A es troba en les 
mateixes i disputarà la fase 
pel títol d’Interterritorial. En 
canvi l’ Urban Solutions Ca-
det Femení B s’ha quedat a les 
portes i per una victòria no 
podrà disputar les de nivell 
A. El Dental Marcè & Sagarra 
Infantil Femení A encara el 
final de la segona fase, també 
per lluitar pel títol de campi-
ones a Interterritorial, final-
ment tenim el Dinamic Es-
port Júnior Femení B que ha 
donat la sorpresa al accedir 

a fases de Nivell A, al quedar 
segones del seu grup.
D’altra banda, aquest any 
l’Asfalt Júnior Femení A va 
aconseguir l’accés a la Prefe-
rent on ha competit tota la 
temporada a un altíssim ni-
vell, el Benzinera Bon Àrea 
Preinfantil Masculí per la 
seva banda, està jugant a Ni-
vell A1, on treballen de valent 
per rascar victòries en la mi-
llor categoria de la seva edat.
I això no és tot. Deixant de 
banda els equips amb opci-
ons a fases estem gaudint de 
la Interterritorial d’un Júnior 
Masculí A que millora dia a 
dia, i d’un munt de cadets, in-
fantils i minis que asseguren 
un futur esperançador pel 
Club Bàsquet Igualada.

Setmana de fases al CB Igualada

BÀSQUET / LA VEU 

L’exjugadora del CBI, 
Alba Closa, s’incorpora 
a la Junta Directiva lide-

rada per Jordi Balsells i Neus 
del Rio. L’Alba ha començat ja 
a dur a terme diferents tasques 
dins l’àrea esportiva amb l’ob-

jectiu de reforçar-ne la gestió. 
Alba Closa és una persona que 
des de sempre ha estat vincu-
lada al club i suposa un pas 
endavant alhora de crear un 
equip sòlid que pugui tirar en-
davant l’ambiciós projecte del 
club pels propers, ara ja, tres 
anys. 

Alba Closa s’incorpora 
a la Junta Directiva del 
CBI
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ria un últim partit diumenge 
contra el segon del grup 3, 
per decidir qui s’emporta l’úl-
tima plaça d’ascens. 
L’equip de Jordi Martí es va 
classificar per jugar fase final 
del play-off d’ascens a LEB 
Plata fa deu dies a Lleida. 
Molts aficionats igualadins es 
van desplaçar fins el Pavelló 
Barris Nord per donar su-
port al primer equip masculí. 
Després de perdre el dissab-
te contra el Ilerdauto Nissan 
Pardinyes Lleida, en un par-
tit molt ajustat, el diumenge 
es van imposar al OIC Penta 
Sant Adrià A, una victòria 
que els donava accés a aques-
ta fase final.
Tota la informació actualit-
zada, la podreu trobar a ve-
uanoia.cat.

recte la plaça a LEB Plata. Per 
altra banda, si quedés segon, 
el conjunt igualadí disputa-

INSCRIPCIONS 
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HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Femení HCP 
buscarà l’accés a la fi-
nal de Nacional Cata-

lana a la pista de l’HC Palau, 
després de perdre clarament 
en un fluix partit de les igua-
ladines. El partit no podia 
començar pitjor per a les bla-
ves, doncs les tres primeres 
accions de les palauenques 
van significar els tres pri-
mers gols del Palau i una for-
ta patacada moral per a les 
joves jugadores igualadines 
que veien que se’ls escapava 
el partit tot just començar. 
Les blaves van intentar reac-
cionar, amb més cor que cap, 
per reduir distàncies abans 
del descans, però  dues acci-
ons visitants posaven el 0-5 
al marcador abans de la mit-
ja part.
Amb tota l’afició local ani-

mant, les palauenques mar-
caven el sisè gol al minut 
quatre de la represa. Tot i 
així, les igualadines millo-
raven i marcaven el gol de 
l’honor a set minuts del final 
de partit amb un fort xut de 
Carla Claramunt.
Tot i la dura derrota, les op-
cions d’accedir a la final res-
ten intactes i les igualadines 

hauran de tornar guanyar a 
la pista de l’HC Palau el pro-
per diumenge a les 4 de la 
tarda
El club agraeix el suport de 
l’afició i l’anima a acompa-
nyar l’equip el proper diu-
menge a Palau, per intentar 
repetir la victòria del primer 
partit de la semifinal i així 
accedir a la final.

L’Igualada Femení HCP es jugaran el 
bitllet per la final a Palau Plegamans

HANDBOL / LA VEU 

Dels últims 8 partits 
jugats el Finques Ar-
gent Handbol Iguala-

da en porta guanyats
7, és a dir, de 16 punts possi-
bles n’ha guanyat 14. L’equip 
igualadí porta una ratxa im-
pressionant en aquesta se-
gona volta, des del passat 17 
de març només ha perdut un 
partit fora de casa i ha guanyat 
tots els demés i amb autoritat.
Aquest passat dissabte s’en-
frontava a l’Handbol Sant Cu-
gat B, un equip que es troba
en una posició millor que 
l’Igualada a la lliga i que no era 
fàcil de superar.
Només començar el partit, 
l’Igualada es va posar per da-
vant en el marcador
i ja no va deixar la davantera 

en tot el partit. L’atac dels lo-
cals va estar en tot moment 
molt ràpid i efectiu, la defen-
sa també efectiva juntament 
amb la porteria van fer la resta 
perquè s’arribés a la mitja part 
amb un 21 a 15, sis gols de di-
ferència que juntament amb la 
bona sensació pel joc del Fin-
ques Argent CHI preveia una 
segona part bona per l’equip 
local.
En la segona part l’Handbol 
Sant Cugat va sortir amb un 
canvi de tàctica, amb una de-
fensa més individual i amb tirs 
contra la porteria del Igualada 
des dels nou metres. Pels ex-
trems aconseguien superar 
la defensa igualadina per uns 
moments, però els contraa-
tacs i contra-gols dels igua-
ladins eren tan demolidors i 
ràpids que no donaven temps 

a reaccionar a la defensa del 
Sant Cugat. L’equip del Vallès 
no va aconseguir en cap mo-
ment superar a l’Igualada, es 
va acostar en algun moment 
però ràpidament l’equip ano-
ienc es distanciava novament. 
Al final, marcador de 39 a 33 i 
resultat just per l’equip iguala-
dí segons el que es va veure a 
la pista.
Queden 3 partits per acabar 
aquesta lliga i amb la victòria 
d’aquest passat cap de setma-
na, l’Igualada se situa en 8a 
posició, lluny dels llocs de des-
cens. L’equip igualadí ha sabut 
donar la volta a la complicada 
situació de la primera volta en 
què les derrotes eren habitu-
als. L’equip ha pogut aguan-
tar la pressió i lluitant partit a 
partit ho han aconseguit.

Setena victòria en el darrers 8 partits 
de l’Handbol Igualada

HANDBOL / LA VEU 

El passat cap de setmana 
l’OAR Gràcia Sabadell es 
va proclamar Campió de 
Catalunya Infantil Femení 
d’Handbol, equip al qual per-
tany la jugadora igualadina 
Alba Senar Tejedor, formada 
i provinent del Club Handbol 
Igualada.
L’OAR jugava a casa i a la se-
mifinal es va imposar al Club 
Handbol Joventut Mataró 

per 27 a 20. El diumenge, a 
la gran final del TOP-4, les 
sabadellenques es van procla-
mar campiones de Catalunya 
en guanyar amb més facilitat 
de l’esperada a l’Handbol Sant 
Joan Despí per 26 a 19.
L’Alba és una de les jugadores 
amb més projecció de l’hand-
bol català a la seva categoria. 
Ara haurà d’afrontar les fa-
ses estatals, amb opcions de 
fer un gran paper amb el seu 
equip.

Alba Senar, campiona de 
Catalunya infantil

Alba Senar (76), es va proclamar campiona de Catalunya 
amb l’OAR Gràcia

HANDBOL / LA VEU 

El Pavelló de Les Comes 
acollia aquest passat 
cap de setmana la Final 

a 4 del Campionat de Catalu-
nya Cadet Femení de Primera 
Catalana. El Club Handbol 
Igualada va perdre el partit 
de semifinals contra l’Hand-
bol Palautordera i va haver 
de disputar el partit pel 3r i 
4t lloc.
En aquest partit, van anar 
pràcticament tota l’esto-
na  per darrere el marcador, 
però a diferència del dia an-
terior no es van deixar anar 
i van competir fins al final. 

En la primera part l’extrem 
dret de les visitants les va 
cosir a gols i no van saber 
parar-la. En un principi ho 
van equilibrar, però un can-
vi a la porteria del Canove-
lles va tallar l’aixeta de cop. 
La primera part acabava 16-21. 
En la segona les igualadines 
van sortir fortes, van reduir la 
diferència fins a tres gols però 
cada vegada que s’anaven a 
posar a dos gols, passava al-
gun infortuni. Definitivament 
no va ser el cap de setmana 
de les noies, però aquest se-
gon partit els deixa un millor 
sabor de boca perquè ho van 
intentar fins al xiulet final.

Les Comes acull la Final 
4 de Cadet Femení
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FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 2
CF VILANOVA 0

Els igualadins s’impo-
saven amb claredat, 
després d’una primera 

part molt igualada. Es preveia 
un partit molt atractiu entre 
dos equips que cuiden la pi-
lota i que generen constants 
ocasions de gol.
Els vilanovins arribaven a Les 
Comes sense tenir cap objec-
tiu clar, però els bons resul-
tats de l’equip demostraven 
que seria un partit igualat.
I just iniciar-se el matx, es 
va veure quina seria la tò-
nica durant els noranta mi-
nuts, constants ocasions pels 

dos conjunts. Amb aquesta 
dinàmica, al minut 12, els 
visitants van tenir l’opció 
d’avançar-se en el marcador, 
a partir d’un penal, que Al-
fonso va aturar.
Al cap d’uns minuts, Simon 
tenia una doble ocasió que 
va neutralitzar Martínez. No 
obstant, els blaus van seguir 
atacant i cinc minuts més 
tard, Baraldés rematava de 
cap per obrir el lluminós. 
El gol va descol·locar als del 
Garraf i, Pedro va tenir una 
gran oportunitat per ampli-
ar el resultat, que no va sa-
ber aprofitar. S’arribava al 
descans amb victòria per la 
mínima.
A la represa, el partit va se-
guir amb la mateixa tendèn-

cia. Ningú volia renunciar 
a la seva filosofia, però una 
expulsió al minut 52 d’un 
jugador visitant va decantar 
calmar l’atac del Vilanova.
Els minuts van anar passant 
i els igualadins tenien el 
control absolut del joc. Així 
va ser com, al minut 68, des-
prés d’una gran acció perso-
nal, Llobet anotava el segon 
gol i deixava l’enfrontament 
vist per sentència.
En els últims minuts, els 
igualadins van tenir l’opció 
d’augmentar el resultat, però 
ningú va ser capaç de mou-
re’l. El partit acabava amb 
el dos a zero i els blaus ja 
sumen 56 punts, mantenint 
la quarta posició, a falta de 
dues jornades.

Domini per seguir pressionant
FUTBOL / LA VEU 

Res no van poder fer 
els veterans de l’Igua-
lada davant un equip 

molt jove i amb molt d’ofici. 
Davant les indecisions dels 
igualadins en els primers 
compasos del matx, van po-
sar en safata als egarencs una 
victòria que els permet discu-
tir el lideratge i aspiracions a 
guanyar la lliga.
Primera meitat on els blaus 
van pagar en excés les pe-
tites indecisions i els locals 
aprofitaren per apropar-se 
en el liderat. Incòmodes, els 
igualadins no van poder do-
nar ritme al seu joc davant 

un equip clarament més jove 
i letalment ràpid. En el segon 
període l’equip blau va tenir 
més control en el joc, però la 
rapidesa i precisió dels ega-
rencs no va donar opció als 
igualadins al mínim supòsit 
de remuntada. Tot i això, ho 
van seguir intentant els blaus 
i van trobar en Pep Padró el 
difícil premi del gol. El resul-
tat final va ser de 8-1 a favor 
del Sant Pere Nord. Pels blaus 
van jugar, Diego, Calsina, 
Manel C., Pau, Sevilla, Vi-
cenç, Pep, Toro, Iván, Solís, 
Massip, Alexis. Balcells, Cos-
ta, delegat Ramonet. La pro-
pera jornada jugarán a Les 
Comes davant el Sants.

