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L’EDITORIAL

Es busquen especialistes
Aquesta setmana posem de relleu un proble-

ma amb el qual s’ha trobat molta gent: la 
manca d’especialistes a l’Hospital, si bé tam-
bé existeix a l’Atenció Primària, per exemple 

amb els Pediatres. Existeixen solucions imaginatives 
com aliances amb centres sanitaris més grans, com és 
el cas de Bellvitge o l’Hospital del Mar, però és evident 
que tenim un problema 
greu damunt la taula, que 
requereix comprensió 
però també la necessària 
exigència d’una solució 
d’acord amb l’esforç fiscal 
que fem tots.
La dificultat per atreure 
metges especialistes és un 
problema sistèmic a molts 
llocs de Catalunya, en què 
als professionals els costa 
molt anar als territoris pe-
rifèrics perquè les demandes creixents del sistema els 
permet trobar feina, i sovint més especialitzada, a les 
grans conurbacions.
La falta d’especialistes afegeix incertesa als usuaris i in-
crementa els temps d’espera dels pacients, de forma que 
alguns opten per buscar una mútua. Pagant, és clar.
L’escassetat de facultatius ja no és anecdòtica i el futur 

és poc esperançador. Si ara hi ha problemes, el Col·le-
gi de Metges de Barcelona (COMB) alerta que, en una 
dècada, es jubilaran un terç dels 32.714 facultatius, i el 
sistema català encara no té un pla per cobrir aquestes 
baixes. Millor dit, un bon pla.
La Generalitat està desplegant mesures, com ara millo-
rar les condicions laborals, flexibilitzar l’edat de jubi-

lació i elaborar un pla 
de conciliació, entre 
d’altres, però quan un 
metge jove no vol venir 
a Igualada -ni que sigui 
cobrant més- perquè 
prefereix Bellvitge o el 
Clínic -cobrant menys 
si cal- tenim un pro-
blema gros. Al mateix 
temps, s’hi afegeix una 
raó que ja coneixem de 
sobres: la precària situ-

ació de comunicacions que té Igualada amb Barcelona. 
Està clar que estem en un món canviant que requerirà 
també una bona dosi de comprensió i d’emmotllament 
a nous models assistencials per part dels pacients, però 
cal que això es faci al mateix temps amb una exigència 
de qualitat. Amb la salut no s’hi juga! 

“Quan un metge no vol venir a 
Igualada -ni que sigui cobrant 

més- perquè prefereix Bellvitge 
o el Clínic -cobrant menys si cal- 

tenim un problema gros”
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Fernando Presencia, jutge que li-
dera ACODAP, l’associació contra 
la corrupció i defensa de l’acció, ha 
anunciat que denunciarà a Manuel 
Marchena Gómez, president de la 
Sala Penal que jutge el ‘procés’ per 
les seves vinculacions mercantils 
amb l’empresa editorial que dirigeix 
l’advocat Nicolás González-Cuéllar 
Serrano ja que “els membres de la 
carrera judicial poden ser autors de 
llibres i publicacions i poden celebrar 
contractes d’edició amb tercers, però 
no poden ser el seu propi editor.” Se-
gons fons de la Magistratura “Ganes 
de desqualificar”.

Antonio Tajani, president del Parla-
ment Europeu, ha decidit suspendre 
tots els permisos temporals als eu-

rodiputats espanyols electes. Amb 
aquesta mesura l’Eurocambra pretén 
evitar que obtinguin una credencial 
ja que “a Espanya encara no hi ha 
una llista oficial de diputats electes i 
no es pot acreditar cap diputat abans 
de recollir l’acta a Madrid”.

El Tribunal dels Drets Humans 
d’Estrasburg va sentenciar en con-
tra de la demanda de 76 parlamen-
taris catalans sobre la suspensió de 
la sessió plenària que “era necessària 
en una societat democràtica, parti-
cularment pel manteniment de la se-
guretat pública, la defensa de l’ordre i 
la protecció dels drets i llibertats dels 
demés.” 

Carles Puigdemont i Toni Comín, 
diputats elegits, han qualificat aques-
ta decisió de “vergonyosa, ja que no 
té precedents i Ruiz Mateos havia 
pogut obtenir l’acreditació sense ha-
ver d’anar a Madrid”

Josep Borrell, ministre d’Afers Exte-
riors en funcions, ha enviat una car-
ta a Michelle Bachelet, a l’Alta Co-
missionada de l’ONU per als Drets 
Humans, expressant les queixes del 
Govern per l’informe del grup de 

treball que parla de “les detencions 
arbitràries d’Oriol Junqueras, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart” i en el que 
es demanava “la seva excarceració 
immediata.”

Ben Emmerson, advocat, ha des-
muntat el relat del govern espanyol 
contra els experts de l’ONU que van 
exigir l’alliberament dels presos po-
lítics ha dit “La resposta del govern 
espanyol de la sentència sembla cada 
vegada més desesperada. Mai no 
m’he reunit (ni parlat) amb cap dels 
membres actuals del WGAD (Grup 
de Treball contra les Detencions Ar-
bitràries de l’ONU). No hi ha conflicte 
d’interessos.”

Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, ha demanat a Espanya que 
“esculli entre ser una democràcia 
consolidada, apostant pel diàleg, o si-
tuar-se fora dels valors universals que 
regeixen les Nacions Unides.”

Quim Torra, president de la Genera-
litat, va enviar una carta a la Fiscalia 
i a Pedro Sánchez, president del go-
vern de l’estat, instant-los “a seguir 
els consells del comitè de les Nacions 
Unides i posar en llibertat els presos.”

Pactes i reflexions

Els ciutadans tenim tendència a fer la jor-
nada de reflexió a l’endemà de les elecci-
ons. Ho fem tot mirant els resultats i su-
mant el nombre d’escons o de regidors que 
cada força política s’ha adjudicat.
En veure la composició dels probables 
governs, molt sovint els electors ens ado-
nem que no hem votat prou acuradament 
o que era millor no abstenir-nos, car han 
acabat per representar-nos els que menys 
ens agraden. 
Això és encara més patent en les eleccions 
municipals. El fet que per gran que sigui 
una ciutat –Igualada, Vilanova del Camí, 
Piera.... – no deixem de conèixer-nos tots, 
en fer el llistat dels regidors que cada for-
mació ha obtingut, normalment hi veiem 
més d’un oportunista “infiltrat”. Perme-
teu-me que no digui noms perquè aquest 
no és pas l’objecte de la columna. El cas és 
que hores d’ara, el mal o el bé ja està definit 
per als propers quatre anys.
Ara i durant quinze dies, en els municipis 
on no hi ha una majoria absoluta, els par-
tits han entrat en l’etapa de les negociaci-
ons per mirar de situar-se el millor possi-
ble de cara als propers quatre anys. Consell 
Comarcal i la Diputació són entitats que 
depenen directament dels partits perquè 
els presidents de les quals no són elegits 
directament pels electors, sinó que són de-
signats per les direccions dels partits.
Els resultats electorals del 26 de maig han 
significat canvis importants en alguns 
ajuntaments de la comarca on, en alguns 
casos es canviarà d’alcalde i en altres l’al-
calde sortint disposarà de quatre anys més 
per seguir governant. En general a l’Anoia 
s’ha produït un relleu de regidors amb gent 
jove que entra per primera vegada i vete-
rans que deixen el càrrec definitivament.
Fins després de la constitució dels ajun-
taments, no veurem el mapa polític de 
l’Anoia –i del conjunt de Catalunya- al 
complert. I quan s’acabi el procés negocia-
dor i s’estabilitzin els pactes postelectorals, 
serà el moment en què cadascun dels par-
tits haurà de reflexionar que fer en el futur, 
tant a nivell municipal com a també a ni-
vell nacional. 
És important que els partits reflexionin per 
veure com es converteixen en les eines de 
participació que necessitem els ciutadans. 
Avui en dia ja no ens convencen els alcal-
des que es limiten a gestionar bé, sinó que 
necessitem alcaldes i regidors que tinguin 
el coratge de posicionar-se en favor dels 
seus conciutadans i s’oblidin de fer “carre-
ra política” aprofitant els ressorts de poder 
dels seus partits concrets.
Amb cicles polítics cada vegada més ac-
celerats, és imprescindible que els càrrecs 
electes mirin de servir al poble de la millor 
manera possible. 
És el seu deure i és el nostre dret.  

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JAUME SINGLA
@jaumesingla



Aquestes eleccions han variat radi-
calment i per sempre el paradigma. 
Igualada és una ciutat progressista, 
independentista i republicana. I en 

aquest sentit, i no en cap altre, cal interpretar 
el futur social, polític i econòmic. Igualada 
afronta un canvi històric en la que podria ser 
la darrera legislatura de Marc Castells, es con-
firmi o no que el seu és un dels noms que sona 
com a substitut del president Quim Torra. 
Però, sigui quina sigui la composició del nou 
govern de la ciutat, la figura d’Enric Conill és 
la que adquirirà més força.
El canvi ha arribat. Esquerra treu uns resultats 
històrics, gràcies a l’onada de l’impuls republi-
cà. Però també per la imatge de credibilitat de 
la candidatura d’Enric Conill i del treball del 
partit des del 2011, que ha permès emergir fi-
gures com la consellera de Salut, Alba Vergés i 
la número dos al Congrés a Madrid, Carolina 
Telechea. Esquerra és el referent necessari del 
progressisme a l’Anoia. 
A Igualada el vencedor és Marc Castells amb 
gairebé el 40% del suport popular. Suficient 
per habilitar-lo de nou com a l’alcalde. Això 
vol dir que malament no ho ha fet. Cert que 
perd dos regidors i la majoria absoluta i no és 
tan fort com abans. El diputat provincial serà 
per a Esquerra, que podria triar una dona per 
aquest lloc. No serà President de la Diputació 
de Barcelona, i la presidència del Consell Co-
marcal serà dels Republicans.
Les forces independentistes sumen el 71,21% 
dels vots. Una dada imprescindible. Aquest 
percentatge està molt per sobre dels que diuen 
que han guanyat les anomenades forces d’es-
querra. Sí sumarien un 51,3% entre Esquerra, 
Poble Actiu, i aquest híbrid que és Som-hi, 
amb el PSC i els Comuns diluïts.  Es necessi-

ta més mirada llarga que mai. Ens hi juguem 
construir la Igualada dels propers 30 anys.  Cal 
encarar la inajornable transformació urbana, 
afrontar els problemes socials, de l’habitatge 
i de l’economia. Consolidar els eixos que han 
de fonamentar qualsevol ciutat moderna. Im-
plementar els valors del republicanisme, la 
igualtat, la fraternitat, el feminisme, la llibertat. 
Posar com a eixos els serveis a les persones, la 
formació i l’ensenyament i la tecnologia.
La Igualada del segle XXI només és possible 
amb Esquerra Republicana com a protagonis-
ta. La seva capacitat d’influència, ja sigui des 
del govern o des de l’oposició, és inapel·la-
ble. Enric Conill i el seu equip tenen davant 
seu l’oportunitat històrica de canviar el rumb 
d’Igualada. Esquerra ho podria fer pactant 
amb els dos regidors de la CUP, i amb la marca 
blanca dels socialistes, Som-hi (PSC).  Sumen 
gairebé 10.000 igualadins. Més que Junts per 
Catalunya. Jordi Cuadras  es consolidaria com 
a alternativa, Enric Conill com a primer alcal-
de republicà des de 1939 i Poble Actiu no seria 
un mer outsider. Un gran pacte de progrés sota 
la direcció dels republicans seria possible. Però 
en la composició sociològica d’Igualada no és 
només aquesta. 
És el moment del diàleg, no d’invents. Marc 
Castells ja ha estès la mà a un pacte amb Es-
querra Republicana, que dubta. Castells podria 
governar en minoria i aplicar la geometria va-
riable. Opció més llaminera per a l’oposició i 
complicada per a un govern en minoria. Cas-
tells suma amb Esquerra, però també amb tots 
els altres que li poden fer la pinça quan vulguin.
Hi ha temes per solventar. La municipalització 
de l’aigua, a la qual Castells no s’hi ha oposat 
formalment, definir la posició sobre el Polígon 
de Can Morera i la política de recuperació in-

dustrial i econòmica. Qüestions controverti-
des com la demanda d’uns sectors d’Esquerra 
del rescat concessió de la Hispano Igualadina 
o l’aposta promoció turística  amb Airbnb. I 
s’ha d’afrontar de debò la transformació urba-
nística d’Igualada des del barri del Rec fins al 
darrer racó de la ciutat. 
Cal tenir en compte que des de fa 8 anys el go-
vern de Marc Castells ha perdut experiència. 
No hi són Josep Miserachs, Àngels Chacón 
Jordi Pont o Jordi Segura. Marc Castells va 
comptar el 2011 amb el treball incansable dels 
dos regidors d’Esquerra Joan Torras i Joan Re-
quessens. Tenia més múscul. I és una incògnita 
el pes de Carme Riera, número 2 d’un govern 
en solitari, de Marisa Vila, que serà una gran 
regidora, de Patricia Illa, de Jordi Marcè, con-
trovertit abans de començar o de Miquel Vi-
ves, fill d’un històric de Convergència.
Per tant, perquè no un gran pacte entre Marc 
Castells i Enric Conill. Junts per Catalunya i 
Esquerra Republicana. Un “win-win”, on qui 
guanyaria seria Igualada. Un pacte de lletra 
petita acurada per implementar un programa 
progressista i marcadament republicà.
Hi guanya Marc Castells que s’assegura esta-
bilitat. Emergeix amb força Enric Conill que, 
des d’una posició privilegiada, seria el veritable 
home fort d’aquest nou govern. Guanyaria la 
credibilitat per governar i per ser el futur al-
calde d’Igualada. Els aires són favorables a un 
gran acord. Esquerra podria implementar els 
trets més importants del seu programa. Fer-se, 
per fi, gran a Igualada. Iniciar una transforma-
ció urbanística real i les bases per un municipi 
progressista, independentista i republicà que-
darien establertes per sempre. Un govern amb 
més del 60% de suport popular i 14 regidories 
té un camp immens per córrer.  
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Igualada, el canvi de paradigma o 
l’hora del gran pacte

La condició d’hospital universitari millorarà el 
servei a l’Hospital d’Igualada?

 Sí 49,5%  No 50,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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CORAL GATZARA

La coral infantil igualadina porta 50 anys ensenyant el plaer del 
cant, la música, la companyonia i l’amistat a molt infants iguala-
dins. Per molts anys!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT 
A L’HOSPITAL
Família Rabell-Llacuna

El passat 22 de maig el meu fill i jo 
entràvem per urgències per un fort 
dolor de panxa. 
Després de ser atesos de manera 
immediata i seguir  tot el protocol 

d’analítiques, exploracions i altres, 
el resultat era una entrada a la sala 
d’operacions per una apendicitis. L’en-
surt no va quedar aquí sinó que des-
prés d’hores d’espera, va resultar que 
el meu fill va tenir una peritonitis per-
forada i aguda. No podia ser pitjor.
Des de les meves paraules, agrair de 
tot cor al gran cirurgià que tenim a 
l’Hospital, el Dr. Xavier Viñas, al cap-

davant d’aquesta intervenció, junta-
ment amb tot el seu equip. També un 
agraïment a totes les persones que ens 
van atendre els dies de recuperació.
Des de l’habitació 405-406 us volem 
donar el nostre sincer agraïment.
No vull deixar-me tampoc el nostre 
company d’habitació, el Toni G. i la 
seva família, que amb la seva simpatia 
i bon estar, van fer que les nostres ho-

res fossin més fàcils de portar.
M’agradaria doncs fer ressò que els 
bons professionals també són al nos-
tre Hospital i a nosaltres ens ho han 
demostrat.
A tots els que es heu fet costat aquests 
dius d’incertesa i angoixa, gràcies pel 
vostre suport.
Salut per a tots.
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JOSEP M. CARRERAS

Màrtirs i herois

Diumenge passat va te-
nir lloc a diversos po-
bles de la Baixa Segarra 

la col·locació d’unes llambordes 
metàl·liques davant les cases on 
havien viscut alguns republicans 
deportats pels nazis als camps de 
concentració durant la Segona 

Guerra Mundial. Els actes s’iniciaren a Vallfogona 
de Riucorb, posteriorment a Pontils i a migdia se 
celebrà l’acte central a Santa Coloma, amb nom-
brosa assistència de ciutadans, a més de familiars 
i descendents, alguns d’ells vinguts d’indrets llu-
nyans com Madrid o França. No cal dir que l’acte 
va ser molt emotiu perquè finalment es reconeixia 
el sofriment i sovint la mort d’unes persones em-
presonades per les seves idees. Els seus botxins els 
consideraven éssers infrahumans i per tant, varen 
ser maltractats o morts i foren objecte de tota clas-
se d’atrocitats.
Les llambordes que recorden aquests deportats 
s’anomenen “stolpersteine” (esculls, pedres en el 
camí). Són obra de l’artista alemany Gunter Dem-
nig i tenen per finalitat cridar l’atenció del cami-
nant sobre la tragèdia que va suposar la persecu-
ció nazi sobre els jueus i dissidents. D’Alemanya 
s’han escampat per molts països d’Europa en uns 
moments en què estan prenent nova força les ide-

ologies que portaren la destrucció i la mort de més 
de 50 milions de persones durant la Segona Guer-
ra Mundial. 
En el cas de Catalunya, l’Església s’ha preocupat 
de mantenir viva la memòria dels catòlics que fo-
ren assassinats durant la guerra civil i han passat 
a la categoria de la santedat. En canvi, ningú no 
havia reivindicat els que foren condemnats pel 

franquisme en uns judicis sumaríssims que no 
eren més que una pantomima per justificar una 
venjança. Si això passava a l’interior del país, ima-
gineu el drama dels que escolliren la via de l’exili. 
La majoria compartiren una història en comú: un 

llarg camí cap a França, en llargues corrues de fu-
gitius que omplien les carreteres. Un cop passada 
la frontera, eren portats als camps de concentra-
ció de la Catalunya francesa. Quan Hitler va ocu-
par França molts d’ells s’allistaren a la resistència. 
Els que eren fets presoners eren enviats als camps 
d’extermini, on morien de fam, fred i misèria, 
suposant que no fossin portats directament a les 
cambres de gas. 
Probablement no eren un sants, però eren per-
sones que creien en uns ideals. Confiaven en la 
construcció d’un món més just i més igualitari. 
Creien que els seus ideals només s’aconseguirien 
mitjançant una revolució que subvertís els prin-
cipis d’una societat basada en el poder i el domini 
d’unes persones sobre unes altres. En aquesta llui-
ta possiblement cometeren errors, però també els 
sants en cometen. 
No es tracta de retreure conductes ni actituds de 
ningú, sinó de reconèixer l’esforç i el sofriment 
d’unes persones que hagueren de suportar una vi-
olència sense límits. Només això ja els converteix 
en herois. Avui aquest reconeixement pren un sig-
nificat especial. El feixisme no ha mort  i a Euro-
pa mateix hi ha moviments organitzats en partits 
polítics i disposats a prendre el poder. Hem d’estar 
atents perquè Europa és amenaçada i podria recu-
lar fins als anys més foscos del segle XX.  



Es tracta d´un projecte 
ambiciós que té com a  
objectiu reduir en un 
60% els plàstics a les 

oficines de tota Espanya

El 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient

La guerra contra el plàstic no ha fet més que començar
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E s calcula que en trenta 
anys hi haurà més plàs-
tics que peixos als nos-

tres mars i, segons l’ONU, en 
quatre dècades no hi podran 
nedar amb normalitat. 
Cada dia són més les imatges 
que ens arriben d’illes de plàs-
tic que suren als oceans gene-
rant riscos tant per a la salut de 
les espècies que hi habiten com 
per a les persones. 
Segons les Nacions Unides, el 
80% de les escombraries ma-
rines són plàstic. En aquests 
moments els oceans contenen 
més de 165 milions de tones de 
plàstic de les quals, al voltant 
d’un 50%, són articles d’un sol 
ús com ampolles, gots, o bos-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l 5 de juny de 1972 és 
va celebrar a la capi-
tal de Suècia la pri-

mera gran conferència sobre 
Qüestions Relatives al medi 
ambient, afavorida sota el pa-
raigua de les Nacions Unides. 
L’objectiu era forjar una visió 
comuna sobre els aspectes bà-
sics de la protecció i la millora 
del medi humà. L’Assemblea 
General de l’ONU va aprovar 
aquest mateix any, al mes de 
desembre, que es dediqués 
aquesta jornada a la promoció 
d’activitats que reafirmin la 
preocupació global per la pro-
tecció del medi ambient. Amb 
el temps, aquesta data s’ha 
convertit cada any en el Dia 
Mundial del Medi Ambient. 
La guerra contra el plàstic 
no ha fet més que començar. 
Després que la Comissió Eu-
ropea llancés el 2015 la seva 
normativa per reduir l’ús de 
les bosses de plàstic lleuge-
res, l’organisme va anunciar 
noves mesures per continuar 
minvant l’ús d’aquest material 
difícilment degradable amb 
la intenció de frenar els seus 
efectes en el medi ambient.

Els dies comptats
Bosses de plàstic, palletes i 
plats reutilitzables, coberts 
per al pícnic i bastonets per a 
les orelles: tot aquest plàstic té 
els dies comptats. El vicepresi-
dent primer de la Comissió 

ses. 
És doncs necessari prendre 
mesures preventives orienta-
des a reduir-ne la seva fabrica-
ció i per això calen compromi-
sos reals.  
Conscients de la importància 
de posar fre a l’ús de plàstics 
d’un sol ús va néixer la inicia-
tiva Plàstics Zero per part dels 
empleats d´Endesa. Es tracta 
d´un projecte ambiciós que té 
com a  objectiu reduir en un 
60% els plàstics d’un únic ús a 
les oficines de tota Espanya per 
a l’any 2021. 
El 2018, el sistema de gestió 
ambiental de les oficines va 
comptabilitzar 24.000 kg de 
residus de plàstic d´un sol ús, 

Plàstics o peixos, ha arribat l’hora de decidir
Marta Hernández Beltrán, tècnica del 
departament de Medi Ambient d’Endesa 

entre ells, més  de 1.000.000 
de gots i 400.000 ampolles. El 
58% d’aquests residus té el seu 
origen en les màquines de ven-
ding i restauració. 
Les primeres accions ja s’estan 
implementant i entre elles des-
taquen l´eliminació de tots els 
gots de plàstic de les màquines 
de cafè i la seva substitució, 
en part, per altres de compos-
tables; l´eliminació de totes 

les ampolles de plàstic i l´am-
pliació del número de fonts 
d´aigua potable en els edificis. 
Així mateix, s’ha regalat a tots 
els treballadors una ampolla de 
vidre amb l´objectiu de què la 
reomplin diàriament.
Des d’Endesa volem que les 
mesures vinculades al projecte 
Plàstics Zero promoguin tam-
bé un canvi cultural entre els 
empleats en relació a l´ús dels 
plàstics, per tal que segueixin 
reduint-ne el seu consum tam-
bé fora del seu àmbit de treball 
i, en conseqüència, contribuei-
xin a reduir el seu impacte en 
el medi ambient. Volem que els 
empleats d´Endesa siguin mo-
tor d´aquest canvi!

Europea, Frans Timmermans, 
va assegurar fa només una set-
mana que són necessàries me-
sures contundents per frenar 
el consum de plàstics, que no 
només contaminen sinó que 
també penetren en els nostres 
cossos en forma de microplàs-
tics.
L’any passat, l’1 de juliol va ser 
l’últim dia que els comerços 
podien donar bosses de plàstic 
gratis a Espanya. També si es 
recorden les moltes fotos que 
s’han publicat en els últims 
anys de multitud d’animals 
enganxats a bosses o jugant 
amb articles de plàstic. Les 
dades recollides per l’ONU no 
són gens encoratjadors:
→ Cada any s’aboquen als oce-
ans 13 milions de tones de 
plàstics, el que amenaça a la 
vida marina i humana i des-
trueix els ecosistemes natu-
rals.
→ En total, cada any es fan 
servir cinc bilions de bosses 
de plàstic.
→ Cada minut es compren a 

tot el món un milió d’ampolles 
de plàstic.

100.000 animals moren al 
mar a causa del plàstic
A més, més de 100.000 ani-

mals marins moren a l’any a 
causa del plàstic, que necessita 
fins a un segle per degradar-se 
en el medi ambient. L’objec-
tiu del Dia Mundial del Medi 

Ambient és el d’inspirar so-
lucions que portin a un canvi 
sostenible en les activitats ini-
cials de la cadena de submi-
nistrament.

Bosses de ràfia 
i ampolles de vidre
Entre moltes altres iniciatives 
que es poden dur a terme per 
aconseguir aquest objectiu, 

ONU Medi Ambient proposa 
un canvi d’hàbits en el dia a 
dia que poden ajudar a reduir 
“la pesada càrrega de la con-
taminació dels plàstics en la 
naturalesa, en la vida silvestre 
i sobre la pròpia salut “. 
Des de l’organisme sostenen 
que l’ésser humà depèn “mas-
sa” del plàstic d’un sol ús o un 
sol ús, i que això té “greus con-
seqüències mediambientals”. 
Com es pot fer?
Rebutjant tot el que no es 
pot tornar a utilitzar: els 
gots i ampolles de plàstic, 
que es poden canviar per 
ampolles de vidre o tasses; 
els envasos d’un sol ús -com 
els iogurts- o les bosses no 
reutilitzables. 
Davant la prohibició de l’ús 
de bosses de plàstic als co-
merços, algunes superfícies 
com Lidl han proposat com 
a alternatives les grans bos-
ses de ràfia -una fibra sintè-
tica d’usos múltiples- o les 
bosses de paper. 

Bosses de plàstic, 
palletes i plats 

reutilitzables, coberts 
per al pícnic i 

bastonets per a les 
orelles: tot aquest 
plàstic té els dies 

comptats

Des de Nacions Unides 
sostenen que 
l’ésser humà 

depèn “massa” 
del plàstic d’un 
sol ús o un sol 

ús, i que això té 
“greus conseqüències 

mediambientals”



Les xarxes socials bullien 
fa uns dies sota l’impacte 
de les imatges de Dae-
nerys Targaryen cremant 

la capital dels Set Regnes. Gir in-
versemblant de guió o culmina-
ció lògica d’un procés d’embogi-

ment degut a les constants pèrdues personals? Tot 
eren opinions diferents i enfrontades. Aquells qui 
havien imaginat una dona empoderada i alliberada 
com una persona beatífica i incapaç de fer mal a 
ningú semblaven haver oblidat les matances ante-
riors, potser més justificables des del punt de vista 
narratiu. Però és evident que la mateixa força i po-
der que milers de dones admiraven en la Khaleesi 
es tornava ara contra ella i les seves admiradores. 
No era això companys, no era això. Buscant Atenea 
i Maria topaven de front amb la deessa hindú Kali, 
la destructora de vida.  No estem mai tan sols com 
quan estem davant dels mites. L’infern és ple de bo-
nes intencions, deien les iaies.
Joc de Trons és una obra sobre el poder, però sobre-
tot CONTRA el poder. Sovint les nostres fantasies 
il·lustrades ens fan confondre el desig i la realitat, 
la utopia i la possibilitat, fins que oblidem la fina 
línia que separa el somni de la tragèdia. Daenerys 
no va poder triar. La seva Ombra, on hi ha repri-
mides les pulsions no acceptades per la personalitat 
conscient, va prendre el control del seu ego ferit i 
narcisista, destruint tot allò que ella volia represen-
tar des dels ideals i no des de les entranyes, on gai-
rebé sempre hi ha la veritat. I així va arribar a ser el 
què ja era: la filla del drac. Qui lluita contra dracs es 
converteix en un drac, va escriure Nietzsche. Com 
també li passa a Jon Neu, un titella del destí i de 
la ment tràgica de l’escriptor George R.R. Martin i 
amb una concepció de la vida i de l’amor tan cafre i 
trencada com realista; ja que Jon perd totes les do-
nes de la seva vida: la mare, l’amant, la reina... Mata 
el nen i que neixi l’home. 
 Quan un home ha traït la dona que desitja, o bé 
admira, però a qui per les circumstàncies no pot 
estimar del tot, i veu el seu petit món gairebé re-
duït a cendres comprèn que no hi ha res més enllà 
d’un mateix i el seu destí, una gota en el mar im-
mens de la tràgica existència. Després del regicidi 
de la Targaryen, Jon apareix encadenat a la presó 
com Segismundo. La vida és un somni i una roda 
de la fortuna: al final no som res i sembla que seria 
millor no haver nascut. Es fa verb i carn la famosa 
veritat del Silè i enunciada al monòleg de Calderón 
de la Barca a La vida es sueño. 
Al final de Joc de Trons, els herois moren o s’en-
fonsen en les culpes d’aquesta vida suposadament 
heroica i queden els antiherois, en una reunió de 
perdedors entre grotesca i cínica, que gestionen un 
món gris on no hi ha possibilitat de trencar la roda 
del poder, l’estaca. Uns s’aferren als càrrecs, al po-
der i els seus oripells. D’altres, en canvi, fan com 
Jon Neu i es queden amb el poble i la gent buscant 
la llibertat més enllà del Mur construït per la socie-
tat, els límits creats per la veritat del Poder. Després 
de la tragèdia queda la terrible veritat del nen crea-
dor, el senyor de l’Univers, ja anunciada pel filòsof 
Heràclit i la possibilitat d’inventar noves històries; 
la vida renovada en els infants del bosc, el somriure 
estoic del Buda quan Jon creua el Mur, com Juli Cè-
sar el Rubicó, per començar una nova vida. 

EDUARD CREUS
@educrevi

Joc de trons El Tribunal dels Tumults

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

BERNAT ROCA
@crossroads1815

A finals d’agost del 1567, 
Fernando Alvárez de 
Toledo, tercer Duc 
d’Alba va  desembar-

car a Rotterdam, encapçalant un 
nombrós exèrcit.  Va anar-hi envi-
at pel monarca, Felip II. La missió 

d’aquest destacat militar era ben clara: posar fi a la 
gran inestabilitat política que llavors es vivia als 
territoris de Flandes. La primera de les accions que 
va dur a terme per apaivagar les protestes sorgides 
a causa de la repressió, la censura i l’ofec econòmic 
a què havien estat sotmesos els habitants d’aque-
lla zona, va ser la 
creació de l’anome-
nat  Tribunal dels 
Tumults, que ben 
aviat seria conegut 
com ‘el tribunal de 
la sang’. La prime-
ra actuació del nou 
tribunal va ser citar 
els nobles flamencs 
per informar-los 
dels canvis polítics. 
No obstant això, 
les seves vertaderes 
intencions es van fer paleses,  quan actuant amb 
traïdoria van fer detenir  els comtes d’Egmont i 
de Horn, dos polítics de prestigi, i condemnar-los 
a mort per haver encapçalat el que el rei i el seu 
màxim general qualificaven com actes de rebel·lió, 
sedició i protestes tumultuoses. Ambdós nobles 
van ser decapitats en públic deu mesos després, i 
els seus caps van quedar exposats uns quants dies 
com a escarment a la població. Aquest va ser l’inici 
de la contundent i desmesurada resposta del Regne 
d’Espanya envers els que havien desobeït, i havien 
posat en perill la supremacia del reialme. 
Tot i que els fets que ens relaten en aquest fragment 
històric van tenir lloc fa quatre segles i mig, hi ha 
coses que semblen no haver canviat en absolut, i 
que m’han dut a comparar-ho amb la situació que 
es viu a Catalunya i amb el Judici del Procés. No-

més cal llegir en diagonal el paràgraf anterior per 
trobar-hi els mots: rebel·lió, sedició, protestes tu-
multuoses, voler trencar la unitat d’Espanya... Pel 
que fa als terços que van acompanyar al duc d’Alba 
per reprimir el clamor de la societat flamenca,  no 
costaria gaire imaginar que ho van fer cantant “a 
por ellos”.
Al Judici del Procés ha començat la fase de les con-
clusions, la darrera abans que el tribunal el declari 
vist per sentència. Escric aquest article el dimarts, 
dia 4, per la qual cosa només he pogut escoltar les 
cloendes de la fiscalia. Emperò, les de l’advocacia 
de l’estat i acusació particular aniran en la matei-

xa línia o pitjor. 
Després vindran les 
de les defenses i en 
darrera instància 
hom podrà tornar 
a escoltar les veus 
dels acusats. El jut-
ge Marchena ja té 
ganes que tot s’aca-
bi. S’ha esforçat en 
voler fer veure que 
ha sigut un judici 
just, quan en realitat 
ha estat un autèn-

tic fake. Hom diu que la sentència es farà pública 
a la tardor, malgrat que presumptament ja estigui 
escrita, però en paraules de l’advocat Andreu Van 
den Eynde, “si es conegués al cap de dues setmanes 
d’haver acabat el judici, aleshores ja no hi hauria 
cap dubte que estava redactada des de feia temps”.
Si hi havia algun dubte sobre la immobilitat de l’Es-
tat Espanyol a través dels segles, aquest ja ha que-
dat del tot esvaït. Sabent-se aixoplugats pel fet que 
Europa mira cap a un altre cantó, passen per alt i 
encara qüestionen l’informe elaborat pel grup  de 
treball expert en drets humans de l’ONU. Al final, el 
conflicte amb Flandes del qual he parlat a l’inici va 
acabar amb la derrota de Felip II i el reconeixement 
internacional de les Províncies Unides dels Països 
Baixos. Hi ha moments en què costa, però cal con-
tinuar tenint paciència i no defallir.  
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La direcció del 
centre reconeix el 

problema, habitual en 
molts centres del país, 
i busca solucions, com 

un acord amb 
l’Hospital del Mar

Creixent preocupació per la manca d’especialistes a l’Hospital
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N o és un problema 
nou, però la situació 
preocupa. L’Hospi-

tal d’Igualada té un moviment 
continu d’especialistes. Avui hi 
ha cardiòleg. Demà no. Abans 
d’ahir va venir un nou oftalmò-
leg. En poc temps ja no hi serà. 
Són només exemples, però 
poden ser reals. Tant com que 
han existit períodes, curts, en 
què l’Hospital d’Igualada no ha 
tingut especialistes d’una deter-
minada patologia. Cap. Però sí 
que hi ha malalts que atendre, 
que de cop i volta veuen com la 
visita que tenien programada 
es retarda. Certament, tenim 
un problema.
El panorama, poc habitual fa 
uns anys, ara és a l’ordre del dia. 
Aquí i en molts hospitals “de se-
gona fila”, com el nostre. Hi ha 
pocs nous metges disponibles 
-i menys encara si són bons- i, 
entre aquests, pocs volen sortir 
de Barcelona. Ni pagant més. 
Interessa estar a prop dels bons 
metges, de qui aprendre més, 
i dels bons aparells, en els mi-
llors hospitals. Tampoc ajuda 
la paupèrrima comunicació 
d’Igualada amb la capital. 
Davant d’això, les direccions 
dels hospitals comarcals han 
de posar-hi imaginació i cercar 
acords per trobar-hi una solu-
ció. La immobilitat conduiria a 
una davallada de qualitat assis-
tencial.

Un problema de model, 
però tenim més metges 
per càpita que a Europa
El director gerent del Consor-
ci Sanitari de l’Anoia (CSA), el 
Dr. Ferran Garcia, és clar: “La 
manca de professionals és una 
realitat que està passant no no-
més a tota Catalunya sinó que 
està passant des de fa anys ja 
al nord d’Europa, a nivell de 
vàries especialitats, de manera 
que alguns hospitals les tenen 
cobertes i d’altres no. Tenim 
unes mancances diferents però 
també hi ha les comunes, com 
succeeix amb Pediatria. Hem 
de ser conscients que no surten 
més especialistes dels que es ju-
bilen o que es dediquen a altres 
coses, o que se’n van a l’estran-
ger. Però és que tenim també 
un model que no hem canviat. 
Hem estat fent durant molts 
anys que el metge es dedicava 
a unes funcions i la infermeria, 

Igualada

malgrat que té ara més compe-
tències, no ha crescut. Estem 
en un model similar al de fa 
anys. Resulta que quan es mira 
el mapa europeu  nosaltres per 
càpita tenim més metges que 
la mitjana de la resta d’Europa. 
En canvi en infermeria estem 
per sota. Això vol dir que fem 
segurament les coses de forma 
diferent”.

Millor en hospitals 
grans, i cobrant menys
Garcia encara se sincera més 
quan afegeix que “a més, avui 
els professionals joves ja no 
busquen tanta estabilitat com 
abans, que entraves a l’hospital 
i t’hi quedaves per tota la vida, 
ara no. Són més inquiets i volen 
estar la majoria en hospitals de 
tercer nivell (els grans), de ma-
nera que hi ha molta gent que 
vol anar allà encara que sigui 
amb contractes pitjors”.

Anada i vinguda
d’especialistes
Tenim especialistes, potser no 
tots els que hauríem de tenir, 
però ens està passant que con-
tínuament, en segons quines 
especialitats, et trobes que tens 
en un servei dos o tres especi-
alistes i te’n desapareixen un o 
dos al mateix temps...  Això vol 
dir que passarem una etapa de 
sis mesos amb menys, i això es 
nota. I molt”.

Fòrum d’agents implicats per 
tractar el tema
La situació ha esdevingut tan 
problemàtica que s’ha cre-
at una nova direcció general 
dins del sistema sanitari català 
per tractar l’assumpte. Hi ha 
un fòrum en el qual interve-
nen  patronals, sindicats, met-
ges referents, representants de 
ciutadans... per abordar aquest 
tema. “El primer que s’havia de 
fer és una fotografia de com es-
tem, quina és la realitat, i això 
ja s’ha fet”.
Mentrestant, a l’Hospital 
d’Igualada treballen per trobar 

una sortida. “Estem preocupats 
perquè hi ha especialistes que 
no ens surten, o bé no en tenim 
prou, o no arriben als comar-
cals”. Afortunadament, hi ha 
especialitats on el problema no 
s’ha notat tant, com Radiolo-
gia.  “La imatge viatja cap a fora 
i torna aquí, és un tema tecno-
lògic. Per tant aquest servei no 
s’ha notat tant com altres, com 
Cardiologia. Aquí hem tingut 
anades i vingudes. Avui tenim 
un professional... i demà no. 
Això fa que una programació 
que tenies amb aquell metge 
l’hagis de reprogramar. Què 
veu la gent? Doncs que se li ha-
via donat visita per 3 o 4 mesos 
i ara s’ha de tornar a comen-
çar. I això no és la voluntat de 
l’Hospital”. El Dr. Ferran Garcia 
posa el  cas  d’una situació límit, 
ja passada en el temps. “Teníem 
tres oftalmòlegs, i, en un mo-
ment donat, en el mateix mes, 
dos van marxar i la tercera va 
agafar baixa maternal. Ens vam 
quedar sense”.

Aliances amb altres hospitals
Des de la direcció del Consorci 
Sanitari de l’Anoia l’única sor-
tida que s’ha trobat és moure’s 
cap a les “aliances estratègiques 
amb hospitals terciaris, els més 
importants, però més enllà de 
Bellvitge. Aquest és un bon 
hospital, però és pràcticament 
impossible que et “deixin” es-
pecialistes, perquè també tenen 
molts pacients i els mateixos 
problemes i el primer que in-
tenten és cobrir la seva esque-
na. Per això hem obert un al-
tre canal molt important amb 
l’Hospital del Mar. De fet tenim 
convenis que ens han ajudat 
amb Oftalmologia i amb Diges-
tius, entre d’altres especialitats”.

L’acord amb el centre sanitari 
de la Barceloneta ja fa un any 
que és en marxa, va iniciar-se 
arran del cribatge del càncer 
de colon per a tota la població 
de l’Anoia. “Hem de créixer 
amb aliances també més grans. 
No oblidem que a l’Anoia són 
112.000 habitants, i això és pe-
tit per atraure professionals que 
vulguin venir”.

El problema de la distància
Un altre assumpte és que els 
professionals mèdics estan 
subjectes a un conveni laboral 
segons el qual els sous són els 
mateixos independentment del 
lloc del país. “Per tant avui en 
dia el professional pot escollir 
qualsevol lloc que vulgui de 
Barcelona i trobarà feina, amb 
la qual cosa s’estalviarà quasi 
dues hores de viatge al dia i els 
diners de la benzina.  Tampoc 
no tenim un transport públic, 
que en 40 minuts estiguis a 
Igualada, a més del que ja et 
deia, que la gent jove vol estar 
als hospitals grans, no a les co-
marques”.
Ferran Garcia apunta que “una 
possible solució és que els nous 
metges s’haurien de passar els 
tres o cinc primers anys en un 
hospital comarcal, depenent 
d’un dels grans,  o bé treballar 
en un gran hospital i part de 
la jornada fer-la en un de pe-
tit, però això necessita de can-
vis legislatius, de normatives, 
i també de voluntat política. 
No depèn de nosaltres. Aquí a 
Igualada, afortunadament, te-
nim un bon nivell, una plantilla 
ajustada a les necessitats, tot i 
que en alguna línia anem curts 
precisament per tots aquests 
problemes”. Un cardiòleg de 
l’Hospital d’Igualada aprèn un 

dia a la setmana noves tècni-
ques a Bellvitge, així com un 
especialista vascular. Altres 
professionals són compartits 
amb Bellvitge o l’Hospital del 
Mar. “Tampoc volem fitxar 
qualsevol metge, volem profes-
sionals bons, per això a vegades 
tardem més en incorporar-ne 
de nous”, diu Garcia.

Hospital Universitari 
d’Igualada
S’ha promès políticament que 
el nostre centre hospitalari es 
convertirà aviat en Hospital 
Universitari. Això podria ajudar 
a millorar aquestes mancances? 
Per al gerent del CSA “és una 
bona via, perquè nosaltres ja fa 
molt temps que fem docència, 
aquí, tenim bastants residents, 
i tenim vocació de formar, hi 
ha acords amb la UdL en In-
fermeria i aviat en Fisioteràpia. 
Hi ha una proposta clara des de 
la UdL al departament de Salut 
de la Generalitat per a convertir 
l’hospital en Universitari, i espe-
ro fins i tot que sigui així aquest 
any mateix”. 
També agafarà pes el sector 
d’Infermeria. “Abans era un 
títol que s’aconseguia en tres 
anys, avui és un Grau tan im-
portant com qualsevol altre. 
Tenen uns coneixements i un 
potencial que no s’està atomit-
zant. Ja s’està començant a fer 
petits passos per donar més 
servei, en seguiment a pacients, 
noves tècniques... Tot està can-
viant, i això encaixarà també 
amb el problema de la manca 
de professionals. A vegades fins 
que no veus la necessitat, no re-
acciones, però a molts països ja 
s’estan formant tècnics que fan 
part de la feina que, aquí, enca-
ra la fan només els metges”.  
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Marc Castells

Marc Castells ofereix govern a ERC, però Enric 
Conill vol explorar també altres opcions 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D e moment, no hi ha 
pacte. Junts per Igua-
lada ha anunciat que 

ofereix un acord de  govern a 
ERC, però el cert és que, al-
menys fins ahir dijous, tot són 
paraules, i més aviat res escrit 
en un paper. “He de dir que 
l’escenari que albiro i amb qui 
ens sentim més propers ideo-
lògicament és amb Esquerra 
Republicana”, ha dit l’alcalda-
ble Marc Castells. “Per això els 
demano que tinguin un gest 
de bona voluntat i em votin en 
el ple d’investidura del proper 
15 de juny, i després iniciarem 
les converses per formar go-
vern, en una negociació que 
prometo serà justa i honora-
ble”. Respecte les altres forces 
polítiques Castells diu que “no 
hi he trobat entusiasme”. 
L’actual alcalde en funcions ha 
recordat el govern entre CiU 
i ERC entre el 2011 i el 2015, 
que “va ser molt bo per Iguala-
da en un moment molt difícil 
econòmicament, però és que 
ara també venen temps molt 
complicats, amb una sentèn-
cia que haurem de combatre 
les forces independentistes, 
junts i forts”.
Respecte la rumorologia que 
han escampat els mitjans del 
Grup Godó (La Vanguardia 
i RAC1) sobre la possibilitat 
que Marc Castells -o Àngels 

Aigua és Vida diu que 
la majoria municipal a 
Igualada és favorable 
a la gestió pública de 
l’aigua

A través d’un comunicat de 
premsa, Aigua és vida Anoia ha 
volgut analitzar i valorar els re-
sultats de les eleccions munici-
pals d’Igualada del 26 de maig. 
La plataforma d’Aigua és vida 
Anoia considera que “les urnes 
han estat clares i mostren que la 
ciutadania d’Igualada ha votat, 
amb una majoria absoluta tant 
en vots com en regidors, per 
la gestió pública de l’aigua”. En 
aquest sentit, la plataforma ha 
volgut assenyalar que “si el pro-
per govern que es constitueixi 
al consistori en les properes set-
manes no inicia els processos 
per a la gestió pública de l’aigua, 
ens trobaríem davant d’un frau 
democràtic”.
Aigua és vida Anoia assenyala 
que “el passat 26 de maig ERC 
Igualada, Igualada Som-hi i 
Poble Actiu, candidatures mu-
nicipals que s’han pronunciat 
a favor de la gestió de l’aigua 
pública i les úniques que van 
firmar el Pacte Social i Institu-
cional per l’aigua al municipi 
d’Igualada, representen el 51% 
amb 9867 vots i 11 regidors”, 
havent una majoria absoluta al 
nou ple del consistori igualadí 
a favor de la gestió pública de 
l’aigua. 
La plataforma ecologista tam-
bé argumenta que “a diferència 
d’altres demandes ciutadanes, 
la demanda per la gestió públi-
ca de l’aigua ha estat un consens 
social entre sindicats, col·lectius 
i entitats de la ciutat junt amb 
les forces polítiques que suma-
ran majoria absoluta en el pro-
per mandat, a través del Pacte 
Social i Institucional per l’aigua 
al municipi d’Igualada firmat 
davant de tota la ciutadania el 
passat 6 de maig”, i recorda que 
“el segon punt d’aquest pacte 
consisteix en iniciar els proces-
sos per a la implementació d’un 
model de gestió pública de l’ai-
gua a Igualada amb la subroga-
ció dels treballadors”.
Davant d’aquest nou escenari 
polític, Aigua és vida Anoia de-
mana a tots els partits respec-
tar la decisió de la ciutadania 
i “aplicar el mandat popular a 
favor de la gestió pública de 
l’aigua respectant el compro-
mís firmat davant de tota la 
ciutadania”. En aquest sentit, la 
plataforma també demana que 
“la gestió pública de l’aigua si-
gui una línia vermella i d’obli-
gat compliment en aquest nou 
mandat, independentment del 
govern que en reeïxi”.

