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L’EDITORIAL

Joventut i sentit comú
E ls Mossos d’Esquadra i Inspecció de Treball 

van fer, dissabte passat, un dispositiu de 
control gairebé inèdit -almenys en els dar-
rers anys- en una coneguda sala d’oci del Pla 

de les Gavarreres d’Òdena. El resultat d’aquesta acció, 
desproporcionada per la direcció del local, és un llarg 
informe ple d’incidències destacables, algunes d’elles 
certament greus. La més 
important, que menors 
d’edat consumeixin al-
cohol sense cap tipus de 
control ni restricció, i, 
encara més, que a l’in-
terior s’hagin localitzat 
menors de 16 anys d’edat 
en estat ebri. La seva sola 
presència ja és una in-
fracció, però si, a més, es-
taven consumint alcohol, 
l’assumpte és doblement 
condemnable. El que és profundament llastimós, 
molt per damunt de tot plegat, és que alguns pares 
d’aquests menors estiguessin esperant-los a l’exterior 
del recinte, sabent que els seus fills no tenien ni tan 
sols l’entrada autoritzada... Què està passant?
No entrarem a buscar culpables, ni assenyalar amb el 
dit a ningú, perquè no és a nosaltres a qui correspon. 

Però reclamem que s’esclareixi fins a les últimes con-
seqüències tot el què ha succeït.
Està clar que la societat està canviant a marxes força-
des. És cert que cal tenir profunditat a l’hora de refle-
xionar, i que no es pot ser de mirada curta. Recent-
ment, han aparegut estudis on es veu clarament que 
els nostres joves comencen a tenir relacions sexuals 

o els primers contactes 
amb l’alcohol i el tabac 
molt abans de la majo-
ria d’edat. Però això no 
eximeix que el sentit  
comú hagi de brillar 
per la seva absència, o 
que s’hagi d’oblidar el 
més mínim sentit de la 
responsabilitat.
Ens trobem davant de 
fets que, a més, supo-
sen una despesa públi-

ca important, que es podria evitar si tots els agents 
que intervenen estiguessin a l’altura del que avui es 
demana. De moment, existeix una clara denúncia 
pública d’un problema, però no esperem que tancant 
locals o restringint l’entrada de menors d’edat ho so-
lucionarem. Tots en som responsables, i hem de po-
sar-hi sentit comú. 

No entrarem a buscar culpables, 
ni assenyalar amb el dit a ningú, 
però reclamem que s’esclareixi 

fins a les últimes conseqüències 
tot el que ha succeït.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Francisco Pascual de la Parte, còn-
sol general d’Espanya a Munic, va 
participar en l’acte ‘Catalunya i Es-
panya: el camí a seguir’, organitzat 
per la Universitat d’Augsburg. Va in-
tervenir per ‘contrarestar’ la ponèn-
cia de Josep Costa, vicepresident 
del Parlament, dient que “la situació 
de Catalunya és avui semblant a la 
d’Alemanya a principi dels anys 30. 
En un context de crisi la gent és vul-
nerable a les manipulacions i això 
explica l’auge del nazisme i l’inde-
pendentisme.” I es va cessar a Mi-
guel Ángel Vecino, cònsol general 
d’Espanya a Edimburg, per dir que 
“Espanya no bloquejarà l’entrada 
d’Escòcia a la Unió Europea, sempre 
que aconsegueixi la independència 
per vies legals”. 

Fidel Cadena, fiscal del TS en el 
judici al procés, va dir “Es pretenia 
la proclamació de la independència 
fora de tot dret. Hi ha un atac direc-
te a tot el sistema democràtic. Esta-
va en risc el propi sistema.”

Javier Ortega Smith, advocat de 
l’Acusació particular de Vox en 
aquest judici, va dir “això ha arri-
bat ací gràcies a la nostra denúncia 
començada en el Jutjat 13 de Barce-
lona” i va afegir “volem penes con-
formes amb la gravetat del delicte i 
amb un fi dissuasiu.”

Roger Torrent, president del Par-
lament de Catalunya, va qualificar 
els al·legats de les acusacions dient 
“amb les conclusions finals es con-
firma que, sota la toga, la fiscalia i 
l’advocacia de l’estat porten la sa-
marreta de Vox. Han construït un 
relat fals i indignant per perseguir 
unes idees.”

Jordi Cuixart, president d’Òm-
nium, a la presó pel procés, va di-
rigir-se al TS en el seu al·legat final, 
dient “No em penedeixo del que 
vaig fer i ho tornaria a fer perquè 

sempre he actuat amb consciència” 
per seguir “no busco defensar-me ni 
una reducció de la pena, sinó reafir-
mar-me en la defensa de l’exercici 
dels drets fonamentals. Cal una mo-
bilització permanent, i això és el que 
vam fer el 20 de setembre, protestar 
de manera pacífica, i no podem dei-
xar de protestar perquè això és el que 
ens fa avançar. Ho tornarem a fer.”

Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, 
Jordi Turull, Josep Rull i Raül Ro-
meva, en la mateixa línia van dir “cal 
retornar el diàleg a la política”, metre 
que Manuel Marchena, president 
del Tribunal deia “queda vist per 
sentència”

María Isabel Celaá, portaveu de 
l’executiu en funcions, ha argumen-
tat que “el govern de Pedro Sánchez 
va pas a pas i ara es troba en una si-
tuació de temps de silenci, no només 
amb l’executiu català, sinó en gene-
ral”. La portaveu ha afegit que “òbvi-
ament el govern espanyol recuperarà 
les seves relacions institucionals amb 
el govern de Quim Torra quan arribi 
el moment.” Mentre el President de 
la Generalitat demana “llibertat dels 
presos i unitat d’acció” 

Tiananmen i 
Catalunya
Fa trenta anys dels fets de Tiananmen. 
Feia setmanes que en aquella plaça de 
Pequín es concentraven milers de per-
sones per protestar contra el govern. La 
Xina era llavors i encara és ara una dic-
tadura, i les dictadures sempre pretenen 
resoldre els problemes interns aplicant 
la violència contra els ciutadans. Això 
és inacceptable en democràcia. Així, per 
resoldre un problema polític el qual, se-
gons el govern xinès, només era un pro-
blema d’ordre públic, les autoritats van 
enviar-hi l’exèrcit amb instruccions d’es-
clafar literalment la protesta. El resultat 
d’aquella intervenció criminal va ser que 
la plaça de Tiananmen va quedar neta 
com una patena, sense ni una gota de 
sang. Tot i que el govern mai va fer pú-
blic el balanç de víctimes, els morts van 
superar el miler. El govern no va voler 
acceptar que allò era un problema po-
lític que requeria una resposta política, 
i es van ignorar els motius que portava 
la gent a sortir al carrer a jugar-se lite-
ralment la vida. Fa trenta anys d’aquella 
massacre, i a la Xina encara és un tema 
tabú. No se’n pot parlar, i si algú gosa 
fer-ho en públic s’arrisca a passar-se una 
temporada a la presó. 
Salvant totes les distàncies amb la Xina, 
que són moltes i de tota mena, a Catalu-
nya hi ha una part molt important de la 
població que es declara independentista. 
És una part en creixement continu, i ja 
constitueix la meitat de la població. Es-
panya ha demostrat repetidament que 
no té voluntat de solucionar el conflic-
te, i els independentistes pensen que la 
constitució d’un nou estat europeu al 
marge d’Espanya seria la sortida defini-
tiva al problema. L’1 d’octubre de 2017 es 
va celebrar a Catalunya un referèndum 
d’autodeterminació no consensuat amb 
Espanya, i la reacció visceral de les auto-
ritats espanyoles va ser aplicar el model 
de Tiananmen adaptat a la nostra reali-
tat. Això es va concretar amb l’enviament 
a Catalunya de forces policials espanyo-
les amb instruccions clares d’impedir el 
referèndum. Però com que Espanya és 
formalment una democràcia i pertany a 
la Unió Europea, aquí no hi va haver cap 
mort però sí més de mil ferits. 
La sortida còmoda de les autoritats amb 
mentalitat dictatorial i/o colonial que 
enllaça Tiananmen i Catalunya consis-
teix a aplicar la mà dura i violenta con-
tra la dissidència. Però a ningú se li es-
capa que aquesta opció només provoca 
un endarreriment de la solució. La Xina 
acabarà sent una democràcia i, si els ca-
talans ho volen, Catalunya acabarà sent 
un país independent. Quan? Aquesta és 
la pregunta del milió.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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El principal competidor del petit co-
merç tradicional és l’e-commerce. 
Els regals de Nadal es compren a 
internet i la gent s’hi connecta a la 

nit, escarxofada al sofà amb la tablet. Passa el 
mateix amb els aparells tecnològics, els viat-
ges, les joies, la cosmètica, els llibres, la músi-
ca i fins i tot la roba i el calçat. L’e-commerce 
ha influït tant en el comerç tradicional que 
les botigues físiques es veuen obligades a fer 
grans descomptes quan arriba el Black Friday 
i el Ciber Monday. 
Un company d’Igualada Oberta -el grup ciu-
tadà adscrit a Igualada Som-hi-, l’empresari 
Manel Pla, m’assegura que la plataforma espe-
cialitzada on s’anuncia  ara ja li aporta més del 
90% de les visites que el Grup Jardí rep per a 
banquets de boda. “Si no fos per internet, ja 
hauríem tancat”, conclou. L’orxateria més fa-
mosa de València, l’Horchatería Daniel, es fa 
un tip de vendre orxata, galetes de xufa i far-
tons online tot l’any. Si via internet es poden 
vendre bodes i fartons -qui ho diria!-, és que es 
pot vendre quasi tot.  
I a què es deu l’èxit del comerç electrònic? De 
l’àmplia llista de motius, en destacaria un: la 
falta de temps. Quan has sortit del treball, has 
complert amb les mil i una obligacions, i has 
respost tots els missatges tan aviat com has 
pogut, les botigues ja tanquen. La tecnologia 
que ens havia de donar més llibertat ens ha fet 
encara més esclaus. No tenim temps. No ens 
podem permetre el luxe d’emprovar-nos qua-
tre peces de roba a la botiga, de comparar els 
preus en tres establiments, de fer cues el pri-
mer dia de rebaixes i -en el cas de poblacions 

petites- de suportar com els comerciants ensa-
bonen la clientela que hi ha davant teu: “I què 
fa la mare?”, “Saps a qui fa dies que no veig? 
A la teva germana!” “(exagerant) I la mascota, 
com està?”... No n’has de fer res de com està la 
mare, la germana o el gos! Que no veus que no 
tinc temps!
A Igualada, a més, ens trobem amb una casuís-
tica particular. Com que la ciutat no dona prou 
bones oportunitats, la majoria dels bons sous 
s’han d’anar a guanyar una hora lluny. Us ima-
gineu què implica per al comerç igualadí que 
els seus millors clients potencials tinguin dues 
hores menys cada dia d’entre setmana? Doncs 
que, si treballen a prop d’una zona comercial 
i tenen flexibilitat horària, fan les compres al 
migdia; o a la tarda, quan surten de l’oficina. Si 
la feina és a Barcelona, després d’almenys vuit 
hores frenètiques a la capital i de més de dues 
hores de desplaçaments -i si han trobat reten-
cions, ni us explico-, de l’únic que tenen ganes 
en arribar a Igualada és de tancar-se a casa i 
estar tranquils. Amb tal conjuntura, cal felici-
tar els comerciants: s’ha de saber fer molt bé les 
coses per competir en el canvi de paradigma. 
A Igualada Som-hi som conscients que 
l’e-commerce és un depredador del comerç de 
proximitat i que la falta de temps és el princi-
pal enemic de les botigues. Sabem que alguns 
dels establiments amb més possibilitats han 
obert una tenda virtual, però hi ha comerços 
petits que no poden permetre-s’ho. A ells els 
proposàvem d’obrir un marketplace virtual 
igualadí. No hi havia la pretensió de guanyar la 
cursa comercial a Amazon, però sí la intenció 
de vèncer la batalla emocional: que la gent que 

s’estima Igualada comprés en aquesta platafor-
ma per ajudar el comerç local; que l’igualadí 
que treballa a l’altra punta del món hi comprés 
el regal per algun amic o familiar resident aquí; 
o que l’estudiant que fa un Erasmus pogués te-
nir un detall el Dia de la mare. I tots els altres 
clients d’arreu que hi entressin (això ja depen-
dria de l’ambició dels que en formessin part), 
doncs benvinguts. Els costos de la posada en 
marxa i els primers temps d’arrencada de la 
plataforma, així com els honoraris dels tècnics 
que l’haurien de mantenir viu, anirien a càrrec 
de l’ajuntament, és clar. 
I acabo amb unes opinions estrictament perso-
nals. Sense segons quina mena d’establiments, 
el nucli antic és fred i cada vegada atrau menys 
gent. El que tenim ara no s’assembla en res a 
quan hi havia cafès i restaurants com el Nou 
Suís, la Granja Pla i el Quim’s; els cinemes 
Kursal i Saló Rosa; la tenda de llaminadures 
de Cal Manyo; la discoteca Gucken; les sales 
de màquines i d’oci de Cal Ferrer o el Hobby 
Land... Tot allò sí que omplia els carrers de 
gent.
A més de locals d’oci, a Igualada hi falten les 
franquícies de moda que reclamen els ado-
lescents i el jovent. Farien la funció d’esquer, 
retindrien els compradors a la ciutat i n’atrau-
rien de la resta de l’Anoia. N’hi ha de roba, de 
calçat, de complements i bijuteria, de cosmè-
tica i inclús de carcasses per als mòbils! Quan 
no troben aquí allò que busquen, els fills ens 
demanen que els portem a un centre comer-
cial de Barcelona o a Manresa, on et trobes 
amics, coneguts i saludats. Perdoneu, però 
algú ho havia de dir. És tan trist com real...  
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Els hàbits de consum canvien
(a Igualada també)

 Quin pacte prefereixes a Igualada: JXIgualada+ERC 
(A) o ERC+Igualada Som-hi+Poble Actiu (B)?