Vençuts

FUTBOL / LA VEU 

La Penya Bètica es juga-
va gran part de la per-
manència contra un 

rival que ja tenia el seu paper 
tancat en lliga.
Domini de la penya que tenia 
les seves opcions però sem-
blava caure en la parsimònia 
del rival. L’ocasió més clara la 
tenia Tony, que va optar per 
la passada a un Reyes que no 
la va poder empènyer. Tot i 
així, la jugada es va anul·lar 
per fora de joc.
Una bona arribada de Vilc-
hes va provocar l’expulsió del 
porter visitant, d’una jugada 
gairebé aïllada.
Dos xuts a porteria en aques-
ta part, el tir lliure i un xut de 
Txolo que va salvar el porter 
al costat del primer pal.
A la segona part van colpejar 
primer els visitants, aprofi-

tant un doble error defensiu.
0 a 1 que motivava a la Bètica.
Un rebuig li va caure a Balle 
que posava l’1 a 1. El partit 
es va tornar més violent del 
que s’esperava, els visitants 
es barallaven més contra el 
col·legiat que amb el partit. 
Jaime va caure a l’àrea i es va 
xiular un penal discutible que 
generava el 2 a 1 i amb aquest 
resultat s’arribava al final del 
partit.
El colofó   final va ser la boti-
farrada amb cerveses a l’acon-
seguir-se el tercer triomf con-
secutiu bètic que l’acosta a la 
permanència. Ara falta tan-
car la feina, però sense dubte 
aquest grup està més que pre-
parat per afrontar el que que-
da. Van jugar Priego; Tony, 
Dani, Jona, y Vikches; Gon-
zales, Juan O., Jaime; Balle, 
Reyes, Txolo, Hugo, Sanches, 
Raúl, Grima y el Capi.

 

Gran triomf de la Penya 
Bètica en una jornada 
complicada

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

Anem 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

Temporada 
2019 - 2020
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CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

D issabte a les sis de la 
tarda a Banyeres del 
Penedès es donava 

el tret de sortida a la cursa 
de muntanya “La Banyeren-
ca” de 13km. Un circuit molt 
ràpid que combinava trams 
molt planers amb sobtades 
pujades i baixades dretes 
i tècniques que posaven a 
prova les cames dels partici-
pants.
Cinc membres de la secció 
de curses de muntanya hi 
van prendre part enduent-se 
3 podis: Joan Rosich arriba-

va en primera posició abso-
luta amb un temps de 47:19 
enfilant-se al caixó més alt 
del podi masculí. per la seva 
part Ismael Molina amb 
52:07 i Anna Alejandro aca-
bant amb 01:22 s’enduien la 
copa al més ràpid de les se-
ves respectives categories. 
Per la seva part Javier Sánc-
hez creuava la línia d’arriba-
da en quarta posició general 
amb 50:51 i David Gubern 
en 13a posició amb un temps 
de 56:38.
Pròxima parada de la secció 
de trailrunning diumenge 19 
a la “Històric Trail” de Cala-
fell.

UECANOIA s’endú 3 
podis a La Banyerenca

CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

E l diumenge 12 de 
maig va tenir lloc la 
6a. edició de la Mara-

tó de Montserrat. Una de les 
maratons alhora més dures 
i emblemàtiques, amb un 
desnivell acumulat de més 
de 5.000 metres.
Enguany hi han participat 
dos membres del Club Nata-
ció Igualada. L’Ivan Junyent 
en  la seva primera partici-
pació que l’ha finalitzat amb 
un temps de 6h. 36’ i en Toni 
Figueras amb 6h.47’, millor 
marca personal de les seves 
sis participacions.
És un recorregut molt va-
riat, una primera part molt 

tècnica i exigent on els cor-
redors igualadins han anat 
junts força estona gaudint 
d’aquestes dificultats, una 
segona part més senzilla, 6 
km de pista que permet aga-
far força pel tercer tram. Al 
quilòmetre 30 comença una 
dura i calorosa pujada de 4 
km, “els francesos”. I final-
ment, quan ja s’està a dalt de 
tot de Sant Joan, comença la 
baixada (les bateries), fins a 
Collbató. No per ser baixada 
és senzilla, tota plena d’ar-
rels i pedres soltes on s’ha 
de vigilar a cada passa que 
es fa i més amb el cansament 
acumulat. Cursa fantàstica i 
a la vegada duríssima.
El mateix diumenge es va 
fer la Caminada Popu-
lar de l’Anoia, aquest any 

a Copons. Són 18km. per 
aquest terme municipal. L’ha 
realitzat l’Albert Bascompte 
amb 4 hores. Hi havia un to-
tal de 400 participants en un 
recorregut molt agradable 
en un dia assolellat i un pel 
ventós, amb una bona orga-
nització i molt bon ambient.
Diumenge al matí, en Samu-
el Benito va prendre lloc en 
la  19ena cursa de muntanya 
de Rubí, de 11,7 km. amb un 
desnivell de 350 metres, en 
un recorregut ple de corriols 
i torrents.  Va fer un temps 
d’1h10’09”.
Aquest passat dissabte es va 
celebrar a Santa Pau, la Cur-
sa de la Fageda, la qual dóna 
a conèixer una de les parts 
més emblemàtiques del Parc 
Natural de la Zona Volcàni-

ca de la Garrotxa. A la cami-
nada de 16 km van partici-
par-hi corredors del C.N.I., 
Carla Moreno, Montse Tor-
recilla i Josep M. Moreno, 
amb un temps de  3h. La 
cursa va començar plovent, 
però durant el recorregut es 
va girar una tempesta amb 
llamps, trons, vent i aigua 

a dojo, que va fer imprac-
ticable l’últim quilòmetre 
de  baixada, que va esdeve-
nir un tobogan de fang, amb 
moltes caigudes per part 
dels caminadors i corredors. 
Va ser una caminada molt 
divertida i diferent, malgrat 
la forta pluja.

Corredors del CNI participen a la 
Marató de Montserrat
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TRIATLÓ / LA VEU 

D iumenge 5 de maig 
es va celebrar la 
XIII edició del tri-

atló de Sitges, en un dia que 
va acompanyar amb sol i 
bona mar per la pràctica 
d’aquesta disciplina. La pro-
va va comptar amb una am-
plia participació de més de 
420 participants.
Els participants van fer 750 
metres de natació , seguits 
de 20 km de ciclisme i per 
acabar 5 km de cursa a peu. 
Els guanyadors absoluts 
foren els triatletes Andres 
Eduardo Diaz del FastTri-
atló i Gemma Diaz del Prat 
Triatló. Per part del CAI 

triatló amplia participació i 
molt bons resultats, desta-
cant 1era posició en la seva 
categoria d’Assumpta Cas-
telltort. La resta de resultats 
foren:

Masculí:
27è Pablo Caride
28è David Sevilla
36è Albert Solé
70è Jaume Lopez
78è Carlos Cervera
91è Daniel Segura
122è Jordi José
24è Oleguer Suñe
262è Toni Salanova

Femení:
8a Aïda Solà
15a Assumpta Castelltort

Bons resultats del CAI 
Petromiralles al Triatló 
de Sitges

RAC 1 porta la seva cursa popular 
aquest diumenge a Igualada

CURSA POPULAR / LA VEU 

L’emissora de ràdio líder 
de Catalunya aterra-
rà aquest diumenge a 

Igualada. Des de fa 5 anys que 
RAC1 organitza una cursa po-
pular, en què hi participen di-
versos presentadors dels pro-
grames, a més de tothom que 
s’hi vulgui apuntar. La prime-
ra edició es va fer a Barcelona 
l’any 2015 per celebrar el 15è 
aniversari de l’emissora i des 
de llavors s’ha fet una edició a 
les 4 capitals de província.
El proper diumenge 19 de 
maig els carrers d’Igualada 
s’ompliran del vermell corpo-
ratiu de l’emissora. La ràdio 
del Grup Godó ha escollit la 
capital de l’Anoia per cele-
brar-hi la 5a edició de la seva 
cursa, coincidint que Igualada 

és Ciutat Europea de l’Esport 
aquest any 2019. 

Afectacions de trànsit
La celebració de la cinquena 
edició de La Cursa de RAC1 
comportarà afectacions de 
mobilitat, estacionament i 
transport públic, especial-
ment al terç Sud d’Igualada, 
el cap de setmana del 18 i 19 
de maig. Les afectacions co-
mençaran el vespre del dis-
sabte, dia 18, al c/ Joan Mara-
gall, amb prohibició d’aparcar 
i circular, a excepció dels 
accessos als guals. L’endemà, 
diumenge, el tall de trànsit 
s’estendrà, a partir de les 7h, 
a tota la calçada Sud del Pas-
seig Verdaguer, entre els car-
rers de Santa Caterina i Òde-
na. I, a partir de les 10:30h i 
fins a l’acabament de la prova, 

no es podrà circular en tot el 
seu recorregut. La cursa sor-
tirà des de la Pl. Catalunya i 
discorrerà principalment pel 
Pg. Verdaguer Sud, Av. Pau 
Casals, cruïlla del Mirasol, Av. 
Caresmar, c/ Soledat, Pl. del 
Rei. Pg. de les Cabres, Pl. de la 
Creu, nucli històric, Pl. Ajun-
tament, part del barri Sant 
Agustí, c/ Sant Jordi, Rambla 
Sant Isidre, Rambla Nova, c/ 
Santa Caterina, c/ Aurora, Pl. 
Cal Font, c/ Galícia, c/ Òdena 
i, novament, Pg. Verdaguer 
i Pl. Catalunya. A partir del 
migdia es tornarà a restablir 
progressivament la norma-
litat. Les prohibicions d’es-
tacionament i de circulació 
al llarg del recorregut se se-
nyalitzaran convenientment 
per part de la Policia Local 
d’Igualada.

MOTOR / LA VEU 

Espectacular matinal en 
la tercera trobada dels 
mítics Renault Clio 

setze vàlvules i Clio Willi-
ams, i a més s´afegiren els 
clàssics esportius de la pres-
tigiosa marca automobilís-
tica Renault, R5 COPA, R5 
COPA TURBO, 2, R-8 TS, 
GTT, R21 16V, R19 16V, R11 
TURBO i que van omplir 
els carrers de Sant Martí de 
Tous.
Tercera trobada que en nú-
meros absoluts ja és la troba-
da més gran d’Europa. Sense 
comptar als nostàlgics, que 
atrets per l’esdeveniment, 

van desempolsar el capó del 
seu Renault i van fer pinya 
al voltant dels 107 vehicles 
inscrits oficialment que es 
desglossaren per categori-
es, Clío 16v-58, Clío Willi-
ams-19. GTT-14, Clío v6-4, 
R5 copa-3, R19 16v-3, R5 
turbo-2, R21turbo-2, R8 TS-
1, R11turbo-1, transformant 
els carrers de Sant Martí de 
Tous en un gegantí paddok 
on tothom va poder gaudir 
de valent contemplant aques-
tes màquines vertiginoses i 
creadores d’adrenalina. Un 
cop exposats els vehicles tots 
s’aplegaren per agafar forces 
en un esmorzar de forquilla i 
ganivet que a ningú va deixar 

indiferent.
Màquines i pilots a punt, sor-
tiren a estirar vàlvules pels 
magnífics recorreguts de casa 
nostra i així arrodonir una 
trobada que va anar més fine-
ta que els mateixos motors 
Renault. Bellprat, Viladeper-
dius, Santes Creus, Pontons, 
La Llacuna van ser escenari 
del pas d’aquestes magní-
fiques màquines només a 
l’abast dels bojos i romàntics 
amants del motor, però en 
concret dels Renault Clío, 
fent-los reviure una joventut 
eterna.
Va concloure la trobada en la 
entrega de trofeus i el sorteig 
de records de la trobada.

3a trobada catalana de Renault Clio i 
Renault Williams
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
les gimnastes d’estè-
tica del Club Rítmi-

ca Capellades van participar 
a la III Fase i Fase Final del 
Ceeb a Barcelona on van 
aconseguir dos grans podis. 
L’equip de les PIPPIS, a la 
categoria Infantil 08-10, que 
amb aquesta competició fi-
nalitzava la temporada, es 
van proclamar sots-cam-
piones en aquesta IIIa Fase 
i amb aquest resultat van 

aconseguir quedar 3es en 
la Fase Final. Aquestes re-
sultats obtinguts, tenint en 
compte que aquesta és la 
seva primera temporada, fan 
ser molt optimistes de cara a 
la propera. L’equip està for-
mat per la Noa García, Aina 
Gabarró, Lluna Gonzalez, 
Aina Bescós, Alba Aragón, 
Júlia Clemente i Martina 
Banqué. 
Per altra banda, l’equip AFI-
SIONA, a la categoria Infan-
til 12-14, una vegada més 
van sortir a pista amb molt 

bona actitud i molta força. 
Finalment van quedar 3es en 
aquesta IIIa Fase i 3es també 
a la Fase Final. L’equip està 
format per  Antonia Gomez, 
Lucia Vilches, Paula Mula, 
Gisela Juan, Ona Clemente, 
Nayara García i Júlia Ain-
sua.
A l’equip AFISIONA enca-
ra li queda participar a la II 
Copa d’Espanya que es cel-
lebrarà a Constantí els pri-
mer cap de setmana de juny 
on esperem facin un altre 
cop un molt bon paper.