Enric Conill

Pactòmetre de l’Anoia
Hi ha hagut pocs canvis en la 
primera setmana de reunions i 
negociacions de pactes en els 12 
municipis que requereixen un 
acord per a aconseguir governs 
estables.

Montbui. El “sorpasso” de Txu-
mi Juárez i Ara Montbui no té 
garantit encara el govern que 
faria decaure Teo Romero. El 
veterà alcalde hauria ofert una 
oferta més que generosa a Isa-
bel Guerrero (ERC), que inclou 
l’alcaldia -i no només un any- a 
canvi de mantenir el PSC en el 
poder municipal. Esquerra té 
el vot decisiu i no hi ha res de-
cidit, i tardarà uns dies encara 
en desvetllar-se. Almenys fins 
dimecres. 
Piera. Ha estat el primer mu-
nicipi en anunciar acord. Jordi 
Madrid (ERC) serà l’alcalde els 
4 anys de mandat, amb un acord 
que manté les mateixes regido-

ries que en el darrer, amb Junts 
per Piera de Josep Llopart, que 
serà el primer tinent d’alcalde.
Capellades. Salvador Vives 
(ERC) serà el nou alcalde de 
la vila, més que probablement 
amb un acord amb Vila de Ca-
pellades-CUP, a l’igual que en el 
passat mandat. S’està acabant de 
perfilar el pacte. 
Vilanova del Camí. La sorpresa 
de Noemí Trucharte (PSC), que 
amb 8 regidors es va quedar a 
un de la majoria absoluta, no 
li garanteix, de moment, l’Al-
caldia. Francisco Palacios (Vi-
lanova Alternativa), fins ara al  
govern amb els socialistes, s’està 
deixant estimar, amb converses 
amb Trucharte però també amb 
una possibilitat, de moment 
més complicada però que aga-
fa força en les darreres hores, 
amb V365, Junts per Vilanova, 
i ERC, que sumen majoria. Res 
decidit, almenys fins a mitjans 

Chacón- sigui el proper presi-
denciable de Junts per Cata-
lunya a la Generalitat, ha afir-
mat que “això és xerrameca, la 
meva prioritat és Igualada”.

Trobada amb ERC
JxI va trobar-se amb ERC fa 
uns dies, però no es va con-
cretar res, si bé algunes fonts 
apunten que els republicans 
van ser molt alts en les seves 
demandes. 
A Esquerra han reaccionat 
de seguida a les paraules de 
Castells. “Qui vulgui els vots 
d’ERC per ser investit alcalde, 
primer s’ha de comprometre 
amb propostes i programa. 
No farem cap acte de fe”. Per al 
grup d’Enric Conill “Igualada 
ha de fer un pas endavant per 
millorar la vida dels ciutadans, 

per planificar el futur i per 
afrontar els reptes de ciutat”. 
Esquerra Republicana plante-
ja “11 propostes imprescindi-
bles per fer avançar i progres-
sar Igualada”, entre elles, “la 
rebaixa d’impostos, els 150 
pisos de lloguer accessible, la 
millora del transport públic, 
el POUM o l’augment de les 
polítiques de justícia social, 
entre d’altres”. Alguns punts, 
veritables “línies vermelles” 
fins fa quatre dies per a Marc 
Castells... Però la situació ara 
és una altra.

Acord tripartit?
A Esquerra diuen que “no des-
cartem tampoc una majoria 
alternativa al govern actual, 
una majoria progressista que 
suma majoria absoluta”. Un 

pacte ERC-Igualada Som-hi i 
Poble Actiu. És a dir, Esquerra, 
PSC, Comuns i CUP.  El cert, 
però, és que aquí s’ha avançat 
poquíssim. No sembla  que a 
Jordi Cuadras (Igualada Som-
hi) la proposta se la prengui 
seriosament. “No entrarem en 
el doble joc d’Esquerra”, ha dit 
a La Veu. Les converses Cua-
dras-Conill s’han limitat a un 
parell de cafès informals. Res 
tampoc sobre la taula.
D’altra banda, públicament ja 
han sortit alguns escrits -ve-
ieu-ne un a la pàgina 3- de 
persones vinculades a Esquer-
ra que es decanten clarament 
per un govern amb Junts per 
Igualada, si bé també hi ha 
veus favorables a un acord 
d’esquerres, tot i la “línia ver-
mella” del PSC i el 155 en 
molts indrets del país.
El ple d’investidura serà dis-
sabte 15 de juny i queda una 
setmana intensa. En el pitjor 
dels casos, Castells seguirà es-
sent alcalde, però sense majo-
ria... i sense acord.

Castells demana un 
“gest de bona voluntat” 
a ERC per a que el faci 
Alcalde, però a Esque-
rra tenen clar que “no 
farem cap acte de fe”

de la setmana vinent. 
Cabrera. Salus Monteagudo 
(PSC) té tots els números per se-
guir d’alcalde a Cabrera, perquè 
és impossible un acord d’ERC 
amb Ciutadans. No està tancat, 
però, un acord de socialistes 
amb el regidor de Ciutadans, al-
menys fins ahir a la tarda. 
Òdena. Maria Sayavera (ERC) 
intenta tancar un acord estable 
amb Òdena a Fons, però no se 
sabrà si és definitiu fins inicis de 
la setmana vinent. 
Vallbona. Junts per Vallbona ha 
ofert un acord de govern a ERC 
i CUP, però de moment no hi ha 
resultat. 
Pobla de Claramunt. L’Avan-
cem (Junts per Cat) de Santi 
Broch ha ofert un acord de go-
vern a ERC, i al mateix temps 
hi ha la possibilitat d’una entesa 
de govern del grup independent 
Participa amb ERC i el suport 
extern del PSC, que faria alcal-

de Toni Mabras. Res decidit, 
almenys fins ben entrada la set-
mana que ve. 
El Bruc. Un acord entre ERC 
i Ebet sembla ben encaminat. 
Ahir al vespre hi havia una reu-
nió determinant.
Consell Comarcal. Es dona 
per fet un acord ERC-Junts per 
Catalunya al Consell Comarcal, 
com en els darrers mandats. 
En aquesta ocasió, però, la pre-
sidència serà per a Esquerra. 
Enric Conill (Igualada), David 
Alquezar (Tous) i Joan Serra 
(Castellolí) serien els principals 
candidats.
Diputat Provincial. ERC tin-
drà la representació del Partit 
Judicial d’Igualada en un més 
que probable govern de la Di-
putació. David Alquézar (Tous) 
està ben situat per al càrrec, 
però també sonen Maria Saya-
vera (Òdena) i Rosa Narbona 
(St. M. Sesgueioles).



L’empresa valora la 
sentència de forma 
positiva -tot i que 

presentarà recurs al 
Suprem- perquè s’han 
rebaixat condemnes, 

s’ha absolt un dels 
socis, i l’empresa està 

neta de càrrecs

Penes de fins a 18 mesos de presó pel frau d’IVA a Petromiralles
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU-EFE 

L ’Audiència Nacional 
ha condemnat a Josep 
Maria Torrens, un dels 

propietaris del grup Petromi-
ralles, a 18 mesos de presó per 
defraudar Hisenda 5,7 mili-
ons d’euros en IVA entre 2009 
i 2010 a través de la societat 
Hercobús, creada d’esquena a 
el seu germà per multiplicar els 
seus guanys personals, segons 
que es va donar a conèixer di-
vendres passat, i va explicar 
l’agència EFE.
En la sentència, la secció ter-
cera de la sala penal imposa 
penes que oscil·len entre l’any i 
els quatre mesos de presó per 
a tres acusats, que hauran d’in-
demnitzar de forma conjunta i 
solidària al fisc amb la quanti-
tat defraudada, ja els que aplica 
com a circumstància atenuant 
les dilacions sofertes per la 
causa.
Els magistrats absolen, en can-
vi, a la resta d’implicats, inclòs 
a Pere Torrens, un altre dels 
propietaris del grup, del qual 
“no consta que tingués cap 
participació en el frau ordit i 
executat per Josep Maria”.
De fet, prossegueixen, la de-
fraudació de l’impost de l’im-
post sobre el valor afegit (IVA) 
“es va efectuar en favor d’una 
empresa fantasma que només 
va beneficiar al seu germà, en 
perjudici dels interessos de 
Pere Torrens com a propietari 
de Petromiralles”, que va incór-
rer en despeses i va perdre els 
beneficis que podia haver gua-
nyat amb la venda minorista de 
l’hidrocarbur a tercers.
Durant el judici, l’ara absolt es 
va desmarcar de qualsevol ti-
pus d’irregularitat ja que, com 
a encarregat de la logística de 
la companyia, no estava al cor-
rent de la gestió administrativa 

del negoci, arguments que ava-
la la sala.
El relat entén provat que Jo-
sep Maria Torrens va crear “ad 
hoc” Hercobús per culminar 
el seu pla de crear una societat 
“truita”, dirigida per ell, que fes 
la competència al propi grup 
familiar venent carburants a 
preus més baixos, aconseguint 
uns “enormes beneficis “que es 
multiplicaven,” en no haver de 
repartir els guanys amb el seu 
germà”.

Home de palla
Va ser així com es va aliar, al-
menys des de principis de 2008, 
amb un antic col·laborador de 
Petromiralles, M.R., “home de 
palla” de la nova empresa.
Incomplint la normativa, tots 
dos van aconseguir “no només 
captar el mercat, sinó obtenir 
uns guanys impensables amb 
aquesta activitat al vendre el 
producte sense complir amb 
les càrregues fiscals, sabent que 
seria detectat”.
Tot i el risc van continuar 
amb l’operativa comptant que 
Hisenda trigaria “un temps” 
a investigar-, el suficient per 
obtenir “substanciosos benefi-
cis il·lícits amb l’evasió del pa-
gament d’impostos”, ocultant 
la titularitat real de Hercobús 
i confiant que, quan es desco-
brís, “no es trobaria persona 
solvent alguna a qui poder re-

clamar”.
Per garantir aquest últim ex-
trem, van contactar, segons re-
vela la sentència i publica EFE,  
amb el també igualadí E.M., 
al qual es va nomenar admi-
nistrador i propietari únic de 
la companyia malgrat que “no 
tenia treball i diners per tal ad-
quisició” fictícia.
Els fets als quals es refereix la 
sentència, que pot ser recor-
reguda en cassació davant del 
Tribunal Suprem, se centren 
en la peça separada del cas Pe-
tromiralles, causa principal pel 
suposat frau de l’IVA en gaso-
lineres de Catalunya entre 2011 
i 2013, per valor de 147 milions 
d’euros, i presumpta alteració 
del preu del petroli, causa que 
encara no ha estat jutjada.

Es presentarà recurs
Fonts de l’empresa han expli-
cat a La Veu de l’Anoia que 
la valoració de la sentència 
és “fins a cert punt positiva, 
perquè s’han rebaixat de for-
ma substancial les condemnes 
que es demanaven inicial-
ment, i també perquè s’ha ab-
solt un dels socis de l’empresa”. 

Tot i així, es presentarà recurs 
davant el Tribunal Suprem. 
Les mateixes fonts han indicat 
també que estaven satisfets ja 
que sobre Petromiralles, com 
a societat, no ha recaigut cap 
sanció. “La societat està neta, 
i això és molt important”, han 
explicat des de la companyia 
de Santa Maria de Miralles.

Cicles Formatius de Grau 
Superior CFGS

• Pròtesis dentals
• Educació Infantil 

(enfocat a ciència i experimentació 
a les primeres edats)

• Administració i finances 
(perfil professional: gestió d’entitats 
i clubs esportius)

* Preinscripcions obertes

• Infermeria
• Fisioteràpia
• Podologia
• Logopèdia (semipresencial)
• Podologia-Fisioteràpia    

(doble grau)
• ADE
• Mestre d’Educació Infantil
• Medicina

Graus 
universitaris

Tria una universitat propera.
Tria una universitat de qualitat.

Informa’t a:
Avinguda Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
93 877 41 79

umanresa.cat

Av. andorra, 8 Baixos
08700 IGUALADA
T. 93 803 06 58 / 670 85 42 22
gabinetsegura@yahoo.com

Ja pots demanar hora trucant
 o per correu electrònic

RENDA 2018
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Tallers dels sentits i protecció 
sènior als pisos ViuB
REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana els 
veïns del Residencial 
ViuB1 i ViuB2 han 

pogut assistir a un taller dels 
sentits i una xerrada sobre se-
guretat per les persones grans. 
El dia 23 es va dur a terme 
al ViuB1 i el dia 29 al ViuB2, 
amb èxit d’assistència. 
En la primera part del taller, el 
conductor i la conductora del 
taller van estimular els sen-
tits dels assistents, mitjançant 
diversos reptes. En el cas del 
tacte, van utilitzar unes bos-
ses de color negre, dins de les 
quals hi havia objectes que els 
assistents van intentar reco-
nèixer amb el tacte, introduint 
la seva ma a la bossa. En el cas 
de la oïda, van intentar encer-
tar quin objecte era el causant 
de diversos sons que es van re-
produir. En el cas de les olors, 
van poder olorar unes mostres 
per intentar reconèixer el con-
tingut de cada una.
En la segona part del taller, un 
tècnic va presentar la solució 

REDACCIÓ / LA VEU 

D es d’ara, les persones 
usuàries de Ferro-
carrils de la Gene-

ralitat de Catalunya (FGC) 
tenen al seu abast Geotren, 
una nova iniciativa d’FGC que 
permet geolocalitzar les seves 
unitats de tren en temps real. 
Mitjançant aquest sistema les 
persones que viatgin amb Fer-
rocarrils podran conèixer en 
cada moment en quin punt 
del seu recorregut es troba un 
tren, el seu destí, les properes 
parades i el seu acompliment 
horari.
A més d’aquesta informació, 
Geotren dóna també la dada 
del grau d’ocupació de les uni-
tats de tren en cada moment. 
D’aquesta manera, es pot 
conèixer quanta gent hi ha en 
cada cotxe dels trens d’FGC 
i per tant es pot escollir quin 
cotxe de la unitat de tren és el 
més apropiat per a viatjar. Ac-
tualment, les dades d’ocupació 
dels trens són visibles a les 
circulacions que es fan amb 
les unitats més noves del parc 
mòbil d’FGC, les 113 i 114 de 
la línia Barcelona-Vallès. La 
previsió és poder oferir pro-
perament aquesta informació 
també de la resta del parc mò-
bil de Ferrocarrils. 
Les dades que proporciona 
Geotren és poden consultar 
des del web https://geotren.
fgc.cat i també des de l’aplica-
ció per a mòbils d’FGC, tant 

per iOS com per Android. 
Quan s’hi accedeix, Geotren 
mostra la xarxa de tren de 
Ferrocarrils i tots els trens que 
en aquell moment estan cir-
culant, identificats amb una 
icona d’un tren. Les persones 
usuàries només han de clicar 
sobre aquesta icona i s’obrirà 
una finestra amb la informa-
ció de la circulació, on es po-
drà seleccionar veure les pro-
peres parades del recorregut 
del tren o veure el grau d’ocu-
pació: si la icona de persones 
és vermella el grau d’ocupació 
del tren és intens, el groc indi-
ca una ocupació alta i el verd 
fluïda.
És possible que, en alguns 
dispositius, per poder veu-
re aquesta nova funcionalitat 
s’hagi d’actualitzar l’app d’F-
GC instal·lada i descarregar-se 
l’última versió de l’aplicació. 
Addicionalment, FGC treballa 
perquè Geotren funcioni com 
a plataforma de dades obertes 
en properes versions. Aquesta 
informació podrà ser utilitza-
da per tercers per a construir 
les seves pròpies aplicacions 
i/o integrar-se amb altres siste-
mes d’informació multimodal 
de mobilitat d’altres operadors 
o modes de transport. Per tant 
serà una aplicació oberta.
La iniciativa Geotren s’em-
marca en l’esforç continu d’F-
GC per incorporar a la seva 
activitat conceptes tecnològics 
de futur.

Els usuaris de FGC 
ja poden saber on són 
els trens en temps real

Protección Senior, un siste-
ma de seguretat per persones 
grans que ofereixen Securitas 
Direct i CaixaBank. El pro-
ducte té una unitat central que 
s’instal·la al domicili de la per-
sona gran i que es connecta 
amb un rellotge que ella porta. 
La unitat central disposa de 
xat de veu, indicador de co-
bertura, data i hora, predicció 
del temps, zona de confirma-
ció d’alertes i polsador de SOS. 
El rellotge disposa de corretja 
d’extracció fàcil, pantalla mul-
tifuncional amb data, hora, in-

dicador de bateria, indicador 
d’objectiu d’activitat, compta-
dor de passos i distància re-
correguda, botó de funcions, 
llum led d’avisos i botó SOS. 
El rellotge emet una alerta a la 
central en cas de caiguda de la 
persona que el porta. Respecte 
altres sistemes de teleassistèn-
cia, una avantatge important 
és que aquest sistema dona 
servei a l’usuari quan aquest 
es troba fora del seu domicili. 
El taller va ser molt valorat i 
va finalitzar amb un pica pica 
pels assistents.

Arriben nous residents als CAP’s 
d’Igualada Urbà i Montbui
REDACCIÓ / LA VEU 

T renta-tres nous resi-
dents de medicina i in-
fermeria s’han incor-

porat a la Unitat Docent
Multiprofessional d’Atenció 
Familiar i Comunitària de l’ICS 
Catalunya Central. Es tracta de 
futurs especialistes, que com-
pletaran la seva formació en 
diversos centres del territori. 
De l’especialitat de medicina 
s’hi incorporen un total de 25 
residents, que inicien un perí-
ode de formació de quatre 
anys. Pel que fa als especialistes 
d’infermeria, el seu període de 
formació és de dos anys i s’hi 
incorporen vuit residents.
La Unitat Docent ha anat crei-
xent els darrers anys i ha passat 
de comptar amb 18 residents 

especialistes a l’inici de la seva 
acreditació a un total de 33, 
en l’actualitat, amb la previsió 
d’ampliar places en les prope-
res convocatòries.
Als centres docents de l’ICS 
El darrer any, 20 residents 
de medicina i 5 d’infermeria 
s’han especialitzat en diferents
centres de l’ICS Catalunya 

Central. En aquesta nova 
convocatòria, part de les pla-
ces s’incorporen als CAP’s de 
Santa Margarida de Mont-
bui i Igualada Urbà. La for-
mació d’especialistes es fa 
conjuntament amb els dis-
positius col·laboradors de la 
Unitat Docent, com l’Hospital 
d’Igualada.

L p
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Dos anys de presó als 
exresponsables de 
Parcmotor per la mort 
d’un nen l’any 2010

disseny=Igualada valora la nova modalitat 
artística dels Premis Igualada Recerca Jove
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El Jutjat Penal número 1 de 
Barcelona ha condemnat a 
dos anys de presó a l’expresi-
dent de la Fundació Catalana 
per l’Esport del Motor, l’igua-
ladí Àngel Viladoms, i a l’exdi-
rectora del Circuit Parcmotor, 
Eva Hita, per un delicte d’ho-
micidi per imprudència greu, 
segons que va avançar el por-
tal anoienc Infoanoia.cat.
El jutge els considera respon-
sables de la mort al circuit 
d’un nen de 7 anys el 13 de 
juny de l’any 2010. Acompa-
nyat pels seus pares, veïns de 
Vilanova del Camí, el menor 
va assistir a uns entrenaments 
oberts que es feien al circuit. 
El nen va relliscar amb la gra-
veta que hi havia al marge del 
pont d’accés i va caure entre 
els barrots de la barana, preci-
pitant-se a la pista del circuit 
des d’una alçada de 7 metres. 
Poc després va morir a l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona.
La sentència constata que el 
pont per on va caure el nen 
“no tenia les mínimes mesures 
de seguretat per a ús públic i 
mixt de persones i vehicles”.
D’altra banda, el circuit no 
tenia llicència ambiental -im-
prescindible per  desenvo-
lupar qualsevol activitat- en 
vigor i el pont per on va cau-
re el nen es va construir amb 
posterioritat a la llicència am-
biental provisional atorgada 
per l’Ajuntament de Castellolí. 
La sentència afegeix que el cir-
cuit no tenia llicència perquè 
per obtenir-la s’havien de fer 
“unes mesures correctores que 
no s’havien executat a data de 
l’accident”.
Sobre el pont on es va pro-
duir l’accident, la sentència 
exposa que el pont no apareix 
al projecte original presentat 
per obtenir la llicència ambi-
ental i que la construcció del 
pont “mancava de projecte 
que contemplés la construcció 
de la barana i les mesures de 
seguretat que havia de reunir”.
La resolució judicial exposa 
que Viladoms “va encarregar 
les baranes a un amic sense 
experiència en aquest tipus 
d’obres que es va basar en 
un croquis d’autoria desco-
neguda, sense projecte, ni 
direcció facultativa ni re-
cepció de les obres”.  
La sentència no és fema i es 
pot recórrer davant l’Audièn-
cia de Barcelona.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació disseny=I-
gualada va fer de jurat 
en la modalitat artísti-

ca en la 15a edició dels Pre-
mis Igualada Recerca Jove. 
Els premis estan organitzats 
pel Campus Universitari 
Igualada-UdL amb el suport 
del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada, el Rotary 
Club d’Igualada, l’Ateneu 
Igualadí i disseny=igualada.
Els premis, de ja llarga tra-
dició, van incorporar per 
primera vegada la modalitat 
artística, de manera que hi 
podien participar estudiants 
de batxillerat artístic i de les 
escoles d’art i disseny.
Des de disseny=igualada s’ha 
volgut posar èmfasi especial 
en el rigor metodològic, la 
interdisciplinarietat i la crea-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia vol im-
pulsar la màxima par-

ticipació de les persones grans 
de la comarca al 8è Congrés 
Nacional de la Gent Gran de 
Catalunya (8è CNGG), que va 
convocar el conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies Chakir 
El Homrani el 5 de desembre de 

tivitat de la recerca artística.
En l’acte es van lliurar, en 
aquesta modalitat, un pri-
mer i segon premi, més un 
d’àmbit local. El primer fou 
per Anna de la Torre de l’INS 
Joan Mercader pel seu treball 
“El llibre il·lustrat”. El jurat 
va valorar l’important treball 
de documentació, el gran do-
mini tècnic de les il·lustraci-
ons i haver
creat un projecte editorial 
complet.
El segon premi va ser ator-
gat a Anna Elizari de l’esco-
la d’Art i Disseny La Gaspar 
per la realització d’un com-
plement de moda realitzat 
en pell que permet plegar-se 
i canviar de forma gràcies al 
plegat tipus origami. El jurat 
va reconèixer la seva adap-
tabilitat, simplicitat formal i 
adequació concepte-forma.

El premi de modalitat artís-
tica d’àmbit local se li va ad-
judicar a Mireia Muntadas, 
també alumna de La Gas-
par, per la realització d’una 
motxilla en pell. El jurat va 
valorar el disseny amb un 
material elaborat a Igualada 
i que combina, amb elegàn-
cia i sensibilitat, una tècnica 

tradicional com l’origami i el 
disseny contemporani.
L’associació va voler premi-
ar aquesta modalitat artísti-
ca amb un trofeu dissenyat 
especialment per a l’ocasió i 
produït en impressió 3D, una 
versió tridimensional de la 
figura impossible del trian-
gle de Penrose. 

Gent Gran de l’Anoia, al proper 8è Congrès Nacional
2018, a proposta i en el marc del 
Ple del Consell de la Gent Gran 
de Catalunya. Actualment el 
Congrés Nacional es troba en la 
fase Precongressual, en què es 
recullen les aportacions de les 
persones grans d’arreu del terri-
tori i elecció dels delegats.
Per a aconseguir aquesta impli-
cació de les persones grans de 
l’Anoia, el Consell de la Gent 
Gran organitzarà als munici-

pis que ho sol·licitin xerrades 
informatives durant el mes de 
juny sobre les ponències del 8è 
CNGG. En aquestes trobades 
també podran llegir els docu-
ments explicatius de les po-
nències del Congrés Nacional i 
respondre els qüestionaris rela-
cionats. 
Es poden trobar impresos als 
respectius ajuntaments, on es 
poden lliurar fins el 26 de juny, 

o es poden descarregar del web 
de la Conselleria o del web del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Després de la fase Precongres-
sual hi haurà la fase Congres-
sual, en què es recolliran les 
esmenes dels delegats als textos 
de proposta de les ponències, i 
l’acte principal del Congrés, que 
tindrà lloc al monestir de Món 
Sant Benet, a Sant Fruitós de 
Bages, el 25 d’octubre.
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Les AMPA’s de les 
escoles públiques 
celebren el nou decret 
per facilitar canvis de 
titularitat

Els menys joves gaudeixen 
d’una nova la Primavera Gran

La Federació d’AMPAs de 
Centres Públics d’Igualada vol 
expressar al seva alegria pel 
decret-llei que el Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya va anunciar la set-
mana passada per facilitar el pas 
d’escoles de titularitat privada 
cap a la xarxa pública. L’entitat 
considera que s’obre una fines-
tra d’oportunitat immillorable 
per revertir la situació anòmala 
que presenta Igualada respecte 
el conjunt de Catalunya, ja que 
només hi ha 5 escoles públi-
ques i 9 de privades-concerta-
des. La federació assegura: “Ara 
les famílies d’Igualada tenen 
a les seves mans l’oportunitat 
de fer història, reclamant als 
seus centres que s’integrin a la 
xarxa pública. Així, esperem 
la sisena i setena escoles públi-
ques d’Igualada amb els braços 
oberts.”
L’entitat vol posar de relleu que 
l’escola privada ha jugat un rol 
essencial en la història de Ca-
talunya: en un moments en 
què l’escola franquista no era 
exemple de res positiu, l’escola 
privada-concertada va jugar un 
rol essencial en l’educació de 
bona part de la ciutadania, amb 
la introducció de noves meto-
dologies pedagògiques i la pre-
servació de la llengua catalana 
com a estendards principals 
a reivindicar i posar en valor. 
Però quaranta anys després de 
la mort del dictador, aquest 
rol d’innovació, respecte, ex-
cel·lència, exigència i inclusió 
el desenvolupa l’escola pública. 
Per aquest motiu, fa una crida 
a les famílies de la xarxa con-
certada a parlar amb els titulars 
dels respectius centres perquè 
tots plegats facin el pas cap a la 
xarxa pública.
En aquest sentit, des de la fe-
deració s’ofereixen a les AM-
PAs dels centres de titularitat 
privada per acompanyar-les. 
“No té sentit que moltes famí-
lies d’Igualada que no van tenir 
l’oportunitat de matricular els 
infants a l’escola pública perquè 
no hi havia places es vegin con-
demnats a pagar quotes men-
suals a empreses o fundacions 
que han de quadrar els núme-
ros i obtenir benefici sigui com 
sigui. Ara tenen l’oportunitat de 
passar a la xarxa pública”.
A la federació li han arribat 
missatges que hi hauria dues 
escoles d’Igualada disposades a 
fer el pas.  

CASAL GENT GRAN / LA VEU 

U n any més amb la col-
laboració de l’Ajun-
tament de la ciutat, 

hem portat a terme la Festa 
Gran, amb alguna novetat, 
però essencialment seguin 
dins dels mateixos àmbits. 
Com tot en la vida es canvia, 
de vegades no volent i altres 
pensant que calen innovaci-
ons.
Com ja explicarem la setmana 
passada l’Homenatge i els con-
certs marcaven el tret de sorti-
da de 10 dies actius. I seguint 
amb l’activitat al Parc Central 
que en quan a les activitats 
va ser positiu, el que faltaven 
eren més persones per gaudir 
de l’espai, per això la Paella 
es va suspendre....El Concert 
d’Havaneres amb Rom cremat 
un èxit. ... També la visita de 
les persones de les residències 
i Centres de dia al Parc Cen-
tral va ser una grata sorpresa 
per molts que no ho havien 
vist... El Cinema a l’Ateneu bé, 
però encara i podien anar més 

gent... Les Xerrades i els con-
tes bé, però sempre costa de 
participar-hi...No cal dir que 
el sopar de 80 anys molt bé.... 
Llàstima que l’excursió a Reus 
no es pogués fer.... 
Un acte entranyable i positiu 
va ser el lliurament de regals 
als nostres voluntaris del Ca-
sal, gràcies per ser-hi i aquest 
any teníem el primer guanya-
dor del disseny del Cartell de 
la festa en Josep Sánchez Jorba 
... i per rematar el dia l’obre de 
Teatre del Grup Teatral Ega-
renc amb «Ens ha caigut la so-
gre».... i com deia les xerrades 
i tertúlies sempre cal que hi 
participem més.... L’excursió al 
Miracle i Solsona perfecta, và-
rem aprendre molt de les co-
ses que tenim al costat de casa 
i calia ressaltar...
 El sopar de Noces d’Or molt 
bé, enhorabona per tots/es pel 
fet de seguir estimant-se.... La 
Missa a l’Església del Roser 

molt emotiva i que com sem-
pre cal donar les gràcies per 
poder seguir estan bé i aco-
miadar els que ens han deixat 
..... Després el Dinar de Ger-
manor en el Casal del Passeig 
amb autoritats i molta gent, 
per seguir celebrant uns dies 
dedicats als més grans de la 
nostra societat, el sorteig de 
regals després de dinar, ex-
cel·lent i cal agrair a totes les 
empreses i/o comerços per la 
seva col·laboració, gràcies.
Per acabar aquests deu dies 
no hi ha res millor com anar 
a veure l’espectacle de PLAY 
BACK  del Grup «Llum i Co-
lor», en el Gran Teatre de l’Ate-
neu hi ha més a més ple fins a 
dalt,  i com no podia ser d’al-
tre manera, els artistes també 
han superat la seves pròpies 
actuacions, amb elegància, 
bon ritme i amb diversitat de 
cançons de tots els temps, amb 
una gran posta en escena.  

Ja es poden optar als 
diferents ajuts escolars 
de l’Ajuntament

L’Ajuntament ha aprovat les 
bases que regulen les diferents 
línies d’ajuts que donen suport 
a l’escolaritat, adreçades a les 
famílies de la ciutat amb menys 
recursos. D’una banda, de cara 
al curs vinent s’ofereixen be-
ques per a l’adquisició de llibres 
de text adreçades als alumnes 
de  primària i de secundària, 
dotades respectivament amb 
75 i amb 100 euros. 
També s’ha obert la convocatò-
ria d’ajuts per a l’adquisició de 
material escolar adreçat a alum-
nes de P3, P4 i P5, en aquest cas 
dotats amb 40 euros. Pel que fa 
al suport a l’escolarització a les 
llars d’infants d’infants de P0, 
P1 i P2, l’Ajuntament proposa 
ajuts de 30 euros per mensua-
litat, fet que representa 330 eu-
ros anuals per cada fill o filla. El 
darrer ajut que s’ha convocat és 
el de menjador per als alumnes 
de llars d’infants, dotat amb 3 
euros per àpat per a les escoles 
bressol privades i 5 euros per 
àpat per als usuaris de les llars 
d’infants municipals. 
En aquesta convocatòria, s’han 
unificat els terminis de sol·lici-
tud, que s’obrirà el 6 de juny i 
es tancarà el 5 de juliol. Els de-
talls es poden consultar al web 
tramits.igualada.cat i les sol·li-
cituds es podran formalitzar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), demanant cita prèvia 
trucant al telèfon 93 803 19 50 
o a través del mateix web.

Administradors de finques

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

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

* Mediació

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

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
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La jornada ha estat 
impulsada per UEA 

Inquieta i ha comptat 
amb la participació de 

l’experta en networking, 
Rosaura Alastruey

Valls Òptics, amb el Poble Sahrauí
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REDACCIÓ / LA VEU 

V alls Òptics va fer ar-
ribar a l’Associació 
Catalana d’Amics del 

Poble Sahrauí de l’Anoia, les 
ulleres usades que han do-
nat els clients als nostres dos 
punts de venta. ACAPS ANO-
IA va fer l’entrega de les ulleres 
en el seu últim viatge. ACAPS 
són una colla de gent de l’Ano-
ia que des de l’any 1997 està 
treballant per a la millora de 
la situació del poble Sahrauí, 
concretament per al seu reco-
neixement polític i la recupe-
ració del seu país. Estan treba-
llant als campaments d’Algèria 
on hi ha refugiats i específica-
ment, amb els campaments de 
Mahbes, agermanat amb Igua-
lada i Vilanova.
Una de les seves accions és 
el manteniment d’un centre 
materno-infantil i l’última 
aportació ha sigut un aparell 
per fer ecografies. Ajuden als 

metges locals i aporten medi-
cines, ulleres i altres materials 
als dispensaris.
També treballen en millorar la 
potabilitat de l’aigua de con-
sum i porten a la comarca nens 
i nenes en edat escolar perquè 
coneguin el nostre entorn, re-
bin una bona alimentació i tin-
guin revisions mèdiques.
Actualment, organitzen grups 
per viatjar als campaments 
i que coneguin la realitat en 
què sobreviuen. ACAPS sem-

pre necessiten voluntaris que 
puguin ajudar-los a millorar 
el que fan.
Valls Òptics, conscients de les 
dificultats del poble Sahrauí, 
aposta pel reaprofitament de 
les ulleres que ja no s’utilit-
zen. Si teniu ulleres velles, 
també de sol, arraconades, 
que no estiguin trencades, no 
dubteu en portar-nos-les, les 
farem arribar a ACAPS i els 
hi donarem un segon ús molt 
especial.

Una quarentena de dones participen 
al Networking de la UEA
REDACCIÓ / LA VEU 

P osar en valor i donar 
visibilitat a la dona 
en el món empresari-

al i econòmic és la premissa 
principal de la comissió de 
treball de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, UEA Inquieta. Se-
guint aquesta línia d’actuació, 
la comissió ha impulsat un 
nou acte relacionat amb una 
pràctica molt extesa en el món 
empresarial: el networking, un 
anglicisime que fa referència a 
aquesta activitat que reuneix a 
professionals per formar rela-
cions empresarials, desenvo-
lupar noves línies de negoci, 
crear sinèrgies, compartir in-
formació i buscar clients.
Una quarantena de dones em-
presàries, directives i professi-
onals de diverses comarques 
de Catalunya s’han reunit al 
Networking 2019, organitzat 
per l’entitat, amb l’objectiu 
d’aprendre i generar nous con-
tactes. 
La sessió –que s’ha celebrat 
en format dinar de treball- ha 
comptat amb la ponència de 
Rosaura Alastruey. Alastruey 
és pionera en la introducció 
del networking professional al 
nostre país i té més de 10 anys 
d’experiència en l’ensenya-
ment de les tècniques i valors 
d’aquesta disciplina estratègi-

ca.
L’experta en networking ha 
constatat de la importància 
d’aquesta disciplina perquè 
“els contactes són imprescin-
dibles en el món dels nego-
cis”. Així doncs, Alastruey ha 
apuntat de la necessitat de 
crear una xarxa útil, de tenir 
connexions amb les persones: 
sigui offline –comunicació di-
recta, cara a cara-, o a través 
de canals online, com les xar-

xes socials, això sí “aprofitem 
la tecnologia. Perquè si et bus-
quen i no hi ets a Linkedin, no 
existeixes”. A més, Alastruey 
també ha empoderat a les as-
sistents perquè aprofitessin la 
jornada per fer networking i 
crear noves connexions.
El Networking UEA Inquieta 
ha finalitzat amb una sessió 
pràctica anomenada speed 
networking on les assistents 
s’han intercanviat les seves 
targetes professionals; i en de-
finitiva, per crear una xarxa 
útil de contactes entre empre-
sàries, directives i professio-
nals de tot Catalunya per tal 
de començar noves oportuni-
tats de negoci i de col·labora-
ció.
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Prop de 250 persones 
van participar directa-
ment de les activitats 
paral.leles que es van 
organitzar durant els 

dies del certamen

La Diputació 
concedeix crèdits per 
valor de 215.000€ als 
ajuntaments d’Igualada 
i Montbui

FirAnoia’19 va tenir un augment del 25% 
de les vendes de cotxes a Cal Font

En el marc de la Caixa de Crè-
dit que impulsa la Diputació 
de Barcelona, la corporació ha 
concedit crèdits per un valor 
total de 215.000 € als ajunta-
ment d’Igualada i Santa Mar-
garida de Montbui.
A Igualada (175.000 €) el crè-
dit és per a finançar el projecte 
executiu de reforma de la pista 
d’atletisme i, a Santa Margari-
da de Montbui (40.000 €) per 
a la primera fase de la urba-
nització vial per a vianants i 
bicicletes.  

REDACCIÓ / LA VEU 

L a 66a edició de Fira 
Anoia ha estat una de 
les més concorregudes 

dels darrers anys. El bon temps 
ha acompanyat i ha estat part 
de l’èxit, sobretot les hores del 
matí fins al migdia i a la tarda, 
a partir de les 6, quan la calor 
permetia gaudir a fons de totes 
les reeixides activitats que s’hi 
van proposar durant tot el cap 
de setmana.
Enguany s’ha d’esmentar el 
notable augment del 25% en 
vendes de cotxes a la fira d’au-
tomoció, ubicada a la plaça 
Cal Font, respecte a la passada 
edició: Un total de 86 cotxes 
van ser adquirits durant tot el 
cap de setmana de Fira Anoia 
i 3 van ser els guanyadors dels 
premis que s’hi sortejaven per 
compra:
- 3000€ per Albert Barroso, per 
la compra d’un Volkswagen 
Golf a Servisimó.
- 2000€ per Rosa Domin-
guez Egea, per la compra d’un 
Hyundai l 30 a Anoia Motor.
- 1000€ per Servimaster SL, per 
la compra d’una Citroën Ber-
lingo a Futurauto.
A tall de xifres, cal fer especi-
al menció al centenar de per-
sones que van poder gaudir 
jugant al 2n Torneig de Play 
Station FIFA, a la cinquante-
na de persones que van poder 
provar les seves habilitats vo-
lant minidrons pel circuit creat 
dins de les cotxeres dels Moixi-
ganguers, als 47 participants a 
la caminada popular i Nordic 
Walking que van fer un recor-
regut fins als peus de La Tossa 
i als 24 participants de totes les 
edats que van mostrar les seves 
habilitats amb els escacs. 
A remarcar la bona partici-
pació al Hackabot 2019, una 
competició de robòtica des-
tinada a joves d’entre 9 a 16 
anys a la qual van participar 4 
equips, dels quals va resultar 
guanyador l’equip “JQ”, format 
per un noi d’Igualada i 2 de 
Barcelona.
Cal destacar especialment la 
reeixida i activa participació a 
la Subhasta Solidària, que va 
tenir lloc la tarda de dissabte, 
i en la qual es van recaptar un 
total de 550€ dels que el bene-
fici es  donarà íntegrament al 
Banc de Queviures d’Igualada. 
L’organització agraeix també 
“a les 7 entitats participants i 
a les 14 cooperatives escolars 
que dissabte al matí van fer que 
molts familiars i amics anessin 

a les parades a comprar els seus 
productes “hand made”. Això 
sense oblidar les fantàstiques i 
concorregudes actuacions del 
Mag Miquel, amb la col·labo-
ració de Servisimó, que va fer 
les delícies dels més petits amb 
dues actuacions molt reeixides 
durant el cap de setmana”.
Diumenge al matí els protago-
nistes van ser els mes petits de 
la comarca. 25 pobles de l’Ano-
ia, representats pels seus here-
uets i pubilles, van poder gau-
dir d’un esmorzar previ ofert 
pel Forn Alemany a la Plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada on 
l’alcalde de la ciutat, Marc Cas-
tells, els va donar la benvingu-
da. 
Posteriorment, van ballar dan-
ses tradicionals acompanyats 
pels gegants de la ciutat en una 
reeixida cercavila que els va dur 
des de la Plaça de l’Ajuntament 
fins a la Plaça de Cal Font. Els 
productes que els hereus i pu-
billes duien a les cistelles es van 
recollir al punt d’Informació 
de Fira Anoia i posteriorment 
es van lliurar a la Creu Roja, 
que en el seu estand recapta-
ven aliments per a la campanya 
“Estiu sense Fam”.

Relació d’Hereus i Pubilles
El Bruc: Chloé Gómez Estrada i 
Gabriel Gómez Cabré
Cabrera: Silvia Delgado Tomeo 
i David Ortuño Poch 
Calonge de Segarra: Aran Tor-
res Vila i Pol Jiménez Can-
tacorps 
Capellades:  Arlet Xaus Bisbal i 
Pere Chia Pons
Carme: Adelia Solà Castells i 

Aniol Borràs Nayach
Castellfollit de Riubregós: Cora 
Manrique Edo i Pau Puig Ca-
nals
Castellolí: Helia Guixà Minte i 
Eudald Clotet Argelich
Copons: Naya Alcedo Muñoz i 
Liam Palet Sánchez
Igualada:  Elna Palau Sellarés i 
Gerard Ruiz Cordón 
Jorba :  Maria Soler Rodríguez i 
Jordi Torres Casals
Montmaneu :  Martina Mancha 
Carulla i Sergi Valcarcel Farre
Òdena: Ona Argelich Clara-
munt i Quim Regordosa Lla-
mas
Orpí : Paula Sallent Tort i Thien 
Argelich Palet
Piera:  Martina Cornellà Na-
varro, Laia Gorria Hernandez i 
Judith Solías Sanchez
La Pobla de Claramunt : Ariad-
na Vidal Aránega i Daniel Ra-
mírez Gámez

Els Prats de Rei :  Bruna Martí 
Casas i Martí Franco Marfull
Pujalt : Nuria de Solà Roldan i 
Nil Bertran de Solà
Rubió : Anna Riba Riera i Jordi 
Ibañez Riera
Sant Martí de Tous : Nora Lara 
Guinart i Martí Pain Figueras 
Sant Martí Sesgueioles : Sira 
Guix Casellas i Joan Carbonell 
Musoll
Santa Maria de Miralles : Júlia 
Martin Gallart i Manel Vidal 
Solé
La Torre de Claramunt: Leire 
Fernández Fernández i Marc 
Andín Caravaca 
Vallbona: Guiomar Sabaté Apa-
ricio i Aleu Quesada García
Veciana :  Jana Mata Trull i Ori-
ol Jiménez Trull
Vilanova del Camí : Cloe Mo-
rón Calvache i Adam Merino 
Saadi

Podem viure “sense 
plàstic”?, a debat 
dilluns a la Creu Roja

El proper dilluns 10 de juny 
a les 16h. es durà a terme el 
taller “Viure sense plàstic” a 
la Sala d’actes de Creu Roja a 
l’Anoia, al carrer Les Comes, 
34 d’Igualada, aprofitant que 
el dimecres 5 de juny va ser el 
Dia Mundial del Medi Ambi-
ent.
Creu Roja, des de l’any 2015 
dona suport als Objectius de 
Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) amb la finalitat de 
sensibilitzar sobre quins són 
aquests objectius i educar el 
voluntariat, a la ciutadania i 
als líders d’opinió en el canvi 
de valors i hàbits que s’han de 
produir per complir l’Agen-
da 2030, per això dins del Pla 
d’acció que iniciem pels pro-
pers 4 anys, enceten una línia 
de treball que va relacionada 
amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible, i la 
cura del nostre entorn i per les 
persones que atenem.
Durant el que portem d’any 
han estat treballant per acon-
seguir que l’edifici de Creu 
Roja a l’Anoia fos un edifici 
ecològic, i fa dues setmanes 
van rebre el segell que atorga 
la Generalitat de Catalunya.
Des de Creu Roja animen a 
assistir a la xerrada que durà 
a terme Francesca Abate el 
proper dilluns, on ens parlarà 
del plàstic que ens envolta, de 
com afecta la nostra Salut, i de 
quines mesures podem pren-
dre com a consumidors en el 
nostre dia a dia, per reduir 
aquesta petjada ecològica, 
aprofitant que estem dins de la 
setmana sense plàstics.
Confirmeu assistència al telè-
fon 938030789 o bé a anoia@
creuroja.org.



