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ERC guanya les municipals a l’Anoia i Marc Castells
a Igualada, però necessitarà pactar per ser alcalde
Castells perd la Diputació, i
busca el pacte amb ERC

ERC guanya la presidència del Triomf sorpresa d’Ara Montbui,
Consell i el Diputat Provincial que destrona Teo Romero
Pàgines 8 a 17 i Comarca
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Marc Castells i l’equip de Junts x Igualada, celebrant el triomf. Fotos: Joan Guasch.
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Jesús “Txumi” Suárez serà alcalde a Montbui, amb el projecte exitós d’Ara Montbui.

FirAnoia i Nit de
Shopping a Igualada, i
Fira del Timbaler al Bruc
Un total de 170 expositors
seran des d’avui i fins diumenge a la 66a edició de
FirAnoia, el certamen multisectorial de referència, i
amb una nodrida agenda
d’activitats. Dissabte, el co-

merç igualadí ha preparat
la Nit de Shopping.
D’altra banda, el Bruc viurà
demà i diumenge una nova
edició de la Fira del Timbaler.
Pàgines 18, 27 i La Revista
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L’EDITORIAL

E

A treballar

ls resultats de les eleccions municipals han
deixat sentiments per a tots els gustos.
Com és lògic, alguns aplaudiran als seus, i
d’altres, hauran d’esperar temps millors. En
alguns municipis, les coses continuaran igual quatre
anys més, i en gairebé la meitat de l’Anoia, els acords
seguiran essent necessaris per a poder governar
amb una estabilitat més
o menys garantida.
Després de dues cites
electorals gairebé consecutives, i a l’espera de si
n’hi haurà -o no- d’aquí
pocs mesos per a escollir
novament el Parlament
de Catalunya, els nous
ajuntaments, que són
l’administració més propera al ciutadà, necessiten reactivar-se per fer
possible la gestió municipal i la millora dels nostres
pobles i ciutats. Perquè sí, d’això es tracta.
Queden encara dues setmanes per a la constitució
dels nous consistoris per al mandat 2019-23, que en
21 municipis no tindran massa sorpreses, perquè hi
ha garantida la majoria absoluta. En els que s’hagi
d’arribar a pactes, caldria que el més important

fos el poble, abans que els interessos partidistes. A
la fi i a la cap, els ajuntaments també no deixen de
ser l’expressió de la voluntat dels seus habitants,
quelcom que ha de ser prioritari abans que utilitzar eines de la vella política, com els detestables
“canvis de cromos” que tan mal han fet a aquest
territori, i a molts d’altres, en temps passats, contribuint al descrèdit
i l’allunyament de la
política.
Cal posar-se a treballar de seguida. Els
municipis i la comarca ho necessiten. Són
temps de lenta millora, però les arques
municipals comencen a tenir crèdit per
activar il·lusions que
estaven dipositades
als calaixos de l’esperança en temps millors. Ara
que s’endevina el sol entre els núvols, és l’hora
d’aixecar-se de les cadires. Hi ha projectes importants, estratègies clau per a l’Anoia que s’hauran
de remoure, buscant aliats, convencent a qui faci
falta, i trobant els diners per aconseguir-ho. No
ens adormim.

“Cal posar-se a treballar
de seguida. Els municipis i la
comarca ho necessiten.
Són temps de lenta millora,
i s’ha d’aprofitar”

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Alba Beas, redactora d’informatius de TVE, va fer un tweet dient
“Demano disculpes perquè en un
moment del Telediari de TVE he
dit presos polítics en lloc de presos
electes. Ha estat un greu error que he
comès de manera involuntària, fruit
de les presses”. Moltes van ser els que
van criticar aquesta disculpa “per
dir la veritat” i altres ho van atribuir
a “una traïció del subconscient, que
sempre diu la veritat.”
El Tribunal Suprem es va negar a tramitar al congrés espanyol i al senat
un suplicatori perquè els plens de
les dues cambres decidissin si Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi
Turull, Josep Rull i Raül Romeva
podien ser suspesos com a diputats
acabats d’elegir el 28-A. El dictamen

final dels lletrats és inèdit, perquè
mai no s’havien suspès diputats
electes sense cap resolució judicial
ferma. Els lletrats reconeixen que “el
reglament no permet de suspendre
els diputats” i que el Suprem tampoc no els ha dit res sobre l’aplicació
del 384 bis. I tot seguit diuen que
“aquesta comunicació es pot considerar implícita’ en la interlocutòria
del Suprem del 14 de maig, perquè
el tribunal no modificava la situació
de presó provisional dels presos i
perquè, en el darrer punt de la interlocutòria, el Suprem deia que
traslladava les consideracions que
feia sobre el suplicatori a la presidenta del congrés ‘als efectes procedents”. I amb aquests arguments, la
mesa, amb el suport del PSOE, PP
i Ciutadans, decideix d’aplicar una
suspensió.
Suso de Toro, escriptor i activista
va dir “On és ara la cortesia parlamentària que demanaven per votar
a Iceta? On és el respecte als milions
de votants catalans que donaren suport a qui ara se’ls nega la seva condició de representants?
Manuel Cruz, president del Senat,

va dir “la situació política a Catalunya es reconciliaria amb l’absolució dels polítics independentistes
en presó preventiva, mentre que un
sentència condemnatòria provocaria
una resposta a Catalunya.”
Ernest Benach, expresident del Parlament, va dir “tot i haver-se dipositat els 5,8 milions que el jutjat número 13 va demanar, encara hi ha 17
persones amb els comptes embargats
i amb propietats afectades. Confiem
que aquesta situació es normalitzi en
els propers dies, però hem de denunciar-la”.
Lluís Llach, cantautor i ex diputat al
Parlament de Catalunya, ha dit “El
Molt Honorable President de la Generalitat, condemnat a l’exili es presenta a les eleccions europees. I això
és prou i això és tot.”
Carles Puigdemont, president de
la Generalitat a l’exili, va celebrar “el
triomf ja que té un gran valor per les
enormes adversitats que ens ha posat
l’Estat. Estem molt satisfets per haver
guanyat les eleccions europees a Catalunya, tot i les enormes adversitats
a que ens enfrontem des de l’exili.”
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MIQUEL SAUMELL
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Una iniciativa
igualadina molt
engrescadora
El Rec és una zona emblemàtica d’Igualada però, alhora, poc coneguda. Un grup
d’igualadins de perfils professionals diversos, considerant el terme igualadí en
un sentit ampli —jo mateix, que no sóc
igualadí, col·laboro amb aquest grup—,
va iniciar fa cinc anys un projecte molt
ambiciós. L’objectiu era deixar constància
documental d’una part molt important
de la història d’Igualada, la que ha tingut
el Rec com a protagonista. Aquesta és
una tasca que no es podia anar deixant
pendent, ja que, mentrestant, es corria el
risc que desaparegués de manera irreversible la memòria col·lectiva dels protagonistes directes d’aquesta història.
Abans que vagi desapareixent la gent
directament involucrada en la història
d’aquesta infraestructura tan emblemàtica, i es perdi definitivament la memòria col·lectiva, calia recollir els records
dels seus protagonistes. El projecte s’ha
articulat a través de l’entitat CERCA, i
consisteix a documentar tota mena d’activitats relacionades amb el Rec. Així,
l’objectiu del grup promotor ha consistit a recopilar els testimonis particulars
dels pagesos, transportistes, blanquers,
comerciants, industrials tèxtils i, en definitiva, de qualsevol persona que hagi
tingut alguna relació amb el Rec. Aquesta
primera fase del projecte ja es va completar, mitjançant l’enregistrament d’una
trentena llarga d’entrevistes amb els protagonistes d’aquesta història.
Aquesta recopilació de testimonis, però,
només és el principi d’un programa més
ambiciós. A partir d’ara, partint d’aquestes entrevistes filmades que sumen moltes hores d’enregistrament, caldrà fer un
muntatge audiovisual d’una durada raonable. Caldrà, també, seguir recollint
documentació de les institucions, i també dels arxius particulars. Un cop enllestides aquestes tasques, s’haurà de donar
a conèixer el treball final, en format llibre, vídeo i/o altres suports analògics i/o
digitals. L’objectiu final d’aquest projecte
és posar a l’abast de qui tingui interès en
la història del Rec un material suficientment interessant, i distribuir-lo a les entitats interessades de cara al coneixement
de les futures generacions.
Però per poder completar el projecte es
necessita més finançament, ja que els
ajuts rebuts fins ara són molt d’agrair
però insuficients. Seria d’esperar que les
institucions públiques -Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i Ajuntamentes conscienciessin de la importància d’un
projecte molt engrescador que va més
enllà del seu vessant estrictament igualadí, i ajudessin a completar-lo.
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La tribuna

JOSEP M. CARRERAS

“

Els independentistes hem guanyat,
però la independència segueix allà
mateix; no avança”. Aquest era el
diagnòstic que em feia un amic en
comentar els resultats de les darreres eleccions. Ell, un vell lluitador contra la dictadura, comparava el moment actual amb
el període final de l’Assemblea de Catalunya. Hi eren integrats tots els partits democràtics del moment, des de la democràcia cristiana fins al comunistes. Després
de la mort de Franco,
molts eren partidaris
d’una ruptura real i
d’iniciar un període
constituent que havia
de portar a una democràcia plena. Això
suposava un trencament efectiu amb el
passat i la depuració
de responsabilitats.
Però precisament els
partits d’esquerres, els
que havien de participar-hi de manera
més activa, a l’hora de
la veritat es varen fer
enrere. Deien que “ara
no és el moment”, “encara no hi ha les condicions adequades”,
“primer hem d’establir les bases”... Així, a
poc a poc les reivindicacions més peremptòries de la democràcia es varen anar diluint en les particulars polítiques dels partits. L’Assemblea va acabar desapareixent
i els jerarques franquistes es varen veure

#L’enquesta
de la setmana

Repetirem errors?
alliberats de responsabilitats.
En el moment actual podem caure en el
mateix error. És evident que els partits
independentistes han guanyat vots, però
no es veuen passos significatius que puguin portar-nos a la independència en un
període relativament curt. Ara diuen que
“primer cal eixamplar les bases”, “hem de
reparar els errors comesos”, “no podem fer
front a l’Estat perquè tenim les de perdre”...
Darrerament es parla molt poc d’indepen-

dència; tota l’atenció s’ha focalitzat vers el
judici i els presos, el TS i les especulacions
sobre la sentència. Cal lluitar per ells, però
no poden ser obstacle per avançar. Què se
n’ha fet del full de ruta?
Mentrestant, aquella unitat i transversalitat que proclamava l’Assemblea Nacional

Catalana (seguint el model de l’Assemblea
de Catalunya), es van dissolent. No s’ha fet
evident només la diferència tàctica de criteris, sinó que massa sovint “els altres” han
estat presentats com adversaris. Hi ha un
fet que a mi em deixa esbalaït pel que suposa. Quan algun membre d’un partit parla dels presos polítics o dels que són a l’exili, normalment parla només dels “seus”. No
he sentit gaires vegades que un membre
d’ERC protestés per l’exili de Puigdemont,
algú de JxCat que reivindiqués de manera
explícita la llibertat els
presos polítics republicans. Així es fa difícil
avançar vers l’objectiu
final que –almenys de
paraula- és plenament
compartit.
Sort n’hi ha que l’independentisme de base es
manté ferm i va creixent. Són molts els que
no miren sigles de partits sinó persones perseguides injustament.
D’altra banda, els esdeveniments a l’entorn del
Procés i últimament del
Parlament europeu ens mantenen alta la
moral. Espero que arribi un dia que sapiguem superar les diferències i unir tots els
esforços en un sol objectiu. Per damunt de
diferències cal unitat. És el que reclama el
poble. I com diu l’eslògan: “El poble mana,
els polítics obeeixen”. Així sia.

Creus que l’alcalde d’un municipi sempre hauria
de ser de la força més votada?

Sí 52,2%
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No 47,8%

Cada setmana tenim
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Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat

4

| CARTES DEL LECTOR

Divendres, 31 de maig de 2019

del lector
CANSADA!
Marta Mercadé
Pels que no em coneixeu, em dic
Marta Mercadé i sóc professora d’anglès i alemany a secundària i batxillerat en un centre públic d’Igualada.
Sí, sóc l’autora d’un audio que s’ha
fet viral aquests darrers dies.
Us explico: Fa poc vaig presentar una sol.licitud d’un curs d’estiu
de formació per al professorat, del
Ministerio de Educación,Cultura y
Deporte amb col.laboració amb la
Universitat Internacional Menéndez
y Pelayo. Quan van sortir les llistes
provisionals, vaig revisar la puntuació obtinguda i…sorpresa! Vaig
veure que en l’apartat d’innovació
educativa i en el cursos de formació, m’havien posat 0 punts. Després
d’haver coordinat durant anys els
Projectes Europeus Comenius del
nostre centre, de 27 anys d’antiguitat i d’haver fet cursets de formació
permanent gairebé cada estiu i durant els cursos escolars, ja us podeu
imaginar que sí que tinc mèrits.
Vaig enviar un correu a Madrid, demanant que revisessin la puntuació,
perquè creia sincerament, que es
tractava d’ un error. Innocent de mi!
La seva resposta va ser :
“Buenos días.
Según se recoge en el anexo II de la
convocatoria, para que un mérito sea
considerado en el apartado 3 la actividad debe nombrarse “programa o
proyecto de mejora, de formación en
centros o de innovación educativa” lo
que no es su caso.
Por otro lado, siguiendo el artículo 15
de la ley del procedimiento administrativo, la documentación a presen-

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.

tar en una convocatoria de carácter
nacional debe ser presentada en castellano. Le recordamos que puede solicitar sus extractos de formación en
bilingüe y su consejería está obligada
a atender a su petición.
Un saludo.”
En rebre aquesta resposta, els vaig
tornar a escriure. Estava sorpresa,
perquè en cap lloc de la resolució he
sabut trobat que com a requisit s’hagin de presentar tots els certificats
en castellà. En altres convocatòries
del Ministerio, sempre han acceptat
els certificats que fa la Generalitat,
el que apareixen a l’aplicatiu ATRI. I
els vaig tornar a escriure :
“Buenas tardes,
Perdonen las disculpas, pero creo
que nuevamente hay un error. En el
apartado 3 de méritos pone “Participación en programas o proyectos de
mejora, de formación en centros o de
innovación educativa desde el curso
2013/201”.
Como podan comprobar, en el certificado expedido por la Generalitat de
Catalunya pone claramente “Llista
de certificats d’INNOVACIÓ”, con el
consiguiente código de verificación de
dicha actividad.
Así mismo comentarles que a otros
concursantes de Valencia, Baleares
o de Cataluña sí les han computado
el mismo certificado como méritos,
emitido también por su consejería de
educación en catalán. Es por eso que
un grupo de aspirantes a la beca no
entendemos a qué se debe este distinto criterio aplicado en unas solicitudes y no en otras.
Por lo que a la lengua de presentación de los documentos acreditativos
de cursos de formación, en otras edi-

ciones de becas del ministerio SIEMPRE se han admitido los certificados
emitidos por la Generalitat (todos
ellos llevan un código de verificación)
y nunca se ha mencionada el artículo
15 del procedimiento administrativo.
Es más, el nombre de los cursos acreditados no está ni en catalán ni en
castellano, ya que son cursos en inglés
Motivating teens to communicate in
English : 30 h (2015-16) / English
Day : 20 h ( 2016-17) / 6th English
Day : School Musical : 20 h ( 2017-18
) y al lado aparece el computo de las
horas de dicha actividad , escrito en
números.
Así pues , les ruego que otra vez revisen mi solicitud y otorgen a la solicitud los puntos obtenidos mediante la
acreditación adjuntada.
Envio copia del correo también al
responsable de nuestra consejería de
educación.
Atentamente, Marta Mercadé Isant”.
I a partir d’aquí, m’he dedicat a fer
públic el meu cas ( que no és pas
únic ).
He fet dues reclamacions al Ministerio, concretament al INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
).Vaig informar també al nostre referent de Llengües Estrangeres de la
Catalunya Central, a la Cap del Servei de Llengües Estrangeres, al Director General dels Serveis Territorials d’Ensenyament, també ho he
exposat a “Plataforma per la Llengua”, he fet una queixa al Síndic de
Greuges de Catalunya, una al Defensor del Pueblo, ho he comunicat
a Omnium Cultural, he consultat un
advocat, llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de l’Administra-

ció, he enviat tota la documentació
al programa “El contenidor” de RAC
1 i m’ha contactat una periodista de
SER Catalunya.
Impressionant!!
Des del Ministerio no han dit res.
Deuen tenir feina a buscar quin article ens poden treure ara per justificar aquesta violació dels nostres
drets lingüístics.
I sí… estic cansada d’haver d’estar
constantment lluitant per tal que no
ens prenguin més drets. Però… no.
No defalliré. NO em faran callar. NO
ens faran callar. MAI MÉS.

A TOTS ELS POSSIBLES
ALCALDES
D’IGUALADA
Pepita Castells
Gràcies per endavant a tots, pel vostre coratge per desitjar treballar pel
bé de aquesta ciutat.
Us desitjo que pugueu dur a terme la
realització del programa i les intencions que voleu dur a terme.
Si per qualsevol imperatiu algun dels
vostres desitjos tingués la impossibilitat de no ser plasmat en la seva
execució, feu partícip als vostres
votants dels inconvenients que no
us han permès realitzar-lo perquè
d’aquesta manera els votants tindrem
constància del vostre esforç.
Crec que reinvertiria a la comprensió
dels votants amb els elegits.
Atentament.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

XAVIER CUADRAS
L’economista igualadí Xavier Cuadras ha estat nomenat nou director de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Llicenciat en Ciències
Econòmiques i doctor en Economia per la University of York.

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

JOSEP M. MENSA

Rebel·lió

Reflexions per al futur de la Conca

@jaume singla

D

imecres es confirmava el que de fet
ja sabíem: la fiscalia
espanyola manté la
acusació de rebel·lió contra els
presos polítics catalans. Per què
ho fa si no s’ha pogut demostrar cap indici de rebel·lió en els quatre mesos
de judici? Ho fa per poder mantenir-los en presó
preventiva en espera de la sentència. Mentre estiguin empresonats, no podran exercir el càrrec
de diputats electes, ni a Las Cortes Españolas, ni
al Senado, ni, em temo, al Parlament Europeu.
Que la fiscalia, malgrat no haver demostrat –ni
per aproximació- violència entre el 20 de setembre i l’u d’octubre, manté la petició de pena per
al delicte de rebel·lió, demostra la voluntat de la
cúpula judicial espanyola de mantenir empresonats als líders polítics catalans.
El permís de Marchena a Junqueras, Rull, Turull,
Sánchez i Romeva per sortir de la presó i anar
a jurar la Constitució i obtenir la seva acta de
diputat va ser únicament una maniobra de distracció per fer-nos pensar que es respectaven
els drets polítics, no endebades als dos dies eren
suspesos dels seus càrrecs. Als presidents del
Congrés i del Senat –tots dos militants del PSCno els va importar gaire que Junqueras hagués
guanyat les eleccions generals a Catalunya i Raül
Romeva fos el senador elegit amb el major nombre de vots de tot l’Estat, a l’hora d’aplicar-los la
suspensió. Això de cobrar més de 12.000 euros al
mes durant els propers quatre anys, pot fer que et
passis l’ètica per l’arc del triomf.

Com va dir en Pérez Rubalcaba
“el estado español está dispuesto
a pagar la factura de reprimir al
independentismo”
En mantenir-se la acusació de rebel·lió, el nou
eurodiputat Oriol Junqueras, seguirà empresonat i encara que el deixin sortir per anar a Las
Cortes a jurar la Constitución Española, al estar
pres li aplicaran una nova suspensió. En aquest
cas el suspendran com a eurodiputat, malgrat
haver guanyat –també- les eleccions europees a
Catalunya.
Tindrà cost polític per a Espanya? Naturalment
que sí, però com va dir en Pérez Rubalcaba “el
estado español está dispuesto a pagar la factura de
reprimir al independentismo”.
En democràcia, la decisió d’atorgar actes de diputat correspon als ciutadans que decideixen les
majories i les minories a través dels seus vots. A
Espanya això no funciona exactament així. Es
convoquen eleccions però si els catalans no votem “como es debido” (és a dir, a gust del Borbó)
es busquen excuses i s’alteren il·legítimament les
majories sorgides de la voluntat popular. Ara,
fins i tot s’atreveixen a alterar les majories del
Parlament Europeu.
Servirà per alguna cosa l’informe del grup relator de l’ONU reclamant la posada en llibertat
immediata dels presos polítics catalans? No. En
tot cas demostrarà que pel que fa a democràcia
Espanya ha tornat a l’any 1946 en què els franquistes, davant d’una resolució de la ONU deien:
Si ellos tienen ONU nosotros tenemos DOS.

Membre d’Unió de Pagesos

L

a plataforma Per la Conca i Unió de Pagesos van redactar un compromís de mínims, amb quatre punts de partida on
preteníem poder-nos trobar en un espai
comú per a la preservació i dinamització del patrimoni natural i cultural de la Conca d’Òdena.
Aquest compromís, al que s’hi han adherit més de
40 entitats, no l’han volgut signar, però, bona part
dels grups polítics de la Conca. De fet, a banda de
no recolzar l’acord, aquests mateixos partits ens
han dit que ens calia reflexionar sobre el nostre
posicionament en relació al futur del patrimoni
de la zona. I la primera reflexió que fem és per
intentar trobar els motius que els han impedit signar el compromís.
Per tot plegat nosaltres ens fem una sèrie de preguntes: quin és el punt que els impedeix signar-lo?
Per què no ens expliquen en quin punt estan en
desacord? Per què no ens expliquen els seus arguments per poder-los considerar?
Segons el nostre punt de vista hi ha quatre punts
de l’acord que semblen inassolibles per a alguns
partits. El primer fa referència a la participació
ciutadana, ja que sembla que aquests partits els fa
por haver d’explicar el projecte que reclamen, més
enllà d’uns titulars i unes fotos. O potser temen
que si la gent participa serà contrària al seu posicionament, com ja va passar a Òdena?
Tampoc podem deixar de banda l’aposta pel que
ha de ser la indústria de futur del territori. Una
aposta que nosaltres creiem que passa per aquell
tipus de negoci que posa en valor el coneixement,
la innovació i la recerca potenciant els emprenedors de la nostra comarca. Ara bé, potser les formacions que no han signat el compromís no ho
han fet perquè la seva proposta va més encaminada a la logística, a empreses externes de la Xina o
al negoci del totxo.
El futur de la Conca Òdena ha de passar també,
considerem, per un urbanisme sostenible que segurament topa amb la idea d’alguns d’aquests partits, que sembla que no volen seguir els criteris
del departament d’Urbanisme a l’hora de preservar el territori, fer un ús racional del sòl, evitar

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

nous nuclis, compacitat i continuïtat. Potser neguen aquests criteris perquè no els van bé i volen
tirar pel dret i augmentar el nombre de polígons
desocupats, que a Catalunya ja és del 70%.
Finalment no podem oblidar la necessitat de dinamitzar el nostre entorn rural i posar en valor
allò que produïm, creant identitat, preservant
l’entorn i el patrimoni, elements que per a molts
són llocs d’esbarjo i que Unió de Pagesos defensa com un espai productiu i un sector estratègic. Una necessitat que potser no comparteixen
aquells que no han signat el nostre compromís i
que potser tenen pensat convertir-nos en actors
d’un parc temàtic creient que la carn vindrà de
l’Argentina, els pollastres del Brasil i que el pa ens
el portaran d’Ucraïna.
Hem reflexionat i potser la nostra conclusió ens fa
pensar que no signen l’acord perquè no es volen
mullar, no volen comprometre’s. Potser ens ajudaria que ens diguessin què canviarien del compromís per poder signar-lo, però simplement ens
diuen que no i ens demanen que hi reflexionem!
En aquella fotografia no hi érem tots però, segons
la nostra opinió, tots els que no hi eren han quedat ben retratats.
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ALBERT ROSSELL
Periodista

El ‘meu’ diagnòstic d’Igualada

A

ra que encara recordeu
les propostes que els
partits han portat a les
eleccions municipals;
ara que m’he alliberat de la disciplina
que em vaig imposar a l’hora de donar suport a Igualada Som-hi; ara, us
vull fer un diagnòstic perquè Igualada tingui un futur
més pròsper del que hem estat traçant. Les necessitats
són infinites i els recursos són limitats. Així doncs només em centraré en el podi de les urgències. Anem tard
en les mesures a aplicar i, com més temps passem sense
afrontar-les, pitjor.
Quant a l’urbanisme, no cal inventar-se virgueries: només tenir cura d’allò bell i rejovenir allò vell. Convé replantejar tota la Igualada antiga —amb un POUM—,
des del Passeig fins al riu. Calen inversions potents
durant molts mandats. En aquesta gran àrea hi ha incomptables edificis vells i buits —illes senceres—. Cada
vegada hi viuen menys persones i s’hi troben més locals
comercials tancats. Hi ha zones tan deteriorades que
només hi queda gent gran, persones amb pocs recursos —és on els habitatges són més barats— i okupes.
És a la Igualada antiga on s’han de crear els habitatges
de lloguer social, intervenint mitjançant l’adquisició
d’edificis, la reforma de pisos i l’enderroc i reconstrucció d’illes senceres. Ben planificada, és un espai enorme
on hi caben cases unifamiliars adossades, parcs i zones
verdes, equipaments i aparcaments gratuïts. Un exemple del deteriorament del centre és el carrer de Sant
Agustí. Abans era un eix comercial, però s’ha degradat
tant que li hauria de caure la cara de vergonya als tots
governs que han passat per l’Ajuntament, siguin del color que siguin. I dins la Igualada antiga, un tema a part
és el Rec i, dins del barri, La Cotonera.
La causa de l’abandó del nucli antic és el creixement
concèntric de la ciutat que ha imperat en les darreres
dècades. Es podia haver optat per un creixement compacte, ja que en un terme de vuit quilòmetres quadrats
cal mirar-s’hi molt per no malgastar sòl. D’aquest tema
en parlava el 3/02/1996 al Diari d’Igualada (Regió7).
Al 2009 —deu anys abans que el turisme entrés en
l’agenda política local—, havent tornat a viure a Igualada, vaig escriure uns articles a La Veu de l’Anoia sobre
la necessitat d’obrir-se a d’altres sectors, advertint que
cap d’ells requeriria tanta mà d’obra com l’industrial.
Llavors assenyalava les noves tecnologies, les energies
renovables i els serveis a les persones (comerç, lleure,
cultura, oci, cura de la gent gran...) Desconfiava de la

logística pel molt sòl que ocupa i pels pocs llocs de treball que ofereix. Deia que la logística a la Conca d’Òdena no tenia sentit sense un aeroport corporatiu.
L’únic sector nou al qual li vaig dedicar dos articles sencers va ser el turisme: els trobareu a http://ves.cat/epsP
i http://ves.cat/epsQ. Opinava que les rutes turístiques
havien de sortir també de dilluns a dissabte, quan el
comerç se’n pot beneficiar, que les visites havien de ser
pensades en gran —per a tota Catalunya i per al públic
estranger, amb guies que parlessin idiomes...—; lamentava la falta d’una oficina de turisme com cal i la manca
d’implicació del sector privat; apuntava que el turisme
d’incentius (convencions d’empreses, fires, congressos...) mou molts diners. Ara bé, perquè el turisme d’incentius funcioni, cal ampliar o posar al dia l’actual oferta hotelera. Així es podrien crear congressos de vàries
jornades. Als congressistes i acompanyants se’ls tindria
preparats paquets turístics: visites, rutes, compres, etc.
Visualitzo fàcilment una mitjana de cent visitants diaris
a Igualada entre setmana, i de més de dos cents en cap
de setmana d’aquí a quatre o cinc anys. Hi he insistit
fins a fer-me pesat a d’Igualada Som-hi. He plantejat a
d’altres candidats la necessitat de fer un pacte de ciutat
per fer del turisme un sector de futur. Els més beneficiats en seran els restauradors, hotelers i comerciants. No
portarà tants llocs de treball com la Vives Vidal en els
anys daurats, però Déu n’hi do de l’ocupació que generarà de manera indirecta sumada a la directa.
Però la tecnologia ha evolucionat des que vaig escriure
aquells articles: les xarxes socials han eclosionat, han
sorgit plataformes turístiques digitals, etc. Airbnb és
una oportunitat única. La multinacional s’ha guanyat
mala fama pels preus dels pisos turístics a les grans
urbs. A Igualada no volem pisos turístics, perquè els
preus de l’habitatge estan pels núvols. La regulació dels
pisos d’aquesta mena recau en la Generalitat i és l’Ajuntament qui dona els permisos d’activitat. L’Ajuntament
d’Igualada faria bé de no donar permisos i de perseguir
els pisos turístics que hi hagi. En canvi, la regulació del
homesharing ni existeix ni se l’espera. Compartir una
habitació del pis amb turistes pot aportar beneficis per
a tothom: et poden ajudar a pagar l’habitatge; ells poden experimentar com es viu a una ciutat —i comarca— de la Catalunya interior i comprar als comerços
locals; i nosaltres podem compartir taula i xerrada, i
ensenyar-los amb passió la ciutat que estimem.
Molts turistes estrangers contracten una setmana de
vacances a Barcelona —la segona ciutat més visitada
d’Europa està a només 63 quilòmetres!— i la tenen

«Els grans beneficiats del turisme serien els hotelers, els restauradors i els
comerciants.»
vista en quatre o cinc dies. ¿I si vingués part d’aquest
turisme a passar un dia a Igualada, tal com fan amb
Montserrat, Sitges o Tarragona? Si vingués un 1% dels
2,7 milions de turistes anuals que rep Barcelona, serien
27.000 visitants adinerats cada any a la capital de l’Anoia! No està malament, oi? Equival a 74 persones diàries
més voltant per Igualada. Suportable, no?
El tercer lloc del podi és per a la universitat, de la qual
en vaig opinar a La Veu del 12/02/2010 (http://ves.cat/
epsW). Cal portar més titulacions a casa nostra, està
clar. Però a les universitats també s’hi fa recerca. En
quin tipus de recerca s’hauria d’especialitzar el campus
universitari d’Igualada? Atès que l’aposta per la salut
cada cop agafa més forma, la recerca podria especialitzar-se en el mateix camp. I com que cada vegada hi
ha més gent gran a Europa i com que l’OMS diu que
els trastorns mentals creixen com una epidèmia, proposo convertir la Igualada universitària en un referent
internacional en la recerca en malalties degeneratives
o bé en salut mental. Això sí, els investigadors haurien
d’estar ben pagats.
Sent una ciutat universitària, més dinàmica i cosmopolita, i amb un nucli antic més net i ben cuidat, segur que atrauríem gent de Tàrrega, Cervera, Martorell,
Manresa, Vilafranca i Vilanova. La capital del Bages,
els grans centres comercials de Barcelona i els cinemes
d’Abrera deixarien de ser llocs on creuar-se amb compatricis, el comerç rutllaria i els serveis a les persones
crearien llocs de treball.
Disculpeu-me pel final pessimista i desagradable que
ve ara. En tinc el convenciment d’ençà que vaig tornar
a viure a Igualada i l’he confirmat durant la campanya.
La ciutat no la transformarem els Igualadins de Tota la
Vida (ITV); l’obligaran a canviar els forans (estudiants i
professors universitaris, turistes, gent que vingui a treballar, persones que vinguin a viure-hi...), perquè els
igualadins tenim un problema amb la manera de ser:
som de mentalitat tancada i tibats. Això no ho dic jo,
ho diuen els veïns de Vilanova del Camí, Capellades,
el Bruc, Calaf... Quan d’una persona sents adjectius tan
durs, la persona té un problema. Quan els escoltes a
llocs tan diferents, el problema és nostre.

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

What’s your power?

endesa.com
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Municipals’19
ERC guanya les eleccions municipals a l’Anoia per
dos centenars de vots sobre Junts per Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

E

squerra Republicana
de Catalunya va ser la
gran guanyadora de les
eleccions municipals a l’Anoia el passat diumenge 26 de
maig, tot i que només per 220
vots sobre Junts per Catalunya. D’aquesta manera, es feia
també amb la figura del Diputat Provincial, fins ara en mans
de l’alcalde d’Igualada Marc
Castells, que no repetirà presència a la Diputació. La jornada electoral va deixar anar
certes “sorpreses”: la pèrdua
de la majoria absoluta de Junts
per Catalunya a Igualada, la
“normalització” del panorama
polític a Vilanova del Camí, la
victòria clara d’ERC a Òdena,
i, finalment, la derrota del PSC
de Teo Romero a Montbui per
una força independent.
Victòria en 15 municipis
d’ERC, per 13 del PDeCAT
ERC va assolir la victòria en
15 municipis, pràcticament la
meitat de la comarca, mentre que Junts x Cat ho feia en
13, inclosa la capital, Igualada. Per darrere queda el PSC,
guanyador en dos municipis
(Vilanova i Cabrera), les forces independents (a Copons i
Montbui) i, finalment, la CUP,
victoriosa a Vallbona, on estrenaven presència.
Clarament independentista
Sumant les xifres de votants,
gairebé 35.000 persones van
optar per forces independentistes, mentre que els partits
unionistes d’àmbit estatal sumen uns 18.500 vots.
La força independentista re-

Marc Castells perd la
majoria a Igualada i el
Diputat Provincial,
que passa a ERC,
guanyadora a
la comarca
publicana va sumar 15.378 votants, el que representa el 26%
del total, un 5,5% més respecte
les eleccions del 2015. Cal tenir
en compte que la participació
va ser del 66% -com a tot arreu- sensiblement superior, la
qual cosa va afavorir la majoria de partits, que van comptar
amb més simpatitzants que en
els darrers comicis electorals.
La major participació, però, va
canviar alguns mapes polítics
municipals. Tot i això, ERC va
aconseguir 112 regidors, sis
més que fa quatre anys.
Junts per Catalunya -o el PDeCAT- van quedar-se en 15.158
vots, el 25,6% del total, i 86
regidors, tres menys que a les
passades eleccions. La formació que lidera Carles Puigdemont va perdre un 3,5% de
votants.
Entre les forces independentistes, se situa en cinquena
posició la CUP, que malgrat
presentar-se en més municipis que el 2015, va augmentar
només tres regidors a tota la
comarca -de 8 a 11-, assolint
3.833 votants i el 6,4% de les
paperetes, poc més d’un punt
superior a les darreres eleccions.
Augment del PSC
El PSC se situa en tercer lloc
dels partits més votats, amb
el 22,7% del total, més d’un

Celebració d’ERC a Igualada pels resultats.

Castellfollit
de Riubregós

Calonge
de Segarra

PSC
Junts per Catalunya
ERC
CUP
Independents

Sant Pere
Sallavinera

Calaf
Pujalt

els Prats
Sant Martí
de Sesgueioles de Rei
Veciana
Copons

La sorpresa del 26M
es dona a Montbui,
on Teo Romero perd
les eleccions amb
la irrupció d’Ara
Montbui, una nova
força independent

Rubió
Òdena

Montmaneu
Argençola

Jorba

Sant Martí
de Tous

el Bruc

Castellolí

Igualada
Santa Margarida
de Montbui
Vilanova
del Camí

Hostalets
de Pierola

la Pobla
de Claramunt
Capellades

Carme
Orpí

Bellprat
Santa Maria
de Miralles

la Torre de
Claramunt

Piera
Vallbona
Cabrera
d'Anoia

Masquefa

la Llacuna

4% per sobre dels comicis del
2015. La recuperació, previsible, també es nota clarament
en el nombre vots absoluts,
aconseguint 13.465 sufragis,
quatre mil més, i tres regidors
més també, passant dels 45 del
2015 als 48 d’ara.
Ciutadans s’estrena en unes
municipals a l’Anoia entrant
amb 2.907 vots, el 4,9%, i
cinc regidors, un dels quals a
Igualada, on deixa fora al PP,
la principal víctima de la formació taronja. El PP es queda
amb 1.263 vots, el 2,1%, amb
només un regidor, quan fa
quatre anys eren tres i el doble
de votants...
Les forces d’esquerres com Comuns o Podemos ja no tenen
la presència d’altres anys. Els
primers van assolir 491 vots,
un sol regidor, baixant-ne 8
respecte les eleccions del 2015,
i la formació de Pablo Iglesi-

as, candidata a Vilanova del
Camí, a prou feines va passar
dels dos-cents vots.
Els partits independents,
clau en alguns pobles
Una altra de les sorpreses de
la jornada electoral del 26M
és la irrupció -amb més força
que en anteriors comicis- dels
partits “independents”, o més
aviat Agrupacions d’Electors. Així, passen a ocupar la
quarta posició entre els partits més votats de la comarca,
amb 4.910 vots, el 8,3%, i un
total de 21 regidors. De fet,
són menys que fa quatre anys
-sis menys- però més importants, perquè han esdevingut clau en alguns municipis
protagonitzant el “sorpasso”,
com a Copons i sobretot Santa Margarida de Montbui, i en
altres poden ser necessaris per
a decidir el futur Ajuntament,

com passa al Bruc o la Pobla
de Claramunt.
Pocs canvis al
Consell Comarcal
Els resultats de la comarca no
preveuen massa canvis al Consell Comarcal, tret del President, que, davant la victòria
d’ERC, serà d’aquesta formació, a l’igual que el Diputat
Provincial que, possiblement,
formarà part del Govern de la
corporació provincial.
ERC mantindrà els seus 11
consellers a la Plaça de Sant
Miquel d’Igualada, a sis de la
majoria absoluta, però totes
les previsions l’apunten a repetir govern amb Junts per
Catalunya, que tindrà 10 consellers, dos menys que fins ara,
però suficients per poder governar els propers quatre anys
amb tranquil·litat.
La resta del Consell Comarcal
estarà format per 8 consellers
del PSC (un més respecte el
resultats del 2015), 2 representants de la CUP (un més),
i un representant cadascun
per a Ciutadans i la formació
independent Ara Montbui. El
PP i els Comuns es queden
fora, després de molts anys de
presència en la corporació comarcal.

Ara Montbui, la gran sorpresa de les eleccions municipals a l’Anoia.
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ARGENÇOLA

CALAF

Abstenció: 20,6%

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
ERC-AM
105 77,21
5 		78 38,42
JUNTS
26 19,12
- 		ICV-EUiA-E
- 		75 36,95
CiU
- 		43 21,18
P.P.
- 		3
1,48

Més votat: Gumersind Parcerisas Serra - ERC-AM
Regidors: ERC-AM: Marina Berenguer Cabado, Josep
Albareda Franquesa, Maria Descarrega Font, Mercè
Hernández Lora.

BELLPRAT
Abstenció: 24,5%
Partit
UpB-AM
JUNTS
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
24 52,17
2 		31 83,78
19 41,30
1 		- 		1
2,70

Rg.
3
-

EL BRUC
Abstenció: 32,4%

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
407 39,25
5 		348 37,06
300 28,93
3 		328 34,93
176 16,97
2 		67
7,14
126 12,15
1 		155 16,51
27
2,88

Rg.
4
4
1
-

Més votat: Bàrbara Ortuño Escriu - BV AM
Regidors: BV AM: Enric Canela Vallès, Glòria Sànchez
Tarridas, Cristian Lopez Mondejar, Antonio Madrid Pérez.
JUNTS: Rafael Galvan Rodríguez, Maria Teresa Camps
Ferran, Natàlia Carrique Puig. UB-CP: Carles Castro Taboada, Alejandro Rodríguez Ramos. EBET: Ana Margarita Badell Velarde.

CABRERA D’ANOIA
Abstenció: 34,7%

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
PSC-CP
269 38,10
4 		151 25,00
UNITS-ERC 240 33,99
4 		173 28,64
Cs
98 13,88
1
PODEMOS
49 6,94
JUNTS
41 5,81
- 		95 15,73
ICV-EUiA-E
83
13,74
GVSCA
70
11,59
P.P.
11
1,82
PxC
11
1,82

Rg.
3
3
1
1
1
-

Més votat: Salustià Monteagudo Hidalgo - PSC-CP
Regidors: PSC-CP: Dani Zorrilla Osorio, Dani Vallejo
Álvarez, Ismael Pelayo Patón Maldonado. UNITS PER
CABRERA-ESQUERRA REPUB: Jaume Gorrea Ortiz,
Elisabet Hidalgo Ortega, Francesc Cirera Calvet, Miquel
Ortega Morató. Cs: José Antonio Lanuza Lasala.

CALONGE SEG.
Abstenció: 14,7%
Partit
JUNTS
ApC-AM
ICS-CP
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
95 70,90
5 		81 41,75
43 32,09
- 		39 20,10
- 		69 35,57
1
0,52

Partit
JC-AM
GIC-VV
JUNTS
AC-E
PxC
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
1.046 60,46
7 		687 40,51
425 24,57
3 		424 25,00
210 12,14
1 		353 20,81
- 		95
5,60
- 		54
3,18
- 		34
2,00

Abstenció: 14,1%
Rg.
5
3
3
-

Més votat: Jordi Badia Perea - JC-AM
Regidors: JC-AM: Montse Mases Sala, Jordi Fitó Giralt,
Mercè Biosca Sugrañes, Jordi Biosca Pou, Elisabet Miquel Verdés, Tomàs Agulló Lloret. GIC-VV: Jaume Simo
Soler, Salvador Prat Casanovas, Mª Angels Vila Soler.
JUNTS: Joan Caballol Pérez.