 (A) 64%  (B) 36%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



LA TARIMA, ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE

Demà dissabte tots els nens, nenes, nois, noies i adults que formen 
part de l’escola de teatre igualadina La Tarima, ofereixen a la ciutat  
un dia ple de teatre, en una gran Marató a l’Ateneu.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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F alten pocs dies per a la 
constitució dels ajun-
taments sorgits de les 
darreres eleccions. I, sin-

cerament, no m’agraden gens les 
actituds de molts dels que poden 
llepar poder. Sembla que hagin 
oblidat allò que pregonaven en les 

campanyes electorals. Només cal veure com Valls 
ha canviat com un mitjó en relació a Ada Colau. Ha 
passat de considerar-la poc més que el mateix dimo-
ni enforquillat a oferir-li els seus vots sense demanar 
res a canvi. O l’actitud de la mateixa Ada Colau en 
relació a Ernest Maragall. O Pablo Iglesias en relació 
a Pedro Sánchez.
Els que aspiren a ostentar càrrecs polítics ho fan per 
uns principis socials, altruistes (almenys teòrica-
ment) de servei a la comunitat. Faran més o menys 
incidència en determinats aspectes de la societat: 
econòmics, sanitaris, culturals, d’habitatge... però 
tots proclamen que treballaran pel bé comú, que es 

JOSEP M. CARRERAS

L’eròtica del poder
troba per damunt dels interessos particulars.
Però jo no sé què passa que quan els resultats són 
igualitaris, tots es barallen per ocupar el cim de la 
piràmide. I quan ho aconsegueixen, s’hi eixarran-
quen i després no hi ha manera de fer-los deixar la 
poltrona.
Aquí és, al meu entendre, on falla bàsicament l’actual 
sistema. Es posa el nucli del poder en una sola perso-
na, l’alcalde. Aquest és ara per ara la màxima expres-
sió de l’autoritat, encara que necessiti col·laboradors 
per portar a terme la seva funció.
És lamentable que  per un grapat de vots (que potser 
es podrien comptar amb els dits d’una mà i encara en 
sobrarien) uns se sentin vencedors i vulguin imposar 
els seus propis criteris i els altres siguin els vençuts. 
És fàcil omplir-se la boca dient que s’està obert a tot-
hom, que es vol governar per a tota la població, però 
massa sovint aquestes proclames queden en això: en 
paraules. Perquè una cosa és dir i l’altra fer.
Cada vegada és més ampli el ventall d’opcions po-
lítiques. Ja no predomina un cert bipartidisme sinó 

que les opcions són cada cop més diverses i es poden 
adaptar millor a la voluntat de cadascú. Per tant, cal-
drà cada cop més establir pactes. Però pactes con-
crets, a partir de temes concrets, no basats en perso-
nalismes, que massa sovint sonen a ambició personal 
o a revenja de situacions anteriors. Els grups de go-
vern haurien de reflectir aquesta varietat de criteris 
en positiu, atès que sovint –i més en pobles petits- hi 
ha coincidència en molts punts d’actuació.
En canvi, el panorama que veiem és precisament el 
contrari. Personalment, trobo  lamentables les lluites 
per ostentar una alcaldia. Vol dir que tenim encara la 
visió que el poder ve de dalt i, en el millor dels casos, 
procura el benestar dels súbdits. Poques vegades els 
polítics consideren que tenen el poder perquè els ha 
estat delegat pels ciutadans, que en són els veritables 
dipositaris. Considerar que l’exercici de la democrà-
cia consisteix en fer unes eleccions cada quatre anys 
és un greu error. És tenir el poble com a minoritzat i 
per això no se’l consulta. Escoltar la veu del poble és 
el primer principi d’un govern democràtic.  

A finals de desembre de l’any 1619, una petita 
comitiva entrava a la vila d’Igualada. Sabem 
només el nom de Montserrat Serra, i que 
amb ella viatjaven el marit, un nombre in-

determinat de fills i una neboda.
El document consultat a la Biblioteca de Catalunya, lò-
gicament no està tractat de manera literària ni psicolò-
gica. Però a poc que activem l’empatia, podem imaginar 
que el bagatge del petit grup devia contenir molta an-
goixa. I por. La Montserrat Serra i el seguici havien ca-
minat els gairebé cinquanta quilòmetres que separaven 
Moià, d’on eren veïns, fins a Igualada, mirant enrere so-
vint. Potser evitaren els masos i llogarets habitats. Tota 
discreció era poca quan es tractava de salvar la vida. En 
efecte; a Moià la Serra havia estat assenyalada com a 
membre de “la secta”, que era la terminologia de l’època 
per a referir-se a les persones sospitoses de practicar la 
bruixeria. Algun dissortat o alguna malaurada, en mig 
dels turments per arrencar-li una confessió, l’hauria  si-
tuat en els aplecs demoníacs o  l’hauria responsabilit-
zat   d’alguna de les variades malvestats que cometien 

JOAN SERRA ARMAN
Historiador, conferenciant i articulista

Una bruixa a Igualada?
els seguidors del Banyeta. El catàleg es composava de 
malifetes com fer neulir les collites, provocar tempestes 
acompanyades de pedra, segrest de nadons (dels quals 
en menjaven la carn en els aplecs de les nits dels dis-
sabtes) o fer sortir golls (tumors al coll). Pel que sembla 
aquesta darrere activitat era per la qual  les autoritats 
civils de Moià apuntaven la Montserrat Serra.
El referit document no explica per quina raó Mont-
serrat Serra decidí fugir  en concret a Igualada. Se-
gurament per a canviar de senyoria jurisdiccional. 
Pensem que les acusacions sobre ella provenien de les 
autoritats civils, no pas de les eclesiàstiques. En aquest 
cas no hagués guanyat res anant a Igualada ja que les 
dues localitats pertanyien al Bisbat de Vic. És aquest, 
el dels Tribunals de la Santa Inquisició com a perse-
guidors de fetilleres i nigromants, un clixé molt estès 
i equivocat quan es parla de bruixeria a Catalunya en 
el segle XVII. El setanta per cent dels processos oberts 
al país durant els Sis-cents van ser incoats pels poders 
polítics i civils. 
Tornem a la Serra. Com era preceptiu segons els cos-

tums, els forasters havien de presentar-se a les auto-
ritats de la localitat que els acollia. Preguntada pels 
motius pels quals pretenia establir-se a la vila, Mont-
serrat Serra optà per explicar la veritat. El Consell 
Municipal, el 18 de gener, davant la gravetat de les 
acusacions que pesen sobre la dona decidí empre-
sonar-la fins tenir notícies de les autoritats de Moià. 
Pensem que feia pocs mesos que el país havia viscut 
el drama de l’execució de tres bruixes en terres oso-
nenques. De fet, el que preguntaven els consellers 
igualadins era si en el decurs de les confessions de 
dites bruixes, s’havia esmentat el nom de Montser-
rat Serra. El 25 de gener de 1620 arribà la resposta 
des de la notaria  de Vic ,de Joan Vinyes, Per sort, 
durant les sessions de turment cap de les tres dones 
acusà la Serra. El mateix dia va ser alliberada i com-
minada a abandonar Igualada amb el pretext d’una 
ordinació segons la qual ningú podia establir-se a 
la vila sense el consentiment del Consell Municipal. 
Per si de cas...Curiosament, el mateix any, el rei Felip 
III atorgà el perdó general als acusats de bruixeria. 
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Quan voltes per Espa-
nya amb un llaç groc 
a la solapa, són  mol-
tes les persones que 

et parlen de política i cal dir que 
no sempre amb rebuig. Hi ha es-
panyols que veuen bé l’empreso-

nament –o exili- dels polítics catalans, mentre que 
altres, la minoria, creu que el que s’està fent és un 
clar abús de poder per part de l’Estat. Amb uns i 
altres, les converses són més o menys amables, en 
funció del nivell de “patriotisme espanyol” que pu-
guin tenir i també en funció de si són més o menys 
empàtics amb els catalans.
He notat però que entre els espanyols que han vis-
cut a Catalunya hi ha un millor nivell de compren-
sió i empatia que entre els que mai han viscut entre 
nosaltres. Suposo que ho hem d’agrair a la premsa 
cavernícola i als partits que han fet de Catalunya 
l’ase dels cops... i la manera d’amagar la seva cor-
rupció.
En una cosa està gairebé tothom d’acord: los políti-
cos catalanes sabían lo que se hacían. És a dir, con-
sideren que Puigdemont, Junqueras, Rull, Turull, 
Romeva, Forn, Forcadell, Comin, Bassa... conei-
xien les conseqüències legals de les seves accions 
polítiques al Parlament de Catalunya i a la Gene-
ralitat. Per tant, tot i considerar-ho una exageració, 
pensen que la presó i l’exili tenen una certa lògica, 
atenent a les accions dutes a terme pels polítics ca-
talans l’any 2017. Uns polítics als que consideren si 
no culpables, com a mínim, responsables del que 
estan patint, ja sigui la presó o l’exili. 

En general pensen que la judicatura està fent la seva 
feina, amb millor o pitjor fortuna, però en tot cas, 
consideren que compleix amb el seu deure de jut-
jar. Sense oblidar, que per als espanyols això de re-
tallar el territori o la mera possibilitat de posar-ho 
a discussió, els posa els pèls de punta.
Estic parlant, és clar, a partir de les opinions 
únicament de la minoria de persones de fora 
de Catalunya, amb les que he parlat al llarg 
d’aquest darrer any.
Ara que ja s’ha acabat el judici i restem pendents de 
l’ordre de llibertat –que confio es produirà en pocs 
dies- i de la sentència –absolutòria espero-, no puc 
deixar de pensar en la idea que els polítics catalans 
sabien els riscos que assumien.
I és veritat. Realment els polítics catalans sabien què 
feien: segons la legislació vigent a Espanya: CON-
VOCAR UN REFERÈNDUM NO ÉS DELICTE. 
No es pot aplicar una pena si el que s’ha fet no està 
tipificat. Sense violència no hi ha rebel·lió i amb les 
finances controlades per Madrid no hi ha malver-
sació. Al Tribunal Supremo no s’ha demostrat cap 
dels delictes dels quals s’acusa als presos polítics ca-
talans. En lloc d’això –que és el seu deure- la fiscalia 
ha mentit, l’advocacia de l’Estat ha mentit i Vox s’ha 
fet publicitat.
Escoltant dimecres les darreres paraules dels acu-
sats, tinc més clar encara que sabien què feien 
aquell 2017. Un referèndum no és delicte. És clar 
que no i, per això, HO TORNAREM A FER. 

A Espanya pensen que la judicatura 
està fent la seva feina, amb millor o 

pitjor fortuna

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Sabien què feien Joan Pera, tercer instant màgic

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Joan Pera. Treballava jo a Bar-
celona, a la Generalitat, en els 
darrers anys de vida laboral. 
Tenia hores lliures a la tarda/

vespre, i vaig introduir-me en es-
tudis de doblatges. Personatges se-
cundaris. Vaig tenir de director en 