La investigació, amb 
el suport de l’empresa 
Combalia SA, incor-
pora residus com l’es-
corça, les pinyes i la 

pinassa al procés 
d’adobat de la pell

Mireia Conde i Anna Bacardit, investigadores de l’A3 Center.

La Comissió de Reis 
prepara una exposició 
sobre la Festa de Reis 
en ocasió del 125è 
aniversari

Dues investigadores del Campus d’Igualada 
creen un cuir biodegradable adobat amb pi
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En el marc dels actes per ce-
lebrar el 125è aniversari de la 
Cavalcada de Reis d’Igualada, 
la Comissió Organitzadora 
de la Cavalcada prepara una 
exposició retrospectiva sobre 
aquesta festa, una de les més 
antigues de la ciutat. 

Es busca material gràfic 
i visual i vestits de patge
A tal efecte, la Comissió 
convida a col·laborar a totes 
aquelles persones que esti-
guin en possessió de mate-
rial gràfic i visual (fotogra-
fies, pel·lícules de súper 8) 
així com vestits de patge... 
pertanyents al període d’en-
tre l’any 1.950 (o anteriors) 
i finals de la dècada dels 70.  
Tothom que disposi d’algun 
d’aquests elements i desitgi 
notificar-ho a la Comissió, 
pot fer-ho a través de l’adre-
ça de correu electrònic: 
info@reisdigualada.cat,  i 
l’entitat es posarà en contac-
te amb ells.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’equip de recerca A3 Le-
ather Innovation Center, 
del Campus Universitari 

Igualada-UdL, ha dut a terme 
una investigació per aprofitar 
els residus de l’explotació fores-
tal del pi (com la poda, les pi-
nyes, la pinassa i l’escorça), per 
extreure’n els tanins que per-
metran fer un adobat de la pell 
completament ecològic. El re-
sultat, articles de cuir biodegra-
dables, és a dir, que un cop que-
den en desús es descomponen 
sense deixar residus químics.  
L’A3 Center ha desenvolupat 
aquesta recerca juntament amb 
l’empresa adobera Combalia 
S.A, que ja produeix mitjançant 
aquests tanins articles de pell 
d’alta qualitat com cinturons i 
carteres. El centre de recerca i 
l’empresa igualadina estan tre-
ballant per poder llançar aquest 
producte al mercat que, segons 
apunta la directora de l’A3 Cen-
ter, Anna Bacardit, es pot con-
vertir en “una bona opció per 
la industria d’adobats, que cada 

cop busca solucions més soste-
nibles”.
Amb aquesta recerca, l’A3 Le-
ather Innovation Center no 
només es focalitza en crear un 
cuir sense químics, sinó que la 
sostenibilitat es converteix en el 
gran eix d’un projecte que bus-
ca afavorir el manteniment dels 
boscos mediterranis –actuant 
com a element de prevenció de 
riscos naturals, com per exem-
ple, els incendis– i evitar la tala 
d’arbres i l’extracció d’escorça 
principalment de països d’Àfri-
ca i sud Amèrica, que poste-
riorment s’importa. En aquest 
sentit, la investigació apunta 
que si es subtituissin el 50% dels 
extractes vegetals d’importació 

per l’extracte de pi autòcton, 
s’utilitzarien 35 tones de bio-
massa forestal anuals només a 
Igualada. D’aquesta manera, la 
recerca de l’A3 Center aposta 
per aprofitar aquests residus ja 
existents als boscos mediter-
ranis per tal d’aconseguir cuir 
ecològic, biodegradable i de 
quilòmetre zero.
A Catalunya un 64% de la su-
perfície és forestal.  L’abandona-
ment humà, sumat a la manca 
de gestió de les àrees forestals, 
ha provocat un augment de l’es-
toc de biomassa als boscos. Tot 

i tenir aquests recursos a l’abast, 
avui les matèries primeres per 
l’adob vegetal són sobretot 
d’importació.
En els darrers anys ha incre-
mentat la demanda de cuirs 
adobats i processats de mane-
ra més respectuosa pel medi 
ambient, especialment entre 
aquelles marques que produei-
xen articles de luxe, que volen 
allunyar-se de l’ús del crom 
però també d’aquells processos 
d’adobament vegetal que con-
tribueixen a la desforestació i a 
la contaminació ambiental.
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Cap de setmana de 
Festa Major al barri de 
Montserrat

La Síndica de Greuges d’Igualada va 
atendre 109 casos durant el 2018

Aquest cap de setmana el bar-
ri de Montserrat viu les seves 
festes, amb organització de 
l’Associació de Veïns. 
Demà dissabte 8 de juny co-
mençarà a les 8 del vespre amb 
una actuació sorpresa. A les 9, 
homenatge als socis, amb el 
lliurament de diplomes a les 
escoles nens i nenes partici-
pants a l’acte “Cuida’m, sóc el 
teu barri!”. A 2/4 de 10 comen-
çarà el sopar de Festa Major, 
amb amanida i fideuà. A 2/4 
d’11, ball amb Bartomeu&S-
heila. El preu dels tiquets és 
de 12€ pels socis i 15€ els no 
socis, en venda al Local Social. 
Diumenge, continuarà la festa 
a partir de les 9 del matí amb 
el V Campionat de partides 
ràpides d’Escacs.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Síndica Municipal 
de Greuges d’Iguala-
da, Rosa M. Sánchez, 

ha presentat davant el plena-
ri municipal el seu informe 
anual d’activitat corresponent 
a l’any 2018. En total, va dur 
a terme un total de 109 actu-
acions, 8 més que l’any 2017. 
D’aquestes 109 accions, 40 van 
correspondre a Consultes, As-
sessoraments i Informacions 
(CAI), 68 van estar emmarca-
des en el capítol de les Queixes 
i, finalment, 1 va correspon-
dre a Recomanació d’Ofici. De 
tots els casos rebuts, 59 han 
estat promoguts per homes, 
48 per dones, 1 per un col·lec-
tiu i, en 1 ocasió, la Síndica ha 
actuat d’ofici.
76 casos han estat presentats 
presencialment, 9 per telèfon, 
22 per correu electrònic, i 2 
per correu postal i 108 casos 
–el 99.08% del total– ja han 
estat resolts, trobant-se ara 
mateix només 1 en tràmit. 
Per procedència geogràfica, la 

Diumenge, fira per 
l’adopció d’animals de 
companyia,  a Cal Font

L’APAN organitza diumenge 
9 de juny, a la plaça de Cal 
Font, la 6a edició de la Fira 
per l’Adopció d’Animals de 
companyia. Hi haurà parades 
solidàries, espectacle de dansa 
a les 6 de la tarda, desfilada de 
gossos a les 7, i també xerrades 
al matí i a la tarda. 

Dimecres, xerrada 
sobre el “Portal de la 
Meva Salut”

L’Associació de Diabetes de 
l’Anoia segueix amb les xer-
rades abans de l’aturada pel 
període de vacances. Aquesta 
xerrada anirà centrada en com 
ens pot ajudar el “Portal de la 
Meva Salut” en els nostres 
controls mèdics. Serà imparti-
da per la Dra. Isabel Caballe-
ro, l’Arnau Fuentes (Anoia Ru-
ral) i la Dolors Cerezo (CAP 
Vilanova del Camí) el pròxim 
dimecres 12 de juny a les 19 h 
a l’Espai Cívic Centre.
En aquesta aprendrem com 
accedir, que ens pot aportar 
aquesta nova ajuda amb el 
contacte amb el nostre metge 
de referència, tenir el control 
de les nostres visites... En de-
finitiva facilitar-nos l’accés 
al nostre control mèdic. Està 
oberta a tota aquella persona 
que vulgui saber més d’aquest 
portal i en finalitzar si enca-
ra no teniu l’alta feta al por-
tal, tindreu l’opció de fer-ho 
portant la targeta sanitària, el 
DNI i el mòbil per a poder-la 
fer factible en aquell moment.

El camí mirador a les 
antigues Guixeres, 
finalista dels Premis 
Catalunya Construcció

El camí mirador a les antigues 
Guixeres d’Igualada es troba 
entre les 22 candidatures fi-
nalistes dels Premis Catalu-
nya Construcció, que convoca 
el Col·legi d’Aparelladors de 
Barcelona (CAATEEB) per 
reconèixer l’esforç dels equips 
de professionals i empresaris 
que, amb el seu treball, contri-
bueixen a millorar la qualitat, 
la gestió, la sostenibilitat, la 
innovació i la seguretat de la 
construcció. Els Premis comp-
ten amb el suport del Consell 
de Col·legi d’Aparelladors de 
Catalunya i d’Arquinfad.
El nombre de candidatures 
presentades en totes les cate-
gories d’aquesta edició va ser 
de 128, el jurat en va fer una 
primera selecció de la qual 
han estat escollides les 22 que 
finalment optaran als premis. 
Els diplomes i premis es lliu-
raran en el transcurs de La Nit 
de la Construcció, el dia 20 de 
juny a l’INEFC Barcelona, a la 
muntanya de Montjuïc.

La piscina del Molí Nou 
obrirà el 21 de juny

El servei d’Esports de l’Ajun-
tament obrirà la propera set-
mana el termini de sol·licitud 
d’abonaments per la piscina 
del Molí Nou per a persones 
empadronades a la ciutat. 
Entre els dies 10 i 18 de juny 
podran fer el tràmit corres-
ponent a les oficines del com-
plex esportiu de Les Comes i, 
a partir d’aleshores, s’obrirà el 
termini a totes les persones de 
fora d’Igualada. 
En total, l’Ajuntament posa a 
disposició dels banyistes 1.200 
abonaments per a tota la tem-
porada, 100 de mensuals per 
al juliol i 200 per a l’agost. 
Tota la informació necessària 
es pot consultar al web espor-
tigualada.cat, a les mateixes 
oficines d’Esports, en horari 
de 8 a 14h, o bé al telèfon 93 
805 42 10. 
Aquest any, la piscina muni-
cipal iniciarà la temporada 
el divendres, 21 de juny, i la 
tancarà el dimecres, 11 de se-
tembre, obrint portes cada dia 
entre les 10 i les 20h ininter-
rompudament.

majoria de les actuacions cor-
responen als districtes Centre 
i Pla de Sant Magí, destacant 
també les 23 actuacions de 
l’àmbit municipal traslladades 
per ciutadans d’altres muni-
cipis de l’entorn. Els àmbits 
de gestió municipal que més 
casos van concentrar van ser 
Qualitat Urbana, amb un total 
de 25, i Multes, amb 21.
Les actuacions de la Síndica 
són gratuïtes per a tothom i es 
duen a terme amb confiden-
cialitat i vetllant especialment 
per la intimitat de les perso-

nes, actuant sempre en base 
als principis d’equitat, inde-
pendència, bona fe i legalitat.
Els interessats a contactar-hi 
ho poden fer de dilluns a di-
vendres, de 8 a 15h. Els dilluns 
fa atenció presencial a hores 
concertades a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC) de l’edi-
fici principal del consistori; la 
resta de dies les consultes s’ate-
nen telefònicament i telemàti-
cament. S’hi pot contactar al 
telèfon 93 803 19 50, extensió 
2553, i al correu electrònic 
sindicatura@aj-igualada.net.

L’igualadí David Andrés, nou xef del 
prestigiós restaurant Via Veneto
REDACCIÓ / LA VEU 

E l xef David Andrés es 
posa al capdavant del 
restaurant barcelo-

ní Via Veneto, un restaurant 
amb més de 50 anys de trajec-
tòria i referent en la història 
gastronòmica de la ciutat. Ac-
tualment, Via Veneto compta 
amb una estrella Michelin. 
La decisió del xef igualadí ar-
riba unes setmanes després 
de fer pública la seva marxa 
del restaurant ABaC de Bar-
celona, on Andrés hi portava 
més de nou anys, els darrers 
sis com a cap de cuina.
David Andrés es posa, doncs, 
a dirigir la cuina de la famí-
lia Monje, “una família mítica 
en el món de la restauració”, 
tal com apunta Andrés que, 
afegeix, “a part de ser un gran 
honor professional, represen-
ta una oportunitat única i ir-
refutable per treballar una al-
tra vegada en una estructura 
d’empresa familiar en la qual 
sempre m’he sentit còmode, 
perquè representa perfecta-
ment els meus valors”.
Andrés, enceta una nova eta-
pa en la qual es proposa “llui-

tar al màxim per tal que el tre-
ball del nou equip sigui digne 
successor dels grans xefs que 
fins ara han dirigit la mítica 
història d’aquesta casa”.
El cuiner igualadí començarà 
a desenvolupar les seves fun-
cions com a xef del Via Vene-
to demà dia 1 de juny i com-
paginarà la direcció d’aquesta 
cuina amb la del seu projecte 
familiar a Igualada, el restau-
rant –i el recent inaugurat 
hotel– Somiatruites.
El xef David Andrés, for-
mat a la prestigiosa escola 
Hoffmann, ha treballat a les 
cuines de Neichel, Xavier 
Pellicer, els germans Roca i 

a l’ABaC de Jordi Cruz. Ac-
tualment és el xef del res-
taurant Via Veneto de Bar-
celona, a més de tenir el seu 
propi projecte a la seva ciutat 
natal, Igualada, el restaurant 
i hotel Somiatruites, junta-
ment amb el seu germà, l’ar-
quitecte Xavier Andrés.
El 2017 va ser proclamat, per 
tercer any consecutiu, millor 
xef jove de la península pel 
prestigiós concurs San Pelle-
grino Young Chef i, a prin-
cipis de 2017, la famosa re-
vista Forbes el va considerar 
un dels joves més influents 
d’Europa, sent capdavanter 
en la categoria d’Arts.
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Oriol Panadès  @OriolPanades

Bernat  @BernatPlanas

Eudald Font  @fonteudald

Daniel Macia Marti  @Macia_daniel

Paulina Jordán H  @paulinajordanh

Àngels Chacón @angelschacon

Laia Vicens  @laiavicens

EstimoIgualada  @EstimoIgualada

CULTURA IGUALADA @culturaigualada

Escoles Públiques Igualada  @epigualada

Finalitza la meva etapa com entrenador del pri-
mer equip del @FSVilanova. Ha sigut un plaer di-
rigir a un històric equip de la comarca de l’Anoia 
al que jo animava des de la grada quan era petit i 
estaven a Nacional B. Gràcies jugadors per la con-
fiança i el vostre temps.

M’han afegit a un grup dels companys que vam 
fer l’EGB junts...aquest any en fem 50 i la idea 
és anar-nos localitzant a tots. Serà el primer cop 
després de 36 anys!!! Estic activant parts de la 
memòria que tenia molt rovellades!!!

Això de la violència normativa trobo que fa grà-
cia, podriem escriure’n un conte absurd.

Recordar-vos també, que aquesta setmana és la 
SETMANA SENSE PLASTIC, eviteu els enva-
sos i envoltoris de plàstic, Digueu senzillament 
#NoElPlastic. @RadioIgualada @VeuAnoia @
AnoiaNoticies @GreenpeaceCAT #FridaysFor-
Future

Soy #ecuatoriana y vivo en #Catalunya hace 10 
años. Convencida de que vivía en el primer mun-
do  VOTÉ  el #1Oct . Pues no. No vivo en el pri-
mer mundo. Vivo en una #España , reflejo de una 
Constitución bendecida por los “hijos políticos “ 
de un dictador. #JudiciFarsa

Un reconeixement a iniciatives que posen les 
persones al centre de la gestió organitzativa. En-
horabona @buff_es @FundFactorHuma !

Per pujar des del Passeig/fins al Pla de Sant Magí,/
és la solució que veig/ si vull escurçar un bocí./
#EscalesMecàniques #barreresarquitectòniques 
#mobilitat #EstimoIgualada #LaTevaVeu #Igua-
lada @iaia_toneta @marccastells @jaumesingla 
@pep_elias @jordicuadras @paulinajordanh

Fins als 25 a cinc, és una campanya de promoció 
de les arts escèniques impulsada per l’Ajunta-
ment d’Igualada, per fer accessible la  progra-
mació estable del Teatre Municipal l’Ateneu,  als 
joves fins a 25 anys al preu de 5 euros

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#80 Xavier Bisbal Talló

Ara les famílies d’Igualada tenen a les seves mans 
l’oportunitat de fer història, reclamant als seus 
centres que s’integrin a la xarxa pública. 
Així, esperem la 6a. i 7a. escoles públiques d’Igua-
lada amb els braços oberts!

FOTO: Cesc Sales

Aquest juny fa 10 anys que vaig fer la selectivitat. 
(i també fa deu anys que em vaig passar una setma-
na a Salou alimentant-me bàsicament de sangria)

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Detingut un dels autors del 
robatori de violins en una 
escola de Montbui

David Andrés es converteix 
en el nou xef del Via Veneto 
de Barcelona

Comença la ronda de 
converses, i agafa força un 
acord de Junts amb Esquerra 
almenys per a la investidura 
de Castells

Instants de La Veu            @veuanoia

El 15 de juny arribarà la 30a edició 
del 3×3 de bàsquet a Igualada
#anoia #Igualada #basquet

#esport #instaesport @cbigualada 
#veuanoia #premsacomarcal

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

Igualadí de 36 anys. Soc rector de les parròquies de Santa Maria i de la Sagrada Famí-
lia d’Igualada, així com prior del Sant Crist. Delegat de mitjans de comunicació social 
de la diòcesi i professor de teologia moral de l’Institut de Ciències Religioses de Vic.
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xarxes Espai patrocinat per

Igualada es converteix en un lloc per oportunitats laborals per a les noves 
generacions. 

Es redueix l’atenció de Càritas pel gran augment de llocs de treball dignes a 
la comarca. Es va prenent consciència d’altres necessitats de les persones en 
un context individualista: soledat, desarrelament, manca de sentit, necessitat 
d’acompanyament en el dolor. 

Els cristians es revitalitzen com una minoria creativa en la nostra societat.



Catalunya té el 16% de població i el 19% PIB, però any rere any rep 
entorn 10%-12% d’inversió estatal. És un greuge intolerable i insos-
tenible. L’execució d’obra a CAT va ser només del 57,7% enfront el 
75,5% de mitjana estatal. 

Si CAT no generase el 20% del PIB de ESP y si CAT no tuviese 
un déficit fiscal interregional del 8% con ESP, ¿hubiese pronun-
ciado el Sr. Presidente del Gobierno de ESP el discurso que ayer 
pronunció en el Cercle d’Economia?

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

Bioback, bosses biodegradables 
per a missions espacials 

Les missions espacials humanes 
imposen un requisit crític afegit 
dels que ja tenen missions no 
tripulades: el sistema de con-

trol ambiental i el sistema de suport a la 
vida (ECLSS), que ha de garantir que les 
condicions i els recursos (aire, aigua i 
menjar) siguin subministrats a la tripu-
lació durant tota la  missió. Els desenvo-
lupaments actuals d’ECLSS han arribat 
a nivells elevats de tancament pel que fa 
al reciclatge d’aire i aigua, però encara 
necessiten un desenvolupament addici-
onal a les zones d’alimentació i residus 
per arribar a tancar el cicle. Per acon-
seguir-ho, en les últimes dècades s’han 
dut a terme diverses iniciatives com el 
projecte MELiSSA, liderat per l’Agencia 
Espacial Europea (ESA).

MELiSSA, acrònim anglès de Alter-
nativa de Sistema de Suport de Vida 
Micro-Ecològic (Micro-Ecological Life 
Support System Alternative), és un pro-
jecte multidisciplinari concebut com un 
ecosistema basat en micro-organismes 
i en plantes superiors, dissenyat com a 
eina per comprendre el comportament 
dels ecosistemes artificials i per desen-
volupar la tecnologia necessària per a 
futurs sistemes regeneratius de suport 
de vida per a les missions espacials 
tripulades de llarga durada, per exem-
ple: per a una base lunar o una missió 
a Mart. El tema principal del projecte 
MELiSSA és la recuperació de biomassa 
comestible a partir dels residus, del diò-
xid de carboni i dels minerals, utilitzant 
la llum com a font d’energia per afavo-
rir la fotosíntesi biològica. En el marc 
d’aquest projecte, l’ESA va concedir a 
LEITAT un contracte per desenvolupar 
material biodegradable per a la conten-
ció de residus i recursos metabòlics, del 
que us en parlaré a continuació.

Es va plantejar el desenvolupament d’un 
nou envàs biodegradable (Bioback) que 
complís amb els següents requisits: que 
fos apte tant per a residus metabòlics 
com per a la contenció d’aliments / 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Les 30 millors ‘tech cities’ del món:
Barcelona entra en el rànquing i es planta en la 21a posició 
gràcies al seu entorn urbà i a la mobilitat

L’ocupació no és el problema, sinó la conse-
qüència de no fer polítiques públiques 

per garantir el dret a l’habitatge.

economia i empresa Espai patrocinat per

Joan Roig  Targa
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

La recuperació de biomassa comestible 
a partir dels residus
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Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

OCUPES!

avaluar els materials biodegradables 
seleccionats, identificant productes de 
biodegradació i complint propietats de 
bioseguretat fins l’embalatge al buit.  Es 
van provar una selecció dels materials 
biodegradables més adequats per a l’en-
vasament d’aliments i per a la recollida 
de residus de la tripulació, en un esforç 
per assegurar-se que tot en missions 
espacials tripulades a llarg termini si-
gui completament reciclable.

En l’actualitat, els aliments enviats a 
l’espai s’embalen en materials que no-
més volen mantenir el menjar comes-
tible durant la seva vida útil. Sovint 
estan recobertes d’alumini, de manera 
que no es poden reutilitzar i han de 
ser retornades a la Terra. La recerca de 
materials d’embalatge biodegradables 
avançats és essencial per millorar la 
capacitat de reciclatge dels sistemes de 
suport de vida.

Els materials seleccionats es van pro-
var per veure quant temps trigaven a 
degradar-se, depenent de les diferents 
condicions requerides per diferents ali-
ments, des del fresc i humit fins al pols 
i sec. El polisuccinat de butilè (PBS) va 
ser l’únic material que es va degradar 
relativament ràpid, alhora que va pro-
duir quantitats bastant grans de sub-
productes útils, com el CO2.

Aquest projecte no és tan sols una eina 
per comprendre millor aquest com-
plex sistema, sinó que també obre un 
nou camp de possibles solucions en 
assumptes com la gestió d’aigua, de re-
sidus i de l’atmosfera.   

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

El problema de l’ocupació d’ha-
bitatges, va comportar, que a 
iniciativa del PDECat, el Con-
grés de Diputats, aproves una 

reforma legislativa, que busca accelerar 
els tràmits perquè, en cas d’ocupació il-
legal d’un habitatge, es pugui procedir a 
una expulsió exprés en dos mesos sense 
haver de recórrer a la via penal.

Aquesta reforma legislativa es va cul-
minar en les mesures contemplades en 
la Llei 8/2018, d’11 de juny, de modifi-
cació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’Enjudiciament Civil (LEC). Concre-
tament  es va modificar  l’apartat 4° de 
l’Art 250. 1, de la LEC que després de la 
seva modificació el segon paràgraf esta-
bleix el següent:
“Podrán pedir la inmediata recuperación 
de la plena posesión de una vivienda o 
parte de ella, siempre que se hayan visto 
privados de ella sin su consentimiento, la 
persona física que sea propietaria o po-
seedora legítima por otro título, las enti-
dades sin ánimo de lucro con derecho a 
poseerla y las entidades públicas propie-
tarias o poseedoras legítimas de vivienda 
social”.

De la seva simple lectura, s’entén fàcil-
ment que queden exclosos els pisos pro-
pietat de fons voltor o de bancs, donant 
resposta als propietaris particulars, 
entitats sense ànim de lucre i agències 
públiques d’habitatge que es trobaven 
amb habitatges ocupats, de vegades per 
màfies que exigeixen una quantitat de 
diners a canvi d’abandonar el pis.

Amb aquest procediment, interposant 
una demanda de desallotjament que 
es ventila mitjança un judici verbal,  en 
dos mesos pot arribar el desnonament, 
sempre que la cosa no es compliqui, 
com per exemple que hi hagi menors 
en l’habitatge ocupat, o que la família 
estigui en risc d’exclusió social, fets que 
empara el RDL 6/2012.
El fet “ocupa” preocupa, però el que 
més preocupa a la ciutadania en realitat 
és l’habitatge, que d’aquest es deriva el 

problema d’ocupació. Lloguers cars, fal-
ta d’habitatge social...

El problema de l’habitatge és un pro-
blema conjuntural que no està resolt, 
és un problema en què s’ha desvirtuat 
totalment l’article 47 de la CE, que diu: 
“Todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y ade-
cuada. Los poderes públicos promoverán 
las condiciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para hacer efec-
tivo este derecho, regulando la utiliza-
ción del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación. La 
comunidad participará en las plusvalías 
que genere la acción urbanística de los 
entes públicos”. La realitat és totalment 
a la inversa, donat que l’habitatge s’ha 
fet servir, i es fa servir, per especulaci-
ons immobiliàries, a tots nivells, tant en 
l’àmbit particular com a escala pública, 
per treure’n els màxims beneficis eco-
nòmics, en alguns casos no del tot le-
gals, als jutjats ni hi ha bona constància. 
D’aquest pastís d’especulació, la banca 
no en va voler ser aliena, finançant el 
que no es podia finançar, aquest fet va 
portar a la bancarrota de bona part de 
les entitats financeres espanyoles, que 
han hagut de ser avalades per l’Estat per 
sortir de la insolvència. Provocant una 
crisi que va estar a punt de què l’Estat 
espanyol fos intervingut per la Unió Eu-
ropea.

De la mateixa manera, moltes famílies 
en fet, i fan servir l’habitatge, a pro-
posta dels bancs, com a garantia per 
finançar d’altres despeses de consum, 
així com de garantia per crèdits pel 
seu negoci. La crisi,  provocada per la 
bancarrota bancaria, ha comportat que 
moltes famílies no han pogut pagar els 
crèdits hipotecaris, han quedat insol-
vents,  endeutades de per vida i  sense 
habitatge.  Algunes d’elles,  han hagut 
d’optar per l’ocupació!

L’ocupació no és el problema, sinó la 
conseqüència de no fer polítiques públi-
ques per a garantir el dret a l’habitatge.   
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Apliclor Water Solutions

Apliclor és una empresa líder 
del sector químic que ofe-
reix solucions relacionades 
amb el tractament de l’ai-

gua, comercialitzant i subministrant 
productes químics de qualitat, i pro-
porcionant solucions d’enginyeria inte-
gral. Els més de 100 anys d’història de 
l’empresa, oferint qualitat tant en pro-
ducte com en servei, els ha posicionat 
a l’Estat Espanyol com un referent del 
sector de l’aigua (potable, de piscina, 
residual i industrial) en solucions rela-
cionades amb la desinfecció i la filtra-
ció. També a nivell mundial Apliclor 
s’ha fet un nom executant desenes de 
projectes als cinc continents, com per 
exemple a Mèxic, Panamà, Nicaragua, 
Tailàndia, Austràlia, Egipte, Kuwait, 
Qatar, Vietnam, Marroc, etc. 

Des de Sant Martí Sesgueioles, on te-
nen ubicada la planta, desenvolupen 
tant la part tècnica com la química. A 
Apliclor “escoltem molt al client i ens 
adaptem a les seves necessitats”, expli-
ca Xavier Roca, director de l’Àrea Qu-
ímica de l’empresa. En aquest sentit, a 
nivell tècnic, “muntem tots els equips 
de filtració i desinfecció especialitzats 
per al tractament de l’aigua, en fem el 
manteniment, i oferim el servei de post 
venda a les principals plantes de l’Estat 
Espanyol, i també allà on ens ho dema-
nin els clients. A nivell químic, comer-
cialitzen els productes químics a Espa-
nya, França i Portugal majoritàriament, 
i puntualment a d’altres països.

Innovació

El tractament d’aigües és un sector 
amb molta competència, on Apliclor 
“sempre intentem anar un pas per 
endavant venent noves solucions”. En 
aquest sentit, la innovació sempre és 
constant en el treball diari d’Apliclor. 
Roca explica, com exemple, que una 
de les solucions que estan desenvolu-
pant en aquests moments amb molt 
d’èxit i a nivell nacional és la desin-
fecció amb l’Hipoclorit Càlcic enlloc 
d’Hipoclorit Sòdic.

A causa de una nova regulació a nivell 
europeu de la fabricació d’Hipoclorit 
Sòdic, en la que s’exigia el canvi de tec-
nologia en la fabricació d’aquest pro-
ducte, moltes empreses es van veure 

obligades a deixar de fabricar-lo per 
la gran inversió que requeria realitzar 
aquest canvi.  Això, sumat a l’incre-
ment del consum de l’aigua potable i a 
l’obertura de les piscines d’aire lliure a 
l’estiu, va tenir un impacte considera-
ble al mercat amb una manca d’aquest 
producte, bàsic per a la desinfecció de 
l’aigua. 

Des del 2016, Apliclor va preveure la 
critica situació i va estar en contacte 
amb una de les poques empreses eu-
ropees que disposa d’aquesta tecnolo-
gia per a la fabricació i homologació 
dels equips d’hipoclorit càlcic a nivell 
mundial. “Avui dia som representats 
d’aquesta tecnologia amb exclusivitat 
per Espanya i Andorra, essent a priori 
la solució  més econòmica en substitu-
ció de l’hipoclorit sòdic i amb un se-
guit d’avantatges com son:

-L’hipoclorit sòdic és líquid i té un con-
tingut del 15% de clor actiu i amb una 
vida útil en bones condicions d’emma-
gatzematge de 3 a 6 mesos màxim, de-
gut a la seva retro degradació, en canvi 
l’hipoclorit càlcic es un producte sòlid 
amb una concentració del 70-72% de 
clor actiu i una vida útil de 3-4 anys 
o més, ja que perd al voltant d’un 1% 
anual de concentració.

-El compliment de les normatives 
d’emmagatzematge de productes pe-
rillosos en les instaŀlacions és molt 
senzill, en canvi amb l’hipoclorit sòdic 
s’han de tindre dipòsits homologats 
que caduquen cada 10 anys, cubetes 
de retenció, plataformes de descàrrega, 
entre d’altres. 

-La disminució de clorats i trihalo-
metans (THMs) en l’aigua de consum 
humà o la disminució de la formació 
de cloramines en piscines cobertes.
A banda d’aquest equip d’hipoclorit 
càlcic, a Sant Martí també fabriquen 

equips d’electrocloració (fabricació 
d’hipoclorit sòdic in-situ), de generació 
de diòxid de clor (desinfectant alterna-
tiu al clor que no genera subproductes 
tals com els trihalometans), d’elimina-
ció d’arsènic, eliminació ferro, manga-
nès, pesticides, herbicides, etc... 

Qualitat i Seguretat 

Apliclor i qualitat són sinònims des 
dels seus inicis, per això, certifica des 
de fa anys amb èxit els seus proces-
sos, tant en l’àmbit de la qualitat (ISO 
9001), la seguretat i els riscos laborals 
(OSHAS 18001), el medi ambient (ISO 
14001), així com també es sotmet pe-
riòdicament a estrictes controls de 
l’administració sobre normativa d’acci-
dents greus  (SEVESO) i de l’autoritza-
ció ambiental integrada. També dispo-
sen de bombers propis d’empresa, dos 
consellers de seguretat, i una persona 
dedicada exclusivament als sistemes de 
gestió i control CMSS. 
També en l’àmbit de la seguretat, i com 

a partícips del grup tractor de la secto-
rial UEA Química de la Unió Empre-
sarial de l’Anoia, han elaborat les fitxes 
FOER per als cossos dels bombers on 
en cas d’accident indiquen totes les 
característiques de la planta i els pro-
ductes químics que tenen a l’empresa. 
També s’han adherit recentment al 
codi ètic elaborat per la sectorial com 
a mostra del seu ferm compromís en el 
respecte i exercici de bones pràctiques 
en relació al medi ambient, el compli-
ment normatiu, la sensibilitat territo-
rial i social, la formació, la seguretat i 
la qualitat, la innovació la recerca i el 
desenvolupament. “Ser estrictes i tre-
ballar amb seguretat dóna confiança 
al client i valor a la nostra marca, i la 
recompensa l’obtenim quan fabricants 
d’equips i de productes químics a ni-
vell internacional ens demanen que si-
guem els seus distribuïdors a Espanya”, 
explica Roca. 

A la planta de Sant Martí Sesgueioles 
també ofereixen formació en l’àmbit de 
la seguretat als seus clients “els cursos 
que fem als clients van dirigits a gent 
que treballa eventualment en instal-
lacions que no funcionen tot l’any, com 
poden ser les piscines municipals d’aire 
lliure. Els expliquem com funciona una 
piscina per dins, els principals riscos, 
els productes que no poden barrejar... 
tot amb l’objectiu d’evitar accidents”. 

La fórmula de la qualitat de l’aigua des de 1911

Apliclor és una empresa 
líder del sector químic 
que ofereix solucions 
relacionades amb el 
tractament de l’aigua

Amb la col·laboració de:

Equips Generació Diòxid de Clor Xavi Roca, director de l’Àrea Química de l’empresa

Planta Química Apliclor

Laboratori Apliclor

sector: Químic 
Ubicació: Sant Martí Sesgueioles.
Treballadors: 50 
Facturació anual: 12,5 milions €
Any fundació 1911



Es construeix un nou pont d’Igualada a Vilanova 
del Camí, i neixen les Caramelles de Tous
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Sorprenent anunci publicat a la premsa igualadina el 1916, que 
s’aprofita d’una notícia tràgica de la I Guerra Mundial 

per fer publicitat d’una crema de llustrar sabates...

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

I mmersos en plena Prime-
ra Guerra Mundial, i amb 
Espanya jugant un paper 

neutral, el 1916 va deixar a 
Igualada i comarca pocs fets 
destacables, però n’hi ha un 
parell que hem volgut desta-
car perquè perduren avui dia, 
i són importants per raons de 
mobilitat i de cultura local. 
Ens referim al pont de la car-
retera d’Igualada a Vilanova 
del Camí, construït aquell any, 
i de les caramelles de Tous, 
que just el 2016 van celebrar 
amb una gran festa el seu cen-
tenari.

Un nou pont d’Igualada 
a Vilanova
És el nexe històric d’unió entre 
Vilanova del Camí i la capital 
de l’Anoia, municipis separats 
en l’actualitat únicament -per 
carretera- pel pont que supe-
ra la riera d’Òdena. És fruit de 
l’eixamplament del pont rea-
litzat l’any 1975, que va per-
metre la circulació dels vehi-
cles en els dos sentits. El pont 
primitiu data del 1916, quan 
es va decidir construir-ne un 
d’alternatiu al del ferrocarril 
-encara també existent- i que 
permetia també, no sense pe-
rill, anar-hi a peu per un camí 
adjacent.
Segons explica Agustí Morera 
Gumà, autor del llibre “Histo-
rietes dels Vilanovins contades 
en rodolins”, el 25 de novem-
bre de 1914 els “vilanovins ve-
ieren feta una realitat amb què 
tant temps somiarem. Això és, 
una bona carretera per anar 
còmodament a Igualada sen-

1916 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

se haver de mullar-se els peus 
al creuar la riera d’Òdena. 
Aquest dia foren subhastades 
les obres, essent adjudicades a 
un contractista d’Igualada.
S’ignora la data en que es co-
mençà el treball, així com el 
dia d’acabament, trobant-se 
notes del 1916 demostrant 
que en aquell any no estaven 
pas acabades, tot i que ja s’hi 
podia passar”
Morera diu també que “en 
inaugurar-se els autobusos 
interurbans el 1966 quedà de 
manifest el coll d’ampolla que 
presentava, essent de difícil 
pas a les hores punta, tro-
bant-se amb dificultats al voler 
creuar un turisme i un camió 
o autobús, no deixant espai 
suficient per als vianants”.
Un corresponsal del bisetma-
nari “Igualada” a Vilanova, en 
la crònica del 22 de juny de 
1974, l’anomena el “Puente de 
los suspiros”, doncs més d’un 
ensurt havia provocat. Així hi 

tot, fins al febrer de 1975 no 
s’aprova el projecte i al juny 
del mateix s’adjudicà l’obra.
Les obres començaren al juli-
ol del mateix any. La primera 

donar més amplària a la car-
retera i tanmateix rebaixar el 
terrer per a la construcció de 
les voreres, quedant el pont tal 
i com és avui.

Les millors caramelles 
de l’Anoia
Les Caramelles de Tous se 
celebren de manera gairebé 
ininterrompuda des de 1916. 
Només durant la Guerra Civil 
i l’any 1997 no es van celebrar.  
“Ja abans de 1916 s’havien 
cantat caramelles a Tous, però 
no es feia de manera seguida”, 
remarca la historiadora i es-
criptora tousenca Elisa Vidal, 
“es cantaven quan es podia, en 
funció de si eren prou colla de 
cantaires, de si algú s’atrevia a 
dirigir…”.
Durant la Guerra Civil la tra-
dició es va interrompre, però 
quan va acabar el conflicte es 
va voler recuperar ràpidament 
i ja al 1940 es tornaven a can-
tar les caramelles. Durant les 
dècades següents la implicació 
del poble va anar creixent i no 
es va deixar mai de celebrar 
la cantada el Diumenge de 
Pasqua. Tot i això, faltava una 
figura que des de la direcció 
assegurés la continuïtat any 
rere any. I allà estava la Teresa 
Tort, que es va fer càrrec de la 
direcció de les caramelles el 
1984 i va repetir cada any fins 
al 1999, quan va morir prema-
turament als 43 anys. En tot 
aquest període, només es va 
deixar de cantar el 1997. Elisa 
Elias, la actual codirectora, va 
agafar les regnes de la comis-
sió just després de la Teresa 
Tort i en aquesta última eta-
pa, ja als anys 2000, va arribar 
la darrera consolidació de les 
caramelles, amb la inclusió de 
nens de més de 7 anys.
Diumenge de Resurrecció és 
un dia gran a Sant Martí de 
Tous. El poble s’engalana i els 
seus habitants surten al car-
rer per veure una tradició que 
senten molt seva. En total, 
es forma un grup d’unes 150 
persones que hi participen di-
rectament a la cantada, però 
el públic és encara molt més 
nombrós i la implicació del 
poble és total. I és que les cara-
melles de Tous són, potser, les 
més arrelades de la comarca.

feina fou la talla de mitja dot-
zena d’arbres existents a la vo-
rera de la carretera que havien 
sobreviscut des del dia que 
foren plantats, permeten així 

Publicitat d’armes, i de químics per a engreixar porcs. Pensàveu que 
la carn que es menjava llavors era del tot “natural”?
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Ja està a punt la 9a edició 
del Mercat de les espècies 
que es celebra demà, 8 de 

juny a Argençola. 
Començarà el dissabte a les 9 
del matí amb Sortida d’etno-
botànica a càrrec de Flora Ca-
talana i Astrid van Ginkel, per 
seguir amb Jornada tècnica 
que s’organitza juntament amb 
la Escola Agrària de Tàrrega 
per sentir 3 ponències: Men-
tes i Poniols a Catalunya, visió 
botànica i habitat a càrrec de 
Flora Catalana, Mentes i poni-
ols de Catalunya. Etnobotànica 
alimentària i curativa a càrrec 
de la Dra. Teresa Garnatje, per 
acabar amb Menta. Aplicaci-
ons terapèutiques i evidència 
científica a càrrec de la Dra. 
Ester Risco.
Es faran dos torn de tastos al 
matí de 8 aliments del món a 
base de menta a càrrec d’Ei-
xarcolant, i al mateix moment 
un Taller de Fermentació: 
Pickles i macerats amb Menta 
a càrrec de Cuchara. Poste-
riorment seguirà un Maridat-
ge de flors i herbes amb vins 
locals de la Conca d’Òdena a 
càrrec de Fitomon.
El Dinar “Menú del mercat” 
constarà de 3 deliciosos plats: 
de primer un gaspatxo de sín-
dria amb crema de formatge 
i oli de menta que prepara 
Menjar a Cala Blanca. Segui-
rà un empedrat amb salsa de 
menta elaborat per Gastro-
nomia Salvatge + Mesclum 
Multisabor de Pàmies Hortí-
coles. De postres gaudirem de 
galetes de menta del Forn de 
Jorba.
La tarda començarà amb dos 
tallers, un Taller de Mandales 
a càrrec de la Macarulla i un 
de Sahumeris. I arriba a mitja 
tarda un del punts àlgids de la 
jornada amb la demostració 
en directe de l’elaboració de 
12 aliments, cosmètics o me-
dicines a base de menta amb 
el corresponent tast final dels 
productes, és l’anomenat mo-
ment de L’Alquímia de les es-
pècies: Destil·lació amb alam-
bí per arrossegament de vapor 
de menta, Isabel Ubach Font. 
Gaspatxo de síndria amb cre-

ma de formatge i oli de menta 
i un Mojito de síndria, Blan-
ca Vela. Tabbouleh vegà amb 
menta i falafel de blet silvestre 
amb menta, Amanda Bataller. 
Xarop de menta, Guillem i Na-
tasha, Els Corremarges. L’Ho-
ra del te amb menta magrebí, 
Zahra El Fatihi. Amazake amb 
crumble de fruits secs, Tepac-
he refrescant, Kombucha de 
sabors, Sandra Galvé. Gelea 
de Menta, Maria Soler. Licor 
de menta, Carme Bosc. Sal-
sa de iogurt i menta, sorbet 
de Menta, Astrid van Ginkel. 
Tintura i extracte de menta te-
rapèutic, Ester Risco. Cosmè-
tica natural amb menta, Ma 
Pilar Anglada Fort. Galetes de 
menta i Xocolata amb Menta, 
El forn de Jorba, Jaume Teixé.
Trobareu activitats per a in-
fants tant al matí com a la tar-
da. Es podrà jugar i dibuixar 
fulles de menta juntament 
amb la presentació de dos 
contes (La Trementinaire de 
les nenes roses i  El carboner 
de Sant Llorenç). La tarda ens 
portarà a gaudir del taller de 
Mandales de menta, del taller 
d’encens amb plantes silves-
tres: els sahumeris i de Xoco-
lata de menta i fruites.
Acabarem amb una classe 
oberta i swing jam a càrrec 
de Swing Anoia, seguit d’un 
Concert de Bols Tibetans i 
Cants Harmònics a càrrec 
de CescJu (Francesc Juan), 
per finalitzar amb L’hora del 
mojito.
Com sempre les parades de 
qualitat són protagonistes en 
un mercat, i es podrà gaudir 
de tot una colla d’activitats 
molt interessants que es faran 
a les parades: Taller de cul-
tiu de menta, 8 varietats de 
mentes; Cristal·litzar fulles de 
menta; Preparació d’una bos-
seta d’infusió; Aprèn a fer te 
marroquí; Com fer un te mat-
xa amb menta i llima; Neteges 
exfoliants facials; Salsa grega 
tzatziki amb menta i amani-
da de pastanaga i remolatxa; 
Galetes de gingebre i menta, 
acompanyades d’una beguda 
de flors silvestres i menta.
Durant tot el dia es podrà 
assistir a l’Exposició “sabor 
a MENTA”, del Paisatge Cu-

ratiu en Bici elèctrica, que 
consta d’un recorregut senzill 
i preciós pel paisatge enlairat 
d’Argençola amb 2 bicicletes 

La Menta serà la protagonista, demà dissabte, 
del 9è Mercat de les Espècies d’Argençola

elèctriques.
El Mercat de les Espècies 
d’Argençola s’ha consoli-
dat com un punt de trobada 

d’amants de les espècies en el 
seu sentit més ampli, ja que 
inclou les espècies i les plan-
tes aromàtiques i medicinals. 