CAPELLADES

Més votat: Carles Pol Gual - UpB-AM
Regidors: UpB-AM: Joan Carbó Solé. JUNTS: Gemma
Casas Gil

Partit
BV AM
JUNTS
UB-CP
EBET
PP

COPONS

Abstenció: 25,7%
Rg.
2
3
-

Rg.
3
1
1
-

Més votat: Xavier Nadal Masana - JUNTS
Regidors: JUNTS: Rosanna Sagués Casulleras, Ramon
Campà Pons, Marcel·lí Castells Viñals, Abel Duocastella
Colom.

Abstenció: 31,8%
Partit
ERC-AM
VdC-CUP
JUNTS
PSC-CP
Cs
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
902 32,10
5 		548 21,04
686 24,41
3 		800 30,71
483 17,19
2 		763 29,29
414 14,73
2 		324 12,44
297 10,57
1
- 		120 4,61

Rg.
3
4
4
2
-

Més votat: Salvador Vives Alari - ERC-AM
Regidors: ERC-AM: Esther Ramos Gimeno, Àngel
Soteras Largo, Anna Maria Xaus Flo, Jaume Solé Carol.
VdC-CUP-AMUNT: Susana Moreno Blanco, Miquel
Sabaté Solà, Adela Morera Rodriguez. JUNTS: Marcel·lí
Martorell Font, Jordi Xaubet Pujadó. PSC-CP: Aaron
Alcazar Gutierrez, Nuria Bonfill Rocabert. Cs: Valentín
Guerra Burgos.

CARME

Partit
AC
JC-AM
JUNTS
P.P.

Partit
CE-AM

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
109 53,17
4 		82 40,00
3 		125 86,81
11 5,37
- 		- 		4
2,78

Rg.
7
-

Més votat: Alejandro Prehn Faura - AC
Regidors: AC: Javier Aparisi Ramón, Inmaculada Lliró
Torrents, Montserrat Soteras Corbella. JC-AM: Cesc
Salamé Sabater, Mª Dolors Cortés Casellas, Jaume Jové
Martí.

HOSTALETS PIER.
Abstenció: 28,5%

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
ERC-AM
600 39,79
5 		439 33,33
SUMEM-CP 527 34,95
4 		439 33,33
JUNTS
264 17,51
2 		106 8,05
Cs
60 3,98
- 		PP
34 2,25
- 		42
3,19
mch
- 		147 11,16
IHO-E
- 		72
5,47
GIAU
- 		47
3,57

Rg.
4
5
1
1
-

Més votat: Gerard Parcerisas Valls - ERC-AM
Regidors: ERC-AM: Gemma Fabrès Casals, Xavier
Forner Esteve, Javier Alberich Ruiz, Irene Abad Gil.
SUMEM-CP: Daniel Vendrell Dominguez, Carme Zaragoza Oton, Jaume Trias Cambra, Jordi Ramas Hinojosa.
JUNTS: Jordi Parcerisas Valls, Maria dels Àngels Lorés
Otzet.

JORBA

Abstenció: 28,1%

Abstenció: 30,5%
2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
351 89,54
7 332
93,26

9

Rg.
7

Partit
ERC-AM
JUNTS

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
263 58,06
4 		270 71,05
164 36,20
3 		87 22,89

Rg.
6
1

Marc Sanchez Rodríguez - CE-AM
Regidors: CE-AM: Núria Forn Vilamajo, Pau Pastor Bru,
Rosa Mª Riba Balcells, Josep Llorens Balada, Laia Viñals
Ferrer, Claudi Farré Claramunt.

Més votat: David Sànchez García - ERC-AM
Regidors: ERC-AM: Sílvia Escura Sabaté, Carme Marcé
Gassó, Gemma Gonzàlez Freixas. JUNTS: Miguel Guerrero Anguiano, Maria Carmen Gabarró Cantero, Marc
Solsona Santos.

CASTELLFOLLIT R.

LA LLACUNA

Abstenció: 10,9%
Partit
JUNTS
SPC-AM
ApC-PA
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
74 63,79
4 		73
34,11
38 32,76
1 		66 30,84
- 		70 32,71
- 		5
2,34

Abstenció: 20,6%
Rg.
3
1
1
-

Més votat: Jordi Cases Camats - JUNTS
Regidors: JUNTS: Xavier Closa Tomàs, Pere Torreguitart
Serra, Gerard Rotes Planell. SPC-AM: Gerard Batista
Serarols.

CASTELLOLÍ
Partit
PUC-AM
JUNTS

Rg.
4
3

Més votat: Josep Parera Tort - CXLL-JUNTS
Regidors: CXLL-JUNTS: José Martí Morgades, Javier
Trillas Camps, Maria Rosa Busquet Mabres. JLL-ERCAM: Albert Valiente Alentorn, Sebastià Jódar Quesada,
Miquel Grau Rivera.

MASQUEFA
Abstenció: 35,2%

Abstenció: 19,0%

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
247 66,04
5 		237 68,70
91 24,33
2 		79 22,90

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
CXLL-JUNTS 277 54,53
4 		283 55,06
JLL-ERC-AM 206 40,55
3 		216 42,02

Rg.
6
1

Més votat: Joan Serra Muset - PUC-AM
Regidors: PUC-AM: Carla Peña Pelegrí, Teresa Guixà
Seuba, Sergi Vila Martínez, David Arana Torras. JUNTS:
Francesc Xavier Brugués Brugués, José Manuel López
Moreno.

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
JUNTS
1.726 39,09
6 		1.356 37,80
PSC-CP
1.135 25,71
3 		811 22,61
ERC-AM
763 17,28
2 		513 14,30
Cs
386 8,74
1 		CUP-AMUNT 295 6,68
1 		368 10,26
PP
81 1,83
- 		247 6,89
I.E.M.
- 		199 5,55

Rg.
6
3
2
1
1
-

Més votat: Xavier Boquete Saiz - JUNTS
Regidors: JUNTS: Elena Fernández Fernández, Enrique
Gómez Milan, Laia Albiol Arango, Carles Mernissi Coarasa, Alvaro Pérez Gamero. PSC-CP: Daniel Gutiérrez
Espartero, Pilar Irigaray Pérez, Iban Fraile Climent.
ERC-AM: Xavier Pérez Fornés, Amparo Ferrer Gordillo.
Cs: Adolfo Serna Fuertes. CUP-AMUNT: Silvia Rotger
Gomila.
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MONTMANEU

POBLA DE CLAR.

Abstenció: 17,1%

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
TFM-JUNTS 63 59,43
4 		62 66,67
JM-ERC-AM 41 38,68
1 		30 32,26

Rg.
5
-

Més votat: Àngel Farré Carulla - TFM-JUNTS
Regidors: TFM-JUNTS: Maria del Carme Marsà Pinós,
Joan Vilajoana Tardà, Josep Tosquella Queralt. JM-ERCAM: Josep Maria Albareda Bacardit.

ÒDENA

Abstenció: 29,2%
Partit
FEM-AM
PSC
OAF
JUNTS
VV
PxC
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
788 41,04
5 		423 25,27
688 35,83
5 		732 43,73
256 13,33
1 		121 6,30
- 		346 20,67
37 1,93
- 		- 		72
4,30
- 		33
1,97

Rg.
3
6
2
-

Més votat: Maria Sayavera Seuba - FEM-AM
Regidors: FEM-AM: Raul Galán Santano, Alba Gallardo Sola, Pepe Copoví Robles, Vanessa Garcia Ribera.
PSC-ÒDENA PROGRÉS-CP: Francisco Guisado Santano, Sandra Fernández Cuadra, Valentín Robles Rodríguez, Amparo Hernández Dengra, Oriol Almirón Ruiz
OAF: Andrés García Sánchez.

ORPÍ

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
54 52,43
3 		53 80,30
48 46,60
2 		-

Rg.
5
-

Més votat: Imma Palet Rubió - IO-AM
Regidors: IO-AM: Sandra Tort Jové, Daniel Sanchez
Lorenzo. JUNTS: Joaquim Vich Enrich, Alexis Urgell
Soteras.

Abstenció: 26,2%
2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
65 55,08
3 		59 49,58
60 50,85
2 		47 39,50
- 		3
2,52

Rg.
4
1
-

Més votat: Antoni de Solá Pereta - JUNTS
Regidors: JUNTS: Salvador Bosch Casanovas, Laura
Carulla Castellví. JP-AM: Pere Masana Nadal, Albert
Esteve Benedico.

PIERA

Abstenció: 43,1%
2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
ERC/AM
1.783 26,97
5		1.273 21,95
PSC-CP
1.493 22,58
4 		938 16,18
JUNTS
1.342 20,30
4 		1.265 21,81
Cs
641 9,70
1 		AED-ECG
491 7,43
1 		631 10,88
CUP-AMUNT 468 7,08
1
PP
340 5,14
1 		465 8,02
GANEMOS
- 		559 9,64
GIAU
- 		190 3,28
UAM
- 		188 3,24
PxC
- 		166 2,86

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
444 37,44
5 		506 44,98
414 34,91
4 		285 25,33
176 14,84
1 		145 12,89
140 11,80
1 		153 13,60
- 		18
1,60

Rg.
6
3
1
1
-

Més votat: Santi Broch Miquel - JUNTS
Regidors: JUNTS: Lluis Perez Mañosas, Maria del
Carmen Vallès Amatllert, Esther Touriñan Morist, Javier
González Sánchez. P!: Antoni Mabras Marimon, Maria
Paz Castaño Vega, Berta Pons Molina, Montserrat Sanou
Catasus. ERC-AM: Albert Duran Serra. PSC-CP: Frederic
Marí Casanovas.

PRATS DE REI
Abstenció: 31,4%
Partit
GAP-AM
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
266 91,72
7 		238 89,81
- 		10
3,77

Rg.
7
-

Més votat: Maria Cristina Mas Soteras - GAP-AM
Regidors: GAP-AM: Conxita Tornavaca Lázaro, Maria del
Roser Regordosa Pons, Santiago Latas Lafuente, Olga
Saumell Roca, Joan Guixé Puigcernau, Maria Mercè
Pubill Vila.

RUBIÓ
Partit
JUNTS
IR-AM
P.P.
PxC
CP

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
87 55,06
3 		101 75,37
68 43,04
2 		24 17,91
- 		2
1,49
- 		2
1,49
- 		1
0,75

Rg.
5
-

Més votat: Miquel Archela Gil - JUNTS
Regidors: JUNTS: Cristina Segura Mateo, Maria Teresa
Esquius Fernández. IR-AM: Sandra Aymerich Garcia,
Jérôme Loos.

PUJALT
Partit
JUNTS
JP-AM
P.P.

Partit
JUNTS
P!
ERC-AM
PSC-CP
P.P.

Abstenció: 16,3%

Abstenció: 17,5%

Abstenció: 14,1%
Partit
IO-AM
JUNTS

ST.P. SALLAVINERA

Abstenció: 28,6%

Rg.
5
3
4
2
1
2
-

Més votat: Jordi Madrid Roca - ERC/AM
Regidors: ERC/AM: Neus Núñez Bosch, Jaume Raventós Bonavida, Margarita Immaculada Rivademar Estela,
Àngel Sabaté Solà. PSC-CP: Francisco Javier Perellon
Bravo, Maria del Carmen Gonzalez Anjauma, Juan Miguel Ramirez Fernandez, Montserrat Porras Rodriguez
JUNTS: Josep Llopart Gardela, Anna Pallerols Ferrer,
Josep Maria Rosell Bruna, Jordi Pau Cardus. Cs: Jorge
Javier Bernués Jorba. AED-ECG: Sandra Bernad Martinez. CUP-AMUNT: Julia Bueno García. PP: Francisco
Ibáñez López.

ST. MARTÍ TOUS
Abstenció: 16,4%
Partit
ERC-AM
CUP
JUNTS
CP

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
435 56,27
6 		341 48,30
199 25,74
2 		117 15,14
1 		151 21,39
- 		204 28,90

Partit
JUNTS
IEPS-AM
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
49 49,00
3 		70 50,36
38 38,00
2 		60 43,17
- 		2
1,44

Més votat: Matias Bosch Bacardit - JUNTS
Regidors: JUNTS: Jorge Boil Casanovas, Maria Ortega
Moyano. IEPS-AM: Terència Torra Montraveta, Josep
Picanyol López.

STA.M. MONTBUI
Abstenció: 33,8%

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
AM-LVDVDM 2.036 43,03
6 		PSC-CP
1.919 40,55
6 		2.094 47,05
ERC-AM
507 10,71
1 		394 8,85
Cs
198 4,18
- 		PP
48 1,01
- 		132 2,97
V.V.
- 		1.018 22,87
ICV-EUiA-E
- 		475 10,67
PxC
- 		176 3,95
CiU
- 		117
2,63

STA.M. MIRALLES
Abstenció: 21,7%
Partit
JUNTS
MD-AM

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
38 47,50
4 		39 50,65
51 63,75
1 		37 48,05

Rg.
4
1

Més votat: Pere Argelich Pujadó - JUNTS
Regidors: JUNTS: Josep Ambrós Albet, Juan Carlos
Santano Jimenez, Yolanda Ruiz Baena. MD-AM: Mònica
Oliva Argelich.

TORRE CLAR.
Rg.
5
2
2

ST.M. SESGUEIOLES
Abstenció: 13,7%
Partit
SMA-AM
JUNTS
P.P.

Rg.
8
1
3
1
-

Més votat: Jesús M. Juárez Tamayo - AM-LVDVDM
Regidors: AM-LVDVDM: Maria Coral Vázquez Hontoria,
Adrià Castelltort Mascó, Jesica Arroyo López, Jordi Bòria
Taixé, Sara Bergantiño Cabello. PSC-CP: Teo Romero
Hernandez, Jose Palacios Guerrero, Aurora Fernández
Machado, Montse Carricondo Trujillo, Silvia Latorre Marquez, Josep Lechuga Arroyo. ERC-AM: Isabel Guerrero
González.

Abstenció: 33,5%

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
JUNTS
884 45,57
6 		781 44,68
PSC-CP
494 25,46
3 		344 19,68
ERC-AM
326
16,80
2 		140 8,01
Més votat: David Alquézar ClaramuntERC-AM
Regidors: ERC-AM: Pau Mir Molina, Pere Enrich RodríACIRE
130 6,70
- 		228 13,04
guez, Irene Santos Escalona, M. Mercè Cantarell Vendre- PTE-VV
77 3,97
- 		51
2,92
ll, Maria Dolors Moreno Rodríguez. CUP TOUS-AMUNT:
ICV-EUiA-E
		
120
6,86
Marta Gràcia Marimon, Tere Vidal Amat. JUNTS: Josep
P.P.
- 		60
3,43
Anton Jiménez Chinarro.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
157 62,80
5 		191 90,52
89 35,60
2 		- 		9
4,27

Rg.
4
1
-

Rg.
7
-

Més votat: Rosa Narbona Agustín - SMA-AM
Regidors: SMA-AM: Anna Maria Sala Rius, Jaume Pallarols Freixas, Montserrat Franch Xampeny, Aleix Borràs
Sifres. JUNTS: Rosa Maria Garcia Flores, Juan Capdevila Folguera.

Rg.
6
2
1
1
1
-

Més votat: Jaume Riba Bayo - JUNTS
Regidors: JUNTS: Andrés Siñol Quintana, Jaime Riba
Ramos, Ana Madrid Jimenez, Maria Teresa Maruny
Pomares, Francesc Xavier Comes Ferrer. PSC-CP: Jose
A. Martin Fernandez, Carla Suarez Nieto, Manuel Coca
Rodriguez. ERC-AM: Joaquim Morales Mestres, Mònica
Tomás Tort.

VECIANA
Abstenció: 12,9%
Partit
JUNTS
ERC-AM
CP
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
63 52,50
4 		71 51,82
41 34,17
1 		42 30,66
- 		18 13,14
- 		4
2,92

Rg.
3
2
-

Més votat: Jordi Servitje Turull - JUNTS
Regidors: JUNTS: Mireia Duran Farrés, Ramon Carulla
Rosines, Jordi Aymerich Puig. ERC-AM: Jordi Gumà
Serarols.
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VALLBONA D’ANOIA
Partit
CUP
PSC-CP
ERC-AM
JUNTS
UPV-VV
P.P.

2019				
2015
Vots
% Rg.		Vots
%
212 26,01
2 		195 23,93
2 		268 32,96
166 20,37
2 		321 39,48
161 19,75
2 		114 14,02
76 9,33
1 		85 10,46
- 		22
2,71

ANOIA

VILANOVA CAMÍ

Abstenció: 22,1%

Abstenció: 35,8%
Rg.
3
4
1
1
-

Més votat: Meritxell Baqué López - CUP
Regidors: CUP VALLBONA-AMUNT: Roc Farreras Amill.
PSC-CP: Mª Isabel Ferrer Bosch, Mª Dolores Campos
Mondelo. ERC-AM: Jordi Rabell Tarafa, Carles Vila Tort.
SOM VALLBONA-JUNTS: Pere Masagué Esteve, Pau
Ter Cabrerizo. UPV-VV: Francisco Corral López.

2019				
2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
%
PSC-CP
2.338 38,87
8 		906 16,56
V 365
1.214 20,18
4 		1.289 23,56
ERC-AM
887 14,75
3 		455 8,32
VA!
520 8,65
1 		684 12,50
JUNTS
303 5,04
1 		381 6,96
IPV
188 3,13
- 		557 10,18
PODEMOS 158 2,63
- 		Cs
145 2,41
- 		PP
109 1,81
- 		250 4,57
DECIDE
105 1,75
- 		339 6,20
ICV-EUiA-E
- 		209 3,82
PxC
- 		154 2,81

Rg.
3
5
2
3
1
2
1
-

Més votat: Noemi Trucharte Cervera - PSC-CP
Regidors: PSC-CP: Eva Maria Vadillo Margarit, Francisco
Xavier Sala Sant, Carlota Silva Solis, Rafael Gabarri Amador, Susana Gutierrez Perianes, Francisco Jose Saucedo
Cabrera, Laura Pavon Perez. V Vilanova365: Vanesa
Gonzalez Marquez, Aitor Centelles Gallego, Alicia Plaza
Garrote, Josefa Còdol Monsó. ERC-AM: Marc Bernaldez
Domingo, Glòria Vilà Martínez, David Roig Solé. VA!: Francisco Palacios García. JUNTS: Jordi Barón Escriche.

Cens 		
Vots 		
Abstenció
Nuls 		
En blanc

89.638
59.578 (66,48%)
30.060 (33,52%)
464
709

2019				2015
Partit
Vots
% Rg.		Vots
ERC-AM 15.378 26,01 112 		10.805
JUNTS
15.158 25,64
86 		15.269
PSOE
13.465 22,77
48 		9.495
Independ. 4.910 8,30
21 		7.961
CUP
3.833 6,48
11 		2.789
Cs
2.907 4,92
5 		 VV
803 1,36
4 		 PP
1.263 2,14
1 		2.528
COMUNS
491 0,83
1 		2.812
PODEMOS 207 0,35
- 		 -

%
20,49
28,96
18,01
15,10
5,29
4,79
5,33
-

COMPOSICIÓ DEL CONSELL COMARCAL
ESQUERRA REPUBLICANA
JUNTS PER CATALUNYA
PARTIT DELS SOCIALISTES
CUP AMUNT
CIUTADANS
ARA MONTBUI
PP
EN COMÚ

2019
11
10
8
2
1
1
0
0

11

2015
11		
12		
7		
1		
0		
0		
1		
1		

=
-2
+1
+1
+1
+1
-1
-1

Rg.
106
89
45
27
8
3
9
-
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Un total de 21 municipis ja coneixen el seu nou alcalde,
i en 12 caldrà un acord per a governar amb estabilitat
REDACCIÓ / LA VEU

E

n un total de 21 municipis de la comarca,
els resultats ja permeten conéixer qui serà l’alcalde
o alcaldessa, perquè aquests
tindran majoria absoluta assegurada i no tindran problemes
per a ser escollits a l’investidura, prevista a tot arreu per al
dissabte 15 de juny, en primera ronda.
És el cas, sobretot, dels pobles
més petits i d’àmbit rural, com
Argençola, on Gumersind
Parcerisas serà l’alcalde per
ERC. També Bellprat, on el
republicà Carles Pol continua
essent el màxim representant
a l’Ajuntament. A Calonge
de Segarra, Xavier Nadal, del
PDeCAT, continuarà essent
l’alcalde, mentre que a Castellfollit de Riubregós serà el
seu company de partit Jordi
Cases. A Carme -on només
hi havia una sola candidatura- segueix ERC al capdavant
de l’Ajuntament, ara amb el
jove Marc Sánchez, i també
a Castellolí, on Joan Serra
repeteix malgrat els intents
de veterans convergents per
aconseguir un canvi. No podrà repetir-se a Copons, on
el republicà Cesc Salamé perd
l’alcaldia en favor de la formació independent Ara Copons,
amb Alejandro Prehn. El republicà David Sánchez seguirà amb majoria a Jorba, així
com el veterà Josep Parera a
La Llacuna, que ja és l’alcalde
del PDeCAT amb més anys
en actiu de tota la comarca,
en companyia de Miquel Archela a Rubió. Es manté Ángel
Farré a Montmaneu, aíxí com
Imma Palet a Orpí, i Antoni
de Solà a Pujalt. Als Prats de
Rei, on també hi havia només
una candidatura, segueix la
republicana Cristina Mas, i a
Sant Martí de Tous, on David Alquézar es fa amb una
espectacular majoria malgrat
la irrupció de la Cup al poble.
Rosa Narbona seguirà d’alcaldessa a Sant Martí Sesgueioles, com Pere Argelich a Santa Maria de Miralles i Jordi
Servitje a Veciana, i Maties
Bosch s’estrena a Sant Pere
Sallavinera. Entre els municipis més grans que tindran
majoria absoluta d’una sola
formació, destaquen la Torre de Claramunt, on Jaume
Riba (PDeCAT) manté la seva
força, i sobretot a Calaf, amb
Jordi Badia (ERC).

ARGENÇOLA
BELLPRAT
BRUC, EL
CABRERA D'ANOIA
CALAF
CALONGE SEGARRA
CAPELLADES
CARME
CAST. RIUBREGÓS
CASTELLOLÍ
COPONS
HOSTALETS PIEROLA
IGUALADA
JORBA
LA LLACUNA
MASQUEFA
MONTMANEU
ÒDENA
ORPÍ
PIERA
POBLA CLARAM.
PRATS DE REI
PUJALT
RUBIÓ
ST. MARTÍ TOUS
ST. M. SESGUEIOLES
ST. PERE SALLAVINERA
STA. M. MONTBUI
STA. M. MIRALLES
TORRE CLARAM.
VALLBONA
VECIANA
VILANOVA CAMÍ

Força guanyadora
ERC
ERC
ERC
PSC
ERC
JUNTS
ERC
ERC
JUNTS
ERC
ARA COPONS (IND)
ERC
JUNTS
ERC
JUNTS
JUNTS
JUNTS
ERC
ERC
ERC
JUNTS
ERC
JUNTS
JUNTS
ERC
ERC
JUNTS
ARA MONTBUI (IND)
JUNTS
JUNTS
CUP
JUNTS
PSC

ALCALDE/SSA AMB MAJORIA
Gumersind Parcerisas Serra
Carles Pol Gual

Jordi Badia Perea
Xavier Nadal Massana
Marc Sánchez Rodríguez
Jordi Cases Camats
Joan Serra Muset
Alejandro Prehn Faura

David Sánchez Garcia
Josep Parera Tort
Ángel Farré Carulla
Imma Palet Rubió

Cris�na Mas Soteras
Antoni de Solà Pereta
Miquel Archela Gil
David Alquézar Claramunt
Rosa Narbona Agus�n
Ma�as Bosch Bacardit
Pere Argelich Pujadó
Jaume Riba Bayo
Jordi Servitje Turull

Cap de llista més votat

Pactes/Acords inves�dura possibles en 1a ronda

Bàrbara Ortuño Escriu
Salus�à Monteagudo

BV ERC+EBET
PSC+C'S

Salvador Vives Alari

ERC+CUP

Gerard Parcerisas Valls
Marc Castells Berzosa

ERC+JUNTS, PSC+JUNTS, ERC+PSC
JUNTS+ERC, ERC+PSC+CUP

Xavier Boquete Saiz

JUNTS+ERC

Maria Sayavera Seuba

ERC+Òdena a Fons (Ind)

Jordi Madrid Roca
San� Broch Miquel

ERC+JUNTS
JUNTS+ERC, Par�cipa (Ind)+PSC+ERC

Jesus M. Juárez Tamayo

Ara Montbui+ERC

Meritxell Baqué López

CUP+ERC+JUNTS, PSC+JUNTS+VV

Noemí Trucharte Cervera

PSC+Vilanova Alterna�va (Ind)

En vermell, els municipis on cal un acord per a governar amb plena estabilitat.

Pactòmetre de l’Anoia
En els 12 municipis on caldrà
un acord per a que l’alcalde o
alcaldessa surti escollit en primera ronda en la investidura,
existeix ja total o certa seguretat de com s’acabarà resolent
la situació, i en d’altres ja s’han
iniciat les converses. Finalment, hi ha casos on la foscor
és absoluta i qualsevol cosa pot
succeir. A hores d’ara, aquesta
és la situació que es pot explicar, després de consultar fonts
de diverses formacions. Pel cas
d’Igualada, veure pàgina 15.

El Bruc

Bàrbara Ortuño, de Bruc ViuERC, serà l’alcaldessa del municipi, després d’haver guanyat
un regidor, i estar-ne a un de la
majoria absoluta. L’acord amb
Ana Margarida Badell, d’El
Bruc ets Tu (EBET), es dona
per fet.

Cabrera d’Anoia

Municipi on és habitual el clima polític enrarit, el socialista
Salus Monteagudo ha tornat a
emportar-se la majoria de vots,
i un regidor més, la qual cosa
també ha aconseguit Esquerra
amb l’exalcalde Jaume Gorrea.
La irrupció de Ciutadans, amb
José Antonio Lanuza, però,
farà que sigui possible una majoria suficient al veterà alcalde
per a continuar.

Capellades

Salvador Vives (ERC) s’estrenarà com alcalde de la vila, amb
un espectacular resultat proper
al miler de vots i cinc regidors.
És gairebé segur que l’experiència dels darrers quatre anys,
d’acord amb la CUP, que ha
baixat un regidor i s’ha quedat
amb tres, es repeteixi, però amb
el lògic canvi al capdavant de
l’Ajuntament.

que puja dos regidors -de 3 a
5-, i derrota al PSC del veterà
Paco Guisado en totes les taules,
fins i tot a les de territoris que
semblaven impossibles. La periodista podria tancar un acord
amb la nova formació independent Òdena a Fons, amb Andrés
Garcia. El “no” al polígon de
Can Morera, implacable.

Piera

ERC, amb Gerard Parcerisas, ha
obtingut la victòria, amb cinc
regidors, per davant del PSC i
el fins ara alcalde Dani Vendrell.
Junts per Catalunya, que encapçala el germà del guanyador,
Jordi Parcerisas, tindrà la clau.
De moment, un enigma.

Jordi Madrid (ERC) manté la
victòria, amb els mateixos sis regidors que tenia, i és segur que
seguirà governant amb Junts
per Catalunya de Josep Llopart,
que ha obtingut 4 representants,
també els mateixos que en el
darrer mandat. El seu projecte bicèfal ha tingut èxit i podrà
continuar amb tranquil·litat.

Masquefa

La Pobla de Clar.

Hostalets de Pierola

Xavier Boquete (PDeCAT) continua incombustible a la vila
masquefina, augmentant 400
vots però quedant-se amb els
mateixos sis regidors que tenia,
per la puja de la participació,
a un de la majoria absoluta.
Boquete serà alcalde perquè
d’altres combinacions semblen
molt difícils. O bé governa en
solitari, o podria tenir un acord
amb ERC.

Òdena

Espectacular victòria la de Maria Sayavera, per a Esquerra,

Després de 36 anys de govern
amb majories absolutes, el
PDeCAT ha perdut en aquesta
ocasió el límit dels sis regidors.
Amb cinc representants, Santi
Broch haurà de buscar en ERC
o, quasi improbable, el PSC, un
soci o bé de govern, o que li permeti governar en solitari amb
acords puntuals. La formació
independent Participa, que per
30 vots no va obtenir la victòria,
també buscarà la governabilitat, però aritmèticament és més
complicada d’aconseguir.

Sta. M. Montbui

Jesús “Txumi” Juárez ha fet
història en ser l’únic que ha
estat capaç de derrotar el socialista Teo Romero. La formació independent Ara Montbui
ha estat determinant, i, amb 6
regidors i a un de la majoria,
haurà d’arribar a una entesa
amb ERC per a fer possible el
canvi. El PSC, malgrat perdre,
també té sis regidors i provarà
també d’arribar a un acord.

Vallbona

La CUP, que s’estrenava al municipi, ha obtingut la victòria a
la primera amb Meritxell Baqué, però podria no servir de
res pel quadrúple empat amb
PSC, ERC i Junts a dos regidors. Hi ha moltes combinacions possibles. Res decidit.

Vilanova del Camí

Noemí Trucharte (PSC) ha
aconseguit “normalitzar” la
situació en el seu municipi,
en el que es presentaven, altra
vegada, una munió de candidatures, fins a deu. Trucharte li
ha guanyat la batalla a V365 de
manera contundent, i s’ha quedat amb 8 regidors a un de la
majoria. La lògica apunta a que
es podria repetir acord amb
Francisco Palacios (Vilanova
Alternativa), que continuarà,
ara sol, en el consistori.
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Marc Castells perd la majoria, Enric Conill fa un resultat
històric per a ERC, i Jordi Cuadras no repeteix l’èxit de l’Entesa
REDACCIÓ / LA VEU

M

arc Castells no podrà governar de la
mateixa
manera
que ho ha fet en els darrers quatre anys gràcies a la seva majoria absoluta. Junts per Igualada
necessitarà d’acords en els propers quatre anys, sempre que
aconsegueixi governar.
La formació que lidera Marc
Castells va obtenir 7.503 vots,
una cinquantena menys que fa
quatre anys, molts pocs, però
suficients per a perdre dues
regidors gràcies a l’augment de
la participació, que va afavorir
altres partits. Percentualment,
Junts per Igualada va assolir
sis punts menys (del 45,6% al
39%), la qual cosa l’ha condemnat a caure de la majoria
absoluta, el veritable objectiu
dels seus adversaris més immediats.
Esquerra Republicana és la formació que més pot presumir
en aquests comicis municipals,
assolint 4.217 sufragis, uns
1.800 més que fa quatre anys,
ratllant el 22% dels vots, un 7%
més, i passant dels tres als cinc

IGUALADA
Cens 			
Vots 			
Abstenció 		
Nuls 			

regidors. Enric Conill té motius suficients com per a considerar-se el veritable guanyador
de les eleccions, malgrat tenir
18 punts percentuals menys
que el seu gran adversari, Marc
Castells, a qui ningú pot obviar una victòria incontestable.
Però perdre la majoria fa mal,
sobretot quan per sota tot són
enemics que volen la cadira de
l’Alcaldia.
Jordi Cuadras i la seva formació Igualada Som-hi, una reedició de l’Entesa per Igualada
de Jordi Aymamí, no ha pogut
repetir l’èxit del seu predecessor. Pel PSC, malgrat amagar
les sigles, són altres temps, i els
Comuns, almenys a Igualada,
no són el que era Iniciativa per
Catalunya. La situació ha passat factura al periodista, que
només ha pogut repetir presència, amb quatre regidors,
els tres que ja tenien els socialistes, més el que disposaven
els “comuns” amb l’extinta formació de Decidim. Tot i això,
Igualada Som-hi ha augmentat
vots, uns 600, però insuficients
per tenir més regidors, perque
percentualment és, de fet, un

28.937
19.302 (66,70%)
9.635 (33,30%)
75 En blanc 124

2019				2015
Partit
Vots
% Rg.		 Vots
JUNTS
7.503 39,02
9 		 7.559
ERC
4.217 21,93
5
2.489
PSC
3.677 19,12
4 		 1.976
PA CUP
1.973 10,26
2 		 1.551
Cs
1.082
5,63
1
PP
651
3,39
- 		 1.023
DI-E
- 		 1.052
PxC
- 		 567
SI- Recuper
- 		
116

%
45,62
15,02
11,93
9,36
6,17
6,35
3,42
0,70

Rg.
11
3
3
2
1
1
-

punt més que fa quatre anys...
Mal resultat.
La CUP, amb la seva opció de
Poble Actiu, tampoc ha aconseguit augmentar presència en
el consistori, i repetirà dos regidors, tot i pujar poc més de
400 vots i un punt percentual.
Semblava que podrien esgarrapar vots a ERC, però no ha

estat així. Ni de bon tros.
Finalment, les dretes unionistes de la ciutat s’han canviat de
bàndol. L’històric regidor del
PP Joan Agramunt deixarà el
consistori i serà substituït per
Carmen Manchón, de Ciutadans. Els “taronges” entren
a l’Ajuntament amb la gens
menyspreable xifra d’un mi-

ler llarg de vots, i un 5,6% dels
vots, més de dos punts per sobre del PP fa quatre anys, però
pràcticament el mateix que va
aconseguir Agramunt. Hi ha
hagut transvasament de votants. El que sí que està molt
clar és que Igualada continua
essent clarament independentista: 16 regidors de 21.

El nou Ajuntament d’Igualada 2019-2023
Marc Castells
Junts per
Igualada

Pere Camps
Junts per
Igualada

Jordi Cuadras
Igualada
Som-hi

Carme Riera
Junts per
Igualada

Miquel Vives
Junts per
Igualada

Montse Montaña
Igualada
Som-hi

Marisa Vila
Junts per
Igualada

Enric Conill
Esquerra
Republicana

Quim Roca
Igualada
Som-hi

Fermí Capdevila
Junts per
Igualada

Montse Argelich
Esquerra
Republicana

Irene Gil
Igualada
Som-hi

Carlota Carner
Junts per
Igualada

David Prat
Esquerra
Republicana

Neus Carles
Poble
Actiu

Jordi Marcé
Junts per
Igualada

Iolanda Gandia
Esquerra
Republicana

Eva Pedraza
Poble
Actiu

Patrícia Illa
Junts per
Igualada

Joan Valentí
Esquerra
Republicana

Carme Manchón
Ciutadans
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Resultats a Igualada, taula per taula
Dist./Secc.

Mesa

Electors

V. vàlids

V. nuls

V.BLANC

JUNTS

ERC

SOM-HI

P.ACTIU

C's

PP

01/001

A

ARXIU HISTORIC COMARCAL

548

312

2

2

99

81

72

41

12

5

01/001

B

ARXIU HISTORIC COMARCAL

693

389

0

5

135

112

48

67

16

6

02/001

U

BIBLIOTECA CENTRAL

634

433

3

3

179

96

76

48

16

15

02/002

U

BIBLIOTECA CENTRAL

885

580

3

1

201

171

90

82

15

20

02/003

A

COL.LEGI MONALCO

611

421

0

1

205

90

54

43

15

13

02/003

B

COL.LEGI MONALCO

642

439

2

1

207

89

42

72

16

12

03/001

U

ESCOLA ÀURIA

875

526

3

4

212

131

80

58

24

17

03/002

A

ESCOLA ÀURIA

682

444

1

4

183

98

79

36

26

18

03/002

B

ESCOLA ÀURIA

779

546

2

5

255

130

62

52

29

13

03/003

A

COL.LEGI GARCIA FOSSAS

455

306

1

2

133

70

48

30

10

13

03/003

B

COL.LEGI GARCIA FOSSAS

518

364

0

2

154

87

47

43

15

16
12

03/004

A

RESIDENCIA PARE VILASECA

734

447

5

5

207

93

68

42

20

03/004

B

RESIDENCIA PARE VILASECA

880

586

3

2

258

134

84

73

21

14

03/005

A

CENTRE CIVIC

361

237

1

1

33

7

161

9

14

12

03/005

B

CENTRE CIVIC

410

269

1

0

32

12

186

10

21

8

03/006

A

COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT

640

461

2

4

170

104

62

61

38

22

03/006

B

COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT

795

576

1

6

227

131

86

60

41

25

03/007

A

COL.LEGI MONALCO

829

571

4

2

258

108

88

71

27

17

03/007

B

COL.LEGI MONALCO

920

672

2

3

286

150

105

79

27

22

03/008

A

CAP IGUALADA NORD

512

327

5

1

101

75

77

30

24

19

03/008

B

CAP IGUALADA NORD

582

400

0

1

139

80

85

31

41

23

03/009

A

COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT

623

455

0

3

193

109

67

41

29

13

03/009

B

COL.LEGI PARE RAMON CASTELLTORT

724

522

0

2

188

129

83

61

40

19

03/010

A

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

530

365

2

3

149

82

74

25

18

14

03/010

B

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

636

441

0

2

152

102

97

33

38

17

04/001

U

ANTIGA CASERNA POLICIA LOCAL

716

456

2

6

193

102

64

68

15

8

04/002

U

ATENEU IGUALADI

763

516

1

7

226

140

56

59

11

17

04/003

U

ESPAI CIVIC CENTRE

830

545

4

2

254

100

89

51

28

21

04/004

A

ESCOLA DE MUSICA

439

304

0

0

128

89

34

33

11

9

04/004

B

ESCOLA DE MUSICA

462

326

1

1

156

78

44

29

15

3

04/005

A

SALA MUNICIPAL EL XIPRERET

575

384

3

5

185

80

57

27

10

20

04/005

B

SALA MUNICIPAL EL XIPRERET

704

478

6

4

192

105

80

54

27

16

05/001

A

HOSPITAL DE DIA SANT JORDI

530

349

2

2

139

67

76

27

22

16

05/001

B

HOSPITAL DE DIA SANT JORDI

572

356

0

5

119

89

74

42

12

15

05/002

A

COL.LEGI GABRIEL CASTELLA

547

364

0

3

135

81

87

26

21

11

05/002

B

COL.LEGI GABRIEL CASTELLA

687

421

0

1

148

96

82

51

28

15

05/003

A

IES JOAN MERCADER

638

433

2

2

171

86

83

47

27

17

05/003

B

IES JOAN MERCADER

846

567

0

4

228

123

92

63

43

14

05/004

A

P.P. CAPUTXINS

546

400

3

4

137

84

91

34

41

9

05/004

B

P.P. CAPUTXINS

580

402

1

2

149

92

87

33

31

8

05/005

U

CENTRE DE SALUT ANOIA

521

261

3

1

80

45

80

14

26

15

05/006

A

CENTRE DE DIA MONTSERRAT

316

166

0

0

31

18

88

2

19

8

05/006

B

CENTRE DE DIA MONTSERRAT

291

130

0

1

25

14

62

4

17

7

05/007

A

CASAL CIVIC MONTSERRAT

848

567

1

4

189

109

165

43

43

14

05/007

B

CASAL CIVIC MONTSERRAT

1.038

713

3

5

262

148

165

68

42

23

28.947

19.227

75

124

7.503

4.217

3.677

1.973

1.082

651

TOTALS

EN VERMELL: Primera posició. EN VERD: Segona Posició.
Els igualadins van repetir la
seva opció de vot clàssica.
Junts per Igualada (l’antiga
Convergència), va assolir la

victòria a tots els districtes
d’Igualada, si bé no pot dir el
mateix en segons quins barris,
on continua imposant-se el

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

PSC, en aquests comicis Igualada Som-hi. Efectivament, de
les 45 meses de la ciutat Junts
per Igualada va guanyar a totes menys a 5, les que corresponen als barris de Fàtima (2)
i al barri de Montserrat (3).
Un “clàssic” que es repeteix
cada vegada.
La segona posició, per a ERC
en la majoria de meses
En aquesta pàgina també podeu veure qui va assolir la se-

gona posició, quelcom que és
força interessant per a comprovar la penetració de forces
com Junts per Igualada, Igualada Som-hi o ERC, en determinats punts de la capital de
l’Anoia. Així, podem veure
com Esquerra Republicana va
assolir el segon lloc en 34 meses, totes les del centre i nord
de la ciutat a excepció de Fàtima i la zona de les Comes I i el
seu entorn. Al districte cinquè
és on ERC flaqueja més, tant a

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

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada
* Relacions amb l'administració
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)
* CivilAdministradors
(consum, de
contractes,
família)
finques
* Administració de finques
* Mediació

La formació de Marc
Castells es va imposar
en totes les meses de la
ciutat menys a Fàtima i
el barri de Montserrat,
feus tradicionals
del PSC
l’entorn de La Masuca com al
barri del Sant Crist i a Montserrat.
El PSC, segon en set meses
Per la seva banda, la formació
que lidera Jordi Cuadras es va
imposar a cinc meses, com ja
hem comentat, i va assolir el
segon lloc en set més, a les Comes I i l’entorn de l’Hospital i
la Masuca, el carrer Lleida i el
barri de les Flors.
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Comença la ronda de converses, i agafa força un acord de
Junts amb Esquerra almenys per a la investidura de Castells
REDACCIÓ / LA VEU

L

a força guanyadora de
les eleccions, Junts per
Igualada, ha perdut la
majoria absoluta. Això significa que Marc Castells necessita 11 vots per a ser proclamat
Alcalde el proper 15 de juny, i
només en té 9. N’hi manquen
2. Conseqüentment, ha hagut
d’obrir una roda de converses
amb altres partits per explorar
possibilitats d’acord.
L’alcalde en funcions voldria
que la capital de l’Anoia tingués un govern inequívocament independentista. “Hauria de ser així”, ha explicat a
La Veu. “Portem des del 2011
fent governs independentistes
a la ciutat, i aquesta és una lògica que hauria de continuar,
tenint en compte tot el que ha
passat en aquest país, i tot el
què ha de passar. No s’entendria d’una altra manera”. Castells creu que “hi ha diverses
fórmules per continuar aquesta línia i que són possibles”,
sense explicar quines.
Tot i la claríssima voluntat d’un
acord amb Esquerra, Castells
ha iniciat “per cortesia i obligació de la força més votada”
una ronda de contactes amb
les forces polítiques, “i estem
explorant diverses possibilitats, des de governs de coalició, que creiem que és el que
la ciutat requereix, perquè es
necessiten governs forts per
poder tirar endavant els projectes de ciutat. Tampoc descartem governar en solitari,
sinó hi hagués cap acord, fent
acords puntuals”.
A l’actual alcalde en funcions
no li agrada gens que hi hagi
la possibilitat d’una entesa en
la que ell no sigui l’alcalde. “No
és el que han volgut la majoria
dels igualadins. Les eleccions
les ha guanyades un partit, i
això normalment a la ciutat
sempre s’ha respectat. Els ciutadans no entendrien un canvi
quan hi ha una força que ha
guanyat clarament i ha mantingut el percentatge de vots.
Un coalició de partits perde-

Tot i que s’explora un
acord per fer alcalde el
republicà Enric Conill
amb una reedició del
pacte d’esquerres del
1992, té, de moment,
poques possibilitats
dors algú podria considerar-ho
un frau democràtic. S’ha de
preservar el què vol la majoria”.
Inici de contactes
Ja s’han començat els primers
contactes. D’inici, sembla que
Castells ha ofert un acord a
ERC per garantir, almenys, la
seva proclamació com alcalde
el proper 15 de juny, en el ple
d’investidura.
Després quedarà un mes de
temps per a poder elaborar el
cartipàs i la distribució de regidories, i veure si finalment
els republicans repeteixen un
acord de govern com el què ja
van tenir el 2011. La diferència,
però és clara: llavors Castells
tenia 10 regidors, i Esquerra
només dos. Ara la cosa queda
entre 9 i 5. Les condicions seran significativament diferents,
i més favorables als republicans, que fins i tot podrien reclamar un temps d’Alcaldia.
També és possible que Junts per
Igualada governi en solitari,
obligada a buscar pactes amb
ERC, especialment si tenim en
compte que la formació republicana té més poder institucional, probablement també a la
Diputació, on comptarà amb el
Diputat Provincial, que podria
ser el mateix Enric Conill... El
PDeCAT ja no té tan pes com
abans, i Castells ho sap. Aquest
serà un factor que pesarà molt.
D’altra banda, l’aritmètica també fa possible altres fórmules,
que passarien per convertir
Enric Conill en el primer alcalde republicà d’Igualada des
dels temps de la II República.
Això només pot passar amb el
suport dels vots de Poble Actiu
i... d’Igualada Som-hi. Onze
vots justos.
Aquesta opció, però, no té

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT
www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

Junts per Igualada, celebrant la victòria a les eleccions, diumenge al vespre a la Rambla. / JOAN GUASCH

massa simpatia a les files socialistes, que pesen, i bastant, a
la formació de Jordi Cuadras.
“És l’obligació del partit que
ha guanyat les eleccions obrir
converses, i en això estem. No
hi ha res més”, ha dit el candidat. Si bé la reedició d’un pacte
tripartit com el de 1992 podria
tenir sentit en anys anteriors,
la situació actual del país ho fa

molt complicat. A més, Cuadras pensava convertir-se en
una alternativa sòlida de govern a Igualada de cara a les
eleccions del 2023... Però no
comptava que Conill l’avançaria amb tanta rapidesa i distància per l’esquerra. Sigui com
sigui, s’auguren quatre anys
de mandat molt interessants a
l’Ajuntament. Per fi, política.