El Club Rítmica Capellades 
aconsegueix dos podis a la Fase Final 
del CEEB a Barcelona

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na passat ha estat ple 
de competicions per 

l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula. Dissabte es va disputar 
al Prat de Llobregat la final 
territorial dels jocs espor-
tius escolars de Catalunya on 
l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula va participar amb cinc 
gimnastes de diferents cate-
gories, que van obtenir molt 
bons resultats; Martina Ga-
baldà 9a, Marta Elias 4a, Pau-
la Sallent 2a, Sheila Garcia 2ai 
Anna Casado 4a. Aquestes 
tres últimes estan classifi-
cades per  la Final Nacional 
Individual que serà l’1 juny a 
Reus.
Diumenge va ser intens, ja 
que va començar a Blanes 
on tenia lloc el classificato-
ri masculí absolut i l’ICGA  
va presentar el seu gimnasta 
Marc Salvador que va obte-
nir una 1a posició i una plaça 
per participar al Campionat 
d’Espanya Masculí individual 
que tindrà lloc del 20 al 23 de 
juny a Mallorca. Mentrestant 
a Sabadell tenia lloc el I trofeu 
espiral de colors on el club 
igualadí va participar amb 
el seu conjunt júnior format 

per; Berta Enrique, Anna Pla-
nella, Nerea Zapata, Clàudia 
Cabrera i Alba Monell, que 
van millorar la seva actuació 
quedant en segon lloc.
Diumenge a Cardedeu va te-
nir lloc el trofeu BCN Comar-
ques, una competició amb 
molt nivell i on l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula va pre-
sentar  quatre dels seus con-
junts, dos al matí; Infantil A 
format per Andrea, Gemma, 
Ivet, Gara i  Neus. I el conjunt 
Aleví format per Isabel, Car-
la, Kira, Júlia i  Clàudia que 
van fer molt bons exercicis. A 
la tarda va ser el torn del con-
junt benjamí format per Joa-
na, Nahya, Melanie, Arlette i 
Tania i el darrer conjunt de 
la tarda va ser el conjunt Ca-
det B que està composat per 
Carla, Lourdes, Júlia, Cèlia 
i Laia. Aquest últim conjunt 
es va classificar per la segona 
fase del trofeu que tindrà lloc 
el proper 26 de maig a Carde-
deu.
Un cap de setmana intens i 
amb molt bons resultats pel 
club igualadí que està molt 
satisfet del treball diari, a la 
recta final de la temporada 
i segueixen treballant amb 
molta il·lusió per segui asso-
lin objectius.

Cap de setmana amb 
molts campionats per 
l’ICG Aula

ESQUAIX / LA VEU 

La ciutat d’Eindhoven 
va ser la seu dels euro-
peus per equips sub-15 

i sub-17. El combinat espa-
nyol S17, on hi participava el 
montbuienc Nacho Fajardo 

va tenir una digníssima actu-
ació assolint el 7è lloc final.
Precisament el montbuienc, 
va sumar en els 2 primers 
partits en la fase de qualifica-
ció, primer contra Alemanya 
i també sumant enfront Ir-
landa davant Sen White per 

3-0. Davant el decisiu partit 
amb Polònia, el combinat es-
panyol de nou va guanyar 2-1 
però aquest cop amb derrota 
del Nacho. Però a quarts és 
va caure amb Bèlgica per 1-2 
amb derrota del Nacho 1-3 
davant Thimi Christiaens.

El Nacho Fajardo als campionats 
d’Europa S15 i S17

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

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

EXPOSICIONS / LA VEU 

El proper divendres, 
17 maig, s’inaugu-
ra al Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia l’exposició itinerant 
Desenterrant el silenci. Anto-
ni Benaiges, un mestre de la 
República a una fossa comú 
de Burgos, comissariada per 
Sergi Bernal. Aquesta exposi-
ció explica una bella història, 
tràgica i única, sobre la vida 
d’un mestre dedicada a l’es-
cola i als nens, assassinat en 
acabar la Guerra Civil, la ter-
rible repressió exercida con-
tra el col·lectiu educador en 
aquell temps i la vergonya de 
la fosses comuns que encara 
avui existeixen.
Antoni Benaiges va ser un 
docent innovador que, en un 
perdut llogarret de Burgos, 
Bañuelos de Bureba, i seguint 
el mètode Freinet, va llan-
çar un experiment inèdit en 
aquelles terres: una impremta 
escolar. Els quaderns publi-
cats pels alumnes viatjar fins 
a França, Mèxic, l’Argentina, 
Cuba i escoles de tot l’Estat.

L’exposició reivindica una pe-
dagogia en què l’alumne sigui 
el centre del procés educatiu. 
També intenta tancar la his-
tòria d’una promesa del mes-
tre, truncada per l’esclat de la 
guerra, d’anar a veure el mar 
que els alumnes de Bañuelos 
de Bureba mai no havien vist. 
L’hivern de 1935, ell els va 
animar perquè l’imaginessin 
i el descrivissin. El resultat 

va ser el quadern monogràfic 
El mar. Visión de unos niños 
que no lo han visto nunca, 
editat amb la impremta esco-
lar. Però el somni dels alum-
nes i la promesa del mestre 
se’n van anar en orris el 19 
de juliol de 1936 amb l’esclat 
de la Guerra Civil i, pocs dies 
després, amb la detenció, tor-
tura i l’afusellament del mes-
tre.

El Museu de la Pell d’Igualada acull una exposició 
al voltant de la figura d’Antoni Benaiges

Benaiges va ser un 
docent innovador que 

va morir afusellat, a la 
província de Burgos, 

amb l’esclat de la 
Guerra Civil

L’exposició, que es podrà veu-
re fins al diumenge, 7 de juliol, 
es complementa amb el do-
cumental El Retratista (2013) 
d’Alberto Bougleux i Sergi 
Bernal. Aquesta pel·lícula, re-
alitzada gràcies al microme-
cenatge, explica aquesta his-
tòria recuperada al límit de 
l’oblit a partir dels testimonis 
dels antics alumnes i famili-
ars d’Antoni Benaiges. Per ro-

dar-la es va viatjar a l’estat de 
Veracruz, a Mèxic, on existeix 
l’Escola Experimental Freinet 
i on s’utilitza la impremta es-
colar com aquí es feia als anys 
‘30, amb la particularitat que 
imprimeixen el nom d’Antoni 
Benaiges en cada quadern des 
de fa més de 70 anys, com a 
homenatge a la primera vícti-
ma d’aquesta tècnica.
L’exposició forma part dels 
programa d’actes comme-
moratius del 80è aniversari 
de l’acabament de la Guer-
ra Civil a Igualada, impulsat 
pel departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada. S’integra, alho-
ra, en els actes programats a 
Igualada aquesta setmana al 
voltant del Dia Internacional 
dels Museus.

La Casa del Teatre Nu ofereix una experiència única 
per viure en família a Sant Martí de Tous
TEATRE / LA VEU 

El proper dissabte 18 de 
maig a les 17h, La Casa 
del Teatre Nu obre la 

seves portes per oferir una 
experiència cultural única 
per viure en família on es 
podrà gaudir de la represen-
tació de La Lluna d’en Joan 
i seguidament participar en 
un taller de construcció de 
titelles. L’espectacle és un dels 
més antics que la companyia 
té en cartell. Aquest any fa 12 
anys que el van estrenar i des 
de llavors n’han fet més de 
300 funcions. La Lluna d’en 
Joan és un espectacle que 
adapta al teatre el conte de 
Carme Solé Vendrell i avui 
dia continua emocionant 
els infants d’avui i també els 

d’ahir, els que ja han crescut. 
Una història que ens par-
la de les emocions d’un nen 
que ha de salvar la vida del 
seu pare que ha emmalaltit. 
En Joan és un nen que viu 
en una illa amb el seu pare 
que és pescador. Tots dos vi-
uen molt feliços però una nit 
de tempesta, un cop de mar 
arrabassa la salut del pare. 
Després de veure l’espectacle, 
els membres de la companyia 
realitzaran un taller de cons-
trucció de titelles per gaudir 
amb la família i que cadascú 
podrà emportar-se a casa en 
acabar l’activitat.
Podeu gaudir de l’experièn-
cia a La Casa del Teatre Nu 
(C/ Prats, 14) el dissabte 18 
de maig a les 17h. El preu de 
l’entrada és de 10€ (especta-

cle + taller). Descompte de 
2€ pels amics de La Casa, 
Gent Gran de Tous i famílies 

nombroses i/o monoparen-
tals. Podeu reservar les vos-
tres entrades enviant un mail 

a teatrenu@teatrenu.com 
o bé trucant al 677 519 625 
(María)
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CINEMA / LA VEU 

Aquest any el Zoom 
Festival va més en-
llà. La primera nove-

tat de la 17a edició és que el 
Zoom es presenta com a Fes-
tival Internacional de Con-
tinguts Audiovisuals de Cata-
lunya-Formats TV& Internet 
i eixampla el seu territori. El 
festival, tot i que mantindrà 
la seu al Teatre Municipal i al 
Cinema de l’Ateneu d’Iguala-
da, programarà diversos actes 
i activitats en universitats i 
centres educatius d’audiovi-
sual de Barcelona ciutat. 
El canvi més important del 
Zoom Festival és l’ampliació 
de continguts. En la 17a edi-
ció, el Zoom es converteix en  
l’únic festival internacional 
que dóna cabuda a tots els 
continguts audiovisuals in-
dependentment del format, 
canal de distribució i audièn-
cies i obert a totes les produc-
tores, televisions, estudiants i 
realitzadors independents de 
tot el món, sempre i quan el 
contingut audiovisual pre-
sentat (per a tot tipus de pan-
talla) s’ajusti a les bases de la 
secció oficial del Festival. Els 
gèneres acceptats són: ficció 
(Tvmovies i minisèries); en-
treteniment (Games Shows, 
Talent Shows, Reality Shows, 
Magazine, Late Show, Fac-
tual i Humor); informatius 

(Telenotícies, Reportatges, 
Debats i Entrevistes); cultu-
rals&divulgatius (Generals, 
Musicals, Educatius i Docu-
mentals de 55’) i esportius 
(Programes i Retransmissi-
ons). Quant a la categoria de 
ficció, la tvmovie o minisèrie 
no pot haver estat emesa per 
televisió en territori català 
ni distribuïda per internet. 
Pel que fa a la resta de ca-
tegories, els programes han 
d’haver estat estrenats en els 
últims dos anys en el seu ter-
ritori d’origen.
Els programes seleccionats 
optaran als Premis Zoom 
que atorgarà un jurat format 
per professionals del sector: 
millor format d’Entreteni-
ment, millor Ficció, millor 
programa d’Informatius, 
millor programa Cultural&-
Divulgatiu, millor programa 
d’Esports. D’altra banda, els 
estudiants universitaris ator-
garan el Premi Millor Youtu-
ber i el Premi Millor Insta-
gramer valorant el contingut 
audiovisual. 

El Zoom Festival 2019 amplia la seva convocatòria a nous 
formats i temàtiques i es transforma en el Festival Internacional 
de continguts audiovisuals de Catalunya-Formats TV & Internet

El Festival es completarà 
amb les seccions Zoom Sèri-
es, amb estrenes de capítols 
inèdits de sèries d’èxit o pre-
sentacions, amb Zoom Km0, 
amb produccions audiovisu-
als del territori de l’Anoia i 
Zoom Varietés, una mostra 
de formats curiosos o singu-
lars d’arreu del món. El Ta-
lent Campus de Formats de 
TV aportarà la descoberta de 
talent a les productores i TVs 
i, el Showcase de Pilots de 
Ficció proporcionarà al nou 
talent l’oportunitat d’entrar 
en el món professional. 

Cal remarcar que els formats 
seleccionats en les categori-
es de no-ficció seran objecte 
d’estudi: bé amb estudiants 
universitaris a les ZoomClass 
de Barcelona i Igualada, bé 
com a acció amb la indústria 
per tal d’establir sinèrgies, 
networking o anàlisi.
El nou model de Festival 
s’organitza en 5 àrees o blocs: 
Premis Zoom i Projeccions, 
Descobriment del Nou Ta-
lent, Formació a les Univer-
sitats i Escoles Audiovisuals, 
Accions amb la indústria: 
Networking i oportunitats 

de negoci internacional i na-
cional, Accions per al gran 
públic.
El Festival Zoom està orga-
nitzat per l’Ateneu Igualadí i 
compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat i l’Ajuntament 
d’Igualada, amb el patrocini 
de DO Catalunya, el Con-
cessionari Audi Wolkswagen 
Skoda Servisimó i la col·la-
boració de De Verité Pro-
duccions i la XAL i la Cor-
poració Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Amb la incorporació 
d’aquestes noves cate-
gories es converteix en 

una plataforma amb un 
model únic en el pano-

rama de festivals.