Ajuntament d'Igualada

EDICTE
Per a coneixement general, es fa públic que, mitjançant decret de data 14 de febrer de 
2019, s’ha acordat la resolució que es transcriu a continuació:

Primer.- INCOAR expedient per a la transmissió provisional del dret funerari sobre les 
sepultures del Cementiri Vell d’Igualada que es relacionen a continuació i amb indicació 
del titular actual i del sol·licitant.

Titular sol·licitant           Núm. nínxol    Zona  Bloc  Fila         Titular actual

Dalmau Ribalta Antoni         V0618        1   C 1r+ossera        Ma. Àngels Ribalta Cardona

Massana Guasch Conxita     V0786        1   C 4a          Teresa Ferrer Lloret

Massana Guasch Conxita     V1180        2   H 3a          Teresa Ferrer Lloret

Segon.- DONAR AUDIÈNCIA a les persones que es creguin amb algun dret sobre els 
esmentats drets funeraris, mitjançant edicte en el Butlletí O�cial de l’Estat, el Butlletí 
O�cial de la Província, la premsa local, un dels diaris dels de major difusió de la província, 
el taulell d’edictes i la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.ca-
t/web/igualada), perquè en el termini de VINT DIES HÀBILS a comptar de la darrera publi-
cació d’aquest edicte, al·leguin el que estimin convenient.

Tercer.- ADVERTIR que �nalitzat el termini indicat sense haver-se presentat al·legacions, 
es prosseguirà amb la tramitació de l’expedient de transmissió provisional sense ulterior 
audiència. El títol que s’expedeixi ho serà sense perjudici de tercer amb millor dret i amb 
prohibició de tota exhumació posterior de cadàvers o restes que no siguin del cònju-
ge,ascendents o col·laterals �ns al quart grau de consanguinitat o a�nitat del nou titular 
o de la persona que sol·licita l’exhumació. Transcorreguts vint anys des de l’expedició del 
títol provisori, aquest esdevindrà de�nitiu i cessarà el dret dels qui podien reclamar la 
titularitat.

Igualada, 25 d’abril de 2019

Jordi Pont i Gassó
Regidor de Qualitat Urbana
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Aquest dissabte 8 de 
juny a les 12 del mig-
dia, Òdena inaugura-

rà la seva nova biblioteca. L’ac-
te estarà presidit per l’alcalde 
en funcions, Francisco Guisa-
do i el presidente de la Dipu-
tació de Barcelona també en 
funcions, Marc Castells. Resta 
pendente confirmar quina au-
toritat representant de la Ge-
neralitat de Catalunya també 
hi participarà.
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 dis-
sabtes, i resta pendent saber si 
a l’agost tancarà uns dies.
La biblioteca s’estrena en un 
edifici completament refor-
mat, després de tres anys 
d’obres, el que havia estat 
l’antic Centre Fraternal i Ins-
tructiu, una edificació que  
acollirà dos serveis indepen-
dents: la biblioteca a les dues 
plantes superiors amb accés 
des del carrer de la Guixera 
i el Centre 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 bi-
blioteca s’hi accedeix a través 
d’un porxo que també condu-
eix a una terrassa amb vistes a 
la Conca i al Castell. A la plan-
ta 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 na-
tural a les dues plantes. En el 
pis inferior s’hi troba la sala 
general de la biblioteca, l’espai 
de treball intern, una sala pe-
tita per a tallers i una sala gran 
polivalent. El projecte ha anat 
a càrrec de SUMO arquitectes.
La Diputació de Barcelona 
juntament amb l’Ajuntament 
d’Òdena han acordat que 
aquesta biblioteca formi part 
de la prova pilot d’un nou ser-
vei 24 hores que es vol intro-
duir a la Xarxa de Biblioteques 

Demà, inauguració de la biblioteca l’Atzavara d’Òdena

Municipals de la Diputació. Es 
tractaria d’un autoservei d’ac-
cés lliure, amb prèvia identifi-
cació de l’usuari, que perme-
tria l’accés a la biblioteca les 
24 hores del dia amb videovi-
gilància, pensat sobretot per 
l’època d’exàmens.
Amb aquesta obertura, la Xar-
xa de Biblioteques Municipals 

comptarà amb 227 bibliote-
ques i 10 bibliobusos a la de-
marcació 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 ban-
da, 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, Fran-
cisco Guisado, explicava que 
“és un edifici del poble, fet pel 
poble i pensat per a servir al 
poble”.

ÒDENA / LA VEU 

Aquest diumenge dia 9 
de juny el Mercat del 
Pla acollirà Fira Arrels, 

organitzada per l’Ajuntament 
d’Òdena. Una fira de consci-
ència, creixement, respecte i 
solidaritat.
Es podrà gaudir d’un munt 
d’activitats programades, totes 
elles encerclades amb la finali-
tat de la fira que no és altre que 
fer i prendre consciència, co-
mençant per un mateix, reper-
cutint en l’altre i projectar-ho a 
l’entorn.
Així doncs, durant tot el matí 
hi haurà exposició i venda de 
productes artesanals, de pro-
ximitat, ecològics i de comerç 
just, entre d’altres. S’hi trobarà 
difusió i es donaran a conèixer 
activitats, teràpies i recursos 
pel creixement personal, i pro-

jectes educatius.
La solidaritat també té lloc en 
aquesta fira, per tant també hi 
haurà la presència de diferents 
associacions solidàries fent di-
fusió de la seva causa i ens per-
metran col·laborar de manera 
desinteressada en aquests pro-
jectes solidaris.
La primera activitat serà Ioga 
a les 10.30 h, prenent cons-
ciència del cos i de la ment, 
impartit per Adriana Budnik. 
Tothom hi és benvingut. A les 
11 h, en la xerrada a càrrec de 
Sonsoles Gallego “Protectors 
solars” s’aprendrà els diferents 
tipus de protectors i farà cons-
ciència que no tots són vàlids. 
A la mateixa hora, 11 h L’Es-
cola del Bosc oferirà un inte-
ressant taller “Sensibilització 
de fauna salvatge autóctona i 
invasora” per als menuts. Tam-
bé oferiran una xerrada per a 

donar a conèixer el seu pro-
jecte educatiu. A les 11:45 h 
en Josep Fernández del Centre 
de Psicologia formació Pehuén 
facilitarà una xerrada partici-
pativa per adults amb el títol 
“Autoconeixent i empatia”. A 
continuació, a les 12:15 h Na-
tural Regina ens preguntarà 
“Saps què menja la teva pell?”, 
en aquesta xerrada participati-
va es farà consciència i apren-
drem a com eliminar tòxics de 
la nostra higiene diària mentre 
es farà un tastet de productes. 
A les 13 h, Rosa Castells del 
centre Pehuén impartirà un 
taller informatiu “Intel·ligència 
emocional per a nens i nenes”. 
A la mateixa hora, per adults, 
Adriana Budnik de Camins 
Teràpies oferirà una interessant 
xerrada participativa “Lectura 
ràpida de Registres Akashics” 
on interactuarà amb els/les as-

“Arrels” la fira de la conciència, respecte i 
solidaritat, diumenge al Mercat del Pla de la Masia

Avui divendres, a les 9 del 
vespre, tindrà lloc un nou 
concert del VI Cicle de con-
certs a les capelles. En aques-
ta ocasió serà a la capella de 
Santa Magdalena de l’Espelt i 
anirà a càrrec del Trio Héxié, 
format per Oriol Carceller, 
flauta; Marta carceller, violí 
i Adriana Alsina, violoncel, 
que interpretaran un reper-
tori centrar en els períodes 
barroc i clàssic de la història 
de la música.
L’entrada al concert és gratu-
ïta i finalitzarà amb una copa 
de cava Bohigas. L’aforament 
és limitat i es pot reservar 
plaça al telefon 683 101 724.

El Trio Héxié, en 
concert a l’església 
de Santa Maria de 
l’Espelt

sistents. També a les 13 h i per 
finalitzar, M.Carmen Pagán, 
impartirà el taller de cuina 
“Preparats freds que aporten 
caliu” on el principal ingredi-
ent és el pa, amb l’aprenentat-
ge que també podem gaudir 
dels millors moments si ens 
sabem organitzar, ens parlarà 
de mesures i prendrem cons-
ciència que a la cuina no es 
llença res. Els ingredients, evi-
dentment, són tots productes 
de proximitat.
Per a participar en les activi-
tats no cal inscripció Pravia. 
Totes elles, a excepció del 
taller de cuina, són gratuï-
tes. El taller de cuina té una 
aportació de 4 euros i tots els 
participants podran degustar 
i emportar-se una mostra del 
producte elaborat. Els tallers 
i xerrades estaran visiblement 
senyalitzats en les mateixes 
carpes).
Aquesta fira està dins el marc 
de la dinamització del mercat 
del Pla i també està engloba-
da dins els actes agendats per 
la MICOD que aquests dies 
s’estan portant a terme a tota 
la Conca en el calendari del 
Dia Internacional d’Acció per 
la salut de les Dones” el passat 
28 de maig.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

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

pinturascledera@gmail.com
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Els racons del nucli 
antic de la Pobla de 
Claramunt acolliran, 

el diumenge 9 de juny al 
matí, la Trobada de Puntai-
res, que enguany arribarà a 
la dinovena edició. Coinci-
dint amb aquesta activitat, 
a la Sala Municipal d’Expo-
sicions s’inaugurarà a les 11 
del matí una mostra dels tre-
balls dels tallers de puntes al 
coixí, manualitats i ganxet. 
La trobada començarà a les 
10 del matí i s’allargarà fins a 
2/4 de 2 del migdia. És pre-
vist que hi participin gairebé 
180 puntaires, procedents 
de diferents punts d’arreu 
de Catalunya, com Verdú, 
la Llacuna, Sant Esteve de 
Sesrovires, Vilanova i la Gel-
trú, Calaf o Sant Antolí. En 
el transcurs de l’activitat, es 
farà un reconeixement a la 
puntaire més gran del poble 
i de fora i a la més jove de 
la trobada. També se sorteja-
ran diversos regals. 
Abans de començar a fer 
puntes, les participants po-
dran esmorzar i en acabar 
rebran un detall d’aquesta 
dinovena edició. L’activi-
tat l’organitza la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
amb la col·laboració de l’As-
sociació de Puntaires del 

municipi.
A l’exposició es podran veu-
re els treballs realitzats per 
les alumnes dels tallers de 
puntes al coixí, que són 20; 
manualitats, que són 14, i 
ganxet, que són 5. De manu-
alitats hi haurà quadres, 
centres nadalencs, capsetes, 
màscares de carnaval, en-
tre d’altres creacions con-
feccionades amb diverses 
tècniques. De peces fetes 
de puntes al coixí hi haurà 
mocadors, quadres, man-
tells, tovalloles o xals, entre 
d’altres. I de ganxet, hi haurà 
xals, jerseis, bufandes, entre 
d’altres.
Les classes de puntes tenen 
com a professora l’Anna 
March i es fan els dimarts 
i els dimecres, de 3/4 de 10 
a 3/4 de 12 del matí. Les de 
manualitats les imparteix la 
Lydia Malpartida i es fan els 
dilluns, de les 3 a les 6 de la 
tarda. I les classes de ganxet 
les fa la Mercè Altés, els di-
mecres, de les 5 a les 7 de la 
tarda. Les tres propostes es 
porten a terme al Local Soci-
al de l’Ateneu.
La mostra, organitzada des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, es podrà visi-
tar fins al dissabte 22 de juny. 
L’horari de visita serà de di-
marts a dissabte, de les 6 de 
la tarda a les 8 del vespre. 

XIX Trobada de Puntaires 
a la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
va tancar, el diumenge 
2 de juny, la XX Setma-

na de la Gent Gran, que ha 
estat un èxit de participació 
en totes les activitats progra-
mades. Les propostes, orga-
nitzades des de la regidoria 
de Benestar Social de l’Ajun-
tament en col·laboració amb 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran, es van obrir el 
dissabte 25 de maig.
El dinar de cloenda va te-
nir lloc a l’Hotel Robert i el 
va presidir la coneguda es-
criptora i il·lustradora Roser 
Capdevila, la mare de Les 
Tres Bessones. Més de 220 
poblatans i poblatanes van 
participar en aquest àpat, en 
què també hi va ser presents 
l’alcalde, Santi Broch, i la di-
putada al Congrés Carolina 
Telechea. 
Un cop finalitzat el dinar es 
va homenatjar els poblatans 
i les poblatanes nascuts entre 
el 1945 i el 1946. De les 41 
persones homenatjades, 26 
van assistir a la festa. Com a 
obsequi van rebre una repro-
ducció de ceràmica de l’esglé-
sia de Santa Maria. Per tan-
car els homenatges, es va fer 
un reconeixement a l’àvia i a 
l’avi més grans del poble, Pi-
lar Cots, de 98 anys, i Ramon 
Cervelló, de 96 anys, que no 
van poder ser presents a l’acte 
i a qui es va anar a visitar el 
dia abans per fer-los l’home-
natge. Com a regal van rebre 
un quadre pintat per la pobla-
tana Angelina Solé.
I després dels reconeixements 
i abans dels parlaments, hi va 
haver una sorpresa. Va sortir 
un pastís, elaborat amb fo-
amy, amb unes espelmes en 

forma de número 20 que van 
bufar les autoritats assistents. 
Per tancar l’acte institucional, 
van adreçar unes paraules la 
regidora de Benestar Social, 
Carme Vallès; un represen-
tant de l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran, Joaquim 
Claramunt; la diputada al 
Congrés Carolina Telechea; 
l’escriptora i il·lustradora Ro-
ser Capdevila, i l’alcalde, San-
ti Broch.
I després dels parlaments, 
va arribar un moment molt 
emotiu: el reconeixement que 
es va fer des de l’Ajuntament 
i l’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran  al president 
de l’entitat, José Herrera, que 
deixa el càrrec després d’onze 
anys. Els actes del diumenge 
es van tancar amb un ball a 
càrrec del grup Atlantic’s, que 
va omplir la sala de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal.

Més propostes de la Setma-
na de la Gent Gran
L’edició d’enguany de la Set-
mana de la Gent Gran es va 
obrir, el dissabte 25 de maig 
a l’església de Santa Maria, 
amb una missa cantada i un 
concert de l’Agrupació Coral 
La Llàntia. Les propostes van 
continuar el dilluns 27 de 
maig a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, amb l’espectacle del 
Juguem Plegats. Nens, pares 
i avis van passar una bona 

estona amb la participació 
en diferents tallers i jocs tra-
dicionals. També es va poder 
veure una representació dels 
alumnes de l’Institut de Vall-
bona d’Anoia amb el títol El 
velatorio lorquiano.
El dimarts 28 de maig, una 
vuitantena de poblatans i 
poblatanes es van aplegar al 
Teatre Jardí per jugar al bin-
go i berenar. Els guanyadors 
i guanyadores dels cinc bin-
gos que es van cantar van ser: 
Montse Bravo, Pepita Peñar-
roya, Juliana Alonso, Antoni 
Escudé i Rosa Riba, que va re-
bre com a obsequi un pernil. 
La següent proposta inclosa 
dins de la XX Setmana de la 
Gent Gran va ser una sorti-
da a Tarragona, el dimecres 
29 de maig. Una quarantena 
de persones van gaudir d’una 
visita guiada a la ciutat i d’un 
dinar a Torredembarra. El di-
jous 30 de maig, el ball amb la 
cantant Eli del grup A Vives 
Veus va omplir de nou l’Ate-
neu Gumersind Bisbal. 
En aquest mateix local, el 
dissabte 1 de juny a la tar-
da, un centenar de persones 
van riure amb els acudits de 
l’humorista Ramon i es van 
sorprendre amb la magnífica 
demostració de rock acrobà-
tic del grup Flip Flap. Com a 
resum de la XX Setmana de la 
Gent Gran es pot dir que va 
ser tot un èxit.

Gran èxit de participació a la XX 
Setmana de la Gent Gran

INTENSIUS 
D’ESTIU
ANGLÈS I 
JAPONÈS

Preparació d’exàmens per 
al juliol de Cambridge

curs 2019-20
Totes les edats

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

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

La Diputació de Barce-
lona inici aquesta set-
mana les obres de mi-

llora de revolts a la carretera 
BV-2135, entre els PK 0,0 i 
2,93 als termes municipals 
de Capellades i la Torre de 
Claramunt. L‘actuació, que 
té un pressupost de licitació 
de 486.455 euros i un termi-
ni d’execució de cinc mesos, 
té com a objectiu millorar les 
condicions de seguretat vià-
ria i augmentar la fluïdesa del 
trànsit i l visibilitat, així com 
afegir sobreamples als revolts 
i millorar la senyalització ver-
tical i horitzontal i el drenat-
ge de la via.
Aquestes actuacions ens con-
centren en tres trams: un pri-

mer tram entre el PK 0,540 i 
0,732, de millora de la doble 
corba esquerra-dreta, modifi-
cant el traçat i el drenatge. Un 
segon tram, entre el PK 0,950 
i 1,022, amb berma d’aclarida 
a l’interior de la corba i cune-
ta transitable formigonada, 
i un tercer tram entre el PK 
2,107 i 2,292, amb nou traçat 
en variant direcció al talús 
existent amb corba de transi-
ció i radi més gran per millo-
rar l’entrada al pont existent.
En el conjunt dels tres trams 
d’actuació s’adequarà la se-
nyalització vertical i horit-
zontal, així cm la col·locació 
e barreres als trams, l’ade-
quació i millora del drenatge 
existent i l’aplicació de mesu-
res correctores en els punt on 
s’ha actuat amb hidrosembra.

Inici d’obres de millora de 
revolts a la BV-2135 entre 
Capellades i la Torre

MONTBUI / LA VEU 

Durant aquesta setma-
na els alumnes dels 
centres educatius de 

Montbui han participat a la 
“3a Setmana de les Arts”, que 
es du a terme a la Sala Audi-
tori de Mont-Àgora.
Aquest dilluns van començar 
les activitats, amb un con-
cert d’orquestra a càrrec dels 
alumnes de segon de les esco-
les del municipi. 
L’endemà dimarts va tenir lloc 
una mostra d’”Art a l’institut”, 
a càrrec d’alumnes de sisè de 
les escoles de Montbui i tam-
bé de segon d’ESO de l’Insti-
tut Montbui. I el dimecres 5 
de juny s’organitzava una Ma-
tinal de Teatre a càrrec dels 
alumnes de cinquè curs de les 
escoles Antoni Gaudí, García 
Lorca i escola Montbou. Tam-
bé el mateix dimecres, però a 
partir de dos quarts de quatre 
de la tarda hi va haver l’espec-
tacle “Xefs” per als alumnes 

de P3, P4 i P5 de les escoles 
montbuienques i també per 
als de les Llars d’Infants. 
El dijous 6 de juny, en tres ses-
sions, es duia a terme l’activi-
tat “L’Institut fa teatre”, amb 
diferents representacions per 
a alumnes i les famílies. I el 
divendres 7 de juny s’organit-
zarà la tradicional cantata “El 
follet valent”, la qual anirà a 
càrrec dels alumnes de quart 
de Primària de les escoles 

Els centres educatius de Montbui 
celebren la Setmana de les Arts

Garcia Lorca i Antoni Gaudí i 
dels de sisè de l’Escola Mont-
bou.
La Setmana de les Arts comp-
ta amb l’organització de les 
escoles de Montbui Garcia 
Lorca, Antoni Gaudí i Mont-
bou, també l’Institut Mont-
bui, les Llars d’Infants Muni-
cipals, i compta alhora amb 
la col·laboració de les regido-
ries d’Educació i Cultura de 
l’Ajuntament montbuienc.

MONTBUI / LA VEU 

Diumenge al migdia 
va tenir lloc a l’Ajun-
tament de Montbui 

l’acte de recepció oficial al veí 
d’Iznájar Juan Pérez Luque, 
membre de l’entitat “Camio-
neros contra el cáncer”, que 
està portant a terme una par-
ticular “volta a Espanya” en 
dotze etapes per tal de recollir 
fons a benefici de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
(AECC). 
Juan Pérez va arribar a Mont-
bui pels volts de les 11 del matí, 
acompanyat per dos membres 
més de “Camioneros contra el 
cáncer”. Ho feia al volant d’un 
emblemàtic Pegaso 1065 L Eu-
ropa, de l’any 1970, completa-
ment preparat per a l’aventura.  
El camioner d’Iznájar està rea-
litzant una particular “Volta a 
Espanya” en 12 etapes amb el 

seu camió. Montbui va ser el 
punt d’arribada de la tercera 
etapa de la comitiva. Després 
d’estacionar els seus vehicles de 
forma excepcional davant ma-
teix de l’Ajuntament, van ser 
rebuts per un nombrós grup 
de montbuiencs i montbuien-
ques, i també per veïns origi-
naris d’Iznájar i residents a Ca-
talunya. No hi va faltar David 
Padilla, regidor de Turisme de 
l’Ajuntament d’Iznájar, institu-
ció agermanada amb Montbui 
i que dóna suport a aquesta ac-
tivitat, així com Adela Muñoz, 
presidenta de la junta local de 
l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer de Montbui.
Després de la rebuda informal 
a peu de carrer, les autoritats i 

els homenatjats es van dirigir 
a la sala d’Actes de l’Ajunta-
ment, on l’Alcalde en funcions 
de Montbui Teo Romero va 
voler agrair a Juan Pérez Lu-
que i a l’Ajuntament d’Iznájar 
“aquesta magnífica proposta, 
que realitzeu per una causa 
noble. Des de l’Ajuntament 
de Montbui sempre hem de-
fensat aquest agermanament 
amb Iznájar, que dura més de 
20 anys, i que ens ha donat uns 
grans fruits”. A Montbui sem-
pre hem volgut que els ager-
manaments fossin  a partir 
dels vincles de les persones del 
nostre municipi i podem estar 
orgullosos de dir que tenim 
unes relacions excel·lents entre 
ambdós municipis

Montbui va rebre el veí d’Iznájar Juan 
Pérez Luque

Està portant a terme 
una particular “volta 
a Espanya” per reco-
llir fons a benefici de 

l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’associació infantil i 
juvenil de teatre Xarxa 
Vilanova del Camí està 

d’aniversari. Aquest diumen-
ge celebrarà 20 anys des de la 
seva constitució com a entitat 
al municipi i han convidat 
la ciutadania a sumar-se a la 
festa amb un ampli programa 
d’activitats que compten amb 
la complicitat i col·laboració 
d’altres entitats locals relacio-
nades amb la cultura familiar.
Totes les activitats es faran a la 
plaça del Mercat però en cas 
de pluja es traslladaran a Can 
Papasseit. Els actes s’enceta-
ran a les 10 h amb un taller de 
percussió amb la col·labora-
ció dels Diables Els Cabrons 
de Vilanova. Simultàniament, 
Endinsa’t ha preparat dife-
rents tallers per a la quitxalla: 
pinta cares, ombres xineses... 
que donaran pas, a les 11 h, 
a un altre taller, en aquest cas 
de dansa urbana, gràcies a la 
col·laboració de l’associació 
Auntempo. Aquest és l’avan-
çament que ens feien  a Ràdio 
Nova; Maribel Cano, Mauri-
zio Riccio i Núria Soteras. 
Entre 10 i 11:30 h, els nens i 
nenes podran fer un dibuix 

sobre aquests 20 anys de Xar-
xa i participar en el sorteig 
d’una passi per a la propera 
temporada de teatre. El sor-
teig es farà en directe a la ma-
teixa plaça, cap a les 11:30 h.
Un dels plats forts d’aquest 
aniversari serà l’espectacle 
“Donem-li la volta al món” 
de la companyia Xiula, un 
espectacle fresc i atrevit, en 
el que transversalment es vi-
uen valors i emocions. En 
l’espectacle es combina músi-
ca, dinàmiques, jocs i sentit 
de l’humor per fer participar 
i ballar petits i grans.
Els Petits Cabrons, seran els 
protagonistes de posar el 
punt i final a aquesta festa 
d’aniversari tan especial que 
han preparat amb molta cura 
i il·lusió els actuals membres 
de Xarxa: Conxi Rebollo, Sil-
via Canas, Silvia González, 
David Roig, Mònica Roset, 
Maribel Cano, Maurizio Ric-
cio i Núria Soteras.

Xarxa Vilanova: 20 anys 
apropant el teatre als més 
petits

Gratitud i reconeixe-
ment per a Núria Oliva, 

Roser Català i Mercè 
Molas que van iniciar 
Xarxa ara fa 20 anys 
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VALLBONA D’A / LA VEU 

Avui divendres, Vall-
bona d’Anoia donarà 
el tret de sortida a les 

Festes del Roser, en honor a la 
seva patrona: la Mare de Déu 
del Roser, amb la celebració de 
diferents actes que combinen 
tradició i patrimoni entre un 
gran ventall d’activitats per a 
tots els gustos i totes les edats.
Entre tots ells destaca espe-
cialment el diumenge la Fira 
de la Garlanda i dilluns la ce-
lebració més simbòlica de les 
Festes amb el popular Treure 
a Ball, amb el Ball de la Gar-
landa.
Divendres tindrà lloc la inau-
guració de l’exposició Roser 
2019, una mostra dels tallers 
de puntes de coixí, patchwork, 
fang, decoupage i altres tre-
balls manuals. També es farà 
l’entrega de premis del con-
curs de cartells del Roser 2019 
i al vespre, a càrrec dels Dia-
bles de Vallbona, tindrà lloc el 
Correfoc.
Dissabte, els més matiners 
podran participar de la cami-
nada popular o del campionat 
local de boxes. Seguidament 
a la plaça hi haurà xocolata 
i jocs infantils i al migdia la 
presentació de la campanya de 
comerç “Enganxa’t al Roser”. 
A la tarda a la zona poliespor-

tiva activitats per a tothom: 
rocòdrom, tirolina, laser Tga, 
i altres, mentre, al casal tindrà 
lloc un especial bingo. El punt 
final del dissabte el posarà el 
concert amb Cesk Freixas, 
Jokb i DJ Alex.
Diumenge de 10 a 15 h se ce-
lebrarà la Fira de la Garlanda 
amb el mercat de botiguers i 
artesans del Roser, visites al 
nucli antic, tast de la garlanda 
i degustacions, mostra d’en-
titats, entre altres. A més hi 
haurà espectacles en viu, entre 
ells l’actuació de la coral Ara 
i Aquí i dels falcons de Vall-
bona d’Anoia. A la nit, teatre 
amb el Grup de Teatre de Jau-
me Calveras.
El dia del Roser, dilluns de 
Pasqua Granada, és la celebra-
ció festiva local més impor-
tant del calendari a Vallbona. 
Consisteix en la celebració de 
dos actes molt importants i 
vinculats entre si. Al matí, de 
marcat caràcter religiós, es fa 
el traspàs de càrrecs de les Ad-
ministradores al davant de la 
porta de la casa de cada una.
El traspàs es fa en presència 
del Mestre de Cerimònies i és 
simbolitzat per la donació de 
l’estadal (ciri bellament orna-
mentat) per part de cada Ad-
ministradora sortint a la nova 
administradora.
Seguidament, la comitiva for-

Vallbona d’Anoia celebra del 8 a l’11 de juny 
les Festes del Roser

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia, la Diputa-
ció de Barcelona, Ano-

iaComerç i Vallbona comerç 
posen en marxa del 8 de juny 
al 8 de setembre la campanya 
comercial ‘Enganxa’t al Ro-
ser’, amb l’objectiu d’incen-
tivar les compres als establi-
ments del municipi.
La iniciativa compta amb sis 
establiments participants, en 
els quals es pot demanar el 
pòster de les Festes del Ro-
ser. Per cada compra supe-
rior als 5 euros a aquests es-
tabliments, el client rebrà un 
cromo que podrà enganxar 
al seu pòster. La imatge del 
pòster és un dibuix de Vall-

bona d’Anoia en plenes Festes 
del Roser. Els cromos amb el 
quals es pot completar aquest 
dibuix representen elements 
característics del Roser, la ce-
lebració festiva local més im-
portant del calendari a Vall-
bona d’Anoia.
Entre tots els participants que 
portin el pòster complet a 
l’Ajuntament, on el validaran, 
se sortejarà un talonari de 
vals per gastar als comerços 
de Vallbona valorat en 200 
euros.
Els establiments participants 
són Bar La Brasa, Carnisseria 
Corral, Farmàcia Concep-
ció Font, Ferreteria Jumilla, 
Forn de pa i degustació, Neus 
Supermercat, Can Tiquet i 
Bar-Restaurant Cal Saumell.

Vallbona engega la 
campanya comercial 
‘Enganxa’t al Roser’

mada per les Quatre Adminis-
tradores- dues sortint i dues 
entrant- acompanyades dels 
joves Pabordes, el Mestre de 
Cerimònies, la Comissió de 
Festes, els músics es dirigiran a 
l’església on presideixen l’Ofi-
ci. Un cop finalitzat es va en 
processó amb la Mare de Déu 
del Roser pels Quatre carrers 

que formaven el nucli antic el 
poble. Acabada la processó, 
el Mestre de Cerimònies i els 
músics acompanyen les Ad-
ministradores a casa seva.
A la tarda, la celebració co-
mença amb el Llevant de Tau-
la de Roseres i Pabordes per 
les cases de tot el poble. Poc 
després ja amb el vestuari de 

gala es dirigeixen tots cap a la 
plaça de l’església on té lloc el 
traspàs de càrrecs de Roseres, i 
seguidament, el Ball de la Gar-
landa de Roseres i Pabordes.
Al vespre la festa continuarà 
i clourà les Festes del Roser 
2019 el concert i ball de gala 
amb la Cobla-orquestra Costa 
Brava.
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El passat diumenge 2 de 
juny va tenir lloc la 19a 
Trobada de Gegants i 

Capgrossos de Vilanova d’Es-
poia.
A la cita que se celebra cada 
primer diumenge del mes de 
juny,  hi van participar les 
colles dels Gegants i grallers 
de la Llacuna, els gegants de 
la Sagrera de Barcelona, els 
geganters de Sant Vicenç de 
Castellet, els gegants Vaca-
risses i la colla amfitriona, 
la dels gegants de Vilanova 
d’Espoia. 
La jornada va començar a les 
9.30 amb la plantada de les 
colles davant del centre re-
creatiu de Vilanova d’Espoia 
i benvinguda per part l’alcal-

de de la Torre de Claramunt, 
Jaume Riba acompanyat d’al-
guns regidors del consistori. 
Seguidament tots els parti-
cipants van gaudir d’un bon 
esmorzar de botifarra per, a 
les 12h iniciar la cercavila. 
La passejada va transcórrer 
cap al barri de la Serra i Es-
poia per arribar a la plaça de 
l’església on van tenir lloc els 
balls finals. Abans de finalit-
zar la trobada, Ajuntament i 
organitzadors de la trobada, 
l’associació del centre recrea-
tiu de Vilanova d’Espoia, van 
fer entrega d’un recordatori, 
una tassa amb la imatge dels 
gegants a tots els participants.
Els organitzadors ja tenen la 
fita posada a l’any que ve, en 
el que la trobada arriba a la 
vintena edició.

Vilanova d’Espoia 
celebra la XIX Trobada 
de Gegants i capgrossos

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Fer un mos al carrer i 
gaudir d’una estona de 
conversa amb el veï-

nat és el que torna a proposar 
la festa Viu la tapa, el pròxim 
cap de setmana. El passeig de 
la Indústria tornarà a acollir, 
dissabte, aquesta cita gastronò-
mica i de caire social que fan 
possible algunes entitats vila-
novines de la mà de l’àrea de 
Cultura. 
La proposta està oberta a totes 
les entitats, però enguany són 
5 les que s’han animat a accep-
tar la invitació que tot s’ha de 
dir, a banda d’acollir-la de bon 

grat, també ho fan amb les mà-
nigues arremangades, perquè 
dona força feina a l’hora de 
preparar les tapes que serviran 
a la població. 
Les que han volgut fer-ho en 
aquesta edició són: l’Associació 
Cultural Camp del Rei, el Cen-
tro Cultural Casa de Andalucía 
de l’Anoia, la Unión Cultural 
Extremeña Anoia, l’Esbart 
Dansaire Vilanova del Camí i 
l’Associació de Germanor. 
A partir de dos quarts de nou 
del vespre tindran la paradeta 
instal·lada al passeig de la In-
dústria per servir les diferents 
tapes cuinades, algunes sense 
sorpreses, perquè tenen plats 

Cinc entitats prepararan 2.500 tapes 
en una nova edició de la festa Viu la 
tapa a Vilanova del Camí

consolidats d’altres edicions 
que donen molt bon resultat, 
com la botifarra de l’Esbart 
Dansaire, la Banderguesa i hot 
dog del Camp del Rei o los ca-
llos, la prova i l’orella de porc 
de la UCE Anoia. L’Associa-
ció de Germanor farà morro i 
xoricets i la Casa de Andalucía 
no fallarà amb algun plat típic.
En total tenen previst elaborar 
unes 2.500 tapes. El preu dels 
tiquets serà de 5 euros per cada 
5 tapes i com és habitual es 
podran degustar en qualsevol 
dels estands.
La festa serà amenitzada amb 
l’actuació de “Los viejos rocke-
ros”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els Súpers, amb les ore-
lles èlfiques i la seva 
màgia, van aconseguir 

aturar el Senyor de les Ombres 
i van fer tornar els malvats als 
llibres. La Nenúfar i la Matoll 
van enviar un paquet superur-
gent amb un diploma per a 
cada Súper i tots els llibres que 
havien desaparegut a la bibli-
oteca vilanovina. Aquesta pri-
mera setmana de juny la bibli-
oteca farà una exposició amb 
els contes on surten malvats i 
la quitxalla se’ls podrà empor-
tar en préstec.
La Supernit a les bibliote-
ques ha estat organitzada pel 
Super3, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, amb la col·labora-

ció de la Diputació de Barce-
lona, la Diputació de Girona, 
el Consorci de Biblioteques 
de Barcelona i les biblioteques 
públiques municipals. 

Aquesta activitat té com a ob-
jectiu promoure la lectura i les 
biblioteques públiques entre 
el públic infantil. La Supernit 
vol fer arribar als més petits 
la importància i el poder de 
la lectura i introduir la figura 
del llibre en les històries tele-
visives dirigides al públic in-
fantil. Per fer-ho, el Super3 ha 
ideat novament una aventura 
multitudinària, simultània i 
transmèdia per tot el territori, 
en què els nens i les nenes par-
ticipants han hagut d’ajudar la 
família del Super3 a posar fi al 
pla malèfic del Senyor Pla, que 
en aquesta història ha adoptat 
el nom del Senyor de les Om-
bres i ha fet desaparèixer un 
determinat tipus de llibres de 
les biblioteques amb la finali-
tat de donar vida als monstres, 
malvats i altres protagonistes 
dels contes clàssics infantils.

Èxit total de la Supernit a la Biblioteca 
de Vilanova del Camí

LA LLACUNA / LA VEU 

Els amics de la ratafia de 
l’Anoia proposen una 
sortida, d’allò més salu-

dable, pels boscos i pels prats 
de la Llacuna, amb l’objectiu 
de recollir les herbes aromàti-
ques necessàries per elaborar 
aquest licor, i conèixer les pro-
pietats remeieres que amaguen 
cadascuna d’elles. Envoltats del 
bon ambient que caracteritza 
aquesta ja tradicional sortida, 
també podràs assessorar-te i 
resoldre qualsevol dubte que 
tinguis al voltant de l’elabora-
ció de la ratafia. 
Pels volts de Sant Joan és temps 
de ratafia, és temps d’aventu-
rar-se a la tradicional i apassio-
nant aventura d’elaborar la teva 
pròpia ratafia. I és que el procés 
d’elaboració de la ratafia està a 

l’accés de qualsevol amant dels 
bons licors de la terra. Tan sols 
cal mica de dedicació, constàn-
cia i amor per la tradició rata-
fiaire catalana. 
Els interessats poden assistir 
directament a la Plaça de la 
Llacuna a les 11 h d’aquest diu-
menge 9 de juny, des d’on sorti-
rà l’expedició ratafiaire. 

Sortida per collir herbes 
per elaborar ratafia a la 
Llacuna

D’INTERÈS PER A TOTS ELS 
VITICULTORS I AFICIONATS

A LA VINYA
Cellers Torres està realitzant un treball de 
recerca i recuperació de varietats ancestrals 
catalanes. 
Si coneixeu algun tipus de cep que no sigui 
una varietat habitual (Xarel·lo, Macabeu, 
Parellada, Carinyena, Ull de llebre, Cabernet, 
Sumoll, Merlot, Garnatxa,...) i sabeu on es troba 
o algun viticultor que la cultivi, us agrairem que 
ens ho comuniqueu a:

Montse Torres
Dpt. de Viticultura
Tel. 93.817.75.04

e-mail: mtorresv@torres.es
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D E   L’A N O I A

Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!

Pol Almirall Majoral 
de 4t de primària 
de l’Escola Montbou

L’autor de
la portada és
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MESTRES DE L’ESCOLA MOWGLI  

Arriba el final de curs i amb 
ell la necessitat de compagi-
nar el calendari laboral dels 
pares i mares amb les vacan-
ces escolars dels fills. Aques-
ta situació genera un cert 
neguit a les famílies: quines 
són les activitats més adequa-
des? L’apuntem sol o amb els 
amics?  Estarà preparat per 
anar de campaments? Podem 
comptar amb els avis o fami-
liars? 
És el moment en el que des-
plegueu agendes i voleu qua-
drar el calendari amb les acti-
vitats més adients perquè els 
vostres fills segueixin creixent 
i aprenent mentre gaudeixen 
d’un estiu inoblidable. Hi ha 
diferents alternatives, com 
ara els campaments, les colò-
nies o els casals d’estiu. Sigui 
quina sigui la que escolliu, 
ha de servir perquè els nens 
i nenes puguin passar-ho bé 
i fer nous amics, sovint en 
entorns diferents a l’habi-
tual, tot vivint enriquidores 
experiències.
A l’hora de decidir-vos, heu 
de tenir en compte diferents 
aspectes, com ara els tipus 
de casals, activitats o campa-
ments que hi ha per la zona, 

el preu, l’horari o l’edat dels 
vostres fills. Hi ha opcions 
per a totes les edats i per a 
tots els gustos. L’especialitza-
ció és cada vegada més gran. 
Podeu trobar-ne d’enfocades 
a l’estudi d’idiomes, esporti-
ves, de muntanya, tecnolò-
giques o musicals. També és 
molt habitual que els casals o 
campaments combinin acti-
vitats diferents. 
És molt important que invo-
lucreu els vostres fills a l’hora 
d’escollir les activitats perquè 
estiguin en concordança amb 

les seves aficions. Potser no 
són els horaris o la localitza-
ció que ens agradaria, però 
hem d’escoltar les preferènci-
es dels nens i invertir temps 
en trobar una activitat que 
se’ls adapti bé.
En tot cas, és important tenir 
en compte si els teus fills ne-
cessiten molta activitat o són 
més bé tranquils, si es troben 
més còmodes amb molta gent 
o en grups reduïts i també 
si els agraden més les acti-
vitats esportives, les de na-
tura o les relacionades, per 

exemple, amb l’art.
Segons els experts, no es pot 
parlar “d’edats idònies” per 
anar a un casal o a unes co-
lònies. “El que s’ha de procu-
rar és els objectius i activitats 
s’adiguin amb les edats dels 
nens i els seus interessos”, 
explica Segundo Moyano, di-
rector del Grau en Educació 
Social de la UOC. Quan són 
més petits, anar al casal que 
organitza l’escola -si és el cas- 
els ajudarà a sentir-se més 
segurs: coneixeran l’espai, a la 
majoria dels companys i, en 
moltes ocasions, alguns dels 
monitors. A l’hora de decidir 
si estan preparats per altres 
activitats, vosaltres sou qui 
millor els coneix. Hi ha nens 
que s’adapten i estableixen 
vincles ràpidament i d’altres 
que patiran més l’angúnia i la 
inseguretat. 
La ciutat d’Igualada i les seves 
poblacions veïnes ofereixen 
un amplíssim ventall d’acti-
vitats d’estiu. Des dels ajun-
taments, de les escoles, de les 
entitats de lleure, dels clubs 
esportius i d’entitats privades 
s’encarreguen de presentar 
una oferta que abarca a totes 
les edats i interessos. 

Per altra banda, la Generalitat 
també organitza el programa 
“L’estiu és teu” en el que or-
ganitza colònies per a nens i 
nenes de 5 a 16 anys en els di-
ferents albergs de Xanascat. 
També hi ha molta varietat 
de temàtiques per escollir: 
idiomes, multiesportives, 
d’astronomia, música, teatre, 
circ, etc.
Finalment, des de l’AMPA de 
l’Escola Mowgli també s’or-
ganitza l’Escola d’Estiu que 
enguany té com a títol “Viu 
Igualada”. Durant diverses 
setmanes s’ofereixen acti-
vitats de tot tipus a nens i 
nenes de 3 a 12 anys: tallers 
d’experimentació, ambien-
tals, excursions, bivac, acam-
pades, piscina, jocs d’aigua i 
un llarg etc. 
Qualsevol activitat d’estiu ben 
organitzada és un lloc per-
fecte perquè els vostres fills 
comparteixin idees, vivènci-
es i coneixements amb altres 
nens en un entorn diferent. 
Si la decisió és encertada, es-
taran garantides la diversió i 
un munt d’experiències emo-
cionals i educatives. Així que 
no ho dubteu i comenceu la 
recerca! 

Viu l’estiu!

Els delegats verds de l’Escola 
de l’Ateneu han participat de 
la Jornada d’intercanvi d’ex-
periències d’Escoles Verdes 
de l’Anoia, que s’ha dut a ter-
me al Museu de la Pell d’Igua-
lada.
Després de la benvinguda 
institucional a càrrec de la 
quarta tinent d’alcalde, la Sra. 
Patrícia Illa, i de la Sra. Paula 
Pérez del Programa Escoles 
Verdes, els alumnes de les di-
ferents escoles han preparat 
l’exposició de les experiències 
de caire mediambiental re-
alitzades a la seva escola per 
tal de donar-les a conèixer als 
altres companys. 
Al mateix temps, els mestres 
han pogut gaudir d’una xer-
rada de Juli Mauri, biòleg i 
cap de sostenibilitat del Parc 
Zoològic de Barcelona.
L’Escola de l’Ateneu hem 
presentat el treball sobre els 
plàstics que hem estat realit-
zant durant tot l’any. Una pe-

tita mostra sobre els orígens, 
propietats i impacte medi-
ambiental de l’ús abusiu dels 
polímers. Amb tot això, pre-
teníem conscienciar  la nostra 
comunitat i oferir alternatives 
a l’ús del plàstic en la nostra 
vida quotidiana.
En Sami, la Tina, la Júlia, el 
Jaouad i en Pau han sabut 
comunicar molt bé a la resta 

de participants les idees clau 
que, com escola, n’hem ex-
tret.
Aquests intercanvis entre es-
coles serveixen per diversifi-
car les propostes d’educació 
ambiental millorant l’acció 
educativa i, sobretot, sensi-
bilitzar-nos tots plegats de la 
urgència de respectar i tenir 
cura del nostre entorn.  

L’escola de l’Ateneu a la Fira de 
mostres d’escoles verdes

El passat 13 de maig, un grup 
d’alumnes de 1r d’ESO de 
l’Escola Pia d’Igualada van 
visistar les instal.lacions del 
setmanari de la Veu de l’Ano-
ia. A classe, des de l’optativa 
Descobrm l’actualitat,  van 
estar estudiant les notícies i 

els reportatges. Amb aquesta 
visita van poder  conèixer de 
prop la realitat d’un diari lo-
cal i comarcal.
Els alumnes van escoltar 
atentament les explicacions i 
per una estona van poder fer 
de joves periodistes.