Pep Torrents, aquell actor en sèries com Poblenou, 
Nissaga de poder, El cor de la ciutat… També Mai-
fe Gil. I un altre director, Isidre Sola. Aquest dar-
rer nom em transporta ara a Igualada, a la dècada 
dels 50. La Maria Teresa Ratera i jo solíem formar 
parella a l’emissora local en els guions de Manuel 
Mateu i Sebastià Borràs: Cuentos sin importancia i 
Micrófono en la biblioteca, tot volent imitar els nos-
tres ídols de Radio Barcelona, Encarna Sánchez i 
Isidre Sola. Impensable que aquest mateix Isidre 
Sola em dirigiria unes sessions de doblatge tants 
anys després. Bé, aquell ritme d’enregistraments es 
va fer impossible de seguir.  Et deien,  “miri, aquesta 
tarda tenim aquests  takes,  i per a demà al matí la 
resta”. –Oh, és que al matí no puc. Treballo”.  Te-
nen una llista, així de llarga, de dobladors i aviat 
et recorden que cal disposar de totes les hores. I és 
lògic, pagaven bé. Es va acabar el “negoci”. Em vaig 
jubilar a la Generalitat, i de nou a Igualada. Al cap 
d’uns anys, un dia em telefonen a casa. Em diuen: 
“demà hi ha doblatge, a tal hora i a tal lloc”.  Se’m va 
fer estrany, però jo cap a Barcelona. A la sala d’es-
pera, només hi havia xicots, homes joves d’uns 20 o 
25 anys. Jo allà, l’avi.  El director era en Joan Pera, 
que tots coneixem com la veu de Woody Allen o el 
personatge de Mr. Bean, i de tantes primeres figu-
res de la cinematografia mundial. O d’haver-lo vist 
en teatre i televisió. Només veure’m, em diu: “M’he 
equivocat. Hem trucat a un Ferrer per altre. Perdo-
ni”. A l’agenda que ell tenia als dits es veu que no 
m’havien tatxat. “Però ja que ha fet el viatge, miraré 
per aquí a veure què hi ha… Sí, miri, hi ha un jutge 
que encara no tinc adjudicat i podria vostè doblar 
la part del jutge. Mentre espera, s’ho pot anar lle-
gint”. Jo tranquil, segur, sense nervis. Veia que en 
Pera anava encaixant les veus d’aquella jovenalla. 
Potser era una pel·lícula coreana, no ho sé. En una 

batussa hi havia hagut problemes seriosos, i cap al 
jutjat. Em toca a mi, gravo, en Pera escolta i em diu: 
“No, no, no. No és ben bé així”.  Ho interpreta ell 
(en escoltar-lo jo penso: barretada, Joan!), després 
ho tornem a provar amb la meva veu, i ara amb bon 
resultat. Tota aquesta peripècia de l’error de la cita 
amb en Pera, i sobretot la seva lliçó magistral de 
direcció, són causa i record del meu tercer instant 
màgic.
Les hores lliures del meu període de treball a la Ge-
neralitat, havien resultat gratificants per a les meves 
afeccions culturals: poesia i teatre. Perquè va ser, 
gràcies a pernoctar tres dies de la setmana a Barce-
lona,  quan vaig poder tastar experiències.  Aques-
tes del doblatge, però també –i molt– la introducció 
en centres poètics... sense ser poeta, però valorant, 
estimant i ajudant als qui ho eren. Jo escrivia i es-
cric de moltes coses, però no en vers.  Dels versos 
–dels altres–només procuro extreure’n el missatge, 
entrar dins de l’ànima de les paraules i oferir-les. 
En aquella Barcelona de finals de la dècada dels 80 
vaig conèixer Poesia Viva, al carrer Tuset, a la mí-
tica Cova del Drac. Ja en parlarem, potser. Primer, 
però, tancaré el cercle que he encetat sobre els cinc 
instants màgics. N’he rememorat tres. Els dos res-
tants, vindran en el darrer capítol. Tenen per esce-
nari Igualada (amb Rodero) i Madrid (amb Pou). 
La relació cultural –teatral en aquests casos– entre 
Catalunya/Madrid i Madrid/Catalunya quedarà 
explicitada. Les anècdotes van ocórrer l’any 1981, 
estalonant-se en un espai d’uns tres mesos. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

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

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
ANY: 2018  PREU: 9.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

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

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018  
PREU: 13.900€ 

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

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018  PREU: 11.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES 

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

TOYOTA AVENSIS 150D ADVANCE DIESEL 
ANY: 2017  
PREU: 13.900€ 

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

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

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE DIESEL 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 
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Els Mossos van fer 
dissabte una redada en 
un conegut local del Pla 
de les Gavarreres, i van 

detectar força 
situacions irregulars

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E stem en una situació 
que, o es fa alguna 
cosa, o acabarem pre-

nent mal”. La frase és real, i 
ve d’una persona que coneix 
molt bé el que està passant, 
les nits del cap de setmana, a 
la zona d’oci del Pla de les Ga-
varreres, en terme d’Òdena. 
Ja fa molt temps que se sap 
que, quan arriba l’estiu, els jo-
ves d’Igualada i els municipis 
de la Conca surten de festa, 
molts d’ells, a les carpes, espe-
cialment els que tenen entre 
16 i 18 anys d’edat. I alguns, 
15. Això ha motivat una crei-
xent presència del “botellón” 
en aquella zona, però també 
l’entrada de centenars de joves 
al local d’oci més conegut. 
Els Mossos d’Esquadra, que 
fa molt temps tenen contacte 
amb l’Ajuntament i la propie-
tat del local d’oci, van fer dis-
sabte un dispositiu “sorpresa”, 
sense avisar ni a les autoritats, 
que va incloure la presència 
d’unitats de l’ABP Anoia de 
Mossos, serveis regionals de 
Manresa, la Unitat de Segu-
retat Ciutadana (USC) i de 
Trànsit, Policia Administrati-
va, i l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius (ARRO), i tam-
bé de la Inspecció de Treball 
de la Generalitat. Un disposi-
tiu sense precedents en molt 
de temps a la comarca.
Feia setmanes que es detec-
taven situacions sospitoses, i 
s’havia alertat -ja fa més d’un 
any- que calia corregir-les. Pel 
que sembla, a tenor de l’in-

Igualada
Alta preocupació pel consum d’alcohol entre menors 
d’edat a la zona d’oci del Pla de les Gavarreres

forme al qual ha tingut accés 
La Veu, no va ser així. El do-
cument és demolidor i podria 
comportar no només una al-
tíssima sanció, sinó el tanca-
ment del local, han informat 
diferents fonts a aquest peri-
òdic.

Informe preocupant
Respecte la inspecció admi-
nistrativa, l’informe revela 
que  existeix una “denúncia al 
personal en servei de control 
d’accessos a l’establiment per 
diferents infraccions adminis-
tratives: 
- Exercir les funcions de con-
trolador d’accés sense disposar 
de la corresponent habilitació, 
o tenir-la caducada.
- No portar visible la identifi-
cació com a personal de con-
trol d’accés.
 - Exercir funcions diferents a 
les pròpies dels controladors 
d’accés”.
Així mateix, l’informe dona 
compte de la “localització a 
l’interior de la discoteca de 4 
menors de 15 anys que hi te-
nen prohibit l’accés per ser 
menors de 16 anys. Dos van 
ser lliurats als seus pares i dos 
van ser traslladats amb ambu-
lància per estar sota els efectes 
de begudes alcohòliques un 

Imatge d’una actuació, dissabte passat, a Òdena. 
Foto: Facebook Carpes Sunset.

Els joves de la Conca d’Òdena, gaudint de la festa, una nit de cap de setmana.

Abusos a menors a 
l’exterior del recinte, 

personal sense contrac-
te, menors de 16 anys 

consumint alcohol, 
robatoris de mòbils, vi-
gilants sense llicència, 
consum de drogues... 

la llista dels Mossos és 
demolidora

Això portava al damunt un jove que sortia corrent de l’interior de la 
discoteca, i que va ser aturat pels Mossos.

i l’altre de drogues”. En algun 
cas, els pares dels menors de 
16 anys els esperaven a l’exte-
rior del recinte, sabent que no 
hi podien entrar...
D’altra banda, en el mateix 
dispositiu de dissabte es va 
produir un detingut per un 
delicte contra la salut públi-
ca (se’l va enxampar sortint 
corrent des de dins de la dis-

coteca amb 300€ en efectiu i 
diverses paperines de droga),     
a més d’aixecar tres actes per 
“Tinença de drogues tòxiques, 
estupefaents o substàncies 
psicotròpiques, així com una 
denúncia per falta de respec-
te i negativa a identificar-se, 
i una altra per tinença i exhi-
bició d’arma prohibida (puny 
americà)”.
També en tres controls de 
trànsit durant la nit es van de-

nunciar 7 administratives per 
alcoholèmia i 3 administrati-
ves per drogues.
Pel que fa a la Inspecció de 
Treball de la Generalitat Ca-
talunya, les infraccions detec-
tades durant la inspecció van 
ser “la localització de  treballa-
dors sense contracte de treball 
ni alta a la  Seguretat Social, 
treball nocturn de menors i 

treballadors cobrant prestaci-
ons d’atur”. Inspecció posarà 
“en coneixement de Fiscalia 
els fets perquè s’insti la via pe-
nal i l’administrativa simultà-
niament”.
Els Mossos han explicat tam-
bé que tenen constància d’una 
denúncia d’una menor per 
abusos sexuals, la primera nit 
d’obertura d’aquest estiu de les 
carpes, si bé es va produir fora 
del recinte. No seria, però, la 
primera vegada d’un succés 
d’aquestes característiques. 
També s’haurien produït ro-
batoris, sobretot, de mòbils.

L’empresa creu que el dispo-
sitiu va ser desproporcionat
El gerent de l’empresa Carpes 
Sunset, Pere Artigas, ha ex-
plicat a La Veu que “el dispo-
sitiu que es va fer el dissabte 
passat va ser completament 
desproporcionat”, i ha afegit 
“ens estem plantejant molt se-
riosament deixar de permetre 
l’entrada als menors d’edat, 
i convertir-nos en un local 
únicament per a majors de 18 
anys”. Des de l’empresa es posa 
molt èmfasi en què s’ha d’obrir 
un debat social per plantejar 
les responsabilitats d’aquestes 
situacions. 

L’empresa diu que es 
planteja seriosament 
deixar de permetre 

l’entrada als menors de 
18 anys



Joves fent el “botellón”, en plena matinada, a l’entorn de la gasolinera d’Àrea de Guissona. Alguns fumen i llençen les burilles de les cigarretes a bombones de butà....

Força gent demana a Igualada l’absolució dels presos polítics
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Un altre dels problemes de-
tectats a l’entorn de les carpes 
d’Òdena és l’enorme “bote-
llón” que es genera al Pla de 
les Gavarreres. Joves asseguts 
a l’exterior de la gasolinera 
d’Àrea de Guissona, fumant i 
llençant les burilles en un re-
cinte on està totalment pro-
hibit, fins i tot asseguts al da-
munt de bombones de butà... 
sense cap tipus de vigilància. 

REDACCIÓ / LA VEU 

F orça gent es va aple-
gar dimecres al vespre, 
poc després de quedar 

el judici vist per sentència al 
Tribunal Suprem, a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada, per 
demanar l’absolució dels pre-
sos polítics. ANC d’Igualada i 
Òmnium Cultural Anoia van 
convocar aquesta concentra-
ció per demanar l’anul·lació 
del judici i l’absolució dels lí-
ders independentistes.
En la trobada, que va omplir 
més de la meitat de la plaça 
igualadina, va intervenir el 
president d’Òmnium Cultu-
ral Anoia, Pere Joan Vinós, 

que va destacar que es con-
tinua treballant pel procés i 
ja s’està preparant també un 
acte a nivell de Catalunya per 
quan es conegui la sentència 
del judici, probablement a la 
tardor.
La concentració, pacífica com 
sempre, va acabar amb dos 
pilars dels Moixiganguers 
d’Igualada i el cant de l’him-
ne nacional de Catalunya, els 
Segadors. Després els partici-
pants van fer un petit recor-
regut fins a la Rambla Sant 
Isidre, per finalitzar l’acte a la 
cantonada del carrer de Sant 
Magí, entonant, com és habi-
tual en aquell indret, el Cant 
dels Ocells.

L’altre problema: el “botellón”
Alguns, visiblement beguts, 
llencen ampolles o vasos de 
vidre al terra, o fan les seves 
necessitats en espais on a l’en-
demà al matí hi passen vehi-
cles, o bé persones que hi van 
a passejar, algunes amb criatu-
res... El panorama de brutícia 
i deixadesa és molt visible en 
alguns carrers, si bé l’empresa 
de les carpes té contractat un 
servei de neteja de l’exterior 

del recinte amb el Grup Àuria.
La situació, que no és nova, ja 
va ser motiu de queixes dels 
empresaris de la zona, que ve-
uen cada setmana com a l’ex-
terior de les seves naus hi ha 
les restes de la “festa”. Molts 
joves menors d’edat situen 
en llocs estratègics d’aquesta 
zona, la tarda dels dissabtes, 
ampolles d’alcohol amagades 
per poder-les utilitzar, a les 

nits, quan comença la gres-
ca, i estalviar-se el preu de les 
“copes” a dins del recinte de 
la discoteca. Una estratagema 
habitual a tot arreu.
Els Mossos diuen sentir-se 
menys preocupats pel “bote-
llón”, perquè la majoria dels 
seus protagonistes són majors 
d’edat, que arriben amb el seu 
cotxe, fan soroll però no és un 
problema en una zona indus-

trial, i en aquest país no està 
prohibit veure alcohol a la via 
pública, com passa a d’altres 
països de la UE. “Ja són gran-
dets”, diuen les fonts consulta-
des per La Veu, però el cert és 
que per a qualsevol que s’apro-
pi al Pla de les Gavarreres és 
fàcil veure menors de 18 anys 
bevent... i no precisament ai-
gua mineral.

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

What’s your power?

endesa.com

AF_ENDESA_LA VEU DELANOIA_250X90_GENERICO_A_CATALAN.indd   1 19/3/19   11:07
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Demà dissabte, a les 12 
del migdia, tindran lloc 

a Igualada i a la ma-
joria de poblacions els 

plens d’investidura

No hi haurà acord de les forces d’esquerres per canviar  el govern 
municipal, i Marc Castells podrà continuar com alcalde.

Marc Castells serà alcalde d’Igualada i governarà en minoria
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

M arc Castells con-
tinuarà essent al-
calde d’Igualada. 

Així es desprèn del resultat de 
les converses que s’han man-
tingut en aquestes dues set-
manes, i que no han resultat 
exitoses, essent impossible un 
acte d’esquerres (ERC+Igua-
lada Som-hi+Poble Actiu) i 
tampoc un acord entre Junts 
per Igualada i els republicans. 
Per tant, Castells serà escollit 
alcalde en segona ronda, com 
a representant de la força po-
lítica més votada en les elec-
cions del 26 de maig, i podrà 
començar el seu tercer mandat 
consecutiu, però amb l’incon-
venient que haurà de fer-ho en 
minoria, amb 9 regidors, dos 
menys dels que necessitaria 
per tenir majoria absoluta.
En principi, en el ple de cons-
titució del nou Ajuntament, 
previst per demà dissabte a les 
12 del migdia, cada força es 
votarà a sí mateixa, tot i que 
Poble Actiu-CUP havia de 
decidir ahir dijous al vespre, 
en assemblea, si donava el seu 
vot a Enric Conill (ERC), de 
manera que es materialitzaria 
un sòlid acord de les forces 
independentistes d’esquerres, 
però sense resultat per obtenir 
l’alcaldia.