SARDANES / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
dia 18, a les 5 e la tarda 
tindrem al Amfiteatre 

de l’Estació Vella la cloenda del 
curset de sardanes organitzat 
per escoles d’Igualada i de la 
comarca; anomenat fins fa dos 
anys SardaTIC, i ara recupe-
rat per diferents membres de 

les escoles: Ateneu Iguala-dí, 
Dolors Martí, Escola Pia, Es-
colàpies, Mare del diví Pastor, 
Monalco i Mowgli, d’Igualada, 
i, Alta Segarra, de Calaf; Gue-
rau, de Jorba; Castell d’Òdena, 
d’Òdena i Josep Masclans, de 
Vallbo-na d’Anoia; així, doncs, 
aquestes escoles ens demos-
traran lo que han aprés durant 
el curset que ha transcorre-

gut del gener fins ara; l’acte 
consistirà en una ballada de 
sardanes, amenit-zada per la 
cobla Lluïsos Cobla, la qual és 
oberta per a tothom, però que 
a la sexta sardana vindrà l’acte 
principal, que consistirà amb 
un galop d’entrada amb tots 
els nens i nenes i a continuació 
ballaran la sardana SardaCAT, 
gentilment cedida per l’oca-

sió de l’autor Jeroni Ve-lasco 
i Corzo; a continuació és con-
tinuarà la ballada fins al final. 
En cas de mal temps l’acte 
és celebraria al pavelló de la 
Mare del Diví Pastor, baixada 
St. Nicolau amb C. del Sol.

Aplec del Roser de la Tossa 
de Montbui
El diumenge dia 19, tindrem 

una nova ocasió de ballar 
sardanes, aquest cop però 
no a Igualada, sinó al cim de 
la muntanya de la Tossa de 
Montbui, dintre els actes tra-
dicionals del Aplec del Ro-
ser,que any darrere any és 
celebren en aquell indret tan 
nostre; la ballada amenit-zada 
per la cobla Ressò començarà 
a les 10:15 h. del matí.      

Demà dissabte s’acaba el curset SardANOIA

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

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

Aquest diumenge, 19 
de maig, a les 12h, 
el Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia proposa una nova ac·
tivitat familiar, dins del pro·
grama Creactiva’t al Museu! i 
també en el marc del Dia In·
ternacional dels Museus.
L’activitat, en aquesta ocasió, 
consistirà en un taller d’art 
urbà: amb l’ajuda d’una ex·
perta en la tècnica del graf·
fiti, els participants pintaran 
una atractiva composició 
amb esprais, de base a l’aigua 
i no tòxics, en un mur con·
dicionat expressament per a 
aquesta activitat, al barri del 
Rec. Mentre s’elabora aquest 
mural, que se situarà prop de 
Cal Granotes, s’explicarà què 
s’hi feia en el passat en aquest 
edifici, una antiga adoberia 
del segle XVIII i per què se 
l’anomena així.
L’activitat es dirigeix a fa·

mílies amb infants preferi·
blement a partir de 8 anys. 
L’activitat és gratuïta, amb 
aforament limitat, i l’admissió 
es farà segons ordre d’arriba·
da.

Programa Creactiva’t 
al Museu!
El programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges familiars 
al Museu de la Pell és l’agen·
da d’activitats culturals i lú·
diques del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia per gaudir amb la fa·
mília i els amics.
En l’edició d’aquest any 2019, 

El programa Creactiva’t al Museu! 
proposa, aquest diumenge, l’elaboració 
d’un mural al barri del Rec

hi ha propostes molt varia·
des, amb tallers de fotografia, 
tecnologia, creació artística, 
graffiti i art urbà, disseny i 
tipografia, música o gastro·
nomia entre altres, per apren·
dre, jugar i imaginar entorn 
a les festes i tradicions locals, 
les exposicions temporals i 
les col·leccions del Museu. 
Aquesta iniciativa del Museu 
de la Pell i el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun·
tament d’Igualada, compta 
amb la col·laboració de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala·
da, el Museu del Traginer. Col·
lecció Antoni Ros, FineArt 
Igualada, el Col·lectiu Eixar·
colant, l’Associació Cultural 
Dessota, l’Aula de Música Tra·
dicional de l’Anoia (AMTA), 
els Moixiganguers d’Iguala·
da, el Vinseum Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya, 
la Fundació Joan Brossa, Fira 
d’Igualada, l’Associació del 
Barri de la Font Vella i la Di·
putació de Barcelona.

DANSA / LA VEU 

Anna Ballet, alumna 
del CQ Dansa Con·
cèntric, amb el solo 

de dansa contemporània 
“ME”, coreografia de Cristina 
Queraltó, ha estat guardo·
nada amb el primer premi a 
la 10ª edició del Premi Jujol 
Dansa Jove que s’ha celebrat 
aquest passat cap de setmana 
a St. Joan Despí. 
Per primera vegada, tres de 
les alumnes del CQ Dansa 
Concèntric, l’Anna, la Car·
lotta i la Clara, han participat 
en aquest concurs. Després 
de varis mesos de classes i 
preparació coreogràfica, ca·
dascuna d’elles ha presentat 

el seu solo de dansa contem·
porània i moderna.
Cal felicitar les tres ballarines 
per les seves actuacions, es·
pecials, molt expressives i 
ben executades i, sobretot, 
donar l’enhorabona a l’Anna 
Ballet, que amb el solo de 
dansa contemporània “ME”, 
ha rebut la medalla d’or en 
aquest esdeveniment. Per 
aquest motiu va ser convida·
da a actuar a la Gal.la Solidà·
ria destinada a la recaptació 
de fons per Sant Joan de Déu, 
diumenge a la tarda també a 
St. Joan Despí. Una bonica 
experiència, per tant,  per les 
tres ballarines i els qui les en·
volten, en un marc de dansa, 
art i solidaritat.

Primer premi d’Anna 
Ballet, alumna del CQ 
Dansa Concèntric

La proposta, que 
s’adreça a famílies amb 

infants a partir de 8 
anys, permetrà conèixer 
també el passat adober 

de l’edifici de Cal 
Granotes

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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HISTÒRIA / LA VEU 

Van guanyar campio-
nats nacionals, van 
batre els rècords més 

importants i molts d’ells en-
cara avui continuen practi-
cant el seu esport preferit. 
Un grup d’esportistes iguala-
dins veterans van participar, 
dijous passat, en una nova 
tertúlia de la Biblioteca de la 
Memòria, a la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, que enguany 
estava centrada en l’esport, 
amb motiu de la proclama-
ció d’Igualada com a Ciutat 
Europea de l’Esport 2019. 
També es va emmarcar en els 
actes de la Primavera Gran 
d’Igualada.
Enric Ferrer, Joan Basas, Ra-
mon Vergés, Maria Urgell, 
Ernest Compte, Antoni Tort, 
Josep Pons, Josep M. Prat, 
Pompeu Marsol, Xavier Mata 
i Ernest Parcerisas van ser 
els protagonistes d’aquesta 
trobada en què van anar re-
cordant anècdotes i vivències 
de com era abans la pràctica 
esportiva. Tots ells havien 
practicat, de joves, esports 
com l’atletisme, l’hoquei, la 
natació i els salts de trampolí, 
el waterpolo, el rugby, l’excur-
sionisme, l’espeleologia i el 

Esportistes veterans igualadins comparteixen records 
dels seus anys d’or a la Biblioteca

bàsquet. I alguns encara avui, 
com l’Enric Ferrer o l’Ernest 
Parcerissas, continuen parti-
cipant en campionats de na-
tació.
En uns anys amb menys re-
cursos i amb més limitacions, 
i en ple franquisme, Igualada 
va viure un autèntic boom es-
portiu. Hi havia nombrosos 
clubs i entitats amb seccions 
esportives, s’organitzaven im-
portants esdeveniments, es 
convidaven figures interna-
cionals de l’esport i cada ce-
lebració es vivia com una au-
tèntica festa que aplegava un 
munt d’igualadins. «A Igua-

lada, quan s’havia gaudit de 
l’esport era quan hi havia dos 
clubs de cada esport», va re-
cordar en Ramon Vergés, dels 
Delfins del Noya, un grup de 
natació format el 1951 a par-
tir de l’escissió del Club Nata-
ció Igualada.
Una característica que com-
partien la major part dels 
participants a la tertúlia és 
el fet d’haver practicat di-
versos esports a la vegada i 
al llarg de la vida. Nedaven 
però també jugaven a bàs-
quet, beisbol o feien karate. 
La majoria, també, havien 
començat amb l’esport de ben 

jovenets, però el cas del ma-
trimoni format per l’Ernest 
Compte i la Maria Urgell és 
diferent: van iniciar-se en l’at-
letisme a partir dels 40 anys, 
«quan el metge em va dir que 
havia de començar a caminar 
perquè tenia la pressió molt 
baixa», va explicar la Maria. 
La seva constància i fortalesa 
l’han portat a guanyar més de 
300 copes i a ser campiona 
d’Espanya diverses vegades. 
També va ser portadora de la 
Torxa olímpica l’any 1992.
En una època en què no hi 
havia els equips tècnics que 
porten avui els esportistes en 

molts casos es feien ells ma-
teixos els materials: «primer 
els “trajes” de bany ens els 
fèiem nosaltres i en dèiem 
“mariconets”, perquè eren 
com uns slips», van recordar 
Ramon Vergés i Joan Basas, 
antics Delfins del Noya. En 
altres esports com l’espeleo-
logia també es feien ells els 
materials, en molts casos: 
«una vegada ens vam fabricar 
un torn per baixar un pou», 
va recordar Pompeu Marsal. 
En el cas de l’hoquei en Josep 
Pons va descobrir els orígens 
de l’actual equipació: «la sa-
marreta oficial arlequinada 
que porten avui és d’aquella 
època, i és la única que ens 
van oferir a Barcelona quan 
vam anar-la a comprar, no 
vam poder triar».
La tertúlia es va enregistrar 
i es transcriurà per a la seva 
conservació i consulta a la 
Biblioteca de la Memòria. 
Aquest arxiu ja compta amb 
120 documents de tot tipus, 
com dietaris, memòries o es-
crits que les persones grans 
han cedit a la Biblioteca i que 
estan disponibles per a estu-
diants, investigadors i histori-
adors que vulguin aprofundir 
i fer recerca sobre la història 
d’Igualada.

MÚSICA / LA VEU 

El passat dissabte dia 11 
de maig, la Coral Infan-
til Gatzara va organitzar 

una gimcana musical per cele-
brar el seu 50è aniversari. Per 
aquest motiu va convidar a 
participar a algunes de les en-
titats Infantils de la comarca, 

com l’ AEiG Jaume Caresmar 
i M.Àntonia Salvà i l’Agrupa-
ment Escolta Torxa, la Coral 
Infantil Els Verdums d’Iguala-
da i el AEiG Movi de Tous. Els 
infants d’entre 7 i 12 anys van 
gaudir ballant, cantant i coope-
rant durant la tarda de dissab-
te. La jornada va acabar amb  
una xocolatada per a tothom.

Més de 300 infants celebren els 50 anys 
de la Coral Gatzara

La Gatzara encara el final de 
curs, que vindrà carregat d’ac-
tivitats. En les properes setma-
nes, inaugurarà una exposició, 
i el dia 8 de juny celebrarà el 
concert de final de curs al Te-
atre Municipal l’Ateneu, que 
finalitzarà amb un sopar al 
Museu de la Pell carregat de 
sorpreses.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada, 
situada al c/ Garcia 

Fossas 2, acull durant les pro-
peres setmanes una mostra 
amb els treballs del guanya-
dor de la darrera edició del 
Premi Ciutat d’Igualada d’Art 
Digital Jaume Graells. Eduar-
do Argañarás presenta aquí 
dues sèries, Mitjans en rostres 

i Escrits en el mur; la primera 
proposa reflexionar sobre els 
mitjans de comunicació que 
influeixen en la nostra vida i 
envaeixen la nostra ment amb 
notícies i, la segona, interpel-
la sobre la vida quotidiana. 
L’exposició, que es podrà visi-
tar entre el 16 de maig i el 2 
de juny, l’organitzen el depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
CEINA

Els treballs d’Eduardo 
Argañarás, a La Sala 
Municipal d’Exposicions



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 28/5/2019.  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
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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

Dels primers igualadins afeccionats a la fotografia ...

 

Més fotografies que testimoniaven in-
drets d’igualada i la seva realitat soci-
al, en dècades anteriors a la fundació 
de l’AFI.

FESTEIG DE L’ARRIBADA DE LA PRIMERA MÁ-
QUINA DE TREN A IGUALADA, amb data de 29 de 
desembre de 1892. Fotografia oficial i d’autor desco-
negut. (Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada).
 
Nota: La línia, Igualada - Martorell, però, no va que-
dar inaugurada del tot fins al 29 de juliol de 1893. (Mi-
quel Térmens i Graells).

 Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Foto-
gràfic Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupa-
ció Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment 
digitalitzat.