Castells titlla de “frau
democràtic” que es fes
un govern de coalició
“de partits perdedors”,
perquè “la gent no ho
entendria. Cal un govern de coalició
independentista”
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Valoracions de tota mena entre els partits polítics igualadins
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls diferents partits polítics que es presentaven
a les eleccions municipals d’Igualada han fet aquests
dies l’habitual valoració dels
resultats.
Junts per Igualada
Junts per Igualada ha guanyat
àmpliament les eleccions municipals. L’alcalde en funcions
i cap de llista més votat, Marc
Castells, agraeix el gran suport
rebut a les urnes i assegura que
“l’obra de govern feta fins ara
i el projecte que hem proposat per als propers anys han
estat molt ben valorats per la
ciutadania, que ens ha donat
el seu suport de forma clara i
diàfana”. Ha agraït també “la
feina de totes les persones que
s’han implicat de manera molt
important per fer arribar a tothom el nostre missatge durant
la campanya electoral”.
Amb aquests resultats, Castells
assegura que “Junts per Igualada ha de governar els propers anys i ho volem fer, com
fins ara, cercant els consensos
necessaris, de manera oberta i
propera a les persones, apostant pel creixement de la ciutat
i per la seva consolidació com

Marc Castells, votant el passat diumenge. / MANEL MARIMON

una capital referent, una ciutat
universitària, dinàmica, oberta a la natura i que garanteix el
benestar de tothom”.
Marc Castells, que opta a ser
escollit novament alcalde per
als propers quatre anys en el
ple de constitució del proper
15 de juny, també trasllada
l’enhorabona a les altres candidatures que han obtingut
representació i es mostra convençut que “tots sabrem treballar amb respecte a la institució
i estima per la nostra ciutat,
amb l’objectiu de garantir la
governabilitat per seguir fent
d’Igualada una ciutat millor
per a tothom”.
Esquerra Republicana

L’equip de Poble Actiu, en el darrer acte de campanya. / POBLE ACTIU

Jordi Cuadras i el seu equip, la nit electoral. / JOAN GUASCH

Els republicans agraeixen als
4217 igualadins i igualadins
que els han fet confiança atorgant-los el millor resultat de
la història. ERC és l’únic partit que ha crescut en regidors,
vots i percentatge. L’alcaldable Enric Conill assenyala que
“ara és l’hora de fer política,
amb responsabilitat i amb l’objectiu de millorar la vida dels
ciutadans”.
Diumenge els republicans van
celebrar els bons resultats obtinguts a Igualada. Conill afegeix que “estem molt contents
de la feina feta i de la confiança
que els igualadins i igualadines
han dipositat en nosaltres com
a segon partit de l’ajuntament
amb força i ben posicionats” i
assegura que “Igualada ha decidit que no hi hagi majories
absolutes i que per tant es faci
política a la ciutat. Ara és l’hora de la política i fer-ho amb
responsabilitat i sempre amb
l’objectiu de millorar la vida
dels igualadins”.
Els republicans destaquen que
“descriptivament veiem com
els ciutadans i ciutadanes han
votat majoritàriament opcions
alternatives al fins ara govern
d’Igualada, concretament el
61% dels votants de la ciutat”
i destaquen que “les opcions
progressistes d’aquesta ciutat
han obtingut prop de 10.000
vots, 2500 vots més que el govern municipal i 11 regidors,
2 més del que ha obtingut el
govern municipal d’Igualada”.
Davant d’aquest nou escenari
els republicans asseguren que
“parlarem amb tothom, sense
apriorismes i explorant totes
les opcions per tal de fer una
Igualada molt millor i millorar
la vida als ciutadans i ciutadanes d’Igualada i amb l’objectiu
de buscar la millor manera
d’implementar les propostes
que hem anat plantejant”.
Igualada Som-hi
La candidatura de progrés
Igualada Som-hi (PSC - Co-

L’equip d’Esquerra, al Passeig Verdaguer. / ERC

muns - Igualada Oberta) ha fet
una valoració molt positiva del
resultat de les eleccions municipals de diumenge i dels 3.677
vots rebuts.
Un cop conegut el recompte,
el candidat Jordi Cuadras destaca que “la ciutat comença a
marcar un canvi de tendència
respecte les últimes eleccions
municipals i Igualada Somhi estem en consonància amb
aquesta nova tendència perquè
guanyem prop de 700 vots. Per
tant, aquest projecte d’acord
que és Igualada Som-hi, ha
aconseguit sumar suports fins
arribar als 3.677 vots. Estem
molt ben situats i donem les
gràcies a totes les igualadines i
els igualadins que ens han fet
confiança”.
Cuadras també ha recordat
que “durant tota la campanya
hem dit que avui no acaba res,
sinó que comença tot i, efectivament és això el que fem: avui
comença tot. Sabem d’on partim i sabem on volem arribar.
Hem iniciat un camí que durant 4 anys estarem recorrent
per estar al servei de la ciutat
i perquè l’esquerra progressista
guanyi i sigui majoritària per a
fer el canvi. Hem vingut a fer
política i no a estar en política
i això és el que farem durant el
proper mandat”.
El candidat d’Igualada Som-hi
també ha destacat que “hem fet
una gran campanya, hem treballat moltíssim i, alhora, ens
ho hem passat molt bé. Hem
insistit amb el nostre missatge
de ser l’altaveu d’aquells que no
en tenen i d’aixecar la bandera
de la lluita pels drets a la ciutat.
Moltíssima gent s’ha sentit interpel·lada per aquest missatge
i hem aconseguit aglutinar tot
de col·lectius que se sentien
invisibles i que nosaltres hem
fet visibles. Tot el que hem viscut durant la campanya, ha fet
d’Igualada Som-hi un moviment de la gent i d’esperança.
Ens quedem amb això i volem
continuar sent això. I el creixe-

ment electoral que hem tingut
demostra que som aquest moviment”.
Jordi Cuadras ha felicitat Junts
per Igualada i Marc Castells
per la seva victòria a la ciutat.
Poble Actiu
Amb dos regidors, Poble Actiu
s’ha quedat amb els mateixos
que tenia. La cap de llista, Neus
Carles, explica que “estem
contents perquè hem crescut
amb més de 400 vots i incrementant un 27% els resultats
obtinguts per la CUP Igualada
el 2015. Encara que ens hagués
agradat tenir el tercer regidor,
creiem que és important valorar positivament l’increment
de vots que hem tingut tenint
en compte la baixada general
que han tingut la majoria de
les candidatures d’esquerra
transformadora, tant CUPs
com Comuns”.
Carles afegeix que “ara, com
a assemblea, farem valoració
tant de la campanya com dels
resultats obtinguts i decidirem
quina línia hem de seguir a
partir d’ara”.
Ciutadans
La nova regidora a l’Ajuntament de Ciutadans, Carmen
Manchón, ha fet, com és lògic,
una “valoració molt positiva
perquè no teníem representació a l’Ajuntament i hem aconseguit entrar. A partir d’ara
Ciutadans serà més visible a
Igualada i podrem disposar
d’informació que no teníem”.
Manchón afegeix que “serem
una veu que farà propostes en
positiu”.
Partit Popular
El PP s’ha quedat fora del consistori igualadí, en el que tenia
presència des de fa dècades. El
seu líder, Joan Agramunt, ha
explicat que “no han estat uns
bons resultats i cal assumir-ne
les responsabilitats, ens toca
fer un pensament i el partit ha
de treballar per a recuperar-se”.
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Carles Puigdemont s’imposà
clarament a les Europees
La candidatura de
Junts per Catalunya va
obtenir a l’Anoia
el 30,8% dels vots,
sis punts per damunt
d’ERC i Oriol
Junqueras

REDACCIÓ / LA VEU

L

a candidatura de Junts
per Catalunya, que encapçalava el President
Carles Puigdemont, es va imposar clarament a Igualada i
comarca en les eleccions europees que també es celebraven el passat diumenge. En
general, Puigdemont, Comín
i Ponsatí, els tres primers
candidats, van superar ERC,
que encapçalava el pres polític Oriol Junqueras, per uns
sis punts percentuals.
A Igualada, Puigdemont va
arrasar literalment amb el
40,2% dels vots (7.690, uns
dos-cents més que els assolits
per Marc Castells), mentre
que Esquerra es va quedar
amb el 24,6%, a molta distància, amb 4.709 sufragis,
uns 500 més que els que va
aconseguir Enric Conill a les
municipals. El PSC segueix a
més distància, amb 3.132 vots
i el 16,3% de percentatge, i
Ciutadans, més lluny encara
amb 1.132 paperetes i el 5,9%.
A tota la comarca de l’Anoia,
també Junts per Catalunya
va assolir la victòria, amb el
30,8% dels vots, sis punts per
damunt d’ERC, que en va arreplegar el 23,9%. Aquí les
distàncies respecte el tercer
classificat són molt menors,
doncs el PSC es va quedar
només dos punts per sota dels
republicans (21,1%). Ciutadans va quedar en quarta posició, molt lluny de la resta,
amb el 7,7%.

ANOIA

Cens 			
Vots 			
Abstenció 		
Nuls 			
En blanc 		

89.532
58.506 (65,35%)
31.026 (34,65%)
249
442

2019		
Partit Vots
%
JxCAT 17.965 30,84
ERC
13.971 23,98
PSC
12.305 21,12
Cs
4.512 7,74
Comuns 3.958 6,79
PP
2.296 3,94
VOX
927
1,59
PACMA 854
1,47
CV-EC 150
0,26
PCPC 93
0,16
Pirates 87
0,15
R.Cero 80
0,14
IFem
78
0,13
PCTC 57
0,10
CEX
43
0,07
VOLT 40
0,07
CPE
38
0,07
ALTER 37
0,06
ADÑ
23
0,04
PH
21
0,04
FAC
19
0,03
MCR
17
0,03
PACT 17
0,03
IGRE
14
0,02
SAIn
10
0,02
Contigo 7
0,01

2014		
Vots
%
10.359 25,96
10.508 26,33
5.542 13,89
1.976 4,95
1.420 3,56
3.267 8,19
98
0,25
529
1,33
72
0,18
207
0,52
59
0,15
56
0,14
18
0,05
10
0,03
45
0,11
39
0,10
32
0,08
10
0,03
5
0,01

IGUALADA

La Fira per
remenar,
triar,
comprar
i gaudir

2009		
Vots
%
16.452 53,94
3.568 11,70
9.997 32,77
56
0,18
4.868 15,96
162
0,53
52
0,17
33
0,11
17
0,06
13
0,04

Cens 			
Vots 			
Abstenció 		
Nuls 			
En blanc 		

28.905
19.156 (66,27%)
9.749 (33,73%)
52
101

2019		
Partit Vots
%
JxCAT 7.690 40,25
ERC
4.709 24,65
PSC
3.132 16,39
Cs
1.132 5,93
Comuns 885
4,63
PP
757
3,96
VOX
217
1,14
PACMA 196
1,03
CV-EC 37
0,19
Pirates 30
0,16
R.Cero 25
0,13
PCPC 23
0,12
IFem
20
0,10
CEX
15
0,08
VOLT 15
0,08
AxSÍ
14
0,07
IZQP
12
0,06
PCTC 12
0,06
PUM+J 12
0,06
CPE
10
0,05
MIEL
9
0,05
ALTER 8
0,04
CEUS 8
0,04
FAC
7
0,04
CXE
6
0,03
IGRE
5
0,03
ADÑ
4
0,02
MCR
4
0,02
PH
4
0,02
PACT 3
0,02
Contigo 1
0,01
SAIn
1
0,01

2014		
Vots
%
4.638 32,66
4.140 29,15
1.408 9,91
554
3,90
332
2,34
1.098 7,73
41
0,29
109
0,77
65
0,46
25
0,18
14
0,10
10
0,07
2
0,01
3
0,02
6
0,04
13
0,09
2
0,01
8
0,06
-

2009		
Vots
%
6.908 64,66
1.437 13,45
2.877 26,93
21
0,20
1.564 14,64
52
0,49
14
0,13
5
0,05
2
0,02
5
0,05

Fira multisectorial
de la comarca
al centre
d’Igualada
66a EDICIÓ
www.firanoia.cat

Amb Drons, Escacs, Play station,
Caminada popular, Petanca,
Robòtica i molt més...

31 de MAIG al 2
de JUNY de 2019
EN CONVENI AMB:

COL·LABORA
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Igualada
Cap de setmana de FirAnoia i de Nit de Shopping
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada es prepara per
viure des d’avui i fins diumenge tres dies intensos
de FiraAnoia, el certamen anual multisectorial per excel·lència de la ciutat. La consellera
d’Empresa, la igualadina Àngels Chacón, serà l’encarregada
d’inaugurar la fira, avui divendres a la tarda. De FirAnoia en
podeu llegir un ampli reportatge a La Revista de La Veu,
que avui adjuntem amb aquest
periòdic.
D’altra banda, per vuitena vegada, desenes de comerços,
restaurants i serveis prenen
part activa en Igualada Nit de

La consellera d’Empresa, la igualadina Àngels Chacón, inaugurarà
avui FirAnoia, de la
qual en podeu llegir un
ampli reportatge a La
Revista de La Veu
Shopping, una promoció que
converteix la nostra ciutat en
la capital comercial per aquell
dia. En un ambient festiu amb
l’afluència de milers de persones, Igualada Nit de Shopping
omplirà de contingut les places
i carrers de la ciutat.
Igualada Nit de Shopping consisteix en l’obertura voluntària

dels establiments comercials
de manera excepcional fins a
les 12 hores de la nit, també en
accions i activitats promocionals de les botigues davant dels
mateixos establiments comercials, amb l’objectiu de crear
afluència de públic i animar les
vendes. Cadascún dels comerços participants farà ofertes,
descomptes i preus especials
només per aquell dia, encara
que hi haurà un denominador
comú. És la “Ciutat 10”, que
simbòlicament indicarà el descompte mínim de 10%, o preus
de 10 € en productes i serveis
amb els que es promourà la
jornada amb l’objectiu de fer
entrar els clients a les botigues.

Acord entre Fira
d’Igualada i Servisimó

El mercat de cooperatives escolars,
aquests dies al Passeig Verdaguer
REDACCIÓ / LA VEU

A

quest dissabte al
matí, dia 1 de juny,
tindrà lloc al Passeig
Verdaguer d’Igualada el mercat de cooperatives escolars,
creades pels alumnes del curs
de 5è de primària, en el marc
del programa Cultura emprenedora a l’escola, impulsat
per la Diputació de Barcelona
i coordinat, a nivell local, pels
departaments d’Ensenyament
i de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament d’Igualada.
Enguany el mercat està inclòs
dins els diferents actes de FirAnoia.
Les cooperatives participants
seran Crea’t Marista i Magia
Marista dels Maristes Igualada, Escoomix i Escoo&Company de les Escolàpies, Imaginar per crear i Fullshop de
l’Acadèmia Igualada, Evac i
Energi.coop de l’Emili Vallès,
Mavets i Mopins, del col·legi
Monalco, Cre@ant_somnis
de l’escola Mare del Diví Pastor, Montupia i Màgic Shop
de l’Escola Pia i Platicraks
del Gabriel Castellà. A les
diferents parades oferiran els
productes elaborats durant
el curs i els assistents podran
comprar articles de bijuteria
i de regal o elements de decoració per la llar, entre altres, la majoria d’ells fets amb
materials reciclats. El mercat
estarà obert entre les 10 i les

REDACCIÓ / LA VEU

L

a setmana passada les
oficines de Fira d’Igualada van ser protagonistes de la renovació de la
col·laboració entre Servisimó
i Fira d’Igualada. Joan Domènech, president de Fira, i
Francesc Pua, gerent de Servisimó, van signar aquest nou
conveni que porta renovant-se
des de ja fa 5 anys.

13h i les parades estaran ubicades al Passeig Verdaguer,
entre els carrers Esquiladors
i Sant Vicenç.
Al llarg del curs, els alumnes
han constituït una cooperativa, n’han elegit la junta,
n’han redactat els estatuts,
han fet l’aportació de capital inicial, han dissenyat un
logotip, han escollit els productes, després de fer un petit estudi de mercat, i els han
produït per després vendre’ls
al mercat. També han passat
per l’Ajuntament d’Igualada
per registrar la cooperativa i
participar d’una sessió d’assessorament i van ser rebuts
per l’alcalde, a qui van sol·li-

citar el permís d’instal·lació
del mercat a la via pública.
Han participat, a més, en una
sessió de cooperativisme per
part d’un tècnic de l’Ateneu
Cooperatiu de la Catalunya
Central. Una part dels beneficis que obtinguin amb
la venda dels productes del
mercat els destinaran a diferents ONGs locals.
Igualada participa en el projecte des dels seus inicis, al
curs 2011/2012. En aquestes
vuit edicions, més d’un miler
d’alumnes d’escoles de la ciutat han passat pel projecte,
creant més de seixanta cooperatives escolars gràcies a
aquest programa.

Aquesta estreta col·laboració
de patrocini, que té una durada d’un any de vigència, implica el patrocini de Servisimó
de totes les activitats firals de
l’any a canvi de publicitat a
tots els suports físics i online
de Fira d’Igualada.
Fira d’Igualada aplaudeix
aquesta renovació de col·laboració que, un any més, uneix
l’entitat amb aquesta empresa
d’automoció.

Espectacular Masterclass benèfica
de Zumba a la plaça de Cal Font

5.500 euros recaptats, 601 entrades venudes i prop de 80
empreses col·laboradores. Són
les xifres de la 4a Masterclass
benèfica de zumba de Som
Prematurs que es va celebrar el
diumenge 26 de maig a la pla-

ça de Cal Font. Amb aquestes
dades, la Masterclass demostra que continua creixent i es
consolida en el calendari d’esdeveniments solidaris de la
ciutat i de l’Associació.
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A la presó per robar en Darrer ple municipal del mandat,
magatzems i trasters
d’adéu a 13 regidors
d’Igualada i Vilanova
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

ls Mossos d’Esquadra de la comissaria
d’Igualada van detenir
el passat dia 20 de maig un
home, de 42 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilanova del Camí, com a presumpte
autor de vuit delictes de robatori amb força, un delicte de
robatori a interior de vehicle,
un delicte de robatori i furt
d’us de vehicle i un delicte de
robatori amb violència i intimidació.
Investigació a
principis d’any
La investigació es va iniciar a
principis d’any quan els Mossos van detectar un augment
de robatoris en magatzems i
trasters d’Igualada i Vilanova del Camí.
Durant la investigació es va
sostreure una motocicleta
d’un magatzem d’Igualada.
Després de diverses indagacions, els investigadors van
identificar l’autor i van localitzar la motocicleta sostreta,
juntament amb altres objectes robats.
Poc després, els mossos van
poder relacionar alguns
d’aquests objectes amb altres robatoris. Finalment, el
passat 20 de maig, els mos-

Al detingut, amb
nombrosos antecedents,
també se l’acusa d’un
robatori violent en un
bar, un robatori i furt
d’ús de vehicle a motor
i un robatori a interior
de vehicle
sos van localitzar i detenir el
presumpte autor del robatori
i furt d’ús de la motocicleta, i
també se’l va relacionar amb
vuit robatoris amb força i un
robatori a interior de vehicle.
Paral·lelament, també se’l
va vincular amb un robatori
violent en un bar d’Igualada, en què va intimidar els
treballadors del bar amb un
tornavís per sostreure’ls-hi
diners.
Investigació oberta per
possibles altres fets
delictius
La investigació continua oberta i no es descarta que el detingut pugui estar implicat en
altres fets delictius.
El detingut, amb nombrosos
antecedents, va passar el dia 24
de maig a disposició del jutjat
d’instrucció en funcions de
guàrdia d’Igualada, el qual va
decretar el seu ingrés a presó.

D

imarts es va celebrar
l’últim ple del mandat que, més enllà
de l’aprovació de subvencions
a entitats sense ànim de lucre i l’aprovació de les festes
locals de l’any 2020, va servir
per acomiadar a 13 dels 21 regidors, que ja repetiran en el
proper mandat.
Sis dels 11 que formaven el
grup del PDeCAT no repetiran, són Jordi Pont, Rosa Plassa, Montse Duch, Jordi Batalla, Maribel Cuadras i Mireia
Duran. Per part d’Esquerra,
Josep Maria Palau i Carolina Telechea tampoc hi seran.
Els fins ara regidors del PSC,
Jordi Riba i Xavier Figueres
també van assistir ahir al seu
últim ple municipal, igual
que Albert Mateu de la CUP,
Dario Castañé de Decidim i
Joan Agramunt del PP. De
fet, aquest últim abandona
l’Ajuntament de servir durant 20 anys com a regidor,
els mateixos que els regi-

Regidors com Joan
Agramunt, Jordi Pont,
Jordi Riba o Xavier
Figueres, històrics en
el consistori, van dir
dimarts adeu al plenari
municipal
dors socialistes.
Discursos emotius
Durant el punt de precs i preguntes, els regidors més vete-

rans que abandonen el saló de
plens van prendre la paraula,
en un dels moments més emotius que es recorden en molt
de temps en el consistori. Per
uns minuts, la política va fer
un pas al costat per a deixar-se
escoltar pels sentiments de
dues dècades d’anècdotes i de
servei a la ciutat.
La propera sessió plenària
serà la de constitució del nou
Ajuntament i la tria de l’alcalde, que serà el dissabte 15 de
juny, probablement a les 12
del migdia.

FESTA DEL
TIMBALER
Fira de la Guerra del Francès · 1808

Vine els dies 17,19 i 20 de juny a conèixer
l’ortodòncia invisible

PROMOCIÓ ESPECIAL
ESTUDI GRATUÏT

El Bruc, 1 i 2 de juny de 2019
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El 15 de juny, jornada formativa
per unes festes d’estiu segures
REDACCIÓ / LA VEU

D

es del Servei Comarcal de Joventut
de l’Anoia i dins del
marc del programa GPS Jove
(Grup Promoció Salut), juntament amb l’Àrea d’Igualtat de
Gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
es posa en marxa la 3a edició
de la formació per entitats
i joves de la comarca: Festes
de Qualitat amb la intenció
d’apoderar els i les joves com a
agents actius i transformadors
de certes dinàmiques relacionades amb l’oci nocturn.
L’objectiu de la jornada és debatre i treballar sobre la prevenció de riscos derivats del

consum d’alcohol i drogues en
els espais d’oci i en com podem
reduir i/o prevenir les actituds
sexistes i la violència masclista
que trobem present en aquests
espais de la mà d’expertes en la

matèria.
Es tracta d’un taller formatiu
de 4h de durada i es durà a
terme el dissabte 15 de juny al
matí, de les 9:30h a les 14h, a
l’Oficina Jove de l’Anoia (Consell Comarcal de l’Anoia – Plaça St. Miquel 5, d’Igualada).
Es convida a participar a totes
les entitats i grups de joves que
organitzen activitats d’oci nocturn en els seus municipis per
tal de construir plegats unes
festes més segures. En finalitzar la sessió es lliurarà un certificat d’aprofitament als i les
assistents.
Els interessats/des poden formalitzar la seva inscripció a
través de la pàgina web anoia
jove.cat

Els psicòlegs de l’Anoia posen llum
davant la foscor sobre el suïcidi

Ramona Casanovas
celebra 100 anys

REDACCIÓ / LA VEU

E

l 29 de maig, Ramona Casanovas Burrull,
nascuda a la Pobla de
Claramunt, ha complert 100
anys d’edat.
Per celebrar el centenari,
ha rebut la visita del Gerent
del Consorci Sociosanitari
d’Igualada, Jordi Ferrer, i de la
Directora Tècnica, Maria Àngels Riba, que li han traslladat
la seva felicitació. L’acte s’ha
dut ha terme a la Residència
Pare Vilaseca, on viu actualment, i l’homenatjada ha estat
acompanyada per la seva fa-

mília, companys de residència
i personal del centre.
L’espòs de la Ramona, en Pere
Escudé Mabras, també va arribar a ser centenari i va celebrar els seus 100 anys el 15 de
juliol de 2017 a la Residència
Pare Vilaseca.
S’ha obsequiat la Ramona amb
un ram de flors i un conjunt de
productes, i se li ha entregat la
medalla que la Generalitat de
Catalunya concedeix als centenaris. També ho ha celebrat
amb un pastís commemoratiu
dels seus 100 anys i amb un
tast de cava. Enhorabona Ramona!

Coca-Cola premia
un jove igualadí per
un relat breu
REDACCIÓ / LA VEU

APPA / LA VEU

E

l passat dimarts 21 es
va fer la xerrada “el suïcidi a les diferents etapes del cicle vital” proposada
per APPA-Associació de Psicòlegs i psicòlogues de l’’Anoia
en el cicle mensual que ofereix
a la biblioteca.
La xerrada va comptar amb
una trentena de persones interessades en conèixer, debatre
i aprofundir en el diàleg sobre un fet tan malauradament
habitual i, alhora, tan ocult en
el dia a dia. A l’inici, la psicòloga Pilar Arbós va parlar de
les dades actuals sobre suïcidi
en cada etapa de la vida, força
alarmants, dels signes d’alerta
de la problemàtica, va fer una
proposta de sistemes de prevenció a diferents nivells, del
dol del /la supervivent i dels
recursos existents amb els que

es pot comptar. Seguidament,
Andrés Giménez, va parlar
com a testimoni de la seva experiència en la mort de la seva
primera dona. En Darío Nogués, igualadí, va parlar també des d’una doble vessant,
com a supervivent i també
com a director del grup de
supervivents d’APSAS, l’associació de suport al fenomen
suïcidi, que actua a Girona i
Sabadell.
Aquesta riquesa de visions va
afavorir que es parlés del suïcidi tant des de la part racional, com de la més emocional,
des del cor. La varietat de les
preguntes d’un públic atent
i implicat, va fer encara més
intens el diàleg. Es va apel·lar
a que cadascú de nosaltres
tingui una actitud proactiva i
funcional per detectar i tractar el fenomen suïcida, es van
proposar plans locals d’ ac-

tuació, coordinats a nivell de
consorci sanitari o de taula de
salut mental o serveis socials.
Actualment, valorem en negatiu la inactivitat de la taula
de salut mental i exposem des
de la nostra associació la necessitat que estigui activa per
coordinar diferents necessitats que hi ha sobre la taula a
nivell de salut mental.
Des d’APPA volem agrair
l’assistència de tot el públic i
l’emplacem a una nova trobada en el cicle de xerrades de
l’ any 2019-2020, per tornar a
parlar del suïcidi, entre d’altres temes de salut mental.
I també a seguir la confecció
d’un treball exhaustiu que
culminarà en un llibre sobre
suïcidi per part d’una de les
assistents a la xerrada, a qui
naturalment
convidarem
des d’APPA a presentar-lo a
la ciutat.

C

oca-Cola ha premiat,
en un acte celebrat al
parc temàtic de Port
Aventura de Tarragona, als 54
finalistes de la 42a edició del
Premi Coca-Cola Relat Breu
de Catalunya. Els 18 participants que han estat classificats
en primera posició passen directament a la fase final, en la
que es determinarà el guanyador del concurs. Entre ells hi
ha el jove Bernat Solé Bacardit,
de l’Escola Maristes Igualada.
En aquesta edició hi han participat un total de 2.192 alumnes
de segon d’ESO de 358 escoles
de tota Catalunya. L’acte ha
estat presidit per Igone Bartumeu, Gerent de comunicació
de l’àrea est de Coca-Cola European Partners i Pere Mayans,
cap del Servei d’Immersió i
Acolliment Lingüístics. A l’acte
han assistit els guanyadors i els
seus familiars i professors.
Després d’escriure un relat breu
a classe i de passar una primera
selecció per part del professo-

rat, els alumnes van participar
en una prova convocada per
Coca-Cola, en la que el Departament d’Educació de la Generalitat va proposar un tema en
comú per a tots els alumnes.
Els relats resultants d’aquesta
prova han estat avaluats per un
jurat especialista, amb figures
com l’escriptora, periodista i
política Isabel Clara Simó; el
director de TV3, Vicent Sanchís; l’escriptor i periodista Màrius Serra; l’exvicepresident de
la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira; el professor i pedagògic Joaquim Arenas; Josep
Moragues Josa d’Òmnium cultural; l’escriptora Care Santos
i el cap del Servei d’Immersió
i Acolliment Lingüístic Pere
Mayans Balcells.
Tots els classificats en primer
lloc, un total de 18, juntament
amb la seva família, professors
i directors dels centres, assistiran a un acte final el proper 19
de juny al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i en el que es desvetllarà
el veredicte.
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L’igualadí Xavier Cuadras,
nou director de l’Idescat
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Govern de la Generalitat ha nomenat aquesta setmana
l’igualadí Francesc Xavier
Cuadras Morató director de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Nascut a
Igualada el 1965, és llicenciat
en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la Universitat de Barcelona i doctor en
Economia per la University of
York (Regne Unit).
Des de l’any 2001 i fins avui, ha
estat professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i director de
l’Escola Superior de Comerç
Internacional
(ESCI-UPF)
(2005-2019), centre universitari adscrit a la UPF. A la
UPF ha exercit, entre d’altres
càrrecs, com a sotsdirector
del Departament d’Economia
i Empresa (2015-2018) i de

Darrera sessió del
Consell dels Infants
REDACCIÓ / LA VEU

cap d’estudis de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials (2000-2002).
Cuadras també és professor
afiliat de la Barcelona Graduate School of Economics. Entre el 1993 i el 2003 ha estat
Visiting Scholar a la University of Pennsylvania (EUA) i
a la University of Rochester
(EUA) l’any 1995.
La seva docència i recerca
abasta diferents camps, com
la macroeconomia, el mercat
de treball i l’economia po-

lítica. Ha publicat diversos
llibres i articles científics en
revistes espanyoles i internacionals. També ha dirigit i
ha participat en nombrosos
projectes de recerca de caire competitiu. Ha col·laborat
amb les agències d’avaluació
de la recerca universitària de
la Junta d’Andalusia (20162019) i el Govern espanyol
(2015-2017). L’any 2006 va rebre el Premi d’Investigació del
Consell Econòmic i Social de
l’Estat.

Avança el projecte de Mobilitat
Connectada que impulsa el Consell

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat divendres 17
de maig al Campus
Motor Anoia va tenir lloc una reunió de socis
del projecte PECT (Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial) que lidera el
Consell Comarcal que té com
a objectiu principal la transformació i sostenibilitat econòmica de la comarca a partir
d’un dels seus àmbits sectorials d’especialització i diferenciació territorial, el motor i les
tecnologies facilitadores en el
desenvolupament del vehicle
connectat i la mobilitat.

Van assistir com a socis el Centre Tecnològic i2cat, el Clúster
de la Indústria de l’Automoció
de Catalunya (CIAC), l’Associació de Municipis per al
Transport Urbà (AMTU), la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’Ajuntament de
Castellolí, la Unió empresarial de l’Anoia (UEA) i el propi
Consell Comarcal de l’Anoia.
Van estar presents també a la
reunió com a entitats col·laboradores del projecte, l’Associació TIC Anoia i la multinacional Cellnex Telecom. Aquests
darrers com a assessors tecnològics del projecte, atesa la
inversió tecnològica realitza-

da al Circuit ParcMotor per
convertir-lo en un Mobility
Lab per a proves amb vehicles
connectats, i el seu interès per
ampliar aquest Lab al territori
de l’Anoia.
La reunió de treball, dinamitzada per les consultores Kim
Global i Grup Carles, va permetre avançar en la concreció
del paper de cadascun dels socis en el desenvolupament del
projecte. Una vegada definides les operacions i actuacions
del projecte es podrà accedir a
d’altres subvencions que permetin convertir l’Anoia en un
territori de proves de vehicle
connectat.

E

l Consell Municipal
dels Infants d’Igualada va celebrar el passat dijous, 23 de maig, l’últim
plenari del curs 2018/2019 al
Saló de Sessions de l’Ajuntament. Els petits consellers i
conselleres que l’integren van
exposar les propostes que han
treballat durant tot el curs i
van poder expressar les seves
opinions.
Des de la passada tardor, el
Consell dels Infants ha dut
a terme jornades de treball
mensuals, participant tam-

bé en diferents actes com
els Tres Tombs o la plantada
d’arbres al parc de Puigcornet
i treballant, a més, en diferents encàrrecs que els va fer
l’Ajuntament, com ara el disseny de l’ampliació del Parc
Central destinada als jocs i el
lleure, el manifest de la Festa dels Drets dels Infants o
l’elaboració de propostes de
millora enfocades a reduir
l’incivisme a la ciutat.
El plenari del passat dijous,
que va ser presidit per la
tinent d’alcalde Carme Riera,
va servir per posar en comú i
valorar tota la feina feta.

Recol.lecta de roba de l’Associació de Diabetes
Després de la bona rebuda dels
Diabet-Rolls, l’Associació de
Diabetes de l’Anoia ha llençat
un nou repte. Es tracta d’una
recol.lecta de roba per a fer
nous Diabet-Rolls.
Si és així, només cal que recolliu tota la roba que pugueu
amb amics, familiars.... estam-

pada, llisa, de colors... però que
sigui de cotó, ja que va més bé
per confeccionar-ho. Cal que
ho feu saber al correu diabetroll@gmail.com i ells trobaran
manera de venir a recollir-ho.
També es pot portar el diumenge dia 9 de juny a la fira
Arrels al pla d’Òdena.
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#latevaveu
Gràcies @qui_pro pel teu suport. A @IgualadaHC m’he sentit molt valorat pels Entrenadors
i l’Afició. Ha estat un plaer. Tenia lligat un any
més però no ha pogut ser. Continua treballant
amb la passió que ho fas i transmetent el teu entusiasme als més petits. Gràcies Mister!

ferran lópez @ferranlop75

a presó un veí de
1 Ingressa
2
Vilanova per vuit robatoris
amb força a magatzems
i trasters d’Igualada i
Vilanova

Esquerra s’emporta l’únic
diputat de l’Anoia a la
Diputació

Instants de La Veu

3

Esquerra és la força més
votada a la comarca i qui
tindrà més representants al
Consell Comarcal

@veuanoia

Quan a Catalunya hi ha manifestacions de la
extrema dreta i hi ha contra-manifestació antifeixista ... a qui protegeixen i contra qui carreguen els mossos d’esquadra?
El nostre #GovernInefectiu banalitza el feixisme.
#ExtremaDretaTV3

Toni Marlès @tonimarles
’No saber demostrar la raó que tens és com no
tenir-la’ Molt ben dit i aplicat a moltes facetes de
la vida @JoanQueralt #Mes324

Albert Riba @AlbertRiba

En marxa una nova edició del
voluntariat per la llengua
a Igualada
#IGUALADA #Anoia
#veuanoia #premsacomarcal

Avui deixa la primera línia a l’@ajigualada un
dels regidors més pencaires que he conegut mai.
Gràcies @almateu @PobleActiu @cup_igualada

Toni Cortès Minguet @tonicortesming
Enhorabuena a la plantilla de miserables de Iveco; 2500 pasándose videos y ni uno solo de ellos
es capaz de denunciar. Deberíais llenar Soto del
Real #vergüenza

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#79 Pilar Alemany Nasarre
Vaig néixer a Castellolí, però des dels quatre anys estic a Igualada. Tinc 57 anys. Casada amb el Benjamí Casas i mare de dos fills el Benjamí i el Ton .
He treballat sempre a Igualada al ram del pa .

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

Desitjo que tinguem una ciutat “ CONTENTA” on tots puguem treballar i gaudir
al màxim de tot!

Jose Capitán X @CapitanGut
La @RaholaOficial al bodorrio va portar aquestes arracades que es posa x sortir a #TotEsMouTV3????

Meritxell*ll @Meritxellxll
El ‘burnout’ toma peso en la lista de dolencias
de la OMS.
El síndrome del trabajador quemado se sitúa en
problemas asociados al empleo.

Pauli Villamarín @Pauli_G
Cal passar de l’aprendre a aprendre a l’aprendre
a saber.
Escoltar els alumnes, comptar amb ells, creure
en ells, implicar-los en el seu aprenentatge.
@FDEZBRAVO #baulafutur

Maristes Igualada @igdmaristes
Des del Casal celebrem l’aixecament del confinament de @TamaraVila83. Nosaltres seguirem
organitzats, seguirem lluitant
Felicitats companya!

Casal Popular Igd @El_Foment

FOTO: Cesc Sales

#EstimoIgualada i estimo l’#Anoia! #LaTevaVeu
#història #patrimoni @turismecat @patrimonigencat @VeuAnoia @turismeigualada @Anoia_
Turisme @anoiapatrimoni @calongesegarra
Calonge de Segarra recupera una antiga mina
de carbó

EstimoIgualada @EstimoIgualada
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Rècord històric en contractació d’oficines a Barcelona. El
lloguer creix un 65% durant el primer trimestre del 2019 i el
60% de les operacions sumen més de 3.000 metres quadrats.

Espai patrocinat per

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia augmenten un 5,6% interanual al primer trimestre del 2019

Un professional és aquella persona
que té plenament identificat
el seu “core business”.
Consultora estratègica de capital humà, conferenciant i escriptora
@evacolladoduran

V

1.- Un professional és aquella persona
que té plenament identificat el seu “core
business”. Algú que sap en el que és realment bo i ha centrat totes les seves energies en desenvolupar-lo, generant valor
i demostrant que sap del que parla.
2.- Un professional sap perfectament
qui és el seu client, identifica el seu nínxol de negoci actual i futur (sent capaç
de detectar les seves fortaleses davant
l’entorn i possibles amenaces i elabora
fulls de ruta per a canalitzar-). Sap com
arribar als que estan realment interessats en el que ell/a ofereix i aconsegueix
(a través d’un networking efectiu) arribar a les seves comunitats d’influència.
3.- Un professional es deixa la pell en el
seu producte per fer-lo únic i sap que
ha de romandre en fase beta permanent
per seguir desenvolupant i perfeccionant. Per a això té detectades les seves
fonts d’aprenentatge mitjançant una curació de continguts excel·lent per mantenir-se al dia. És plenament conscient
que els seus coneixements d’avui no seran suficient demà.
4.- Un professional sap que el seu avanç
depèn també de l’adquisició de competències digitals, per aquest motiu prospecte de manera natural i curiosa noves
eines que li portin a una residència digital còmoda, optimitzada i assegurada.