La qüestió nacional, un escull 
entre ERC i Igualada Som-hi
Esquerra ha mantingut tro-
bades amb els representants 
d’Igualada Som-hi i Poble 
Actiu. Amb els representants 
cupaires “hi ha hagut una sin-
tonia molt bona”, però amb 
la coalició de PSC, Comuns i 
Igualada Oberta “el tema na-
cional ha estat un escull insal-
vable”, han explicat fonts repu-
blicanes a La Veu. 
Si bé bona part de la candi-
datura d’ERC veia amb molt 
bons ulls explorar totes les 
opcions possibles per fer pos-
sible un canvi de govern i d’al-
calde a la ciutat, la postura del 
socialisme envers el 155 i l’ac-
tualitat política nacional han 
acabat per ser clau. “Tampoc 
hi havia massa entusiasme a 

les files d’Igualada Som-hi, la 
veritat”, han recalcat les matei-
xes fonts, en la línia del mateix 
discurs que va utilitzar Marc 
Castells la setmana passada 
per acabar oferint govern a 
ERC. 
L’equip negociador d’ERC 
també va mantenir una troba-
da -de poc més de mitja hora- 
amb Marc Castells i Junts per 
Igualada, buscant les possibi-
litats d’un pacte que seria ben 
vist en un sector del republica-
nisme igualadí, però que topa-
va amb massa punts negatius, 
especialment després d’una 
campanya tensa i de confron-
tació directa.... i de quatre 
anys on els ponts de relació 
PDeCAT-ERC a Igualada han 
estat pràcticament inexistents. 
Castells i Conill ni han entrat 
a parlar ni de propostes, ni de 
programa de govern. 

Oposició unida
La situació, doncs, deixarà a 
Castells en minoria, quelcom 
que ja va viure Jordi Aymamí 
en la seva etapa final d’alcal-
de, quan també va partir peres 
amb Esquerra. “Aquesta vega-
da, però, ens comprometem 
a fer una oposició construc-
tiva, positiva, però no només 
ho pensem així nosaltres, 
hem constatat amb Iguala-
da Som-hi i Poble Actiu que 
també serà així”, expliquen des 
d’ERC. Això voldrà dir que 
Junts per Igualada es pot tro-
bar amb un  problema impor-
tant per poder dur a terme el 
seu programa electoral, i tard 
o d’hora es veurà forçat a ar-
ribar a acords amb totes o al-
guna de les forces d’esquerres, 
perquè només amb Ciutadans 
no n’hi ha prou.

Final de majoria absoluta
Des de les files de Poble Ac-
tiu-CUP, destaquen “el punt 
i final a una majoria absolu-

ta que no ha estat bona per 
Igualada. La CUP ha treballat 
moltíssim per denunciar la 
inacció i les constants cortines 
de fum del govern Castells, i 
estem molt satisfets que no re-
editin majoria absoluta”.
Poble Actiu apunta també que 
“la nostra acció política es ba-
sarà en el programa electoral: 
les nostres propostes i idees 

són un compromís amb qui 
ens va donar suport, i farem 
tot el possible per dur-lo a ter-
me, sigui al govern o a l’oposi-
ció”, i destaca “una àmplia ma-
joria de regidors sobiranistes 
que asseguren el compromís 
republicà de la ciutat, un com-
promís, per tant, que queda 
fora de perill governi qui go-
verni”.

A Igualada Som-hi valoren 
“molt positivament les aproxi-
macions que hi ha hagut i les 
converses que s’han produït” 
amb CUP i ERC, que afirmen 
“han servit per establir ponts i 
emplaçar-se a un treball con-
junt davant el govern conser-
vador i en minoria de Marc 
Castells”. Una situació nova 
i unes coincidències que “es-
peronen les tres formacions a 
continuar apropant posicions 
i fer un treball conjunt en de-
fensa dels drets socials bàsics 
i fer avançar la ciutat des de 
l’esquerra durant el proper 
mandat”.
Finalment, Marc Castells in-
sistia dimecres en assolir un 
acord amb Esquerra “perquè 
apostem per un govern fort i 
independentista”. Hi haurà un 
Ajuntament clarament com-
promès amb el “procés”, però 
el govern municipal haurà de 
treballar d’una manera dife-
rent. 

Alguns pobles encara no saben 
hores d’ara qui els governarà

A Montbui, es confirma 
que Teo Romero perdrà 

l’alcaldia, i no es
 descarta un govern 

PDeCAT-PSC 
al Consell Comarcal

A un dia dels plens d’inves-
tidura, encara hi ha algunes 
poblacions que es troben en 
ple debat sobre els futurs go-
verns municipals, o bé hi ha 
un secretisme absolut. En 
d’altres, ja s’han arribat a en-
teses o almenys a facilitar un 
canvi de govern.
A Montbui, la formació Ara 
Montbui, amb Schummi 
Suárez al capdavant, formarà 
el nou govern, de manera que 
Teo Romero deixarà, després 
de 24 anys, de ser alcalde. 
ERC no entrarà a govern.
Als Hostalets de Pierola, 
Esquerra i Junts per Cata-
lunya, que encapçalaven els 
germans Gerard i Jordi Par-
cerisas, han tancat també un 
acord de govern. 
A Òdena, malgrat els intents 
del PSC d’arribar a una en-
tesa amb Odena a Fons, ERC 
té garantida l’alcaldia amb 
Maria Sayavera, però podria 

governar en minoria.
Aquestes últimes poblacions 
eren en mans del PSC, que les 
perdrà totes tres. Mantindrà 
sense problemes Cabrera, amb 
Salus Monteagudo, i encara 
podria mantenir Vilanova del 
Camí, amb Noemí Trucharte. 
Malgrat estar a només a un 
regidor de la majoria absoluta, 
existeixen encara opcions per 
aconseguir un govern de V365 
amb ERC, Junts per Vilanova i 
Vilanova Alternativa. 
A la Pobla, Avancem per la Po-
bla (Junts x Cat) va ser la força 
més votada, però la candida-

tura independent Participa! 
podria governar en mino-
ria amb un acord amb ERC 
i PSC. Tot i això, ERC, que 
també ha mantingut contac-
tes amb Junts, no havia ahir 
informat encara públicament 
la seva decisió. El PSC també 
ha tingut contactes amb els 
convergents, que són a un re-
gidor d’obtenir la majoria.
A Masquefa, Xavier Boquete 
(Junts per Masquefa) conti-
nuarà essent alcalde, amb la 
novetat de l’entrada en el go-
vern d’ERC.
Al Consell Comarcal, si bé 
semblava decidit que ERC i 
Junts per Catalunya seguiri-
en amb un acord com en els 
darrers anys, no es descarta, 
en funció de les darreres de-
cisions, una entesa de darrera 
hora entre Junts i PSC, amb 
l’alcalde de la Torre, Jaume 
Riba, com a nou president 
comarcal.

L p
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L’Associació Catalana 
de la Premsa 

Comarcal atorga el 
guardó a Veuanoia.cat, 
que en poc temps s’ha 
convertit en el portal 
digital de referència a 

la comarca

La Directora General de Publicacions Anoia SL, Pia Prat, 
rebent el guardó dissabte passat a La Junquera.

El nostre portal Veuanoia.cat, premiat com el millor Digital 
de la Premsa Comarcal catalana
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M és de 120 professio-
nals de la comuni-
cació vinguts de tot 

Catalunya es van reunir dissab-
te a La Jonquera (Alt Empordà) 
per assistir a la 37a Assemblea 
i 12a Convenció de la Premsa 
Comarcal i Local, una troba-
da organitzada anualment per 
l’ACPC (Associació Catalana de 
la Premsa Comarcal), que en-
guany comptava amb el suport 
del setmanari Hora Nova i el 
diari digital Infojonquera, i que 
com cada any, tenia per missió 
reunir a representants de les 
140 capçaleres que aplega l’en-
titat per escollir a la nova jun-
ta directiva, fer balanç de l’any 
2018, premiar als mitjans més 
destacats de l’any, així com per 
debatre, en un seguit de ponèn-
cies i taules rodones, els reptes 
de la professió.
El nostre portal Veuanoia.cat va 
assolir el Premi al Millor Digital 
de la Premsa Comarcal catala-
na,  guardó que va recollir la 
Directora General de Publica-
cions Anoia SL, Pia Prat.
També es van lliurar premis a 
les millors portades de l’any, 
que han anat a parar, en la ca-
tegoria de setmanaris, al Set-
manari de l’Ebre per la porta-
da del dia 28/09/2018 titulada 
“L’1-O en la Memòria”. La Veu 
de l’Anoia també va aconseguir 
aquest guardó l’any 2013.
En la categoria de quinzenals i 
mensuals, el guardonat ha estat 
L’Estrip, per la portada de l’1 de 
novembre del 2018 en que es 
llegia “Si penses que el món no 
es pot millorar, no obris aques-
ta revista”; i en la categoria de 
revistes bimestrals i trimestrals, 
el guanyador ha estat L’Erol, per 
la portada de la primavera del 

2018 on es llegia “Generadors 
de Cultura”.
També es va lliurar el Premi 
Premsa Comarcal 2018 a Jaume 
Guillamet Lloveras, doctor en 
Història Contemporània, cate-
dràtic de Periodisme i coordi-
nador del Grup de Recerca en 
Periodisme de la UPF, “per la 
seva ingent tasca, des dels anys 
70, en l’estudi de l’impacte de la 
premsa comarcal”.
A l’assemblea de l’ACPC, de la 
que La Veu de l’Anoia n’és mem-
bre fundadora, es van presentar 
les dades del darrer exercici on 
s’ha fet incís en la bona salut 
dels mitjans associats, els quals 
han augmentat els ingressos per 
publicitat, i on destaca l’incre-
ment d’ingressos publicitaris 
en els mitjans en paper enfront 
dels digitals.
L’actual president Francesc Fà-
bregas, editor d’El Vallenc, re-
valida la seva presidència, des-
prés d’un mandat marcat per 
la implicació amb els mitjans, 
la creació d’un gestor de webs 
o una plataforma de publicitat 
conjunta, la consolidació d‘es-
deveniments com El Dia de la 
Premsa Comarcal, la presen-
tació anual de l’Estudi d’Audi-
ència, o l’establiment d’aliances 
amb altres actors com la Xarxa 
Audiovisual Local (XAL), el 
Gran Teatre del Liceu o Catalu-
nya Ràdio.  

Vine a fer el vermut 
a la terrassa del

Parcmotor Castellolí
Dilluns tancat
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Demà, torna la Fira Caprabo 
de productes de proximitat
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 15 
de juny, des de les 
10,30h. del matí i 

fins a les 14:30h. de la tarda, 
Caprabo organitza a l’exterior 
del seu supermercat ubicat al 
carrer Sant Josep 116 d’Igua-
lada, la VI Fira Caprabo de 
Productes de Proximitat de 
l’Anoia. Un total de 12 pe-
tits productors i cooperati-
ves agràries de la comarca de 
l’Anoia donaran a conèixer i 
tastar els seus productes en 
aquesta trobada anual. L’ob-
jectiu de les fires Caprabo de 
proximitat és posar en valor 
els productes de proximitat 
de les comarques catalanes, 
fomentar el seu coneixement 
i consum, a més de donar su-
port a la producció agroali-
mentària de proximitat.
La Fira Caprabo de Productes 
de Proximitat de l’Anoia arri-

ba enguany a la sisena edició. 
Durant aquest any Caprabo 
farà un total de 7 fires de 
proximitat amb la intenció 
d’acostar la producció de pe-
tits productors i cooperati-
ves agroalimentàries al seus 
clients.
L’empresa, des del 2013, ha in-
troduït a la comarca de l’Anoia 
18 productors i 267 produc-
tes de les gammes de vins, 
cerveses, làctics, fruits secs, 

embotits, formatges, carn i pi-
zzes entre d’altres, convertint 
Caprabo en un referent en el 
mercat en la venda de produc-
tes de proximitat a la zona on 
Caprabo disposa de 8 super-
mercats que sumen prop de 
5.000 metres quadrats de su-
perfície comercial. 
A la contraportada, podeu 
llegir una entrevista amb Fer-
nando Tercero, Responsable 
de Proximitat de Caprabo. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Mercat de la Masuca 
d’Igualada ha preparat 
una nova acció promo-

cional per agrair als
habituals de la Masuca la seva 
confiança i atraure a nous 
clients al mercat municipal 
igualadí.
Aquest mes de juny regalarà 
entre totes les persones que 
s’acostin al Mercat quatre so-
pars per a dues persones en 
restaurants de la comarca.
Aquesta és una iniciativa dels 
paradistes i comerciants de 
l’Associació de Botiguers de la 
Masuca que ja fa uns dies que 

Primer programa formatiu impulsat 
per la UEA i la Universitat de Lleida
REDACCIÓ / LA VEU 

D onar resposta a les 
necessitats de més de 
80 empreses ha estat 

un dels objectius aconseguits 
per la Unió Empresarial de 
l’Anoia. En aquest sentit, se-
guint la seva línia d’actuació 
de potenciar i retenir el talent 
de la comarca, així com la seva 
ferma aposta per la formació 
de professionals, ha impulsat 
un nou programa de formació 
que ha comptat amb la coope-
ració i col·laboració conjunta 
de la Universitat de Lleida, 
i que ha tingut el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Campus Universitari.
És el cas del Programa d’Ope-
racions en Entorns de Pro-
ducció, una formació que ha 
nascut arran del treball de 
prospecció realitzat per la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
durant el 2018, i on les em-
preses visitades van posar de 
manifest la seva inquietud 
d’optimitzar els seus proces-
sos productius. Aquesta pri-
mera edició del programa ha 
comptat amb la participació 
d’una vintena d’alumnes -ge-
rents i comandaments inter-
mitjos d’empreses- i va fina-
litzar-se el passat divendres 
dia 31 de maig.