CINEMA / LA VEU 

El Cicle BBVA de Cine-
ma de Muntanya arri-
ba avui divendres 17 

de maig al Teatre de l’Ateneu 
d’Igualada, a les 21 h.
La pel·lícula que es projectarà 
és This mountain life, guardo-
nada en el 36è Festival BBVA 
de Cinema de Muntanya amb 
el Premi BBVA al millor film 
de Muntanya 2018 i Premi 
FEEC a la millor fotografia.
Enguany el cicle arribarà a 
20 poblacions catalanes amb 
l’objectiu d’acostar el Festival 
a diverses poblacions de Ca-
talunya i fomentar els valors 
del coneixement i el respecte 
per la muntanya.    
El Cicle BBVA de Cinema 
de Muntanya té per objectiu 
acostar el Festival a diverses 
poblacions de Catalunya i fo-
mentar els valors del coneixe-
ment i el respecte per la mun-
tanya. Està coorganitzat per 
la Fundació Festival de Cine-
ma de Muntanya de Torelló i 

la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes, amb el suport de 
BBVA CX, en col·laboració 
amb els centres excursionis-
tes de Catalunya.
Enguany, se celebra la sisena 
edició del Cicle que arribarà a 
20 poblacions d’arreu de Ca-
talunya amb la projecció de 
dues de les pel·lícules guar-
donades al Festival.

El Cicle BBVA de Cinema de 
Muntanya arriba avui a Igualada

Les pel·lícules es projecta-
ran a Vilafranca del Penedès, 
Granollers, Igualada, Giro-
na, Terrassa, Reus, Solsona, 
Sabadell, Cervera, Balaguer, 
Valls, Olot, Avinyó, Tiana, 
Mataró, La Garriga i Mal-
grat de Mar. Podeu consultar 
la programació al web www.
torellomountainfilm.cat o a 
www.fcaixescatalanes.cat.

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica és un 
petit projecte poètic 
impulsat per l’Associa-

ció Cultural Galàxia d’Igua-
lada, entitat cultural sense 
ànim de lucre, amb la finalitat 
de disposar d’un espai poètic 
a la ciutat d’Igualada, obrint 
l’art de la poesia als poetes i 
poetesses, i al públic en gene-
ral. Acostumen a participar 6 
poetes amb acompanyament 

d’altres artistes (músics, pin-
tura, dansa...). En aquesta 
ocasió s’han inscrit 6 poetes, 
rapsodes i músics de l’Ano-
ia: Anna Banchs, Marta Ball, 
Marta Enrich, Maria Rosa 
Closa, Àlex Espinar, Teresina 
Aragon Agramunt i el músic 
Alfons Mula. Us convidem a 
venir a escoltar poesia... En-
trada lliure.
Dissabte 18 de maig, a les 18 
h a la Sala Polivalent de l’Es-
pai Cívic Centre d’Igualada.

Poesia gastronòmica a la 
Galàxia Poètica



La Rambla de la pagesia

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Així podríem anomenar la de 
Sant Isidre, tota vegada que 
porta el nom del Patró de la 

Pagesia.
Fou la Confraria dels Pagesos la que 
donà els terrenys on es construiria 
dita rambla segons consta en el docu-
ment, guardat a l’Arxiu Municipal, del 
1747. És una escriptura, on hi cons-
ten les condicions per les quals es fa 
la cessió. Llegim: “Item alo pacte que 
lo carrer serà davant de les Cases se 
hage d’anomenar carrer  de Sant Isidro, 
quedan a costas de la Confraria lo fer 
un nixo en la cantonada de la primera 
casa (...) ahon a costas de la Confra-
ria  se collocarà una imatge del gloriós 

Sant isidro que quedam pacta i condi-
ciona”. Porta data del 10 de maig de 
1754 (reg. 1748-1754)
Per això en l’antic Hostal Rovira i en 
l’edifici que fou del Banco Central, 
existí una fornícula amb la imatge de 
Sant Isidre, que ara, restaurada, figura 
en la façana del nou estatge del Ban-
co Santander, en la primera casa de la 
rambla que porta el seu nom.
Aquesta edificació fou construïda, 
per el Banco Central Hispano, a l’any 
1997, conservant, doncs, l’esmentada 
imatge del Patró del Gremi de Page-
sos, segons el disseny de l’arquitecte 
Carlos T Pérez Sánchez.
Foto: 12 de març de 1993. 
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TEATRE / LA VEU 

Durant els mesos de 
maig i juny, el Teatre 
Municipal l’Ateneu 

d’Igualada acollirà una nova 
edició de la Mostra de Teatre 
Escolar. Aquesta iniciativa 
se celebra des de l’any 1979 i 
enguany aplega en total onze 
escoles i instituts de la ciutat, 
que portaran a l’escenari les 
obres de teatre que l’alumnat 
ha preparat al llarg del curs. 
En conjunt hi participaran 

300 joves actors i actrius des 
de Primària fins a l’ESO. Els 
centres educatius participants 
aquest any 2019 són l’Escola 
Àuria, l’Escola Dolors Mar-
tí, l’Institut Milà i Fontanals, 
l’Escola Pare Ramon Castell-
tort, la Institució Igualada, 
l’Escola Garcia Fossas, l’Insti-
tut Pere Vives i Vich, l’Institut 
Joan Mercader, l’Escola Emili 
Vallès, l’Escola Pia i l’Institut 
Badia i Margarit. L’accés a to-
tes les actuacions és lliure i 
gratuït.

300 escolars d’onze centres educatius 
d’Igualada participen en una nova 
Mostra de Teatre Escolar

CULTURA / LA VEU 

Va tornar Francesc 
Bailon a  l’AUGA 
per parlar de Groe-

nlàndia i els inuits. Aquesta 
vegada explicant anècdotes i 
curiositats d’aquest poble que 
viu tan lluny del que en diem 
civilització. Sis mil persones 
que habiten cinc llogarets si-
tuats sobre un espai que do-
bla el de la Península Ibèrica.
I el proper dilluns AUGA re-
cordarà els cinquanta anys de 
l’Institut Pere Vives.

Anècdotes inuit a l’AUGA

DISSENY / LA VEU 

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

Gaspar d’Igualada és relaci-
onar els estudis que cursa el 
seu alumnat amb diferents 
àmbits o sectors productius 
de la societat (associacions, 
entitats, empreses, estudis de 
disseny, etc.), amb aquesta 
idea l’escola col·labora amb 
diferents iniciatives sorgides 
del món associatiu i profes-
sional en allò que anomena 
“projectes reals”, treballs o 
projectes realitzats per als 
seus estudiants que tenen una 
plasmació real, i que van, per 
tant, més enllà de l’exercici 
realitzat en l’àmbit acadèmic, 
cosa que suposa un al·licient 
per als estudiants.
Dins d’aquesta línia de tre-
ball, un dels darrers projectes 
reals que s’ha realitzat a l’es-
cola és la imatge gràfica del 
cartell del 4t Vademercat – 
Nit de tapes al mercat de La 
Masuca.
Els alumnes de 1r i 2n curs 
del Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà d’Assistència al produc-
te gràfic imprès, coordinats 
per Xavier Mula, professor 
de l’assignatura d’Autoedició i 
Mitjans informàtics, van dis-
senyar el cartell promocional 

d’aquest esdeveniment, que 
aquest any arriba a la quarta 
edició i que es celebra el dis-
sabte 18 de maig de 20 a 24h.
El disseny de l’alumna Laia 
Puente de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny La Gaspar, va 
estar seleccionat com guanya-
dor d’aquest concurs. Poste-
riorment, la mateixa alumna 
guanyadora va realitzar la 
resta de dissenys, com el díp-
tic informatiu o els tiquets.

Laia Puente, alumna de 
La Gaspar, creadora del 
cartell del 4t Vademercat 

Els alumnes de 1r i 2n 
curs d’Assistència al 

producte gràfic imprès 
van dissenyar el cartell



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiado-
ra i fotògrafa

Ak funk Band, passió per la música 
i un superior repertori

Amb motiu de la recent edició del Rec.019, 
un dels actes estrella -en la línia del que 
pot ser considerat com a un concert ver-

mut- va ser la magnífica actuació del grup Ak 
funk Band, que van oferir a una notable concur-
rència de públic un magnífic repertori musical. 
Per a aquesta avinentesa, la convocació al Festival 
va ser un autèntic estímul per la preparació dels 
temes que havien d’amenitzar l’acte, especialment 
seleccionats des d’una voluntat de mostrar un toc 
diferencial en relació a les seves actuacions habitu-
als. Un cop més, només la gran passió per la bona 
música és el que els ha permès, i de forma més que 
satisfactòria, presentar un  repertori tan especial 
de peces tan suggeridores com ara: “I will survive”, 
“Soul man”, “Respect” o “Sweet home Chicago”, 

entre d’altres.
Tot el concert 
va evidenci-
ar la quali-
tat musical 
d ’ a q u e s t e s 
peces així 
com la cate-
goria artística 
d’uns músics 
que es diuen 
“músics” per-
què fan mú-
sica, perquè 
gaudeixen i 
s’apassionen 
amb la músi-
ca; encara que 
-en el seu dia 
a dia- les se-
ves professi-
ons res tenen 

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

AQUAREL·LES I 
RETRATS
Avelina Esteban
L’Avelina Esteban mostra una tria 
del que ha anat fent durant anys, 
com un seguit d’il·lustracions de 
moda plenes de força i color i que 
van de la pintura a les manualitats 

tèxtils.
Del 29 d’abril al 10 de juny al Punt 
de Lectors de la Biblioteca Central

PREMI D’ART DIGITAL 
JAUME GRAELLS
Eduardo Argañarás
Amb l’art digital com a tècnica d’ex-
pressió, l’autor presenta dues sèries 
que utilitzen aquesta tècnica. “Mit-
jans en rostres” i una altra “Escrits 
en el mur”.
Del 16 de maig al 2 de juny a la Sala 
Municipal d’Exposicions

STENDHAL EN EL 
TERCER NIVELL
Aquesta no és una exposició estètica, 
ni per donar-me a conèixer. Aques-
ta és una exposició emocional. Vaig 
tenir la sort de poder veure aquestes 
imatges en directe, amb els meus ulls
De l’1 al 31 de maig a La Gaspar, 

sala d’exposicions.

PETJADES ROMANES A 
HISPANIA
Fotografies de Carles Olivella Vi-
guer que mostren els vestigis del pas 
del romans per la Península Ibèrica.
Del 3 al 25 de maig a la sala d’expo-
sicions de la Biblioteca Central

CONCURS “TÍPICS TRES 
TOMBS 2019”
Fotografies del concurs dels Tres 
Tombs d’aquest any
Del 4 al 19 de maig a la Seu de 
l’Agrupació Fotogràfica

TEORIA I PRÀCTICA DE 
LA FLOR NATURAL
De Mireia Tort
Del maig al setembre a la Tossa de 
Montbui

VIPELL
Exposició d’objectes de marxan-
datge dissenyats i realitzats per 
l’alumnat dels cicles formatius de 
joieria i de pell de la Gaspar
Del 16 de maig al 30 de juny al 
Museu de la Pell

DESENTERRANT EL SI-
LENCI. ANTONI BENAI-
GES, UN MESTRE DE 
LA REPÚBLICA A UNA 
FOSSA DE BURGOS
En una escola republicana a prin-
cipis dels anys 30, un mestre llan-
ça un experiment: una premsa es-
colar. Els quaderns publicats pels 
alumnes viatjaran fins a França, 
Mèxic, Argentina, Cuba i escoles 
de tot l’Estat
Del 17 de maig al 7 de juliol al 
Museu de la Pell

EXPOSICIONS
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a veure amb aquest art. 
Alguns són metges, al-
tres professors, advocats, 
enginyers, mecànics, co-
mercials i estudiants. I 
el nexe comú és que són 
amants de la música i 
són bons amics, capaços 
d’engrescar i complaure 
el públic amb les seves 
genials composicions
Ak funk Band és una 
banda, majoritàriament 
de música “funky” (re-
sultat de l’evolució del 
soul i del jazz) dels anys 
60, 70 i 80; que, també, 
incorpora al seu ampli 
repertori temes propis 
del jazz i del rock, des de 
l’entusiasta propòsit de recuperar diferents estils 
musicals amb l’objectiu d’animar el públic i fer-
lo gaudir escoltant o ballant unes inoblidables 
peces. I, sense passar per alt de nomenar tots els 
components del grup: Ramon Font (bateria), Ra-
mon Redolad (Baix), Toni Bonet (guitarra), Lola 
López (piano), Fernando Wehrli (trompeta), Fer-
ran Fuster (saxo alt), Jose Gómez (saxo tenor), 
Omar Salcedo (trombó), Nil Solé (veu), Lys Miró 
(veu), Carme Planell (veu) i Joan Giró (director); 
aquesta formació es va configurar a l’any 2013 ar-
ran de la participació d’un grup d’alumnes d’Es-
cola Akords a l’Estival de Jazz d’Igualada, sota la 
direcció de Tomàs Sánchez (trombó). Després de 
l’èxit d’aquest festival es va decidir donar-li con-
tinuïtat al que era ja un reforçat conjunt i oferir 
concerts en diferents locals d’Igualada i comarca, 
alhora que es participava a la Marató de TV3. Un 

any després, amb un nou director, Joan Giró, el 
grup es va obrir pas a presentar-se amb un aire di-
ferent i des d’una major permanència. Actuacions 
a la plaça de l’Ajuntament en el marc de la Fes-
ta Major i en altres espais se sumen a escriure la 
història d’uns anys on hi ha hagut diferents altes i 
baixes; una circumstància que obliga a esmentar a: 
David Repullés (professor i vocalista de Filferro), 
Manu Duarte (trombó), Carlos Muñoz (saxo te-
nor), Clara Sánchez (pianista i veu), Àlex Almirall 
(saxo alt), Marc Mateu (pianista i veu) i Adriana 
Muntaner (veu), amb la menció de grans músics 
com Ricard Morros i Gabriel Prieto.
Fenomenal actuació, els dotze músics, transpor-
tant-nos a algunes de les més populars lletres 
d’Aretha Franklin, The Blues Brothers, Aretha 
Franklin, Gloria Gaynor, Donna Summer, Kool & 
the Gang, etc., amb la millor música!



Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a la Fun-
dació Gandhi.

TEATRE 
Sant Martí de Tous 

La companyia Teatre Nu representa La 
Lluna d’en Joan i després ofereix un taller 
de titelles, una experiència cultural única 
per viure en família.  
Dissabte a les 5 de la tarda a la Casa del 
Teatre Nu.

ESPECTACLE 
Piera 

La Màgia de Borja Pérez, un show ple de 
rialles i màgia a parts iguals. 
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Foment.

TEATRE 
Calaf 

De la mà de l’Escola de Teatre del Casino, 
onze actrius calafines i del territori do-
naran vida a l’obra ‘La Casa de Bernarda  
Alba’ de Federico García Lorca.. 
Dissabte a les 10 del vespre al Casino.

DIUMENGE 19

DANSA 
Igualada 

Roda d’esbarts infantils i  juvenils “Catalò-
nia”
Una setantena d’infants i joves de diver-
sos esbarts presentaran les coreografies de 
danses populars catalanes.
Esbart Dansaire de Granollers, Esbart Cas-
tell de Tona, Esbart Dansaire de Monistrol 
i Bitrac Dansa d’Igualada.. 
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TALLER 
Igualada 

Amb la tècnica del grafiti, pintem un mu-
ral Pintarem un mural a l’aire lliure amb 
esprais (de base a l’aigua i no tòxics), a prop 
de Cal Granotes, enmig del barri del Rec. 
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de 
la Pell

ROMERIA VIRGEN DE LOS HITOS 
Vilanova del Camí 

Processó, missa cantada, actuació de Co-
ros y Danzas, dinar i balls en commemora-
ció a la Virgen de los Hitos organitzat per 
la Unió Cultural Extremeña Anoia. 
Diumenge durant tot el dia al Parc Flu-
vial.

XERRADA 
Òdena 

Xerrada sobre “Gossos i petards”. Xerrada 
solidària en favor de  l’APAN 
Diumenge a les 11 del matí al Centre Caní 
Takoda.

DIVENDRES 17

ESPECTACLE 
Igualada 

“El Tast”. A càrrec de Pep Garcia-Pascual i 
Andrea Peirón
Lectura dramatitzada del text “El Tast” de 
Roald Dahl, acompanyada de música. Es-
pectacle interactiu on el públic fa un tast 
de vins al mateix temps que ho fan els pro-
tagonistes de l’obra literària. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Bibli-
oteca Central

NIT DELS MUSEUS 
Igualada 

Vine a celebrar la VII Nit dels Museus, una 
nit en què la festa és cultura i la cultura és 
una festa. Preu: gratuït. 
Divendres a les 8 del vespre al Museu de 
la Pell

CINEMA DE MUNTANYA 
Igualada 

La pel·lícula que es projectarà és “This 
mountain life” guardonada en el 36è Fes-
tival BBVA de Cinema de Muntanya amb 
el Premi BBVA al millor film de Muntanya 
2018 i Premi FEEC a la millor fotografia. 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

TALLER INFANTIL 
Igualada 

T’agradaria aprendre com fer letering però 
no saps per on començar? La Sara Cua-
dros ens ensenyarà com fer-ho! Ens expli-
carà quins materials podem fer servir, els 
diferents tipus i practicarem moltissim!. 
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la bo-
tiga Abacus.

TALLER INFANTIL 
Piera 

“Tocant el cel”. Amb els Falcons de Piera 
els descobrirem, aprendrem a construir 
figures i ens convertirem, per una estona, 
en falconers i falconeres 
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca.

CONTES XXL 
Piera 

“A quién corresponda”. José Manuel Gar-
zón presenta un espectacle ple de compli-
citat i estreny lligams amb el públic assis-
tent a través d’històries i reflexions entorn 
fets que el preocupen. 
Divendres a les 9 del vespre a la Biblio-
teca.

CINEFÒRUM 
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “El dormilón”. 
Presetnació i col.loqui amb Berni Arms-
trong. 
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 18

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 
Igualada 

Portes obertes i visita guiada al Museu de 
la Pell i Cal Granotes. Celebrem el 18 de 
maig, Dia Internacional dels Museus, amb
un cap de setmana de portes obertes i visi-
ta guiada gratuïta. 
Dissabte i diumenge a partir de 2/4 de 12 
del matí al Museu de la Pell i a Cal Gra-
notes.

MÚSICA 
Igualada 

Taller Igualada Gòspel Choir
Taller de gòspel, dirigit per Pau Sastre, per 
atraure tothom que vulgui gaudir d’aques-
ta modalitat de cant coral i que posterior-
ment, si ho desitja, entri a formar part 
d’una nova coral. 
Dissabte de 10 del matí a 1 del migdia a 
l’Escola de Música.

PATITROBADA 
Igualada 

L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és com-
partir el meravellós món del joc amb la 
família i amics de la mà de la gent del Pati. 
Dissabte durant tot el dia al vestíbul de 
l’Ateneu.

SARDANES 
Igualada 

Cloenda del SardANOIA
Amb les escoles d’Igualada i Comarca.
Ballada de sardanes per al públic al finalit-
zar la cloenda. Cobla: Lluïsos de Taradell. 
Dissabte a les 5 de la tarda a l’amfiteatre 
de l’Estació Vella.

POESIA 
Igualada 

Galàxia poètica Poesia de temàtica “Gas-
tronòmica”
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia 
amb acompanyament d’un altre art: pintu-
ra, dansa, teatre, música.... 
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic 
Centre.

TALLER INFANTIL 
Igualada 

Taller “Album amb gelatos”. Saps que són 
els gelatos? No hi ha cap cera aquarel·lable 
comparable amb ells! Els seus pigments 
són intensos i cubrents. S’apliquen amb fa-
cilitat direcatment o barrejats amb aigua. 
La Sara Cuadros ens ensenyarà com fer un 
àlbum amb aquestes ceres!  
Dissabte a les 11 del matí a la botiga 
Abacus.

MÚSICA 
La Torre de Claramunt 

Concert de Gospel dirigit a les persones 
ateses i als seus familiar i obert als veïns 
i veïnes. El concert serà dut a terme pel 
grup Gospel Meeting! Organitza la Fun-
dació Privada Gandhi.  

TEATRE 
Calaf 

De la mà de l’Escola de Teatre del Casino, 
onze actrius calafines i del territori do-
naran vida a l’obra ‘La Casa de Bernarda  
Alba’ de Federico García Lorca.. 
Diumenge a les 6 de la tarda  al Casino.

DILLUNS 20

CONFERÈNCIA
Igualada 

50 anys de l’institut Pere Vives i Vich
L’institut ha convidat diverses persones 
que han format part de la història d’aquests 
cinquanta anys.. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

CLUB MANGA JOVE
Sta. Margarida de Montbui 

Si ets fan del manga vine a compartir una 
estona de “Chobits”, de Clamp
Conduït per Dani Rio, especialista en cò-
mics.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora

DIMARTS 21

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Tractament del suïcidi en els diferents ci-
cles vitals”. El suïcidi és una problemàtica a 
l’alça en els darrers deu anys, tot i que en-
cara estem lluny de les xifres d’altres països 
europeus. A càrrec de Pilar Arbós Aixalà, 
psicòloga general sanitària
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

LLIBRES
Piera 

Tarda de conversa amb... Gemma Lienas. 
A la guanyadora del premi BBVA Sant 
Joan 2018 li queden encara molts enigmes 
per desvelar sobre “El fil invisible”.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

DIMECRES 22

CINEMA VO
Igualada 

William Shakespeare’s “Romeo and Juliet”
Pel·lícula dirigida per Baz Luhrmann ba-
sada en el llibre de Shakespeare que es co-
mentarà al Club de lectura en anglès..
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

AGENDA
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El friki i la secretària 
d’estat
Estrena • Casi imposible

RAMON ROBERT / 

Interpretada per Charlize Theron i 
Seth Rogen, aquesta és una diver-
tida comèdia romàntica. Hi ha un 

impensat romanç entre els protago-
nistes, però també humor irreverent i 
una mica gamberro. Per entendre’ns, 
Casi imposible està molt més a prop 
de les comèdies passades de rosca dels 
germans Farrelly tipus Algo pasa con 
Mary que a les ordinàries comèdies 
romàntiques que Julia Roberts o Meg 
Ryan van fer als anys 80.
El friki Fred (Seth Rogen) es retroba 
amb el primer amor de la seva vida, 
ara una de les dones més poderoses 
del món, Charlotte Field (Charlize 
Theron). Fred aconsegueix cridar la 
atenció de Charlotte gràcies al seu 

peculiar sentit de l’humor i una vi-
sió idealista de la política. Mentre es 
prepara per aspirar a la presidència 
del país, Charlotte contracta a Fred 
perquè sigui l’encarregat d’escriu-
re els seus discursos. Però se senti-
rà com un peix fora de l’aigua dins 
l’equip d’elit de la privilegiada Char-
lotte. Malgrat això, les espurnes sal-
ten entre ells i la seva química irre-
frenable els condueix a un romanç al 
voltant del món i una sèrie de peri-
llosos incidents.
Realitzada per Jonathan Levine, Casi 
imposible és una comèdia entretin-
guda, ofereix alguns moments diver-
tits i l’encerta a l’ajuntar a dos per-
sonatges i a dos actors tan diferents 
com són la bella Charlize Theron i el 
barbut Seth Rogen.

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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El Superman del Maresme
Cine Gaudí •  Superlopez

RAMON ROBERT / 

Com els més veterans lectors de 
còmics ja saben, Superlópez és 
una sèrie d’historietes protago-

nitzada pel personatge homònim, creat 
a l’any 1973 pel dibuixant lleonès Jan, 
pseudònim de Juan López Fernández. 
El superheroi mileurista Superlópez va 
ser l’últim èxit de la barcelonesa Edito-
rial Bruguera. De fet, nascut com una 
parodia de Superman, la seva popula-
ritat només seria superada per Morta-
delo i Filemón.
Quaranta-cinc anys després del seu 
naixement, ara el personatge fa la pre-
sentació en pantalla, en una pel.lícula 

rodada a Barcelona, al Vallès i el Ma-
resme pel cineasta  Javier Ruiz Calde-
ra. Pel paper de Superlópez, trobem 
al popular Dani Rovina, mentre que 
hi tenen papers secundaris Alexandra 
Jiménez, Gràcia Olayo i Maribel Ver-
dú.  En la producció de la pel.lícula hi 
han participat algunes empreses cata-
lanes, pel que no ens ha d’estranyar la 
seva inclusió en el Cicle Gaudí, presen-
tat a Igualada pel cineclub Ateneu. Qui 
vulgui riure i passar una bona estona, 
que no es perdi la projecció del proper 
dijous dia 23, a les 8 del vespre, a l’ Ate-
neu Cinema. Sessió única!.

Falsificant cartes
Estrena •  ¿Podrás perdonarme algún día?

RAMON ROBERT/ 

Basada en fets i en personatges 
reals, aquesta es una de les mi-
llors pel.lícules nord-america-

nes de L’ ANYS 2018. El seu argument 
es situa a Manhattan, als anys 80. En 
aquest àmbit s’hi relata la delictiva 
història d´una dona ja madura, Lee 
Israel, que anys enrere  va ser una 
respectada i molt premiada biògrafa. 
Però ara, en anys de decadència i al-
coholisme, quan els seus llibres ja no 
interessen a ningú, la senyora Israel 
comença a falsificar cartes d’escrip-
tors i celebritats mortes per tal de pa-
gar el lloguer. Quan les falsificacions 
comencen a aixecar sospites entre els 
entesos i els col·leccionistes, ella roba 
i ven les veritables cartes dels arxius 
sense saber que l’FBI està investigant.
Amb una actriu (Melissa McCarthy) 
molt aplaudida i premiada pel per-
sonatge de la falsificadora de cartes 
literàries i amb un guió de primera, 
aquesta petita pel.lícula transita en 
clau de comèdia dramàtica i aconse-
gueix fer-se gran i magnifica. Un bon 

personatge, una bona historia (com-
movedora i divertida alhora) i una 
excel·lent actriu fan possible una pel.
lícula tan brillant com aquesta.  Per 
cert, la real Lee Israel va morir a Nova 
York el proper desembre farà cinc 
anys. 