1r d’ESO de l’Escola Pia 
visita La Veu
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El passat dijous 23 de maig 
de 2019, a la sala d’actes del 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL, es van lliurar els Pre-
mis Igualada Recerca Jove, 
que reconeixen els millors 
Treballs de recerca de Batxi-
llerat i de CFGS en els àmbits 
artístic, social i humanístic i 
científic i tecnològic.
Els alumnes de batxillerat de 
l’institut Joan Mercader van 
guanyar els primers premis 
de les tres modalitats. En la 
categoria cientificotecnològi-
ca, va guanyar Ot Godó amb 
el treball Domòtica, les llars 
del futur, tutoritzat per Jordi 
Farré, professor del Depar-
tament de Tecnologia. Jana 
Roca va ser premiada en la 
categoria social i humanísti-
ca amb el treball Morint per 
entretenir-te. Diferències en-
tres les orques en captivitat 
i llibertat, tutoritzat per Ino 
Rivera, professora del Depar-
tament de Llengua castellana. 
Anna De la Torre, en la cate-
goria d’Arts, va rebre també el 
primer premi amb el treball 
El llibre il·lustrat, tutoritzat 
per Núria Ferrer, professora 

del Departament d’Arts. El 
premi consisteix en un xec de 
300 euros a l’Abacus i l’estada 
a un Campus durant una set-
mana ofert pel Rotary Club.
D’altra banda, cal destacar 
que durant aquest curs altres 
alumnes de segon de Batxille-
rat de l’institut Joan Merca-
der han resultat premiats pels 
seus Treballs de Recerca. En 
l’àmbit científic, Aina Solsona 
va ser finalista als Premis als 
Treballs de Recerca de Batxi-
llerat de Química de la Uni-
versitat de Barcelona pel seu 
treball de recerca Fotosíntesi 
artificial, a més de ser selec-
cionada per exposar el treball 
a la Fira Exporecerca Jove 
2019. També en l’àmbit cien-
tífic, David Malpartida va re-
bre el reconeixement del Parc 
científic de la UB per la seva 
participació al programa Bat-
x2Lab amb el seu treball de 
recerca Nanopartícules per la 
cura del càncer. Pel que fa a 
l’àmbit tecnològic, Genís Mas 
va rebre menció en la 16a edi-
ció dels Premis Poincaré de 
la Facultat de Matemàtiques 
i Estadística UPC pel seu 

treball És possible guanyar 
al casino? I va rebre també 
menció especial del XIV Pre-
mi de Recerca per la Pau de 
la Universitat de Barcelona 
l’alumne del Batxillerat Artís-
tic Adrià Torras pel seu tre-
ball de recerca Guernica 2.0. 
La història es repeteix. Final-
ment, l’alumna del Batxillerat 
Humanístic Clàudia Solà va 
rebre un accèssit pel seu tre-
ball de filosofia L’autorefència 
i les paradoxes al premi de 

Filosofia Arnau Vilanova que 
convoca el Col·legi de Llicen-
ciats i Doctors en Filosofia i 
Lletres.
Així mateix, pel que fa a pre-
mis i reconeixements de Bat-
xillerat, cal mencionar que, en 
l’àmbit de les Arts Plàstiques 
i el Disseny, Adrià Torras va 
guanyar el concurs del Premi 
obsequi institucional orga-
nitzat per CCOO pel seu dis-
seny, d’entre vint obres pre-
sentades; mentre que Júlia 

Sánchez, del Batxillerat tec-
nològic, ha rebut una Beca 
d’Excel·lència Acadèmica 
(BEA) a la Universitat In-
ternacional de Catalunya 
per cursar estudis el curs 
que ve.
Cal felicitar tots els premiats 
per l’esforç i per la qualitat i 
excel·lència en els seus tre-
balls de recerca, que de ben 
segur hauran ajudat a des-
pertar les seves vocacions in-
vestigadores i acadèmiques. 

Els alumnes de l’institut Joan Mercader premiats 
als Premis Igualada Recerca Jove 19 

Els alumnes de 5è i 6è gau-
deixen tots els dimecres d’una 
classe d’instrument imparti-
da pel professor de vent fusta 
del Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada. Per a 
això, dividim la classe en dues 
perquè el grup sigui més re-
duït i l’atenció del professor 
pugui ser més individualitza-
da. Cada alumne pot triar en-
tre tres instruments: clarinet, 
saxòfon alt i flauta travessera. 
El col·legi s’ha fet càrrec de 
tenir tots els instruments a la 
disposició dels alumnes i els 
alumnes només han de com-
prar les canyes (en els instru-
ments que la necessitin) per 
temes d’higiene.
Aquesta activitat té grans be-
neficis per als alumnes. Hi 
ha nombrosos estudis que 
demostren que tocar un ins-
trument millora les habilitats 
del llenguatge, la memòria, la 
conducta o la intel·ligència 
espacial. Per si no fos prou, 
tocar un instrument millora 

l’estat d’ànim dels nens i la 
seva relació amb els altres. 
També millora la coordina-
ció, la disciplina i la respon-
sabilitat, ja que han d’ocu-
par-se del manteniment i 
cura de l’instrument. Tot això 
sense oblidar-nos del plaer 
que comporta tocar un ins-

Cicle Superior de la Institució Iguala-
da (Montclar Mestral) participen del 
projecte “Sona Escola”

trument i poder fer música 
en conjunt.
Sense cap dubte és una acti-
vitat amb un enorme nom-
bre de beneficis, molts d’ells 
ja es poden apreciar en els 
alumnes tan sols unes set-
manes després de començar 
l’activitat.

El passat dissabte es va ce-
lebrar, al Passeig Verdaguer 
d’Igualada, el mercat de coo-
peratives, creades pels alum-
nes de 5è de primària en el 
marc del programa Cultu-
ra emprenedora a l’escola, 
impulsat per la Diputació 
de Barcelona i coordinat a 
nivell local pels departa-
ments d’Ensenyament i de 
Dinamització Econòmica de 

l’Ajuntament d’Igualada. Les 
nostres cooperatives parti-
cipants han estat Imaginar 
per crear i Fullshop. A les 
nostres parades es van po-
der vendre els productes ela-
borats durant. Les parades 
van ser força visitades, i en-
tre altres vam rebre la visita 
de l’Alcalde i de la regidora 
d’Ensenyament en funcions, 
Marc Castells i Patricia Illa. 

L’Acadèmia Igualada al 
mercat de cooperatives
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El compostatge forma part 
del projecte d’Escola Verda 
com a acció medioamibiental 
de treball al centre.
Aquesta activitat està dirigida 
per l’alumnat de 5è i el Joan, 
mestre de l’escola i cap del 
grup de treball docent d’Es-
cola Verda.
Cada dia, un parell d’alum-
nes de 5è s’encarreguen de 
recollir les restes orgàniques 
(generalment peles de frui-
ta) del menjador de l’escola 
i abocar-les al compostador 
que tenim situat al bosquet 
de l’escola. Amb l’eina corres-
ponent, remenen la matèria 
orgànica amb l’estructurant 
(palets de fusta de branques 
primes de la tala d’arbrat del 
municipi).
Després de tot un curs esco-
lar, avui han obert el compos-

tador i han obtingut el com-
post.
Aquest compost l’han distri-
buït per tot l’hort de l’escola 
per tal que les plantes creixin 
i donin més i millors fruits; 
de fet, des de que aboquem 
el compost a l’hort, les plan-

Hem aconseguit compost a l’escola 
Pompeu Fabra

tes tenen un molt bon crei-
xement i els fruits són més 
abundants.
Una experiència mediambi-
ental d’èxit per a una Escola 
Verda com la nostra!
Felicitats als companys i com-
panyes que ho fan possible!

Els alumnes de 4t d’ESO han 
compartit un projecte lin-
güístic amb l’escola Alfred 
Delp Schule, han conegut els 
costums alemanys i han vi-
sitat Frankfurt i Heidelberg. 
S’emporten una gran experi-

Intercanvi del col·legi 
Monalco amb una escola 
alemanya

ència i unes grans amistats. 
Prèviament els estudiants 
alemanys ens van visitar i 
se’n van emportar un gran re-
cord de la nostra ciutat, de la 
nostra escola i de les famílies 
acollidores.

PRIMERA COLLITA DE 
L’HORT DE LA LLAR D’IN-
FANTS
La primera collita de l’hort no 
podia haver sigut més bona! 
Els ànecs vam collir els en-
ciams, els van rentar, olorar, 
amanir amb oli i al final els 
van tastar. 
Ja ho veieu, entre tots ho fem 
tot i anem omplin de noves 
i riques experiències el dia a 
dia dels nostres infants! 
I ara què hi plantarem? Al-
guns deien tomàquets, altres 
maduixes... 

AUDICIÓ A LA LLAR 
D’INFANTS
Els alumnes de 2n d’ESO de 
l’optativa de Conjunt Ins-
trumental van anar a la Llar 
d’Infants a oferir-los una au-
dició amb els xilòfons. El seu 
professor, el Martí, va dir: 
“Aquest és el públic més exi-
gent que hi ha”. I ja ho veieu... 
sembla que els va agradar 
molt! 
I és que la música és, proba-
blement, la millor via per ex-

pressar els sentiments!
L’HORT D’INFANTIL
A Infantil hem renovat el 
nostre hort de primavera, 
plantant maduixes, enciams 
i tomàquets cirerols “cherry”.
Ara a regar-lo i mimar-lo per-
què ens doni fruits!!!

3r DE PRIMÀRIA VISITA 
LA FÀBRICA CACAOLAT
A l’àrea de Ciències Socials 
seguim treballant els sectors 
de producció. Aquesta vegada 
hem visitat la fàbrica Cacao-
lat de Santa Coloma de Gra-
menet.
Els nens i nenes de 3r de pri-
mària han pogut conèixer el 
procés de transformació de 
les matèries primeres en pro-
ductes elaborats.
Després han gaudit d’una 
estona de joc amb els com-
panys.

VISITA A L’EMPRESA 
MESTRANS
Divendres els nens i les nenes 
de 3r vam visitar l’empresa 
Mestrans d’Igualada on ens 

van explicar moltes coses que 
desconeixíem del sector ter-
ciari (serveis i transports).
Va ser una visita sorprenent i 
molt interessant.

APADRINAMENT MATE-
MÀTIC

Els alumnes de 1r d’ESO van 
tornar a col·laborar en l’apre-
nentatge dels alumnes de 3r 
de primària. Van preparar 
activitats manipulatives per 
tal d’explicar-los les simetri-
es i les translacions.  També 
els alumnes de 4t de primària 
van tenir uns “professors” de 
matemàtiques molt especi-
als: els alumnes de 2n d’ESO. 
És una gran experiència tant 
pels petits com pels grans.

TEATRE EN ANGLÈS
Els nens i les nenes d’Infantil 
i de Cicle Inicial del Col·legi 
Maristes Igualada van gaudir 
d’una obra de teatre represen-
tada íntegrament en anglès. 
En aquesta ocasió es tractava 
de l’obra The vain little mou-

se, un espectacle basat en el 
famós conte La rateta presu-
mida. 
Aquestes iniciatives tenen 
com a finalitat fer més atrac-
tiu l’aprenentatge de l’anglès. 
I va resultar ser tot un èxit! 
Tots els alumnes van partici-
par activament en l’espectacle 
i van sortir entusiasmats.

EXPOSICIÓ CUIDA’T LES 
DENTS
Les nenes i els nens d’Infantil 
i Cicle Inicial han visitat l’ex-
posició itinerant de la Dipu-
tació de Barcelona “Cuida’t 
les dents” que ha estat instal.
lada aquests dies a la nostra 
escola. 

JORNADA “MARISMÀTI-
CA” A MALGRAT DE MAR
Avui ha tingut lloc la 1a Jor-
nada Marismàtica a Malgrat 
de Mar, organitzada pel col.
legi Maristes Sant Pere Cha-
nel. Hi han participat d’alum-
nes des de 5è de primària fins 
a 4t d’ESO dels 10 col.legis 
maristes de Catalunya. Rep-
tes i jocs matemàtics a resol-
dre per equips i categories. El 
nostre equip de 3r i 4t d’ESO 
ha resultat guanyador en la 
seva categoria. Felicitats! Tots 
hi hem guanyat en esforç, tre-
ball en equip i il.lusió!
ESCOLES VERDES
Els delegats verds de l’escola 

Activitats del col·legi Maristes Igualada

van participar en la Jornada 
d’Intercanvi d’Experiènci-
es de les Escoles Verdes de 
l’Anoia. 

ROBÒTICA
Els alumnes de robòtica de 4t 
d’ESO A l’àrea de tecnologia 
van construir un braç robò-
tic de 5 graus de llibertat, el 
màxim que es pot construir 
(5 motors que actuen d’arti-
culacions).

VIATGE A FRANÇA
Viatge del grup de francès de 
3r i 4t d’ESO a França.  Tou-
louse, la Cité de l’Espace, 
Albi, visita guiada a la fàbrica 
de l’Airbus, museu i Carcas-
sonne. Una fantàstica experi-
ència!

BÀSQUET
L’equip de Bàsquet Mixte va 
quedar 2n en les fases territo-
rials de Catalunya que van te-
nir lloc a Sant Adrià del Besòs 
i 1r de l’Anoia en els Jocs Es-
colars.
Felicitats! 
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Durant els cursos 2018-19 i 
2019-20 l’Institut Alexandre 
de Riquer (Calaf) ha assumit 
la coordinació d’un projec-
te Erasmus+ sobre els fona-
ments del món grecoromà 
en la configuració d’Europa. 
El projecte, titulat “Birds of a 
feather flock together. Classi-
cal origins of Europe” pretén 
aprofundir en l’empremta del 
món clàssic en l’Europa mo-
derna a nivell geogràfic, his-
tòric, lingüístic, urbanístic, 
social i tecnològic. Integren 
el projecte 4 centres: l’insti-
tut de Calaf (n’és el coordina-
dor),  la Scoala Gimnaziala 
Gheorge Popovici (Apateu, 
Romania), la Zakladni Skola 
(Brno, República Txeca) i el 
4rt Gymnasium Volou (Vo-
los, Grècia). Hi participen 
alumnes de 3r i 4rt d’ESO.
Durant aquest curs ja s’han 
realitzat 3 trobades de les 
quals la primera va cele-
brar-se a la tardor a Calaf 
(tema històric i geogràfic), la 
segona va tenir lloc a l’hivern 
a Romania (disseny i planifi-
cació urbanístiques) i la dar-
rera s’ha produït ara fa poc 
a Grècia (diversitat lingüís-
tica). Els alumnes que s’han 

desplaçat a Volos (Grècia) 
han treballat la varietat lin-
güística d’Europa posant una 
èmfasi especial en les llen-
gües dels països que integren 
el projecte: català, romanès, 
txec i grec modern, a part de 
l’anglès (llengua vehicular de 
les trobades). Com a base per 
a les presentacions orals han 
treballat amb programes com 
el Concept Maps i el Poster 
My Wall a part d’altres de més 
convencionals com el propi 
Power Point. 
L’acollida per part de les fa-
mílies gregues així com del 
centre educatiu mateix han 

estat excel·lents i els nois i 
noies que s’hi han desplaçat 
han pogut visitar Tessalònica, 
Atenes (Acròpolis i museu), 
Meteora i la pròpia Volos (te-
atre de Demetrias). 
Per al curs vinent resta la 
mobilitat de Brno (desembre 
/ herència social) i el projec-
te es clourà amb una darrera 
trobada de nou a Calaf cap al 
mes de març on es treballarà 
sobre l’herència romana en 
qüestions de mecànica i engi-
nyeria. De moment l’experi-
ència tant per part dels alum-
nes com dels professors és 
valorada com a molt positiva.

Classical Origins of Europe

El programa L’ofici d’educar 
d’Elisabet Pedrosa sempre 
ens aporta noves reflexions 
sobre l’educació, les famílies, 
els centres educatius i aposta 
per noves mirades pedagògi-
ques per viure en harmonia la 
vida.
Aquesta setmana ha dirigit la 
mirada cap a les arts escèni-
ques a l’aula. Amb el títol del 
programa: El teatre és eficient 
en la prevenció de l’assetja-
ment escolar, la professora 
Xesca Vela de l’Institut Vall-
bona d’Anoia explica les múl-
tiples aplicacions del teatre a 
l’hora d’aprendre. Diu la Xes-
ca que el teatre ha de tenir un 
espai en l’educació  de tots els 
joves, perquè és transversal. 
Es poden treballar diferents 
disciplines com l’expressió 
oral, la comprensió lectora, 
fins i tot les matemàtiques 
i contribueix a millorar el 
rendiment acadèmic, fomen-
ta l’alegria i l’esforç; el teatre 
uneix i desperta emocions 
compartides.
L’alumnat del centre, que ha 
participat en el projecte Cai-
xaescena, ha verbalitzat les 
seves experiències i aprenen-
tatge a la ràdio. Donar-los 
veu fa que el se aprenentage 
sigui validat i valorat. Han 
forjat un sentiment de per-
tinença d’un grup, de projecte 
en comú i fluïdesa comunica-
tiva. La força surt de les seves 
energies explosives que enge-
guen motivació intrínseca. 
També es parla dels diversos 
projectes on s’utilitza el tea-
tre com a vehicle transmissor 

de coneixement i descoberta 
pròpia. En el projecte ASAC, 
d’alumnat sensible a l’asset-
jament i al conflicte, la for-
mació es realitza a través de 
dinàmiques teatrals i de co-
aching, dins l’acció  SALUDA 
AMB EL COR!
La companyia NO RES teatre 
del centre sent que han gene-
rat sinergies molt positives a 
través del teatre. Aquest any 
s’ha creat aquesta companyia 
del no-res per engegar la cre-
ativitat, l’harmonia i sortir de 
la zona de comfort per acon-
seguir nous reptes.
Un altre projecte és el d’ADO-
LESCENA. Es tracta que el 
docents facin reflexió de com 
acompanyen als joves a l’ho-
ra d’assistir a un espectacle, 
abans, durant i després. És 
important generar espais en-
tre els adolescents per com-
partir allò que senten, allò 
que veuen i allò que els re-
mou. 
Saber mirar amb altres ulls 
una peça teatral, a través de 
nous coneixements culturals. 
Ampliem l’imaginari col·lec-
tiu a través de les bones pràc-
tiques teatrals.
Veure teatre és tan impor-
tant com fer-ne. Pep Farrés, 
director de la Mostra de tea-
tre d’Igualada també va par-
ticipar el el programa de rà-
dio. La Mostra ha de ser per 
la Comarca un gran referent 
artístic tant pels petits com 
per als joves, per a que el seu 
bagatge cultural els pugui en-
riquit emocionalment. 
Salut i bon teatre de qualitat!

El projecte de teatre de 
l’Institut Vallbona d’Anoia 
a Catalunya ràdio

El passat divendres 5 d’abril, 
es va constituir l’Ecocomitè 
de l’Institut Molí de la Vila de 
Capellades, òrgan format per 
membres de tota la comuni-
tat educativa (alumnes, pro-
fessors, direcció, PAE, pares, 
membres del consell escolar i 
representants i autoritats mu-
nicipals) que té per objectiu 
millorar la sostenibilitat del 
centre. L’estratègia consisteix 
en seguir una sèrie de passes 
com són la diagnosi inicial, 
per mitjà d’una auditoria, el 
disseny de plans d’acció per 
a resoldre les mancances que 
hi pugui haver i l’aplicació 
d’aquests, així com la poste-
rior difusió i avaluació dels 
resultats. Totes aquestes pas-
ses compten amb l’assessora-
ment del programa interna-
cional Ecoschools, que és qui 
dóna les pautes per millorar 
en la sostenibilitat dels cen-
tres educatius arreu del món, 
assessorament que és possible 
gràcies al suport econòmic de 

l’Ajuntament de Capellades.
Els plans d’acció elaborats 
per l’Ecocomitè es desenvo-
luparan al llarg de tres anys: 
en el primer es treballarà la 
gestió sostenible de l’aigua; 
durant el segon es millora-
rà la gestió dels residus; fi-
nalment, en el darrer any, 
el tema central serà l’estalvi 
energètic. La formació de 

L’Institut Molí de la Vila crea un Ecocomitè 
en el marc del projecte Erasmus+ per 
millorar la sostenibilitat al centre

l’Ecocomitè va estretament 
lligada al seguiment del 
projecte internacional Eras-
mus+ “Little steps make a 
big difference. Together, we 
take care of our home”, que 
l’Institut Molí de la Vila està 
desenvolupant, conjunta-
ment amb centres educatius 
de Polònia, Grècia, Roma-
nia, Eslovàquia i Turquia. 
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2n de Primària inicia el nou 
itinerari d’aprenentatge.
El passat divendres 26 els 
Casals vam iniciar el nos-
tre Itinerari d’Aprenentatge 
amb una activitat de llança-
ment molt divertida. L’acti-
vitat constava d’una petita 
gimcana pel claustre on vam 
haver de buscar i buscar per 
trobar pistes que ens ajuda-
rien a descobrir la pregunta 
vertebradora que ens ajudarà 
a investigar sobre el nostre 
IA. Així doncs, la pregunta 
“Com beneficia a la nostra 

salut tenir un hort?” ens per-
metrà treballar aspectes sobre 
hàbits saludables a través del 
nostre hort. 
Quina emoció!

Èxits esportius del cap de 
setmana!

Aquest cap de setmana ha si-
gut tot un èxit, esportivament 
parlant.
D’una banda, la Judith Elvira, 
el Guillem Ferrer, la Mònica 
Beshay, la Marina Beshay i 
el Genís Gómez van recollir 
el premi del concurs cultu-
ral-esportiu del Consell Es-

portiu de l’Anoia.
Moltes felicitats a tots ells pels 
bons dibuixos i la seva impli-
cació en el projecte, així com 
també al mestre de plàstica en 
Cels Codina.
D’altra banda, els nostres 
equips de bàsquet escolar van 
participar a les finals comar-
cals que es van celebrar a la 
Sala de Barri del Pavelló de 
Les Comes. Tant les infantils 
com les cadets van perdre les 
semifinals, però van guanyar 
el 3r i 4t lloc. Cal felicitar-les 
a totes per la bona temporada 
que han realitzat i l’èxit que 
significa haver arribat a dis-
putar les finals. Gràcies Pia 
Homs i Sara Solé per la bona 
feina que heu fet durant tot el 
curs.

Entrega de premis del 7è 
concurs de dibuixos mate-
màtics ABEAM.
L’entrega de premis del 7è 

concurs de dibuixos matemà-
tics ABEAM ha estat un èxit, 
dues guardonades amb el 1r 
PREMI, la Xènia Farré de 3r 
de primària a la categoria C i 
Gisela Ramírez de 6è de pri-
mària a la categoria D.
Hi participen unes 43 escoles, 
i hi ha unes 200 obres, apro-
ximadament, presentades a 
cada categoria.
Moltes felicitats!

Xerrada nutricional.
El diumenge 5 de maig, dia de 
la Mare, l’AMPA de l’Escola 
Pia d’Igualada va organitzar 

Activitats de l’Escola Pia

una caminada a Montserrat, 
on 60 persones van partici-
par-hi.
Els més valents van sortir a les 
4:00h de la matinada d’Igua-
lada. A les 8.00h vam esmor-
zar tots junts a Can Massana, 
coca i xocolata que ens va 
portar membres de l’AMPA i 
d’aquí fins a Santa Cecilia on 
ens van afegir els més menuts 
de l’Escola i ja amb moltes ga-
nes finalment arribada al Mo-
nestir de Montserrat.
Una molt bona experiència 
que de bon grat repetirem el 
curs vinent.

Després de varis anys, es va 
celebrar al gimnàs de la nos-
tra escola  la V Tarda de les 
Arts.
Durant l’acte es va fer entre-
ga dels premis del Concurs 
de Pintura als guanyadors 
de cada curs. Aquest any, els 
alumnes de 1r a 4t de primà-
ria el tema comú va ser “El pe-
tit Príncep” i pels alumnes de 
5è i 6è va ser “La llegenda de 
Sant Jordi”. Un grup de pares 
de Primària i professors van 
fer de jurat a l’hora d’escollir 
els dibuixos guanyadors.
La Coral de Primària va par-
ticipar en l’acte amb un petit 
repertori de cançons i final-

ment, els alumnes de sisè de 
primària  van deleitar a les fa-
mílies amb una representació 
de teatre de dues obres: “La 
sopa de pedra” i “La llegenda  
Així mateix, la festa va ser-
vir per commemorar el “pas 
de l’equador” dels alumnes 
de sisè i per felicitar-los en 
aquest final d’etapa a la pri-
mària i per encoratjar-los de 
cara a la nova etapa que ence-
taran de cara el curs vinent: la 
secundària.
A l’acabar la festa, tots els 
alumnes, professors i pares 
assistents van berenar plegats 
al pati de l’escola.

La Institució Igualada 
(Montclar Mestral) cele-
bra la V Tarda de les Arts

La setmana passada, el co·legi 
Monalco va celebrar la Setma-
na de la Salut, activitat que s’en-
globa dins el programa SI!, un 
programa educatiu de promo-
ció de la salut dirigit a infants 
i joves de 3 a 16 anys per dis-
minuir els riscos de malalties 
cardiovasculars.
Tenint en compte que els hà-
bits apresos durant la infància 
i la joventut es mantenen en 
l’edat adulta, durant l’any es fan 
activitats i reptes del programa 
que culminen amb la setmana 
de la salut. Amb una visió glo-
bal de la formació integral de la 
salut, el Programa SI! incideix 
en quatre components bàsics 
interrelacionats: l’adquisició 
d’hàbits d’alimentació saluda-
ble, el desenvolupament d’acti-
vitat física, el coneixement del 
cos i del cor, i la gestió emoci-

onal com a factor de protecció 
envers les addiccions.
Així, els nens i nenes d’infantil 
van realitzar la setmana passa-
da el taller “M’agrada el meu 
cos”, una caminada al Parc 
Central, una xerrada sobre 
la salut impartida per pares i 
mares de la classe i uns tallers 
de fem gelats saludables amb 
fruita i un altre de decoració 
d’ampolles.
Els nens i nenes de cicle mit-
jà, al llarg  d’aquesta setmana 
també van fer activitats vin-
culades a aconseguir part dels 
reptes del programa SI, com 
una caminada al mirador de 
Montserrat i van plantar her-
bes aromàtiques al pati. Per la 
seva part, els alumnes de cicle 
superior, van fer una caminada 
per L’Espelt, van realitzar un 
mural de plantes aromàtiques 

El Col·legi Monalco celebra la setmana 
de la salut

i un taller d’investigació per 
grups d’aquesta tipologia de 
plantes. Els més grans, els nois 
i noies de l’ESO, van fer una ca-
minada a Can Titó, la xerrada  
“Addiccions: tabac i alcohol”, el 
taller “M’agrada el meu cos” i 
un vermut saludable.
El col·legi Monalco participa 
en aquest programa de pro-
moció dels hàbits saludables 
conscient que el principal fac-
tor de risc cardiovascular, tant 
en adults com en edat infantil, 
és l’obesitat juntament amb els 
factors associats com la diabe-
tis i la hipertensió, fruit d’una 
alimentació inadequada d’uns 
nivells baixos d’activitat físi-
ca. En aquest sentit, Monalco 
aposta pel foment dels hàbits 
saludables com a part del seu 
programa educatiu.
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El passat dia 6 de maig es va 
celebrar al CCCB de Barcelona 
l’acte de lliurament de premis 
del concurs NanoEduca, en 
què van ser premiats els alum-
nes de 4t d’ESO de l’institut 
Joan Mercader entre diferents 
instituts de tot Catalunya.
NanoEduca és un progra-
ma dissenyat per introduir la 
nanociència i la nanotecno-
logia a l’alumnat i professorat 
de secundària i batxillerat. Les 
entitats impulsores d’aquesta 
iniciativa són la Universitat 
de Barcelona (UB), l’Institut 
Català de Nanociència i Nano-
tecnologia (ICN2), la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i el CESIRE del Depar-
tament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. La 
nanotecnologia (dedicada al 
control i manipulació de la ma-
tèria a una escala menor que 
un micròmetre, és a dir, a nivell 
d’àtoms i molècules) té un im-
pacte creixent en la nostra vida 
diària. Per això, el programa 
NanoEduca vol donar a l’alum-
nat i al professorat les eines per 
entendre aquests canvis i deba-
tre’n les implicacions de futur.
El concurs Nanoeduca, adreçat 

als alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r 
de batxillerat de tot Catalunya, 
consistia en la presentació d’un 
pòster (i 3 vídeos) per part d’un 
equip format per un màxim de 
cinc alumnes. En aquests pòs-
ters i vídeos els alumnes mos-
traven les seves experiències i 
proposaven nanoreptes. L’ins-
titut Joan Mercader va fer una 
selecció prèvia entre els quatre 
grups de ciències de 4t d’ESO 
per triar el millor pòster i el 
millor nanorepte. El projecte 
seleccionat va ser el de l’equip 
format pels alumnes Elena Ba-
lici, Aina Carrique, Aleix Ca-
sals, Joel Grados i Pol Tiscar, 
i va resultar el guanyador del 
concurs. Defensat amb solvèn-

L’Institut Joan Mercader guanya el 
Concurs NanoEduca 

cia davant del públic i del jurat, 
consistia en la creació d’una 
alarma contra incendis fores-
tals utilitzant nous materials 
elaborats amb nanotecnologia. 
El premi ha estat una maleta 
del kit de pràctiques de nanoci-
ència per al centre i un objecte 
informàtic de vitrina, signat pel 
físic francès Albert Fert, Premi 
Nobel de Física del 2007; a més 
d’una samarreta commemora-
tiva per als alumnes. 
Cal felicitar l’equip guanyador, 
els professors de ciències Mer-
cè Cartañà i Jesús Ventura, i tot 
l’alumnat que ha participat en 
el projecte per l’esforç i la feina 
ben feta que han merescut gua-
nyar el Concurs d’enguany. 

Des de l’equip educatiu de 
l’Escola Bressol Municipal 
l’Espígol d’Igualada hem po-
sat en marxa, al llarg d’aquest 
curs 2018-2019, una aula 
d’estimulació sensorial.
El projecte en un equipament 
com és la nostra llar munici-
pal, es justifica perquè creiem 
que és necessari introduir 
nous elements i situacions 
d’aprenentatge a l’escola per 
tal de treballar l’educació 
inclusiva i l’atenció precoç, 
oferint nous aprenentatges a 
partir d’espais significatius i 
vivencials. 
Aquest espai ens permetrà 
motivar i responsabilitzar als 
infants partint dels seus inte-
ressos, fent servir materials 
específics de llum i foscor, 
així com possibilitar-los el 
domini de tècniques instru-
mentals i estratègies que afa-
voreixin la seva participació 
activa, crítica i creativa, a més 
d’atendre millor a infants que 
requereixen una atenció es-
pecial a partir de propostes 
d’estimulació sensorial. 
L’aula d’estimulació sensori-
al és una sala amb materials 
determinats dissenyats per 
oferir estímuls visuals, tàctils, 
auditius... controlats,  que  
ajudin a millorar l’assimila-
ció de la informació sensorial  
així com la seva relació amb 
l’entorn i els aprenentatges.
Les activitats que es duran a 
terme dins aquest espai estan 
pensades per oferir un ventall 
ampli de capacitats que inclo-
uen el treball d’estimulació 

somàtica, vibratòria, vestibu-
lar, tàctil i hàptica, així com 
aspectes de comunicació i 
llenguatge, a més d’afavorir la 
percepció, en la globalitat de 
la persona, i la integració dels 
estímuls. Tanmateix, oferirà 
l’oportunitat de manipular, 
explorar i interactuar amb 
l’objecte i facilitarà la interac-
ció del nen amb el seu voltant 
més immediat. 
Per a l’equip de l’escola, la 
creació d’aquesta aula és un 
recurs que ens permetrà fer 
més acuradament un treball 
d’estimulació, acolliment i 
creació d’ambients amb fos-
cor i lluminositat. 
Les activitats que es progra-
maran al llarg del curs estaran 
pensades per dur-les a terme 
en petits grups, dividint l’aula 
en dos i permetent-nos treba-
llar de manera personalitzada 
i més significativa.
Així doncs, amb aquest nou 
projecte pretenem millorar 
encara més l’educació a l’eta-
pa 0-3, oferint una eina que 
podrà ser utilitzada per tots 
els nens i nenes de la nostra 
Escola Bressol. 
Els mestres i educadors/es de 
la llar d’infants iniciaran una 
formació sobre aules d’esti-
mulació sensorial per a esco-
les bressol durant aquest curs 
impulsat per Fundació Pere 
Tarrés, empresa que gestiona 
la llar municipal.  

Equip de la Llar d’Infants 
Municipal l’Espígol.

Un nou espai sensorial a 
l’escola bressol municipal 
l’Espígol

Adéu a una altre promoció de 
batxillers. Cada curs acomia-
dem una promoció i any rere 
any van passant alumnes, his-
tòries, records inoblidables, 
on cadascun d’ells aporta 
quelcom diferent.
Enguany els alumnes de 2n de 
Batxillerat han comptat amb 
la presència a l’acte del regi-
dor de cultura en funcions de 
l’Ajuntament d’Igualada, Sr. 
Pere Camps, el qual ha actuat 
com a padrí dels nous batxi-
llers. Del seu discurs hauran 

tret allò que podran utilitzar 
al llarg de la seva vida estudi-
antil i laboral.
És impactant veure a tots els 
nous batxillers asseguts, arre-
glats, atents a les paraules dels 
oradors. Però al llarg dels dos 
intensos anys de suor i colzes, 
de hores i hores intempesti-
ves d’esforç i tasses de cafè, 
finalment s’ha acabat l’etapa. 
Encara ens queda la gran tra-
vessa de la Selectivitat….
Aquí estan presents futurs 
enginyers, biotecnòlegs, eco-

Els nostres graduats de batxillerat de 
l’Acadèmia Igualada

nomistes, psicòlegs, advocats, 
periodistes… El futur està a 
la volta de la cantonada. Ara 
els hi toca canviar la societat i 
ser partícips d’aquesta i posar 
cadascun d’ells el seu granet 
de sorra.
Només ens queda des dels 
que formem part de l’equip 
educatiu de l’Acadèmia desit-
jar-vos unes bones vacances 
abans de començar el nou 
trajecte. SORT en majúscules, 
SORT!!!!
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A Igualada tenim la sort des 
de ja fa una colla d’anys, de 
poder gaudir d’unes activitats 
musicals molt ben pensades 
adreçades a les escoles i orga-
nitzades per l’Escola Munici-
pal de Música. Fins i tot van 
més enllà de l’àmbit musical i 
inclouen propostes plàstiques 
fetes pels professors de l’Esco-
la d’Art Gaspar Camps.
Quan anys endarrera se’ns van 
fer les primeres propostes vam 
sospesar si compensava el fet 
que participar-hi implicava 
destinar un grapat d’hores de 
treball de preparació a la clas-
se i des d’un primer moment 
l’equip de mestres de l’Escola 
Ateneu vam tenir clar que en 
volíem gaudir per poder aug-
mentar les experiències musi-
cals dels nostres alumnes.
La primera activitat que es va 
oferir fa més de quinze anys és 
la de la Cantata, adreçada als 
nens i nenes de quart de Pri-
mària. Aquesta és una opor-
tunitat única per a molts dels 
alumnes de poder participar 
en un concert cantant amb 
mes de tres-cents companys 
unes mateixes cançons que 
tots han estat preparant a l’Es-
cola i acompanyats el dia del 
concert per un grup de mú-
sics professionals. El benefici 
és doble per als infants i per 
a les seves famílies que poden 

assistir com a públic.
Des de fa uns tretze anys, a la 
cantata, s’hi va sumar una ac-
tivitat adreçada als alumnes 
de segon de Primària, anome-
nada Udi, Unitat didàctica in-
terdisciplinar. Durant aquests 
anys les propostes han estat 
molt variades: treball de mo-
viment-dansa, cantata, can-
çons compostes pels infants o 
bé per músics amb molta ex-
periència, percussió corporal, 
etc. La trobada per a la posada 
en comú que es fa a Vilanova 
del Camí, aporta un extra de 
motivació pels alumnes.
En les dues activitats comen-
tades, l’infant és el protago-
nista de la música, ell és el 
subjecte musical. Això és molt 
interessant com a experiència 
musical personal, però si hi 
podem afegir altres models en 
què l’infant és observador, fa 
de públic, com en el cas d’un 
concert, aleshores tindrà una 
visió més global del fet musi-
cal. Aquest és el cas del Con-
cert Escolar de la JOSA aleví 
(Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia). Per als alumnes de 
Cicle Mitjà, tercer i quart de 
Primària, representa l’opor-
tunitat de veure en directe al 
Teatre de l’Ateneu una orques-
tra amb instruments de corda, 
vent fusta, vent metall i per-
cussió, integrada per nois i no-

ies no gaire més grans que ells 
i per tant fàcilment s’hi poden 
veure representats. El reperto-
ri del concert de cada any va 
variant, però darrerament es 
tracta d’una història narra-
da on l’orquestra hi va posant 
l’ambient sonor. Sovint se’ns 
demana que preparem unes 
cançons i aleshores l’experièn-
cia ja es total, des de la platea 
del Teatre, els alumnes inter-
preten amb l’orquestra les can-
çons, tot seguint les indicaci-
ons del director de la JOSA. La 
proposta ens permet a l’hora 
treballar els hàbits d’assistèn-
cia a un concert, com ens hem 
de comportar, el respecte als 
músics i la seva feina, l’escolta 
atenta, el silenci, etc.
La darrera de les propostes 
és el SonaEscola. Amb aquest 
projecte, els alumnes de Ci-
cle Superior, cinquè i sisè de 
Primària, tenen l’oportunitat 
de treballar una estona a la 
setmana amb un professor de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca. L’Escola Ateneu Igualadí 
vam escollir fer instrumental 
Orff (percussió amb xilòfons, 
metal·lòfons, carillons) i així 
poder culminar el treball que 
ja es fa en aquest sentit des del 
Parvulari fins a Cicle Mitjà. El 
final dels dos cursos de projec-
te es clou amb la participació 
en un concert variat al Teatre 

de l’Ateneu on les famílies i els 
mateixos alumnes poden veu-
re mostra d’altres Escoles com 
guitarres, violins i violoncels, 
batucada, teclats, etc.
Aquest darrer any també hem 
iniciat una proposta conjunta-
ment amb AMPA de l’Escola. 
El mes passat vam  realitzar 
una sortida a l’Auditori de 
Barcelona per veure “Histò-
ries Elèctriques”. Va ser una 
audició molt interessant on 
vam poder conèixer instru-
ments diferents com el makey 

L’Escola Ateneu Igualadí participa en els projectes musicals

makey, un tuvabox o un xin-
xetòfon acompanyant uns 
efectes visuals espectaculars. 
Va ser una sortida molt maca 
i familiar.
És amb activitats com aques-
tes que podem oferir als 
nostres alumnes un bagat-
ge musical ric i ple de con-
tingut significatiu i a l’hora 
plaent per ells; una maleta 
plena de música feta i com-
partida per ells, que aniran 
acabant d’omplir al llarg de 
la seva vida.

Durant aquest trimestre, els 
alumnes de 3r de primària 
hem estat treballant el projec-
te interdisciplinari de la ciu-
tat d’Igualada.
Com a cloenda del projecte, 
hem aprofitat el programa 
“Caminant per Igualada” im-
pulsat per l’Ajuntament per 
promoure l’activitat física i 
hem fet una caminada pels 

carrers de la ciutat. 
Cada grup cooperatiu ha 
portat un mapa de la ciutat 
on anàvem marcant el re-
corregut que anàvem fent, i 
d’aquesta manera hem treba-
llat l’orientació.
Hem pogut conèixer una 
mica més la ciutat d’Igualada, 
hem fet esport i ens ho hem 
passat d’allò més bé!”

L’Acadèmia Igualada 
camina per la ciutat

Com ja es va publicar a l’an-
terior número, el passat 7 de 
Maig va tenir lloc al local dels 
Moixiganguers d’Igualada la 
Fira professional EXPOSC-
HOOL organitzada per  BU-
REAU VALLÉE IGUALADA.
La fira que estava dirigida a 
tots els professionals del mon 
educatiu, i va comptar amb 
la participació de més de 30 
marques de primer ordre tant 
del sector de material escolar 
com d’Informàtica.
L’organització va ser tot un 
èxit, i els assistents van des-
tacar l’interès que tenia tot el 
material que es poder mos-
trar i l’atenció rebuda per part 
dels expositors, a més de la 
orientació de la mateixa, vo-
lent mostrar la part més ha-
bitual com potser el material 
escolar, i la part més innova-
dora, com potser el material 
informàtic com a suport edu-
catiu a les aules.
Tal i com estava previst, 

posteriorment es va realitzar 
un sorteig de diferent tipus 
de material que van cedir els 
mateixos expositors, i els gua-
nyadors ja han pogut passar a 
recollir-los per la mateixa bo-
tiga de  BUREAU VALLÉE.
Desprès de les valoracions 

Reeixida Fira Exposchool

tant dels expositors com dels 
assistents, es preveu poder 
repetir-la cada dos anys, in-
tentant poder afegir nous ex-
positors, més activitats per tal 
de fomentar una participació 
més activa per part dels assis-
tents



COMARCA  |  37Divendres, 7 de juny de 2019

CAPELLADES / LA VEU 

El passat dijous, el Con-
sell d’Infants de Cape-
llades va celebrar l’acte 

de cloenda d’aquest curs. Al 
llarg de l’any els consellers i 
conselleres de 5è i 6è de les 
escoles de Primària han tre-
ballat de valent per fer un 
anàlisi de l’urbanisme de Ca-
pellades amb ulls d’infant i 
han proposat millores també 
amb la veu dels seus com-
panys/es de l’aula.
Per poder realitzar aquest 
projecte de Camins Segurs, 
hem comptat amb l’ajuda de 
professionals externs conei-
xedors d’aquest tema. D’una 
banda, Urbanins, que ens va 
ajudar a pensar dissenys grà-
fics i posar en ordre totes les 
propostes. I d’altra banda, 
la tècnica d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, que ens va aca-
bar de concretar allò que era 
normatiu i allò que era millor 
no fer-ho segons l’urbanisme 

de Capellades.
Aquesta primera fase va ser 
presentada pels mateixos in-
fants a l’últim Ple de l’Ajun-
tament abans d’eleccions, 
la qual va ser aprovada per 
unanimitat per tal que totes 
aquelles propostes es puguin 
materialitzar i es puguin apli-
car a mitjà termini.
Dijous, els consellers i con-
selleres van expressar allò 

que havien après durant tot 
aquest any davant de les fa-
mílies, d’alguns companys de 
classe, de representants do-
cents dels centres educatius 
i de la regidora d’Educació, 
Susana Moreno. Acomiadem 
aquells que l’any que ve ja 
comencen la nova etapa de 
l’Institut i animem als actuals 
consellers de 5è a seguir dins 
del nostre Consell d’Infants.

S’entreguen els diplomes del Consell 
d’Infants

CAPELLADES / LA VEU 

El Festival d’Orgue de 
Capellades acabarà 
aquest diumenge amb 

el quart i darrer concert. “De 
França a Montserrat” ha vol-
gut plantejar un paral·lelisme 
entre els compositors france-
sos i belgues del principi del 
segle XX amb els compositors 
catalans de la mateixa època, 
partint de la base que molts 
compositors catalans van tenir 
i han tingut una relació més o 
menys directa amb l’ambient 
musical francès.
El recital anirà a càrrec de l’or-
ganista Jonatan Carbó i el cor 
de noies Exaudio, format per 
trenta-dues noies que canten 
sota la batuta d’Esteve Costa.
Aquest diumenge més d’una 
setantena de persones han 
gaudit del concert dels alum-
nes de darrer curs de l’Escola 
Superior de Música de Catalu-
nya (ESMUC), acompanyats 
a l’orgue pel seu professor, 

Òscar Candendo, també or-
ganista de la catedral de Sant 
Sebastià.
Pedro Aguiló, Víctor Hernán-
dez i Berenguer Montserrat 
han estat els primers alumnes 
escollits per protagonitzar una 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Capellades i l’ES-
MUC, que té voluntat d’allar-
gar-se molts anys.
El virtuosisme d’aquestes tres 
professionals va permetre al 
públic gaudir amb Bach, Men-
delssohn i Messiaen.

Diumenge, el Cor Exaudio 
al Festival d’Orgue

CAPELLADES / LA VEU 

La regidoria de joventut 
de l’Ajuntament de Ca-
pellades tanca el Pro-

jecta’t, el procés participatiu 
juvenil del passat mes de març 
de 2019.
Durant els mesos de febrer i 
març es va realitzar el Projec-
ta’t, un procés participatiu im-
pulsat per la regidoria de jo-
ventut i Portacabot – empresa 
de suport vinculada a la Dipu-
tació de Barcelona -. L’objectiu 
del procés era donar veu i pro-
tagonisme a la població juve-
nil de Capellades, així com el 
teixit associatiu existent, per 
tal de posar al centre les seves 
necessitats, problemàtiques i 
propostes.
Per posar-ho a la pràctica, es 
van fer dues accions. Per una 
banda, una trobada que tenia 

per objectiu detectar les neces-
sitats i fer propostes d’accions 
de caire juvenil pel municipi. 
D’altra banda, es va enviar un 
formulari d’opinió personal al 
màxim de persones joves, pre-
nent com a objectiu: “recollir 
el punt de vista de les persones 
joves  en relació a espais, ser-
veis i activitats que manquen 
al municipi”.
Un cop recollits tots els resul-
tats, Portacabot va redactar 
un informe contextualitzant 
el col·lectiu juvenil de Ca-
pellades i extraient les idees 
principals d’aquest procés 
participatiu. L’informe final, 
validat per la regidoria de Jo-
ventut, permetrà consolidar 
un pla d’acció a mitjà termini 
en l’àmbit de la joventut, així 
com tenir una primera di-
agnosi per al següent Pla Lo-
cal de Joventut.