El Mercat de la Masuca 
regala sopars d’estiu

va arrancar i que acabarà el di-
vendres 21 de juny. L’endemà, 
el dissabte 22, es realitzarà el 
sorteig entre tots els partici-
pants. Els restaurants partici-
pants són el Crostó, El Capri-
ci, Aqua i Cor Verd.
La mecànica de participació 
és similar a la de concursos 
anteriors. Només caldrà rea-
litzar una compra en qualse-
vol de les parades associades 
a l’Associació de Botiguers de 
la Masuca i omplir el tiquet de 
compra amb les dades perso-
nals (nom, cognoms i número 
de telèfon). Els guanyadors es 
contactaran per via telefònica 
un cop realitzat el sorteig.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l consum energètic en 
una empresa és un dels 
costos i paràmetres que 

solen ocasionar més debat. En 
aquest sentit, sorgeixen mol-
tes qüestions derivades, com 
per exemple, com estalviar 
en la factura, com optimitzar 
el consum, quines alternati-
ves a la xarxa existeixen, si la 
biomassa a nivell industrial 
té sortida, quines ajudes pú-
bliques hi ha a l’abast, entre 

Trobada d’assessors 
energètics a la UEA

altres.
Amb tot això, per donar res-
posta a totes aquestes pregun-
tes, la Unió Empresarial de 
l’Anoia -amb la col·laboració 
de l’Institut Català d’Energia 
de la Generalitat de Catalunya 
i el Clúster Biomassa de Cata-
lunya- va organitzar una jor-
nada amb experts en eficièn-
cia energètica, en contractació 
elèctrica, biomassa, energia 
solar, entre altres; per tal de 
donar a conèixer les eines i es-
tratègies que existeixen. 

L’acte de cloenda va comptar 
amb l’assistència, tant d’alum-
nes com de professors i va estar 
conduïda pel vicepresident de 
la UEA, Xavier Bustos. Bustos 
va destacar que aquest progra-
ma va sorgir de les necessitats 
manifestades per les mateixes 
empreses associades a l’entitat 
i va mostrar-se molt satisfet de 
la bona acollida que ha tingut 
per part de tothom. Els alum-
nes van valorar molt positiva-
ment el contingut de les clas-
ses com Lean Manufacturing, 
robòtica i gestió d’equips. I per 
l’altra banda, l’equip docent va 
destacar que el grup d’alum-
nes ha estat excepcionalment 
implicat, exigent, motivat, he-

terogeni i enriquidor.
El programa ha servit per 
ajudar a les empreses a aug-
mentar la seva eficiència, la 
seva capacitat productiva i la 
velocitat del procés; però a la 
vegada, els coneixements ad-
quirits també han permès que 
les empreses puguin millorar 
el seu servei al client, la seva 
posició financera i que puguin 
reduir el seu endeutament, ja 
sigui pel que fa als costos, als 
estocs i als rebutjos (mermes).
Tant la UEA com la UdL ja 
estan treballant en la segona 
edició que es portarà a terme 
de novembre de 2019 a juny 
de 2020 a les instal·lacions del 
Campus d’Igualada.



La cuina coreana, els 
fermentats, els gelats i 

els esmorzars de forqui-
lla i ganivet seran ten-
dències protagonistes 
de la cinquena edició

El festival Vadefoodies recupera l’espai del Museu i dedicarà 
el cap de setmana a les últimes tendències gastronòmiques
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L a cuina coreana és 
encara desconeguda 
al nostre entorn però 

desperta un interès creixent 
entre els aficionats a la gas-
tronomia per la gran varietat 
de verdures, arrossos, sopes, 
carns i peixos que mescla. Re-
collint aquesta tendència, la 
cinquena edició del Festival 
de Tendències Gastronòmi-
ques Vadefoodies que se ce-
lebrarà aquest cap de setma-
na dels dies 14 i 15 de juny a 
Igualada organitzarà diverses 
activitats per conèixer més 
a fons la proposta culinària 
de Corea a través de tallers, 
xerrades i showcookings i 
donarà a conèixer alguns dels 
plats estrella com el Bulgogi, 
el Bibimbap o el Kimchi, que 
ja formen part de la gastrono-
mia internacional.

REDACCIÓ / LA VEU 

El departament de Sa-
nitat i Salut Pública de 
l’Ajuntament d’Igualada 

posa en marxa novament la 
campanya anual Al mosquit 
tigre, ni aigua!, amb l’objectiu 
d’evitar la proliferació d’aques-
ta espècie invasora amb l’ar-
ribada de l’estiu, el moment 
àlgid d’activitat. 
Per aquesta raó, es comuni-
quen novament les recoma-
nacions bàsiques per pre-
venir-ne la seva presència, 
posant una especial atenció en 
l’eliminació dels seus focus de 
reproducció i buidar qualse-

El pati del Museu de la Pell, 
ple de gastronomia
La vessant més popular del 
Festival, l’Eat Street, tornarà a 
omplir de gastronomia i mú-
sica el pati exterior del Mu-
seu de la Pell, un espai on els 
assistents poden tastar una 
varietat de propostes gastro-
nòmiques vinculades al festi-
val, així com fer un descans, 
prendre una copa, o assistir 
als concerts acompanyats de 
família i amics. Entre d’altres, 
es podran degustar les creaci-
ons del xef Albert Marimon 
de la Cava de Tàrrega i Fo-
gons de Forès i de la propie-
tària del restaurant Koryo de 
Barcelona, Ayhun Sun, a més 
de nombrosos restauradors 
igualadins.
D’entre les novetats de la cin-
quena edició del Vadefoodies 
destaca la xerrada del xef Ser-
gi de Meià, que parlarà d’una 
tendència que ha estat sempre 
present a l’interior del país: 
l’esmorzar de forquilla i gani-
vet. Meià, gran coneixedor de 
la cuina tradicional catalana, 
ha intentat recuperar aques-
ta tradició i explicarà quines 
són les receptes que triomfen 
més.
Una altra de les activitats des-
tacades és la xerrada del som-
melier Josep Pelegrín, que 
explicarà el perquè de l’èxit 
dels concursos de tast de vins 
que se celebren al nostre país, 
i finalment, el públic es podrà 
endinsar al món dels gelats 
amb una xerrada i tast a càr-
rec de Jordi Guillem, xef del 
restaurant lo Mam Le Meri-
dien Ra Beach Hotel 5*GL i 
subcampió del món en gela-
teria el 2016 i 2018.

El cònsol de Corea del Sud, 
avui a Igualada
El festival Vadefoodies s’inau-
gurarà avui divendres 14 de 
juny a les 19h a l’Auditori del 
Museu de la Pell amb la pre-
sència del cònsol general de 
Corea Taewan Huh, l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells, els 
membres de l’organització del 

El xef Sergi de Meià, la 
dietista Magda Carlas, 
l’investigador gastronò-

mic Pere Castells o el 
sommelier Josep Pele-
grín, entre els experts 
que oferiran tallers, 

xerrades i showcookings

El festival es va fer l’any passat a la plaça Castells.

L’Ajuntament recorda les mesures 
per prevenir al mosquit tigre

vol acumulació d’aigua a l’ex-
terior, per petita que sigui, que 
pugui servir d’hàbitat per a la 
seva cria. 
Enguany, el consistori ha edi-
tat un nou tríptic per a sen-
sibilitzar la població sobre 
aquesta problemàtica i hi ha 
inclòs, a més, informació per 

Cinquè aniversari
Després d’haver dedicat les 
edicions anteriors a les cuines 
de Perú, Mèxic i Japó, Vade-
foodies fa aquest any un pas 
més i celebra el seu cinquè 
aniversari endinsant-se, no 
només en la gastronomia 
d’un territori sinó també en 
el coneixement de les seves 
tècniques més antigues.
Així doncs, el festival girarà 
també entorn de la fermenta-
ció, una tècnica que s’utilitza 
des de l’antiguitat per conser-
var els aliments, fer-los més 
gustosos, i extreure’n més 
nutrients. A part del conegut 
Kimchi (col xinesa fermenta-
da i picant), la cuina corea-
na compta també amb altres 
fermentats com el Jeotgal 
(marisc fermentat i salat) i 
el doenjang (pasta de soja 
fermentada). Altres cuines 
del món també utilitzen 
fermentats; el Xucrut d’ori-
gen alemany o el Te Kom-
bucha ja formen part de la 
dieta de moltes persones. 
Magda Carlas, doctora, di-
etista i crítica gastronòmica 
explicarà a Vadefoodies els 
beneficis d’aquests aliments 
fermentats.

festival i nombroses persona-
litats del món de la cuina. 
Tot seguit, l’investigador gas-
tronòmic Pere Castells oferi-
rà la conferència inaugural 
del festival titulada “Marcant 
tendències”. Castells és el 
coordinador de Science and 

cooking Barcelona, durant 
sis anys ha col·laborat com a 
científicogastrònom al curs 
“Science and cooking” de 
Harvard, i ha estat coordina-
dor de la Unitat UB-Bullipè-
dia de la Universitat de Bar-
celona. 

saber actuar quan es detecta 
un niu de vespa asiàtica, una 
espècie procedent de fora del 
territori que causa també efec-
tes importants sobre el medi. 
El material es pot consultar 
al web www.igualada.cat o, 
directament, a l’enllaç bit.ly/
MosquitVespaIGD. 
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Es posarà en marxa 
una aplicació mòbil per 

fomentar i reforçar el 
networking,

la cooperació i la col·la-
boració empresarial

Dijous vinent al pavelló de les Comes, torna la Nit 
Empresarial de l’Anoia, amb moltes novetats
REDACCIÓ / LA VEU 

La Unió Empresarial de 
l’Anoia celebrarà dijous 
vinent, 20 de juny, la 

XIX edició de la Nit Empresa-
rial UEA. Una nit que ja s’ha 
convertit en l’esdeveniment 
amb més notorietat i consoli-
dació de la Catalunya Central, 
una cita de referència, oberta 
a tothom. 
L’escenari d’enguany serà el 
Pavelló d’Esports Les Comes 
d’Igualada, un espai que des-
taca i reforça els valors de la 
cultura empresarial: el treball 
en equip, l’esforç, la coopera-
ció, el sacrifici, la superació... 
valors similars als que aporta 
l’esport.
Amb el lema “Tu ets la Unió”, 
l’entitat empresarial vol re-
conèixer la tasca diària dels 
empresaris, però sobretot, 
i segons el president de la 
UEA, Joan Domènech, “vo-
lem agrair la implicació i con-
fiança que dipositen els socis 
amb nosaltres, ja que ells són 
la nostra raó de ser”, i amb la 
unió de tots “fem de l’Anoia 
un territori amb talent, co-
neixement, competitiu, in-
dustrial, dinàmic, i pròsper”. 
Un lema que queda plasmat 
gràficament amb la imatge 
d’un mosquetó d’escalada com 
a element d’unió de diversos 
tipus de cordes, una metàfora 
de la varietat d’empreses, per-
sones i sectors empresarials de 
la comarca.

Clara aposta pel networking
La Nit Empresarial de l’Anoia 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimarts, 18 de 
juny, a les 19h, es pre-
sentarà, a la Biblioteca 

Central d’Igualada, la novel·la 
Els vaig prometre el mar, de Se-
bastián Gertrúdix Romero de 
Ávila i Sergi Bernal, precedi-
da del passi del documental El 
Retratista, d’Alberto Bougleux 
i Sergi Bernal. L’acte anirà a 
càrrec de Bernal, autor del pro-
jecte Desenterrant el silenci, 
dedicat a recuperar una histò-
ria única, bella i tràgica alhora, 
del mestre Antoni Benaiges. 
Aquest mateix projecte inclou 
l’exposició fotogràfica que ac-

és un esdeveniment que cada 
vegada té més prestigi i més 
ressò, per l’alta participació i 
per ser un bon escenari per al 
networking. 
En aquest sentit, Domènech 
ha afirmat que “en aquesta 
edició des de la UEA fem una 
clara aposta per reforçar les 
relacions laborals, aconseguir 
nous contactes i fer xarxa, 
oferint dos moments al llarg 
de la vetllada: un primer, a 
l’inici, amb l’aperitiu de ben-
vinguda, i un segon, al final, 
amb la copa chill out”. També, 
per fomentar el networking 
i aprofitant les eines digitals 
que ens aporta la revolució 
4.0 “posarem en marxa una 
aplicació mòbil que tots els 
assistents a la Nit Empresarial 
UEA podran descarregar-se i 
instal·lar-se al seu dispositiu 
mòbil (iOS i Android). Una 
aplicació per conèixer qui 
vindrà i així cultivar relacions 
empresarials”, ha explicat el 
president de l’entitat.