LOS VENGADORES: ENDGAME
Estats Units. Acció i fantasia. De Joe i Anthony Russo. Amb 
Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scar-
lett Johansson.  
Després d’uns fets devastadors, l’univers està en ruïnes a 
causa de les accions de Thanos, el Tità Boig. Amb l’ajuda 
dels aliats sobrevivents, els Venjadors han de reunir-se de 
nou pe restaurar l’ordre universal. Quart lliurament de la 
nissaga “Venjadores”. 181 minuts de duradas.

GRACIAS A DIOS
França. Drama. De François Ozon. Amb Melvil Poupaud, 
Denis Menochet, Swann Arlaud..
Alexandre viu a Lió amb la seva dona i fills. Per casualitat, 
s’assabenta que el sacerdot que va abusar d’ell quan era un 
boy scout segueix treballant amb nens. Es llança a un com-
bat al qual s’uneixen François i Emmanuel.  Però les reper-
cussions i conseqüències dels seus testimonis no deixaran 
a ningú indemne. Pel.lícula premiada en el darrer Festival 
de Berlin.ç

EL BAILARIN
Regne Unit. Biografia. De Ralph Fiennes. Amb Oleg 
Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann.
Rússia, 1961. Rudolf Nureyev, el ballarí de ballet més gran 
de tots els temps, viatja per primera vegada fora de la Unió 
Soviètica com a membre de la prestigiosa Kirov Ballet Com-
pany. Tot i que el KGB segueix de prop els seus passos, Nu-
reyev decideix fugir del seu país. la nit i dels negocis tèrbols 
per comercialitzar la mercaderia.

CASI IMPOSIBLE
Estats Units. Comèdia romàntica. De Jonathan Levine. 
Amb Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr., Andy 
Serkis.
L’ idealista i excèntric Fred es retroba inesperadament amb 
la que ara es una de les dones més poderoses del món, la 
secretaria d’Estat  Charlotte Field. Ella el contracta  per es-
criure els seus discursos. Son molt diferents, però malgrat 
això, les espurnes salten entre ells, que compartiran  una 
sèrie d’inesperats i perillosos incidents.

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
Estats Units – Japó. Animació, però també personatges 
reals. De Rob Letterman. Amb Justice Smith, Ryan Rey-
nolds..
l detectiu privat Harry Goodman desapareix misteriosa-
ment. En la recerca participa Tim, el seu fill de 21 anys, així 
com l’antic company Pokémon d’Harry, el super detectiu 
Pikachu. Ambdós uneixen forces en una aventura que els 
porta a Ryme City, una vasta metròpolis moderna on els 
humans i els Pokémon comparteixen una realitat hiperre-
alista...

¿PODRAS PERDONARME ALGUN DIA?
Estats Units. Basada en fets reals. De Marielle Heller. Amb 
Melissa McCarthy, Richard E. Grant..
Manhattan, anys 80. S’ hi relata la història de Lee Israel, una 
respectada i molt premiada biògrafa. En anys de decadència 
i alcoholisme, comença a falsificar cartes d’escriptors i cele-
britats mortes per tal de pagar el lloguer. Quan les falsifica-
cions comencen a aixecar sospites, ella roba i ven les verita-
bles cartes dels arxius sense saber que l’FBI està investigant.

VITORIA, 3 DE MARZO
Espanya. Drama històric. De Victor Cabaco. Amb Ruth 
Díaz, José Manuel Seda, Alberto Berzal.
Pel·lícula sobre la massacre del 3 de Març de 1976 a Vitò-
ria-Gasteiz. Cinc treballadors van morir a mans de la poli-
cia durant el desallotjament d’una assemblea a l’església del 
barri de Zaramaga, en el context d’una llarga vaga. Basada 
en fets reals. 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EL BAILARIN 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19.30
Dll: 19:30
Dj: 17:30 (VOSE)

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
Dv: 18:00
Ds: 17:00/19:30
Dg: 17:00
Dll: 17:15
Dc: 18:15

SUPERLOPEZ
Dj: 20:00

1/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
Dv a Dj: 18:00/20.10/22:20
1/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU 
(CAT)
Ds: 15:50
Dg: 13:00/15:50

2/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU 
Dv Ds Dll Dc i Dj: 16:55/19:10
Dg: 12:00/14:50/16:55/19:10
Dm: 16:55
2/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU 
(VOSE)
Dm: 19:10
2/LA LLORONA
Dv a Dll Dc i Dj: 21:20
2/LA LLORONA (VOSE)
Dm: 21:20

3/ CASI IMPOSIBLE  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:20/19:50/22:30
Dg: 12:20/14:45/17:20/19:50/22:30
Dm: 17.20/22:30
3/ CASI IMPOSIBLE (VOSE)  
Dm: 19:50

4/ HELLBOY
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:30
Dg: 12:05/14:30/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
4/ HELLBOY (VOSE)
Dm: 19:30

5/ VENGADORES: ENDGAME
Dv i Ds Dll a Dj: 18:30/21:55
Dg: 12:30/18:30/21:55
5/ UGLYDOLLS
Ds i Dg: 16:30

6/ VENGADORES: ENDGAME
Dv Ds Dll i Dc: 17:05/20:30
Dg: 13:30/17:05/20:30
Dm i Dj: 17:05
6/ VENGADORES: ENDGAME (VOSE)
Dm: 20:30
6/ ROCKETMAN
Dj: 20.30

7/ LO DEJO CUANDO QUIERA 
Dv a Dj: 18:40/20:40/22:45
7/ DUMBO 
Ds i Dg: 16:20
7/ EL PARQUE MAGICO
Dg: 12:45

8/TIMADORAS COMPULSIVAS 
Dv a Dll Dc i Dj: 18:25/20:20/22:40
8/TIMADORAS COMPULSIVAS (VOSE) 
Dm: 20:20
8/MIA Y EL LEON BLANCO
Ds: 16:00
Dg: 12:40/16:00

SALA AUDITORI
DETECTIVE PIKACHU
Dv: 18.30
Ds i Dg: 16:30/18:40
VITORIA, 3 DE MARZO
Dv: 20:30
Ds i Dg: 20:40

SALA PETITA
CASI IMPOSIBLE
Dv: 18:15/20:40
Ds i Dg: 16:15/18:30/20:50

BOHEMIAN RAPSODY   
Ds: 18:00
LEAN ON PETE   
Ds: 20:00
GRACIAS A DIOS   
Dg: 18:00
PODRAS PERDONARME ALGUN DIA?   
Dg: 20:00

La Fundació Pinnae presenta la segona edició de la convocatòria de projectes a l'impuls social amb 
l'objectiu d'oferir suport a aquelles propostes que donin resposta als reptes socials del nostre territori

del 30 d'abril al 21 de maig      www.pinnae.cat/convocatories
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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

Hummus de llenties

Ingredients

Per a 12 persones:
· Llenties (cuites) 400 g
· Dents d’all 1
· Llavors de sèsam 40 g
· Ametlles 10
· Comí mòlt 5 g
· Suc de llimona 30 g
· Oli d’oliva verge extra 50 g
· Aigua 10 g
· Coriandre fresc 
·Sal

Elaboració:
En una petita paella torrem les lla-
vors de sèsam a foc mitjà, tenint 
cura que no es cremin. Mentres-
tant esprémer mitja llimona que 
és, aproximadament, la quantitat 
necessària indicada en el llistat 
d’ingredients (30 grams). Si fem 
servir llenties en conserva, convé 
que les rentem abans per retirar el 
gust del líquid en què estan. Si fem 
servir llenties cuites a casa, aquest 
pas ens el podem saltar.

Un cop llestos els ingredients els 
posem en el vas d’un robot de cui-
na. Les llenties, el gra d’all (pelat 
i sense germen), les llavors de sè-
sam torrades, les ametlles crues, el 
comí mòlt, el suc de llimona, unes 
quantes fulles de coriandre fresc 
(jo vaig fer servir una cullerade-
ta), l’oli d’oliva verge extra, l’aigua 
i una culleradeta de sal. Triturem 
fins a obtenir una pasta homogè-
nia i llest per consumir.

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



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. Mescla de blat i sègol, i per tant cal repetir de bistec. Pago el confi-
dent amb mantega / 2. Cansaré com de costum. Feines a preu de cost(ura) / 3. La fi del fil. 
Aboneygat de cops, i això que el basc l’avisava. Versió Únicament amb Subtítols / 4. Tall de 
carn a la prestatgeria. Si fos una qüestió anímica no fóra química / 5. Del degollat. Com a 
construcció curial és la més bàsica / 6. Va per la carretera deixant-se arrossegar. Unitats de 
mesura turística / 7. Peça musical basada en una carta del Papa. No gaire gaire / 8. Devoció 
ben dramàtica a la pineda. Atempta contra el gust / 9. Amics de Dues a Quatre. Cadascú 
s’ho ha de fer per ell mateix. Plural itàlic / 10. Aplaudiment acadèmic. És tan verro que no 
li calen lubricants / 11. Plural hispànic. Compendi del saber amb potes. Al mig de cada 
verruga / 12. Hi seu el diputat de la dreta. Desprovist de tot impuls carnal / 13. Parent de 
l’estruç i col·lega del nyu. És com millor s’està, després de dinar.

VERTICALS: 1. Aquell futbolista alemany del 74 que duia la dona posada. Pel·lícula de 
por per a un sol espectador / 2. En plena marejada. Extremament mudada per a la rebuda 
del gos. A les vores del codony / 3. Poso la pilota en joc, que ja és cosa rara. Tot i ser aris-
tòcrata, com remena les maraques! / 4. Patologia que entra a la sang com un huracà. Gasa 
per començar el drenatge / 5. Amics d’Esperar les Nou. Megafonia que eixorda tot Sant 
Boi. Marxa de Bellesguard / 6. I entra a Llinars. Esberla pedres a cops de fusta. Només a 
un artista li pot donar el set / 7. Unitat mínima d’escalfament de carrer. Curses de cotxes 
fora de circuit / 8. Planxa començant per sota. Portades per uns duets incomprensibles / 9. 
Centre històric de Cuba. Surtin rajant de les profunditats. Un valencià al cotxe / 10. Acaba 
d’ingressar al convent per combatre el fumar i el beure. Un surfer disfressat de Jaume el de 
la productora / 11. Maquillatge a base d’efectes especials. Emprenyat pel raïm / 12. Moto 
de cross celestial. Herba tan sana que sembla de pel·lícula.

passatemps
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Troba les 7 diferències



Maig
17: Pasqual Bailon;  Restituta.

18: Joan I, papa; Pròsper; Fèlix de Cantalici; 
19: Celestí; Ciríaca.

20: Bernardí de Siena; Baldiri; Hilari i Silvi; Basilissa.  
21: Secundí; Torquat; Virgínia

22: Joaquima de Vedruna; Rita de Càscia; Quitèria 
23: Desideri; Joan Bta. de Rossi 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Jorba, 15 de maig del 2019

Robert Pipó Rossell
7è. aniversari de:

“Estàs en el nostre record”

Esposa, fills, netes i família tota

Copons, maig de 2019

Joan Miquel Saumell
25è aniversari de:

Alcalde de Copons
1954 - 1971

Que ens deixà el 19 de maig de 1994

Els que tant t’hem estimat, mai no t’oblidarem
MÚSICA / LA VEU 

Aquest mes de maig 
es compleix el vui-
tantè aniversari de la 

fundació de la Coral de San-
ta Maria d’Igualada, quan 
la professora Maria del Rio 
Montfort, junt amb la seva 
germana Mercè i un grup de 
noies, va fundar a instàncies 
de Mn. Amadeu Amenós, 
aleshores rector de la par-
ròquia de Santa Maria, van 
endegar el projecte. Eren els 
anys immediats a la guerra 
civil, desprès que les esglé-
sies havien sofert saqueig i 
destrucció a conseqüència 
de la desfeta bèl·lica. Inicial-
ment la seva activitat es de-
senvolupà en el temple, col-
laborant igualment a d’altres 
esglésies, però ben aviat van 
nodrir el seu repertori amb 
altres peces de concert del 
folklore popular i dels grans 
mestres, traspassant el seu 
àmbit d’actuació a d’altres lo-
calitats i fins i tot més enllà 
de les nostres fronteres.
La Coral que ha tingut una 

trajectòria ininterrompuda 
en el temps, ha continuat 
sent fidels als objectius fun-
dacionals al servei de l’Es-
glésia i de la ciutat que la va 
veure néixer i créixer.