5.-Un professional és plenament conscient de la importància del desenvolupament de la seva marca personal i
la treballa amb una estratègia clara de
posicionament. Sap com vol ser reconegut/da, treballa la seva proposta de
valor, elabora el seu missatge i el seu
pla de comunicació personal, tria sàviament els canals que li són d’utilitat
i els utilitza amb mestria. Sap envoltar-se dels millors i cuida a la seva comunitat.
6.- Un professional no es conforma
amb el que passa en el seu sector, és
algú que investiga i incorpora les noves tendències.
7.- Un professional adverteix el que
val el seu treball i té clar el preu dels
seus serveis, sap que qui vol tenirprop estarà disposat a pagar-li perquè
realment val.
8.- Un professional comprèn la importància de posar-se en valor i protegir-se, té clar que els seus valors i
principis han de prevaler per seguir
mantenint-se. Sap que l’ètica és molt,
però que molt rendible.
9.- Un veritable professional, si li ofereixen un projecte que no li convé o
encaixa, el declina, és sabedor que no
podrà portar a l’èxit i dels perills que
comporta per a la seva reputació. les
expectatives del client.
10.- Un veritable professional conviu
perfectament amb la competència directa perquè està tant segur del seu
valor que no el veu com una amenaça,
11.- Un veritable professional no critica a altres professionals, intueix que
fer-ho no li convé.
12.- Un veritable professional és aquella persona que pren les regnes del seu
present treballant dia a dia i és capaç
de traçar camins i rutes clares per
apropar-se al futur en què vol estar.

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
El actual sistema de pensiones no es sostenible + El 57% de las/
los españoles/es piensa que no va a tener pensión + El 27% puede
tener un plan de pensiones (y algunos más otro tipo de ahorro)
= PROBLEMAS.

L’objectiu d’aquesta mesura
és el de reivindicar un dret fonamental
que és el de l’habitatge.
ONA SERRADELL
Assessora immobiliària de Grup Carles Immobiliaris
@grup_carles

Competències professionals: 12 reflexions

ull explicar-vos el que jo
entenc per “bon professional”, les seves competències, el seu comportament,
les seves decisions i tot allò que fa que
(segons el meu parer i experiència) ens
convertim en l’opció triada davant altres professionals:

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

EVA COLLADO

23

El Govern aprova el límit als preus
del lloguer a Catalunya

E

l Govern ha anunciat aquest
dimarts l’aprovació d’un decret per fer possible la contenció dels preus del lloguer
als barris o ciutats amb falta acreditada d’habitatge assequible. Aquest
mesura faculta el departament del
Govern de la Generalitat competent
en habitatge per declarar les ciutats o
part dels seus barris com a àrea amb
mercat d’habitatge tens, condició indispensable per a la limitació dels
preus. En el cas de la ciutat de Barcelona, serà el propi Ajuntament qui podrà decidir si aplica la nova regulació.
La contenció de rendes en els contractes d’arrendaments es regularà
quan concorrin les circumstàncies
següents:
- Que es destini a constituir la residència permanent de l’arrendatari.
- Que se situï en una àrea declarada
amb mercat d’habitatge tens.
- Que no es trobi subjecte a un règim
amb protecció oficial.
Com a norma general, la renda pactada a l’inici del contracte no pot ser
superior a un 10% del preu de referència per al lloguer d’un habitatge
de característiques anàlogues en el
mateix entorn urbà. Aquest índex de
referencia és públic i es pot consultar
a la web: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/. Així mateix,
la renda només podrà ser revisada si

s’ha pactat expressament, i en cas que
s’hagi pactat, s’ha de referir a l’índex
de garantia de competitivitat.
En el cas d’habitatges de nova construcció o rehabilitats per destinar-los
a lloguer, es podran llogar un 20%
per sobre del que estableix l’índex de
referència, però només durant els 5
anys posteriors a la finalització de les
obres.
La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens pot determinar, de forma
motivada, que el règim de contenció
de rendes previst en aquest Decret
llei no sigui d’aplicació als habitatges
amb una superfície de sostre útil superior als 150 metres quadrats.
L’objectiu d’aquesta mesura és el de reivindicar un dret fonamental que és el
de l’habitatge. I és que, precisament,
la situació de l’habitatge a Catalunya,
i en especial el lloguer, és complicada i un dels principals factors de preocupació de la ciutadania, tenint en
compte que en el conjunt de Catalunya, el preu mitjà del lloguer ha crescut un 29% en els últims 5 anys. No
obstant això, la resposta de les entitats
de defensa de l’habitatge no s’ha fet
esperar, doncs lamenten que la mesura conté massa excepcions.
Aquest Decret Llei s’haurà de convalidar pel Parlament de Catalunya abans
de trenta dies, deixant d’estar vigent
en cas que no es convalidi. La contenció de rendes ja s’aplica a Europa i als
EEUU, però és pionera a l’Estat.
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1915 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu
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Ctra. de Manresa, 133 - 93 803 03 75 Igualada

La força sindical d’Igualada provoca la construcció
d’un gran edifici com a seu, al Passeig Verdaguer
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’any 1915 va començar
a Igualada amb una potent vaga de curtidors.
Els anys eren convulsos, i, tal
i com hem ja observat en ocasions anteriors, les vagues se
succeïen. En aquesta ocasió,
els adobers reclamaven una
jornada de vuit hores. Finalment, l’aturada va triomfar i
els treballadors van obtenir
el premi: la seva reclamació
s’instauraria a partir del mes
de juliol. No passaria gaire
temps per a que la nova situació laboral acabés afectant a
tots els altres sectors, gràcies a
una Reial Ordre del 14 d’abril
de 1919, quatre anys més tard.
La potència del sector sindical
era molt forta al país, i també a la ciutat i a la comarca.
Prova d’això l’any 1915 es va
donar llicència per a la construcció, al Passeig Verdaguer,
d’un gran edifici que va servir
de seu a les societats obreres,
que, anys més tard, es transformarien en Sindicats Únics.
L’edifici encara es conserva en
l’actualitat, si bé ja no és la seu
ni d’UGT ni de Comissions
Obreres.
La Federació Obrera
d’Igualada
Per conèixer una mica més el
paper dels sindicats en aquella
època, ens hem il.lustrat gràcies als Quaderns d’Història Social de l’Anoia, que parla de la
Federació Obrera d’Igualada.
La seva constitució va marcar
un punt d’inflexió per al moviment obrer a la ciutat: els
obrers no només tindran la
seva organització, sinó també
la seva pròpia seu, la seva pròpia llar.
La Federació Obrera d’Igualada, hereva legítima de les
Societats Obreres Mutualistes i de Resistència que des
del 1840 agruparen operaris

Vistes originals dels locals de la Federació Obrera des del Pg. Acacies (ara Pg. Verdaguer)
en el xamflà amb el carrer Delícies.

i productors dels sectors industrials i agrícoles d’aquesta
localitat. De bon principi, tots
aquests grups es reuniren al
Centre Coral Apol.lo, conegut
també pel Coro Vell, societat
recreativa on sempre s’havien
reunit els elements llibertaris
d’Igualada. Més tard, va ser la
Unió Republicana de la Rambla Nova la que va acollir les
Societats Obreres.
Finalment, es va trobar allotjament al carrer dels Esquiladors, en una casa amb dues
sales aptes per a reunions. El
1907 els locals obrers acolliren l’Escola Racionalista, les

Curiós anunci solidari aparescut a la premsa local.

aules de la qual, situades a la
Rambla Nova, estaven clausurades per ordre del govern.
Aquest fet va provocar que el
propietari de la casa fes fora
d’aquesta també les Societats
Obreres, que van trobar aixopluc, de nou, als locals de la
Unió Republicana, ja que la
comissió administrativa de la
Federació Obrera no va aconseguir trobar un nou local per
llogar, per la negativa dels propietaris a allotjar-los. Va ser
llavors quan es va escollir una
comissió obrera perquè iniciés els treballs de censament
d’un terreny al carrer Delícies
d’Igualada, mitjançant un lloguer amb drets de compra.
Així, el 17 de juliol de 1910,
i davant el notari de la ciutat,
les entitats: Societat de Socors
Mutus dels Blanquers, Societat
d’Obrers Tintorers, Societat
de Constructors de carruatges
de fusta i ferro, anomenada
“La Fraternitat”, Societat de

Peons de Construcció, Societat de Constructors de Calçat,
dita “La Igualtat” i la Societat
de Carreters d’Igualada, adquiriren en comú i proindivís
una finca, consistent en una
porció de terreny d’una superfície de vuit-cents quaranta-dos metres quadrats, a fi de
construir en el referit solar un
edifici que servís de seu per a
les esmentades organitzacions

obreres.
El primer que es va fer va ser
dinamitar la pedrera per obrir
fonaments i fer voreres. El treball comunal es compartia entre qui estava de vaga i qui per
temporades no trobava feina.
Un préstec solidari va ajudar a
comprar la fusta per fer portes
i finestres. Abans de tenir sostre, ja es donaven conferències a la Federació Obrera. Les
obres van acabar-se el 1910 i
més de cent treballadors cooperaren en aquesta tasca de fer
un casal comú.
La posterior consolidació
d’aquest centre obrer i l’ampli
seguiment de les seves activitats permeteren i aconsellaren, anys més tard, l’ampliació dels locals amb l’edificació
d’un altre cos immoble. Allà
hi trobaren lloc deu noves secretaries i un habitatge per a la
consergeria. Però, amb tot, encara així no hi havia prou espai
per a les necessitats sindicals. I
llavors el 28 de juliol de 1915, i
davant d’un notari de la ciutat,
s’inscriu i registra un nou solar
de cinc-cents setanta-vuit metres quadrats, tocant amb l’anterior, a nom de la Federació
Obrera d’Igualada, que compren en aquells moments les
Societats d’Obrers Blanquers,
de l’Art Fabril, de Fusters, de
Barbers i Perruquers, de Peons i Manobres, d’Oficials de
Construcció, de Traginers, de
Fideuers i de Metal·lúrgics.
D’aquesta manera, amb l’adquisició d’aquest terreny tocant al nou Passeig de l’Alameda (actual Passeig Verdaguer)
la Federació Obrera d’Igualada disposava d’un jardí d’arbres i flors per fer actes a l’aire
lliure i a l’estiu.
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Els premis Igualada Recerca Jove
reconeixen onze estudiants
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Campus Universitari
ha celebrat una nova
edició dels Premis
Igualada Recerca Jove, una
convocatòria oberta a estudiants de batxillerat i de Cicles
Formatius de Grau Superior
(CFGS) que reconeix els millors treballs de recerca en els
àmbits artístic, social i humanístic, científic i tecnològic i
en les recerques d’àmbit local.
Així mateix, el Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics
Industrials i Graduats de Manresa atorga el premi Pere Carles
al millor treball de final de grau
en l’àmbit de l’Enginyeria. En
total, s’han reconegut 11 estudiants pels seus treballs en els
diferents àmbits.
La cerimònia d’entrega de premis va tenir lloc el dijous 23
de maig, en un acte presidit
per la vicerectora d’estudiants
i ocupabilitat de la Universitat
de Lleida, Montse Rué, acompanyada pels representants de
les institucions i associacions
que col·laboren en els premis:
Francina Bosch, presidenta de
Rotary Club; Mireia Claret,
presidenta de l’Ateneu; Maribel
Cuadras, regidora de l’Ajuntament; i Xavier Barberà, president del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada.
Pel que fa als millors treballs de
recerca de batxillerat i CFGS
en l’àmbit científic i tecnològic,
Ot Godó de l’IES Joan Mercader va rebre el primer premi
amb el treball “Domòtica. Les
nostres llars del futur”, un treball sobre l’automatització de
les llars a través d’una maqueta
realitzada per l’estudiant. El segon premi se’l va endur Amanda Sanjuan, de l’IES Pere Vives
Vich, amb el treball “Càlcul
aproximat i representació gràfica del volum de terra que cal
desmuntar per tal d’anivellar
un terreny mitjançant mètodes
d’integració numèrica i de geometria bàsica”. Finalment, en
aquesta categoria es va atorgar
un accèssit a l’estudiant Maria
Simó, de l’Institut Guinovarda
de Piera, amb la recerca “La
química dels cosmètics”, una
investigació sobre els productes cosmètics en que l’alumna
va proposar cosmètics d’elaboració pròpia a través de productes naturals.
En l’àmbit social i humanístic,
el treball “Morint per entretenir-te. Diferències entre les orques en llibertat i captivitat” de

Els premis s’han atorgat en les modalitats
artístic, social i humanístic, científic i
tecnològic i en les recerques d’àmbit local, així
com un premi específic
pels treballs de final de
grau en enginyeria
l’estudiant Jana Roca de l’IES
Joan Mercader va rebre el primer premi amb aquesta investigació reivindicativa sobre les
orques en captivitat. El segon
premi va ser per Gina Closa,
amb la recerca “La mitologia
clàssica en la nomenclatura
dels astres del sistema solar”,
un treball que el jurat va valorar per la tasca “d’organització
de conceptes” que han donat
com a resultat un “veritable
manual”.
En el camp artístic, el treball
“El llibre il·lustrat” d’Anna de
la Torre de l’IES Joan Mercader
va ser reconegut amb el primer
premi, un treball on l’estudiant
cercava el seu propi estil com a
il·lustradora a través de l’elaboració d’un llibre il·lustrat. Per la
seva banda, el treball “Mol·lècula AE” de l’estudiant de l’Escola Municipal d’Art i Disseny
Gaspar Camps, Anna Elizari,
es va endur el segon premi amb
el disseny d’una bossa de cuir
inspirada en l’art japonès de
l’origami, donant com a resultat una bossa de pell sense cap
tall, que es pot plegar i doblegar de diferents formes.
Tots els estudiants que han
estat premiats pels seus treballs de recerca de batxillerat
i CFGS han rebut un val de
compra per a la cooperativa
Abacus, amb un import de 300
euros pels primers premis i de
150 euros pels segons. Així mateix, Rotary Club regala una estada a un camp de treball a tots
els estudiants que han rebut el

Segona edició del
Milà Fashion Day
primer premi.
Treballs d’àmbit local
En la categoria de treballs
d’àmbit local, uns premis dotats amb 150 euros, es van
atorgar reconeixements en els
àmbits científic i tecnològic,
humanista i social, i artístic. Pel
que fa a la categoria científica i
tecnològica, Mònica Estruch
de l’IES Pere Vives Vich va ser
premiada per “Minimització
dels residus a la llar”, una investigació que posa la mirada en
els residus més quotidians que
es generen a les cases i dona
propostes i alternatives per reduir-los. En l’àmbit humanístic
i social es va endur el premi el
treball d’Anna Vilaseca “Una
mirada a l’educació secundària
d’Igualada del 1930-2018. El
cas del Garcia Fossas i del Pere
Vives Vich”, una recerca sobre
el passat d’aquests centres públics de la ciutat. Finalment, en
el camp artístic, Mireia Muntades de l’Escola Municipal d’Art
Gaspar Camps va ser guardonada pel treball “Kaban”, una
proposta de disseny amb pell
que, com en l’anterior cas, juga
amb l’art de l’origami.
Finalment, el Col·legi d’Enginyers de la Catalunya Central,
va fer entrega del premi Pere
Carles al millor treball de fi
de grau en l’àmbit de les enginyeries del Campus Universitari Igualada-UdL. El premi, dotat amb 1.000 euros,
se’l va endur Raúl Novillas,
estudiant del grau en Enginyeria en Organització Industrial, pel treball “Estudio
de viabilidad de una planta
solar mediante un prototipo”, una recerca que, segons
va afirmar el pèrit industrial
i enginyer tècnic mecànic i
cofundador de Grup Carles,
Pere Carles, en l’acte d’entrega de premis, posa l’accent en
“el gran repte de l’enginyeria
actual i del futur: aturar el
canvi climàtic”.

REDACCIÓ / LA VEU

D

imarts 21 de maig
l’institut Milà i Fontanals va oferir la segona edició del Milà Fashion
Day, una desfilada on l’alumnat de segon curs del mòdul
d’FP Dual Tècnic creador de
moda (Fabricació i ennobliment de productes tèxtils) va
presentar les col·leccions de
moda creades al llarg de tot
el curs. L’espectacle va tenir
una molt bona acollida tant
per part dels alumnes com del
professorat, que van omplir el
gimnàs de l’institut per la desfilada.
Les alumnes Marina Puig i
Maria Gallego van idear tres
“looks” on van aplicar els coneixements adquirits amb les
assignatures del cicle Fabricació i ennobliment de productes tèxtils: Moda i tendències,

Materials, Filatura, Tissatge de
gènere de punt, Estampació,
Acabats, Blanqueig i Tintura,
i Patronatge i Confecció. Van
crear peces inèdites de gènere de punt utilitzant les màquines tricotoses rectilínies
i van donar un clar èmfasi al
reciclatge i la reutilització de
peces de roba, adaptant roba
vella a les noves propostes.
En aquesta segona edició es
va poder comptar amb la col·
laboració de l’Escola Pia, en
què alumnes i professores del
PFI d’Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica
es van encarregar dels pentinats i del maquillatge dels
models de la desfilada, un
treball que seguia l’estètica
global del “look” marcat per
les dissenyadores, mantenint
en tot moment l’expressió del
que les creadores van voler
transmetre.

INTENSIUS
D’ESTIU
ANGLÈS I
JAPONÈS

Preparació d’exàmens per
al juliol de Cambridge

curs 2019-20

Totes les edats
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Arrenca el Concurs d’Esmorzars de
Forquilla, aperitiu del Vadefoodies
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Festival de Tendències Gastronòmiques
Vadefoodies, que se
celebrarà a Igualada els dies
14 i 15 de juny, comença a escalfar motors amb el Concurs
d’Esmorzars de Forquilla de
l’Anoia, una competició que
no només pretén involucrar
els establiments i els comensals de la comarca en el festival, sinó que també vol posar
en valor un dels àpats més
tradicionals de la cuina catalana: l’esmorzar de forquilla i
ganivet.
Quin és el restaurant de l’Anoia
que ofereix el millor esmorzar
de forquilla i ganivet? Tothom
pot contribuir a fer aquesta
difícil elecció participant al
concurs que arrenca el proper
dissabte 1 de juny, amb la participació de més d’una vintena
d’establiments d’arreu de la
comarca. Vadefoodies proposa que sigui la votació popular
la que decideixi quins son els
millors esmorzars de forquilla
de l’Anoia, de tal manera que
en cada un dels bars i restaurants participants el comensal

podrà emplenar una butlleta
on puntuarà l’esmorzar de l’1
al 5 i dipositarà la papereta en
una urna que també trobarà a
l’establiment.
El recompte es farà el dissabte dia 15 de juny al matí, en
ple festival Vadefoodies, i es
determinarà el primer i el segon premi que s’atorgaran en
acabar l’esmorzar que es farà
a la rambla del Museu de la
Pell. Des de l’organització del
festival gastronòmic s’anima
tothom a participar en aquest
concurs per reconèixer els millors esmorzars de forquilla de
l’Anoia.

A més, pels amants d’aquests
esmorzars tan gastronòmics
com contundents, el dissabte dia 15 de juny en el marc
del festival Vadefoodies, els
cuiners Sergi de Meià i Adelaida Castells, coautors del
llibre “Esmorzars de forquilla”,
oferiran un showcooking i degustació d’un plat de morro i
tripa. Tant per poder assistir
a l’esmorzar com per gaudir
del showcooking i degustació
del dissabte dia 15 de juny, cal
apuntar-se i comprar els tiquets a la web vadefoodies.cat,
ja que les places son limitades.
La 5a edició
del Vadefoodies
La cinquena edició del Festival de Tendències Gastronòmiques Vadefoodies tindrà
lloc els dies 14 i 15 de juny al
Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia, amb
la cuina coreana com a protagonista i diversos tallers,
xerrades, showcookings i degustacions. El festival Vadefoodies compta amb el suport
de l’Ajuntament d’Igualada i
Estrella Damm, i reuneix cada
any més de 4.000 visitants.

Dilluns al matí, visita guiada
al barri de la Font Vella
REDACCIÓ / LA VEU

S

i voleu conèixer la història d’aquest indret i de
la comissió de festes del
barri la Font-Vella d’Igualada,
el dilluns dia 3 de juny, es durà
a terme una visita guiada, on
coneixereu aquest barri emblemàtic al cor d’Igualada.
Us explicaran el funcionament
de la comissió i coneixereu el
Botines i la senyora Pilar que
són els gegants del barri de
la Font Vella d’Igualada. Són
els gegants amb més història
d’Igualada, i la parella de gegants més antiga que es conserva a la ciutat i a la comarca
de l’Anoia.
La parella, amb 162 anys
d’història damunt les seves
espatlles, ha viscut l’evolució
d’Igualada, les seves festes i ha
vist al llarg dels anys la creació
de nous gegants i elements del
bestiari igualadins que amb
ells han ballat conjuntament
pels carrers i les places d’Igualada. Avui en dia la parella
està catalogada dins del grup

Trobada a la Tossa del
Gremi de Traginers
ANTIC GREMI TR. / LA VEU

É

s ja una tradició, que
el darrer diumenge del
mes de maig l’Antic
Gremi de Traginers d’Igualada celebri una trobada de germanor a la Tossa de Montbui.
Enguany, ja la 46ena edició,
una colla de socis i simpatitzants, es van reunir de nou
en aquest lloc emblemàtic de
la comarca per gaudir de la
jornada, el dinar de la qual
va consistir en una arrossada.
Per amenitzar la trobada, es va
sortejar un lot de plantes, gentilesa de “Flors i plantes Argelich” (Mercat Municipal de la
Masuca), i un parell de “cofres” amb experiències diverses i a escollir. Els afortunats
als premis, respectivament,
van ser Ramon Paradell, Pere

Torna la recollida
Estiu sense fam
REDACCIÓ / LA VEU

A

de gegants centenaris. Malgrat
que no han sortit gaire de la
capital de l’Anoia són una parella molt coneguda.
La visita anirà a càrrec de David Martínez i cònsols de la
comissió. L’inici de la visita
serà a les 11h del matí a la

plaça Pius XII, punt d’origen
de la ciutat d’Igualada i des
d’on es visitarà entre d’altres
elements: l’església del Roser
(on viuen els gegants), la Font
Vella, i els diferents punts de
l’evolució i transformació del
barri.

Argelich i Xavi Carrero.
Des de l’Antic Gremi de Traginers volem agrair la presència de tots els assistents en
aquest acte i en la resta que
formen part del calendari,
així com al Sindicat de Pagesos i a la resta de col·laboradors i patrocinadors que el
fan possible. Gràcies a tots un
cop més.
Recordar que el proper diumenge 16 de juny tindrà lloc
l’excursió gremial i cultural
que enguany es realitzarà a
Tarragona per conèixer l’empremta romana i els seus
principals monuments històrics, i d’altra banda a l’Espluga de Francolí on es visitarà
un celler per tal de conèixer
més a fons la denominació
d’origen dels vins de la Conca
de Barberà.

vui divendres 31 de
maig a la tarda torna
la recollida solidària
d’aliments “Estiu sense Fam”.
Per cinquè any consecutiu la
Corredoria d’Assegurances M. Piqué
realitza aquesta activitat de responsabilitat social corporativa conjuntament
amb Creu Roja a
l’Anoia, per aconseguir els aliments
que rebran les famílies de la comarca
amb qui treballa l’entitat. Actualment on tenen més mancança és amb la llet, oli, conserves i
productes higiènics.
Els horaris i punts de recollida
de l’acte central de la campanya
són els següents: divendres 31
de maig a la tarda i dissabte 1
de juny fins el migdia es recolliran als centres d’Igualada que

SuperMas té a la Pl. de les Tortugues i al Passeig Verdaguer,
i de Caprabo al c/Sant Josep i
Avda. Dr. Pasteur d’Igualada.
En els horaris de FirAnoia, a
l’estand de Creu Roja situat entre el c/Sant Josep i el c/Esquiladors també hi
haurà un punt de
recollida.
Després, al llarg
de 15 dies es podrà seguir col·laborant en aquesta
iniciativa solidària en els punts
ubicats a l’Ajuntament d’Igualada, Parafarmàcia de l’Av. Dr.
Pasteur, al Casino Foment
d’Igualada, a les Estacions de
Servei de Petromiralles d’Igualada i a la seu de la Corredoria
d’Assegurances M. Piqué al
carrer Marcel.lí Champagnat
1 (cantonada amb Av. Caresmar d’Igualada) amb horari de
9.00h-14.00h a 15.00h-18.30h.

COMARCA | 27

Divendres, 31 de maig de 2019

comarca
El Bruc celebra la 20a edició de la Festa del Timbaler
L’edició d’enguany presenta novetats com una trobada de persones que es diuen “Bruc”, un concurs de timbalers, concerts, teatre
al carrer i titelles
EL BRUC / LA VEU

L

a festa d’aquest emblemàtic poble de l’Anoia, amb la fira d’època
corresponent, commemora
els fets ocorreguts el juny de
1808. Concretament, el 4 de
juny de 1808 una columna
francesa va sortir de Barcelona en direcció a Manresa,
Lleida i Saragossa. La vigília
de la batalla, el dia 5 de juny
de 1808, es van tallar pins i
van cavar foses per barrar el
pas als francesos. Els efectius
de la columna francesa sumaven 3.800 homes. El resultat
de l’emboscada estratègica del
dia 6 de juny fou la retirada
de la columna francesa, amb
300 efectius morts i un dels
canons perdut en ensorrar-se
el pont d’Abrera, quan es retiraven.
La Festa del Timbaler, avui
Un poble que obre els braços per compartir el passat,
el present i el futur, això és la
Festa del Timbaler. Des de fa
molts anys, el primer cap de
setmana de juny, al poble del
Bruc es recorden els fets històrics de 1808, sempre des de
la cultura de la pau i de la solidaritat. Qui s’acosti a la Festa del Timbaler hi trobarà teatre popular al carrer, firaires,
jocs tradicionals per a nens,
mercat d’època, desfilada de
grups de recreació històrica,
trabucaires, timbalers, fira de
la cervesa… I, sobretot, gent
de totes les edats amb moltes
ganes de gaudir d’un dia inoblidable.
DISSABTE 1 DE JUNY
- De 4 de la tarda a 9 del vespre
Campament militar dels
francesos
El Bruc després del pas de
l’exèrcit francès, al carrer
parròquia
Mercat de 1808 i fira de pagès
Taverna del sometent: servei
de bar.
Civada i trabucada: 4a fira
de la cervesa artesanal del

timbaler
- A 2/4 de 6 i 2/4 de 7 de la
tarda
Representació teatral “El
petit sometent” a càrrec dels
alumnes de 6è de l’escola El
Bruc. Davant l’església Santa
Maria.
- A 2/4 de 7 de la tarda
Record i ofrena als Herois
del Bruc. Ofrena floral al cementiri
- A les 7 de la tarda
Concurs de percussió Timbaler 2019
Concentració de colles a Can
Casas i cercavila fins el Parc
del Torrent de l’Illa (organitzat per Foc Senglar).
- A les 9 del vespre
Sopar del Timbaler, preus
populars. A la Taverna.
- A continuació
Representació teatral “Qui
canta el gavatxo espanta: escena de sobretaula”
Ball amb el grup “Bruel”
Música tradicional i de taverna
DIUMENGE 2 DE JUNY
- Esmorzar del Sometent
A partir de les 9h, al Parc del
Torrent de l’Illa: Pa amb tomàquet, cansalada viada, botifarra negra, botifarra blanca
i vi negre, tots productes del
Bruc. Preus populars.
- De 10 del matí a 9 del vespre
Mercat de 1808 i mercat de

pagès
Taverna del sometent: servei
de bar.
Civada i trabucada: 4a fira
de la cervesa artesanal del
timbaler
Rostida d’un porc sencer.
Per cada consumició al bar o
a la trobada de cervesers s’obsequiarà amb una degustació
gratuïta.
Campament militar dels
francesos
El Bruc després del pas de
l’exèrcit francès, al carrer
parròquia
Montserrat al plat, taller de
cuina silvestre sostenible i
d’olis aromàtics per a petits i
grans.
- A les 10 del matí
Ofrena floral al monument
del Timbaler amb presència
del poble, dels grups participants i de les autoritats.
- Seguidament
Atorgament de la 8a edició
dels Premis Timbaler d’honor a l’Institut Guttmann
I atorgament de la distinció a
una persona del Bruc que s’ha
distingit pel seu servei a la comunitat.
- A 2/4 d’11 del matí
Desfilada des del monument
del Timbaler fins a la plaça
dels grups de recreació històrica i teatrals, amb assistència de persones que es diuen
Bruc.

- Durant tot el dia en diversos
espais de la fira
Representacions teatrals
11.30h - El traïdor i el Timbal
(simultàniament)
11.45h - El duel
12.15h - El traïdor i el Timbal
(simultàniament)
12.30h - El duel
13.00h - De la plaça a la glòria
13.30h - La Batalla del Bruc
15.30h - Qui canta el gavatxo
espanta: escena de sobretaula
17.00h - El discurs del savi
17.15h - El traïdor
17.40h - El duel
18.00h - El Timbal
18.30h - De la plaça a la glòria
19.00h - La Batalla del Bruc
- Al matí
Mòlta de les olives al molí de
can Domènech.
- Al matí i a la tarda
La gran taborrada. Toc de
sometent: pau, pau i sempre
pau amb l’assistència de “Escuela de Bombos y Tambores
del Centro Aragonés Goya de
Barcelona”
La llegenda del timbaler del
Bruc amb titelles a càrrec
de Finíssima Teatre i Ramon
Lluch de Selvanyola
Mostra d’antics oficis de
1808
Ferrer, filadora i cardadora,
canyisser, cabassaire amb espart, sabater i torner de fusta
VISITES A:

- Església de Santa Maria.
- Museu de la Muntanya
de Montserrat a l’edifici de
l’Ajuntament, c/ Bruc del
Mig, 55 (de 10.30 del matí a 2
del migdia).
EXPOSICIÓ “Les festes majors del Bruc” a can Domènech
A la tarda
Premsada de les olives, cedides per Jaume Esteve de Can
Rovira.
CIVADA I TRABUCADA:
IV FIRA DE LA CERVESA
ARTESANAL TIMBALER
2019
La cervesa és una creació humana antiquíssima. També es
produïa i es bevia a principis
del segle XIX, durant al Guerra del francès.
Volem gaudir de la cervesa
artesanal i brindar amb tots
vosaltres:
Civada i Trabucada!
Participen:
La Rockera
Tous d’Anoia
Grenyut
La Castellera
Per cada consumició al bar o
a la trobada de cervesers s’obsequiarà amb una degustació
gratuïta de porc rostit.
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El Dia del Cabró torna a fer vibrar la
plaça del Mercat amb percussió i foc
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

ls Cabrons de Vilanova
del Camí van celebrar
dissabte, el Dia del Cabró, una jornada festiva marcada per la tradició cultural
de la percussió i el foc. Els diables van ocupar la plaça del
Mercat al llarg de tot el dia i la
van compartir, a la tarda, amb
mitja dotzena de colles, en la
tabalada conjunta.
El temps semblava que deslluiria la jornada, les primeres
hores del dia. El sol que no
acabava de sortir i els núvols
van deixar caure quatre gotes.
Tot i així l’entitat va prendre
precaucions, instal·lant les activitats sota les porxades de la
plaça del Mercat on van fer els
tallers infantils, tal i com havien previst, de la mà dels petits
cabrons.
L’activitat més forta, però,
es va viure a la tarda amb les
primeres cercaviles dels petits
cabrons, primer, i després de
les colles convidades: Konkatrons, Shangó, Tabalers Pollo

El PSC concentra el vot a
Vilanova del Camí
VILANOVA DEL C. / LA VEU

Prat, Ben sonats, Mal llamp i
Kanalla timbalera d’Olivella.
La cercavila va passar al llarg
del carrer Santa Llúcia (des de
l’Escola Joan Maragall) fins
arribar a la plaça del Mercat,
on l’ambient es va anar escalfant amb les actuacions de les
colles. Kike Cuadros, animador de l’acte, les va anar cridant al mig de la plaça, una
a una. Al final, plegades, van
compartir actuació i passió

pels ritmes en una batucada
conjunta.
El fi de festa el van posar els
diables vilanovins amb un espectacle de foc molt atractiu
que va fer córrer a grans i petits, però sobretot fer-los passar una estona fascinats per
les espurnes, els moviments
de l’aranya gegant dels diables
i la sorollosa carretillada que
va posar el punt i final al Dia
del Cabró.

Caminant i descobrint Casserres amb
la Colla Excursionista de Vilanova
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

na cinquantena de
caminaires van acompanyar el passat cap
de setmana, la Colla Excursionista de Vilanova del Camí a
fer una excursió a Casserres,
a la comarca del Berguedà. El
dia de primavera va acompanyar i van fer una caminada
molt interessant per la serra
que volteja la vila.
“Vam gaudir de la multitud de
colors que regala la primavera
i de la calma que va envoltar
la caminada”, afirma Francesca Cullerés. La cronista de la
Colla ens convida a conèixer
aquest municipi “de poc més
de 1.500 habitants (l’any 2016
en tenia 1.528) hi passen les
rieres de Clarà i Merlés i a
prop del seu terme, el Llobregat”. Els llocs d’interès són la
torre de l’Amo de Viladomiu
Nou i Sant Marc, així com el
Monestir de Sant Pere de Casserres (fundat a mitjans del segle XII) que conserva la major
part de frescos i pintures.
“El poble de Casserres, documentat des dels últims segles

medievals com a «barri», es
va formar a partir d’un llarg
carrer que unia el castell amb
l’església de l’Àngel Custodi”,
recull Francesca Cullerés i “del
castell, que probablement era
situat al lloc on posteriorment
fou construït l’actual ajuntament, no en queda cap resta,
però durant els segles medievals (VIII-XIII) fou una gran
fortalesa i jugà un paper decisiu en el procés de repoblació i
reconquesta del territori”.
Des de l’entitat han agraït
aquesta interessant i bonica
sortida als vocals per fer-los

gaudir d’un dia magnífic: Ramón Codina, Joan Piernas,
Teresa Feliu i Montserrat Ramonjoan.
La propera cita és aquest cap
de setmana. Concretament el
dia 2 de juny a Oix (La Garrotxa). Sortiran amb autocar
a les 7 h del matí des del lloc
habitual i tornaran a les 20h.
Les inscripcions es poden fer
aquest dijous de 19 h a 20:30 h
al carrer Montserrat, 28 de Vilanova del camí. Els socis també al 93 803 43 88 i 627 646
512, WhatsApp, cevcami@
hotmail.com i Facebook.

T

riomf del PSC fregant
la majoria absoluta
i podríem assegurar
que contra tot pronòstic,
perquè no es preveia una
acumulació de vots tan important de cap força guanyadora. Resultats que tornen a
sacsejar el panorama polític
a Vilanova del Camí, on només 5 de les 10 formacions
que es presenten a aquestes
municipals han obtingut representació i es redueix la
fragmentació del vot.
Era mitjanit quan es feia
oficial l’escrutini del 100%
dels resultats a Vilanova del
Camí, després de mig hora
llarga d’aturada en què s’esperava el recompte de l’última mesa, la secció 2 B del
Marta Mata que no arribava
i que semblava, com finalment va ser, determinant per
a Junts per Vilanova ja que
podia garantir el regidor de
Jordi Baron.
El PSC es consolidava com
la força guanyadora després
d’una nit en què des de la
primera mesa escrutada ja
apuntava assolir més del doble de regidors que les passades municipals. Finalment
han estat 8 els aconseguits
per la candidatura de Noemí
Trucharte, és a dir 5 regidors
més que ara fa 4 anys, amb
un total de 2.338 vots.
V365 ha estat la segona força
més votada, amb un total de
1.214 vots. La candidatura
de Vanesa González es queda
amb 4 regidors i en perd un
respecte el 2015, amb la satisfacció de poder conservar
gairebé els mateixos votants
(n’ha perdut 75) davant l’escombrada socialista en altres
formacions municipals.
ERC és l’altra gran guanya-

dora de la nit amb uns resultats històrics. Per primera
vegada obté el tercer regidor
al consistori vilanoví. Han
estat 887 els vots obtinguts
per la candidatura de Marc
Bernáldez que passa de ser la
cinquena, a la tercera força
política a Vilanova del Camí.
Desfeta per contra, a Vilanova Alternativa, que perd
2 regidors i es queda només
amb un. La candidatura de
Francisco Palacios ha sumat
520 vots, només 164 menys
que ara fa quatre anys que en
va obtenir 684. Però cal assenyalar que en aquestes eleccions, l’augment de la participació i la concentració del
vot en la primera força política ha posat més “car” obtenir aquests regidors. L’últim
regidor assignat va ser per al
PSC i VA es va quedar a 65
vots d’aconseguir el segon.
Jordi Baron, de Junts per Vilanova, amb 303 vots conserva el seu regidor després
d’una nit en què ballava
constantment la possibilitat
d’entrar o quedar-se fora de
l’hemicicle vilanoví.
Els que queden fora del consistori vilanoví després 32
anys amb representació municipal són IPV-VV que han
perdut els 2 regidors i també DECIDE el partit d’Imma González que tampoc ha
aconseguit el 5% necessari
per conservar el seu regidor.
No han aconseguit tampoc
aquest mínim de representació: PP, Podemos ni Ciutadans.
La participació a les eleccions d’aquest diumenge a
Vilanova del Camí ha estat
del 64,16% amb un total de
6.038 votants. Ha crescut per
tant, gairebé 4 punts i mig,
respecte les municipals del
2015.
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Dilluns obre portes la nova Biblioteca
l’Atzavara d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

E

l pròxim dilluns dia 3
de juny, Òdena podrà
gaudir ja de la seva
nova Biblioteca l’Atzavara, un
nou servei en un nou edifici
espectacular completament
reformat ubicat al centre del
poble i que formarà part de la
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. L’acte d’inauguració té
la data per confirmar.
La biblioteca obrirà les tardes de dilluns a divendres
de les 15.30 a les 20.30 h i
dimecres i dissabtes també al matí de les 10 a les 13
h. A l’estiu hi haurà alguns
canvis, no obrirà dissabtes,
i resta pendent saber si a
l’agost tancarà uns dies.
Després de tres anys d’obres,
l’edifici de l’antic Centre Fraternal i Instructiu acollirà
dos serveis independents: la
biblioteca a les dues plantes
superiors amb accés des del
carrer de la Guixera i el Cen-

tre de Dia per a Gent Gran a
la planta baixa, des d’on s’accedeix per un jardí des del
carrer Jaume I.
A l’entrada principal de la biblioteca s’hi accedeix a través
d’un porxo que també condueix a una terrassa amb vistes a
la Conca i al Castell. A la planta d’accés s’hi troba el vestíbul
d’informació i préstec i l’espai
infantil. La façana vidriada de
la planta superior permet una
visió global de les dues plantes
de la biblioteca des del carrer.
Aquesta disposició espacial
afavoreix l’entrada de llum natural a les dues plantes. En el
pis inferior s’hi troba la sala
general de la biblioteca, l’espai
de treball intern, una sala petita per a tallers i una sala gran
polivalent.
La Diputació de Barcelona
juntament amb l’Ajuntament
d’Òdena han acordat que
aquesta biblioteca formi part
de la prova pilot d’un nou
servei 24 hores que es vol
introduir a la Xarxa de Bi-

blioteques Municipals de la
Diputació. Es tractaria d’un
autoservei d’accés lliure, amb
prèvia identificació de l’usuari, que permetria l’accés a la
biblioteca les 24 hores del dia
amb videovigilància, pensat
sobretot per l’època d’exàmens.
Amb aquesta obertura, la
Xarxa de Biblioteques Municipals comptarà amb 227 biblioteques i 10 bibliobusos a
la demarcació de Barcelona.
Obra subvencionada pel Pla
de Barris
Les obres han estat possibles
gràcies al Pla de Barris de la
Generalitat de Catalunya que
ha suportat el 50% del cost
de la infraestructura. D’altra
banda, tots els operaris que
han intervingut a l’obra han
estat gent del poble contractada a través de plans d’ocupació. L’alcalde en funcions,
Francisco Guisado, explicava
que “és un edifici del poble,
fet pel poble i pensat per a
servir al poble”.

Segona trobada de corals a Castellolí

ENHORABONA!

SORTEGEM
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

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

CASTELLOLÍ / LA VEU

E

l diumenge dia 2 de
juny a l’església vella de
Castellolí, celebrarem
la segona trobada de corals.
Ens acompanyaran la Coral
Veus de Tous de Sant Martí
de Tous, Coral La Lira de la
Pobla de Claramunt, Coral
Collbató de Collbató i la
Coral d’Aulí de Castellolí, que
aquest any celebrem el nostre
25é aniversari.
El concert serà a les 7h de la
tarda i cada coral oferirà un
repertori de 3 cançons aca-

MARI PALMES

Cognom
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura

bant el concert amb un cant
comú tots junts.