Agnès Busquets presentarà 
l’acte central
Des de l’entitat s’espera congre-
gar al voltant de quatre-cents 
empresaris i directius d’arreu 
de l’Anoia i comarques veï-
nes, en una nit que s’espera ser 

“molt distesa, fresca, animada, 
i al llarg de la qual hi haurà al-
gunes sorpreses”. 
Amb aquest caire fresc, la con-
ductora de l’acte central serà 
l’actriu Agnès Busquets, actu-
alment col·laboradora en di-
versos projectes de la produc-
tora Minoria Absoluta, entre 

els quals destaquen el Polònia 
i Crackòvia.

Premis UEA, jurat i guardó 
amb novetats
En el transcurs de la Nit Em-
presarial tindrà lloc l’entrega 
dels Premis UEA, uns reconei-
xements per distingir aquelles 
iniciatives empresarials que 
hagin destacat durant l’any 
2018 i que alhora estimulen la 
millora de la competitivitat i 
de la qualitat de les empreses 
de la comarca. 
Les categories premiades 
seran: Premi a la Trajectò-
ria Empresarial, Premi a la 
Capacitat Emprenedora, 
Premi a l’Empresa Innova-
dora, Premi al Compromís 
Social de l’Empresa, i Pre-
mi a la Millor Estratègia de 
Comunicació Empresarial, 

aquest últim amb la col·la-
boració del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya. Els 
premiats rebran el guardó de 
la UEA, aquest any amb un 
nou disseny, elaborat amb 
ferro per l’empresa Trevi Ta-
llers Mecànics.
Com a novetat destacada, 
i amb l’objectiu de guanyar 
prestigi i donar un valor afegit 
als Premis UEA, el jurat estarà 
format per 8 personalitats de 
diferents sectors d’activitat, 
amb coneixement del teixit 
empresarial del territori i amb 
capacitat tècnica per valorar 
els aspectes de les categories 
establertes. 

En el transcurs del 
sopar es lliuraran els 

Premis UEA

Actes, la setmana vinent, per a recordar el 80 aniversari del 
final de la Guerra Civil a Igualada

tualment es pot veure al Museu 
de la Pell fins al 7 de juliol.
Tant el documental com la 
novel·la presenten la història 
d’aquest jove mestre català, 
afusellat a l’inici de la Guerra 
Civil espanyola i s’emmarquen 
en el conjunt d’actes progra-
mats a Igualada per a recordar 
els 80 anys del final del conflic-
te a la ciutat. 
La novel·la, de la seva banda, 
explica la història dels nens i 
nenes de Bañuelos de Bureba, 
nois que mai no havien vist el 
mar i que, el gener de 1936, el 
seu mestre els va animar a ima-
ginar-lo i a descriure’l. També 
els va prometre que a l’estiu 

anirien a veure’l per primer 
cop, però el somni d’aquelles 
criatures i la promesa del seu 
mestre van quedar estroncats 
per sempre el amb l’esclat de la 
Guerra Civil. Aquesta novel·la 
recull la història d’una promesa 
que no es va poder complir.

Conferència 
El retaule de Rubió
Amb motiu de la mostra 1939. 
L’Abans i el Després. El salva-
ment del Retaule de Rubió, 
igualment emmarcada en els 
actes de commemoració del 
80è aniversari i que es pot veu-
re al vestíbul del Museu de Pell, 
la doctora Rosa Alcoy, catedrà-

tica d’Història de l’Art per la 
Universitat de Barcelona (UB) 
i experta en pintura medieval, 
pronunciarà una conferència 
sobre aquesta obra excepcional 
del gòtic català. Serà el dijous, 
20 de juny, a les 18h a l’Adobe-
ria Bella.
1939. L’Abans i el Després. El sal-
vament del Retaule de Rubió és 
un projecte d’exposició trans-
versal al territori, organitzada 
per la Xarxa de Museus Locals 
de la Diputació de Barcelona, 
per posar en valor el paper dels 
Museus en la salvaguarda del 
patrimoni. Al Museu de la Pell, 
s’hi exposen dos fragments ori-
ginals del guardapols d’aquest 

retaule gòtic, que són el pretext 
per explicar com es va aconse-
guir salvar, el procés de la seva 
restauració acabada la guerra, 
el seu retorn a l’església de Ru-
bió i la conservació d’algunes 
parts originals no restituïdes, 
com la predel·la o aquests frag-
ments del guardapols, actu-
alment conservats al Museu 
Episcopal de Vic i al Museu de 
la Pell, respectivament.
El retaule de Rubió, de ca-
racterístiques formals italo-
gòtiques, va ser realitzat a la 
segona meitat del segle XIV 
i constitueix una de les peces 
pictòriques més importants 
del gòtic català.



Photocalls als mercats de l’Anoia 
faran visibles els maltractaments 
a la gent gran
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L a co-xef del restaurant 
Somiatruites, Zhou 
Mengxin, ha estat es-

collida entre els 10 millors xefs 
menors de 30 anys de la regió 
Ibèrica i Mediterrània, segons 
el campionat del món de joves 
cuiners, San Pellegrino Young 
Chef. Aquest concurs, convo-
cat per Fine Dining Lovers, 
la revista més prestigiosa del 
món de la restauració, està di-
vidit en 12 àrees geogràfiques 
que abasten 243 països. A la 
primera fase s’hi han presentat 
més de 3.000 participants, tots 
ells xefs menors de 30 anys, i 
d’aquests, se n’han seleccionat 
10 de cada àrea geogràfica.
La cuinera igualadina d’origen 
xinès, competirà a la final de 
la regió Ibèrica i Mediterrà-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Equip multidisciplina-
ri especialitzat en per-
sones grans del Consell 

Comarcal de l’Anoia (EAVA) i 
el Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia i Inclusió organitzen 
per segon any consecutiu acci-
ons de sensibilització en el Dia 
Mundial de la Presa de Cons-
ciència contra els Maltracta-
ments a les Persones Grans, 
que se celebrarà demà dissabte 
15 de juny. Comptaran amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Institut Català de 
la Salut, la Fundació Sanitària 
Sant Josep i amb el suport de 
la Fundació Privada Àuria.
Els organitzadors conside-
ren que és important donar a 
conèixer i fer visible què són 
els maltractaments cap a les 
persones grans, com es duen 
a terme i què cal fer si se’n 
detecten. Una de les maneres 
serà que les accions que es du-
ran a terme aquest any es co-
municaran a través de les xar-
xes socials amb les etiquetes 
#15dejuny #maltratomayores.
Entre les activitats que or-
ganitzaran a l’Anoia, profes-
sionals i persones grans del 
Consell de la Gent Gran ins-
tal·laran dissabte d’11 a 13 h 

punts d’informació als mer-
cats municipals d’Igualada, 
de Calaf i de Piera. En aquests 
punts hi haurà un espai de 
photocall en què qui vulgui es 
podrà fer fotos per penjar-les 
a les seves xarxes socials amb 
les etiquetes proposades. Els 
espais els han dissenyat i ela-
borat el grup de persones 
grans de la Fundació Privada 
Àuria.
També s’han adherit a les ac-
tivitats del Dia Mundial els 
centres residencials, centres 
diürns i entitats de persones 
grans de l’Anoia. Han informat 
de la iniciativa als seus usuaris 
i les respectives famílies i ja 
han començat a compartir fo-
tografies amb els photocalls i 
les etiquetes #15dejuny #mal-

tratomayores a les seves xar-
xes socials. Aquests photocalls 
estaran presentes als centres 
de la comarca fins el 30 de 
juny, que és quan es donarà 
per finalitzada l’acció.
Des de fa deu anys l’Ano-
ia fomenta diferents accions 
adreçades a la protecció de les 
persones grans del territori i 
està considerada comarca pi-
onera en l’abordatge del mal-
tractament a la persona gran. 
La campanya ‘Tracta’m bé’, 
així com la creació d’un equip 
especialitzat en atendre situ-
acions de possibles maltrac-
taments a les persones grans, 
com és l’EAVA, fa evident l’in-
terès polític i social que hi ha 
per abordar aquest tipus de 
situacions.

La cuinera del Somiatruites, Zhou 
Mengxin, a la final regional del 
campionat del món de joves cuiners 

nia –que engloba països com 
Espanya, Portugal, Gràcia i Is-
rael–, amb 9 xefs de grans res-
taurants. La selecció d’aquestes 
10 propostes gastronòmiques 
l’ha fet la prestigiosa escola 
italiana d’hostaleria ALMA – 
Escola Internacional de Cui-

na Italiana, que ha avaluat els 
plats d’acord amb tres criteris, 
coneguts com les “regles d’or”: 
habilitats tècniques, creativitat 
i conviccions culinàries perso-
nals.
Mengxin opta a proclamar-se 
millor xef jove de la regió Ibè-
rica i Mediterrània amb el plat 
“La truita – Schubert”, una pro-
posta de seqüència on la truita 
de riu és la protagonista en to-
tes les seves textures, inspirada 
en el paisatge i els records d’in-
fantesa del seu país d’origen i 
barrejant també una experièn-
cia sensorial amb la melodia de 
l’obra musical de Schubert “Die 
Forelle” (la truita).
Zhou Mengxin és co-xef  del 
restaurant Somiatruites, junta-
ment amb el seu marit, David 
Andrés, xef i copropietari del 
restaurant.  
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L’alumnat d’enginye-
ria podrà estudiar el 
darrer curs acadèmic 
al centre universita-
ri privat de Brasil i, 

mitjançant un procés 
de convalidacions, 

aconseguir els dos títols 
oficials a cadascun 

dels països

Servisimó serà 
patrocinador de la 19a 
Nit Empresarial UEA

Acord del campus d’Igualada UdL 
amb un centre universitari del Brasil

Grup Servisimó -concessi-
onari oficial de les marques 
Volkswagen, Audi i Skoda a 
Igualada- torna a revalidar la 
seva implicació i compromís 
amb la Unió Empresarial de 
l’Anoia i la comarca. Prova 
d’això és que és que repeteix 
com a patrocinador de la 19a 
Nit Empresarial UEA.
Una edició més, Grup Servi-
simó, concessionari igualadí 
que destaca per la seva quali-
tat del servei i l’oferta de tota 
la gamma de vehicles Audi, 
Volkswagen i Skoda amb la 
tecnologia més avançada tor-
na a patrocinar la Nit Em-
presarial, un fet que ratifica la 
seva línia d’implicació i com-
promís amb l’entitat empresa-
rial per tal de donar suport a 
les accions que es realitzen a 
la comarca sota la voluntat de 
fer créixer i dinamitzar les em-
preses i la comarca en general. 
La 19a Nit Empresarial UEA 
tindrà lloc el proper dijous 20 
de juny al Pavelló d’Esports 
Les Comes d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls estudiants dels graus 
en Enginyeria en Or-
ganització Industrial 

i Logística i Enginyeria Quí-
mica del Campus Universitari 
Igualada-UdL podran optar, 
a partir del curs vinent, a una 
doble titulació amb el centre 
universitari privat FACENS, 
ubicat a la ciutat de Sorocaba 
(Brasil). L’alumnat podrà es-
tudiar el darrer curs acadèmic 
al centre universitari privat de 
Brasil i, mitjançant un procés 
de convalidacions, aconseguir 
els dos títols oficials a cadas-
cun dels països.
En el cas del campus igualadí, 
seran els dos graus en engi-
nyeria els que podran benefi-
ciar-se del nou acord de col·la-
boració entre els dos centres 
universitaris, tot i que en el 
conjunt de la Universitat de 
Lleida s’hi sumen altre graus. 
En total, l’Escola Politècni-
ca Superior de la Universitat 
de Lleida oferta un total de 

Iguana regala un any 
de fibra òptica gratuïta 
a FirAnoia

En el marc de FirAnoia, Igua-
na va sortejar un any de fibra 
òptica gratuïta i telefonia fixa. 
Es tracta d’una connexió a In-
ternet de gran ample de banda 
amb una velocitat de 1000/300 
Mbps i trucades a telèfons mò-
bils i fixos nacionals durant un 
any, un premi valorat en 550 €.
La guanyadora del sorteig ha 
estat Yolanda García Punsola, 
que va recollir el seu premi 
dimarts a la botiga d’Iguana 
del carrer Santa Caterina, 32. 
Es dóna la circumstància que 
Yolanda García ja és clienta 
d’Iguana. 

Fins al 19 de juny, 
interessant exposició 
sobre els perills 
de l’alcohol
El Servei de Salut Pública de 
la Diputació de Barcelona ha 
cedit a l’Ajuntament d’Igua-
lada l’exposició interactiva i 
itinerant de promoció de la 
salut Dona la volta a l’alcohol, 
que ja es pot veure fins al 19 de 
juny a l’Espai Cívic Centre, al 
c/ Trinitat, 12. 
L’horari d’obertura és de di-
lluns a divendres, de 9 a 13:30h 
i de 15 a 22h, i els dissabtes, de 
9:30 a 13:30h i de 16 a 20:30h. 
La mostra s’adreça principal-
ment a adolescents de segon 
cicle d’ESO. 
L’objectiu és treballar amb ells, 
de forma interactiva, les con-
seqüències que genera sobre 
la salut el consum d’alcohol 
durant l’adolescència, refor-
çar la posició de no consumir 
alcohol i mantenir-la davant 
la pressió de grup, així com 
retardar l’edat d’inici en el 
consum i reduir-ne els riscos 
associats. 
Els grups interessats a visi-
tar-la o a gaudir d’acompanya-
ment i visites guiades dina-
mitzades, poden posar-se en 
contacte amb el departament 
municipal de Sanitat i Salut 
Pública al telèfon 93 803 19 
50, extensió 4409, o bé al cor-
reu electrònic programapre-
vencio@aj-igualada.net. L’ex-
posició està composada per 
diferents panells, dues taules 
interactives i una caixa amb 
diversos elements.  