Es tanca el procés 
participatiu Projecta’t

CAPELLADES / LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona ha donat una 
subvenció de 10.000 

a l’Ajuntament per executar 
diferents actuacions a les 
cruïlles de Capellades.
Aquesta és una interven-
ció que es farà en part per 
la Brigada i en part per una 
empresa externa al llarg del 
2020.
Segons preveu el projecte, hi 
haurà actuacions a les cruï-
lles dels carrers Dr. Fléming 
i Amador Romaní, Sarrià de 
Ter amb Fossar i a la sortida 
del Marquès de la Pobla pel 
carrer del Carme.
Tots aquests punts estan re-
collits dins el Pla de Segure-
tat Viària com a espais on cal 

millorar. A la cruïlla entre el 
carrers Flèming i Amador 
Romaní es faran els carrils 
de trànsit rodat d’igual am-
plada, ampliant també les 
voreres. El conjunt de l’en-
creuament quedarà elevat i 
es posaran dos passos de vi-
anants. Nova senyalització, 
viària i horitzontal.
En el cas del carrer Sarrià 
de Ter amb Fossar, on hi ha 
la llar d’infants, es traurà el 
xamfrà i es crearà una vore-
ra en forma d’orella, per ei-
xamplar l’espai de vianants; 
es posarà un nou pas de via-
nants i es rebaixarà la vorera, 
que haurà de ser més ampla. 
La senyalització reflecti-
rà que es tracta d’una zona 
de màxima precaució per la 
proximitat de la llar d’infants 

i l’institut.
La zona de l’escola Marquès 
de la Pobla per la part del 
carrer del Carme necessita 
fer un pas elevat redistribuir 
els aparcaments, reconfi-
gurar les voreres, protegir 
els límits entre calçada i vo-
rera. La senyalització nova 
en aquest espai recollirà la 
proposta dels Camins Se-
gurs que han fet els alumnes 
del Consell d’infants aquest 
curs. 

Actuacions a les cruïlles del Pla de 
Seguretat Viària 

Les actuacions es po-
dran dur a terme grà-

cies a una subvenció de 
10.000 euros de la Dipu-

tació de Barcelona

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

MATRÍCULA OBERTA 
CURS 2019/20
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PIERA / LA VEU 

El proper dijous 13 de 
juny a les 18h la Biblio-
teca de Piera acomiada 

l’activitat infantil d’aquest curs 
amb una gran festa
Serà un doble comiat. D’una 
banda l’actiu Eli Donnola ens 
obsequiarà amb el seu espec-

Dijous, s’acomiada l’activitat infantil a 
la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera, 
en el marc dels Progra-
mes complementaris 

de millora de l’ocupabilitat 
2019-20 i 2019, de la Diputa-
ció de Barcelona, contractarà, 
a partir del proper mes de 
juliol, quinze persones deso-
cupades,  per a realitzar dife-
rents tasques a la corporació 
municipal.
Les persones que vulguin 
presentar-se a la convocatò-
ria han d’estar inscrites al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
com a demandants d’ocupa-
ció no ocupat (DONO) i no 
cotitzar en cap dels règims de 
la Seguretat Social. També cal 
no haver participat en altres 
plans d’ocupació o programes 
de foment de l’ocupació de 
l’Ajuntament de Piera durant 
els 12 mesos anteriors a la 
convocatòria.
 Els llocs de treball que s’ofe-
reixen són els següents:
• Tres auxiliars administratius
• Un/a   operari/ària per rea-
litzar tasques mediambientals
• Un/a operari/ària de mante-
niment de l’enllumenat públic

• Un/a operari/ària per vigi-
lar la zona blava.
• Tres paletes
• Tres operaris/àries de man-
teniment
• Tres operaris/àries de neteja

El personal administra-
tiu donarà suport al Servei 
d’Ocupació Local, a la Bri-
gada  i a Serveis generals; 
l’operari/ària  de tasques me-
diambientals estarà ubicat a 
la deixalleria  per a realitzar 
la recollida selectiva porta a 
porta i també podrà parti-
cipar en campanyes especí-
fiques de sensibilització de 
la població; la persona que 

Nous plans d’ocupació a l’Ajuntament 
de Piera

realitzi el manteniment de 
l’enllumenat públic vetllarà 
per l’estat de l’enllumenat 
de tot el municipi, tant del 
nucli com de les urbanitza-
cions; un altre treballador/a   
farà de vigilant/a de la zona 
blava de l’àrea comercial; fi-
nalment, nou persones més 
reforçaran la Brigada muni-
cipal per a realitzar tasques 
de manteniment de voreres, 
locals socials i de neteja vi-
ària als carrers i de zones 
verdes.
  El termini de presentació 
de documentació per optar 
a aquests llocs de treball fi-
nalitzarà el 10 de juny.

PIERA / LA VEU 

El passat dijous 30 de 
maig, la sociòloga i 
educadora, Alba Cas-

tellví, va oferir una xerrada a 
l’escola Herois del Bruc sota 
el títol del llibre que ella ma-
teixa ha escrit:  Educar sense 
cridar.  La xerrada-debat es-
tava destinada a pares, mares 
i persones a càrrec d’infants 
fins a 12 anys. S’hi van trac-
tar temes com: què podem 
fer per evitar haver de dir les 
coses vint vegades perquè els 
nostres fills ens facin cas; què 
hem de fer quan tenen man-
dra, quan no assumeixen les 
seves responsabilitats? o què 
hem de fer davant les protes-
tes i rebequeries.
Durant una estona es van 
compartir experiències i es 
van proposar idees concre-
tes, estratègies i instruments 
per fer-hi front d’una mane-

ra tranquil·la i conscient. La 
participació dels assistents 
amb el plantejament de dub-
tes del dia a dia va fer que 
l’activitat fos profitosa i ame-
na amb l’aprenentatge de re-
cursos per aplicar a l’educació 
dels infants a casa.
Aquesta activitat, organitza-
da per l’AFA Herois del Bruc   
amb el suport de l’Ajunta-
ment de Piera i la subvenció 
de la Diputació de Barcelona, 
forma part del catàleg d’acti-
vitats que ofereix la Diputació 
per donar suport a la funció 
educativa de les famílies. A 
partir del treball conjunt dels 
ajuntaments amb les AMPA 
i els centres educatius, 
s’aposta  per estimular la 
participació reflexiva, el de-
bat i l’intercanvi d’experièn-
cies dels pares i mares, amb 
propostes informatives, for-
matives i d’orientació-acom-
panyament.

tacle de clown Sonatta, prota-
gonitzat per la Nina, staff d’un 
gran teatre on hi neteja, con-
diciona l’espai i s’assegura que 
tot estigui al seu lloc, però qui 
poc a poc amb la seva ingenu-
ïtat i entremaliadura intentarà 
ser part de la gran orquestra.
I d’altra, en finalitzar l’especta-
cle el grup de Falcons de Piera 

acompanyat de tots els assis-
tents i de qui hi vulgui partici-
par ens farà una demostració 
de diferents figures. Ells seran 
els encarregats també d’en-
dur-se la Rusqui, la mascota 
de l’àrea infantil per a que gau-
deixi d’un bon estiu. 
En acabar es repartirà coca i 
xocolata per a tothom.

Suport a les famílies amb 
l’educació dels infants
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CALAF / LA VEU 

El proper dissabte, 8 de 
juny a les 7 de la tarda, 
es celebrarà el 4t. Aplec 

de la Sardana Vila de Calaf 
que tindrà lloc, com ja és ha-
bitual, a la Plaça Barcelona 
92, amb les cobles Camps i 
Luïsos, que oferiran un pro-
grama molt airós amb sarda-
nes molt balladores..
Està previst que en el trans-
curs de l’aplec es celebri un 
concurs de colles improvisa-
des amb premis per a tots els 
participants i la rifa de dife-
rents paneres amb productes 
oferts per diferents comerços 
col.laboradors.

Els organitzadors esperen, 
com cada any, una bona aflu-
ència de balladors i públic, i 
volen animar tothom a que 
hi faci cap. Hi haurà xerinola 
fins passades les 11 de la nit.
Per altra banda, ens haurem 
de reservar una mica, doncs 
l’endemà, 9 de juny, es cel.
lebra l’Aplec d’Igualada, i els 
Sardanistes de Calaf també hi 
volen ser presents.
I a partir del proper 26 de 
juny,  fins al 4 de setembre, 
a la mateixa Plaça Barcelona 
92 es duran a terme les, ja 
tradicionals Sardanes a la 
Fresca, que es celebraran 
cada dimecres d’estiu a 2/4 
de 10 del vespre.

4t. Aplec de la Sardana 
Vila de Calaf

CALAF / LA VEU 

Aquest diumenge 9 de 
juny, a les 18.00 ho-
res, la Unió Musical 

del Bages actuarà al Casino de 
Calaf. El concert forma part 
de la programació de l’espai 
Racó de clàssica de l’entitat 
calafina, que pretén oferir 
una major varietat musical al 
seu públic. El concert consta-
rà de dues parts i un bis, amb 
peces musicals com ‘Highway 
to hell’ - Erwin Jahreis’, ‘l 
Will Survive’ - Ron Sebregts, 

‘Mamma Mia! The musical’ 
- Peter Kleine Schaars i ‘Per-
fect’ (Ed Sheeran) - Mattia de 
Monti.  Ja es poden comprar 
les entrades anticipades a 
Entrapolis.com, però també 
es podran adquirir a taquilla 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle. El preu del concert 
pel públic en general és de 10 
€ i per als socis de 8 €. 

Ferran Aznar guanya el 2n 
Concurs de monòlegs 
El passat divendres 31 de 
maig, el Casino de Calaf es va 

La Unió Musical del Bages actua 
al Casino aquest diumenge

omplir per viure la final del 2n 
Concurs de monòlegs. Una 
nit d’humor i diversió gràcies 
als tres finalistes del concurs, 
que es van classificar de la se-
güent manera: Ferran Aznar, 
de Verdú; Dani Escarrà, de 
Vilanova i la Geltrú, i Inocen-
cio Rodríguez, d’Esparrague-
ra. Per tancar la nit, el públic 
va gaudir de l’espectacle d’èxit 
de Jordi Merca, “Yo sobreviví 
a la EGB”. Un Casino ple i una 
vetllada d’humor d’alt voltat-
ge per gaudir de la comèdia i 
desconnectar del dia a dia. 
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RUBIÓ / LA VEU 

Són moltes les coses que 
poden passar a l’entrada 
d’una església. S’hi fan 

trobades de veïns, s’hi prote·
geix al necessitat, bandades 
d’ocells juguen davant les si·
lencioses pedres a les hores 
solitàries.
La jornada de divendres 31, 
pedres, aus i el paratge sencer 
al voltant de l’església de Santa 
Maria, a Rubió, va presenciar 
l’arribada de tècnics, músics, 
càtering ... que al llarg del dia 
van transformar l’espai en un 
escenari, lloc d’acollida de la 
música.
El Primer Festival de Músi·
ques del Món es va celebrar 
amb l’històric edifici com a 
lloc de trobada i recepció, 
celebrat per un públic que va 
arribar de tota la comarca.
L’ornament d’una acurada 
il·luminació va vivificar la fa·
çana de Santa Maria, als peus 
de la qual un ampli escenari 
va albergar sons africans, an·
dalusos, germans i catalans. 
Nhamirre Trio, Diego Paqué 
acompanyat del baix de Mar·
cos Villar i Claus Vega van 
oferir cançons pel gaudi, que 
es va multiplicar quan el pú·

blic, dempeus, corejava, pi·
cava de mans i acompanyava 
amb les tornades.
El joiós conjunt humà, unit 
en una nit agraïda i tèbia, en 
un magnífic entorn natural, 
torna a afirmar l’obstinació 
de Diego Paqué, director del 
Festival, en la seva aposta per 
portar la música a llocs ines·
perats.
Diversos espais escollits i 
música de qualitat fan de 
cada trobada organitzada per 
Latiovisual Cultura un fet ir·
repetible i únic. Divendres, 
la màgia a Santa Maria va 
ser possible gràcies també a 
l’aposta per la cultura de ges·

tors municipals, que confien 
en què els llocs públics, com 
ara les seves esglésies, cobrin 
vida amb l’ús i gaudi de la ciu·
tadania.
Una organització impecable, 
amb tots els mitjans neces·
saris per apropar el so i la il·
luminació a espais singulars, 
va possibilitar el repertori 
de músiques diverses, que es 
van anar succeint al llarg de 
la nit, amb el gustós acompa·
nyament de viandes, còctels i 
refrescs.
La porta de l’església de Santa 
Maria de Rubió, la nit de di·
vendres, va ser una festa.

Músiques del món van congregar 
un públic entusiasmat a Santa Maria 
de Rubió

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat 26 d’abril es van 
donar per acabades les 
obres del local “El Forn” 

(antic local de l’emissora Ràdio 
Altiplà). L’actuació ha consistit 
en la reforma de la sala, con·
dicionant·la per poder·hi re·
alitzar diverses activitats (for·
macions, conferències, tallers, 
classes de gimnàstica i de spin·
ning...); la reforma del lavabo, 
fent·lo accessible; i la instal·la·
ció d’una cuina equipada amb 
els principals electrodomès·

tics per a què s’hi puguin dur 
a terme cursos de cuina. S’ha 
millorat l’accessibilitat, l’aïlla·

Finalitzades les obres de l’edifici 
“El Forn” de Calonge de Segarra

ment i s’ha climatitzat el local 
amb dues bombes de calor i 
una estufa de pellet.

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat diumenge 2 
de juny va tenir lloc 
la dotzena edició de 

la caminada popular Coneix 
Calonge, organitzada per 
l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra.
Aquest cicle de caminades 
va néixer amb la finalitat de 
conèixer diversos indrets i 
paratges del municipi de Ca·
longe de Segarra, i en cada 

edició la caminada surt d’un 
poble diferent del municipi. 
Enguany la caminada va tenir 
la sortida i arribada al nucli 
de Sant Pere de l’Arç, seguint 
la ruta de Sant Pere de l’Arç 
– Calonge – Aleny, amb un 
únic itinerari de 13,70 km. 
Unes 300 persones van par·
ticipar a la caminada popular 
Coneix Calonge. L’Ajunta·
ment agraeix la participació 
de tots/es els/les assistents i la 
col·laboració dels veïns.

Celebrada la 12a caminada 
popular Coneix Calonge

CALAF / LA VEU 

L’Auditori del Vinseum 
de Vilafranca del Pe·
nedès va acollir la III 

Edició dels Premis Turisme 
Rural Sostenible que es van 
crear l’any 2015 des de l’enti·
tat sense ànim de lucre TU·
RALCAT (Confederació del 
Turisme Rural i l’Agroturisme 
de Catalunya).
L’Ajuntament de Calaf havia 
presentat el projecte de “Les 
botigues de la plaça Gran, un 
tresor recuperat” i aquest ha 
rebut el premi a la millor ini·
ciativa de desenvolupament 
rural a través del turisme.
A l’acte, hi van assistir part de 
l’equip tècnic de la regidoria 

de turisme i comerç i la seva 
regidora Montse Mases, que 
ha manifestat el seu agraï·
ment al jurat i sentir·se molt 
satisfeta amb aquest segon 
premi després que l’any pas·
sat s’aconseguís el d’innova·
ció turística de la Generalitat. 
“Aquests reconeixements ens 
garanteixin que el projecte 
de les botigues sigui un pro·
jecte viu i vagi creixent amb 
futures noves botigues que 
permeten la recuperació del 
patrimoni comercial de la 
vila i la dinamització turística 
de Calaf ”.
En total, a la gal·la d’aquest 
divendres es van entregar nou 
premis més vinculats al turis·
me rural i sostenible.

Les botigues antigues de Ca-
laf guanyen un dels Premis 
del Turisme Rural Sostenible

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

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

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

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

E l passat divendres es 
va presentar la propera 
edició del 3x3 de Cal 

Font, que arriba a la 30a edi-
ció, una de les més veteranes 
de Catalunya. Dissabte 15 de 
juny, a la plaça de Cal Font 
d’Igualada, tindrà lloc l’esde-
veniment de bàsquet més po-
pular de la ciutat. Aquesta és 
una edició especial ja que es 
celebra el seu 30è aniversari. 
Serà un dia on es recordaran 
els inicis de la competició a 
Igualada, l’any 1989.
Per a l’ocasió es van reunir al 
pavelló de Les Comes, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
els patrocinadors principals 
de l’esdeveniment, Jordi Ber-
nadet de Transports Bernadet 
i Jordi Carrique de BBVA; i 
els representants del club, la 
jugadora i entrenadora Judit 
Lamolla, i els membres de la 
junta directiva, el president 
Jordi Balsells, la vicepresi-
denta Neus del Rio i la repre-
sentant de la junta directiva 
en la capitalitat d’Igualada 
del bàsquet femení, Ona Ser-
radell. 
El 3X3 de Cal Font està inte-

grat des de l’any passat al Cir-
cuit 3×3 de la Federació Cata-
lana de Basquetbol. Igualada 
és una de les deu seus catala-
nes on té lloc aquesta compe-
tició, això comporta que els 
guanyadors de cada categoria 
passen a la final de Barcelona 

que es celebrarà el 27 de juliol 
a Barcelona.
El 3X3 és obert a tothom i a 
totes les categories, des de 
mini fins a sènior. Es preveu 
una assistència de més 500 
jugadors que ompliran les 
catorze pistes més les dues 

La 30a edició del 3x3 de Cal Font tanca inscripcions 
aquest diumenge

centrals BBVA i Transports 
Bernadet on es disputaran les 
finals. El dissabte 15 de juny 
serà una festa de bàsquet, 
photocall i sorpreses. A més 
de les competicions per cate-
gories, es celebraran els con-
cursos de tir, two ball i triples, 

dotats de premis específics. A 
més, tota la plaça comptarà 
amb wifi Iguana. 
Les inscripcions estaran 
obertes fins el 9 de juny i 
cal adreçar-se a la web de la 
Federació Catalana de Bas-
quetbol.

BÀSQUET / LA VEU 

E l diumenge passat, a 
Tarragona, el primer 
equip femení, l’Yvet-

te Pons CB Igualada no va 
poder tombar al TGN Bàs-
quet,  i es necessitarà un 
tercer partit  on es decidirà 
la permanència a la Copa 
Catalunya. Aquest tindrà 
lloc a Les Comes, ja que el 
play-out es va iniciar amb 
el camp a favor. 

Serà el proper diumenge 9 
de juny, a les 20h, en que 
Les Comes s’omplirà per 
veure l’equip liderat per Ser-
gi Alamillo que vol acon-
seguir mantenir categoria. 
El play-out està sent molt 
intents però les igualadines 
ha aconseguit mantenir un 
gran joc que ha fet guanyar 
confiança en aquest elimi-
natòria. Aquest diumenge, 
cara o creu a Les Comes.

L’Yvette Pons Igualada 
es juga la permanència 
aquest diumenge

BÀSQUET / LA VEU 

Aquest passat cap de set-
mana ha estat molt in-
tens. Diversos equips 

del CBI han disputat fases i 
finals a quatre en aquest final 
de temporada. A banda del 
primer equip femení, que va 
perdre a Tarragona i lluitarà 
per la permanència davant el 
TGN Bàsquet el proper cap 
de setmana, quatre equips han 
disputats fases i finals. 

L’Alain Afflelou Sènior Mas-
culí B no va poder aconseguir 
la permanència a 2a catalana 
i caldrà que disputi un tercer 
partit el proper dissabte, a les 
17.45h, al pavelló del AE Sant 
Andreu de Natzaret.  El Trans-
visa Cadet Masculí A s’ha pro-
clamat campió de cadet mas-
culí interterritorial al guanyar 
els dos partits. La progressió 
d’aquests joves durant la tem-
porada ha estat espectacular. El 
Dinamic Sport Júnior Femení 

B ha quedat finalment en quar-
ta posició del nivell A però ha 
regalat una temporada increï-
ble, mentre que el Sinorcell Ca-
det Femení A no va superar els 
quarts de final del cadet femení 
interterritorial però han acabat 
una temporada amb un gran-
díssim joc. 
Des del club volen felicitar a 
tots els equips pel fet d’haver 
arribat fins aquí, fruit d’un tre-
ball intens durant tota la tem-
porada.

El Cadet Masculí A es proclama 
campió en un intens cap de setmana 
de fases i finals

 Yvette Pons CB Igualada vs TGN Bàsquet

Necessitem la victòria per 
la permanència!

Diumenge, partit definitiu, a les 20h

OMPLIM LES COMES!
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HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va aca-
bar la temporada amb 
una victòria per 7 gols 

a 3 contra el CP Calafell, en 
el que va ser l’últim partit de 
Jaume Molas i Ferran López 
com a arlequinats. El club 
igualadí va ser superior des 
del principi del partit i ho va 
certificar amb set gols amb 
protagonisme dels joves, on 
Jordi Méndez va anotar el seu 
segon hat-trick consecutiu 
i el quart de l’Igualada. Jau-
me Molas va poder acomia-
dar-se de Les Comes amb un 
gol i una assistència. A més, 
l’Igualada va finalitzar la tem-
porada amb 51 punts, un dels 
reptes de la temporada, xifra 
que feia molts anys que el 
club no aconseguia.
Els arlequinats van dominar 
el partit des del primer mi-
nut, tot i que el primer gol no 
va arribar fins a l’equador de 
la primera part. Àngel Rodrí-
guez va veure la targeta blava 
i Met Molas no va desaprofi-
tar l’oportunitat des del punt 
de la falta directa per trans-
formar-la i aconseguir el seu 
últim gol amb la samarreta de 
l’Igualada Rigat. Els arlequi-
nats van aprofitar l’embranzida 
de la primera diana i només 
tres minuts més tard, Jordi 
Méndez feia el segon, perfecta-
ment assistit per Molas.
La distància podria haver es-
tat més àmplia, però Martí 

Serra, el porter calafellenc, 
va fer una gran actuació. Tot i 
això, els arlequinats van ano-
tar dos gols més durant la pri-
mera part. El primer, de nou, 
va ser obra de Méndez al mi-
nut 20, en una jugada indivi-
dual, i el següent, pocs segons 
després, portava la signatura 
de Sergi Pla, que va firmar un 
autèntic golàs que va perforar 
l’escaire de la porteria. A falta 
de només un minut per fina-
litzar la primera part, Bars va 
veure la blava i el Calafell va 
tenir ocasió de reduir distàn-
cies, però un encertat Manel 
del Valle, que havia entrat al 
minut 10 substituint Elagi, va 
evitar el gol.
A la represa, Joan Vázquez 
va reduir distàncies des del 
punt de penal pel Calafell (4-
1). Això no va impedir que 
l’Igualada Rigat continués 
buscant la porteria de Serra 
amb insistència, també uns 
joveníssims Marti Busquets 
i Bernat Yeste, que van dis-
posar de minuts i titularitat 
i van disputar un gran par-
tit. Al minut 32, Oriol Vives 
aconseguia anotar una altra 
vegada per l’Igualada Rigat 
al minut 32, amb un gran xut 
lateral en una jugada indivi-
dual.
Tot i el gol de Vives, Joan Vá-
zquez va aconseguir tornar a 
anotar en una jugada rocam-
bolesca, amb diversos rebots 
a l’àrea i que finalment va en-
trar per l’esquena de del Valle, 

abatut, per haver evitat el gol 
en els rebots anteriors. No-
més dos minuts més tard, el 
Calafell va disposar d’un pe-
nal a favor, però del Valle va 
aturar-lo.
En el tram final del partit, va 
haver-hi temps per tres gols i 
una falta directa. L’Igualada 
Rigat va augmentar a set gols 
el seu marcador, amb la terce-
ra diana de Méndez i un gol 
de César Vives. Els arlequi-
nats van cometre la desena 
que podria haver reduït les 
distàncies, però del Valle va 
aturar-la. El Calafell va esta-
blir el 7-3 definitiu al minut 
48, obra de Gerard Pujol.
Amb el partit finalitzat, 
Ferran López i Met Mo-
las van fer uns parlaments 
i es van dirigir a l’afició de 
l’Igualada. López va dir que 
“sou una afició especial per 
mi. Us asseguro que us por-
taré sempre al cor”. Per la 
seva banda, Molas va asse-
gurar que “ha estat l’etapa 
d’hoquei més bonica que he 
viscut a la vida, he tingut 
de tot en aquest club i he 
tornat a sentir-me jugador 
d’hoquei”.
Amb la temporada finalitza-
da, els jugadors entrenaran 
alguns dies més abans de 
marxar de vacances. La junta 
directiva continuarà treba-
llant per confeccionar l’Igua-
lada Rigat 2019-2020, en què 
es tornarà a jugar la World 
Europe Skate Cup.

L’Igualada Rigat goleja al Calafell en 
l’adéu de ‘Met’ Molas i Ferran López 

L’HC Piera, a un partit 
de l’ascens a l’OK Lliga 
Plata
HOQUEI / LA VEU 

L’Hoquei Club Piera 
va fer els deures i va 
aconseguir imposar-se 

per 5 gols a 2, aquest passat 
diumenge, en el segon par-
tit del play-off d’ascens de la 
categoria d’OK Lliga Plata. 
Va ser una victòria solvent, 
molt treballada i que iguala 
l’eliminatòria a una setmana 
del que serà el partit defini-
tiu a la pista del Sant Just. El 
primer equip de l’hoquei pie-
renc es va mostrar fort davant 
d’un públic que no va parar 
de donar suport als jugadors 
en aquest segon partit de l’eli-

minatòria, en el qual el Piera 
estava obligat a vèncer des-
prés d’haver perdut el primer 
matx.
Aquest proper diumenge 9 
de juny, els jugadors de Joan 
Doncel tindran una gran 
oportunitat per a fer història 
i assolir la plaça a la catego-
ria d’OK Lliga Plata en la que, 
passi el que passi, ha estat 
una temporada extraordinà-
ria. Per això, des del club, es 
demana el màxim caliu per 
combatre les dificultats de ju-
gar l’últim partit a camp con-
trari i comptar amb un des-
plaçament massiu d’aficionats 
pierencs.

L’Igualada FHCP acaba 
la lliga en tercera posició

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins va 
guanyar el segon partit 

al CP Vilanova i es queda amb 
la tercera posició de Nacional 
Catalana. Les igualadines, 
amb una gran primera part, 
sentenciaven el CP Vilanova 
per la via ràpida i es queda-
ven amb la tercera posició de 
Nacional Catalana.
Així, els gols de la Queralt 
del Àguila primer, la Carla 
Claramunt segon i dos gols 
de l’Abril Batlle, posaven un 
rotund 4-0 al minut sis de joc. 
Les garrafenques reacciona-
ven i marcaven el seu primer 
gol (4-1) però no podrien fer 
res més amb la bona defensa i 
portera igualadina, i s’arriba-
va amb aquest resultat al des-
cans, amb un festival de bon 
joc de les anoienques.
Amb el partit encarat, les 

igualadines van perdre una 
pèl la intensitat i el Vilanova 
marcava el segon al minut 
set de la segona part per po-
sar el 4-2. Automàticament 
les igualadines interpel·laven 
amb contundència i marca-
ven el cinquè gol en una de-
mostració de capacitat de re-
acció i fortalesa mental. Les 
igualadines van estar desa-
fortunades en atac a la segona 
part però molt bé en defensa, 
especialment la portera Cris-
tina Riba que ho va parar tot 
excepte el darrer gol del Vila-
nova i del partit, a dos minuts 
del final que posava el defini-
tiu 5-3 al marcador.
Darrer partit doncs de la tem-
porada per a les igualadines en 
una temporada excel·lent, on 
a part de la tercera posició i el 
sotscampionat de la Copa Ge-
neralitat, l’equip continua pro-
gressant de manera excel·lent. 

Foto: Joan Guasch
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El CF Igualada femení cau eliminat a 
la Copa Catalunya
FUTBOL / LA VEU 

L ’equip de Jordi Torres 
no va ser capaç de su-
perar al conjunt lleida-

tà i no pot accedir als quarts 
de final.
Es preveia un duel igualat 
entre dos blocs que es conei-
xien molt. I així va ser com 
des de l’inici el conjunt local 
va ser dominador del joc i 
al minut 35, s’avançava en el 
marcador, gràcies a un gol de 
Salanova.
Les sensacions eren bones 
i s’arribava al descans amb 
l’avantatge per la mínima.
A la represa, l’enfrontament 
va seguir una dinàmica molt 
semblant i Ariadna Ramos 
feia el dos a zero. Semblava 
un matx controlat.
Però res més lluny de la rea-
litat. Un descontrol absolut, 
en cinc minuts el partit es va 

posar tres a un.
En el quart d’hora final, les 
lleidatanes retallaven distàn-
cies i un gir en l’estat anímic 
va fer que es capgirés el mar-
cador fins al resultat final.
Una autèntica llàstima, de-
gut als grans primers setan-
ta-cinc minuts. Les blaves 

no van ser capaces de classi-
ficar-se per la següent fase i 
tanca la temporada acomia-
dant a Jordi Torres.
Ell mateix comentava que 
està molt orgullós de les seves 
jugadores i està molt agraït al 
club, per tots aquests anys al 
CF Igualada.

Foto: A. Coma

HANDBOL / LA VEU 

Últim partit de la 
temporada per 
l’Handbol Igualada. 

Cap dels dos equips s’hi juga-
va res, ja que l’Aula ja estava 
als llocs de descens fa dues 
jornades i l’Igualada també va 
aconseguir ja fa tres jornades 
la permanència a la categoria.
Tot i ser un partit intranscen-
dent tots dos equips el volien 
guanyar, l’Aula va sortir molt 
fort en l’encontre i el va domi-
nar des del principi. L’Igualada 
sempre va anar pel darrera en 
el marcador i no va poder su-
perar la bona defensa de l’Aula 
que va lluitar molt per la seva 
porteria. El primer temps aca-
bava amb un resultat de 15 a 
12, resultat just pel joc vist a 
l’encontre.
En la represa el partit va ser 
molt similar a la primera part, 
l’Aula va dominar sempre en 

el marcador i l’Igualada no va 
saber trobar el seu joc habitu-
al. Algunes decisions arbitrals 
també van col·laborar a què 
l’Igualada no es refés en tot el 
partit perquè a part de les ex-
clusions de 2 minuts, també 
les faltes de 7 metres van estat 
clarament favorables a l’equip 
barceloní, 6 penals contra 
l’Igualada i 1 penal contra l’Au-
la. Final merescut pel conjunt 
del AE Aula de 30 a 26.
Amb aquest partit s’acaba una 
llarga temporada per l’Iguala-
da que debutava aquest any en 
la categoria. L’equip anoienc ha 
estat capaç de mantenir-se en 
llocs intermedis de la taula tot 
i que en els partits d’anada se li 
va complicar molt, en els par-
tits de tornada s’ha recuperat 
molt bé i han aconseguit aca-
bar la temporada amb la tran-
quil·litat de no haver de lluitar 
fins als últims partits per no 
baixar.

L’Handbol Igualada 
tanca la temporada amb 
derrota 

TENNIS / LA VEU 

Durant tota la setmana 
passada Montbui va 
ser la capital del ten-

nis femení, amb la celebració 
del vuitè Torneig de Tennis 
Internacional Arcadi Manc-
hón, enguany inclòs en el cir-
cuit femení de la WTA, i dotat 
amb 25.000 dòlars. El passat 
diumenge va ser el colofó a 
una magnífica setmana de 
tennis d’elit, on molts escolars 
de diferents centres educatius 
anoiencs van anar passant per 
les pistes del CT Montbui, on 
es va poder gaudir amb algu-
nes de les millors jugadores de 

tennis del circuit femení.
El torneig es va desenvolupar 
a les pistes ràpides de Can 
Passanals, amb un excel·lent 
nivell competitiu i amb la par-
ticipació d’algunes jugadores 
que estan fregant el rànquing 
100 Mundial. La gran final, 
celebrada divendres a la pista 
central montbuienca va en-
frontar la búlgara Elitsa Kos-
tova amb l’australiana Arina 
Rodionova. Triomf final per 
a la búlgara per 7-5 i 6-3, des-
prés d’un matx força competit 
i on l’encert de la jugadora búl-
gara a les acaballes del primer 
set i en els moments decisius 
de la segona màniga va acabar 

encarrilant el seu triomf.
La final de dobles, celebrada 
divendres, va enfrontar la ge-
orgiana Sofia Shapatava i la 
britànica Emily Webley-Smith 
contra la búlgara Elitsa Kos-
tova i la també britànica Sa-
mantha Murray, amb triomf 
de la primera parella per 6-4 
i 7-5.
Un cop finalitzada la final es 
va dur a terme el lliurament de 
premis a les guanyadores, en 
un acte presidit pel factòtum 
del torneig Arcadi Manchón, 
i on també hi va assistir l’al-
calde en funcions de Montbui 
Teo Romero.

Elitsa Kostova s’imposa en el Torneig 
Arcadi Manchón de tennis
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44  |  ESPORTS Divendres, 7 de juny de 2019

ATLETSIME / LA VEU 

Tres atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles es van imposar en 

les proves respectives, cor-
responents al 3r Míting Ciu-
tat de Mollet, que es va dur a 
terme dijous, 30 de maig a la 
tarda/vespre a les pistes de la 
Pedra Salvadora, amb la par-
ticipació de destacats atletes 
catalans.  Hi participaren 12 
atletes del CAI Petromiralles 
amb una gran actuació global, 
assolint diverses mínimes per 

als Campionats estatals de les 
categories corresponents.
Abdessamad Oukhelfen era 1r 
en els 5.000 m.ll., amb un re-
gistre de 14’07”76, retirant-se 
Abdennasser Oukhelfen, amb 
funcions de llebre en la prova.
Youness El Hannach s’impo-
sava en la final “A” dels 1.500 
m.ll., amb 3’52”83, prova en 
la que el Sub-20 Sergi San-
tamaria era 7è amb 4’13”56, 
seguit del S-18 Cesc Lacueva, 
8è amb 4’14”70, ambdós a la 
final “B”.
Naima Ait Alibou -S/23- as-

solia també la victòria en la 
prova dels 800 m.ll. fem., amb 
2’13”94, entrant 6a la S-18 
Marcel·la Solé, amb 2’24”18.
Anna Torras -S/18- era 6a 
a la final “A” dels 1.500 m.ll. 
fem., amb 4’58”33, seguida de 
Marina Suria (S-20), 8a amb 
5’02”10.
Gerard Farré -S/18- era 6è a 
la final “B” dels 800 m.ll., amb 
2’00”09, mentre Antoni Váz-
quez -S/23- era 1r de la final 
“C” amb 2’02”73, i Jan Bisbal 
-S/18- 6è a la final “D” amb 
2’09”86.

3 victòries per als atletes del CAI al 
Míting de Mollet

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-23 del C.A. 
Igualada Petromiralles 
Nora Taher, va assolir 

divendres passat dia 31 un 
nou rècord d’Igualada ab-
solut en la prova del triple 
salt, en la seva participació al 
Control de Salts - 2n Trofeu 
Roberto Cabrejas, disputat a 
la ZEM “La Guinardera” de 
St. Cugat del Vallès, amb la 
participació d’onze atletes del 
CAI, que assoliren diverses 
mínimes estatals absolutes i 
de les categories respectives.
Nora Taher era 1a en el tri-
ple salt fem. (11m.), amb un 
millor salt de 13,26 m., nou 
rècord d’Igualada absolut, su-
perant els 13,21 m. d’Ariadna 
Ramos del 3/06/2015 al Ser-
rahima de Barna.
Era 2a Cora Salas amb 12,53 
m. (vent +2,1 m/s.). Mar 
Planas era la guanyadora en 

el triple salt fem. (9m) amb 
11,26 m.
Cora Salas era la guanyado-
ra en el salt de llargada fem., 
amb 6,22m., seguida de Mar-
ta Galló, 2a amb 5,68 m. 
Jordi Yoshinori Matsuoka 
era el guanyador en el salt 
de llargada masc., amb 7,63 
m. (vent +2,2 m/s.), essent 
2n Darío Sirerol amb 7,40 
m. (vent +2,3 m/s.) i 4t Aitor 
Caldito, amb 7,14 m. (vent + 
2,3 m/s.).
Laia Planas era la guanya-
dora del salt d’alçada fem. 
amb 1,54 m., seguida d’Aina 
Eberlé, 2a amb 1,51 m., i de 

Mar Buchaca, 3a amb 1,40 
m. Theo Ruiz era el guanya-
dor en el salt de perxa masc., 
amb 4,41 m.
 
Ian Alves Queraltó, 8è al G.P. 
de salt amb perxa de Mataró 
L’atleta Sub-16 del CAI Pe-
tromiralles Ian Alves Que-
raltó, va participar dissabte 
passat, a la 2a Jornada del 
Gran Premi de Salt amb Per-
xa de Mataró. 
Ian Alves Queraltó era 8è en 
perxa masc. 4, assolint amb 
un millor intent de 3,51 m. 
la seva marca personal en la 
prova.

Nora Taher (CAI), rècord d’Igualada 
absolut en triple salt

ATLETISME / LA VEU 

Els set atletes Veterans 
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles participants 

diumenge al Campionat de 
Catalunya Màster  aire lliure 
de Barberà del Vallès, tingue-
ren una molt destacada ac-
tuació, assolint un total de 7 
medalles: 1 d’Or, 4 d’Argent i 
2 de Bronze, a més de diversos 
llocs de finalista en les proves 
corresponents.
Ramon Sánchez Piqué era 
campió de Catalunya en llan-
çam. del Pes, en categoria 
M-40, amb 12,39 m. El mateix 
atleta era 2n i Argent en mar-
tell pesat, amb 10,47m. i 5è en 
disc, amb 28,53 m. també en 

Set medalles per als 
Veterans del CAI al 
Campionat de Catalunya 

categ. M-40.
Juan Sánchez García era 2n i 
sotscampió en javelina M-55, 
amb 30,09 m. Abdeljalil  
Smaq, era també 2n i Argent 
en el triple salt M-50, amb 
11,15 m. i Rubén Piñol 2n i 
sotscampió en els 5.000 m. 
marxa, categoria M-45 amb 
28’46”62.  
Josep Mª Lagunas assolia 
dues medalles de Bronze:  era 
3r en disc M-40, amb 34,12 
m. i també 3r en martell, amb 
32,88 m. Assolia, a més el 4t 
lloc en martell pesat, amb 
10,12 m. en categ. M-40. 
Joan Sànchez Bergadà era  4t 
en disc M-40, amb 29,72 m. i 
Antoni Jorba era  7è en els 400 
m.ll. categ. M-55 amb 1’06”80.  
    

ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat a la 
tarda, i dintre dels 
actes de les festes del 

Barri del Sant Crist, es dispu-
tava en aquest barri igualadí 
la 24a edició de la Cursa Po-
pular Green Run.
Els guanyadors absoluts de 
la Cursa Green Run foren 
l’atleta del CAI Petromiralles 
Marc Moreno en masculins, 
amb 16’56”, i la corredora del 
C.A. Vilafranca Jackeline Gó-
mez,  1a femenina i 22a gene-
ral amb 20’48”. 

En masculins era 2n el Juve-
nil Riduan Boulbayem (CAI 
Petromiralles) amb 17’14”, 
seguit de Sergi Ariaca (Inde-
pendent), 3r amb  17’27”.
En la general femenina, era 
2ai 28a gral. Francina Gon-
zález (CAI Triatló Petromira-
lles) amb 21’54”, entrant 3a i 
33a gral. 
Els atletes de major edat par-
ticipants foren Ernest Comp-
te i Dolors Novellón, i els 
premis als primers del Barri 
foren per a Josep Pont i Àn-
gels Costas. La Caminada Po-
pular era no competitiva.

Marc Moreno i Jackeline 
Gómez guanyadors de la 
Green Run 
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Dos igualadins participen al 
Campionat de Catalunya Open Masters

La UECANOIA 
aconsegueix 7 podis a 
Mediona
CURSES MUNTANYA / LAVEU 

Diumenge tenia lloc 
a Mediona la Beer-
Running, una cursa 

de muntanya organitzada pels 
Senglars de Mediona amb 
dos circuits de 10 i 20km. 
Una cursa molt distreta amb 
constants pujades i baixades 
tècniques que sumaven 500m 
de desnivell positiu per la de 
10 i 1000m+ per  la de 20km.
11 corredors de la secció de 
trailrunning s’hi van despla-
çar i entre tots van sumar 7 
podis. Marta Segura i Albert 
Ferrer van arribar en prime-
ra i segona posició absoluta 
(femenina i masculina res-

pectivament) a la distància 
llarga. Ismael Molina arriba-
va en 4t lloc ocupant la pri-
mera plaça sénior i darrera 
seu entraven Francesc Llo-
bet 14è i Josep Sánchez  19è. 
A la cursa curta David Bor-
ràs i Judit Tort vencien amb 
autoritat quedant primers ab-
soluts seguits pel Josep Maria 
Calafell (4rt), Bernat Planas 
7è i 1r màster, David Núñez 
17è i Carol Maldonado que-
dant com a primera classifi-
cada veterana.
Un bon grapat de punts que 
ajudaran a la classificació del 
club anoienc dins la Lliga 
Gran Penedès de curses de 
muntanya.

NATACIÓ / LA VEU 

El passat cap de setma-
na del 1 i 2 de juny es 
van disputar a la pis-

cina del C.E. Mediterrani els 
XXXV Campionats de Ca-
talunya “Open” Masters de 
Natació i van comptar amb la 
participació de dos dels neda-
dors de la secció Masters del 
Club Natació Igualada: Er-
nest Parcerisas i Laura Mena. 

Els dos nedadors igualadins 
van nedar un total de 6 pro-
ves, ell 4 i ella 2.
L’Ernest, tot un veterà de 
la competició, va competir 
en totes les proves de braça 
(50, 100 i 200) i els 200 estils 
aconseguint batre el rècord 
de Catalunya i Espanya de la 
categoria +85 anys en 100  i 
200 braça, 200 estils i 50 pa-
pallona (parcial dels 200 es-
tils). 

Per altra banda, la Laura, que 
s’estrenava en la competició, 
va nedar els 100 i 200 braça 
aconseguint uns molt bons 
resultats.
A part de la competició, els 
dos nedadors van poder gau-
dir de dos dies ben estiuencs 
en piscina descoberta i de 
50 metres, i del gran ambi-
ent de germanor que carac-
teritza aquesta categoria de 
la natació.

MOTOR / LA VEU 

El motorista igualadí 
Armand Monleón s’ha 
proclamat brillant cam-

pió, per quarta vegada conse-
cutiva, del Ral·li Taklimakan 
de la Xina. Monleón ha estat 
el gran dominador del ral·li 
xinès en un recorregut de 
5.000 quilòmetres enmig de 
grans dunes. Monleón es va 
col·locar primer de bon co-
mençament i ja no va deixar 
el lideratge en cap moment. 
A mesura que passaven les 
etapes el pilot de KTM anava 
augmentant la distància amb 
els seus competidors. Al final 
va acabar al capdamunt de la 
classificació general amb un 
temps global de 25 hores, 12 
minuts, i 56 segons.

Armand Monleón 
torna a guanyar 
el ral·li xinès de 
Taklimakanl

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Al llarg de tretze set-
manes els telespec-
tadors de TV3 hem 

pogut gaudir de la valuosa 
aportació de l’igualadí David 
Bosch mitjançant el progra-
ma Autoteràpia. Així, cada 
dilluns en horari de màxima 
audiència, després del Tele-
notícies Vespre de TV3, el 
David aportava uns consells 
vitals a l’hora de conduir.
Tota una sèrie de capítols 
amb l’objectiu de conscien-
ciar de que cada conductor 
es faci un autoanàlisi i pen-
sar en el que pot millorar 
un mateix i oblidar-se en el 
que poden millorar la resta 

de conductors.
Aquests han sigut els temes 
dels tretze capítols emesos: 

1. Que és Autoteràpia?
2. Quina pressió!
3. No badis
4. No patinis
5. Vols fer el favor de lligar-te!
6. L’efecte túnel
7. Compte no corris
8. Fes el favor de seure bé!
9. Vols frenar d’una vegada!
10.   Guarda les distàncies!
11.   Compte amb la canalla!
12.   Comunicar-se en cotxe

13.   Sortir cap per avall

Si durant la seva brillant èpo-
ca de pilot David Bosch va 
aconseguir grans victòries en 
tots els campionats en els que 
va participar, ara continua la 
seva triomfal trajectòria labo-
ral com a Director Tècnic de 
FAST Parcmotor Castellolí, 
i demostrant les seva quali-
tat de mestre televisiu com 
a conductor del programa 
Autoteràpia i que a partir del 
setembre tornarà a TV3 amb 
una nova sèrie de capítols.