No us ho podeu perdre, us hi
esperem!!

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 fins 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 consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.
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Ara Montbui celebra un resultat
històric a les municipals
MONTBUI /

A

ra Montbui va donar
la sorpresa i va guanyar les darreres eleccions municipal a Santa Margarida de Montbui. Des de la
formació han emès el següent
comunicat: “Ara Montbui hem
aconseguit un resultat històric
a Santa Margarida de Montbui a les eleccions municipals
d’aquest 26 de Maig. Ho hem
aconseguit fent una campanya
neta, on ens hem centrat en les
propostes, sense entrar en les
provocacions i la desqualificació personal.
Volíem donar les gràcies a
tots els veïns i veïnes que ens
heu recolzat, que heu vingut
a les assemblees, que ens heu
parat pel carrer per expressar
les vostres opinions o el vostre
suport. Us animem a que continueu fent-ho. També volem
agrair a totes les persones que
han col·laborat en la elaboració del programa, de la campanya i dels actes que hem dut a
terme, etc. Aquesta victòria és
de tots vosaltres.

MONTBUI / LA VEU

E
També volem felicitar al
PSC-DeMontbui i a ERC-Som
Montbui pels seus resultats i
per haver aconseguit representació al consistori.
L’estratègia de sumar forces
ha resultat positiva, la gent li
ha donat suport, hem aconseguit mobilitzar votants nous
i també que votants tradicionals canviessin d’opció. Això
ens anima a seguir treballant
per proposar una nova forma
de fer a Montbui, amb persones noves i així millorar la salut democràtica del municipi,
molt perjudicada en els últims

anys.
Volem fer extensiva aquesta
victòria a les persones que han
decidit escollir altres opcions,
ja que des d’Ara Montbui trobaran un grup dialogant i inclusiu, que treballarà pel bé
comú de tots els veïns. Volem
que Santa Margarida de Montbui sigui un municipi pròsper
i tolerant, amb igualtat d’oportunitats pels seus veïns i veïnes. També volem fer una gestió transparent i radicalment
democràtica. Així ho hem defensat sempre i continuarem
fent-ho ara amb més força”.

Dissabte, proclamació del Pubillatge
2019 d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc l’acte
de proclamació del pubillatge
d’Òdena 2019. Aquest any se celebra el 41è aniversari d’Hereus
i Pubilles i el 65è dels Hereuets i
Pubilletes, fet que demostra que
es tracta d’una tradició molt arrelada al municipi.
Els actes començaran a dos

Santa Margarida de
Montbui posa els riscos
del tabac “al descobert”

quarts de 7 de la tarda al Teatre
Centre Unió Agrícola, des d’on
s’anirà en cercavila a fer una visita guiada al Castell d’Òdena.
Tot seguit es procedirà, també
en cercavila, a recollir l’Hereuet
i la Pubilleta des de l’Ajuntament fins al Teatre centre Unió
Agrícola. A les 8 del vespre tindrà lloc l’acte de proclamació de
Pubillatge 2019.

ls joves de Santa Margarida de Montbui
podran visitar a partir
d’aquest dimarts, 28 de maig,
i fins al 12 de juny, l’exposició
itinerant de la Diputació de
Barcelona “El tabac al descobert”, que té com a objectiu la
prevenció del tabaquisme. La
mostra, que s’ha instal·lat a
l’IES Montbui (c/ de la Mercè,
9), va adreçada a nois i noies
de primer cicle d’ESO, d’entre 12 i 14 anys, edat en què
molts n’inicien el consum, i
a aquells d’edats immediatament anteriors al moment
de màxim risc. Dades recents
informen que l’edat mitjana
d’inici del consum de tabac és
als 13,5 anys.
El propòsit d’aquesta iniciativa és evitar o, si més no, ajornar l’experimentació amb el
tabac. Es pretén generar actituds contràries al consum
de tabac i refermar la posició
dels joves que no hagin fumat mai.
L’exposició consta de 10 pla-

fons de temàtiques diverses,
que es complementen amb
una guia de dinamització per
al professional que acompanya els joves durant la visita.
Aquesta guia proporciona
contingut teòric que es pot
aportar als alumnes abans
de la visita, informació addicional sobre les diferents
àrees temàtiques i suggeriments per conduir un debat
amb l’alumnat a partir de la
mostra.
Acabat el recorregut, els assistents poden participar en
el joc “I tu què en saps? Juga i
descobreix-ho”, on hauran de
decidir si l’enunciat que se’ls
proposa és veritat o mentida.
“El tabac al descobert” també
disposa d’una pàgina web des
d’on es pot descarregar material elaborat per ajudar a generar debat entre els alumnes.
Exposició
“El tabac al descobert”
Del 28 de maig al 12 de juny,
a l’IES Montbui (c/ de la Mercè, 9) de Santa Margarida de
Montbui.
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L’alumnat del Pla de les
A punt una nova edició de la “Setmana
Moreres versionen Grease de les arts” de Montbui
el mític musical
MONTBUI / LA VEU

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’alumnat de 1r, 2n i 3r
d’ESO que cursen l’optativa de música seran
els protagonistes de Grease,
un musical que fa mesos que
preparen amb il·lusió i que representaran en diferents funcions repartides entre aquest
divendres 31 de maig i el dilluns 3 de juny.
Aquest divendres 31 de maig,
al matí, faran dues representacions, una per a l’alumnat
de l’Institut Pla de les Moreres
i l’altra per a l’alumnat de sisè
de les tres escoles vilanovines:
Joan Maragall, Pompeu Fabra
i Marta Mata.
A la tarda, a dos quarts de vuit
del vespre, l’alumnat oferirà
una representació per a les
famílies i el públic en general, amb entrada lliure. Així
mateix, el pròxim dilluns 3 de
juny, al vespre, tornaran a pujar el teló per oferir novament
el musical al públic general i

a les famílies. L’espectacle començarà a la mateixa hora.
La pel·lícula Grease, de l’any
1978, va ser tot un èxit i va
consolidar la carrera de John
Travolta i Olivia Newton-John així com d’altres actors secundaris com Lorenzo Lamas.
Explica la història d’amor del
rebel Danny Zuko, interpretat per John Travolta, amb
la innocent Sandy Olsson,
que interpretava Olivia Newton-John. Tots dos coincideixen durant l’estiu i a l’acomiadar-se cap dels dos pensa
que es tornaran a trobar. Però
quan la Sandy es matricula a
l’Institut, es retroba, per sorpresa amb el seu amor d’estiu.
Si voleu rememorar la història d’aquest icona del cinema
musical i descobrir la versió
de l’alumnat Pla de les Moreres, recordeu que teniu dues
opcions, o bé aquest divendres 31 de maig o bé dilluns,
3 de juny a les 19.30 h, a Can
Papasseit.

D

urant la propera setmana els alumnes
dels centres educatius de Montbui seran protagonistes de la “3a Setmana
de les Arts”, que es durà a
terme a la Sala Auditori de
Mont-Àgora i que implicarà
l’organització de nombroses
activitats.
Dilluns començaran les propostes amb un concert d’orquestra, a càrrec dels alumnes de segon de les escoles del
municipi. El concert començarà a dos quarts de 12 del
matí.
El dimarts 4 entre les onze del
matí i la una de la tarda s’organitzarà una mostra d’”Art
a l’institut”, a càrrec d’alumnes de sisè de les escoles de
Montbui i també de segon
d’ESO de l’Institut Montbui.
El dimecres 5 de juny s’organitzarà una Matinal de Teatre, la qual anirà a càrrec dels
alumnes de cinquè curs de les

escoles Antoni Gaudí, García Lorca i escola Montbou.
També el mateix dimecres,
però a partir de dos quarts de
quatre de la tarda s’organitzarà un espectacle per als alumnes de P3, P4 i P5 de les escoles montbuienques i també
per als de les Llars d’Infants.
Es podrà veure l’espectacle
“Xefs”.
El dijous 6 de juny, en tres sessions, es durà a terme l’activitat “L’Institut fa teatre”, amb
diferents representacions per
a alumnes i les famílies.
I el divendres 7 de juny s’or-

ganitzarà la tradicional cantata “El follet valent”, la qual
anirà a càrrec dels alumnes
de quart de Primària de les
escoles Garcia Lorca i Antoni
Gaudí i dels de sisè de l’Escola Montbou.
La Setmana de les Arts compta amb l’organització de les
escoles de Montbui Garcia
Lorca, Antoni Gaudí i Montbou, també l’Institut Montbui, les Llars d’Infants Municipals, i compta alhora amb
la col·laboració de les regidories d’Educació i Cultura de
l’Ajuntament montbuienc.

Curs sobre el certificat
digital i la firma electrònica

Montbui rebrà diumenge el veí d’Iznájar que
realitza la ruta “camioneros contra el càncer”

Promoció Econòmica Vilanova ha anunciat pel dia 17 de
juny un nou curs gratuït per a
persones emprenedores, professionals, autònomes i empresàries. Podran aprendre el
funcionament i l’ús del certificat digital, la signatura i la facturació electrònica en l’entorn
empresarial.
És una formació de 4 hores que
s’impartirà el dia 17 de juny, de
10 del matí a 2 de la tarda, a l’Au-

MONTBUI / LA VEU

la TIC del Centre d’Innovació
Anoia de Vilanova del Camí.
Comprendrà conceptes bàsics
sobre els avantatges d’utilitzar
aquests recursos digitals en el
món empresarial. La impartirà
Núria Gil d’Akuaba, SL.
Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se al Centre
d’Innovació Anoia o bé al telèfon 93 805 44 11 o al correu
electrònic peconomica@vilanovadelcami.cat.

Vine a fer el vermut
a la terrassa del
Parcmotor Castellolí
Dilluns tancat

A

quest proper diumenge a partir de dos
quarts d’una del migdia tindrà lloc a l’Ajuntament
de Montbui l’acte de rebuda
institucional al veí d’Iznájar
Juan Pérez Luque, membre de
l’entitat “Camioneros contra
el cáncer” que estarà recorrent el territori espanyol amb
el seu camió amb l’objectiu de

recaptar fons destinats a l’Associació Espanyola Contra el
Càncer.
Aquest veí d’Iznájar sortirà
aquest dijous 30 de maig, a les
4 de la tarda, des del seu municipi i encetarà amb el seu
camió 12 etapes, que tindran
com a destinació Múrcia, València, Santa Margarida de
Montbui, Osca, Bilbao, Gijón, Santiago de Compostela,
Salamanca, Mèrida, Córdova,

Cadis i Màlaga. En total, la
iniciativa solidària es composarà de 12 etapes. En total,
Juan Pérez farà 3.800 quilòmetres amb el seu camió Pegaso per tal de recaptar fons
per aquesta causa.
A Montbui l’activitat compta amb el suport de l’Ajuntament, així com el de la Junta
Local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer de
Montbui.

Es lloguen 2 despatxos
al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
INCLOU:

. Wifi
. 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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Concert a la capella de la Avancem per la Pobla guanya les eleccions
tot i que perd la majoria absoluta
Mercè de Can Macià
LA POBLA DE C. / LA VEU

E
ÒDENA / LA VEU

D

iumenge tindrà lloc
un nou concert del
Cicle de concerts a les
ermites. En aquesta ocasió serà
a la capella de la Mercè de Can
Macià, a les 8 del vespre i anirà
a càrrec del Duet Filferrro.
El Duet Filferro el formen Gerard Serratroy, a la veu i la guitarra, i David Repullés, també
veu i guitarra. És el projecte de
dos grans amic que van creuar
els seus camins en el món de
la música. Han treballat junts

com a professors a la mateixa escola, han creuat oceans i
han compartit pis. Filferro és
un duet que versiona els grans
clàssics de la història del pop i
el rock, que no només tradueix
les lletres sinó que les adapta.
Caves Bohigas, amb motiu del
concert, aprofitarà per celebrar
els seus 90 anys.
El concert tindrà una durada de 55 minuts, l’entrada és
gratuïta i finalitzarà amb una
copa de cava. L’aforament
és limitat (reservar places a
683101724)

l candidat a la reelecció
a l’alcaldia de la Pobla
de Claramunt, Santi
Broch, ha aconseguit guanyar
els comicis municipals del diumenge 26 de maig, tot i que
ha perdut la majoria absoluta,
que tenia des de l’any 2007 i
que mantenia d’anteriors governs de Convergència i Unió.
Broch, que encapçalava la llista
Avancem per la Pobla- Junts,
va obtenir 444 vots (37,44 per
cent).
La segona llista més votada va
ser l’agrupació d’electors Participa #volemunapoblamillor
(P!), amb 414 (34,91 per cent),
seguida d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), amb 176 vots
(14,84 per cent) i del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP),
amb 140 vots (11,80 per cent).
De vots en blanc n’hi va haver
12 (1,01 per cent) i de nuls, 11
(0,92 per cent). Cal destacar
l’elevada participació, que va
ser d’un 71,38 per cent. D’un

cens de 1.677 electors van anar
a votar 1.197 poblatans i poblatanes.
Amb aquests resultats el nou
Consistori poblatà estarà format per: 5 regidors i regidores
d’Avancem per la Pobla- Junts,
4 de P!, 1 d’ERC-AM i 1 de
PSC-CP. Pel que fa als vots, la
formació que més n’ha guanyat
ha estat P! que n’ha aconseguit
sumar 129 més i ERC-AM que
n’ha obtingut 31 més. Avancem per la Pobla n’ha perdut
62 i els socialistes, 5.
Quant a les eleccions europees,
JxCAT va ser força més votada

amb 453 vots (39,09 per cent),
seguida d’ERC, amb 263 vots
(22,69 per cent). En tercer lloc
va quedar PSC, amb 203 vots
(17,52 per cent) i en quart, Podem, amb 75 (6,47 per cent). A
continuació, hi va haver Ciutadans, amb 49 vots (4,23 per
cent); PP, amb 47 vots (4,06
per cent); PACMA, amb 22
vots (1,90 per cent) i Vox, amb
9 vots (0,78 per cent). De vots
en blanc n’hi va haver 16 (1,38
per cent) i de nuls, 6 (0,52 per
cent). El cens era de 1.675 electors i van anar a votar 1.165
poblatans i poblatanes.

La Fira de la Infància i la Joventut de Masquefa
arriba a la seva 11a edició
MASQUEFA / LA VEU

D

issabte 1 de juny Masquefa acollirà l’onzena edició de la Fira
de la Infància i la Joventut; un
projecte organitzat per l’Ajuntament i que convida veïns,
entitats, comerços, empreses
i voluntaris a compartir una
jornada lúdica i festiva amb
l’objectiu de posar en valor i
donar a conèixer els drets i
deures dels infants i joves. En
aquest sentit, la temàtica d’enguany serà el respecte i la convivència.
La Fira tindrà lloc a partir de
les 11 h. L’activitat s’allargarà
fins a les 14 h i de les 16.30 h
a les 20 h. La jornada es desenvoluparà a l’avinguda de la
Línia, el carrer Rogelio Rojo,
l’Institut de Masquefa, la zona
esportiva i el pati de l’Escola El
Turó. En aquest sentit, els participants podran gaudir d’un
ampli i variat ventall de propostes; entre elles, recollida solidària de roba, cercaviles, torneigs i exhibicions esportives,
tallers, malabars, ball i crema-

da de bèsties, estands informatius, jocs infantils, manualitats,
exposicions, inflables i un llarg
llistat d’activitats per a tots els
públics que podeu consultar a
través del següent enllaç.
A més, tots aquells qui s’hi
acostin també podran participar del “joc de la Fira”: un llibret que trobaran al punt d’informació de la Fira que conté
diverses preguntes i proves a
resoldre durant la jornada, i
que un cop complert podran
entregar de nou al punt d’informació i recollir vals de regal
cortesia de comerços de la vila.

A més, a l’Espai Jove els nois i
noies majors de 12 anys gaudiran de diverses activitats esportives i de realitat virtual, la
pintada d’un mural, una pista
de bowling humà i sorteigs.
La Fira celebra el Dia Mundial del Medi Ambient i
l’Energia
Masquefa s’adherirà el pròxim 5 de juny, un any més, a
la celebració del Dia Mundial
del Medi Ambient (DMMA);
una jornada dedicada a alertar
sobre la degradació ambiental
i donar a conèixer les necessi-

tats de preservar i millorar el
medi ambient, i que enguany
també coincidirà amb l’organització a Masquefa, l’1 de
juny, de la Fira de la Infància
i la Joventut. Per tot plegat, en
el marc de la Fira s’organitzaran tallers de creació de llibretes amb paper reciclat, de
creació de molinets de vent,
del tendal d’art i d’acolorir els
personatges del reciclatge; una
recollida de roba solidària;
una exposició de roba usada;
un punt informatiu sobre els
serveis de recollida de residus; un repartiment gratuït de
cubells d’orgànica, filtres d’oli
i atomitzadors per l’aixeta; o
un punt informatiu sobre els
residus i sobre la convocatòria
de subvenció d’eficiència energètica impulsada per l’Ajuntament de Masquefa.
Enguany, amb l’objectiu de
seguir fent avançar el poble
en termes de sostenibilitat i
eficiència energètica, la vila
se suma a la lluita contra la
contaminació de l’aire donant
suport a la iniciativa “El desafiament de les màscares”; que

convida a tota la població a
fer-se una fotografia amb el
nas i la boca tapats i compartir-la a les xarxes socials amb
l’etiqueta
#SinContaminaciónDelAire per tal de conscienciar sobre la importància
d’un planeta sense contaminació de l’aire i reflexionar sobre
els canvis que cal dur a terme
en el dia a dia per a reduir la
contaminació atmosfèrica i
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Tota la informació sobre la campanya
la podeu consultar al següent
enllaç.
L’Ajuntament de Masquefa
posa en valor la col·laboració
i la implicació dels comerços, empreses i entitats de la
vila en l’organització d’aquesta onzena edició de la Fira i
convida tots els masquefins a
participar activament de les
diferents activitats que s’inclouen dins el programa de la
Fira de la Infància i la Joventut
d’enguany.
I la participació de l’ADF
amb el taller de creació de
caixes niu.
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La Lliga de Capellades ha arribat a 1000 socis i ho
celebra amb un dia ple d’activitats
CAPELLADES / LA VEU

C

elebrem 1000 socis de
La Lliga!
Dissabte 1 de juny, dia
de l’Associacionisme cultural,
celebrem que la Lliga ja té
més de 1000 socis amb activitats durant tot el dia.
- 11:00 Festival infantil amb
Marcel Gros al Pati de la Lliga. Entrada lliure.
Marcel Gros és un clown,
showman, pallasso... Els
seus espectacles, sempre
de creació pròpia, persegueixen l’originalitat. Actualment considerat un dels
millors pallassos del nostre
país. Li agrada fer humor
intel·ligent dirigit a infants
i adults.
- 13:00 Concert vermut The
Curlies a la Terrassa. Entrada consumició.
Durant el concert, es farà el
sorteig trimestral d’un premi sorpresa per als socis!
No oblideu de mirar la cartellera a veure si us ha tocat
el número del carnet.
- 14:30 Dinar popular i espectacle al Teatre de la Lliga. El restaurant de La Lliga
ens prepararà l’àpat: amanida, fideuada, postres i cafè.

Després de dinar, veurem
un espectacle de màgia amb
Sergi Armentano. Preu dinar+espectacle: 12€ socis/
13,50€ no socis. Inscripcions i pagament a la Cafeteria-restaurant.
En l’espectacle de màgia de
Sergi Armentano es juga
amb la Màgia de prop, que
es viu a tan sols uns centímetres dels ulls del públic.
Un espectacle divertit, dinàmic, interactiu i molt participatiu.
- 19:00 Concert amb Amazing Gospel al Teatre. Entrada lliure. (Patrocina Ajuntament de Capellades)
Amazing Gospel és un cor de
música gòspel que té cantaires de diferents poblacions
del Baix Llobregat i l’Anoia.
Va iniciar la seva activitat
l’octubre de 2011 i ara té 95
components actuals en actiu.
- 23:00: Nit musical al Pati
amb el grup La Guingueta.
Entrada consumició.
Hi ha hagut un canvi de
grup per causes imprevistes
i enlloc de Pentinat i Lula
Thomas, farà el concert el
grup La Guingueta que ens
oferiran havaneres i cançons
de taverna

Altres activitats
- Dietes miraculoses
Xerrada Centre Mèdic. Dijous 30 de maig. 19:30. Saló
Rosa. Entrada lliure.
Podem trobar una gran varietat de dietes, però no totes
formen part d’una alimentació equilibrada i saludable.
A càrrec de Marta Julià, nutricionista del Centre Mèdic
Capellades.
- Intocable
Cinema. Divendres
31 de maig. 19:30. Sala Petita.
Entrada lliure. Versió doblada al català.
Philippe, un aristòcrata milionari que s’ha quedat tetraplègic a causa d’un accident
de parapent, contracta com
a cuidador a domicili un immigrant d’un barri marginal
acabat de sortir de la presó.
Encara que, a primera vista,
no sembli la persona más indicada, tots dos acaben aconseguint que convisquin Vivaldi y Earth Wind and Fire,
l’eloqüència i la hilaritat, els
vestits d’etiqueta i el xandall. Dos mons enfrontats que,
de mica en mica, congenien
fins a forjar una amistad tan
divertida i sòlida com inesperada.

Properes activitats a la Biblioteca de Piera
PIERA / LA VEU

L

A FLAMA DEL CANIGÓ. ORÍGEN I
SIGNIFICAT
Dilluns vinent 3 de juny a les
19h Llum Ferrero i Toni Ayala conduiran aquesta xerrada
entorn la significació i l’origen de la Flama del Canigó
Convidats pels Falcons de Piera, els activistes culturals i
dinamitzadors del moviment
de la Flama del Canigó Llum
Ferrero i Toni Ayala fa anys
que realitzen conferències
sobre aquesta temàtica arreu
del territori català.
El moviment va iniciar-se
cap els anys 50 a la zona del
Roselló, i des d’aleshores la
matinada del 22 al 23 de juny
la Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya
del Pirineu català i centenars
de voluntaris i equips de foc
la distribueixen arreu dels Països Catalans seguint diverses
rutes per tal d’encendre les fo-

gueres de la nit de Sant Joan.
A Piera cada vespre del 23
de juny, la Flama del Canigó
recorre els carrers de la Vila
fins arribar al parc del Gall
Mullat. Sardanes, falcons, batucada i grallers acompanyen
l’encesa de la foguera.

MOSTRA
D’ENTITATS
SOCIALS DE PIERA
Organitzada per la Taula Social de Piera des del dijous 6
de juny fins a finals de mes es
podrà visitar a la Biblioteca
de Piera aquesta exposició
La Mostra d’entitats socials

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

de Piera és la representació
de les entitats socials que
treballen a la Vila per donar
resposta a les diferents necessitats de persones i col·lectius
que hi conviuen, per posar
en valor també, el paper que
actualment tenen les entitat socials als municipis. Les
entitats i associacions que hi
participen són: AECC – Junta Local de Piera, Assocació
CEPS/CRAE en Polzet, Associació de Dones de Piera, Dispiera- Assocació de famílies
amb fills amb DID de Piera,
Parròquia de Sta. Maria – Cà-

rites de Piera i Spaai Castell
de Fang.
Paral·lelament el mateix dijous 6 de juny a les 18.30h hi
haurà una taula rodona/col·
loqui amb totes les entitats
amb representació a Piera,
que aprofundirà i debatrà sobre el futur d’aquestes entitats
per assolir millores vers els
col·lectius a qui es dirigeixen
i més representativitat en el
municipi. Alhora es presentarà el Servei de primera acollida i atenció integral Castell
de Fang. Hi col·labora la Biblioteca de Piera.

618 64 19 10 (Toni)
661 27 54 11 (Paco)
pinturascledera@gmail.com
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Joves talents de l’ESMUC al Festival
d’Orgue de Capellades

Activitats de la Piscina
Blava per aquest estiu

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

A

quest és el tercer concert del Festival d’Orgue de Capellades
d’aquest any, amb joves estudiants de l’Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC) com a protagonistes.
Pedro Aguiló, Víctor Hernández i Berenguer Montserrat
són 3 dels millors alumnes de
l’Òscar Candendo, professor
titular d’orgue de l’ESMUC
i organista de la catedral de
Sant Sebastià.
Els joves interpretaran temes
de Bach, Mendelssohn i Oliver Messiaen, a partir de les
6 de la tarda, a l’església de
Santa Maria de Capellades.
En aquesta ocasió, l’entrada
és gratuïta.
El Festival d’Orgue de Capellades inicia amb aquest

concert una primera col·laboració amb l’ESMUC, que
té com a objectiu establir una
col·laboració fixa en la programació del festival. “Hem
intentat sempre obrir el festival i desmuntar l’associació
d’idees orgue-església-gent

gran-formalitat-música antiga només religiosa, etc. –recorda Àngel Soteras, regidor
de Cultura. Ja des del primer
moment hem programat concerts de jazz, obres inèdites
i expressament composades
per a Capellades, projeccions de cinema mut acompanyades amb l’orgue, tallers de
descoberta per a alumnes de
Primària... Volem crear nous
públics i fer aflorar nous talents, bé siguin compositors,
bé intèrprets, com en aquest
cas. Per aquesta raó hi donem
una especial importància a
iniciar aquesta col·laboració
amb l’ESMUC”.
El festival continuarà la setmana vinent amb la darrera de les actuacions previstes: Jonatan Carbó a l’orgue
acompanyarà el cor femení
Exaudio.

Conveni amb la Parròquia de Santa
Maria de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

A

questa setmana s’ha
signat el conveni de
col·laboració
entre
l’Ajuntament de Capellades i
la Parròquia de Santa Maria de
Capellades que es va aprovar a
la darrera sessió ordinària.
D’una banda l’Ajuntament de
Capellades donarà una subvenció de 1.000 euros per l’ús
de l’orgue i per facilitar altres
activitats que es duen a terme
dins l’església. Per altra banda, l’església es compromet a
coorganitzar el Festival d’Orgue amb un cicle de concerts
professionals i uns tallers de
descoberta de l’orgue adreçats
al públic escolar i la gent gran
així com acollir activitats cul-

Aquest divendres 31 de maig
és el darrer dia per presentar
les sol·licituds per a la subvenció per organitzar activitats
per a joves.
En aquesta convocatòria s’ha

ERC guanya les
municipals a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

E
turals de caràcter tradicional
com les Festes del Carrer o els
Reis, entre d’altres.
A la signatura hi van assistir el rector de la parròquia,
Josep Lluís Aguilar; l’alcalde

de Capellades, Aleix Auber;
el regidor de Cultura, Àngel
Soteras, i en representació
dels Amics de l’Orgue Freixas
Vivó, Josep Xaubet i Isidre
Romeu.

Avui acaba el període per demanar les
subvencions per a activitats joves
CAPELLADES / LA VEU

A

quest diumenge jornada de portes obertes per inaugurar la
temporada d’estiu de la Piscina Blava de Capellades.
Al llarg de les diferents setmanes els usuaris de la piscina podran anar gaudint de
diverses activitats, a banda
del bany, que es podrà fer
fins al 16 d’agost des de les 11
del matí fins les 8 del vespre i
a partir del dia 17, de les 11 a
les 7 de la tarda. Per accedir
dins l’aigua, s’ha posat una
escala que afavoreix l’entrada
i la sortida.
Aquest any s’ha reforçat el
Wifi que tindrà una cobertura més àmplia i per a totes les
zones de la instal·lació.
La primera de les activitats
serà el Play Off de frontó,
que es farà el cap de setmana
del 7 al 8 de juny.
Seguidament començarà la
proposta de la “Piscina Nocturna”, el divendres 28 de

destinat un pressupost de 2.500
euros. Podran acollir-se totes
aquelles entitats, que durant el
2019, realitzen activitats destinades al jovent de Capellades.
Les bases es poden consultar a
la pàgina web de l’Ajuntament
de Capellades.

Les sol·licituds hauran de
presentar-se amb la documentació requerida al Registre d’Entrades de l’Ajuntament de Capellades, situat
al C/ Ramon Godó, 9, de dilluns a divendres de 9:00h a
15:00 hores.

juny, fins la mitja nit. Al juliol es repetirà els dies 6 i 12 i
a l’agost el dia 4.
També es repetirà el Torneig
de Frontó que començarà el
dissabte 6 de juliol.
El dia 14, nou “Mulla’t per
l’esclerosi múltiple”, amb una
festa d’inflables que omple la
piscina gran.
Tot el mes de juliol els més
petits podran aprendre a nadar amb els habituals cursets
de natació. Els qui vulguin
posar-se en forma tenen una
nova edició de les classes
d’”Aiguagim”, que es fan de
manera gratuïta i sense inscripció els dimarts i dijous
de 7 a tres quarts de 8 del
vespre.
Com a novetat, destaca els
matins de dijous quan es farà
ioga de 10 a 11, aquí sí amb
inscripció prèvia.
Tota la temporada de bany
els usuaris tindran Bibliopiscina, un espai que permet
gaudir de diferents lectures
dins el recinte.

squerra Republicana
de Catalunya ha estat
la formació més votada a Capellades en aquestes
eleccions municipals.
La participació en aquests
comicis ha estat del 69’83%.
Esquerra Republicana ha obtingut 902 vots, que li donaran un total de 5 regidors. La
segona formació més votada
ha estat Vila de Capellades –
CUP, que, amb els seus 687
vots, tindrà 3 regidors. Junts
per Capellades, amb 483 vots,
es quedarà amb dos regidors,

igual que el Partit dels Socialistes, que mantindrà els seus
dos regidors, amb un total de
414 vots. Ciutadans entrarà
per primera vegada a l’Ajuntament amb un regidor, amb
els seus 297 vots.
Pel que fa a les eleccions
europees, la participació se
situa en el 67’88%, sent la
llista de JxCAT la més votada amb un total de 907 vots.
ERC-Ara Repúbliques n’ha
tingut 763, el PSC 503 i Ciutadans 252.
La jornada s’ha celebrat amb
tota normalitat sense incidents rellevants.
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Els Mossos detenen cinc
persones per entrar a
robar en una casa

Als Hostalets entra en vigor la targeta
per a la deixalleria

VALLBONA D’A. / LA VEU

L

A

gents de la Policia de
la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la
comissaria d’Igualada van detenir cinc homes, d’entre 17 i
24 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Vilafranca
del Penedès, Sant Andreu de
la Barca, i Sant Sadurní d’Anoia, com a presumptes autors
d’un robatori amb força i una
temptativa de robatori amb
força. A un d’ells també se’l
deté per trencament de condemna per portar una navalla.
Els fets van succeir ahir, pels
volts de les quatre de la tarda, quan un veí de Vallbona
d’Anoia va alertar per la presència de cinc joves, alguns
del quals duien navalles, que
estaven vigilant cases de la
zona.
Ràpidament, els mossos es
van adreçar al lloc i, en ar-

ribar, van localitzar els cinc
joves. A un d’ells se li va intervenir una navalla i es va
comprovar que tenia una suspensió temporal del dret a la
tinença i portar armes.
Tot seguit, una veïna va informar als agents que aquest
grup de nois havia saltat el
mur de casa seva però, en
veure’s sorpresos pel gos, havien fugit.
D’altra banda, una altra veïna va manifestar que acabava
d’arribar a casa i s’havia trobat
una finestra oberta i les habitacions regirades.
Davant d’això, els agents van
detenir-los com a presumptes
autors dos robatoris amb força a interior de domicili, i un
d’ells per trencament de condemna.
Els detinguts van passar a
disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia
d’Igualada.

Diumenge, Aplec al
Castell de Miralles
MIRALLES / LA VEU

Diumenge el castell de Miralles acull el tradicional Aplec,
que començarà a 2/4 de 10
del matí amb una botifarrada
popular. A continuació, a dos
quarts d’11 es podrà veure el
Ball de bastons de la Colla de
Bastons Picadits de Santa Oliva i de l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova.
A dos quarts de 12 del migdia
tindrà lloc una visita guiada
al castell a càrrec d’Anoia Pa-

trimoni i per acabar, a 2/4 d’1
del migdia es farà la missa solemne

HOSTALETS DE P / LA VEU

’ús de la targeta per a
la deixalleria que s’ha
posat en marxa des de
la regidoria de Medi Ambient
serà obligatòria a partir de les
pròximes setmanes per aquest
servei i facilitarà l’accés a la informació, històric i descomptes en la taxa d’escombraries.
Amb aquest sistema, els usuaris de la deixalleria podran
també accedir al servei ReNou que permet adquirir articles en bon estat que s’anunciaran a l’apartat de la pàgina
web i on s’hi podrà accedir
amb el número de la targeta.

En el cas de propietaris o titulars de la taxa d’escombraries,
l’ús del servei de la deixalleria
va lligat a un descompte anual que, segons les vegades que

s’utilitzi, pot arribar fins a un
35% en el preu del rebut.
La targeta es pot recollir a les
oficines municipals en l’horari
d’atenció al públic

El Punt Jove dels Hostalets rep una
visita internacional
HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

l passat divendres 17 de
maig el Punt Jove va tenir l’honor de rebre una
visita internacional amb la Vanessa, una pedagoga vinguda
expressament de Niça (França) on dona classes i treballa
per la fundació Escuelas libres
de investigación conjuntament amb la UNESCO.
El taller «Espai de diàleg» (Filosofia) va consistir en explicar i fer participar els nostres
joves en la creació d’opinions
constructives i aprendre a
debatre respectuosament sobre diferents temes. El taller
a més d’explicatiu va tenir un
alt contingut pràctic, on contínuament es feien debats reals,
amb l’objectiu de saber enfocar la resolució de conflictes

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

la premsa de casa
per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

quotidians mitjançant l’argumentació i el respecte.
El Punt Jove hostaletenc va
gaudir d’una bona tarda on
els més joves van descobrir i

aprendre la importància dels
valors i les actituds necessàries
per afrontar, amb èxit i respecte, converses, diàlegs o debats
amb i envers els altres.

2X1

Si ets comerç,
dues subscripcions
al preu d’una
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Cloenda del projecte Lletra a lletra
fem municipi d’aquest curs escolar
PIERA / LA VEU

E

l passat dijous 23 de
maig es va celebrar al
Teatre Foment de Piera
l’acte de cloenda del projecte
Lletra a lletra fem municipi.
Alumnes de quart de l’escola Herois del Bruc, i de tercer
d’ESO de l’escola Apiària i
l’Institut Salvador Claramunt
es van trobar per compartir el
resultat final d’aquest projecte
que han treballat durant el curs
escolar. Sota el títol Emparaulem-noshan explorat els usos
i les possibilitats de la paraula
per prendre consciència del
seu poder, identificar els efectes del seu ús i actuar fent-nos
responsables d‘aquests efectes.
L’acte va començar amb els
parlaments del regidor d’Ensenyament, Josep Maria Rosell;
l’alcalde de Piera, Jordi Madrid
i de Toni Pérez, Cap de Servei
de Suport Municipal de la Gerència de Serveis d’Educació
de la Diputació de Barcelona.
Tots tres van felicitar als alumnes per la feina feta durant
tot el procés de desenvolupament del treball i van agrair

PIERA / LA VEU

E

als centres i mestres l’acompanyament i suport que han
donat als alumnes. També van
agrair-los la seva dedicació i
implicació en aquesta mena
de propostes que ajuden a fer
municipi, un dels objectius del
projecte.
Els diferents grups van anar
exposant a través de petites representacions teatrals, imatges
i vídeos com havien treballat
el projecte, què els havia suposat, què havien après i com les
paraules estan presents en el

nostre dia a dia, paraules que
algunes ja han entrat en desús
o que serveixen per a expressar sentiments, conèixer vocabulari esportiu, inventar un
còmic o produir una sèrie de
ficció.
Lletra a lletra fem municipi és
un projecte promogut per la
Diputació de Barcelona amb
el suport dels ajuntaments i la
col·laboració d’entitats del municipi com la Biblioteca de Piera per contribuir a la millora
de l’èxit escolar.

Reconeixement a 4 agents de la Policia
Local en el dia de la patrona

PIERA / LA VEU

El passat 24 de maig es va celebrar la diada de la patrona
de la Policia Local. El restaurant La Cantina va acollir
aquesta commemoració que
va comptar amb la presència
de l’alcalde de Piera, Jordi
Madrid, el primer tinent d’alcalde, Josep Llopart i la regi-

Oferint noves
oportunitats als joves
que no han superat l’ESO

dora de Seguretat Ciutadana,
Maite Guzmán.
Durant l’acte es van fer reconeixements a diversos agents
del cos. L’Ajuntament va lliurar una placa commemorativa pels serveis prestats a Luis
Duran Ambrosio i a Francisco Javier Rodríguez Barrionuevo, que deixen el seu lloc
de treball per jubilació.

L

Així mateix, es va felicitar públicament pels seus mèrits els
agents Juan Antonio Fernández Castaño i Benito Capel
Romero que el passat 31 de
març de 2018 van aconseguir
anul·lar les intencions de suïcidi d’un veí d’una localitat
de la comarca que havia desaparegut i va ser localitzat al
terme municipal de Piera.

Disseny de Producte

p

www.loop-disseny.com

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009

l passat dia 13 de maig
es va obrir el termini
de preinscripció per
als estudis del Pla de Transició al Treball de l’Anoia Sud
(PFI-PTT Anoia Sud). Aquest
programa formatiu està organitzat pel Departament
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya i la Xarxa TET
Anoia Sud amb el suport de la
Diputació de Barcelona.
Hi poden accedir tots aquells
joves de 16 a 21 anys que no
hagin superat l’ESO però

que estiguin interessats en
formar-se en una professió
o tenir més possibilitats per
accedir a un cicle formatiu o
al món laboral. El PFI ofereix
la possibilitat d’escollir entre
un curs d’Auxiliar en Activitats d’Oficina i Serveis Administratius Generals o un
d’Auxiliar en Vivers i Jardins.
Les persones interessades en
formalitzar la preinscripció
poden adreçar-se a la Nau
(carrer Copèrnic, 12) de Piera. Per a més informació,
cal trucar al telèfon 93 776
21 14.

ERC es consolida com a
primera força a Piera
PIERA / LA VEU

A

hir diumenge 26 de
maig, Piera va viure una nova jornada electoral marcada per un
augment de la participació
que va arribar al 56,9 % del
total de votants inscrits en el
cens electoral, el que suposa
quatre punts més que en les
anteriors eleccions municipals.
Esquerra Republicana de Catalunya va aconseguir la victòria en els comicis amb un
26,97 % dels vots i 5 regidors
al consistori. El Partit dels
Socialistes de Catalunya es
va convertir en la segona força amb un 22,58 % dels vots
i 4 regidors, els mateixos que
Junts per Piera, que va sumar
el 20,3 % dels vots escrutats.
Per darrere, i amb un regidor
cadascun al consistori, van
quedar Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía amb un 9,7
% dels vots, Ara es Demà-En
Comú Guanyem, amb un
7,43 % dels vots, la CUP, que
aconsegueix representació
amb el 7,08 % dels vots i,
finalment, el Partit Popular

El partit republicà ha
aconseguit un 27 % dels
vots i 5 regidors, seguit
del PSC i de Junts per
Piera que han obtingut
4 cadascun
amb el 5,14 % dels vots. Podeu veure la distribució del
vot per meses electorals en el
document adjunt.
Recordem que el consistori
està format per un total de
17 regidors. Atès que cap de
les formacions polítiques ha
obtingut la majoria absoluta, serà necessari establir un
diàleg i arribar a pactes que
permetin crear un nou govern municipal per als propers quatre anys. La constitució dels ajuntaments està
prevista per al dissabte dia
15 de juny.

Lluís Mir Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada. Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es - www.lmabogadosbarcelona.com
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El DesFOLCa’t busca
voluntaris i famílies
acollidores
CALAF / LA VEU

E

l DesFOLCa’t, Festival
de Música Popular i
Tradicional de Calaf,
busca voluntaris i famílies
acollidores per a la seva 28a
edició, que tindrà lloc del 28
al 30 de juny i reunirà artistes
d’arreu del món.
El festival creix any rere i any
i per primera vegada fa una
crida als veïns i veïnes de
Calaf i comarques properes
a participar al festival. D’una
banda, els voluntaris i voluntàries realitzaran tasques com
l’acompanyament de músics
durant la seva estada al festival, el control d’espais i el
muntatge i desmuntatge.

D’altra banda, s’emplaça a les
famílies de Calaf i rodalies a
acollir, durant un o més dies,
els artistes que actuaran durant el cap de setmana. Des
del DesFOLCa’t es proporcionarà la manutenció dels artistes i l’organització farà d’intermediària en la gestió de la
seva acollida (dies i horaris,
lliurament de claus en cas que
sigui necessari, etc.), per tal
d’oferir totes les facilitats a les
famílies. Les inscripcions es
poden realitzar del formulari
que hi ha a la pàgina web de
l’Ajuntament.
El Festival presentarà properament la imatge d’enguany,
així com tota la programació
de la 28a edició.