12 places per a cursar: Engi-
nyeria informàtica-Enginyeria 
de la computació, Enginyeria 
mecànica-Enginyeria mecà-
nica (FACENS), Enginyeria 
electrònica industrial i auto-
màtica-Enginyeria Elèctrica, 
Enginyeria en organització in-
dustrial i logística-Enginyeria 
de producció, i Enginyeria 
química-Enginyeria química 
(FACENS). Per part de L’Es-
cola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Agrària (ETSEA), 
que imparteix la seva oferta 
formativa a Lleida, es tracta 
d’Enginyeria agrícola i ali-
mentària-Enginyeria agronò-
mica i de Ciència i tecnologia 
dels aliments-Enginyeria dels 
aliments (amb 3 places ca-
dascuna). Per la seva part, el 
centre brasiler, que té un con-
veni de mobilitat internacio-
nal amb la UdL des del 2014, 

ofereix també 6 places al seu 
alumnat per a les titulacions 
agroalimentàries i 12 per a la 
resta d’enginyeries.
Responsables de la UdL van 
desplaçar-se a Brasil per sig-
nar el conveni de col·laboració 
que dona el tret de sortida a 
aquestes dobles titulacions. 
Aquests estudis estan vinculats 
als programes de mobilitat de 
cadascuna de les universitats. 
Així, l’alumnat de la UdL que 
s’hi aculli disposarà del suport 
econòmic de la convocatòria 
de mobilitat. Per als estudiants 
brasilers, és la seva universitat 
qui els facilita els ajuts. També 
hi ha la possibilitat que els es-
tudiants de la UdL que vagin 
un curs a Brasil puguin optar 
a finançament del Centre Uni-
versitari FACENS per a manu-
tenció i/o allotjament.
Mentre que per a l’ETSEA 
aquests són els primers dobles 
graus amb una universitat es-
trangera, l’EPS ja té en marxa 
4 dobles graus i 1 triple amb 
universitats de Finlàndia i Di-
namarca, a més de 2 dobles 
màsters amb Mèxic i Indonè-
sia, respectivament. El sotsdi-
rector de Relacions Internaci-
onals de l’EPS, Cristian Solé, 
valora positivament aquests 
dobles graus ja que donen 
l’oportunitat als estudiants de 
fora de quedar-se a cursar un 
màster o un doctorat a la UdL.

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
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com



Demà, el barri de les Flors celebra la 
seva festa veïnal

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 28 de maig els 
membres de la Comis-
sió de prevenció, detec-

ció i intervenció enfront l’as-
setjament entre iguals es van 
trobar per continuar treballant 
en les propostes d’actuació de-
finides per aquest any 2019. 
Aquest grup de treball funci-
ona des de l’any 2016 amb la 
finalitat de millorar la coordi-
nació dels professionals de la 
comarca davant de situacions 
d’assetjament entre iguals que 
es produeixin dins o fora dels 
centres educatius. 
L’abordatge del ciberassetja-
ment així com el treball de 
la sensibilització i prevenció 
d’aquest fenomen també és un 
dels objectius d’aquest grup. 
L’any passat es va impulsar la 
campanya de comunicació 
“rebel·lat i parla” i es va pre-
sentar el circuit comarcal per 
abordar aquestes situacions.
Enguany, des de la comissió 
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REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dissabte dia 15 
de juny se celebrarà, 
un any més, la Festa 

del Barri de Les Flors d’Igua-
lada. A la plaça del carrer de 
Les Gardènies, tindrem un 
dia sencer ple d’activitats, per 
a totes les edats. Començarà 
a les 10 del matí, amb el 3er 
Torneig de partides ràpides 
d’escacs, organitzat pel Club 
d’Escacs d’Igualada. En aquest 
horari, també es faran tallers 
de manualitats per als nens i 
nenes. 
Continuarà l’activitat a les 
17:30 de la tarda, amb el be-
renar de xocolata fresca i coca 
per a la quitxalla i l’activitat 
“Colors i sons amb Hervé Tu-
llet”, per a nens i nenes de 3 a 
8 anys. Per participar-hi cal fer 
reserva prèvia al 675 44 07 65 
(Cristina). 
La part final de la festa, a par-
tir de les 21:30 h, comptarà 
amb el tradicional sopar po-
pular. Organitzat pels veïns 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l 95 % dels professio-
nals d’atenció primà-
ria de l’ICS Catalunya 

Central a l’Anoia coneix el 
document de voluntats antici-
pades; una xifra que contrasta 
amb el coneixement que en té 
la ciutadania, que és només 
d’un 28 %. 
Aquesta és una de les princi-
pals dades que s’extreuen d’un 
estudi que ha fet un equip de 
residents de les especialitats 
de medicina i d’infermeria de 
família i comunitària a la co-
marca de l’Anoia per compa-
rar l’abordatge de les voluntats 
anticipades entre els professi-
onals sanitaris i els usuaris de 
l’atenció primària.

Estudi de 300 enquestes
A través de les respostes a 
gairebé 300 enquestes, també 
han conclòs que la majoria de 
les persones preguntades pre-
fereixen pal·liar el sofriment 
amb fàrmacs i que no volen 
prolongar la seva vida de ma-
nera artificial (un 85 %, apro-

del barri i obert a tota la ciu-
tat, es servirà aperitiu, fideuà, 
postres i begudes, per 8 euros. 
Els tiquets pel es poden com-
prar a la Ferreteria Sefrei, al 
carrer de les Gardènies, 8, 
fins el divendres dia 14. I per 
acabar, dues hores de ball a la 
plaça, de les 23:30 a les 1:30 h., 
amb el grup igualadí “Som-hi 
Band”, aquest any en formació 
de quartet. 
Des de l’Associació de Veïns 

del Barri de Les Flors d’Igua-
lada es fa “un agraïment molt 
especial, un any més, als 56 
comerços i serveis de del bar-
ri, que han aportat recursos 
per a que la festa sigui possi-
ble.” Per l’associació, aquesta 
és una manera de fer realitat 
l’eslògan “Fent comerç, fem 
barri!” i s’anima a tothom a 
practicar un consum consci-
ent i compromès amb el co-
merç de proximitat. 

Només el 28% dels 
anoiencs sap què són les 
Voluntats Anticipades

ximadament). 
Altres de les conclusions de 
l’estudi són que les dones es-
tan molt més interessades per 
les voluntats anticipades que 
els homes, que tant els usua-
ris com els professionals sa-
nitaris que no hi han pensat 
són els joves o que les malal-
ties cròniques són un factor 
d’abordatge de les voluntats 
anticipades.
El document de voluntats 
anticipades o testament vital 
el pot fer qualsevol persona 
major d’edat, amb capacitat 
suficient i que actuï amb lli-
bertat, per expressar les cu-
res i els tractaments mèdics 
que voldrà rebre quan ja no 
pugui decidir per si matei-
xa. Es pot sol·licitar al centre 
d’atenció primària, on es pot 
emplenar amb el suport dels 
professionals. Aquest docu-
ment serveix com a guia per 
al personal sanitari i la famí-
lia per poder actuar d’acord 
amb la voluntat de cada per-
sona. Des de 2002 fins a 2017, 
a Catalunya s’han fet gairebé 
85.000 testaments vitals.

Accions per la 
prevenció d’assetjament 
a les escoles de l’Anoia

s’oferirà una píndola formativa 
sobre assetjament entre iguals 
en el marc dels cursos de moni-
tors de lleure i esportius, s’orga-
nitzaran xerrades informatives 
adreçades a famílies i entitats, 
s’imprimirà un pòster per fa-
cilitar la derivació de casos, 
També es farà arribar als cen-
tres educatius i equipaments 
d’educació no formal i lleure de 
l’Anoia, un catàleg d’activitats 
de prevenció de l’assetjament 
entre iguals. Finalment, s’orga-
nitzarà una jornada de bones 
pràctiques adreçada als profes-
sionals de la comarca.   

Preinscripció 
2019/2020 

del 18 al 25 de 
juny de 17:00 a 

19:00 hores 

       
 

CFA ANOIA 

Centre de Formació d'Adults 
h�p://cfa-anoia.blogspot.com/ 

 
 
 

 OFERTA FORMATIVA CURS 2019/2020
 

 
•  Cicle de Formació Instrumental nivell 1 i 2 
•  Llengua Castellana nivell 1 
•  Llengua Castellana nivell 2 
•  Llengua Anglesa nivell 2 
•  Llengua Anglesa nivell 3 
•  Cer�ficat de Nivell Bàsic 

 (accés directe a B1 d'EOI) 
•  G.E.S. (Graduat d'Educació Secundària) Semi-presencial 
•  GES  a distància de l'IOC (Ins�tut d'Obert de Catalunya)  
•  Curs de Preparació a les proves d'accés a Grau Mitjà 
•  Curs de Preparació a les proves d'accés a Grau Superior 
•  Curs de Preparació PAU (majors 25 anys)  

 
 

Av. Emili Vallès, 17  08700 Igualada tlf. 93 744 28 01 a8019459@xtec.cat  (Edifici INS Pere Vives i Vich) 
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Avui divendres, 
trobada de peregrins 
del Camí de Sant Jaume

Els dies 28 i 29, la Penya Blaugrana 
celebrarà el 60è aniversari

Avui divendres 14 de juny a 
les 7 de la tarda a l’Espai Cívic 
Centre tindrà lloc una trobada 
de peregrins organitzada per 
l’Associació d’Amics del Camí 
de Sant Jaume, per tal de com-
partir experiències, però so-
bretot per ajudar i informar a 
tothom que s’estigui preparant 
per a fer qualsevol dels seus 
itineraris. 
Si necessiteu la Credencial, 
si voleu consells del què s’ha 
de posar o no a la motxilla, 
si voleu saber quina és la 
ruta que s’adapta millor a les 
vostres necessitats o expec-
tatives, veniu a la trobada i 
uns informarem. ANTONI MIRANDA / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
9 de juny, va tenir lloc 
una trobada d’antics 

components de l’Associació 
de Mares i Pares del Col·legi 
Jesús-Maria d’Igualada, a la 
qual s’hi aplegaren membres 
del professorat. La convo-
catòria va estar promoguda 
pels senyors Miquel Archela, 
Antoni Manzano, Josep Pa-
rera i Ramón Vergés. Acom-
panyaren l’acte, en lloc pre-
ferent el Director de l’escola 
Sr. Josep Maria Susanna junt 
amb la seva esposa la Sra. 
Teresa López. En total una 
cinquantena llarga de co-
mensals, varen poder gaudir 
d’una jornada de germanor, 
que va començat a les 11 del 
matí, anant a visitar l’Ermita 
de Sant Pere d’Ardesa, situa-
da dins el terme del desapa-
regut castell d’Ardesa, i es-
mentada en documents des 
de l’any 1082, de la qual es té 
constància que cap el s.XIII o 
XIV va passar a ser sufragà-
nia de Santa Maria de Rubió. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls propers 28 i 29 de 
juny celebraran els 60 
anys de la Penya Blau-

grana d’Igualada
El divendres 28 de juny, a les 
20:30h, faran la inauguració 
d’una exposició fotogràfica 
d’aquests 60 anys al vestíbul de 
l’Ateneu. Durant l’acte d’inau-
guració farem també entrega 
de les insígnies d’or i plata de 
la nostra entitats, als penyis-
tes amb més de 50 i 25 anys 
respectivament de fidelitat a 
l’entitat.

Festa d’aniversari del 
Casal Cívic Montserrat

Un any més celebren la festa 
d’aniversari del Casal Cívic 
Montserrat. I ja en són 23. 
Serà avui divendres, 14 de 
juny, a partir de les 17:30h.
Aquest any han preparat un 
circuït de jocs de cucanya 
acompanyats del ja tradicional 
taller de maquillatge, l’espai 
per als més petits, els tatuatges 
de henna a càrrec de l’Associ-
ació Intercultural Nour i jocs 
d’aigua preparat pels  joves de 
l’equipament.  Quan arribeu 
us donaran un carnet de par-
ticipació que us marcaran a les 
diverses activitats en les que 
participeu, es tracta doncs que 
acabeu la tarda amb totes les 
caselles plenes: cursa d’esquís i 
xanques, la barberia,  el mons-
tre de les galetes, cursa de sacs, 
pesquem xapes, estirar la cor-
da, encerta la pilota, joc de les 
cadires, encerta l’ampolla.
Per primer cop totes les acti-
vitats estan obertes a totes les 
edats, des dels més petits als 
més grans, tota la família po-
dreu passar una bona estona 
jugant i divertint-vos.
S’acabarà, com sempre, bere-
nant tots junts, pa amb xocola-
ta, gentilesa de l’entitat, Dones 
de les tardes dels dimecres. 

Tallers gratuïts a la llar 
d’infants de l’Escola 
Pia, oberts a tothom
La Llar d’Infants de l’Escola 
Pia proposa dos tallers molt 
interessants, adreçats a mares, 
pares, educadors i altres pro-
fessionals relacionats amb la 
primera infància.
- Xerrada activa de criança i 
lactància materna. 19 de juny 
a les 19.00h. A càrrec de Gem-
ma López, experta en lactàn-
cia materna. 
- Xerrada i taller pràctic de 
conscienciació del sòl pèlvic. 
25 de juny a les 18.30h. A càr-
rec de Ana Ramos, fisiotera-
peuta.  