Nou exemplar d’”El trum-
fo”
Aquests dies s’està repartint 
a cantaires, col·laboradors 
i subscriptors el butlletí “el 
trumfo” (núm.216) portaveu 
de la Coral, en el que el seu 
president parla en l’Editorial 
d’aquest aniversari. També 
s’hi publica el detall de l’acti-
vitat portada a terme des del 
1r. de gener, i un interessant 
detall dels primers socis pro-
tectors aconseguits a instàn-
cies d’un article publicat a la 
premsa local pel mestre Joan 
Balsells, director i fundador 
de l’Orfeó Gracienc. Aquest 
butlletí publica sengles en-
trevistes amb els cantaires 
Alfons Ferrer Casulleras i 
Pietat Merino Urgell. Altres 
seccions són “Aula d’assaig”, 
“Estafeta de correus”, “Picant 
l’ullet sense malícia” i “Vida 

La Coral de Santa Maria ha assolit el 
seu 80è aniversari

familiar”.
Precisament aquests dies es 
distribueixen uns clauers 
commemoratius del 80è. 
aniversari, amb el logo de la 
Coral.

Participació en la missa es-
tacional
Diumenge passat dia 5, la 
Coral de Santa Maria va 
participar en la part musi-
cal de la missa estacional de 
la basílica alternant-se en 
els cants amb el grup Lau-
de. La celebració eucarística 
fou presidida per monsenyor 
Romà Casanova, bisbe de 
Vic, acompanyat per mos-
sèn Eduard Flores, rector 
“in solidum”, mossèn Joan 
Casas, el diaca Pere Roig i el 
seminarista Lluís Vidal. En 
l’ofertori els diferents grups 
de pastoral de la parròquia 
presentaren llurs ofrenes.
La Coral actuà sota la direc-
ció de Coni Torrents amb 
l’acompanyament a l’orgue 
de Lluís Victori, oferint entre 
d’altres motets, quatre peces 
de polifonia.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Del 8 al 12 de juny, presidit 
per Mons. Xavier Novell, bis-
be de Solsona.
Inclou el desplaçament amb 

autocar, assistència personal, 
estada completa a Lourdes, 
assegurances i servei mèdic.
Per inscripcions dels malalts i 
els acompanyants del 13 al 18 
de maig, en el local de l’Hos-
pitalitat, situats en el carrer 

d’Òdena 118 baixos (edifici 
verd).
De dilluns a divendres de 5 a 
8 de les tardes.
Per a mes informació cal con-
tactar als telèfons: 686 48 89 
95 / 620 60 19 50

52è Pelegrinatge dels bisbats de Vic i 
Solsona, amb malalts, a Lourdes



              

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 17: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE  18: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 19: 

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 20: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMARTS 21:  SECANELL
Òdena, 84

DIMECRES 22: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 23:  BAUSILI
Born, 23
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xen passar la radiació solar 
nociva. Per això, a l’hora 
d’escollir unes ulleres de 
sol, és important visitar un 
comerç especialitzat  que 
ofereixi la garantia que ha 
passat el control de qualitat 
òptic i sanitari. 

Recomanem  protegir-nos  
del sol durant tot l’any,  però 
amb especial atenció durant 
els mesos d’estiu. A més, els  
efectes de les radiacions 
solars s’acumulen amb els 
anys i poden tenir conse-
qüències irreversibles per 
als nostres ulls. Cada ve-
gada som més conscients 
i protegim la nostra pell, 
però hem de recordar que 
també cal protegir la nos-
tra visió.

Amb l’arribada del 
bon temps i la 
calor estem molt 
més exposats a 

les radiacions solars del que 
ho estem durant la resta de 
l’any. Durant aquests mesos 
hem d’extremar les precau-
cions i no només amb la 
protecció de la nostra pell 
sinó també amb la protec-
ció dels nostres ulls.
Les radiacions solars poden 
provocar danys als ulls en 
una mesura més o menys 
gran segons la intensitat i el 
temps d’exposició, per això 
resulta fonamental prote-
gir-se’n, especialment si te-
nim previst passar-hi una 
bona estona exposats.   

Sabem que hi ha una rela-
ció directa entre la radiació 
solar (visible, ultraviolada 
i infraroja) i diferents pro-
blemes visuals (cataractes, 
queratitis o conjuntivitis). 
Tot i que la majoria de les 
radiacions solars són filtra-
des pels ulls, una exposició 

alta i en un curt període de 
temps, com unes hores  a la 
platja sense ulleres de sol, 
pot donar lloc a greus pro-
blemes visuals.

Per això amb un simple 
gest, com posar-se unes 
ulleres de sol homologades, 
amb vidres i filtres solars 
de qualitat i de colors, ni 
molt foscos ni massa clars 
(preferiblement marrons, 
grisos o verds) podem pro-
tegir adequadament els 
nostres ulls.

El temps d’exposició al sol 
en platges o piscines, de tres 
a quatre hores i sobretot al 

migdia,  sense protecció pot 
provocar greus lesions als 
nostres ulls.

Consells a l’hora d’escollir 
unes ulleres de sol:

• Hem de saber en quins 
moments necessitarem una 
protecció adequada.

• Conèixer el tipus de filtre 
que porten. El filtre solar ha 
de protegir completament 
de la radiació ultraviolada  
(UV), independentment 
del color del vidre i s’han 
d’adaptar a l’ús que fem (es-
ports nàutics, passeig o sen-
derisme de muntanya).

• Fixar-se en la qualitat dels 
vidres  i de les muntures. 
Uns vidres  de baixa qua-
litat poden deixar passar 
la radiació solar, tot i ser 
molt fosques, poden defor-
mar-se i causar aberracions 
òptiques. També cal que 
les muntures cobreixin els 
laterals de l’ull, per tal de 
no deixar passar la radia-
ció solar.

Les ulleres de sol  són molt 
més que una qüestió de 
moda o de tendència.  Els 
vidres han de protegir-nos 
de la radiació ultraviolada. 
Si les ulleres són molt pe-
tites no et protegeixen  pels 
laterals i es filtrarà la radia-
ció solar. A més, els vidres 
foscos de baixa qualitat dei-

Com protegir els nostres ulls del sol?
Genar Esteve  Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia



Meritxell Domingo /  
Directora de marketing, pintora i creadora 
de ROSA DE BARCELONA

Vaig néixer a Santa Coloma de Queralt fa quaranta-tres anys, vaig estudiar a 
ESADE, treballo com a directora de Màrqueting a Mollerussa, visc a Igualada i 
fundadora de la marca ROSA DE BARCELONA. Quan vull desconnectar, pinto, 
faig art. Actualment estic preparant el llançament d’una nova línia d’oli i la meva 
sexta exposició, en breu a Eivissa

Què és Rosa de Barcelona?

És una marca que representa artesans, artistes, empre-
nedors inquiets de Catalunya, creadors de bons pro-

ductes amb poc ressò. Els fem conèixer a través de la marca 
Rosa de Barcelona. Volem que els visitants puguin tenir un 
detall de Catalunya. Davant les marques que exploten el nom 
de Barcelona,  nosaltres el que volem és potenciar la qualitat. 

És una marca en construcció?

Rosa de Barcelona és una marca registrada amb quinze epí-
grafs diferents. El cava, el vi, les joies ja són al mercat i ara es-
tem preparant la sortida de l’oli. Hem estudiat altres productes 
catalans, però sense la màxima qualitat, no els incorporem a 
la marca.

Rosa de Barcelona té botiga pròpia?.

Aquest és el nostre somni però es necessiten molts diners per 
a fer-ho. De moment tenim secció pròpia a les dues terminals 
de l’Aeroport de Barcelona: a  les botigues  Duty free i Thinking 
Barcelona. És un primer pas. A Igualada estem al restaurant 
Passadís, Ses Oliveres i al Igualavins. I també es poden trobar 
a la nostra botiga on line www.rosadebarcelona.com. Els pro-
ductes però no són pas produïts o fabricats  únicament a Barce-
lona. M’agrada descobrir productes artesans de qualsevol lloc 
de Catalunya i només els  incorporarem a la nostra empresa si 
ens convencen. 

Avui per avui, quins productes Rosa de Barcelona podem 
trobar?

Tenim la gamma de cava reserva amb un brut, un brut nature, 
un rosé i el Gran Cuvee del 2009 acompanyades d’una gama de 
vins:  vi negre Rubi, el blanc Aire i el rosat Bouquet en unitats 
limitades i tots ells ecològics. També disposem d’una gamma 
de 24 joies de bijuteria cobertes en plata , or i cristalls. Existeix 
una gamma alta de joies en or i diamants,  no encara a la venda 
i el mes de setembre presentarem la gamma d’oli , varietat d’oli-
va Vera de la Llacuna.

Rosa de Barcelona és una empresa familiar?

Sí,  hi treballo amb  la meva germana Àngels,  a més tenim mol-
tes persones que ens assessoren. Per a la gamma de joies ens 
varen aconsellar tres grans joiers. En el vi i el cava,  els millors 
enòlegs. No faig mai la tria jo sola, sinó que busquem  sempre 
el millor assessorament. Cada projecte tarda un mínim d’un 
any en arribar al mercat.

Quina era la teva vocació quan vares començar a Esade?

El pare era empresari i jo pensava dedicar-me a la borsa però 
a Esade vaig descobrir el màrqueting de gran consum i m’hi 
vaig especialitzar. En acabar els estudis vaig entrar a Danone. 
Després vaig treballar per el grup Angelini amb els perfums 
d’Armand Basi i Angel Schleseer  fins que em va fitxar  Harrys 
grup amb la marca La Bella Easo on vaig fer el llançament del 
«Pan de Leche» i «Doo Wap». Posteriormemt va comprar l’em-
presa el Grup Barilla i em vaig ocupar del màrqueting de la 
marca. Després vaig anar a KH-7 on vaig negociar el patrocini 
de la Formula 1. Va  ser l’empresa on més he gaudit.  Al cap de 4 
anys vaig decidir  muntar la meva pròpia consultoria. Un client 

em va demanar el disseny d’una marca d’apartaments turístics 
i això em va inspirar Rosa de Barcelona. 

Quant de temps ha d’estar un alt executiu en una empresa?

A partir del tercer any, la teva campana de Gaus comença a de-
caure. Dos anys després de deixar KH-7, un «head hunter» em 
va fitxar per a una multinacional de l’alimentació. A l’empresa 
on soc ara, tinc l’oportunitat d’anar canviant de projecte perquè 
té un volum de negoci molt important i competeix en diferents 
mercats. Això em dona vida.

A mes de la passió pel màrqueting, també tens vocació de 
pintora.

Vaig començar a dibuixar al carbó a Santa Coloma de Queralt 
als set anys però a l’entrar a Esade ho vaig deixar fins que,  en 
treballar a Danone,  m’hi  vaig tornar a dedicar per desconnec-
tar de la feina. El meu estil és abstracte, textural i experimental. 
Ara estic investigant la reinvenció d’objectes, fent-los antago-
nistes amb la seva funció anterior. Casualment la meva prime-
ra exposició la vaig fer a Esade on he impartit cursos i màsters.

Neixes a Santa Coloma, treballes a Mollerussa i a Barcelona, 
però vius a Igualada. Per què?

Deixant de banda que a Igualada s’hi viu bé i estàs a trenta 
minuts de Mollerussa i a quaranta de Barcelona, els meus plans 
inicials eren estar a prop dels pares perquè si tenia fills em 
poguessin ajudar a cuidar-los. Per això em vaig comprar una 
casa aquí. No he tingut fills, els pares ja no hi són però aquí 

El delegat de l’estat a Catalunya durant l’aplicació del 155 ha estat ‘re col·locat’ a la Junta d’Andalusia en una responsabilitat de la que no 
té experiència. Això ha aixecat moltes crítiques, no només dels partits de l’oposició, sinó també dels que donen suport al govern del PP en 
aquella comunitat. Però sembla que el ‘pagament de serveis’ és una pràctica generalitzada. En Pere Calbó, que va ser regidor a l’Ajuntament 
d’Igualada, representat del PP, treballa al departament de Sanitat de la Junta d’Andalusia des que Dolors Montserrat deixès de ser ministra. 
A la nostra ciutat va deixar clar el seu ‘compromís municipal’, amb la seva dedicació, les intervencions als plens i els càrrecs de confiança, 
però ningú coneixia aquestes ‘habilitats’ que l’han portat tan lluny. No sembla probable que a la conselleria de sanitat de la Generalitat se 
l’hi trobi lloc, malgrat l’interès d’ERC en ‘ampliar’ les seves bases. Potser no siguin portes giratòries, sinó el permanent ‘servei al país’ a 
través de les estructures partidistes per ‘continuar gaudint d’un bon sou’, que és el que més sembla importar. I és que quan es comença a 
viure de l’erari públic, costa deixar-ho. 

Rosa de Barcelona, 
productes catalans de qualitat

  Jaume Singla @jaumesingla
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Espai patrocinat per:

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

7
*Ulleres de sol de la marca Coronel Tapiocca 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.