Ara Copons guanya les
municipals
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“Viure a entre dòlmens” al castell de
Rubió, matinal de prehistòria
RUBIÓ / LA VEU

V

ine a conèixer i a participar de com vivien
els pobladors de la
Serra de Rubió durant la prehistòria.
En aquestes terres altes de
l’Anoia hi trobem i s’hi han
conservat importants vestigis
construïts per les persones i
comunitats que hi van viure
ara fa més de 3.500 anys.
El Dolmen dels Tres Reis i el
Dolmen de les Maioles són
els principals monuments que
ens parlen del Neolític i de la
primera edat dels metalls, el
Calcolític.
Aquest proper diumenge, dia
2 de juny, al Castell de Rubió
i durant tot el matí reviurem
aquest període de la nostra
prehistòria a Catalunya amb
tallers participatius, exposicions i demostracions, amb la
coordinació de Cat Patrimoni
i el patrocini de l’Ajuntament
de Rubió.
Pintura rupestre, cistelleria
prehistòrica, ceràmica cardial,
fosa de metalls, mòlta de cereals, joieria prehistòrica, tir
amb arc, elaboració de teixits,
cocció de pa, taller d’arqueologia pels petits i la construcció d’un dolmen a la plaça de

l’Ajuntament.
També podrem recordar una
de les principals troballes arqueològiques que s’ha fet a la
comarca: el Sepulcre Megalític
de les Maioles. Una exposició fotogràfica a l’interior de
l’església de Santa Maria ens
farà reviure la descoberta,
l’excavació arqueològica i la
restauració d’aquest important dolmen. Localitzat l’any
1991, excavat, consolidat i senyalitzat el 1995 i publicada la
Monografia del Sepulcre Megalític de les Maioles a la Revista Estrat 7 de la Secció d’Arqueologia del CECI, el 2002,

és un exemple de treball ben
fet i, que ara, juntament amb
el del Tres Reis s’ha acondiciat de nou el seu entorn i s’ha
renovat la senyalització per
iniciativa de l’Ajuntament de
Rubió amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona.
“Viure entre Dòlmens” vol
posar la prehistòria a l’abast
de tothom, petits i grans, amb
participació,
experiències,
aprenentatge, sensacions,... en
una matinal lúdica, familiar i
participativa. Totes les activitats seran obertes i gratuïtes
en un entorn privilegiat, el
Castell de Rubió.

Jordi Merca actuarà a la final del 2n
Concurs de Monòlegs del Casino
CALAF / LA VEU

COPONS / LA VEU

E

l passat diumenge es
va viure una nit electoral molt emocionant al
poble. Feia anys que no hi havia tres candidatures electorals i 206 vilatans de Copons
van anar a votar, el que suposa un 85,8% de participació.
Estem molt contents dels resultats obtinguts. 109 vots van
ser pel nostre grup d’electors
independents “Ara Copons” i
serem doncs el nou equip de
govern del poble amb l’alcalde Alex Prehn al capdavant i
tres regidors: en Xavi Aparici,
la Imma Lliró i la Montse Soteras. Els companys de Junts
per Copons (ERC) completaran el consistori amb tres
regidors.
Volem agrair la confiança que
els veïns i veïnes del poble

han dipositat en nosaltres i
la bona feina feta a l’equip de
govern que se’n va i que ha
treballat pel poble durant 8
anys.
També volem engrescar a tots
els coponencs i coponenques
en aquesta nova etapa. Treballarem per vosaltres amb
il·lusió, d’una manera participativa, amb proximitat en
el tracte a les persones i amb
la màxima transparència i
objectivitat possible. Necessitarem la vostra implicació
en els processos participatius
que volem tirar endavant,
perquè ens aporteu les vostres idees i per generar debat
seguint sempre la nostra consigna: actitud positiva i compromís ferm.
Moltes gràcies per donar-nos
aquesta oportunitat. Ara
Copons!

A

quest divendres 31
de maig, a les 22.30
hores, el Casino de
Calaf viurà la final del 2n
Concurs de monòlegs 2019
amb la participació de tres
finalistes. Inocencio Rodríguez, d’Esparraguera; Dani
Escarrà, de Vilanova i la Geltrú i Ferran Aznar, de Verdú,
seran els encarregats d’engegar la vetllada. A les 23.00
hores serà el torn de l’espectacle d’èxit de Jordi Merca,
“Yo sobreviví a la EGB”. L’espectacle és el show d’humor
perfecte per tots aquells que
volen reviure moments de
la seva infància i per d’altres que volen conèixer com
funcionava l’escola on havien
anat els seus pares. Un espectacle ple de música i humor que et farà desconnectar

del món actual i passar una
bona estona.
Les entrades es poden comprar de manera anticipada
al portal Entrapolis.com .

També es podran adquirir a
taquilla des d’una hora abans
de l’espectacle. El preu per
als socis és de 10 euros i pel
públic general de 12 euros.

38

| COMARCA

Divendres, 31 de maig de 2019

L’Anoia s’apunta al ‘Benvinguts a Pagès’
Una quinzena d’explotacions, allotjaments i activitats complementàries se sumen a la gran festa de la pagesia catalana els dies 1
i 2 de juny a la comarca de l’Anoia
jaments rurals. Finalment,
durant el primer cap de setmana de juny també es programen més d’un centenar
d’activitats complementàries
(fires gastronòmiques, visites
guiades, col·loquis, concerts,
passejades i exposicions, entre d’altres).

ANOIA / LA VEU

V

isitar una explotació
que cultiva el Cigronet de l’Alta Anoia,
conèixer un celler de vins ecològics, descobrir el procés de
producció de la mel, així com
fer una visita guiada a la Torre
de Claramunt. Aquestes són
només algunes de les propostes que ofereix l’Anoia els dies
1 i 2 de juny en el marc de la
quarta edició de Benvinguts
a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana que se celebrarà
arreu del país i que permetrà
experimentar la vida a pagès,
redescobrir l’origen dels productes que es consumeixen
cada dia i omplir el rebost.
L’esdeveniment té com a eix
central les visites gratuïtes a
les granges, explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres
del país, que es complementa
amb la implicació de restaurants i allotjaments, així com
amb la programació de nombroses activitats complementàries i divulgatives.
En concret, a la comarca de
l’Anoia hi prendran part vuit
explotacions (Cal Quec; Can
Casellas; Casa Mestres – Cigronet de l’Alta Anoia; Celler
Pla de Morei; Hort Àuria;
Llegums, cereals i farines
d’agricultura ecològica Josep
Mestre; Mas Buret. Som apicultors, i Productes ecològics
Puig Aguilera), quatre allotjaments (Cal Carulla, Cal Grau
de la Llavinera, Cal Riba i

Casa Mestres) i tres activitats
complementàries (Vilademàger, el castell solitari; Visita a
l’església de Santa Margarida,
i Visita guiada a la Torre de
Claramunt).
Experiència rodona
El públic familiar i aquelles
persones amb el paladar més
exigent tenen al seu abast una
experiència rodona que permet descobrir l’origen dels
aliments, tenir contacte amb
els animals i degustar els productes més saborosos i autèntics sobre el terreny i sense
intermediaris. A través de la
pàgina web www.benvingutsapages.cat es poden planificar les visites per territori
o bé per producte i escollir
qualsevol de les propostes de
les granges i pagesos inscrites
sense necessitat de fer reserva

prèvia. Aquest any s’incorpora com a novetat l’opció de
cercar pagesos que tenen produccions ecològiques. L’oferta
de productes de proximitat i
de temporada d’horta, fruita,
verdura, làctics, carn, peix,
oli, mel i cereals, entre d’altres, és molt complerta. L’experiència ha obtingut fins ara
una magnífica acollida per
part del públic, que puntua
les visites amb una nota mitjana que supera el 9.
Rutes de cap de setmana
També es podran consultar
les rutes de cap de setmana
que es trobaran arreu del territori català i que són Costa
Brava, Paisatges Barcelona,
Costa Barcelona, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, Terres
de Lleida i Pirineus. Com a
novetat, en aquesta edició, es

mantindran durant tot l’any i
permetran viure l’experiència
Benvinguts a Pagès més enllà
del cap de setmana de l’1 i 2 de
juny. Els itineraris cobreixen
diferents comarques i són de
temàtica diferent depenent de
cada territori en què s’inclouen productors, restaurants,
allotjaments, activitats i altres
visites d’interès turístic.
Xifres a tot el país
El cap de setmana de Benvinguts a Pagès comptarà amb la
participació de 200 granges i
explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres de Catalunya. L’experiència es complementa amb la participació de
més de 130 restaurants, que
ofereixen el menú Benvinguts
a Pagès amb productes de
temporada i de proximitat, i
les estades a més de 200 allot-

Aposta per redescobrir el
territori
El cap de setmana de portes
obertes al món de la pagesia
catalana ajuda a desestacionalitzar el turisme arreu
del principat i esdevé una
oportunitat per redescobrir
el territori. Aquest mes de
juny celebrarà la quarta edició consolidant-se com una
proposta lúdica i de país que
difon el món rural, posa en
valor el sector primari i dóna
a conèixer l’origen dels productes agroalimentaris que es
produeixen a Catalunya.
Iniciativa que suma
Benvinguts a Pagès és una
iniciativa de la Generalitat de
Catalunya, en una actuació
coordinada del Departament
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca i Alimentació, a través
de Prodeca, i del departament
d’Empresa i Coneixement, a
través de l’Agència Catalana
de Turisme. Hi col·laboren
la Fundació Alícia, Consells
Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme així com
nombroses entitats i associacions del sector d’arreu de
Catalunya.

El Trio Héxié i Lotus Octet a la cinquena edició de “Concert
a l’església” a Veciana
VECIANA / LA VEU

E

ls propers dies 1 i 2 de
juny el temple romànic de Santa Maria de
Veciana s’omplirà de música,
llum i color en motiu de la
cinquena edició de “Concert
a l’església” organitzat per
l’Ajuntament del municipi.
L’edició d’enguany l’obrirà el
Trio Héxié, format per Oriol Carceller (flauta), Marta
Carceller (violí) i Adriana
Alsina (violoncel). Aquesta formació es va crear l’any

2017 amb la intenció de descobrir i donar a conèixer
composicions de diversos
períodes de la història de la
música. El concert que oferirà dissabte, a partir de les 22
hores, comprendrà des de
peces del barroc fins a temes
més actuals d’entre els quals
destacaran l’Ave Maria, Halleluja o La vida es bella, entre d’altres.
L’endemà, diumenge 2 de
juny, serà el torn de Lotus
Octet una formació composta per estudiants de mú-

sica de diverses especialitats
units pel seu interès per la
música coral. El concert, que
començarà a les 19 hores,
comptarà amb un repertori
de cançó catalana escrita als
voltants del 1714 així com
d’altres èpoques més recents,
d’entre els quals destacaran
El testament d’Amèlia, La
dama d’Aragó o L’Hereu Riera.
A la sortida d’ambdós concerts hi haurà un tast de formatges de Veciana per a tots
els assistents.
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Calonge de Segarra recupera una antiga mina de
carbó, la mina Vicenta
CALONGE DE S. / LA VEU

D

urant les darreres
setmanes s’han realitzat el treballs arqueològics sota la direcció de
Núria Cabañas, arqueòloga
de Cat Patrimoni, per recuperar, documentar i estudiar
la que va ser una de les principals mines de carbó de la
conca minera de l’Alta Segarra.
Aquesta mina que a partir de
1926 rep el nom de Mina Vicenta i explotada per la Unión
Minera, està documentada ja
a la segona meitat del segle
XIX i de la que es conserven
tres fotografies de primeries del segle XX: 1903, 1910 i
1913.
Ja el 1903, el Dr. Ignasi Llorens, metge de Calaf, en la
seva obra Topografia Mèdica
de Calaf, editada el 1904, li
dedica una capítol , Minas de
Carbón, per il·lustrar la duresa i les condicions de treball
en aquest tipus d’explotacions
mineres. Aquest article ens
permet actualment copsar
com era i com es feia l’extracció del lignit des del fons de
les galeries subterrànies.
Aquesta mina, fins fa unes
setmanes se’n desconeixia
la seva ubicació. Després de
ser localitzada en el marc
dels treballs que estem realitzant per documentar i situar el ric patrimoni miner
de la conca minera calafina,
immediatament, i amb l’empenta i el suport de l’Ajuntament de Calonge de Segarra,
es va començar a treballar per
procedir a la seva excavació
arqueològica amb l’objectiu
posar en la seva recuperació
i veure la possibilitat de ferla visitable.
Els treballs han consistit, fins
a la data d’avui, en la localització de la boca mina, excavar l’entrada i la galeria principal de la mina.
Aquests treballs ens van permetre comprovar el bon estat
de la boca mina i de la galeria

Treballs a la mina / CAT PATRIMONI

principal, coberta amb un
volta de canó construïda amb
maons. Al final d’aquesta galeria vam descobrir a una àrea
d’extracció i explotació dels
lignits. Es tracta d’una galeria
profunda i àmplia on encara
es conserven els puntals de
fusta originals, piquets, i on
es pot observar i documentar
com es treballava en l’arrencament i extracció del carbó
present en les estretes vetes
que es localitzen entres capes
de roca i d’argiles.
Un cop finalitzada l’excavació
s’ha fet la documentació de la
part accessible de la mina, realitzant la topografia i l’anàlisi
de les estructures conservades. La seva bona conservació permet albirar que aquesta mina pugui ser visitable,
després de realitzar diferents
obres de conservació i museïtzació, amb la finalitat última de posar en valor el ric
patrimoni i la història de la
mineria del carbó a les terres
altes de l’Anoia, esdevenint
així la primera mina visitable.

XVIII gràcies a mossèn Mirambell de la parròquia de
Sant Martí de Sesgueioles.
No és, però, fins a la dècada de 1840, motivats per la
necessitats d’alimentar amb
carbó l’incipient indústria
catalana moguda per màquines de vapor, quan es
planteja seriosament la possibilitat rendible de l’explotació del carbó lignit que afloraven arreu.
A partir d’aquest moment, diferents iniciatives empresarials liderades per persones del
territori, Copons, Veciana,
Sant Martí i Calaf bàsica-

Una mica d’història sobre la
mineria del carbó a la conca
de Calaf
Les primeres referències sobre la presència de vetes de
carbó a les terres de l’Alta
Segarra són de finals del s.

ment, emprenen els treballs
per a l’obtenció de múltiples
concessions mineres.
Les primeres companyies
Turull i Cia, Forn i Cia, l’Aurora, M. Carbonell, M. Sala i
Cia, Tàpies i Cia es reorganitzaren en noves societats
miners a cavall de les dècades del 1850 i 1860 amb la
creació de noves societats:
La Catalana Carbonera, La
Unió, La Central Carbonera
i La Carbonera de Calaf.
Prèviament es va generar
una allau de noves concessions especulatives, 1857-60,
motivades per l’arribada del

ferrocarril
Barcelona-Saragossa al territori. Aquest
procés d’allau de nous registres va ser protagonitzat, bàsicament, per dues famílies
coponenques: els Carbonell
Els Vidal.
El 1863 es va constituir La
Unió Minera on es van fusionar vàries companyies.
Aquesta empresa va esdevenir la més important de tota
la conca minera agrupant
bona part de les explotacions mineres i va sobreviure
més de 100 anys, pràcticament fins al tancament definitiu de les mines de carbó
en aquest territori, fet que va
succeir el 1994.
Tal i com diu Josep Riba i
Gabarró en la seva obra Història de l’explotació dels lignits del districte de Calaf,
Eumo Editorial, 2003: “En
definitiva, els rastres de les
252 mines subterrànies de
lignit obertes al llarg de cent
cinquanta anys a la comarca
carbonera de Calaf són més
fàcils de trobar en els documents que no pas trepitjant
el territori on van existir. De
moment.”
Gràcies a aquest insigne historiador anoienc, ara ens és
una mica més fàcil poder posar en valor i divulgar aquest
important patrimoni miner.

Imatge de la mina de l’any 1913. / CAT PATRIMONI
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Triomf del CF Igualada per tancar
una gran temporada
FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 2
CF MONTAÑESA 1

E

ls blaus rebien al cinquè classificat, en un
partit on volien esgotar
qualsevol opció per quedar en
tercera posició i tenir alguna
possibilitat d’ascens. Era una
meta complicada, que no depenia directament dels igualadins, però el primer pas era
aconseguir la victòria amb el
major marge possible. I així
ho van fer.
Des de l’inici, els jugadors
d’en Moha van acaparar el
joc. Volien la pilota, com ja

és habitual, i feien córrer la
defensa avançada de la Montañesa. No obstant, era difícil
penetrar-la, ja que es tracta
de l’equip menys golejat de la
categoria. Amb aquesta dinàmica, al minut 30, en la primera gran ocasió, Martí feia
un autèntic golàs, amb un xut
llunyà, després de veure avançat al porter visitant. Es posava tot de cara. Calia seguir
insistint. Tal com va passar
just abans del descans, quan
Simón va recollir un pilota a
la frontal de l’àrea i va anotar
el segon gol. Resultat favorable que s’havia de consolidar
a la segona meitat.
A la represa, el matx es va

A.M.ANOIA
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

Espai patrocinat per

complicar, quan al minut 46,
els de Nou Barris van retallar
distàncies. El conjunt local
es va refer molt bé, i va tenir
diferents ocasions per eixamplar, però l’encert del porter
visitant i els pals, no ho van fer
possible. En els minuts finals,
el duel es va escalfar, ja que els
anoiencs buscaven ampliar el
resultat i els barcelonins empatar. Però el marcador no es
va moure i el partit va acabar
en victòria per la mínima.
Amb aquest resultat i a la victòria de l’Andorra , els igualadins assetgen la tercera posició, que pot fer que l’equip
jugui a la tercera divisió, per
ascensos compensats.

Remuntada per accedir
als vuitens de final de la
Copa Catalunya

FUTBOL / PERE SANTANO

EF MANU LANZAROTE 1
CF IGUALADA 2

L

es blaves remuntaven
un partit que se’ls hi
havia complicat a la
primera part, gràcies al persistir en tot moment. Les
igualadines afrontaven la segona eliminatòria de la Copa
Catalunya amb moltes ganes
de classificar-se per a següent
fase, al camp de l’EF Manu
Lanzarote.
No obstant, la primera part
no va ser del tot bona, havent
d’assumir el pes i control del
matx. Això va fer que no hi

Victòria i permanència de la Bètica
FUTBOL / LA VEU

C

an Titó va viure un
dissabte de futbol, que
no va ser un dissabte
més. Arribava el 2n classificat
de la lliga, el Marianao, el més
golejador amb 108 gols en 34
partits, i la penya es jugava la
vida per romandre en Divisió
d’Honor.
Els blanc-i-verds van sortir a
buscar el partit i al minut 15
ja estaven 2 a 0. Una passada
llarga de Raúl que va lluitar
D. López i el rebuig el porter,
li va caure a Jaime que de vaselina va posar l’1 a 0. Minuts
després gran jugada, Isco robava en a la zona de mitjos,
obria per a Juan que toca per

Jaime, tira el desmarcatge perfecte al buit trencant el fora de
joc i Juan ho acabava creuant
la pilota davant la sortida del
porter i posava el 2 a 0.
El 3r va trigar més però va arribar també a la primera part.
Bona sortida per dreta entre
Tony i Isco que posava pausa
i aguantava perquè una altra
vegada Juan, tirés un desmarcatge trencador i en el mà a
mà la piqués suau per sobre
de l’estirada del porter. 3 a 0
al descans.
A la segona part, els visitants
van sortir a per totes i no
ho van posar gens fàcil. En
menys de 5 minuts es va posar
3 a 2, demostrant que tenien
pólvora en els seus davanters.

La penya va tornar al partit,
una paret entre Sánchez i Isco
per habilitar González, aquest
assistia a Balle perquè es tregués un xut amb l’esquerra
creuat que tapava el porter,
però Ivan que seguia la jugada
arribava per definir tot. El col·
legiat va assenyalar un fora de
joc que no semblava, però poc
després sí que va arribar el 4 a
2. Falta a favor de la Penya i
mentre tot el Marianao demanava explicacions a l’àrbitre,
Sánchez es desmarcava, Jaime tocava ràpid i el lluitador
de l’àrea posava el gol de la
tranquil·litat. El 5 a 2 arribava als minuts finals del partit, i amb ell l’assegurança de
la permanència.

Agermanats
FUTBOL / LA VEU

AV VILAFRANCA 2
AV IGUALADA 2

B

on partit de futbol on
l’estratègia va donar
pas a l’emoció, encara
que sí que és cert, que s’han
viscut moltíssimes tardes de
millor joc. El treball d’equip,
l’esforç, l’actitud i l’empatia,
no van posar dificultats al col·
legiat i suposem que va tenir
una de les tardes més plàcides
en l’arbitratge.
En la primera meitat, els blaus
van portar més perill a la porteria vilafranquina, però es va
topar amb un inspirat arquer,
ho va aturar pràcticament tot.
Tot i la insistència blava, es
van adelantar els locals, mer-

haguessin gaires ocasions durant la primera meitat i que el
marcador fos d’empat a zero.
A la represa, l’enfrontament
es va complicar, quan les locals es van avançar en el resultat. Però aquí va ser quan
va sortir l’ambició de les blaves. Van donar-ho tot per
capgirar el duel en tan sols
quatre minuts, gràcies a dos
gols de Marcet.
En els darrers minuts, l’equip
va saber sofrir i es va emportar el triomf, per accedir a la
següent ronda. La setmana
vinent, es disputarà l’eliminatòria de vuitens de final, a
Les Comes, davant l’AEM de
Lleida.

cès a una rapidíssima contra.
Els igualadins no es van fer esperar i un xut de Ramon Balcells a l’interior de la gran el
va desviar amb la punta de la
bota Joan Costa per anivellar
el matx. En la segona meitat
va seguir la mateixa tònica,
domini blau sense concretar i
furtives contres locals que els
centrals Jordi Canals i Alexis
van resoldre amb solvència.
A les acaballes del partit un
penal va posar en franquícia
als locals que per moments es
van veure guanyadors. Però es
van topar amb la fe numantina dels igualadins, que en el
xiulet final, Ramon Balcells va
establir la igualada, deixant als
blaus en la classificació general vuitens, en el darrer partit
de lliga de aquesta temporada.
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EL CB Igualada s’emporta L’Igualada Rigat s’imposa al Sant
el primer partit del play- Cugat amb un gran paper del planter
tard. Pau Gilabert va tornar a mantenir el nivell de joc i van
out de permanència
avançar als vallesans al minut buscar el quart gol amb insisHOQUEI / LA VEU

PHC SANT CUGAT 3
IGUALADA RIGAT 5

L

BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 68
TGN BÀSQUET 59

L

’Yvette Pons Igualada
ha fet el primer pas per
mantenir-se a Copa Catalunya la propera temporada. L’equip de Sergi Alamillo
es va imposar aquest dissabte a la tarda al TGN Bàsquet
en el primer partit de l’eliminatòria de permanència. Si
el proper cap de setmana les
igualadines guanyen a Tarragona, certificaran la salvació.
Per altra banda, si perdessin,
haurien de disputar un tercer
i definitiu partit a Les Comes
per decidir qui es manté a la
màxima categoria de Catalunya.
Excepte el 0-2 inicial les blaves van anar per davant en el
marcador durant tot el partit.
Després d’un primer intercanvi de cistelles, les anoienques
van agafar el primer avantatge
important al minut 7 del partit, quan el resultat en el marcador ja era de 19 a 9. Però un
parcial de 0-9 per les de Tarragona, va tornar a estrènyer
el partit, que estava 21-18 al
final del primer quart.
La bona defensa igualadina
només va permetre 9 punts
a les visitants, mentre que

l’Igualada en sumava 16 i arribava al descans 10 punts per
sobre, 37-27.
En el tercer quart, ni l’Yvettet
Pons Igualada va poder augmentar la diferència ni el TGN
la va poder reduir. Intercanvi
de cistelles, que beneficiava a
les igualadines, i la diferència
al final d’aquest període era la
mateixa que a la mitja part, 56
a 46 a falta de 10 minuts per
acabar el partit.
En l’inici del quart període
semblava que les igualadines
podien trencar definitivament
el partit, ampliant la distància
fins els 14 punts. Però un parcial de 0-10, deixava a les del
Camp de Tarragona a només
4 punts a falta de 2 minuts per
acabar el partit. Tot i aquesta
situació, les blaves van saber
controlar els nervis. El TGN
no va anotar cap més punt,
mentre que les igualadines
aconseguien un parcial de 5-0
final que assegurava la victòria, 68 a 59.
Amb aquesta victòria l’Yvette
Pons CB Igualada pot certificar la seva permanència el
proper diumenge a la tarda
Tarragona. Si aconsegueix la
victòria, les igualadines seguiran a Copa Catalunya la propera temporada.

’Igualada Rigat va
fer els deures en l’últim desplaçament del
curs i va aconseguir un 3-5
a la pista del Sant Cugat, que
amb la derrota va certificar el
descens a la OK Lliga Plata.
El planter va tenir un paper
transcendental en la victòria,
ja que els cinc gols els van
firmar jugadors forjats a les
categories inferiors de l’Igualada Rigat. Jordi Méndez va
aconseguir un hat-trick i el
júnior Bernat Yeste i el juvenil Gerard Riba, que han jugat els seus primers minuts a
l’OK Lliga aquesta temporada, van anotar els altres dos
gols. El capità Ton Baliu no
va entrar a la convocatòria
per una lesió al dit polze.
El matx va començar de cara
pel Sant Cugat, que necessitava la victòria per seguir
tenint opcions matemàtiques
de salvar-se. Al minut dos de
joc, Jordi Gabarra va estavellar una pilota al pal i el rebot
el va caçar ell mateix per batre a Elagi Deitg segons més

11, establint el 2-0 al marcador. Amb aquest resultat en
contra i els canvis de Ferran
López, que van coincidir
amb l’entrada de Bernat Yeste i Gerard Riba a la pista, els
arlequinats van començar a
traçar el seu camí cap a la remuntada i posterior victòria.
Primer va ser Bernat Yeste,
als pocs minuts d’haver entrat, que va agafar un rebuig
del porter a un remat exterior per escurçar distàncies i
marcar el que ja és la seva segona diana a l’OK Lliga l’any
del seu debut. Els arlequinats
van passar a dominar el partit
amb el 2-1 i van disposar de
diverses ocasions de gol per
empatar, però no va ser fins al
minut 22 que Jordi Méndez va
aconseguir el segon de l’Igualada després d’un contraatac
orquestrat per ell i Riba.
A la represa, els arlequinats
van continuar amb la bona
dinàmica de la primera meitat i al minut 30 Gerard Riba
va aconseguir el 2-3 al contraatac, en el que significava
el seu primer gol a la màxima
categoria amb només 16 anys
i 8 mesos. Els igualadins van

tència, mentre que en defensa
van estar seriosos per evitar
el gol dels vallesans. Jordi
Méndez va tornar a aparèixer
i al minut 40, va escombrar
una pilota que s’havia quedat
a l’àrea després d’un tir llunyà
de César Vives.
El Sant Cugat va augmentar
la pressió per intentar sumar
els punts que necessitava i
van aconseguir retallar distàncies amb un gol de David
Yepes al 43. L’Igualada Rigat
es va saber sobreposar a la
pressió i van obligar a Arcas
a intervenir de manera meritòria per evitar el cinquè gol
igualadí. Aquest va acabar arribant finalment sobre la botzina, a falta d’un segon i altre
cop mitjançant Méndez, que
amb una jugada des de darrere de la porteria firmava el
3-5 definitiu.
En declaracions post partit,
l’entrenador Ferran López va
lloar el treball dels jugadors
més joves, a qui va encoratjar
per seguir treballant. El pròxim partit de l’Igualada Rigat
serà l’últim de la temporada
18-19 i serà contra el CP Calafell l’1 de juny a Les Comes.

Ferran López deixarà de ser
l’entrenador de l’Igualada Rigat
HOQUEI / LA VEU

F

erran López deixarà de
ser l’entrenador del primer equip de l’Igualada
Rigat la propera temporada.
Així ho va anunciar el tècnic
de Sant Sadurní d’Anoia a través de Twitter. López ha estat
4 temporades al capdavant
de l’equip arlequinat i va fer
l’anunci a falta d’una jornada
per acabar la temporada, que
finalitzarà demà dissabte, a
les 8 de la tarda a Les Comes
contra el CP Calafell.
A falta d’aquesta última jornada, l’equip igualadí acabarà
la lliga en cinquena o sisena
posició, en posicions per disputar la segona competició

europea. En aquesta temporada, l’Igualada Rigat es va
quedar a un gol de classifi-

car-se per la Final a Quatre
de la WS Europe Cup.

Aquest diumenge, partit important:

TGN Bàsquet vs Yvette Pons CB Igualada
Bus gratuït per anar a Tarragona! Sortim a les 15h!
Apunta’t a cbi.coordinacio.femeni@gmail.com

Som-hi!
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L’infantil masculí del CH Igualada,
campió de lliga de 1a Catalana

El Juvenil de l’HC
Montbui, campió de la
Copa Catalana
HOQUEI / LA VEU

E

l passat cap de setmana, la població gironina de Cassa de la Selva
acollia la primera Final a 4 de
la Copa Catalana Juvenil. A
aquesta cita hi arribaven els
equips del CP Voltregà, CP
Vilafranca A, CHP Sant Feliu
i l’equip de l’HC Montbui A,
després de superar la lliga regular com a primer de grup i
les dues eliminatòries prèvies.
Al matí els esperava el CP
Voltregà, equip a priori favorit, que era superat per un
ajustat 3 a 2 pel Montbui. A
la tarda, a la Final, era el CP

HANDBOL / LA VEU

E

ls Infantils A d’handbol
de l’Igualada es van desplaçar aquest passat cap
de setmana a El Vendrell per
disputar el Top 4 de 1a Catalana, després de quedar primers
de grup el passat cap de setmana i havent assolit ja la seva
participació l’anterior jornada.
El primer partit entre La Roca i
l’Igualada, va ser disputadíssim
i molt lluitat. S’arribava al descans amb un marcador molt
ajustat que donava pas a una

segona part, on els d’Igualada,
van arribar a assolir un avantatge de fins a sis gols, però
que per falta de concentració,
d’encert o de nervis per part
dels jugadors igualadins, La
Roca va retallar fins a quedar
amb empat a final del partit.
Això donava pas a dos períodes de pròrroga de 5 minuts,
que també acabava amb empat
i finalment els penals donaven pas als blaus cap a la final.
El diumenge, contra l’OAR
Gràcia Sabadell calia sortir al
terreny de joc molt concen-

trats. I així va ser, després d’un
plantejament tàctic molt arriscat i treballat per part dels tècnics igualadins, els jugadors es
trobaven còmodes jugant, ho
lluitaven tot, cada gol era excepcional. A la fi de la primera
part, l’Igualada tenia un avantatge de quatre gols. A la segona, tot i que els de Sabadell van
retallar distàncies, l’Igualada es
va mantenir i va acabar guanyant de 2 gols. Es desfermava
l’alegria de veure com l’infantil
de l’Handbol Igualada es proclamava campió.

El CN Igualada de waterpolo guanya a l’Autònoma
WATERPOLO / LA VEU

E

l passat dissabte 25
de juliol els waterpolistes de la categoria
absoluta masculina “A” del
Club Natació Igualada van
jugar envers el Waterpolo
Universitat Autònoma a la
piscina de Les Comes.
Al primer parcial l’equip local va iniciar el partit amb
una actitud positiva, fent
pressió en defensa per complicar a l’Autònoma les jugades d’atac. A conseqüència,
aquests van decidir buscar
la falta per poder xutar directe a porteria des de fora.
Al segon quart tot i que els
igualadins van fer ràpides

jugades d’atac, no van aconseguir acabar-les amb gol.
Fent que a la mitja part hi
hagués un empat al marcador.
Durant el tercer i quart parcial van decidir jugar evitant
fer falta a l’equip visitant i
intentant prendre’ls-hi la
pilota per poder marxar a la
contra. Escoltant les ordes
de l’entrenador M.Tolosa
van treballar intensament
tant en atac com en defensa, fins que finalment van
aconseguir véncer amb un
13-7 a un gran equip rival
que destaca per la veterania dels seus jugadors dins
l’aigua.
Parcials : 4-2 , 1-3 , 1-1 , 7-1

Vilafranca, un altre dels històrics, el que posava contra
les cordes als montbuiencs a
la mitja part amb un 0 a 2. Al
final de la pròrroga, a manca de 18 segons el Montbui
s’avançava 4 a 3 i feia realitat
el títol de Campió de Copa.
Aquest representa el primer
títol oficial de la base del HC
Montbui en una temporada
en que celebren els 20 anys de
la fundació. Tot l’esforç dels
tècnics i jugadors que van començar á l’escola el 2005/06
s’ha vist recompensat amb
aquesta fita. Seguint amb l’esforç i dedicació n’arribaran
molts més.
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Aquest dissabte, 24a Cursa Green Run Gran actuació dels cadets
del Barri del Sant Crist, i 3a Caminada del CAI als classificatoris
participants. La Caminada no Pel que fa als premis, pel pri- del C. de Catalunya
ATLETISME / LA VEU

D

emà dissabte 1 de
juny a partir de les
19,00 h. de la tarda,
es duran a terme al Barri del
Sant Crist, coincidint amb les
seves festes, la 24a edició de
la Green Run Cursa Popular i
la 3a Caminada d’aquest barri
igualadí, enguany novament
sobre la distància de 5 Km.
La sortida conjunta de la cursa i de la caminada, serà a les
19,00 h.
La 24a Cursa Green Run
de 5 Km. i 3a Caminada del
Barri del St. Crist es oberta a
tots els atletes que hi vulguin
prendre part, amb les categories habituals que van de
la 1M i 8F, fins a la 7M i 14F,
amb uns drets d’inscripció
de 5€. Es podran efectuar les
inscripcions el mateix dia de
la cursa al lloc de sortida, des
de 2 hores abans de la mateixa, si no s’ha arribat als 300

és competitiva. El lliurament
de dorsals i bossa d’esports es
farà dissabte a la tarda, al pati
de l’Institut Badia i Margarit,
des de dues hores abans de la
sortida.
El recorregut consta d’un 3%
d’asfalt i un 97% sobre terra,
com l’any anterior. La prova
tindrà la sortida i l’arribada al
c/ Josep Galtés. L’organització
serà a càrrec de l’Associació
de Veïns del Barri del Sant
Crist, amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Igualada i
del Club Atlètic Igualada Petromiralles, i amb el suport
de Marathon Esports, Super
Mas, Fruites Lluis i Carme i
Caldo Aneto.
Els participants que tinguin
llicència federativa, cal que
ho facin constar al fer la seva
inscripció. L’organització té
contractada una assegurança
personal d’accidents i RC per
als participants.

mer/primera de la general
hi haurà Trofeu i cistella de
queviures gentilesa de Fruites Lluís i Carme. Pel segon/
segona de la general: Trofeu
i lot de vins gentilesa de l’Associació de Veïns, i pel tercer/
tercera de la general, Trofeu
i obsequi de Marathon Esports. Tindran Trofeu els tres
primers/primeres classificats
de cada categoria. Tindran
premi especial el primer/
primera del Barri, gentilesa
d’Oro di Nàpoli, i també seran premiats el/la participants de més edat de la cursa.
Els atletes que tinguin premi
a la general, no el tindran a la
seva categoria.
Tots els atletes classificats,
obtindran a l’arribada els tiquets per a recollir una bossa
amb provisions gentilesa de
Super Mas, un lot de Caldo
Aneto i un tiquet per a la botifarrada.

ATLETISME / LA VEU

E

ls nois i noies de categoria Sub-16 del CAI
Petromiralles/Jocnet,
tingueren una gran actuació
en la Jornada classificatòria
del Campionat de Catalunya
disputada dissabte a Mollet
del Vallès, assolint bona part
dels participants la seva classificació en les diferents proves,
per a la final del proper 23 de
juny. S’assoliren també diverses mínimes per al campionat
d’Espanya Cadet de Juliol a
Gijón.
Pel que fa als Cadets masculins, van assolir la classificació
els atletes següents: Joan Sendra, 1r en salt d’alçada amb
1,80 m., i classif. directament
en 100 m. tanques, Ian Queraltó, 1r exaequo en salt de
perxa, amb 2,85 m., i Albert
Gil, 2n en disc amb 37,39 m.
participant també Jou Morcillo en javelina amb 25,92 m.
que no li donaven accés a la
final.
Assoliren la classificació per

a les finals respectives en femenines: Carla Bisbal, 1a en
1.000 m.ll. amb 2’58”39, Mar
Planas, 1a en triple salt amb
10,89 m., Francina Massagué,
3a en 600 m.ll. amb 1’40”60, i
classificada també en 300 m.ll.
amb 42”39. Núria Moix 3a en
llançament del pes, amb 10,42
m. i classificada també en 300
m. tanques, amb 49”56. Edit
Guzmán en llançament del
disc, amb 25,10 m. i en pes,
amb 8,90 m. Rut Castellano en
javelina, amb 21,93 m., Aina
Eberlé en alçada, amb 1,38 m.
Anna Quero en 3.000 m.ll.
amb 12’03”77 i Laia Guzmán
en 300 m.ll. amb 44”07.
També participaren, no assolint la classificació per a la
final: Judit Navarro en salt
de llargada, amb 4,56 m. i en
300 m.tanques, amb 53”00.
Andrea Gil en triple salt, amb
10,21 m. i en 600 m.ll. amb
1’48”53, Laia Guzmán en
300 m. tanques amb 52”61,
Aina Eberlé en 600 m.ll. amb
1’46”84, i Aina Dalmau en
disc, amb 21,13 m.

Marc Sànchez (CAI),
participant en Alçada a
un meeting a Itàlia
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles Marc
Sánchez, va participar
diumenge passat en la prova
del salt d’alçada corresponent
al Meeting Internacional Città di Castiglione della Pescaia
(Itàlia), que es va dur a terme
amb la participació d’atletes

d’elit internacionals. La pluja
va perjudicar les actuacions i
registres dels atletes participants a les diferents proves.
Marc Sànchez era 6è i 2n atleta estatal en la prova del salt
d’alçada, amb un millor intent
de 2,00 m. El guanyador de la
prova va ser el xinés Guowei
Zhang amb 2,24 m., rècord del
Meeting.

PROMOCIÓ

FIRA
Finançament 24
mesos gratuït
pack d'accesoris
de regal
segons model

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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L’Igualada Femení HCP patins, a un
partit de la tercera posició
HOQUEI / LA VEU

L

es igualadines no van
notar la decepció per
l’eliminació a la final
de Nacional Catalana i van
oferir un bon partit a una de
les pistes més difícils de la categoria, Les Casernes de Vilanova i la Geltrú.
El partit va estar molt igualat tota la primera part, però
en els darrers dos minuts les
igualadines marcarien tres
gols que deixaven molt ben
encarat el partit.
La segona part començava

amb la mateixa intensitat per
part dels dos conjunts. Al minut vuit però, l’Elba Garreta
marcava el quart gol per a les
igualadines per posar un rotund 0-4.
Els darrers minuts del partit van ser caòtics pel que fa
a gols. Marcava el cinquè la
Carla Claramunt a cinc minuts del final del partit. Seguidament s’estrenaven les
locals en el mateix minut.
Al minut setze, l’Elba Garreta marcava el sisè gol per
a les anoienques i en l’acció
posterior marcava el segon

el CP Vilanova per posar el
2-6. A dos minuts del final,
les verdes marcaven el darrer gol del partit i deixava el
3-6 final que dona la primera
victòria a les noies de la Maria Fernández “Pulgui”.
Avui divendres a les 21:30 h a
Les Comes d’Igualada, segon
partit de l’eliminatòria, i de
guanyar-lo, l’equip igualadí
assoliria la tercera posició de
Nacional Catalana i tancaria
la temporada amb un notable alt, atenent a la progressió
i edat de l’equip que ha competit contra tots els rivals.

Marcel Abad queda
en quarta posició a
Motorland Aragó
MOTOR / LA VEU

U

na nova cursa del
CER es va disputar
aquest passat cap de
setmana a Motorland. En
Marcel Abad va tornar a prendre-hi part dins la Pura Pasion Cup, amb el Ford Fiesta
ST. En aquesta segona cursa
de la temporada, el ritme va

ser força bo, rodant en tercera
posició fins que un problema
amb la benzina el va relegar
fins a la quarta posició, per
tant molt content del resultat. En la cursa disputada el
diumenge hi va haver una
retenció sobtada, on el cotxe
del davant va col·lidir amb el
seu cotxe i el va deixa fora de
cursa des de bon principi.