Èxit total de David Bosch a TV3 
amb Autoteràpia

MKM
Serveis de neteja

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

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

08700 Igualada
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va disputar la fase 
final de la Copa Cata-

lana de gimnàstica artística 
per les categories de Base i 
Via olímpica, a Salt - Girona. 
Es van classificar per aquesta 
final únicament les 20 millors 
gimnastes de cada categoria 
de tot Catalunya, i de l’Anoia 
Club Gimnàstic van partici-

par, en Base 7 petites, la gim-
nasta Kala Tolosa, obtenint 
excel·lents resultats va que-
dar sisena a l’aparell de barra 
d’equilibri i setena a l’aparell 
de terra. En Via Olímpica 2, la 
gimnasta Jana Busquets, tam-
bé amb excel·lents exercicis 
va obtenir la plata a l’aparell 
de salt i el vuitè lloc a l’aparell 
de terra. Moltes felicitats a les 
gimnastes i a l’entrenadora, la 
tècnica Juliana Botelho.  

Podis per l’Anoia GC a la 
final catalana

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
es va celebrar a Reus 
la Final Nacional de 

Jocs Escolars de Catalunya.
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula tenia tres gimnastes 
classificades per la final: Shei-
la Garcia, cadet obert, Anna 
Casado, benjamí A i Paula 
Sallent, Aleví. Aquesta última 
no va poder participar a cau-
sa  d’una lesió. Des del club li 
desitgen una ràpida recupe-
ració.
Va ser una gran final, amb 
molts nervis per part de les 
participants que van defensar 

els seus exercicis amb molt 
bona tècnica.
Sheila Garcia es va proclamar 
campiona de Catalunya en la 
seva categoria. El club igua-
ladí està molt satisfet amb les 
gimnastes que van treballar 
molt per arribar fins a la final.
L’Igualada Club Gimnastic 
Aula prepara amb il·lusió la 
XXVI Gimnastrada ciutat 
d’Igualada que tindrà lloc el 
proper 16 de juny al pavelló  
poliesportiu de  Les Comes 
a les 10 del mati. És un gran 
esdeveniment en què hi par-
ticipen totes les gimnastes del 
club.

L’IGC Aula disputa la 
final dels Jocs Escolars

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
l’equip AFISIONA 
INF 12-14 va parti-

cipar a la IIa Copa d’Espa-
nya celebrada a Constantí i 
un cop més van demostrar 
que amb esforç i sacrifici tot 
és possible i van aconseguir 
uns resultats més que desta-
cables.
Tant a les preliminars com 
a les finals van fer un molt 
bon paper i van defensar la 
coreografia molt dignament. 

A les preliminars es van po-
sicionar 5es, a les finals 3es i 
en el rànquing general van 
acabar en 5a posició.
Des del club volen felicitar 
a les gimnastes que formen 
l’equip que són:  Antonia 
Gomez, Lucia Vilches, Pau-
la Mula, Gisela Juan, Ona 
Clemente, Nayara García i 
Júlia Ainsua així com també 
la seva entrenadora i coreò-
grafa Aida Moreno per l’exel-
lent paper en aquesta com-
petició i al llarg de l’actual 
temporada. 

Festival fi de curs del Club 
Rítmica Capellades
El proper dia 16 de juny es 
celebrarà al col·legi Marquès 
de la Pobla el Festival de Fi 
de Curs del Club Rítmica 
Capellades. S’hi podran veu-
re els balls de les gimnastes, 
tant les individuals de rítmi-
ca com els equips d’estètica 
d’aquesta temporada. També 
es podrà gaudir d’algun altre 
ball que tenen preparat per 
aquest dia. El Festival co-
mençarà a les 10 i acabarà al 
voltant de les 12:30 hores.

L’equip AFISONA del CR Capellades, 
5è a la Copa d’Espanya

PATINATGE / LA VEU 

El diumenge 2 de juny 
al matí es va realitzar 
al Poliesportiu Muni-

cipal Pins Vens de Sitges, el 
Campionat Intercomarcal de 
la Zona 2 d’Interclubs.
En aquest campionat hi van 
prendre part els tres primers 
classificats de cada categoria 
de la primera fase que es va 
celebrar el mes d’abril.
Del Club Patinatge Artístic 
Igualada hi van participar 5 
patinadores, amb uns resul-
tats molt brillants, ja que 3 
d’elles van pujar al podi i es 
van classificar pel Campionat 
de Barcelona, on lluitaran per 
ser les millors de la província, 
pas previ a la Copa Catalana 
que decidirà la campiona de 
Catalunya.
Van ser la Mariona Raurich i 
l’Ainara Varela, segona i ter-
cera respectivament en Ini-
ciació A, i, l’Alexandra Burc-
zynska, primera en Iniciació 
C Majors.
La Berta Roset va aconseguir 
la sisena posició en certificat, 

i l’Iris Ruiz la vuitena en Ini-
ciació A.
Evidentment, satisfacció de 
l’entrenadora Ester Torraba-
della davant d’uns resultats 
que demostren l’esforç de to-
tes les patinadores en els en-
trenaments setmanals, i que 
no fan res més que continuar 
elevant els nivell del club en 
una competició molt impor-

tant, ja que l’organitza la Fe-
deració Catalana de Patinatge 
i hi participen els millors pa-
tinadors de cada club.
Mentrestant, el club es troba 
totalment immers en els pre-
paratius del seu 2on Festival 
de Patinatge, que es celebrarà 
el 29 de Juny al Pavelló Mu-
nicipal de Santa Coloma de 
Queralt.

Èxit del PA Igualada al campionat 
intercomarcal
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

Dimarts, 11 de juny
a les 20:15h en directe des del ROH

Música: SERGUÉI PROKÓFIEV
Escenografia: KENNETHMACMILLAN
Durada: 3h 15min.
Dansa en 3 actes i 2 intermedis

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat

Preus:
Anticipada: 15€ i 13€ els socis de l’Ateneu
Dia de l’estrena: 18€ i 15€ els socis de l’Ateneu

Romeo
y Julieta

DANSA / LA VEU 

El pròxim dimarts 11 de 
juny, la producció de 
dansa Romeu i Julieta 

tancarà la temporada d’emis-
sions en directe de la Royal 
Opera House en la qual s’ha 
retransmès onze produccions, 
cinc òperes i sis ballets inte-
grades per clàssics populars i 
noves produccions. 
Romeu i Julieta és la història 
d’amor de Shakespeare cone-
guda arreu del món. Des de la 
seva estrena el 1965 amb The 
Royal Ballet, Romeu i Julieta 
de Kenneth MacMillan s’ha 
convertit en un ballet clàssic 
modern. La coreografia cap-
tura les emocions de la jove 
parella quan s’enamoren, tot i 
les barreres que finalment des-
encadenen el tràgic final de la 
història.

Cada reposició proporciona 
oportunitats perquè nous ba-
llarins interpretin als malau-
rats amants. Tota la Compa-
nyia aporta el colorit i l’acció 
de la Verona renaixentista, on 

un atrafegat mercat desembo-
ca amb massa rapidesa en una 
lluita amb espases i una dispu-
ta familiar dóna pas a una tra-
gèdia tant per als Montescos 
com per als Capuletos.

El clàssic “Romeu i Julieta” tanca la temporada 
d’emissions en directe des de la Royal Opera House

Aquest Romeu i Julieta és una 
peça clau en el repertori del 
Royal Ballet, una obra mes-
tra del segle XX que s’ha re-
presentat més de 400 vegades 
des de la seva estrena en 1965, 

on va obtenir des del primer 
moment un èxit rotund: la 
primera nit va ser rebuda amb 
aplaudiments, que van durar 
40 minuts. A més de recórrer 
el món, i s’ha convertit en un 
veritable clàssic del repertori 
de ballet del segle XX.
El ballet de tres actes té una 
durada de tres hores, inclo-
ent dos intervals. S’oferirà al 
públic imatges exclusives, pri-
mers plans, l’espectacle entre 
bastidors i entrevistes.

Hora de la sessió: 20.15 h 
Preu de l’entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i online a 
www.ateneucinema.cat   

ROMEO Y JULIETA
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MÚSICA / CRISTINA ROMA 

Enguany, la Coral Gatza-
ra està celebrant el seu 
50è aniversari i ho ha 

fet amb un seguit d’actes que 
culminen ara amb un sopar 
i una exposició a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca que 
retrata tots aquests anys d’his-
tòria.
Parlem amb la Teresa Prats, 
que forma part de la junta di-
rectiva i amb la Núria Llacu-
na, que és monitora. La Teresa 
ja havia estat cantaire quan 
era petita i posteriorment mo-
nitora.

Aquest any la Coral celebra 
50 anys. Com van ser els seus 
inicis?
La coral es va fundar perquè 
uns quants cantaires de la 
Coral Mixta van creure que 
calia una coral infantil a la 
ciutat, doncs no n’hi havia cap 
i perquè veien que la música 
és important. D’aquesta tas-
ca se’n varen fer càrrec en un 
principi la Mercè Garcia, l’An-
tònia Valls, la Pepita Jorba i 
en Lluís Solà. Després s’hi van 
anar incorporant altres perso-
nes com l’Antònia Enrich -que 
hi va estar al capdavant durant 
molts anys-, el Joan Solà, la 
Marta Roig. Cal pensar que era 
una època en què d’activitats 

extraescolars gairebé no n’hi 
havia i també complia aquest 
servei. Al cap d’uns anys, quan 
els nens i nenes que formaven 
la coral va anar creixent, es va 
crear la coral juvenil Xalest. 
Els primers assajos es van fer a 
l’antiga Escola de Música que 
era al gimnàs de l’Ateneu, tam-
bé van assajar alguns anys a 
espais cedits per les Escolàpies 
i els Maristes. Posteriorment 
es van traslladar a un local de 
la travessia Sant Magí, a tocar 
del parc de l’Enxub, on van 
ser molts anys. Actualment la 
nostra seu social és a l’Espai 
Cívic Centre.
El 1986 es va formar la comis-
sió de pares que té cura de la 
part administrativa, de l’orga-
nització i l’orientació dels dife-
rents actes, treballant sempre 
conjuntament amb l’equip de 
responsables.

Quines activitats heu fet i en-
cara queden pendents de fer 
per celebrar l’aniversari?
El tret de sortida va ser el con-
cert de final de curs de l’any 
passat en què vam treure un 
pastís gegant al qual hi anirí-
em incorporant 50 espelmes, 
una per cada activitat que fés-
sim. I així ho hem anat fent 
i al concert de final de curs 
d’aquest dissabte posarem les 
últimes.

El mes de desembre vam par-
ticipar a la Marató de TV3 
cantant l’Imagine de John 
Lennon en un concert simul-
tani amb diferents corals de 
Catalunya. També hem fet 
colònies, diversos concerts. 
Enguany hem estat els encar-
regats de fer el Rei Carnes-
toltes de la Rua d’Igualada. 
També hem fet un intercanvi 
amb una coral de Postdam, al 
costat de Berlín, caramelles... 
Ara fa uns quants dies vam or-
ganitzar una gimcana musical 
per a totes les entitats infantils 
d’Igualada, que va acabar amb 
una xocolatada a la plaça de 
l’Ajuntament.
Demà dissabte tindrà lloc el 
concert de cloenda al Teatre 
Municipal l’Ateneu i després 
fem un sopar al Museu de al 
Pell, servit pel restaurant So-
miatruites. Per acabar hi haurà 

concert amb Karaoke’s Band i 
música amb el Dj Texas per 
qui s’animi a ballar. El sopar és 
obert a tots els excantaires i a 
tothom qui se senti part de la 
Gatzara. 
Avui divendres s’inaugura una 
exposició, a dos quarts de 8 
del vespre, a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca on es 
podrà veure un recull històric 
dels 50 anys de la coral: des 
d’uniformes vells, el vestuari 
que vam portar a la cloenda 
dels Jocs Paralímpics de Bar-
celona i moltes fotografies que 
ens han aportat excantaires i 
que tenim nosaltres.

Creieu que amb el pas dels 
anys la coral ha canviat o el 
seu esperit fundacional con-
tinua sent el mateix?
Penso que es manté, hi ha 
molt amor... la coral és com 

una gran família. Per exem-
ple -diu la Teresa-, jo vaig 
ser nena, després monitora 
i ara soc mare de cantaires, i 
els monitors dels meus fills 
són els nens que vaig tenir jo 
com a monitora. Gairebé tots 
els pares que ajudem som ex-
monitors, excantaires. Suposo 
que la gent que en formem 
part ens hi sentim bé i cada 
cop recollim a més gent, anem 
creixent.

La Coral Gatzara celebra els 50 anys
Demà dissabte hi ha el concert de final de curs i un sopar commemoratiu. I a la sala d’exposicions de la Biblioteca 
es podrà visitar un recull històric de la coral

Pastís del 50è aniversari

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra bancs: Index revisió IRPH, despeses 
de la hipoteca, clàusula terra...

Cancel.lació legal de deute (segona oportunitat)

Per més informació, truca’ns al: 629 77 31 01
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Com funcioneu com a enti-
tat. Quin és el vostre organi-
grama?
Ara mateix a la coral som 25 
monitors i ens estructurem en 
5 grups d’edat de nens: més 
petits, petits, mitjans, grans i 
més grans. Des dels 3 anys fins 
al 17 en què qui vulgui pot 
optar a ser monitor. D’aques-
ta manera ens anem autono-
drint. 
Després hi ha un grup de pa-
res que porten l’administració 
i la logística.
El nostre uniforme ha anat 
canviant però el sol continua 
essent l’essència, sempre ha 

gui pot venir-se a apuntar a 
l’espai Cívic Centre.

A part de cantar a la Gatzara 
feu moltes més activitats.
Sí, per exemple cada any fem 
una excursió sorpresa per a 
tothom, que depèn dels anys 
la fem tots junts o per grups.  
Sempre s’intenta que l’activitat 
sigui en un lloc musical, per 
poder fer una activitat al matí 
i la tarda dedicar-la al lleure.
També fem les colònies, que sí 
que hi anem tots junts ja que 
és una manera de cohesionar 
el grup, de què tothom cone-
gui tothom.

cert de Nadal, concert a l’Eu-
ropean Balloon Festival dins 
d’un globus, cantem al Saló de 
la Infància.

També vau iniciar els musi-
cals que es fan a finals d’estiu 
des de fa uns anys.
La idea va sorgir en una reu-
nió de Gatzara per la necessi-
tat de fer alguna cosa a l’inici 
del mes de setembre i vam 
creure que un musical podria 
ser una bona idea, sobretot 
pensant en els adolescents que 
disposen de molt poca oferta 
d’activitats. Va començar com 
una aventura, sota el càrrec 

que hi ha: molts dels nens ja 
esperen fer-se grans per po-
der ser monitors. I el fet de ser 
molts serveix per quan hi ha 
baixes per estudis, per Eras-
mus, sempre queden cobertes.
Per altra banda la gran majo-
ria dels monitors tenen estu-
dis musicals i això va molt bé 
a l’hora de fer els concerts  i 
per l’acompanyament instru-
mental.

Formeu part d’alguna entitat 
a nivell català?
Sí, formen part del SCIC, que 
és el Secretariat de Corals In-
fantils de Catalunya que pro-
porciona cursos de formació 
per a monitors de corals.

És una expressió tòpica, però 
cantar es més de nenes?
A veure... no hauria de ser. I la 
veritat és que estem contents 
perquè ara portem una tem-
porada de continuïtat de nens 
fins a més grans, que és molt 
difícil de mantenir. Quan en-
tren de petits comencen nens 

i nenes però a mida que es fan 
grans això es va perdent per-
què a vegades hi ha altres acti-
vitats que els absorbeixen més 
i han d’escollir. Intentem que 
els assajos siguin molt dinà-
mics, que no només sigui dues 
hores de cantar, que els agradi 
venir a la coral i es convertei-
xin en una colla d’amics. Ens 
els grups de grans, a més, tre-
ballem de manera especial el 
moment en què els nois fan el 
canvi de veu, mai posem pres-
sió a ningú perquè canti o no 
canti i adaptem les circums-
tàncies a cadascú.

La tipologia de les cançons 
que canteu ha anant variant 
al llarg dels anys?
Sí. N’hi ha que són les de sem-
pre però també n’incorporem 
moltes de noves. Per als mo-
nitors la tria de les cançons 
sempre és un dilema, però 
fem de tot. A les caramelles 
les cançons són les de sempre, 
però als concerts es pot obrir 
el ventall molt més.

estat el nostre logo. Aquest di-
buix va sorgir als inicis de la 
coral, quan un pare, en Josep 
M. Bertran, davant una pro-
posta de la Mercè Garcia, va 
fer un esbós d’un sol infantil 
en un tros de paper i així va 
quedar.

Actualment quants compo-
nents té la Coral Gatzara?
Arribem gairebé als 200 però 
sempre intentem no sobrepas-
sar els 30 nens per grup per-
què sinó és molt complicat de 
funcionar. A més  a més tenim 
moltes peticions d’entrada: els 
nens i nenes més petits entren 
segur, ara bé a la resta de grups 
s’ha d’esperar que hi hagi algu-
na baixa, hi ha llista d’espera 
però van entrant. Al setembre 
obrim inscripcions i qui vul-

També participem a l’Europa 
Canta que és una trobada de 
corals de tot Europa, i cada 
quatre anys se’n fa una d’in-
fantil i juvenil que és a la que 
nosaltres anem. Ja hem par-
ticipat a tres trobades: vam 
anar un any a Nevers, a Torí i 
a Lió. En aquestes trobades es 
fan tallers musicals amb direc-
tors de renom internacional. 
Participem en tallers de cant 
i després fem un concert, que 
també serveix per donar-nos a 
conèixer al món.
Cada any fem un intercanvi 
amb una altra coral, on hi par-
ticipen els grups de mitjans i 
grans, és una activitat que ge-
nera molta demanda. A mig 
curs fem un cap de setmana 
de treball.
I després fem caramelles, con-

de pares de la coral com el 
Pep Farrés, la Sònia Mateu, la 
Susanna Enrich... i ho vam fer 
dos anys, en què vam presen-
tar Charlie i la fàbrica de xo-
colata i Peter Pan· Però final-
ment vam creure que aquesta 
activitat ja podia volar sola i 
així ha estat.

Un dels puntals de la Gatzara 
és la tasca que fan els moni-
tors.
Són la base, si no fos per ells 
no existira la coral. Són moltes 
hores de dedicació totalment 
desinteressada i se n’ocupen 
de tot: acompanyen els nens, 
preparen les activitats, orga-
nitzen les colònies... els pares 
només fem de suport per quan 
ho necessiten.
El més important és les ganes 

Concert a l’European Balloon Festival

Participació a la Marató de TV3

Els monitors de la Gatzara
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Shirley Valentine. Autor: Willy Russell. Versió: Joan 
Sellent i Ferran Toutain. Direcció: Miquel Gorriz. 
Amb: Mercè Aránega. Producció: Focus i Mola Pro-
duccions. Teatre Municipal l’Ateneu, 2 de juny 2019. 
19h 

Focus i Mola Produccions promocionen l’es-
pectacle amb la icònica imatge feminista del 
“We Can Do It!” col·locant Mercè Aránega so-

bre fons groc, amb el mocador vermell amb llunes 
blanques al cap i una camisa blava. Com al cartell, 
apareix arremangada simulant treure bíceps, però 
a diferència de la popular “Rosie the Riveter” (en 
realitat, Naomi Parker Fraley), la Shirley Valentine 
somriu. 
L’efervescent apoderament de les dones serveix d’es-
quer per omplir platees d’espectadors cridats pel 
magnetisme de la promo i la mediàtica (i solvent) 
Aránega. Possiblement molts esperaran descobrir 
la història de la “Rosie”, però no és d’ella de què va 
la cosa. El text –obra de Willy Russell, estrenat ara 
fa 40 anys a Londres i interpretat aquí i allà, fins i 

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Menjar-se la vida
tot transportat al cinema– retrata el canvi de rumb 
d’una dona que, després d’anys de no fer-ho, reprèn 
les regnes de la seva vida.
La dramatúrgia, excel·lent, combina la història per-
sonal d’una mestressa de casa avorrida de funcionar 
amb pilot automàtic en una rutina insulsa, amb la 
crida a perseguir els somnis, per més inassolibles 
que puguin semblar. Una oda a menjar-se la vida 
extrapolable a d’altres situacions d’alliberament a la 
cerca d’allò que ens fa veritablement feliços. 
En el seu cas, d’entrada, no demana gaire. Només 
quinze dies a Grècia. Quinze dies que li semblen tan 
impossibles, com fantàstics. Aránega (amb direcció 
de Miquel Gorriz) treu tot el suc del personatge, ex-
plotant els dots de monologuista de la protagonista 
–té llargues converses amb la paret de la cuina!– amb 
una vis còmica que modula orgànicament quan el 
viatge toca la profunditat de l’ànima (com ja li vam 
veure a la colpidora Neus Català. Un cel de plom). 
Passa fabulosament pels diferents estadis. Sovint 
es diu que hi ha pocs papers per actrius de mitjana 
edat. Aquest, és un regalàs. 

Afortunadament, en alguns moments el text de Rus-
sell (aquí en versió de Joan Sellent i Ferran Toutain) 
ens pot semblar desfasat –per molts ara ja no resulta 
tan estrany parlar obertament del plaer del clítoris o 
que una dona viatgi sola–, però no ens enganyem, 
encara queda molt per camí per recórrer. Més d’un (i 
d’unes) no va riure en anècdotes quotidianes. Quan 
fa mal, l’humor cou.
La inventiva de pintar vestuari i decorat com un tapis 
d’una sola peça és divertidament enginyosa i facilita 
el canvi d’una primera a una segona part clarament 
diferenciada, amb els elements bàsics d’atrezzo que 
ajuden Aránega en la missió. Tot i això, la posada en 
escena no està reblada.
Shirley Valentine ens connecta amb el que volem (i el 
que idealitzem) i ens empeny a fer el que sabem que 
cal fer per reenamorar-nos de la vida i aprofitar-la al 
100%. Que només n’hi ha una i passa volant. Entre 
la força del text, l’energia de la Shirley i la música a 
tot volum amb hits tipus Girls just want to have fun 
de Cyndi Lauper, l’arenga és clara. Sortireu del teatre 
disposats a tot. No ho deixeu adormir.

SARDANES / LA VEU 

Ha passat ja un any 
de la celebració del 
90è. Aplec i tenim en 

portes ara ja el 91è. 
L’aplec començarà a les 10:30 
h. del matí al P. Verdaguer, al 
mateix lloc de l’any anterior, o 
sigui entre el C. St. Vicenç i el 
C. Pare Carles. Abans però, hi  
haurà la tradicional trobada 
de col·leccionistes de plaques 
de cava, que enguany serà 
la vintena, tot presentant la 
nova placa de Segura Viudas, 
edició limitada. A les 10:30 h. 
començaran a sonar les pri-
meres notes de les sardanes 
amb la cobla Maricel de Sitges 
amb la sardana Imparables de 
l’autor Alfred Abad; seguiran 
així fins a 16 sardanes més 
per completar la jornada ma-
tinal, tocades alternativament 
de dues en dues per les cobles 
Maricel i Ciutat de Girona.
Després de la gran paella vin-
drà el tradicional ball de la 
crespella.
Sense més dilació comença-
rem a les 4:30 h. de la tarda 
amb la segona tanda de sar-
danes, que també seran 17, 
i també tocades alternativa-
ment de dues en dues, per 
les cobles Ciutat de Girona i 
Ciutat de Terrassa; la sisena 
i la vuitena son de lluïment; 
la desena sardana, Refilets de 
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Pastor, d’Enric Sans servirà 
per fer el concurs de colles 
improvisades; la sardana nú-
mero tretze, Noves Arrels de 
Albert Taulé serà la de con-
junt a la tarda; mentre, hi 
haurà el sorteig d’una magní-
fica panera i alguna altra sor-
presa; per acomiadar quasi ja 
l’aplec tindrem el tradicional 
berenar, obsequi de diferents 
forns i pastisseries de la nos-
tra ciutat: Pastisseria Closa, 
pastisseria Pla, pastisseria Fi-
del Serra, pastisseria i degus-
tació Les Comes, forn Palla-
rés i forn de pa i pastes Jaume 
i Vicenç.
Així d’aquesta forma acaba-
rem el 91è. Aplec de la Sar-
dana, però abans donarem 
les gràcies a l’Ajuntament 
d’Igualada per les facilitats 

donades per celebrar aquest 
aplec. També volem donar les 
gràcies als diferents col·labo-
radors que d’una manera o al-
tra ens ajuden a portar a bon 
termini aquest aplec: Gràcies 
a J. M. Morros i Associats, S. 
L. i a Cal Perico per la seva 
aportació econòmica, gràcies 
a Viatges FerFrans pels obse-
quis oferts; gràcies a Produc-
tes Aneto per la seva aporta-
ció en productes alimentaris i 
també gràcies a Gumà Asse-
gurances per la seva desinte-
ressada col·laboració en eme-
tre publicitat del nostre Aplec 
a través de la pantalla que té 
instal·lada al P. Verdaguer, 
cantonada C. Òdena.  
En cas però de mal temps te-
nim a la nostra disposició el 
Pavelló d’Esports de l’Escola 
Pia, Pl. Castells, Nº 1; i ens 
acomiadarem tot dient passiu 
bé i fins l’any que bé.
Per reserves del dinar podeu 
trucar als tel. 93 804 16 37 o 
618 978 733, Quim; el preu 
del diner és de 15 €. 

Diumenge, 91è Aplec de la Sardana 
d’Igualada

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Durant el passat Fine-
Art Igualada 2019, el 
Casal Popular d’Igua-

lada, el Foment, va acollir 
l’exposició ‘La Revolta Cata-
lana’ del fotoperiodista Jordi 
Borràs. Un cop acabada l’ex-
posició, una de les més con-
corregudes del festival, i a pe-
tició expressa del fotògraf, es 
realitzarà una subhasta de les 
fotografies aquest proper diu-
menge 9 de juny a les 19h de la 
tarda al mateix Casal Popular. 
Tots els diners recaptats ani-
ran destinats a la Caixa de 
Solidaritat amb les persones 
represaliades polítiques. La 
subhasta és organitzada per 
FineArt Igualada, el Casal Po-
pular d’Igualada, el Foment i 
Òmnium Anoia.

Exposició ‘La Revolta Cata-

lana’ 
L’exposició és un petit instant 
de la història de Catalunya re-
sumit en imatges. ‘La Revolta 
Catalana’ és, senzillament, 
això: posar el focus en la tar-
dor del 2017, amb el referèn-
dum de l’1 d’octubre.
La mostra explica, a través de 
la fotografia, els fets que han 
assenyalat un punt d’inflexió 
per a la història del nostre 
país: el referèndum, la declara-
ció d’independència, les grans 
manifestacions, l’espanyolis-
me i l’extrema dreta als carrers 
de Catalunya, la repressió, la 
presó i l’exili…. 
Tota la mostra són fotografies 
d’un passat molt recent que 
sense cap mena de dubte han 
marcat i marcaran l’esdevenir 
d’un país que es mou a gran 
velocitat cap a un rumb incert, 
però amb una indubtable vo-
luntat de ruptura.

Subhasta de les fotografies 
de l’exposició ‘La Revolta 
Catalana’ de Jordi Borràs

Igualada acull la 91a 
edició de l’aplec sar-

danista que comptarà 
amb la participació de 
les cobles Maricel, Ciu-
tat de Girona i Ciutat 

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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Dels primers igualadins afeccionats a la fotografia ...
 

Més fotografies que testimoniaven indrets 
d’igualada i la seva realitat social, en dèca-
des anteriors a la fundació de l’AFI.

VISTES DE LA CIUTAT, DES DE LA RIBERA DEL 
RIU ANOIA. EN PRIMER PLA: SECCIÓ SUD DE 
“LA IGUALADINA COTONERA”.

Fotografia de principis del segle XX, atribuïble a les 
postals del Taller Fotogràfic del barcelonès J. Vilà, de-
dicades a la nostra ciutat. 

La Igualadina Cotonera, anomenada “Vapor Vell” i 
ubicada als terrenys de Cal Godó, va ser una fàbrica de 
fil i teixits de cotó, edificada al 1842, seguint el model 
arquitectònic de les indústries de Manchester (Angla-
terra). Va convertir-se en una de les grans indústries de 
la Revolució Industrial catalana; i, va tancar les seves 
portes a l’any 1967. Dècades més tard va ser declarada 
Bé Cultural d’Interès Nacional (2006), en tant que edi-
fici municipal.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

CULTURA POPULAR / LA VEU 

La Trobada Nacional de 
Balls de Diables de Ca-
talunya servirà per do-

nar el tret de sortida dissabte 
que ve a la segona part dels ac-
tes de programats en el marc 
de Cervera Capital de la Cul-
tura Catalana 2019. Més de 
1.000 diables participaran en 
aquest esdeveniment que tin-
drà com a escenari diferents 
punts del casc antic del muni-
cipi on es preveu cremar més 
de mitja tona de pólvora i en 
el que es preveu que sigui un 
dels actes de foc més impor-
tants que s’han fet mai a les 
terres de Ponent. La trobada 
coincideix a més a més amb 
el 25è aniversari de la colla lo-
cal ‘Els Carranquers’. 20 colles 
participaran d’arreu de Cata-
lunya a la trobada,  en què  hi 
haurà més de mil diables 
participants. Entre les colles 
convidades, hi haurà el Ball 
de Sant Miquel i els diables 

d’Igualada. Recordem que els 
diables a la ciutat d’Igualada 
apareixen documentats per 
primera vegada el 1451, quan 
es va demanar a Joan d’Aranda 
de Jorba que deixés un arnés 
blanc per al Sant Miquel. El 
Ball apareix a la Festa Major 

El Ball de Sant Miquel i els diables 
participarà a la Trobada Nacional de 
Balls de Diables de Catalunya

d’Igualada amb molta conti-
nuïtat entre 1851 i 1930 i es 
recupera finalment l’any 2011. 
Durant la celebració es cre-
maran 16.000 carretons i 400 
quilos de pólvora, una quanti-
tat similar a la que s’utilitza a 
l’Aquelarre.

CULTURA / LA VEU 

David Riba, músic, 
professor de flauta, 
enamorat i coneixe-

dor de totes les flautes, va ser 
a l’AUGA en una sessió me-
morable.
Vestit com corresponia a un 
flautista en concert en cada 
època de la història (Edat 
Mitjana, Barroc, Renaixe-
ment, Clasissisme, Impresi-

onisme, etc) va fer un repàs 
de músiques i instruments, 
algun dels quals fabricat per 
ell mateix.
Utilitzant finalment l’últim 
model de flauta va interpretar 
Bach amb el públic totalment 
entregat que el va aplaudir 
llargament.
I el proper dilluns torna a 
AUGA, vint-i-cinc anys des-
près, Pau Llacuna amb  “El 
Modernisme a Igualada”

David Riba, 500 anys de 
flautes a l’AUGA



Convivència laboral

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Avui publiquem aquesta fo-
tografia, datada en 8 de no-
vembre de 1928, en la qual es 

veuen reunits una colla de blanquers 
juntament amb els seus amos. Era en 
les vigílies de la crisis que comporta el 
“crac” de 1929, una època en què les 
relacions laborals eren menys favora-
bles que les actuals.
Llavors, algunes empreses, pel seu 
compte, endegaven trobades amb els 
seus treballadors que solien acabar a 
l’entorn d’una taula, per tal de fer un 
àpat de germanor.
No hem localitzat el lloc on es feu el 
retrat. Sabem, però, que eren els ado-
bers de l’empresa Ollé y Carné. Entre 

els presents podem identificar, en pri-
mer lloc al nostre recordat pare, i els 
senyors Ollé i Riba Faura
Aquest darrer, amb el temps, es con-
vertí en un dels propietaris de l’em-
presa, que llavors passà a denomi-
nar-se Riba y Carné. Fou quan el Sr. 
Ollé decidí dedicar-se a les tasques de 
la seva finca de “Ca n’Ollé”, a Sant Pau 
de la Guàrdia, i també a activitats po-
lítiques, les quals foren especialment 
notòries en l’època franquista, des-
prés de la guerra civil.
Recordem que vivia al carrer Soledat, 
número 10, on, en els darrers anys 70, 
s’inicià el Casal d’A.C.. 
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MÚSICA / LA VEU 

Els passats 30 i 31 de 
maig, al teatre l’Ateneu, 
va tenir lloc l’última de 

les activitats que, al llarg del 
curs, l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música organit-
za per a l’alumnat d’Igualada. 
Així, les activitats realitzades 
han estat: la Cantata per a 
l’alumnat de 4t de primària, 
la Unitat Didàctica Interdis-
ciplinària per a l’alumnat de 
2n de primària, les audicions 
escolars per a l’alumnat de 
primària i secundària i final-
ment els concerts de cloenda 
del SonaEscola: el projecte 
pedagògic que, des de l’octu-
bre, setmana rere setmana, 
ara ja fa 7 cursos, professorat 
de l’escola de música ha anat 
realitzant a dotze centres de 
primària, amb la voluntat 
que l’alumnat de primària, en 
grups reduïts, tingui l’oportu-
nitat de conèixer i aprendre a 
tocar uns instruments musi-
cals que difícilment es poden 
estudiar fora de les escoles de 
música i dels conservatoris. 
En aquest projecte l’alumnat 
de la major part de les esco-
les rep formació durant dos 
cursos, de manera puntual 
fa actuacions dins del propi 
centre o en un àmbit familiar 
i al final del 2n curs és quan 
fa el concert amb tots els cen-
tres participants. El mateix 
projecte, per bé que sense el 
concert final, també es fa als 
instituts Pere Vives (guitarra) 
i Badia i Margarit  (violins i 
violoncels) amb el nom de 

SonaEscola XL
Al matí i a la tarda hi va haver 
l’assaig de la posada en escena 
i a la tarda, a dos quarts de sis 
i a les set, els concerts. Cada 
escola el va fer amb la seva 
especialitat instrumental, el 
dijous van actuar les escoles: 
Dolors Martí (flauta), Aca-
dèmia Igualada (banda), Es-
colàpies (Orff), Emili Vallès 
(Orff), Maristes (guitarra) i 
Ateneu (Orff); el divendres 
31 ho van fer: Àuria (Orff), 
Ramon Castelltort (guitarra), 
Gabriel Castellà (corda), Gar-
cia Fossas (batucada), i Mo-
nalco (violins). A cada ses-
sió hi van participar uns 120 
alumnes. Malauradament, el 
col·legi Montclar-Mestral, tot 
i que estava previst que actués 
divendres, no va poder parti-
cipar al concert per motius 
aliens a l’organització.
A cada edició es fa evident 
tant la millora, pel que fa a la 

Cloenda dels concerts Sonaescola

seguretat de l’alumnat, com 
l’augment de la qualitat en la 
interpretació de les obres, la 
qual cosa confirma que el So-
naEscola és un projecte edu-
catiu del tot consolidat.
M. Queralt Martí, directora 
de l’Escola i del Conservatori 
Municipals de Música d’Igua-
lada, a banda de felicitar als 
petits músics, va agrair la 
tasca del professorat i la dels 
mestres de primària per la 
seva col·laboració. El públic 
assistent, bàsicament fami-
liars dels alumnes i mestres 
dels centres educatius parti-
cipants, va gaudir plenament 
del concert, i els alumnes, 
no cal dir-ho, van demostrar 
amb escreix que havien apro-
fitat el curs interpretant bri-
llantment el repertori previst, 
que bàsicament estava format 
per cançons tradicionals, 
pop-jazz-rock, Queen entre 
d’altres, i d’autor.

MÚSICA / LA VEU 

El Cor de Cambra del 
Palau de la Música i La 
Caravaggia ens presen-

ten una mostra del Renaixe-
ment català que repassa obres 
dels principals compositors 
del segle XVI i dels diferents 
gèneres del moment: músi-
ca instrumental per a dansa, 
madrigals italians i també en 
llengua catalana. Però sobre-
tot el dediquen a un gènere 
genuïnament ibèric com l’en-
salada, un gènere polifònic fet 
de la barreja de música popu-
lar i culta, d’estils i llengües di-
ferents (castellà, llatí i català), 
d’ironia i de dramatisme. El 
seu contingut teatral facilita 
una certa escenificació core-
ogràfica que ajudarà a la seva 
funció moralitzant d’explicar 
la lluita entre el bé i el mal o 
els valors mundans i divins. 
Un repàs per aquell segle dau-
rat de la música a casa nostra i 
un espectacle actual i atractiu 
per a tots els públics.
El director Xavier Puig (Cer-
vera 1973), començà els es-
tudis musicals amb el pia-
no i el violí al Conservatori 
Municipal de la seva ciutat i 
els amplià en composició al 
Conservatori Professional de 
Badalona amb M. A. Hurtado, 
M. Roger, B. Casablancas i J. 
Soler. Paral·lelament s’inicià 
en la direcció coral amb Josep 
Prats, Johan Duijck, Laszlo 

Heltay, Jordi Casas i Pierre 
Cao i posteriorment amplià 
la formació orquestral amb el 
mestre Salvador Mas a Barce-
lona i amb Leopold Hager a la 
Universitat de Viena.
Ha estat director assistent de 
la Joven Orquesta Nacional 
de España (JONDE) i de l’Or-
questra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya 
(OBC). Convidat per nom-
broses orquestres del país, ac-
tualment és el director titular 
de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès, Orquestra de Girona, 
Cor de Cambra de l’Audito-
ri Enric Granados de Lleida i 
director principal del Cor de 
Cambra del Palau de la Músi-
ca Catalana.
És professor d’orquestra i 
direcció a l’Escola Superi-
or de Música de Catalunya 
(ESMUC). Ha estat director 
convidat en nombroses or-
questres de joves i actualment 
dirigeix el Curs de Direcció de 
l’Orquestra de Terrassa.
Ha enregistrat obra d’autors 
catalans i diversos programes 
divulgatius per a TV3. Fou 
director artístic de les sis pri-
meres edicions del Festival de 
Pasqua de Cervera, dedicat a 
la música clàssica catalana.
Es poden reservar  entrades 
pel concert a través de www.
brufaganya.cat . Fent la re-
serva anticipada tindreu un 
millor lloc que no pas com-
prant-la el dia del concert.

L’esplendor del 
renaixement musical 
català a Sant Magí



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora i 
fotògrafa

Grafits o pintura mural: un art en viu i transformador 
de l’espai urbà que cal potenciar

D’uns anys ençà, atesa l’exposició oberta 
de diferents obres pictòriques a la via 
pública, endemés d’observar una insò-

lita transformació de l’espai urbà, hom ha es-
tat possible de descobrir el talent d’uns quants 
artistes que s’ha anat presentant a la nostra 
ciutat i per alguns punts de l’Anoia. Autors i 
autores, doncs, d’una certificada competència 
que, a partir de diferents iniciatives i concursos 
–d’àmbit públic o privat- han mostrat les seves 
realitzacions en la línia de treballar sobre el 
mur lliure, amb una sèrie de figuracions cromà-
tiques -murals de significades dimensions- de 
les quals se n’evidencien tota mena de potenci-
alitats artístiques. 
Efectivament, de forma puntual, algunes faça-
nes exteriors d’edificis o diversos murs i tanques 
han estat i seran objecte de la plural interven-
ció creativa d’aquests i aquestes artistes,  amb 
motius temàtics projectats a base de formes i 
colors que es proposen explorar –potser per 
sorpresa- la psicologia de cada espectador; es-
pecialment gràcies a la força del seu contingut 
social i humà. Això és, des d’una pregona refle-
xió, cada treball ens convida a fer-nos nostres 
diversos segments d’una tangibilitat molt pro-
pera perseguint uns determinats principis ètics 
que solen anar acompanyats d’unes fonts d’ins-
piració semblantment realistes o sinó d’una 
extraordinària força quimèrica, que tant aviat 
parlen d’amistat com de compromís i respecte 
envers les persones i l’entorn.
Tot plegat, aquest art en directe –de la mà d’ar-

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

AQUAREL·LES I 
RETRATS
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

TEORIA I PRÀCTICA 
DE LA FLOR NATURAL

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

CONTRA VENT I MAREA
Exposició que vol retre homenatge a 
les persones refugiades.
Protagonistes que aporten els seus 
testimonis des de molt lluny i han 
volgut fer sentir la seva veu en un 
recull d’experiències properes.
Del 17 al 28 de juny al vestíbul de 
l’Ateneu

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 Mu-
seu de la Pell

DESENTERRANT EL SI-
LENCI
En una escola republicana a princi-
pis dels anys 30, un mestre llança un 
experiment: una premsa escolar. Els 

quaderns publicats pels alumnes vi-
atjaran fins a França, Mèxic, Argen-
tina, Cuba i escoles de tot l’Estat
Del 17 de maig al 7 de juliol al Mu-
seu de la Pell

SEQÜÈNCIES URBANES
Guillem Elvira. Premi Igual’ART 
2018
Una col·lecció de treballs visuals i 
una ‘capella laica’ generen una mira-
da poètica i reflexiva sobre la ciutat 
contemporània. 
Fins al 23 de juny al Museu de la 
Pell

SINUÓS  II
Anna Carretero presenta la 4a col-
lecció d’olis, amb una pintura intuï-
tiva i suggeridora que mostra la par-
ticular mirada colorista i lluminosa 
a l’hora d’interpretar la natura i les 
emocions.. 
Del 3 al 28 de juny a l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova

Il·LUSTRACIÓ I DISSENY 

ASSISTIT PER 
ORDINADOR
Recull de treballs realitzats per 
l’alumnat del monogràfic “d’Il·lus-
tració i disseny assistit per ordina-
dor” 
Del 3 al 30 de juny a la sala d’ex-
posicions de La Gaspar

REVELANT IGUALADA
Exposició de l’alumnat de Projec-
te guiat de fotografia publicada en 
el llibre del mateix nom, on es re-
flecteixen 15 sèries d’imatges de la 
nostra ciutat 
Del 6 al 16 de juny a la Sala Mu-
nicipal d’exposicions

ELS DISSABTES A LA 
TARDA S’ORGANITZA 
UN GRAN XOU
Un recorregut per la història de la 
coral Gatzara, amb motiu del 50è 
aniversari. 
Del 7 al 27 de juny a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

EXPOSICIONS
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tistes individuals o de col·lectius d’art de Casa 
Nostra i també forans- apunta a ser tot un in-
centiu per a què ciutadans o pobletans d’una 
manera inclusiva es facin seu el valor comuni-
catiu del que és un art en viu i a l’abast de tot-
hom; des d’una nova mirada a l’espai exterior 
en què aquests murs lliures convoquen a una 
substancial restauració o si es vol un definitiu 
embelliment de tantes parets (murs cecs) massa 
acostumades a llargues inoperàncies urbanísti-
ques. Tanmateix, aquest art mural, que serveix 
en definitiva com a suport de qualsevol mur o 
paret, és un dels més utilitzats al decurs de la 
història, no només des de l’òptica del relat que 
conté la pròpia imatge sinó pel mateix i exprés  
caràcter decoratiu que concedeix a qualsevol 
estructura o construcció arquitectònica; pre-
sentant una mena d’aliança o binomi entre art 
mural i arquitectura. Després, seran els mate-
rials plàstics aquells que garanteixin una ma-
jor o menor durabilitat de l’obra, àdhuc la res-
ponsabilitat del públic espectador i la voluntat 
de conservació de les respectives institucions 
i entitats municipals. Al capdavall, aquests 
murs lliures han d’esdevenir patrimoni artístic 
i cultural de cada municipi.
Només avançar que, imminentment, Igualada 
veurà realitzada una molt completa activitat 
pictòrica,  formulada i gestionada conjunta-
ment des de les AMPAs,  Salpicón i el Col·lec-
tiu d’Art i disseny, amb la perspectiva –per a 
aquesta ocasió- de comunicar públicament els 
valors pedagògics i humans de cada centre.
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LLIBRES / LA VEU 

El proper dimecres 12 
de juny tindrà lloc a la 
sala de socis de l’Ate-

neu Igualadí la presentació 
d’Obertura republicana, Ca-
talunya després del naciona-
lisme. L’acte, organitzat per 
Òmnium Anoia, la Llibreria 
Aqualata, Grup 62 i l’Ate-
neu Igualadí, comptarà amb 
la presència de Joan Manuel 
Tresserras, coautor del lli-
bre, i serà presentat per Toni 
Olivé, membre de la junta 
d’Òmnium Anoia.

El llibre
Obertura republicana vol 

respondre a les grans qües-
tions i reptes que planteja 
aquesta crisi d’època global. 
A escala catalana, cal deixar 

Presentació del llibre “Obertura 
republicana” de Joan Manuel 
Tresserras i Enric Marín a Igualada

enrere la temptació essenci-
alista identitària i la concep-
ció obsoleta dels estat nació. 
La nostra societat ha viscut 
diverses transformacions 
que ens han dut fins a la in-
certesa actual. D’una banda, 
no es veu marge de manio-
bra en l’Estat espanyol; de 
l’altra, les tradicionals elits 
catalanes no semblen tenir 
un projecte específicament 
català. Tot i l’impàs en què 
vivim, l’independentisme té 
un amplíssim suport, perquè 
connecta amb les línies de 
fons d’aquest canvi d’època, 
que Obertura republicana 
analitza i al qual vol donar 
resposta.

MÚSICA / LA VEU 

Els últims dies de maig i 
començament del mes 
de juny han estat dies 

de molta activitat per part de 
l’Agrupació Coral La Llàntia. 
Destaquem el dissabte 25 de 
maig en què la coral va actu-
ar dins les Festes de la Gent 
Gran de La Pobla de Clara-
munt, en els actes celebrats 
en la XX Setmana de la Gent 
Gran. La coral va participar 
en els cants de la missa que es 

va celebrar per commemorar 
aquella diada, i desprès amb 
un concert ofert a tot el pú-
blic assistent.
I sense sortir de La pobla de 
Claramunt, pocs moments 
desprès va oferir, per sor-
presa, una petita cantata a 
uns joves nuvis acabats de ca-
sar, en un restaurant del mu-
nicipi.
L’endemà diumenge, a la tar-
da, i també per sorpresa, va 
actuar davant la parella for-
mada pel cantaire de la coral 

Martí Bernadí i la seva esposa 
Joana Múrcia que celebraven 
les seves Noces d’Or.
I aquest passat diumenge, 2 
de juny, l’Agrupació Coral La 
Llàntia va actuar en la Festa 
Major de Rubió, a les 11 del 
matí, oferint un concert, i un 
cop acabat, participant amb 
els cants de la missa de Festa 
Major.
Encararem ara, el segon tri-
mestre de l’any, disposats a 
portar els nostres cants arreu 
del nostre país. 

Activitats de l’Agrupació Coral La Llàntia

EXPOSICIONS / LA VEU 

Des d’aquest dilluns la 
sala l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova 

acull l’exposició “Sinuós II”, 
la quarta col·lecció d’olis de la 
pintora Anna Carretero. “Si-
nuós II” ens mostra un recull 
d’obres inspirades en la natu-
ra, la llum i els colors, amb 
formes sinuoses que llisquen, 
s’endinsen, s’enllacen i ama-
guen.
Anna Carretero va comen-
çar a pintar per la necessitat 
de donar forma a sensacions, 
d’expressar-se a través de la 
pintura. És al 2015 quan as-
soleix la seva maduresa pic-
tòrica amb la col·lecció d’olis 
“Sinuós” on la natura es con-

verteix en protagonista abso-
luta de les seves obres. Amb 
la seva pintura crea petits 
universos en el detall, convi-
dant als espectadors a desco-
brir altres mons dins del con-
junt. L’exposició ens mostra, a 
través d’una pintura intuïtiva 
i suggerent, la particular mi-
rada colorista i lluminosa de 
l’artista a l’hora d’interpretar 
la natura i les emocions: pai-
satges, flors, formes; colors i 
textures, llums i vida.
“Sinuós II” es podrà veure 
fins al divendres 28 de juny a 
la sala l’Empremta de Gràfi-
ques Vilanova, al carrer Santa 
Maria número 12. La inaugu-
ració de l’exposició es durà a 
terme aquest divendres dia 7 
a les 20 h i estarà oberta al pú-

blic els divendres i dissabtes 
de 18 a 21 h i els diumenges 
d’11 a 13 h.

L’Empremta acull l’exposició “Sinuós II” 
de l’artista igualadina Anna Carretero

LLIBRES / JOSEP ELIAS 

El passat dimecres, 22 
de maig, a la tarda, va 
tenir lloc al saló d’actes 

del Instituto Histórico Cul-
tural Militar, de Madrid, la 
presentació del llibre Wils y el 
Batallón de Zuavos Carlistas 
(Guerra en Cataluña 1869-
1873), una obra històrica, 
redactada per Agustín Pac-
heco Fernández i Fco. Javier 
Suárez de Vega.
El volum recull una seixan-
tena de pàgines referides a 
Igualada, la ciutat, on recor-
dem, va tenir lloc l’episodi 
històric de la mort de l’heroi, 
Ignasi Wils, en el decurs de 
l’entrada a Igualada de les 
tropes carlistes, que va tenir 
lloc en els dies 17 i 18 de ju-

liol de 1873 .
Aquesta biografia ha estat 
premiada per a Fundació Ig-
nacio Larramendi, fet que ha 
permès la publicació del tre-
ball de recerca, que ha tingut 
importants fonts aportades 
per igualadins.
L’edició ha anat a cura del Mi-
nisterio de Defensa, que l’ha 
imprès. Porta il.lustracions 
que complementen el valor 
històric del treball, el qual ve 
a cobrir un buit que existia en 
la documentació de l’esmen-
tada guerra.
L’acte es va veure molt con-
corregut, destacant, en la 
sala, una reproducció d’un 
vistós uniforme de l’època, 
Els autors estan estudiant la 
possibilitat de fer-ne una pre-
sentació a Igualada. 

Presentat, a Madrid, un 
llibre amb un episodi 
històric igualadí

POESIA / LA VEU 

L’Associació Cultural 
Galàxia va celebrar 
dissabte el 3r Festival 

Galàctic de Cançó d’autor i 
poesia al Teatre Municipal 
L’Ateneu d’Igualada amb la 
finalitat de donar a conèixer 
els projectes de diferents ar-
tistes mitjançant un Festival 
que enguany ja es troba a la 
3a edició concentrat en un 
concert de música i poesia a 
la ciutat. Les actuacions van 
començar a les 18 h de la tar-
da, la presidenta de l’entitat, 
Lourdes Sensarrich va pre-
sentar breument l’acte i va 
donar pas a les actuacions. 
En primer lloc va actuar el 
Projecte Mau, cantautor de 
Girona que ens va presentar 
una mostra del seu nou disc 
“El viatge silenciós” amb 
acompanyament de diferents 
poemes d’amor amb la rap-
soda Mònica Socías de Tar-
ragona, la següent actuació 
va ser del cantautor de Cons-
tan, cantautor d’Olot que ens 
va presentar alguns temes 
del seu primer disc “L’abric 
de Set hiverns” amb acompa-
nyament de la rapsoda i ac-
triu d’Olot, Montserrat Mun-
det que ens va recitar poemes 
de Dolors Collell. I per aca-

bar l’acte, vam convidar al 
músic de Constantí, Joan 
Reig (Bateria d’Els Pets) que 
ens va oferir un gran concert 
en format trio amb Sergi Es-
teve a la guitarra i Sergi Ca-
rós al baix, presentant el seu 
últim treball en solitari, un 
disc en format vinil, també 
va fer un repertori conegut 
versionant algunes cançons 
d’Els Pets, Bob Dylan, Elvis 
Costelo, Elvis Presley... 
Des de l’entitat agraïm a tots 
els músics i rapsodes que van 
actuar, a tota la gent que va 
venir, a l’organització, als 
mitjans de comunicació lo-
cals, a l’Ajuntament d’Igua-
lada-Cultura Igualada, Te-
atre Municipal L’Ateneu, i a 
Aigua de Rigat... per donar 
suport a la cultura. 
Us recordem que diumenge 
9 de juny, celebrem la 3a Jam 
Galàctica de Música i Poesia 
a l’Espai La Bastida d’Iguala-
da, a les 19 h, entrada lliure!! 
Actuaran diferents músics 
i rapsodes de l’Anoia i del 
territori català com: El Joc 
del Planeta, Neus Gili, Joel 
Codina, Montserrat Aloy, 
Albert Claramont, Franc 
Guinart, Margarida Bernús, 
Maria Santfores i Alfons 
Mula. Us hi esperem!!

Diumenge, 3a Jam 
Galàctica a La Bastida



Apocalíptics X-Men
Estrena • X-men, Fenix Oscura

RAMON ROBERT / 

Si no hem perdut el compte, 
aquesta és la setena pel·lícula 
dels X-Men, quan hi surt tota la 

colla és clar, ja que també hi ha un se-
guit de títols derivatius protagonitzats 
per algun dels seus components, cas de 
Logan o Deadpool. Com els seguidors 
de la nissaga ja saben, la sèrie va néixer 
com a còmic gràfic a l’any 1963, edi-
tat per Marvel. I tant els còmics com 
les pel·lícules parteixen de la idea que 
l’evolució humana seguiria activa en 
el futur, trobant-se de fet davant una 
cruïlla en la qual naixeria una nova 
espècie amb grans poders i capaci-
tats: els mutants. Els protagonistes de 
X-Men són un grup d’ells. Els mutants 
es caracteritzen, d’entre els personatges 
superheroics dels còmics, perquè han 
adquirit superpoders gràcies a mutaci-

ons i canvis en la seva estructura ge-
nètica.
Feta aquesta introducció, diguem que 
X-Men. Fénix Oscura segueix la matei-
xa línia (fantasia, molta acció, vistosos 
efectes òptics i digitals) que les seves 
antecessores. La novetat més signi-
ficativa rau en el seu argument, que 
aquesta vegada gira al voltant de Jean 
Grey, una mutant de nivell Omega que 
posseeix poders telepàtics i telequi-
nètics.  I ara, els  X-Men hauran d’en-
frontarse a ella. Durant una missió de 
rescat a l’espai, Jean gairebé mor en ser 
aconseguida per una misteriosa força 
còsmica. Mentre lluita amb l’entitat 
que habita al seu interior, Jean cau en 
una espiral de descontrol,  fent mal a 
aquells que més estima, i comença a 
destruir els llaços que mantenen units 
als X-Men.

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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Fugir de nosaltres mateixos
Cicle Gaudí •  7 raons per fugir

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 13 de juny, a les vuit del 
vespre, a l’Ateneu Cinema i din-
tre del Cicle Gaudí, el Cine-club 

presenta la producció catalana del 2019 
7 raons per fugir, dirigida per Gerard 
Quinto, Esteve Soler i David Torras.
Tres amics de l’adolescència, man-
resans, adapten al cinema peces teatrals 
escrites per un d’ells – Esteve Soler-. Set 
històries que barregen horror i comèdia 
i que, com si fos una versió catalana de 

Relatos salvajes, denuncien des de l’hu-
mor negre i el surrealisme la manca 
d’empatia i els vicis de la societat con-
temporània.
El film es beneficia d’un repartiment 
extens i brillant format per rostres tan 
coneguts com els d’Emma Suárez, Lola 
Dueñas, Sergi López, Francesc Orella, 
Àlex Brendemühl, David Verdaguer, 
Jordi Sánchez, Alain Hernández, Mano-
lo Solo, Nuria Gago, Aina Clotet, Pepe 
Viyuela, Vicky Peña, Ramón Fontseré i 
Ágata Roca, entre d’altres

Dolor i passió
Estrena •  El día que vendrá

RAMON ROBERT/ 

El director James Kent ha por-
tat al cinema El dia que ven-
drá (The Aftermath) la terce-

ra novel·la d’èxit del gal·lès Rhidian 
Brook, qui també ha contribuït en 
l’adaptació per a la gran pantalla. El 
film s’ha realitzat sota l’ègida de Scott 
Free, la productora de Ridley Scott, 
i distribueix Fox. Per bé que El dia 
que vendrá és una història romàntica 
emmarcada a l’hivern de 1946, en un 
context tan dur com el de l’ocupació 
britànica d’un Hamburg destruït pels 
bombardejos, la cinta potser interessa 
més per un seguit de coses no sovint 

reflectides en el cinema derivades del 
que va ser la immediata postguerra a 
Alemanya.
Interpretada per Keira Knightley, Ja-
son Clarke i Alexander Skarsgård, la 
pel.lícula situa la seva trama una ve-
gada acabada la II Guerra Mundial, 
a Alemanya.  Rachael Morgan aterra 
a les ruïnes d’Hamburg en ple hivern 
per reunir-se amb el seu marit, Lewis, 
un coronel britànic. Es muden a la 
seva nova casa, que compartiran  amb 
els seus antics propietaris, un vidu 
alemany i la seva turmentada filla. 
Sorgiran emocions i sentiments amb 
els qui ningú comptava.



ALADDIN
Estats Units. Fantasia. De Guy Ritchie. Amb Mena Mas-
soud, Naomi Scott, Will Smith..  
Aladdin és un adorable però desafortunat lladregot ena-
morat de la filla del Sultà, la princesa Jasmine. Per intentar 
conquistar-la, accepta el desafiament de Jafar, que consis-
teix 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..

7 RAONS PER FUGIR
Espanya. Comèdia negra. De Gerard Quinto i altres. Amb 
Emma Suárez, Lola Dueñas, Sergi López, David Verda-
guer.
7 episodis negres i surrealistes: Un matrimoni vol “avortar” 
el seu fill adult. Una parella que se li presenta el “tercer món” 
a casa. Una escala de veïns on ningú sap on es el sisè pis. 
Un pis a la venda, però amb un inquilí penjat del sostre. Un 
matrimoni propietari de 600 esclaus, etc.. 

X-MEN: FENIX OSCURA
Estats Units. Fantasia i acció. De Simon Kinberg. Amb 
Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer 
Lawrence. 
Els X-Men s’enfronten al seu enemic més poderós: un dels 
seus membres, Jean Grey. Durant una missió de rescat a l’es-
pai, Jean es atreta per una misteriosa força còsmica. Aques-
ta radiació l’ha fet més poderosa, però molt més inestable. 
Haurà de lluitar amb l’entitat que habita al seu interior, i co-
mença a destruir els llaços que mantenen units als X-Men. 

MENTS BRILLANTS
França. Cronica universitària. De Thomas Lilti. Amb Vin-
cent 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..

EL DIA QUE VENDRA
Regne Unit. Drama. De James Kent. Amb Keira Knightley, 
Jason Clarke, Alexander Skarsgård.
Postguerra a Alemanya, any 1946. Rachael Morgan aterra 
a les ruïnes d’Hamburg en ple hivern per reunir-se amb el 
seu marit, Lewis, un coronel britànic. Es muden a la seva 
nova casa, que compartiran  amb els seus antics propietaris, 
un vidu alemany i la seva turmentada filla. Passarà quelcom 
inesperat. 

.
ROCKETMAN

Regne Unit. Biopic musical. De Dexter Fletcher. Amb Ta-
ron 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.

JOHN WICK 3: PARABELLUM
Estats Units. Thriller i molta acció. De Tchad Stahelski. 
Amb Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica 
Huston, Laurence Fishburne. 
L’enigmàtic i intrèpid John Wick torna a l’acció, només que 
aquesta vegada amb una recompensa de 14 milions de dò-
lars sobre el seu cap i amb un exèrcit de mercenaris i crimi-
nals intentant donar-li caça.. 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

X-MEN: FENIX oSCURA 
Dv: 18:00/20:30
Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 17:00/19:30
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

7 RAONS PER FUGIR. Cicle Gaudí 
Dj: 20:00

1/X-MEN: FENIX OSCURA
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00

2/X-MEN: FENIX OSCURA
Dv Dll Dc i Dj: 18:15/20:45
Ds: 15:45/18:15/20:45
Dg: 13:00/15:45/18:15/20:45
Dm: 18:15
2/X-MEN: FENIX OSCURA (VOSE)
Dm: 20:45

3/ POKEMON. DETECTIVE PIKACHU  
Dv Ds: 17:55
Dg: 12:30/17:55
3/ JOHN WICK: CAPITULO 3
Dv a Dll: 20:00/22:35
Dm: 22:35
3/ JOHN WICK: CAPITULO 3 (VOSE)  
Dm: 20:00
3/ MIA Y EL LEON BLANCO  
Ds i Dg: 15:50
3/ TIMADORAS COMPULSIVAS  
Dll i Dm: 17:55
3/ LO DEJO CUANDO QUIERA  
Dc i Dj: 17:55

4/ ALADDIN
Dv Dll Dc i Dj: 18:50/21:25
Ds i Dg: 16:15/18:50/21:25
Dm: 18:50
4/ ALADDIN 3D
Dg: 13:30
4/ ALADDIN (VOSE)
Dm: 21:25

5/ ALADDIN
Dv Ds Dll a Dj: 17:15/19:50/22:30
Dg: 12:05/14:40/17:15/19:50/22:30

6/ EL SOTANO DE MA
Dv Dll Dc i Dj: 18.00/20:15/22:20
Ds: 16:00/18:00/20:15/22:20
Dg: 12:45/16:00/18:00/20:15/22:20
Dm: 18:00/20:15
6/ EL SOTANO DE MA (VOSE)
Dm: 22:20

7/ ROCKETMAN 
Dv Ds Dll Dc i Dj: 16:55/19:25/21:55
Dg: 11:55/14:25/16:55/19:25/21:55
Dm: 16:55/21:55
7/ ROCKETMAN (VOSE)
Dm: 19:25

8/MR LINK: EL ORIGEN PERDIDO 
Dv Dll a Dj: 17:45/19:40
Ds: 15:45/17:45/19:40
Dg: 12:00/13:45/15:45/17:45/19:40
8/VENGADORES: ENDGAME
Dv a Dll Dc i Dj: 21:30
8/VENGADORES: ENDGAME (VOSE)
Dm: 21:30

SALA AUDITORI
X-MEN: FENIX OSCURA
Dv: 18.15/20.30
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg: 16:15/18:30/20:45

SALA PETITA
ROCKETMAN
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:30/18:45/21:00
Dg: 16:30/18:45/21:00

MENTS BRILLANTS   
Dg: 18:00
EL DÍA QUE VENDRÁ   
Dg: 19:40
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MÚSICA 
Calaf 

Concert a càrrec de la Unió Musical del  
Bages que oferirà peces musicals varida-
des.
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino

TEATRE 
Calaf 

L’Escola dels Dracs de l’Agrupació Sant 
Jordi de Fonollosa presenta el musical “oli-
ver Twist”. Música i veu en directe
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal

CINEMA FAMILIAR 
Piera 

Projecció de la pel.lícula apta per a tots els 
públics “Quines bestioles!”
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment

MÚSICA 
Capellades 

Concert cantata de final de curs de la Coral 
Xeremell
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Teatre 
La Lliga

FESTIVAL D’ORGUE 
Capellades 

Tercer concert del Festival d’Orgue amb 
Jonatan Carbó i el Cor de Noies Exaudio
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

DILLUNS 10

CONFERÈNCIA
Igualada 

Pau Llacuna. El Modernisme a Igualada
Quin és el ressò que va tenir el Moder-
nisme a Igualada? En la xerrada intentarà 
respondre aquesta pregunta i valorar la 
importància d’un estil com el Modernisme 
en la societat igualadina de principis del 
segle XX.. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

MÚSICA
Igualada 

Setmana de concerts d’alumnes de l’ECM-
MI
En aquests concerts, els alumnes viuen l’ex-
periència de tocar en públic i poden mos-
trar el treball realitzat durant el trimestre..
De dilluns a divendres a partir de 2/4 de 
6 de la tarda a l’Escola Municipal de Mú-
sica.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Capellades 

Club de lectura per a nens i nenes sobre 
el llibre “Bernat l’amoïnat” d’Anthony 
Browne.
Dilluns i dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca El Safareig.

DIVENDRES 7

DANSA 
Igualada 

Balla a la vida”
Festival fi de curs 2018/2019 de les alum-
nes de l’Estudi de ballet Montserrat An-
drés. Recull coreogràfic amb diferents 
estils..  
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA 
Piera 

Concert a càrrec dels alumnes de flauta 
travessera, violí i violoncel de l’Aula Muni-
cipal Maria Escolà i Cases. Entrada lliure.  
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a l’Audito-
ri Ca la Mestra

CLUB DE LECTURA 
Vilanova del Camí 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix llibre, en aquesta ocasió “La vida 
invisible” de l’Eurídice Gusmão.  
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4 de 
8 del vespre a la Biblioteca

CINEFÒRUM 
Capellades 

Cinefòrum Josep Romanyà i Montcada 
amb la pel.lícula “Florence Foster Jenkins”. 
presentació i col.loqui a càrrec de Joan Vi-
ves.  
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música

MÚSICA 
Òdena 

Cicle de concerts a les capelles. En aquesta 
ocasió a càrrec del Trio Héxié, flauta, violí 
i violoncel 
Divendres a les 9 del vespre a la capella de 
Santa Magdalena de l’Espelt

DISSABTE 8

MÚSICA 
Igualada 

Concert d’estiu de la coral infantil Gatzara
La coral infantil Gatzara us convida al seu 
concert de final de curs, on podreu gaudir 
de les cançons treballades.
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

SARDANES 
Calaf 

4t. Aplec de la Sardana Vila de Calaf amb 
les cobles Camps i Luïsos,.
Dissabte a les 7 de la tarda a la plaça Bar-
celona’92

TEATRE 
Calaf 

L’Escola dels Dracs de l’Agrupació Sant 
Jordi de Fonollosa presenta el musical “oli-

ver Twist”. Música i veu en directe
Dissabte a les 8 del vespre a la sala Folch i 
Torres del Casal

HISTÒRIA 
Capellades 

“Passejant pels records”, passejada amb en 
Pep Vallès per conèixer i recordar indrets i 
històries de la vila
Dissabte a les 10 del matí des de la plaça 
Verdaguer

MÚSICA 
La Brufaganya 

El Cor de Cambra del Palau de la Música 
i La Caravaggia ens presenten una mostra 
del Renaixement català sota la direcció de 
Xavier Puig
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Santua-
ri de Sant Magí.

DIUMENGE 9

SARDANES 
Igualada 

91è. Aplec de la Sardana d’Igualada.
Cobles Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat 
de Terrassa. 20a. trobada d’intercanvi de 
plaques de cava. Dinar popular.
Diumenge durant tot el dia al Passeig 
Verdaguer

POESIA I MÚSICA 
Igualada 

3a Jam Galàctica de poesia i música
Tens l’oportunitat de recitar poesia, cantar, 
tocar un instrument....
Diumenge a les 7 de la tarda a la Bastida

MÚSICA 
Igualada 

Concert de final de curs
Com cada any, la coral infantil “Els Ver-
dums” tancarà el curs amb un concert on 
el tema principal seran els mags, les brui-
xes i la màgia...
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

BALL 
Igualada 

Trobada Country
Un bon pla de diumenge a la tarda per a 
amants de la música i el ball country.
La trobada és oberta..
Diumenge a les 6 de la tarda al pati de 
l’Ateneu

TEATRE 
Òdena 

Farrés Brothers i Cia presenta “El silenci 
d’Hamelin” amb Olalla Moreno, Jordi Far-
rés i Pep Farrés. Un espectacle al voltant 
de les altres capacitats i les coses que no es
diuen... que acaben surant a la superfície.
Diumenge a les 12 del migdia al teatre 
Centre Unió Agrícola.

DIMARTS 11

CONFERÈNCIA
Igualada 

Sessió informativa sobre la UOC
Xerrada oberta a totes aquelles persones 
interessades en els estudis de la Universitat
Oberta de Catalunya, la primera universi-
tat en línia..
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

DANSA
Igualada 

“Romeo i julieta”
Retransmissió en directe des de la Royal 
Opera House de Londres La història 
d’amor imperible de Shakespeare és cone-
guda arreu del món. 
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

DIMECRES 12

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Obertura republica-
na” de Enric Marín i Joan M. Tresserras, 
ed. Pòrtic
L’acte tindrà la presència de Joan M. Tres-
serras, coautor del llibre. Presenta l’acte 
Toni Olivé.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la sala de 
socis de l’Ateneu

DIJOUS 13

TEATRE
Igualada 

Sortida al teatre dels Clubs de lectura
Els clubs de lectura de la Xarxa de Bibli-
oteques Municipals fan el tancament de 
curs i es troben al Teatre La Faràndula de 
Sabadell per veure l’obra Una ilíada,
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central

CINEMA
Igualada 

Sortida al teatre dels Clubs de lectura
Els clubs de lectura de la Xarxa de Bibli-
oteques Municipals fan el tancament de 
curs i es troben al Teatre La Faràndula de 
Sabadell per veure l’obra Una ilíada,
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central

ESPECTACLE INFANTIL
Piera 

Amb Sonatta, la Biblioteca acomiada la 
programació infantil d’aquest curs i diu 
adéu a la Rusqui. En acabar, els Falcons de 
Piera ens faran una demostració i es repar-
tirà coca amb xocolata,
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca

AGENDA

58  |  CULTURA Divendres, 7 de juny de 2019



El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Hummus de remolatxa 
amb llima i coco

Ingredients

Per a 10 persones

• 400 g de cigrons cuits 
en conserva
• 1 llima
• 1 cullerada de tahini
• 1 gra d’all
• 1-2 culleradetes de comí mòlt,
• 1 cullerada de coco ratllat
• 180 g de remolatxa cuita
• oli d’oliva verge extra
• sal
• 50 g de iogurt grec (opcional)
• julivert fresc per 
a la presentació
(al gust)

Elaboració:
Rentem bé els cigrons per retirar el gust que aporta 
el líquid de la conserva i reservem. En el got d’una 
batedora tirem el suc de mitja llima, el tahini, la re-
molatxa trossejada i una part dels cigrons. Triturem 
fins a obtenir una pasta homogènia. Afegim la resta 
d’ingredients al vas i triturem de nou. Comprovem 
el punt de textura i, si volem que quedi menys dens, 
afegim una mica de iogurt grec o aigua. Ajustem el 
punt de sal i llima si fos necessari i batrem de nou. 
Servim amb un rajolí d’oli d’oliva verge extra per so-
bre, llavors de sèsam, coco ratllat i julivert fresc.

gastronomia

GASTRONOMIA  | 59Divendres, 7 de juny de 2019

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

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

Nits: reserves per a grups



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 1. Abans era un que dedicava quartos a protegir artistes; ara és un logo 
que empastifa cartells per fer més quartos / 2. No tolero bé la verge del centre d’Itàlia. Atra-
pa’ls, si pots / 3. Dóna l’alternativa. Té un gos d’allò més còmic amb una idea fixa. Tastet de 
tequila / 4. Noble antecessor de la cocaïna. Cànula curativa. De les dues en punt / 5. Ob-
jecte del desig compartit per gos i amo. Una tele feta malbé a Deltebre / 6. Habilitat llatina. 
A l’Edat Mitjana era un pària, un vilà, perquè pudia de peix / 7. Camp de fruiters ideal per 
jugar-hi a escacs. Els cretins, com els cargols: pelada / 8. Que satisfan les necessitats per 
gust, sobretot l’aperitiu. Metall febrós / 9. Al racó en soledat. Del mineral igni que té forma 
d’idioma / 10. Dipòsit silici d’una extensió gairebé com tot Trípoli. Coneixement intuïtiu i 
capgirat de la divinitat / 11. Para la mà. La fan petar sense perill. Descansa, que ja sembles 
jueu / 12. Quan hi seu el rei comença a trontollar. Assassí de plantes de mar. Dòlar excar-
cerat / 13. Tan fanàtic que no arribarà ni a secretari. Del kleenex mort en acte de servei.

VERTICALS: 1. Liqüefacció del dolor. Arraconats en calaixets de Correus / 2. Marges 
d’actuació. Acostar a la condició de gas. La cosa pública / 3. Tirada del turisme o anar al 
tròpic?: no, moviment d’orientació vegetal. Acumuli, i vagi en ascens / 4. El cinema li ha es-
talviat les causes. Satisfent famolencs / 5. Al cor de totes. Prolongació natural dels dits del 
cambrer. Gronxador de perfil / 6. Alga necessària en la dieta del torero. Arbre d’allò més 
tranquil·litzant / 7. Pilar prim. Descans entre claqueta i claqueta. Eriçó desprovist d’això / 
8. Punt en comú. Va deixar el ferro arraconat per pesat / 9. Sortint de ciutat. Enganxifosos, 
de tan amorívols. Maten l’estruç quan s’enfila / 10. Donen valor a les maquetes. Van deixar 
l’Ebre d’un vermell encès / 11. L’oremus no l’hem perdut però la partida sí. Dirigit cap al 
sostre, el llum. Ara de l’altre perfil / 12. Foradar la fusta de cal professor Martí. Si hi ha 
ganes prou que te’l fan pagar.

passatemps
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Troba les 7 diferències



Juny
7: Robert; Pere; Vis.

8: Guillem; Cal·líope. 
9: Efrem; Marí; Prim i Felicià; Pelàgia.

10: Maurici; Asteri.  
11: Bernabé.; Lleó III; Adelaida.

12: Joan de Sahagun; Onofre 
13: Antoni de Pàdua; Fandila; Aventí.  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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ESGLÉSIA / LA VEU 

Dissabte vinent, vigília de 
Pentecosta, la segona Pasqua, 
a les 9 del vespre, en el Santu-
ari de la Mare de Déu de Grà-
cia de La Tossa de Montbui hi 

haurà una estona de pregària, 
amb cants, lectures bíbliques, 
silencis i pregàries i la cele-
bració de l’Eucaristia de Pen-
tecosta. Viurem amb plenitud 
l’experiència de la vinguda de 
l’Esperit Sant damunt nostre.

Vetlla arxiprestal de 
Pentecosta a la Tossa de 
Montbui

ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper dia 8 de juny, so-
lemnitat de Pentecosta, com 
cada segon dissabte de mes, 
se celebrarà una missa en 
llengua anglesa a 2/4 de 5 de 
la tarda, a l’altar del Sant Crist 
de la basílica de Santa Ma-
ria d’Igualada. A l’inici de la 
celebració es cantarà “In the 
Lord I’ll be ever thankful”. 
En el moment de la medita-

ció es cantarà “The kingdom 
of God” i durant la comu-
nió “Jesus Christ, bread of 
life”, tots ells cants de Taizé. 
El cant de sortida serà “Our 
God reigns”. El salm del dia 
és “Send forth your Spirit, O 
Lord, and renew the face of 
the earth.”.
Aquesta serà la darrera mis-
sa en anglès del curs, que es 
reprendrà el proper dia 14 de 
setembre

Darrera missa en anglès 
del curs 

ESGLÉSIA / LA VEU 

El IX Festival Internaci-
onal Orgue de Mont-
serrat. Abat Cassià M. 

Just, in memoriam (FIOM 
2019) es posa a disposició de 
joves intèrprets i joves for-
macions singularitzades per 
la maduresa i musicalitat de 
les seves interpretacions. El 
programa d’enguany s’omple 
de joventut; presenta reptes i 
innovacions en molts aspec-
tes, mentre s’obre a la recupe-
ració del repertori. Tot, però, 
amb l’exigència de presentar 
un programa d’alt nivell mu-
sical i caire internacional.
El FIOM 2019 començarà 
el dissabte 22 de juny amb 
el concert titulat “Vivaldi a 
Montserrat: de les Quatre 
Estacions als concerts per 
orgue i orquestra”. El jove ta-
lent, antic escolà de Montser-
rat, Joan Seguí, acompanyat i 
dialogant amb l’Orquestra de 
Cambra d’Andorra, sota la 
direcció del mestre Gerard 
Claret, presentarà els mera-
vellosos concerts per orgue i 
orquestra de Antonio Vival-
di, alternats amb alguns del 
famosos concerts de l’autor 
venecià.
El dissabte 20 de juliol, dins 
el capítol de grans solistes 
europeus, el jove i reconegut 
organista Thomas Ospital, 
titular del Gran Orgue de 
l’església de Saint Eustache 
de París, interpretarà obres 
del gran repertori romàn-
tic. L’orgue Blancafort per-
metrà descobrir la mestria 
d’aquest jove intèrpret i me-
ravellar-nos de la bellesa i la 
força del gran repertori orga-
nístic.
El primer dels dos concerts 
de l’agost, el dissabte 10, un 
jove director, antic escolà de 
Montserrat, Marc Díaz; un 
jove cor, el Cor Cererols, i 
l’acompanyament d’un altre 
antic escolà, Arnau Farré, a 
l’orgue. Joves músics de gran 
talent per afrontar un repte 

proposat pel Festival. S’escau 
enguany el 50è aniversari de 
la mort del P. Anselm Fer-
rer (1882-1969), director de 
l’Escolania de Montserrat i 
compositor representant de 
l’escola Ceciliana a la nostra 
terra. Aquest merescut ho-
menatge ens permetrà escol-
tar l’original producció del 
P. Anselm, dignament inter-
pretada, junt amb repertori 
contemporani romàntic. Un 
repte que un jove cor i un 
jove director, amb qualitats 
excepcionals per la recerca i 
la interpretació, permetran 
redescobrir les meravelles 
del patrimoni musical re-
cent de casa nostra.  Aquest 
concert es veurà completat 
amb la participació del Cor 
Cererols a la Missa Conven-
tual del diumenge 11 d’agost, 
amb la interpretació de la 
Missa Abatialis, del P. An-
selm Ferrer.
El darrer concert del FIOM 
2019 tindrà lloc el dissabte 
24 d’agost i comptarà amb 
una intèrpret eslovaca, Mo-
nica Melcova, que juntament 
amb Juan Manuel Gómez, a 
la trompa, oferiran repertori 
per aquesta singular forma-
ció.
Cal recordar que tots els 
concerts del FIOM 2019 tin-
dran lloc a la Basílica de San-

ta Maria de Montserrat, co-
mençaran a les 21h, i tindran 
com sempre l’entrada lliure. 
Aquests espectacles musi-
cals també es podran seguir 
en directe a través de Mont-
serrat Ràdio i TV (www.
montserratcomunicacio.cat) 
i també s’emetran a través de 
les TV de la Xarxa de Comu-
nicació Local.
El IX Festival Internacio-
nal Orgue de Montserrat, 
patrocinat per l’Abadia de 
Montserrat, Reale Seguros 
i la Fundació Pinnae, està 
projectat sota la direcció 
artística del P. Jordi- Agus-
tí Piqué i l’assessorament de 
l’organista Miquel González, 
mentre que la coordinació i 
el management general és a 
càrrec del P. Manel Gasch, 
majordom-administrador de 
l’Abadia de Montserrat.
El FIOM 2019 serà nova-
ment un homenatge a la 
memòria del P. Abat Cassià 
M. Just, organista i músic 
rellevant, home de Déu i de 
cultura, que va morir el 12 
de març de 2008. Igualment, 
aquest certamen musical 
continua amb la voluntat de 
possibilitar l’audició en l’or-
gue Blancafort (2010) d’al-
guns dels millors intèrprets 
de l’orgue de l’àmbit inter-
nacional.

El Festival Internacional Orgue de 
Montserrat 2019 aposta pels joves 
intèrprets



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 7:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DISSABTE  8: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIUMENGE 9: 

 PAGÈS
Pau Muntadas, 58

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 10:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMARTS 11:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMECRES 12:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIJOUS 13:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

railhome.com

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

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

Les entrades tenen vigència 
d’un mes a partir de la publica-
ció dels guanyadors.

Els guanyadors es donaran a 
conèixer per mitjà de l’edició 
impresa de La Veu a finals de 
mes, podran recollir les entra-
des directament a cadascuna 
de les entitats que participen,  
a excepció de Yelmo Cines i el 
cicle de concerts d’Hostalets, 
que s’han de passar a buscar 
per les oficines de La Veu *.

Els guanyadors de la cistella 
Caprabo i Caves Bohigas se’ls 
avisarà via telèfon a fi i efec-
te de poder fer-los la foto de 
l’entrega del regal. 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

CISTELLA AMB PRODCTES

Visita per a dues persones a ca-
ves Bohigas amb degustació de 
caves (últim diumenge de mes) 
i regal d’una ampolla  Bohigas 
Brut Reserva  amb estoig

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a 
formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes  el 
28/6/2018. 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. 

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
S

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals 

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Visita Caves Bohigas 

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Cistella Caprabo TOTS ELS SORTEJOS

Signatura



Josep Vicenç Mestre i Casanova /  
Escriptor

He escrit el llibre “Gran premi ciclista d’Òdena, del blanc i negre al color”. Malgrat professionalment 
estic dedicat al sector dels serveis, la meva passió és la història, la cultura popular, la recerca etnològica 
i folklòrica. Sóc odenenc, gran amant del meu poble i de la meva família.

Fa uns quants dies vas presentar “Gran premi ciclista d’Òde-
na, del blanc i negre al color”. Per què has escrit aquest lli-
bre?

Doncs l’Ajuntament, fa cosa d’un any i mig, em va demanar si en 
ocasió del 70è aniversari de la cursa que es celebrava enguany, po-
dia fer una recerca d’informació i si els resultats eren interessants, 
escriure’n un llibre. Em va engrescar i vaig començar la investigació. 
El Gran Premi d’Òdena és una prova esportiva molt important: és 
una de les proves amateurs del món del ciclisme més antiga de la 
península, amb una trajectòria exemplar, que ha comptat amb la 
participació de grans esportistes molts dels quals han acabat al món 
professional.

Com ha estat el procés de creació: la recerca de material tant 
gràfic com escrit.

Em pensava que seria una cosa relativament ràpida i quan comen-
ço a esgarrapar em surt un material fantàstic. Sorprenentment em 
vaig trobar que les federacions i ens organitzadors no tenen material 
documental arxivat, començant per la pròpia Federació Catalana de 
Ciclisme que només té material classificat des de l’any 2000. Alesho-
res vaig haver de buscar d’altres fonts d’informació: molta part del 
material és extret de la premsa gràfica de l’època. Vaig agafar tota la 
premsa comarcal des de principis de segle XX fins l’actualitat per 
localitzar les activitats i proves ciclistes relacionades amb Òdena; 
també vaig efectuar un buidatge sistemàtic del Mundo Deportivo, 
el Diari Esport o La Vanguardia. Ha estat una procés lent, minuciós 
i llarg. En el decurs de la investigació també vaig trobar fonts d’in-
formació realment sorprenents: he trobat personatges molt interes-
sants, com per exemple el Francesc Oriol Rosich, un senyor que va 
fundar la secció ciclista de l’Ateneu Igualadí. Era un gran aficionat al 
ciclisme i a cada prova esportiva de ciclisme que es feia a la comarca,  
redactava un llistat de participants, amb el respectiu dorsal, les clas-
sificacions finals i anècdotes de la carrera, i una referència, que era 
un número vermell que jo inicialment no sabia identificar. Van apa-
rèixer nou àlbums de fotos escrupolosament guardats per la família, 

on vam veure que els números corresponien a una imatge: potser 
hi ha unes 2.000 fotografies. Aquest material m’ha servit moltíssim 
per fer el llibre d’Òdena sobretot relacionat amb els primers anys. Hi 
ha molta més informació relacionada amb la història del ciclisme 
igualadí que en aquest moment estic treballant per plantejar alguna 
propera publicació al respecte. Aquest material que arriba fins els 
anys 60, ha permès conèixer els guanyadors de cada edició, disposar 
la seva imatge fotogràfica... i creat una fitxa hipotètica de cada any 
de la cursa. Durant la recerca m’he trobat moltes anècdotes que han 
estat molt interessants.

És, o havia estat un premi reconegut? 

El Gran Premi Ciclista d’Òdena ha estat molt important, pensa que 
hi havia edicions que havia arribat a tenir fins a nou etapes dispu-
tades a Catalunya i Aragó o que fou etapa preliminar de la Vuelta 
Ciclista a España. En un moment determinat es va plantejar fins i 
tot passar-lo al món professional però per sort no es va fer.

Qui l’organitza?

Començà l’any 1950 amb un grup de gent d’Òdena que es deien 
Peña Nuestra Señora del Carmen que estava formada per una tren-
tena de persones aficionades al ciclisme. Organitzaren la prova fins 
l’any 1965. L’any 1956 es va incorporar també la Unió Ciclista Igua-
ladina–entitat que ha mantingut la torxa fins avui en dia i que ha fet 
una tasca excepcional-. El Mundo Deportivo també va participar 
en l’organització entre 1973 i 1991. Per altra banda, i cal dir-ho, mal-
grat els canvis polítics que hi ha hagut, tots els ajuntament odenencs 
han mantingut aquesta prova. I una cosa molt interessant de conèi-
xer és que per a Òdena el gran Premi ha estat un element integrador, 
cohesionador de la gent que arribava de fora a viure aquí; el dia de 
la carrera era una ocasió per trobar-se tothom, per conviure i fer 
poble.

Hi han participat corredors de renom? 

El Premi sempre ha sigut amb ciclistes amateurs, alguns dels quals 

després s’han fet un gran nom en el món del ciclisme, com el Poblet, 
el Segú, José Luis Laguia, el Celestino Prieto, l’Angel Edo, el Roberto 
Lozano, Isaac Escolà, Sebastián Mora... ciclistes campions del món, 
olímpics, grans amateurs i professionals. Fins i tot durant una època 
es va posar de moda que les grans proves nacionals passessin per la 
població. Per exemple, el Bahamontes recorda, en entrevistes, haver 
punxat aquí, al pas per Òdena. Penso que Òdena sempre els ha trac-
tat molt bé, als corredors. 

A Òdena hi ha molta afició pel ciclisme?

Sí i potser és un dels fets diferenciadors i de futur que disposem. 
Mira, el dia de la presentació del llibre van sorgir moltes idees: per 
exemple el Carles Maria Balcells, que és un gran aficionat, va pro-
posar la possibilitat que Òdena acollís un museu del ciclisme, que 
no existeix enlloc de Catalunya que podria estar acompanyat d’un 
centre de rebuda de ciclisme amb uns circuits per carretera, aprofi-
tant les carreteres que tenim al voltant, convertint el municipi en un 
punt de referència.

El llibre el vas presentar a la nova biblioteca L’Atzavara d’Òdena 
que ha obert les portes aquesta setmana. És important per al mu-
nicipi aquest nou espai cultural?

Fonamental. És un lloc molt simbòlic: fa 80 anys es va tancar la Bi-
blioteca que hi havia allà, que és el Centre Fraternal Instructiu, de-
comissat per les Fuerzas Nacionales. Òdena tenia aquesta mancan-
ça i penso que és un espai molt important, que la gent se l’estimarà i 
funcionarà molt bé. El seu nom, Atzavara, fa referència a una de les 
plantes representatives de la zona, que apareix en un dels poemes 
del Josep Romeu i Figueres dedicat al poble d’Òdena. Va ser molt 
emocionant presentar el llibre en aquest espai i fer-ho com a primer 
acte que s’hi organitzava.

No sense dificultat s’estan acabant els pactes de constitució dels ajuntaments. Però els consistoris no només són els regidors i el govern. 
També ho són els càrrecs de confiança, decidits pels que manen. En l’anterior legislatura a l’Ajuntament d’Igualada n’hi havien dos amb 
remuneracions molt significatius, que també eren alcaldes d’altres poblacions. Ambdós per fer promocions. Una d’econòmica i l’altre de 
turisme. El primer no ha obtingut grans resultats, però al menys s’ha significat amb el controvertit polígon d’Òdena i se li ha vist el pèl. De 
l’altre ni això. Però s’ha atorgat l’èxit de la vinguda d’AirBnb, que a França han aconseguit 1,9 milions de visitants vagin a poblacions de 
menys de 2.000 habitants, encara que no gaudeixin de grans hotels ni altres opcions d’allotjament turístic. De moment a Igualada encara 
no s’ha vist gran cosa. Aquests són els resultats d’aquests promotors que diuen que guanyen cinquanta mil euros cada un... I ara, capficats 
pel cartipàs municipal, esperem a saber qui seran els alcaldes, però també els que es triaran per fer  feines tan ben remunerades. Voldríem 
saber el que costaran i el que diuen que faran. Esperem que els resultats siguin ‘espectaculars’, oi?

“Ha estat molt emocionant fer un llibre 
sobre el ciclisme odenenc” 

  Cristina Roma @crisroma67
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Espai patrocinat per:

Consum mitjà (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emissions CO₂ (g/km): 97 – 115.

NOU COROLLA HYBRID
EL MÓN EVOLUCIONA

Av. Europa, Nº4 - 08700 
Igualada - Barcelona  

 938 04 82 30

TOYOTA IGUALADA
toyotaigualada.toyota.es.