El CF Pobla crea una nova
escola de Futbol Base
FUTBOL / LA VEU

A

profitant el canvi de
junta directiva en el
CF Pobla, s’ha creat
una nova Escola de Futbol
Base, sota la direcció dels coordinadors Jesús i David Milan. Per tal d’explicar el nou

projecte, és farà una presentació el proper dijous dia 6
de juny a les 20 hores al teatre Jardí de la Pobla de Claramunt. El CF Pobla compta
amb un equip amateur que la
temporada vinent militarà a
la Quarta Catalana, i diversos
equips de futbol base.
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L’Igualada Club Gimnàstic Aula
encara la recta final de la temporada
mentre segueix aconseguint triomfs

Grans resultats a la final
Escolars per part de
l’Anoia CG
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat dissabte es va
celebrar a Salt - Girona, la fase final de la
Copa Catalana per la categoria d’escolars. De l’entitat
igualadina Anoia Club Gimnàstic, van participar-hi en
la categoria Escolar B petites
4 aparells, la gimnasta Carla
Maria Jordan Doncel i en la
categoria Escolar C 3 aparells, la gimnasta Júlia Bisbal
Gabriel. La Carla va obtenir
bones puntuacions, les mi-

GIMNÀSTICA / LA VEU

D

iumenge a Santa
Coloma de Farners
es va celebrar la 2º
Fase de Conjunts de primavera on el conjunt júnior de
l’Igualada Club Gimnàstic
Aula millora competició rere
competició.
També va tenir lloc la fase
Final de Copa Catalana nivell IV, V, VI on va participar la gimnasta Sheila Gar-

cia en categoria Júnior nivell
V. La gimnasta va realitzar
un molt bon exercici que li
va donar una 3a posició. El
club igualadí esta content
dels resultats obtinguts per la
gimnasta Sheila Garcia que
aquesta temporada es guanya l’ascens al nivell VI.
L’Igualada Club Gimnàstic
Aula també es va desplaçar
fins a Cardedeu per participar a la final del Trofeu Barcelona Comarques, on estava

classificat el conjunt cadet B,
que van obtenir una 8a posició.
Ara, el club igualadí prepara amb il·lusió la seva XXVI
Gimnastrada Ciutat d’Igualada, un acte on hi participen totes les gimnastes del
club i està obert a altres entitats i clubs.
La Gimnastrada tindrà lloc el
pròxim 16 de Juny al pavelló
de les Comes amb el suport
de l’Ajuntament d’Igualada.

Met Molas deixarà l’Igualada Rigat
després de 6 temporades
HOQUEI / LA VEU

E

l jugador de l’Igualada Rigat Hoquei Club
Met Molas abandonarà la disciplina del primer
equip arlequinat després de
sis temporades al club igualadí. D’aquesta manera, el jugador d’Osona, encetarà un nou
projecte lluny de les Comes.
Des de club volen “agrair a
Jaume Molas el treball, esforç, sacrifici i dedicació que
al llarg de 6 temporades ha
tingut al nostre club i de l’estima que s’ha guanyat de tothom. Li desitgem tota la sort
i encerts en els nous reptes i
trobarem a faltar el seu tarannà i la seva manera de fer”.
A falta de l’última jornada de
lliga, Molas ha disputat tots
els partits de la competició
estatal, en què ha marcat 5

gols. Aquest dissabte a les 8
del vespres, el jugador arlequinat es podrà acomiadar
de l’afició igualadina, de la

mateixa manera que ho farà
el tècnic Ferran López, que
també deixarà el club aquesta
temporada.

45

llors van ser a l’aparell de terra aconseguint el quart lloc,
l’aparell de salt amb el setè
lloc i en la classificació individual general que és la suma
dels 4 aparells, va aconseguir
el novè lloc. La Júlia, també
amb molt bones puntuacions, va aconseguir el vuitè
lloc a la classificació individual general, el novè lloc
a l’aparell de terra i la plata
a l’aparell de salt. Moltes felicitats a les gimnastes i a la
seva entrenadora, la tècnica
Alícia Borrega Escalante.
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Mercè Arànega interpreta Shirley Valentine, aquest
diumenge, al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada
El monòleg de Willy Russell relata la petita revolució que experimenta una mestressa de casa de mitjana edat
en rebre una oferta temptadora
TEATRE / LA VEU

L

’actriu Mercè Aránega
torna al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada per protagonitzar Shirley
Valentine, un monòleg escrit
per Willy Russell que relata
la petita revolució que experimenta una mestressa de
casa de mitjana edat en rebre
una oferta temptadora: marxar de vacances a Grècia amb
la seva millor amiga. Una
experiència que marcarà un
punt d’inflexió a la seva vida
i que la tornarà a connectar
amb els seus anhels de joventut. El muntatge, una coproducció de Mola Produccions
i Focus, està dirigit per Miquel Gorriz. L’espectacle es
podrà veure aquest diumenge, 2 de juny, a les 19h.
Les entrades es poden comprar anticipadament al web
www.ticketea.com i al Punt
de Difusió Cultural i Turística d’Igualada, al c/ Garcia
Fossas 2, de dimarts a divendres de 18:30 a 20:30h,
dissabte d’11 a 14h i de 18 a
21h, i diumenge d’11 a 14h.
També des d’una hora abans
de la funció a la taquilla del
teatre, al Passatge Vives. Les
localitats tenen un preu de
20, 18 i 15 euros, amb descomptes per a diversos col·
lectius. Els joves de fins a 25
anys podran comprar les entrades a 5 euros, acreditant
la seva edat amb el DNI, en
una proposta que s’emmarca
en la campanya Fins als 25 a
cinc.
Qui és Shirley Valentine?
La Shirley és una mestressa
de casa de Liverpool que té
una relació rutinària amb el
seu marit i dos fills que ja
han marxat de casa. Un dia,
una amiga li fa un regal sorprenent: un bitllet d’avió per
marxar, totes dues, quinze
dies de vacances a Grècia. La
proposta trasbalsa la Shirley,
que es pregunta què se n’ha
fet, d’aquella noia que tenia
tants somnis i com és que

s’ha convertit en una dona de
mitjana edat que beu vi blanc
mentre prepara un ou ferrat
amb patates fregides per al
seu marit.
Shirley Valentine és un monòleg còmic que parla de
la possibilitat de canvi i del
coratge de viure. I ho fa
d’una manera tan vital, tendra i divertida alhora que no
es pot fer res més que deixar-se arrossegar per la força

tegories de millor comèdia nova i millor actriu per
Pauline Collins l’any 1988,
el Tony en la categoria de
Millor Actriu Principal en
una Obra de Teatre el 1989 i
el premi Theatre World per
al millor debut a Broadway,
el 1989. Aquell mateix any,
Lewis Gilbert va portar el
text a la gran pantalla, amb
Pauline Collins com a protagonista.

còmic sobre l’apoderament
d’una dona vençuda per les
circumstàncies; menyspreada pel seu entorn familiar
i mancada d’autoestima, la
Shirley comença la seva particular revolució amb humor
i tendresa. Estimem aquest
personatge, aquesta obra,
potser perquè transcendint
la simple anècdota, parla de
la possibilitat de canvi, de
l’opció d’escollir la llibertat,

de la seva protagonista. Josep
Maria Pou parlava de Shirley
Valentine abans de la seva
estrena a Barcelona afirmant
que “és una funció que s’ha
convertit en un clàssic; fa 40
anys es va estrenar a Londres
i Willy Russell és un dels
autors britànics més importants dels últims anys”, i també destacava que “el que fa
la Shirley a l’escenari sí que
és una declaració d’independència, un cant de llibertat
i d’alliberament enorme de
l’ésser humà”.
Cal recordar que l’obra, que a
Igualada ja es va poder veure interpretada per Amparo
Moreno, va rebre el Premi
Laurence Olivier en les ca-

Shirley Valentine és un
monòleg còmic que parla de la possibilitat de
canvi i del coratge
de viure

del coratge de viure, de l’esperança”.

Miquel Gorriz, director del
muntatge, que torna a Igualada després de dirigir Art de
Yasmina Reza, ha explicat el
procés de treball de l’obra,
fent especial esment a l’adaptació del llenguatge i l’acurat
treball de vestuari i d’escenografia. Gorriz ha volgut
ressaltar la intensitat d’assajos amb Mercè Aránega. I
afirma que “Shirley Valentine
és un formidable monòleg

Mercè Arànega
La protagonista d’aquest monòleg còmic, Mercè Aránega,
s’ha mostrat molt satisfeta per
poder interpretar aquest personatge: “fa trenta anys vaig
veure Shirley Valentine a
Buenos Aires i vaig pensar
que quan fos gran volia fer la
Shirley, era el meu somni.
Aránega ha explicat que el treball actoral ha estat tota una
filigrana i afirma que “l’obra
parla de l’alliberament d’una
dona, però l’exemple és extensible a qualsevol persona.
Molts de nosaltres ens hem
posat traves per no avançar

i no ens hem escoltat. Tant
Miquel Gorriz com Mercè
Aránega asseguren que Shirley Valentine és “una obra en
què rius i també t’emociones”.
No cal dir que Mercè Arànega és una coneguda actriu
de teatre, cinema i televisió.
Recentment ha actuat en
els muntatges Històries d’Istanbul, a contrapeu de Yesim
Özsoy, dramatúrgia de Carles
Batlle i direcció de Joan Arqué (2018); Sol solet d’Àngel
Guimerà i direcció de Carlota Subirós (2018); Dansa
de mort d’August Strindberg,
amb direcció de Jordi Casanovas (2017); A tots els que
heu vingut, autoria i direcció
de Marc Rosich (2017); Davant la jubilació de Thomas
Bernhard, amb direcció de
Krystian Lupa (2017); Neus
Català. Un cel de plom de
Carme Martí, direcció Rafel
Duran (2016); L’hort de les
oliveres de Narcís Comadira
i direcció de Xavier Albertí
(2015); i Victòria, autoria i
direcció de Pau Miró (2016).
La seva carrera ha estat reconeguda amb diversos premis:
Premi Nacional de Teatre de
Catalunya i Premi Butaca a
la Millor Interpretació per
Mort de dama (2010); premi
FIPA d’Or a la Millor Interpretació Femenina al Festival Internacional de Productos Audiovisuales de Biarritz
per Valèria, un telefilm per a
TV3 dirigit per Sílvia Quer
(2001); Premi de la Crítica per Perifèria Koltès i Les
Presidentes (1998) i Doña
Rosita la soltera (2014); premi Margarida Xirgu pel seu
paper a L’amant, de Harold
Pinter (1996); Premi Nacional de Cinematografia de la
Generalitat de Catalunya a la
Millor Interpretació Femenina per Rosita, please (1994),
i l’accèssit d’Interpretació Femenina al Festival Internacional de Cinema de Barcelona
pel curtmetratge La prueba,
dirigit per Enric Galceran
(1989).
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3r Festival Galàctic de Cançó d’Autor i Poesia, amb
Joan Reig com a convidat especial
POESIA / LA VEU

L

’Associació
Cultural
Galàxia, entitat sense
ànim de lucre d’Igualada, nascuda al 2017, enguany
celebra el 3r Festival Galàctic
de Cançó d’autor i poesia a la
ciutat d’Igualada amb la necessitat de donar protagonisme a la música de cançó d’autor i poesia. Tindrà lloc demà

Poesia i música de
la mà de l’Associació
Cultural Galàxia, demà
dissabte a Igualada
dissabte 1 de juny a partir de
les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
L’endemà es realitzarà la 3a
Jam Galàctica de Poesia i Música, també per poder donar
l’oportunitat a altres artistes
locals novells i no novells a
donar a conèixer els seus temes poètics o musicals.
Doncs cada any donem a
conèixer els projectes culturals de diferents socis de
l’entitat i convidem a tothom
a gaudir de nous descobriments mitjançant aquest petit
i acollidor Festival que pretén
unir la música d’autor i la poesia a Igualada, la capital de
comarca.
Enguany, com a celebració del
3r Aniversari actuaran tres
propostes: la primera propos-

ta el soci i cantautor de Girona Projecte Mau, acompanyat
de la sòcia i rapsoda, comunicadora cultural de Tarragona
Mònica Socías Güell, com a
segona proposta el soci i cantautor d’Olot Constan, acompanyat de la rapsoda i actriu
d’Olot Montse Mundet, i com

a tercera proposta, per tancar l’acte, actuarà el nostre
convidat especial el músic de
Constantí Joan Reig (bateria
d’Els Pets) que ens presentarà
el seu nou treball en solitari.
El preu de l’entrada és de 8
euros i les podeu adquirir a
través de la web ticketplus.cat

o una hora abans a la taquilla
del teatre.
Ho organitza: Associació Cultural Galàxia amb el suport
col.laboratiu de RamblaManagement, Teatre Municipal
l’Ateneu, Cultura Igualada,
Ajuntament d’Igualada i Aigua de Rigat d’Igualada.
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Cartell de luxe per obrir el festival de la Brufaganya
MÚSICA / LA VEU

E

l proper dia 8 de juny,
dissabte, el Cor de
Cambra del Palau de
la Música Catalana serà la
formació encarregada d’obrir
el 8è festival de música clàssica Nits Musicals de la Brufaganya interpretant obres
corals del Renaixement català,
acompanyat del conjunt de
música antiga La Caravaggia.
El Cor de Cambra del Palau
és un dels cors professionals
més prestigiosos de l’Estat espanyol. Va ser creat per l’Orfeó Català l’any 1990 amb la
missió de difondre la música
coral universal, promoure
la recuperació del patrimoni musical català i fomentar
la nova creació. Jordi Casas i
Bayer en fou el director durant els primers 21 anys. Del
setembre del 2011 al juny del

Primer concert de la
temporada a càrrec
del Cor de Cambra del
Palau de la Música
Catalana
2016 Josep Vila i Casañas va
ser-ne el director titular. Des
del setembre del 2016 Simon
Halsey assumeix el càrrec de
director artístic i des del 2018
Xavier Puig el de director
principal; Jordi Armengol és
el pianista.
Als seus components se’ls exigeix un alt nivell vocal i artístic, aspectes que aporten al
grup un potencial que el converteix en un cor de gran qualitat. Ha estat dirigit per grans
mestres, com René Jacobs,
Marc Minkowski, Kent Nagano, Simon Rattle, Gustavo
Dudamel, Daniel Barenboim,

Cristophe Rousset i Vladimir
Jurowski. Des de l’any 2010 la
formació és membre de The
European Network for Professional Chamber Choirs (TENSO).
Dels seus darrers compromisos internacionals, cal desta-

car el debut l’agost del 2017 als
Proms de la BBC, un dels més
grans festivals de música clàssica, que se celebra a Londres,
i la gira amb Jean-Cristophe
Spinosi i l’Ensemble Matheus
el mes d’abril del 2018, amb
concerts a Barcelona, Versa-

lles i Lió. Destaquen igualment les recents col·laboracions amb els cantants Philippe
Jaroussky i Mark Padmore i
el director Daniele Gatti, així
com un nou programa amb
el director Simon Carrington
durant aquesta temporada.
El director, Xavier Puig (Cervera 1973), és professor d’orquestra de l’ESMUC (Escola
Superior de Música de Catalunya) i director de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Es poden reservar entrades
pel concert a través de www.
brufaganya.cat . Fent la reserva anticipada tindreu un
millor lloc que no pas comprant-la el dia del concert.
Com en anys anteriors hi
haurà servei de bar a partir
de mitja tarda i, en acabar el
concert, xocolata desfeta amb
coca i pa torrat per a tothom.

El ‘Liceu a la fresca’ projectarà ‘Tosca’ el 28 de juny al pati
del Museu de la Pell
ÒPERA / LA VEU

L

’any 2007, el Gran Teatre del Liceu va emprendre una iniciativa
sense precedents, que consistia a posar l’òpera a l’abast
de tota la ciutadania mitjançant la projecció, en directe
i en una pantalla de grans
dimensions, de la peça que
s’estava representant aquella
mateixa nit i en aquell mateix moment al seu escenari
a Barcelona.
Aquest esdeveniment, anomenat inicialment Liceu a la
platja, va superar les expectatives d’èxit dels seus impul-

sors, raó per la qual la seva
celebració ha continuat estenent-se sense límits geogràfics, pel conjunt del país i fins
i tot en altres punts de l’Estat,
sota el nom de Liceu a la fresca. Les projeccions es duen
a terme en diferents espais
a l’aire lliure, amb l’entrada
gratuïta i seguint sempre la
finalitat d’ampliar arreu la visibilitat del gènere musical de
l’òpera. L’any passat, la iniciativa va arribar a pràcticament
300 municipis.
L’Ajuntament d’Igualada es va
sumar al Liceu a la fresca el
2015. Aquell any es va poder
veure La Traviata de Giuseppe

Verdi i, els anys posteriors,
les projeccions a la capital de
l’Anoia van ser La Bohéme de
Giacomo Puccini, Il Trovatore de Verdi i Manon Lescaut
novament de Puccini.
Enguany l’òpera seleccionada
per ser projectada serà Tosca,
també de Giacomo Puccini.
Aquesta peça serà representada al Gran Teatre del Liceu
el divendres, 28 de juny, i es
podrà seguir des del pati del
Museu de la Pell a partir de
les 22h. Tindrà una duració
aproximada de dues hores i
mitja i la funció serà enregistrada i emesa també pel Canal
33 de Televisió de Catalunya.
OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG

Nom

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra bancs: Index revisió IRPH, despeses
de la hipoteca, clàusula terra...
Cancel.lació legal de deute (segona oportunitat)

Cognom
Població

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

Email
Telèfon mòbil

MKM

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings,
oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
08700 Igualada

Signatura

El guanyador del sorteig d’una visita per a
dues persones a caves bohigas i una
ampolla bohigas brut nature ha estat:

ALBERT ROSSELL Enhorabona!

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 firma de la butlleta, el
concursant dona autorització per tal que el patrocinador pugui fer
actuacions comercials amb subjecció al Reglament General de Protecció
de Dades (RGPD) 2016/679 tenint dret, entre altres, a la posterior
revocació de les dades cedides contactant amb el Patrocinador a través
de info@bohigas.es
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‘Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol’ de La
Pera Llimonera guanya el Premi del públic al millor
espectacle de la Mostra Igualada
TEATRE / LA VEU

L

a companyia La Pera
Llimonera s’ha endut,
per votació popular,
el Premi al millor espectacle
de la Mostra Igualada 2019
per Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol. El muntatge
de clown es va estrenar a la
Fira d’espectacles infantils i
juvenils amb una única funció dissabte al migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu, dins
l’itinerari d’edat de 6 a 12
anys. El premi, concedit per
l’Ajuntament d’Igualada, consisteix en la contractació de
l’espectacle a la ciutat. Concretament, es podrà veure per
la Festa Major 2020.
El muntatge ha obtingut recentment el Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada
atorgat per un jurat professional. Així doncs, per primera vegada un espectacle programat a la fira s’endú els dos
guardons. El Premi Alcover
l’impulsa l’associació Xarxa
Alcover per tercera edició i
rau en una gira pels teatres
adherits d’arreu del territori
de parla catalana. La gira de
Baobab tindrà lloc la temporada 2020/2021.

Baobab. Un arbre, un bolet i
un esquirol és el trepidant viatge d’un esquirol i un bolet
a la recerca d’un nou arbre
on viure. Refugiant-se d’una
gran tempesta, dos venedors
ambulants expliquen l’aventura d’aquests personatges
que, a causa de la guerra, es
veuran obligats a trobar una
nova llar.
El Premi al millor espectacle
de la Mostra ha registrat un
total de 926 vots. Per tal de
garantir la igualtat d’oportu-

nitats entre les companyies
participants, el veredicte té
en compte l’aforament dels
espais d’actuació. L’espectacle
guanyador Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol de
La Pera Llimonera ha rebut
95 vots (el 19,39% de l’aforament). El segueixen La petita
Capmany de Tanaka Teatre
amb 63 vots (l’11,25% de
l’aforament) i Planeta M.Artde Marcel Gros amb 22 vots
(el 10,38% de l’aforament).
El públic ha escollit les se-

ves obres preferides a través
d’unes butlletes que incloïen
tots els espectacles programats a la fira, tant a sala com
a l’aire lliure. La votació s’ha
efectuat a l’urna centralitzada del Punt d’Informació (a
la plaça de Cal Font durant
la Mostra) o bé a la bústia del
Punt de difusió cultural i turística.
13 anys votant el millor espectacle de la Mostra Igualada

Aquest és la tretzena edició
que el públic de la Mostra
Igualada decideix el millor
espectacle de la fira per votació popular. Anteriorment
s’ha premiat Teatre al detall i La Tresca i la Verdesca amb l’espectacle de teatre
musical La nena del pardals
(2018); Teatre a la Fuga amb
l’espectacle de teatre Contes
1.0 (2017); Les Bianchis amb
l’espectacle de contes, música i humor Les Supertietes
(2016); Guillem Albà & The
All In Orchestra amb el show
Marabunta (2015); Antonio
Díaz Cascajosa (el Mago Pop)
amb l’espectacle de màgia La
gran ilusión (2014); Teatre
Mòbil amb el de clown Sense
Solta (2013); Antonio Díaz
Cascajosa amb la màgia de
La asombrosa historia de Mr.
Snow (2012); Teatre Mòbil
amb el clown Les Trifulgues
dels Germans Garapinyada
(2011); Mumusic Circus amb
el muntatge de circ Merci
Bien (2010); Egos Petits amb
la proposta de titelles i musical En Joan sense por (2009);
Marcel Gros amb l’espectacle
de clown Inventari (2008) i el
Mag Lari amb Secrets (2007).

NOTES TEATRALS

El botó de la pausa
CALMA! Direcció i interpretació: Guillem Albà.
Creació: Alícia Serrat, Marc Angelet, Andreu Martínez i Guillem Albà. Producció: Guillem Albà. Teatre de l’Aurora, 24 de maig 2019. 21h

A

l seu primer espectacle, Sketchofrenia, un
joveníssim Guillem Albà desprenia un
ritme frenètic carregat d’humor per fernos oblidar les cabòries. Posava molts elements
a l’escenari, canviava contínuament de vestuari i,
sobretot, feia un clown molt estripat. El dirigia
Jango Edwards. Ara, 12 anys i sis espectacles propis més tard, també ens vol fer riure i desconnectar del dia a dia, però amb una fórmula que grata
més enllà, fent-nos reflexionar.
Albà s’ha llençat de cap, armat amb una potent família escènica –alguns l’acompanyen des del primer dia– que el fa créixer exponencialment. Junts,
amb molta escolta i amb tot el temps i distància
necessaris (s’han concedit un any de creació), han
configurat un espectacle que salta inconnexament

de frame en frame, com un tràiler de qualsevol
vida, que ens ensenya això: com vivim. I que bàsicament (quan ens distraiem) és poc connectats
amb el present i amb el nostre jo interior, ocupats
en mil coses alhora, la majoria obligacions, deixant la felicitat per més tard. Per quan tinguem
una estona.
Qui hagi seguit la trajectòria del clown hi reconeixerà molts trets del seu ADN artístic. Tant el més
poètic: com el teatre visual de Trau que va seduir
els Love of Lesbian i l’intimista de Pluja, com el
més alegre i energètic: com a Flirt i Marabunta,
amb la combinació de gags i la música com aliada. Novament, es carrega la quarta paret revolucionant el pati de butaques, com va fer especialment a Rhum –on era un més de la troupe, però
va deixar empremta– o presentant gales de teatre.
La diferència és que ara, per primera vegada, ha
mesclat les dues cares. La introvertida i l’extravertida, la que toca individualment i la comunitària,
que aconsegueix que tothom acabi abraçat compartint un esplèndid carpe diem. El resultat és un

NÚRIA
CAÑAMARES
@ncanyamares

viatge emocional que, si bé s’ha d’acabar d’ajustar
per una circulació perfecta, condueix el públic per
una autèntica muntanya russa de sensacions. El
repte és difícil: de l’exaltació, amb la pressa i la cridòria; al relax, gaudint de les petites coses, com la
tranquil·litat del mar o una bucòlica posta de sol.
Només cal prémer el botó de la pausa. Recordar
que la calma també és una opció.
Però els seguidors no només hi veuran el Guillem
Albà pallasso que ja coneixen. Avançant en la línia
de Pluja, hi descobriran un artista més madur que
explota el seu talent pel gest, la seva sensibilitat i
persona traient-se capes de sobre i el seu interès
per treballar el llenguatge escènic en un sentit més
ampli però amb la màxima senzillesa, parant gran
atenció al disseny de llums, so, ombres, moviment... i també al teatre de titelles, amb qui l’uneix
una veritable família de sang: L’Estaquirot Teatre.
Albà es dona temps per esplaiar-se, per investigar,
per jugar... i és així com troba moments certament
divertits, d’altres de reveladors i d’altres que, simplement, són un regal per l’ànima.
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Dissabte, nova visita guiada al
Cementiri Vell d’Igualada

Músiques del món, a
Rubió

HISTÒRIA / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

A

quest dissabte, 1 de
juny, a les 11h, l’Ajuntament
d’Igualada
proposa una nova visita guiada al Cementiri Vell, amb
motiu de la commemoració
dels seus 200 anys. Aquesta
activitat està dirigida principalment als membres del
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (CECI), però està
oberta a tothom que tingui
ganes de conèixer la història d’aquest espai emblemàtic, que es va inaugurar l’any
1818. La visita descobrirà la
història de l’edificació, que es
va crear després de la clausura definitiva de l’antic
cementiri, ubicat a l’actual
placeta del Bruc. Un procés,
el de la millora dels cementiris, que es va produir en
moltes ciutats després que,
l’any 1787, Carles III prohibís enterrar dins dels nuclis
urbans. Els assistents a la visita podran conèixer la història i secrets d’aquest espai,
com el “cementiri lliure”, on

A

eren enterrats els que no
professaven la religió catòlica. La proposta, que és gratuïta i que no precisa inscripció
prèvia, anirà a càrrec de David Martínez, guia del departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament. A banda,
al vestíbul de l’Ajuntament
d’Igualada encara es pot visitar l’exposició 200 Anys del
Cementiri Vell d’Igualada,
comissariada per Jordi En-

rich i David Martínez, que
mostra l’evolució dels espais
funeraris de la ciutat, des
dels antics assentaments funeraris tardoromans al cementiri de Santa Maria, passant per la plaça del Bruc, el
Cementiri Vell i el Cementiri
Nou d’Enric Miralles i Carme Pinós. Aquesta mateixa
exposició està ubicada també al Cementiri Vell, fins al
3 de novembre.

En marxa una nova edició del
Voluntariat per la llengua a Igualada

LLENGUA / LA VEU

E

l dilluns, 13 de maig, es
va donar el tret de sortida a una nova edició
del Voluntariat per la llengua
a Igualada. La Biblioteca Central d’Igualada va ser el lloc de
trobada de 24 noves parelles
lingüístiques, que se sumen
a les 20 que segueixen de les
dues edicions anteriors. En total, 44 parelles lingüístiques es
trobaran una hora a la setmana per practicar català.

Durant la presentació, la dinamitzadora del programa va
explicar el funcionament del
programa amb l’ajuda d’un
joc interactiu de preguntes
(Kahoot) i que la majoria de
participants va poder seguir
amb el seu mòbil, juntament
amb la seva parella lingüística.
La majoria dels aprenents són
alumnes dels cursos de català
per adults del Consorci per a
la Normalització Lingüística.
Pel que fa als voluntaris, són
persones que parlen català ha-

bitualment i que decideixen
dedicar una estona a la setmana per ajudar a algú a parlar-lo, guanyar fluïdesa i també fer conèixer la cultura, el
territori i la societat catalana
mitjançant aquestes trobades.
L’activitat del Voluntariat per
la llengua es pot fer durant tot
l’any. Totes aquelles persones
interessades a inscriure-s’hi
ho poden fer a través del portal www.vxl.cat o al Servei Local de Català d’Igualada (carrer Lleida, 78).

la conca d’Òdena -comarca de l’Anoia-, un
castell domina una cimera allargada. Es té coneixement de la seva existència des
de mitjan segle XI. A les seves
taules i salons deuen ser molts
els qui si han delectat des d’aleshores.
Avui, deu segles després, la música, el festeig i les viandes, de
nou, se citen l’últim divendres
del cinquè mes d’aquest 2019.
Latiovisual Cultura organitza
el primer certamen de Músiques del Món Rubió, on avui
divendres 31 de maig se succeiran sons catalans, andalusos,
moçambiquesos, germans i llatins.
Nhamirre, un quartet compost
per un dels grans músics africans amb qui compta Barcelona, el baixista i compositor
Childo Tomás, un artista que
va arribar a Espanya a principis dels 90 i que va entrar a formar part del grup del consagrat
Omar Sosa l’any
2002. Des de llavors ha actuat
en prestigiosos festivals i ha desenvolupat una important carrera com a sideman. En el seu
més recent projecte també hi
participen les seves dues filles,
Nyeleti Tomás i Xiluva Tomás,
amb veus i violins; i el percussionista brasiler Alan Sousa.
Nhamirre Project és un pont
entre dues cultures, entre la
tradició africana i l’occidental,
un descobriment de la riquesa
que ens aporta la música de
Moçambic.

Claus Vega, productor de música electrònica, germano-xilè. Viu i treballa a cavall entre
Barcelona i Berlín. En la seva
música, inspirada en gèneres
diversos, utilitza l’electrònica
per combinar el perfeccionisme alemany amb el ritme llatí.
Per això, a més d’utilitzar sons
sintètics, realitza també modificacions sobre enregistraments
d’instruments de música clàssica i sons de la natura. Oferirà la
seva música digital en un directe, un treball que aconsegueix
transportar-nos a paradisos
desconeguts.
Diego Paqué, músic i productor. Director de Latiovisual Cultura, organitzadora de l’esdeveniment, oferirà el seu projecte
musical, les noves composicions del qual vibren
en l’experiència d’unes mans a
la guitarra, una veu i unes lletres originals i diferents, que fan
d’aquest músic un artista inetiquetable.
L’ajuntament de Rubió col·labora amb aquest festival que organitza Latiovisual Cultura
per apropar les músiques del
món i ser gaudides en espais
que pertanyen a la ciutadania.
D’aquesta manera l’emblemàtic
espai, el Castell de Rubió i el
seu entorn, es converteix en un
escenari on el divendres 31 de
maig, entre les seves fredes parets de pedra, bategarà la vida,
amb el mestratge i el carisma de
diferents músics, i la participació i el delit dels seus veïns, les
veus, instruments, melodies,
la trobada, caldejarà l’estada de
música i emocions.
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SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG

SORTEIG
2 ENTRADES

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

10% DE DESCOMPTE

MÙSIQUES DE BUTXACA

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

MÙSIQUES DE BUTXACA

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.

MÙSIQUES
DE BUTXACA
SORTEIG
DE 2 ENTRADES

SORTEIG
DE 2 ENTRADES
www.musiquesdebutxaca.cat
SORTEIG
DE 2 ENTRADES

PLANXISTERIA
GELABERT S.L

www.musiquesdebutxaca.cat

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

SORTEIG

www.musiquesdebutxaca.cat

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

I.H.C.

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE

2

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

ENTRADES

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

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines

Entrades Cine Ateneu

MARCÈ LLORENS / CLAUDIO MOLANO
MARISOL GARCIA / JUAN BERNADAS

JORDI PADRÓ / MARTA ESCURA
JOSEP ORPINELL / MARINA VALLÉS

Les entrades del cinema Yelmo s’han de recollir a les oficines de la Veu*.

Forfait Les Deus
JOSEP MARÍ
Entrades Teatre de l’Aurora
Mª ANGELS MONLLOR
Escalada
ROBERT BRUNET

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura

Concert Hostalets de Pierola

Entrades Museu del Traginer

Mª DOLORS RABELL

JAUME MATEU

IHC

Entrades Museu del tren

LAIA VAQUÉS

Entrades Yelmo Cines

JORDI PADRÓ

Bicicleta

Val de xapa i pintura

JANA CABELLO

JOSEP Mª MOLAS

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!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Hoquei

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Teatre Aurora

Val de xapa i pintura

Escalada

Entrades Cine Ateneu

Entrades Música de Butxaca

Concerts Hostalets de Pierola

TOTS ELS SORTEJOS
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 fins el 28/6/2019. 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 consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.
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Nova edició de la Boixeta Cultural,
per als mesos d’estiu
CULTURA / LA VEU

E

l departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada ha publicat recentment un
nou número de la seva agenda
d’actes, la Boixeta Cultural. La
nova Boixeta d’estiu –juny, juliol i agost– compta amb una
portada de Lucía Jiménez on
es respira la joia, l’aire fresc i
l’essència del bon temps carregat d’energia i optimisme. La
festa, la música i les tradicions
són els elements base d’aquest
període, el més intens de tot
l’any i que culmina amb la
Festa Major a finals d’agost. La
nova agenda inclou 86 accions
culturals i 22 exposicions a
banda, precisament, dels més
de 140 actes d’una Festa Major
que arriba farcida d’activitats
de cultura popular i tradicional, música, espectacles per a
tots els públics, exposicions i
esports. Una festa amb una variada programació, de la qual
ja es poden avançar les actuacions de l’Orquestra Metropol,

l’Igualada Rock City i el RRRRec Festival, el Va Parir Tour
de Ràdio Flaixbac, Suu, Llorenç Santamaria, Obeses, Dr.
Prats, The Chanclettes, Manel
Fuentes & The Spring’team
Band, Karaoke Kids, El Quico,
el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries i molt més. La Flama del
Canigó, amb correfocs i fins
tres revetlles per Sant Joan,
l’European Balloon i el festival
Anòlia, amb els concerts de
Cesk Freixes i Oques Grasses
i, entre altres, també les actuacions de grups i solistes locals
com JoKB, Contracorrent o
Roger Argemí, que tancarà

el festival amb el popular Alfred Garcia a la plaça de Cal
Font. I, del ventall d’exposicions, cal destacar la de l’artista igualadina Montserrat
Acosta (1949-1984), un llegat
artístic molt personal que cal
conèixer. I també la impulsada per Josep Elías i Farré, Que
comenci la funció! Un recull
d’anècdotes, noticies i programes del circ a Igualada des
del 1883. La Boixeta Cultural
d’Igualada es pot consultar en
format digital al web www.
igualada.cat o es pot recollir
en format paper als equipaments municipals habituals.

Vint-i-cinc anys d’AUGA
CULTURA / LA VEU

V

int-i-cinc anys de
dilluns lectius fent
classe. Primer a la Teneria i des de fa uns vint anys
a l’Ateneu.
I aquest dilluns passat també. D’entrada recordant la
creació de l’Aula d’Extensió
Universitària de l’Anoia i qui
la va fer possible tot fent-ne
una mica d’història. Però de
seguit la classes del dia: Una
classe en dues parts amb dos
professors: Jaume Farres Vidal i Jaume Farrés Cobeta.
Aquesta vegada dos lliçons.

Jaume Farrés pare, evocant
l’Igualada dels anys trenta i
quaranta de manera magistral.
Jaume Farres fill, projectant
imaginació sobre una futura
Igualada i Anoia amb propostes molt pensades, treballades, imaginatives, valentes,
i maurades que foren molt
aplaudides per un públic de
gent gran com el d’AUGA
que no pensa renunciar a dir
la seva sobre el nostre futur
col·lectiu.
I el proper dilluns David
Riba amb “Més de 500 anys
de flautes...”

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Dels primers igualadins afeccionats a la fotografia ...

M

és fotografies que testimoniaven indrets
d’igualada i la seva realitat social, en dècades anteriors a la fundació de l’AFI.

L’ANTIGA ESTACIÓ DE TREN: L’EDIFICI AMB EL
COS DE LA FAÇANA EN PRIMER PLA, DEL 18921893.
Es tracta d’un edifici aïllat de planta rectangular, amb
planta baixa i dos nivells superiors. La composició
-pròpia del neoclàssic català per a les estacions de trenpresenta una distribució equilibrada a l’entorn d’un eix
simètric, amb les finestres i els portals laterals.
2 Captures de primers del segle XX, una pintada, i d’autor desconegut; que podrien formar part d’una sèrie fotogràfica sobre l’Estació de Tren d’Igualada, que acollia
la línia “El Ferrocarril Central Català”.

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment
digitalitzat.
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Diumenge, visita guiada La Gaspar doblement guardonada al
i gratuïta al Museu de la Premis Igualada Recerca Jove
Pell d’Igualada
Universitària
d’Enginyeria àrees de coneixement.
DISSENY / LA VEU

E

MUSEUS / LA VEU

C

om cada primer diumenge de mes, aquest
2 de juny, a les 11:30h,
el Museu de la Pell d’Igualada
convida a participar en una
visita guiada i gratuïta per les
seves exposicions permanents,
que permetran conèixer el
món de la pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica
cotonera del segle XIX i seu
central del Museu, el visitant
hi podrà distingir tres àmbits:
L’home i l’aigua, Univers de
pell i L’ofici d’adober. L’home
i l’aigua presenta una visió
general de les qualitats i l’ús
de l’aigua. Aquí, la col·lecció
d’estris i enginys hidràulics es
reforça amb el Canal d’Experimentació, que ajuda el visitant
a comprendre els mètodes de
canalització i d’aprofitament
energètic i industrial de l’aigua.
Univers de pell és una de les
sales centrades en la pell i es
dedica a explicar el seu ús per
la humanitat al llarg del temps
a través d’una selecció acurada
d’objectes confeccionats total
o parcialment amb pell, que
exemplifiquen les múltiples
aplicacions i utilitats del cuir.
L’altre espai dedicat a la pell,
L’ofici d’adober, se centra en el
treball de la pell a Igualada des
de fa generacions. Aquí, eines
i màquines són els testimonis
dels inicis manufacturers i de

la millora constant fins a la
implantació industrial, que explica la vigència dels processos
productius de les adoberies actuals i la configuració de tot el
barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal
Granotes, antiga adoberia del
Pla del Cornet, que data del
segle XVIII. Es troba situada a
pocs metres de Cal Boyer i al
costat del rec, canal medieval
que abastia les fàbriques de la
zona. En aquest espai hi ha la
posada en escena de l’ofici artesanal de l’adob de la pell grossa o bovina, que transporta al
visitant a la Igualada preindustrial.
La visita, en aquesta ocasió,
també es pot complementar
amb l’exposició temporal Desenterrant el silenci. Antoni
Benaiges, el mestre que va
prometre el mar, emmarcada
en els actes del 80è aniversari
del final de la Guerra Civil a
la ciutat.. Per a demanar més
informació al voltant d’aquesta
proposta es pot trucar al telèfon del Museu, el 93 804 67 52.

l passat dijous dia 23
de maig a les 18:00h
es va realitzar l’acte de
lliurament dels Premis Igualada Recerca Jove a la Sala
d’Actes del Campus Universitari d’Igualada, on es van
atorgar premis als joves que
van presentar els millors treballs de recerca de Batxillerat
i de Cicles Formatius de Grau
Superior de les modalitats
científico-tecnològica i social-humanística.
En aquest acte es va lliurar
dins la modalitat social-humanística l’escola municipal d’art i disseny La Gaspar
d’Igualada va ser doblement
guardonada, primer dins categoria artística amb un segon premi a l’alumna de La
Gaspar Mireia Muntadas i
posteriorment amb un primer premi en la categoria
local a Anna Elizari, les dues
alumnes de segon curs del
Cicle Formatiu d’Artesania
de Complements de Cuir,
treballs tutoritzats per la
professora de l’escola Raquel
Soteras. Amdós premis reconeixen l’interès per la recerca
a nivell formal i conceptual
dins l’àmbit de la neoartesania en cuir que potencia La
Gaspar amb els seus estudis
amb titulació oficial singulars
i únics a Catalunya.
Aquests premis són convocats anualment per l’Escola

Tècnica Industrial d’Igualada
(EUETII) per a estudiants de
batxillerat i cicles formatius
de grau superior. Aquest premi contempla dues modalitats, la científico-tecnològica
i la social-humanística, amb
l’objectiu de potenciar l’interès per la recerca dels alumnes
de secundària i cicles formatius, a l’hora que s’incentiva la
tasca educativa que es duu a
terme als centres en aquestes

Els Premis Igualada Recerca
Jove compten amb el suport
del Consorci Escola Tècnica
d’Igualada (CETI), del Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), de Disseny
Igualada, del Rotary Club
d’Igualada, de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), de
l’Ajuntament d’Igualada i del
Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La segona, a Igualada

E

l 22 de desembre de 1928 fou
un dia afortunat per a molts
igualadins, tota vegada que el
segon premi de la rifa de Nadal tocà
al Centre Catòlic, d’aquesta ciutat.
L’entitat jugava 14 vigèsims, comprats a Barcelona, pel senyor Antoni
Vila Ollé.
Llavors la Loteria nacional arribava
fins a 60.000 números, que costaven
2000 pta. cadascun. Els vigèsims
en valien 100. El número premiat,
amb 10 milions de pessetes, fou el
59.743. A Igualada en van venir set.
La sort va ser molt repartida. Les
participacions eren de 2’50 i de 5
pessetes. Una dona va comprar-ne

10 cts. i li tocaren 500 pta.
El meu avi explicava que alguns socis no passaren a buscar butlletes.
Les que quedaren, les comprà el cafeter, que així va treure un bon feix
de diners. Els que quedaren sense
participacions, li recriminaren que
no els hagués avisat. Alguns, fins i
tot, arribaren a acusar-lo d’haverse-les quedat, sense pagar... Amb
tot, ells ja sabien que si no les compraven, significava que no les volies, com ja era costum de la casa.
Per tant, la culpa no fou pas del cafeter...
Font. Revista “Vida...”, Novembre de
1948.
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EXPOSICIONS
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 valor la rellevància dels museus com
a dipositaris del llegat que en narra els fets històrics. Al Museu de la
Pell d’Igualada es conserven fragments 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

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.

PREMI D’ART DIGITAL
JAUME GRAELLS

PETJADES ROMANES A
HISPANIA

Eduardo Argañarás
Amb l’art digital com a tècnica d’expressió, l’autor presenta dues sèries
que utilitzen aquesta tècnica. “Mitjans 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-

Fotografies de Carles Olivella Viguer que mostren els vestigis del pas
del romans per la Península Ibèrica.
Del 3 al 25 de maig a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central

TEORIA I PRÀCTICA DE
LA FLOR NATURAL

De Mireia Tort
Del maig al setembre a la Tossa de
Montbui

VIPELL

Exposició d’objectes de marxandatge 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 SILENCI. ANTONI BENAIGES, UN MESTRE DE
LA REPÚBLICA A UNA
FOSSA DE BURGOS

En una escola republicana a principis dels anys 30, un mestre llança un experiment: una premsa escolar. 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

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

L’art d’Eduardo Argañarás, a la Sala Municipal,
t’exhorta a qüestionar-te les adversitats quotidianes

E

duardo Argañaras és un dissenyador gràfic,
endemés d’il·lustrador i artista digital. Nascut i format a la ciutat de Buenos Aires, va
estudiar Disseny Gràfic a la Universitat d’aquesta
capital argentina; participant en un bon moment
de la seva projecció artística del Taller d’Art del
destacat arquitecte i dissenyador urbà, el canadenc, Renato Benedetti. D’uns anys ençà, amb
una trajectòria prou consolidada com a dissenyador gràfic i il·lustrador ha anat prenent part en
importants concursos i exposicions tant d’abast
nacional com internacional.
Per a aquesta avinentesa, l’artista se’ns presenta
com a Premi Ciutat d’Igualada d’Art Digital Jaume Graells, 2018; reconeixement de la darrera
edició que, de retruc, l’ha fet mereixedor de l’Exposició Argañarás Eduardo, a La Sala Municipal
d’Exposicions de la capital anoienca. La mostra
ens proposa -a partir de dues perspectives ideològiques- unes pregones reflexions, aplegades en
dos reclams temàtics: “Escrits en el mur” i “Rostres en Mitjans”.
I, efectivament, una contemplació atenta i instintiva a la successió “Escrits en el mur”, realitzats amb una tècnica digital on el dibuix delinea
unes sorprenents figures entre la claror i la foscor, et suggereix de ponderar la importància i el
pes d’uns mitjans de comunicació que incideixen
en les nostres vides i maneres de ser, alhora que
envaeixen les nostres ments amb multitud de notícies. Això és, aquesta sèrie t’exhorta bo i endinsant-te en un espai pla, absolut i estèril que, de retruc, acaba provocant-te un cert decaïment sobre
aquelles formes voluminoses que també et contemplen. Els efectes de la globalització es mostren
de manera elàstica però expansiva ocupant i instal·lant-se dins de tots els afers diaris, abocant irremeiablement a unes vertaderes barbaritats. I, és

aquesta seqüenciació
d’escenaris monocromàtics representats
per figuracions estranyament humanes la
que gairebé et segresta per a prendre consciència d’un món de
riscos.
Quant a la segona sèrie, “Rostres en Mitjans”, se t’interpel·la i
pràcticament se t’exigeix de qüestionar-te
la quotidianitat que
et reclama. Aquí, Argañarás et presenta
una seqüencia de figures d’un semblant
humà en un context escènic en què
són víctimes de tota
mena d’atacs depredadors dels Mitjans
de Comunicació. Davant d’aquesta invasió
escrita i visual, l’única
resposta és el desconcert i la desorientació,
una total perplexitat
envers els fets del passat, el present dramàtic i el futur incert.
Aquests éssers es troben sols, com apartats
i incapaços d’adaptar-se a una desconcertant realitat que els reclou o els exclou. En aquest cas, per
a representar aquest univers tan advers, l’autor se

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga,
historiadora i
fotògrafa

serveix d’uns retalls de diaris que mitjançant el
collage recreen una increïble i violenta composició d’unes fracturades imatges corporals.
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AGENDA
DIVENDRES 31
CLUB DE CINEMA LITERATURA
Igualada
“L’imperi del sol”, pel.lícula d’Steven Spielberg, que adapta la novel·la de J.G Ballard.
La projecció és oberta a tothom però per
participar al debat posterior cal formar
part del club i haver-se llegit prèviament
la novel·la.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central
SUPERNIT A LES BIBLIOTEQUES
Igualada
La Biblioteca Central d’Igualada se suma
un any més a la celebració de la Supernit del Club Súper3. Una nova aventura
d’aquesta família que tornarà a necessitar
les biblioteques de Catalunya.
Divendres a les 8 del vespre a la Biblioteca Central
MUSIQUES DEL MÓN
Rubió
Latiovisual Cultura organitza el primer
certamen de Músiques del Món Rubió, on
se succeiran sons catalans, andalusos,
moçambiquesos, germans i llatins..
Divendres a partir de les 9 del vespre al
Castell de Rubió
MONÒLEGS
Calaf
2n Concurs de monòlegs 2019 amb la
participació de tres finalistes. Jordi Merca
presentarà l’espectacle “Yo sobreviví a la
EGB”.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al Casino
CINEMA
Capellades
Projecció de la pel.lícula “Intocable” en
versió doblada al català.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Sala
Petita de la Lliga

DISSABTE 1
POESIA
Igualada
3r Festival Galàtic de cançó d’autor i poesia. Presentem projectes de diferents artistes de l’entitat i el convidat especial, el
músic de Constantí en Joan Reig, bateria
d’Els Pets (en format trio) ens presentarà
el primer disc en solitari.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu
MÚSICA
Igualada
Repertori d’Igualada i la comarca.
Audicions del segon quadrimestre de
l’alumnat de gralla i percussió tradicional
de l’Aula de Sons, que en aquesta ocasió
centrarà el repertori en peces de la cultura
popular d’Igualada i comarca..
Dissabte a les 12 del migdia a les Cotxeres

dels Moixiganguers
VISITA GUIADA
Igualada
Nova visita guiada al Cementiri Vell, amb
motiu de la commemoració dels seus
200 anys. Els assistents a la visita podran
conèixer la història i secrets d’aquest espai.
Dissabte a les 11 del matí al Cementiri
Vell.
MÚSICA
Igualada
Concert de Combos Hi participan Aula
Mpal de Música de Piera, Escola de Música de Vilafranca del Penedès, Conservatori
de Vilanova i la Geltrú, Centre d’Estudis
Musicals Can Maristany, Escola Municipal
Sant Sadurní d’Anoia i Conservatori Municipal de Música d’Igualada..
Dissabte a les 11 del matí al Teatre Municipal l’Ateneu
INAUGURACIÓ
Igualada
Inauguració de l’exposició col·lectiva “Empremtes de Dones”. 10 anys (2009-2019).
Les artistes de gravat Neus Colet, Alícia
Gallego, Pilar Masip i Rosa Permanyer
porten la seva obra per diferents espais
de Catalunya per celebrar els 10 anys del
col·lectiu.
Dissabte a les 12 del migdia a Artèria
Igualada
TEATRE
Calaf
L’ATC del Casal de Calaf presenta “El crèdit”, de Jordi Galceran, sota la direcció de
Neus Quer. Una divertida comèdia en un
entorn quotidià
Dissabte a les 10 del vespre a la Sala de
Fusta del Casal
MÚSICA
Veciana
Concert a l’església amb el Trio Héxié que
interpretaran obres de peces del barroc
fins a temes més actuals d’entre els quals
destacaran l’Ave Maria, Halleluja o La vida
es bella, entre d’altres.
Dissabte a les 10 del vespre a l’església de
Santa Maria
CELEBREM QUE SOM MIL
Capellades
La societat la Lliga celebra que han arribat
als mil socis amb diversos actes: Marcel
Gros, concert vermut, dinar popular, concert de gospel i nit musical.
Dissabte durant tot el dia a la Lliga

DIUMENGE 2
TEATRE
Igualada
“Shirley Valentine”. Mercè Arànega hipnotitza amb simpatia i projecta alliberament.
Shirley Valentine, de Willy Russell, és un
monòleg còmic que ens parla de la possibilitat de canvi i del coratge de viure.

Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu
VISITA GUIADA
Igualada
Cada primer diumenge de mes el Museu
ofereix una visita guiada gratuïta per descobrir la història de la tradició adobera a
Igualada des de l’època medieval fins l’actualitat i un munt d’anècdotes sobre un
dels oficis més arrelats a la ciutat.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu
de la Pell
TEATRE
Calaf
L’ATC del Casal de Calaf presenta “El crèdit”, de Jordi Galceran, sota la direcció de
Neus Quer. Una divertida comèdia en un
entorn quotidià
Diumenge a les 10 del vespre a la Sala de
Fusta del Casal
MÚSICA
Capellades
Tercer concert del Festival d’Orgue. primera col·laboració amb l’Escola Superior de
Música de Catalunya, l’ESMUC. Així tres
dels millors joves d’aquest curs presentaran els seus treballs de final de carrera:
Pedro Aguiló, Víctor Hernández i Berenguer Montserrat. Tocaran acompanyats a
l’orgue per Òscar Candendo
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de
Santa Maria.
MÚSICA
Castellolí
Els alumnes de piano de Castellolí ens
oferiran, un fantàstic concert de piano
amb un repertori molt bonic i variat de tot
el què han treballat durant aquest curs.
Diumenge a les 12 del migdia a la Brillante.
MÚSICA
Castellolí
2a trobada de corals. Ens acompanyaran la
Coral Veus de Tous de Sant Martí de Tous,
Coral La Lira de la Pobla de Claramunt,
Coral Collbató de Collbató i la Coral d’Aulí
de Castellolí,.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’Església
Vella
MÚSICA
Veciana
Concert a l’església amb Lotus Octet que
oferirà un repertori de cançó catalana escrita als voltants del 1714 així com d’altres
èpoques més recents, d’entre els quals destacaran El testament d’Amèlia, La dama
d’Aragó o L’Hereu Riera..
Dissabte a les 7 de la tarda a l’església de
Santa Maria

DILLUNS 3
MÚSICA
Igualada
“Més 500 anys de flautes,” de David Riba.

Farà un recorregut per les sonoritats des de
l’Edat mitjana fins als nostres dies mitjançant les músiques d’aquests períodes interpretades amb instruments originals i amb
el vestuari de l’època. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu
CONFERÈNCIA
Piera
“La Flama del Canigó. Origen i significat”.
Llum Ferrero i Toni Ayala, activistes culturals dinamitzadors del moviment de la
Flama del Canigó, són els encarregats de
conduir aquesta xerrada entorn la seva
significació i origen.
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca

DIMARTS 4
MÚSICA
Igualada
Concert dels alumnes 6è. G.P. Trompa,
cant i piano de l’Escola de Música.
Dimarts a les 8 del vespre a l’Escola Municipal de Música.

DIMECRES 5
SWING JAM
Igualada
Una nova classe de Swing Jam al teu Ateneu! Trobada per ballar a bon ritme.
Ho organitza: Swing Anoia.
Dimecres a les 9 del vespre al Cafè de
l’Ateneu

DIJOUS 6
XERRADA-COL.LOQUI
Piera
Taula social de Piera
Quin paper tenen actualment les entitats
socials als municipis ? Vine a conèixer
quines treballen a Piera per donar resposta
a les diferents necessitats de les persones i
col·lectius
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca
CLUB DE LECTURA
Igualada
Trobada de persones que han llegit el mateix llibre per comentar-lo. En aquesta
ocasió “El guepard” de Tomasi di Lampedusa
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre de fotografia Per_
Cromwell, amb textos de Vicenç Altaió i
que ha editat Puigfaura. Es tracta d’una
obra exquisida, un llibre de fotografia en
blanc i negre del fotògraf suec
Dijous a les 8 del vespre a Artèria Igualada
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La sinistra Greta
Estrena • La viuda
RAMON ROBERT /

A

lgunes de les pel·lícules del
guionista i realitzador irlandès
Neil Jordan ja formen part de
la més destacada història del cinema.
Posem per cas En companyia de llops
(1984), Mona Lisa (1986), Joc de llàgrimes (1992), Entrevista amb un vampir
(1994) o Michael Collins (1996), per
citar alguns títols. És el que podríem
anomenar un cineasta de primera divisió, si bé en els darrers anys no ha estat especialment encertat a la hora de
escometre nous projectes cinematogràfics. Ara Jordan ens presenta la seva
nova pel·lícula, un thriller psicològic
amb elements de cinema de terror, La
viuda, originàriament titulada Greta.
Ambientada a la ciutat de Nova York,
la pel·lícula centra la seva atenció
en dues dones. Tot comença quan

una noia dolça i ingènua anomenada
Frances (Chloë Grace Moretz), recent
mudada a Manhattan, troba a un dels
seients del metro una bossa extraviada. La noia, que acaba de perdre a la
seva mare, decideix lliurar-li la bossa
a la seva legítima propietària, Greta,
una pianista vídua amb una desesperada necessitat de companyia. Ràpidament es converteixen en amigues,
però la seva amistat canvia quan
Frances descobreix les sinistres intencions de Greta.
Malgrat algunes inversemblances argumentals, La viuda presenta un reeixit clima de suspens i desenvolupa
un absorbent i climàtic thriller psicològic en el que hi juguen un paper important les dues protagonistes, la jove
actriu nord-americana Chloë Grace
Moretz i la ja veterana actriu francesa
Isabelle Huppert.

Estudiants universitaris

Aladdin, segona setmana

Estrena • Mentres brillantes

Estrena • Aladdin
RAMON ROBERT /

D
RAMON ROBERT/

E

strenada a França a finals de
l’any passat, Mentes brillantes
va ser número 1 en el llistat de
pel·lícules més taquilleres del mes,
obtenint a més bones crítiques en els
mitjans francesos. Amb direcció i realització de Thomas Lilti, la pel·lícula centra el seu argument en l’àmbit
universitari. Antoine decideix preparar-se per a les proves d’accés a Medicina... per tercera vegada. En canvi,
per a Benjamin és el seu primer intent
i aviat s’adonarà que això no és bufar
i fer ampolles. En un món tan competitiu i caracteritzat per nits d’estudi

intens en lloc de festes universitàries,
els dos amics hauran de trobar un terme mig entre el sacrifici del present i
l’esperança d’un brillant futur.
Sense ser un drama ni una comèdia,
Thomas Lilti desenvolupa la seva pel·
lícula en forma de crònica universitària, “Classes, llibres, tones d’apunts,
fitxes, cursos, professors, tutories ...
Hores d’estudi a casa, a la biblioteca,
a la cafeteria, al metro, a l’autobús...
S’agraeix la naturalitat i la versemblança dels joves actors. Fan creïbles
els personatges, amb el seu esforç, la
seva generositat i algunes petites mesquineses humanes. Una pel.lícula tan
senzilla com agradable.

ivendres de la setmana passada es va estrenar Aladdin,
la nova producció Disney,
aquesta vegada amb personatges reals.
En la seva primera setmana d’exhibició
ha recaptat a tot el món prop de 300
milions de dòlars, i va en camí de ser
una de les pel·lícules més taquillera
de l’any 2019. Ara mateix, la que més
diners han recaptat són Vengadores:
Endgame (estrenada en abril ) Captain

Marvel (estrenada en març). Vist l’èxit,
la pel·lícula se segueix projectant als
cinemes de la nostra comarca.
Amb realització de Guy Ritchie i repetint les cançons que Alan Menken va
composar pel film en dibuixos animats
de l’any 1992, el nou Aladdin obeeix a
la política de Walt Disney Pictures de
retornar als seus clàssics de l´animació, però reformats i transformats en
pel·lícules amb personatges reals, o sigui actors de carn i os.

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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ALADDIN
Estats Units. Fantasia. De Guy Ritchie. Amb Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith..
Aladdin és un adorable però desafortunat lladregot enamorat de la filla del Sultà, la princesa Jasmine. Per intentar
conquistar-la, accepta el desafiament de Jafar, que consisteix en entrar a una cova al mig del desert per trobar un
llum màgica que li concedirà tots els seus desitjos. Allà és on
Aladdín coneixerà al Geni, donant inici a una aventura com
mai abans havia imaginat..
LOS HERMANOS SISTERS
França – Estats Units. Western. De Jacques Audiard. Amb
Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal.
1850. Els germans Charlie i Eli Sisters viuen en un món salvatge i hostil, en plena febre de l’or. Tenen les mans tacades
de sang, tant de criminals com de persones innocents. No
tenen escrúpols a l’hora de matar. Tots dos són contractats
pel Comodoro per trobar i matar Kermit Warm. Inicien un
viatge des d’Oregon a Califòrnia.

LA VIUDA
Irlanda. Thriller. De Neil Jordan. Amb Isabelle Huppert,
Chloë Grace Moretz, Maika Monroe, Stephen Rea
Frances és una dolça i ingènua jove que, després de la mort
de la seva mare, es muda a Manhattan. Quan troba al metro una bossa extraviada, decideix lliurar-li la seva legítima
propietària, Greta, una pianista vídua amb una desesperada
necessitat de companyia. Es fan en amigues, però la seva
amistat canvia quan la noia descobreix quelcom sinistre en
Greta..
MENTES BRILLANTES
França. Cronica universitària. De Thomas Lilti. Amb Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau.
Antoine es prepara per a les proves d’accés a Medicina ...
per tercer cop. En canvi, per a Benjamin és el seu primer
intent i aviat s’adonarà que això no és bufar i fer ampolles.
En un món tan competitiu i caracteritzat per nits d’estudi
intens, els dos amics hauran de trobar un terme mig entre el
sacrifici del present i l’esperança d’un brillant futur..
POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
Estats Units – Japó. Animació, però també personatges reals.
De Rob Letterman. Amb Justice Smith, Ryan Reynolds..
l detectiu privat Harry Goodman desapareix misteriosament. 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 hiperrealista...
ROCKETMAN
Regne Unit. Biopic musical. De Dexter Fletcher. Amb Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas
Howard. .
La pel.lícula, en clau musical, es centra en la vida i obra del
music i cantant pop britànic Elton John. Nascut i criat en un
suburbi de Londres. Va enregistrar el seu primer disc com a
cantant solista a l’ any 1969, convertint-se en un dels artistes
musicals més populars de tots els temps.

DOLOR Y GLORIA
Espanya. Drama. De Pedro Almodóvar. Amb Antonio
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano..
Salvador Mallo, un director de cinema en període de crisi
rememora la seva vida i els seus amors. Recorda la seva infància en els anys 60, quan va emigrar amb els seus pares a
Paterna. Recorda als anys 80, quan va viure intensament a
Madrid. Recorda les seves passions i els seus desenganys.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
ALADDIN
Dv: 17.45
Ds: 16:30/19:15
Dg: 16:45
Dll: 16:45
Dc: 18:00
Dj: 17:15
LOS HERMANOS SISTERS
Dv: 20.30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 19.30
Dc: 20:45
Dj: 20:00(VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
CONOCIENDO A ASTRID
Ds i Dg: 18:00
MENTES BRILLANTES
Ds i Dg: 19:50

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
ALADDIN
Dv: 18.00
Ds: 16:00/18:30
Dg: 16:15
DOLOR Y GLORIA
Dv: 20:30
Ds: 21:00
Dg: 18:45/20:50
SALA PETITA
LA VIUDA
Ds: 16:30
Dg: 16:30/18:30
LOS HERMANOS SISTERS
Dv: 18:15
Ds: 18.40

MATRÍCULA OBERTA
CURS 2019/20
C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ALADDIN
Dv Ds Dll a Dj: 16:55/19:40/22:20
Dg: 13:30/16:55/19:40/22:20
2/ROCKETMAN
Dv Ds Dll a Dc: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:05/14:30/17:00/19:30/22:00
Dj: 17:00/22:00
2/ROCKETMAN (VOSE)
Dj: 19:30
3/ JOHN WICK: CAPITULO 3
Dv Ds Dll a Dc: 17:15/20:00/22:35
Dj: 17:15/20:00
Dg: 13:00/17:15/20:00/22:35
3/ JOHN WICK: CAPITULO 3 (VOSE)
Dj: 22:35
4/ ALADDIN
Dv Ds: 17:30/20:15/22:50
Dg: 12:00/14:50/17:30/20:15
Dll a Dj: 17:30/20:15
4/ LA LLORONADg: 22:50
5/ ALADDIN
Dv: 18:25/21:00
Ds a Dc: 15:50/18:25/21:00
Dj: 18.25
5/ ALADDIN 3D
Dg: 12:30
5/ ALADDIN (VOSE)
Dj: 21:00
6/ VENGADORES: ENDGAME
Dv a Dc: 18.15/21:30
Dj: 18.15
6/ VENGADORES: ENDGAME (VOSE)
Dj: 21:30
6/ DUMBO
Ds Dll a Dc: 16:00
Dg: 12:45/16:00
7/ TIMADORAS COMPULSIVAS
Dv a Dc: 18:00
Dj: 20:10
7/ EL HIJO
Dv a Dc: 20:10/22:15
Dj: 20:10
7/ EL HIJO (VOSE)
Dj: 22:15
7/ TIMADORAS COMPULSIVAS (VOSE)
Dj: 18.00
7/ MIA Y EL LEON BLANCO
Ds a Dc: 15:55
7/ EL PARQUE MAGICO
Dg: 11:55
7/ UGLYDOLLS
Dg: 14:00
8/LO DEJO CUANDO QUIERA
Dv a Dj: 20:20
8/HELLBOY
Dv a Dm: 22:40
Dm: 22:30
8/HELLBOY (VOSE)
Dj: 22:40
8/POKEMON DETECTIVE PIKACHU
Dv: 18.20
Ds Dll a Dc: 16:15/18:20
Dg: 12:15/16:15/18:20
8/POKEMON DETECTIVE PIKACHU (VOSE)
Dj: 18.20
8/CASI IMPOSIBLE
Dc: 22:40
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gastronomia
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

nou urbisol
restaurant

Pollastre amb salsa cremosa de
mostassa amb xampinyons i ceba
caramel·litzada
Ingredients

Cuina de mercat

Per a4 persones

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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
--

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

• Pit de pollastre 600 g
• Ceba dolça gran 2
• Xampinyons sencers 300 g
• Llavors de mostassa 10 g
• Vi blanc 80 ml
• Nata líquida per cuinar 200 ml
• Mostassa de Dijon 30 ml
• Pebre picant o dolç 4 g
• Pebre negre mòlt
• Sal
• Julivert fresc arrissat o llis
• Oli d’oliva verge extra
• Panses de Corint un grapat
(opcional)
• Herbes provençals o farigola

Elaboració:

Mentre es fa la ceba, assecar el pollastre amb
paper de cuina, retirar els possibles excessos de
greix i tallar en peces de mida d’una queixalada.
Laminar o trossejar els xampinyons rentats. Es·
calfar una olla cassola amb oli i tirar la carn a foc
fort. Salpebrar i saltar uns pocs minuts fins que
estigui daurada; retirar i reservar.
Baixar una mica el foc i afegir els xampinyons
amb les llavors de mostassa. Salpebrar, amanir
amb herbes al gust i saltar fins que agafin color.
Afegir les panses, el pollastre i regar amb el vi.
Quan s’evapori, afegir la nata líquida amb la mos·
tassa i el pebre vermell, remenar, baixar el foc, ta·
par i deixar coure uns 20-30 minuts.

Comencem preparant la ceba caramel·
litzada, tasca molt senzilla però que re·
quereix el seu temps. Peleu les cebes,
tallar per la meitat i tot seguit en juliana
fina amb un bon ganivet. Greixar míni·
mament una àmplia paella antiadherent
amb oli, escalfar i tirar la ceba. Afegir una
mica de sal, remoure bé i deixar que agafi Remenar de tant en tant i corregir el punt de lí·
quid si fes falta, deixant que redueixi al punt de·
temperatura.
sitjat. Es pot afegir una mica de brou o d’aigua.
Quan ja estigui en marxa i la ceba agafant
una mica de color, remenar, baixar el foc i Servirem les racions de pollastre amb salsa cre·
mantenir la temperatura suau però cons· mosa de mostassa amb xampinyons repartint la
tant. Deixar que es vagi caramel·litzant ceba caramel·litzada per sobre, o deixant que cada
poc a poc, sense despistar-nos, remenant comensal es serveixi al seu gust, amb una mica de
de tant en tant. Ha de quedar molt dau· julivert fresc picat o cibulet. Per aprofitar la salsa
rada i reduïda; trigarà com a mínim una podem preparar una guarnició d’arròs integral,
puré de patates o, simplement, bon pa per sucar.
hora.

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

· Esmorzars

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

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
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
2
3
4
5
6

HORITZONTALS: 1. Endreçat al calaix per l’àngel del vespre. Quin element, decapita el
serbi i mareja l’ebri! / 2. Llaurada, aquí i a Morella. Igualitaristes a ultrança per mantenir
el nivell / 3. Enmig del pas. Nois i noies evolucionant al ritme de Moscou. Sargeix, i per
insistència cuina a la marroquina / 4. Ara només cus però de mala manera. Importacions
fraudulentes a Eivissa / 5. Desitjat de dia i de nit. Del vent, quan és enèrgic / 6. Abracen
l’Eulàlia. Toca el dos que ve la llesta. De l’atlas a la tele / 7. Per una mala ruta m’he badat
el cap. En qüestió de tal·li és generosa / 8. Competidor del garrapinyaire i el venedor de
veces. Capdevila / 9. Peixos que cíclicament es tornen tímids. Peto d’una manera que és
super guai / 10. Corrent com un anglès. Detingut per preguntar si l’acudit s’havia entès /
11. Avançament del rescat. Pertorbà l’oïda d’en Jordi Patordi. Index de Preus a l’Embalum
/ 12. Cardinal a llevant. Quallar d’una manera ben sangonosa / 13. Col·lectiu d’insectes
aficionats a escalar nassos. Xopa la basca.
VERTICALS: 1. Com a ocell és rodanxó, però a Sant Joan Despí l’aprecien molt. Amb un
estrany remuc retornem la salut / 2. Dues sense cap ni peus. Limitis la llibertat de la companyia artística. Para, que caiem a la sopa / 3. De petit l’omplia de mites i ara de parents. No
és que tinguin cua sinó forma d’arc / 4. Ral deformat. Equilibrat a l’estil anoienc. Primer de
la classificació / 5. Aquest cognom també té molt d’estil anoienc. Ocell que es vanta de refilar música argentina / 6. A la punta de la llengua. Massa distància fins a l’equador perquè
cap atleta hi faci un salt. El més cremat de l’estiu / 7. Cop de pistola, com a excepció. Ujada,
fatigada / 8. Llasteu incomprensiblement amb fòtils de cuina. La dansa més gegant de totes
/ 9. Viu a principis d’estiu. Higiene quotidiana. Entrant a l’umbracle / 10. Desconfiança fins
de l’aire del cel. Que es troba a les muntanyes, com la clorofila / 11. Socarrats com a vells
exemplars de diari. Empassar sense mastegar quasi fins el paper / 12. De la missa la part
central. Fent un sol clau al dia no podia passar, aquesta.

7
8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

Preparació Cambridge
FIRST CERTIFICATE

amb examen final de juliol
C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
ntreangles com

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR
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Papa Francesc: “La caritat no és un negoci,
és trobar en els pobres Jesús mateix”

Voluntaris en un món
amb cada dia més
persones soles
ESGLÉSIA / LA VEU

L
ESGLÉSIA / LA VEU

A

quest dilluns 27 de
maig el papa Francesc
va rebre en audiència
els participants a la XXI Assemblea General de Càritas Internationalis. En un llarg i ric
discurs Francesc els va instar a
viure la caritat com la trobada
amb Crist mateix, atents a no
caure en una caritat hipòcrita
identificada amb l’almoina o la
beneficència.
“La caritat no és una idea o un
sentiment de pietat, sinó una
trobada vivencial amb Crist”:
ho va reiterar el papa Francesc
en rebre en audiència els participants a la XXI Assemblea
General de Càritas Internationalis, en curs a Roma des
del 23 fins aquest 28 de maig.
Als 400 participants presents
a la Sala Clementina, el Papa
va manifestar el seu plaer de
poder conèixer-los en ocasió
d’aquesta Assemblea, agraint
també les paraules que li va
dirigir el Card. Turkson i saludant a “tots aquells que en
els seus respectius països estan
compromesos amb el servei de
la caritat”.
Enfortir llaços de comunió
amb el successor de Pere
En el seu discurs el Pontífex va
evidenciar “el moment significatiu” viscut per la confederació, que va estar “dirigit no
només al compliment dels seus
deures estatutaris, sinó també
a l’enfortiment dels llaços de
comunió mútua en la seva ad-

hesió al successor de Pere, pel
vincle especial que hi ha entre
la seva organització i la seu
Apostòlica “. I a continuació va
centrar la seva reflexió en tres
paraules clau: caritat, desenvolupament integral i comunió.
Caritat
Considerant la missió que Càritas està cridada a dur a terme en l’Església, Francesc va
parlar sobre el significat de la
paraula “caritat”, que “no és un
acte estèril ni una simple ofrena per silenciar la nostra consciència” - va precisar - instant a
no oblidar que “la caritat té el
seu origen en la seva essència
en Déu mateix”.
La caritat és l’abraçada de Déu
del nostre Pare a cada persona,
especialment als més petits i als
que pateixen, que ocupen un
lloc preferencial en el seu cor.
L’Església no és agència humanitària
“Si considerem la caritat com
un ‘servei’ - va continuar Francesc - l’Església es convertiria
en una ‘agència humanitària’ i
el servei de la caritat en el seu
‘departament de logística’. Però
l’Església no és res d’això, és
una cosa diferent i molt més
gran: és, en Crist, el signe i instrument de l’amor de Déu per
la humanitat i per tota la creació, la nostra llar comuna”.
Desenvolupament integral,
antídot de la cultura del descart
Referint-se al desenvolupa-

ment integral, el Papa va explicar que “al servei de la caritat
està en joc la visió de l’home,
que no pot reduir-se a un sol
aspecte, sinó que implica a tot
l’ésser humà com a fill de Déu,
creat a la seva imatge . Els pobres - va puntualitzar - són
sobretot persones, i els seus
rostres oculten el de Crist mateix “. I com “signes del seu cos
crucificat” - ha afegit - “tenim
el deure d’aconseguir-los fins i
tot en els suburbis més extrems
i en els soterranis de la història
amb la delicadesa i la tendresa
de la Mare Església. Hem d’aspirar a la promoció de tota la
persona i de tots els homes perquè siguin autors i protagonistes del seu propi progrés “.
“El servei de la caritat ha de
triar la lògica del desenvolupament integral com a antídot
a la cultura del descart i de la
indiferència. “
Atenció espiritual dels pobres
El Papa va voler també recordar als integrants de Càritas vinguts de diverses parts
del món que “la pitjor discriminació que pateixen els pobres és la manca d’atenció espiritual” perquè, ha precisat,
“la gran majoria dels pobres
tenen una obertura especial
a la fe; necessiten Déu i no
podem deixar d’oferir-los la
seva amistat ... .Per això - ha
afegit - “l’opció preferencial
pels pobres ha de traduir-se
principalment en una atenció religiosa privilegiada i
prioritària”.
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a Campanya del Malalt
de cada any culmina
amb la celebració de la
Pasqua del Malalt, coincidint
amb el VI Diumenge de Pasqua, que enguany era el 26 de
maig.
La Pasqua del Malalt és un moment entranyable per a, com a
comunitat cristiana, recordar
els nostres germans que pateixen malaltia i, de manera
especial, aquest any, els qui en
tenen cura, pregant per ells i
amb ells.
Destaquem alguns fragments
del recent missatge dels bisbes
de la Comissió de Pastoral:
«La Campanya del Malalt d’enguany ens convida a posar la
nostra mirada en els milers de
voluntaris que tenen cura dels
malalts i ajuden els familiars i
altres cuidadors. Ells fan visible l’amor de Déu pels malalts
i són una part essencial de la
caritat de Crist que l’Església
és cridada a realitzar, responent així a la invitació de Jesús: “De franc ho heu rebut,
doneu-ho, doncs, de frac”.
»El nombre de persones malaltes a qui acompanyar i cuidar és cada vegada més gran.
Això implica la necessitat
d’animar més homes i dones a

involucrar-se en aquesta tasca.
El papa Francesc, en el missatge per a la Jornada Mundial
del Malalt d’aquest any, ens
exhorta a tots a promoure la
cultura de la gratuïtat i del do.
I ens recorda en un aspecte
essencial: “La cura dels malalts requereix professionalitat i tendresa, expressions de
gratuïtat, immediatesa i senzillesa com la carícia, a través
de les quals s’aconsegueix que
l’altra persona se senti estimada.” La tasca del voluntariat
no és la de realitzar gratuïtament la feina que correspon al
personal sanitari, però sí que
requereix una formació específica en funció de les tasques
que s’hagin de desenvolupar.
»Alhora es fa imprescindible una adequada formació
del voluntariat perquè pugui
desenvolupar la seva missió
eclesial de la millor manera.
És molt important que l’activitat caritativa de l’Església
mantingui tota la seva esplendor i no es dilueixi en una organització assistencial genèrica, convertint-se simplement
en una de les seves variants.
Cal tenir en compte la necessitat de reflexionar sobre
els mitjans per a aquesta formació, que no pot ser únicament tècnica.»

SANTORAL
Maig/Juny

31: Peronella; Pasqual.
1: Justí; Ignasi; Flor.
2: Marcel·l; Pere; Germà, Paulí, Just i Sici; Eugeni I, papa.
3: Carles Luanga; Isaac; Justí; Oliva.
4: Pere Màrtir; Clotilde; Francesc .
5: Bonifaci; Sanç; Zenaida
6: Norbert; Artemi, Càndida, Paulina

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-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

·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

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·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

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704
Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 31:

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

ESTEVE

Av. Països
Catalans, 101
De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

DISSABTE 1: TORELLÓ
Rbla. Sant Isidre 11

P. Verdaguer,
Igualada 82

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 2:

BAUSILI

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Assistèncial Anoia

Girona, 1

Rambladel
Santdia
Ferran,
62
93les
806 00
44
A partir
01/06/19
canviarem
quotes,
93 805 25 25
VILANOVA DEL CAMÍ
IGUALADA
conseqüentment
a les properes publicacions
www.assistencialanoia.com
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

Born, 23
(9:00- 22:00)

ADZET

Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 3: SECANELL

Òdena, 84
DIMARTS 4:

MISERACHS

Rambla Nova, 1
Ma DOLORS
CAPELLADES

Més
també modificarem la imatge
Perendavant
Publicitat:
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
però de moment hauríeu de canviar:
psicologa

93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

20,97€ per 21,26€
INÉS
34,12€MARIA
per 34,60€

VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

DIMECRES 5:

BAUSILI

Born, 23

DIJOUS 6:

CASAS V.

Soledat, 119

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca,
72, 5è 2a
c/Sant Josepque
14, ENTL.
2a
Us agrairia
m’enviéssiu
les proves
per
IGUALADA
08700 IGUALADA
donar-vos
la 803
conformitat.
638 137
Herboristeria l’Espígol c/Sant
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Divendres, 31 de maig de 2019

PUBLICITAT | 63

·espots publicitaris
per projectar-se A
·preus econòmics
·gestió de producció
i programació
·packs publicitaris
PER a CAPS DE SETMANA
O SETMANA SENCERA
MÉS INFO I contacte:

671 669 047 - publicitat@veuanoia.cat

Pere Joan Vinós /

Espai patrocinat per:

President d’Òmnium Cultural Anoia
Divendres, 31 de maig de 2019

“Òmnium Anoia estrenarà aviat
una nova seu al carrer Santa
Maria d’Igualada”
Em dic Pere Joan Vinós i Peiretó. Sóc nascut a Vilanova de Segrià, un
poblet molt proper a Lleida. Mestre i pedagog, tinc 63 anys d’edat. Ja fa uns
anys que resideixo a l’Anoia, i soc des de fa poc temps el nou President
d’Òmnium Cultural a la comarca.

R

ecentment, vas ser designat nou president d’Òmnium Anoia. Una entitat de la qual avui dia en parla
moltíssima gent. Què suposa encapçalar-la a casa
nostra?

Bé, de fet jo ja estava a la junta des del 2015, i ara el que tocava era
fer renovació. L’entitat cada vegada porta més feina, perquè com
tothom sap ha crescut molt darrerament. Pensa que el 2010 teníem
275 socis a l’Anoia, i al 2016 ja s’havia multiplicat per quatre aquesta xifra, érem mil. Doncs ara, el 2019, Òmnium Anoia compta amb
prop de 3.000 socis. Des de la declaració al Tribunal Suprem de
Jordi Cuixart, hem pujat 500 socis... Avui som l’entitat cultural més
gran de l’Anoia, i això comporta que, a part de la feina normal de
sempre, de Llengua, Cultura i País, amb tot el procés la feina s’ha
multiplicat moltíssim. Els temps ho requereixen. Ser president és
per a mi un gran respecte, una responsabilitat molt gran, però ara
hi puc dedicar temps i ho faig amb molta il·lusió. Els temps són
excepcionals i hem de posar-hi tot el que podem.
No teniu el temor que, com a conseqüència precisament dels
temps que vivim, la veritable raó de ser d’Òmnium, que és la
cultura i la llengua, es vagi deixant de banda?
No, ans al contrari, s’han de redoblar els esforços. El primer encàrrec que ens fa en Jordi Cuixart és precisament el de no deixar de fer
res del què estàvem fent. La seva situació és circumstancial, però
Òmnium té 58 anys d’història i això no es pot perdre. La nostra
entitat té un missatge molt clar, el de la defensa i promoció de la
nostra llengua i cultura, per això va néixer, i per aquí hem de continuar. No hem de baixar la guàrdia.
L’Anoia és una comarca independentista?

Crec que, en general, sí que ho és, tant Igualada com la resta de
la comarca. Hi ha barris i municipis que no ho són, però no és la
majoria. D’altra banda, nosaltres estem impulsant la campanya del
80%, en el sentit de que no només parlem d’independentisme, sinó
també del dret a decidir el nostre futur com a poble, a defensar les
nostres llibertats. Hi ha un 80% de la societat catalana que està a
favor precisament d’això. Hem de compartir el què ens uneix. Volem votar, és un dret. Com també ho és el dret a l’autodeterminació.
Des d’Òmnium heu fet interessants treballs de memòria històrica en diferents punts del país, alguns d’ells no independentistes.
Heu tingut bona resposta?
Molt bona. És que hi ha molt camí a recórrer, i per tota Catalunya.
Per començar, Òmnium no és una entitat política. És bàsicament
cultural, i la cultura hi és més enllà del tarannà o ideologia que cadascú tingui. Per això mai ens hem pronunciat a favor d’un partit o
d’un altre, sinó la defensa de grans consensos de país. Aquí sí que
hi entra qualsevol tarannà polític. Nosaltres volem arribar a tots els
sectors de la societat, i d’aquí que fem iniciatives arreu del nostre
territori. Tenim els Premis al Compromís Cultural, i fem la festa de
l’escola pública a Santa Margarida de Montbui, per exemple.
Ha de ser més fàcil entomar Òmnium a l’Anoia si a més una
anoienca com Marina Llansana n’és la vicepresidenta nacional...
Intentem no fer valdre mai aquesta “carta”, diríem, però sí que és
veritat que alguna vegada, en algun tràmit més complicat, ens ha

ajudat en el camí. És un orgull per a nosaltres tenir una persona
de la comarca com a vicepresidenta, però és que també hi ha més
anoiencs que són a la seu nacional d’Òmnium. És una satisfacció i
una seguretat, i és clar, treballes amb més il.lusió.
Quins són els projectes més immediats que voleu fer?
Tenim el nostre president a la presó per defensar drets civils, i estem davant un judici polític. Continuarem estant a favor del dret
a l’autodeterminació, per a que tots puguem decidir el nostre futur
com a país. Al final, però, davant un judici injust, no ens quedarà
més remei, com diu Jordi Cuixart, que la desobediència civil. Respecte les tasques més pròpies de l’entitat, tenim alguns projectes
previstos. Un d’ells és el canvi de seu. Fins ara estàvem en una sala
acollits per l’Ateneu, pensem que cal donar més visibilitat a Òmnium, i ens hem traslladat de manera provisional a un local del
carrer St. Simplici. A partir dels volts de la Festa Major el nou local
serà al carrer Santa Maria 12, un espai històric, on ara hi ha la sala
l’Empremta. Això ens permetrà fer moltes coses, com exposicions,
xerrades, presentacions de llibres... Cal agrair moltíssim la bona
predisposició de Gràfiques Vilanova i l’Àngel Acevedo.
I després de la sentència què? És el que es pregunta molta gent.
És molt difícil. Voldria ser optimista, i pensar que tindrem una sentència justa. Però crec que la majoria de catalans no ho veiem així.
Crec que no s’hauria d’acceptar res que no sigui l’absolució.
Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Després de tantes eleccions sembla que torna la tranquil·litat. Ara els polítics deixaran de parlar de projectes nous, d’esventar grans realitzacions i es pactaran els governs municipals, centrant-se en la quotidianitat de les feines i en escoltar i resoldre els problemes reals.
Per exemple, els dels estudiants de l’UDL a Igualada, que s’estan queixant permanentment perquè moltes aules no estan preparades per la
docència, per patir una enorme desorganització i pels usuals canvis d’ubicació. Saben que estan en una Universitat petita, però no entenen
l’afany de posar noves titulacions, quan no són capaços de dotar-les dels mínims, que els permeti preparar-se per un món competitiu com
el que s’hauran d’enfrontar. Diuen que ni tan sols es pot fer servir l’Aula Magna del 4DHealth, on els ordinadors s’han de posar damunt
els genolls. Parlen de “l’antiga Universitat de la Plaça de la Creu” (que la majoria d’igualadins desconeix) de la manca de facilitats per
anar d’unes seus a les altres, d’haver de menjar de qualsevol manera, dels problemes per trobar allotjaments adients i d’haver d’anar a fer
pràctiques de laboratori a Lleida... Però els polítics parlen d’excel·lència i èxits. Potser no ens hauríem de quedar només amb les paraules.