Dimarts, xerrada 
sobre prevenció i 
protecció del sol a Creu 
Roja Anoia

Amb l’arribada de l’estiu i una 
major intensitat del sol és mo-
ment de tenir cura de la nos-
tra pell i també dels efectes 
d’aquest  clima més calorós. 
Dins del Programa de Salut de 
Creu Roja s’ha programat una 
xerrada sobre els efectes del 
sol sobre el nostre cos, amb 
consells per aconseguir que 
siguin els més beneficiosos 
possibles i evitar conductes 
que ens puguin posar en risc. 
Aquest proper dimarts 18 de 
juny, a les 16h., a la Sala d’Ac-
tes de Creu Roja a l’Anoia (c/
Les Comes, 34 · 08700 Igua-
lada) es durà a terme aquesta 
xerrada sobre prevenció i pro-
tecció del sol. 
Està oberta a tothom, i en-
tre els assistents es sortejaran 
mostres de protector solar.

La Primitiva deixa 
46.468€ a Igualada

En el Sorteig de la Primitiva 
celebrat dijous 6 de juny de 
2019, es van premiar fins a 
cinc butlletes, i una d’aquestes 
es va vendre a l’administració 
de loteria de l’avinguda Barce-
lona d’Igualada, Loteria Sin-
gla. En total, l’afortunat s’em-
portarà fins a 46.468 euros.I el dissabte 29 de juny, a les 

21h, a la pista de l’Ateneu 
Igualadí, faran el sopar de 60 
aniversari. 
El preu del sopar és de 18€.
També hi ha opció de menú 
infantil a un preu de 10€. La 
sobretaula estarà amenitzada 
pel Mag Stigman.
Cal fer la reserva de tiquets 
abans del dia 22 de juny, per 
tal de fer les previsions opor-
tunes, ja sigui per email a pb-
digualada@gmail.com o pel 
nostre whatsapp 619772768 o 
per telèfon al 938055117.

Dijous vinent, sessió 
a l’Hospital oberta als 
ciutadans

El dia 20 de juny a les 18 h. el 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
organitza, a la Sala d’actes de 
l’Hospital, una sessió Plenària 
dirigida a la ciutadania amb 
l’objectiu de compartir amb 
tothom qui ho desitgi el que 
han fet aquest 2018 i cap a on 
s’anirà en els propers dos anys.

Trobada dels antics membres de 
l’APA del Col.legi Jesús Maria

L’obra romànica, es va realit-
zar en dues etapes, la prime-
ra a mitjan  s. XI i la segona 
el 1192. Ha estat restaurada 
mitjançant aportacions de la 
Generalitat de Catalunya, de 
la Diputació i del propi Ajun-
tament de Rubió.
En segon lloc es visità l’Ermi-
ta de Sant Martí de Maçana, 
quin terme fou parròquia in-
dependent fins el 1840 que fou 
agregat a Rubió. Les primeres 
notícies remunten a l’any 990, 
però l’església no apareix do-
cumentada fins a mitjan s. XI. 
Tot i el seu origen romànic ha 
estat ampliada i modificada al 
llarg del temps. 
I, finalment es va visitar Ca 
L’Escolà, Restaurant Masia 
(Vila Caelus), una masia del 
s.XVIII, rehabilitada amb 
molt de gust i coneguda in-
ternacionalment com a casa 
rural.
D’immediat es procedí a fer la 
foto de grup, l’autor de la qual 
és en Joan Carulla.
Seguidament ens aplegarem a 
la taula del restaurant del cas-

tell, que ja ens tenien enllestit 
l’àpat de germanor.
La trobada serví per recor-
dar vells temps i retrobar-nos 
amb cares conegudes, al-
gunes de les quals, no haví-
em coincidit des de feia, al 
menys, quaranta anys. Pro-
fessors i membres de l’asso-
ciació de diferents períodes 
escolars. 
La sobretaula es va animar 
amb algun cant, el correspo-
nent brindis i les oportunes 
paraules d’en Miquel Archela, 
antic president de l’Associ-
ació, i les del director Josep 
Maria Susanna que va expli-
car la història, poc coneguda, 
dels orígens de l’escola.
Com a fi de la matinal, es va 
visitar l’església de Santa Ma-
ria de Rubió, en la qual se’ns 
comentaren anècdotes verídi-
ques i poc conegudes de com 
es va salvar part del retaule en 
temps de la guerra civil.
En resum, una jornada molt 
agraïda i festejada pel col-
lectiu, amb ganes de poder-la 
repetir en altres ocasions. 



P #latevaveu

cristina closa martinez  @cristinaclosa

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

Rubén  @egel71

Ricard de Copons  @taxisigualada

Joan Mangues  @jmangues

David Gubern   @McGubern

Lluís Soriano @lluissoriano

Flama del Canigó IGD @flamadelcanigo

ajuntament argençola   @viuelbosc

Escolàpies-Igualada  @EscolapiesIGLD

Per principis i pq em repugna el masclisme, vaig 
decidir canviar d feina. Difícil. Alt índex d’atur, 
l’edat (52), no volia anar lluny, volia un lloc simi-
lar i estable. Avui començo en una nova empre-
sa.  I que bé totes les que em vau animar i ajudar. 
Sóc una dona nova. GRÀCIES!

Després de 1.000 dones assassinades (segons els 
paràmetres oficials de la Llei que exclou fills i 
filles, sogres, cunyades o amigues íntimes de la 
parella o exparella i les prostitutes) per violència 
masclista des del 2003 (quan es va començar a 
comptar), què? 

Saluda a Quim Forn y a la vez pacta con sus car-
celeros. Equidistancia a tope

Si algun dia em voleu torturar, em podeu posar 
24h de pel·lícules del van damme però si em do-
neu una pistola millor

Ortega Smith, acusación popular que pide 74 
años de cárcel por poner urnas, durmiendo en 
pleno juicio del 1-O mientras le desmontan el 
relato en la cara.

Hay cambios en la cima del #ranking: #Amazon 
se convierte en la marca más valiosa del mundo 
por delante de #Google y #Apple

Participa de la festa de la flama del Canigó! Ins-
criu-te per portar la flama amb nosaltres escri-
vint a corredors@flamadelcanigo.com
#flamadelcanigó

Toni Lloret ’ Cal que ens sentim més orgullosos 
de ser de Micropoble i de ser rurals’. @lloretga 
en  el seu comiat de l’Ajuntament d’Argençola 
ens deixa aquestes reflexions @diba @Micropo-
bles @alcaldeseu @infoanoia @VeuAnoia

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#81 Elisabet Feced Riba

Els alumnes d’extraescolars de 1r i 2n treballem 
la figura de l’àrbitre. Estem aprenent les difi-
cultats que tenen a l’hora d’interpretar el joc i 
també fem servir la targeta verda per les bones 
accions #valors #respecte  @CEAnoia

FOTO: Cesc Sales

Molt gran en Melero, les seves conclusions ne-
gre sobre paper groc #JudiciProcés #JudiciFarsa 
#JudiciTV3CatRàdio

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Un conductor acaba xocant 
amb un cotxe de Mossos a 
Jorba després d’una persecució 
que ha començat a Ponts

La co-xef del Somiatruites, 
Zhou Mengxin, entre els 
10 finalistes a millor cuiner 
jove de la regió meditarrània

Veuanoia.cat guardonat 
com a millor digital de la 
premsa comarcal

Instants de La Veu            @veuanoia

Creixent preocupació per la manca 
d’especialistes a l’Hospital

#salut #Anoia 
#Igualada #veuanoia 

#premsacomarcal #hospital

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

Treballadora social però des de fa vuit anys que treballo en una llibreria, i només 
ho canviaria per viatjar pel món. Membre actiu de vàries associacions culturals i so-
cials d’Igualada. Amb un tros de cor al Salvador, el ”pulgarcito” d’Amèrica, és la meva 
segona casa i on realment descanso durant les vacances, la resta de viatges són per 
conèixer, explorar i tornar més cansat del que has marxat.
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xarxes Espai patrocinat per

Baixa l’atur a la comarca de l’Anoia (i no només en períodes puntuals com l’estiu).
Es rehabiliten espais al barri del Rec destinats a habitatges i entitats.
Igualada destina a habitatges socials els pisos propietat del banc sense ús.



Barcelona tindrà l’ordinador més ràpid d’Europa. El projecte perme-
trà multiplicar per vint les capacitats de l’actual #superordinador. Vol 
dir avançar en investigació puntera en àmbits molt rellevants: oncolo-
gia, predicció climàtica, genòmica computacional o 5G. 

Se argumenta que ‘el empleo es elevado’, pero ‘la inflación no au-
menta’. Obvio: existe un excedente de población activa por lo que los 
ingresos por trabajo no suben y la contratación es según necesidad; 
a eso añadir que la oferta de todo es muy superior a la demanda.

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

ALGUNS BENEFICIS DE CANVIAR UN 
“PER QUÈ” PER UN “PER QUÈ NO”

Fa algun temps que vinc reflexi-
onant sobre en quin moment 
ens convertim en adults. Quan 
som petits ens encanta pregun-

tar constantment “per què”. La curiositat 
és l’ADN emocional de la infantesa i ens 
permet conèixer més coses de les que co-
neixeríem si romanem callats.
Mai deixem de preguntar “per què” però 
la diferència és que quan som adults ja 
passem de la curiositat a qüestionar-nos 
les coses. El “per què” adult sovint supo-
sa una barrera abans de fer un pas en-
davant: per què hauria de fer això o allò 
altre? Aquesta frase, aparentment inno-
cent, és sovint l’origen de l’estancament.
Per què no?
Penso que el “per què no” és l’equiva-
lent al “per què” de la infància aplicada 
a adults. És una pregunta que vol superar 
barreres, pors, creences limitants. Quan 
algú et proposi una cosa que el teu cos-
tat racional es resisteixi a acceptar, deixa 
que actuï el teu altre costat, el costat sal-
vatge, creatiu, i fes que emergeixi aquesta 
pregunta poderosa: uns claríssims “per 
què no?”
Els pros i els contres
Si només preguntes “per què”, tanques 
el pas a les possibilitats. Amb el uns cla-
ríssims “per què no” generes una doble 
negació, és a dir, ets a la via positiva per 
a considerar seriosament passar a l’ac-
ció i acceptar un repte. Per descomptat, 
t’obres a considerar pros i contres.
Llegint biografies, sempre arribo a la 
conclusió que les persones que han arri-
bat lluny han utilitzat amb més freqüèn-
cia el uns claríssims “per què no” que la 
resta dels mortals. 
Tony Robbins es pregunta el “per què”. 
No obstant això, hi ha un punt en el re-
lat personal de Robbins que em fascina: 
és capaç d’explicar el seu propòsit i la 
seva proposta de valor en cinc paraules 
curtes que requereixen dos segons per 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Rècord històric: Augmenten un 70% els llocs de feina creats 
per la inversió estrangera. Els països que més inverteixen en 
CAT són els Estats Units, Japó i el Regne Unit.

Els professionals de l’àmbit immobiliari 
hem d’estar especialment alerta, i prevenir 

els nostres clients que han de ser especialment curosos

economia i empresa Espai patrocinat per

Guillem Recolons
Consultor d’Estratègia en Personal Branding
@GuillemRecolons

Si només preguntes “per què”, 
tanques el pas a les possibilitats.
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Rosalia Marcet Sanz 
Advocada

LA REFORMA DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

pronunciar-se: “Sóc el paio del per què 
.” Aquest és el seu motor. És un cas ab-
solutament excepcional. Ell vol conèixer 
les teves motivacions perquè després tu 
et facis la pregunta: “i per què no podria 
jo fer això o allò?”
El per què com a propòsit.
Altres ens han parlat del “per què” com 
a propòsit. Des de Nietzsche fins Simon 
Sinek, passant per Viktor Frankl, el “per 
què” ens ha ajudat a resoldre un puzle 
complex: el de la nostra raó de ser. En el 
meu costat hippie, crec que poques em-
preses i persones del segle XXI sobre-
viuran a l’absència de propòsit i encara 
que hi ha eines per trobar-ho, com ara 
l’Ikigai, no ens han educat per trobar 
resposta a una qüestió tan complexa.
El “per què no”, vist com accelerador del 
propòsit i del pla d’acció
Una manera que em sembla més opor-
tuna i simple per accelerar la resposta a 
una pregunta tan existencial és trencant 
la negació: el “per què” a seques nega, 
frena, mentre que el “per què no” facili-
ta, possibilita, fa fluir.
El nostre propòsit també és la nostra 
visió, la nostra aportació a millorar el 
món, el nostre somni, el nostre llegat. 
Llavors per ventura no és veritat que 
tots els somnis trenquen barreres? No 
són els somnis uns claríssims “per què 
no?”
Prova-ho. Descobreix el teu propòsit. 
I per fer-ho, repeteix aquesta mateixa 
pregunta en cada fase del camí, en el teu 
pla d’acció. Vols un exemple? Bill Gates 
i Paul Allen es van preguntar en 1975 
per què no utilitzar el seu programari 
per donar poder als professionals i no 
contents amb això, es van preguntar per 
què no podria haver-hi un ordinador a 
cada casa i a cada escriptori d’oficina. 
Veus ara el poder d’aquesta pregunta? 
És el teu torn...  

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

Els qui ens dediquem a la branca 
del dret immobiliari, agents de 
la propietat immobiliària, advo-
cats, funcionaris etc., hem vist 

com darrerament   hem hagut de conviure 
i adaptar les nostres tasques relacionades 
amb la confecció i gestió de contractes de 
lloguer a quatre normatives diferents, no-
més en el termini de quatre mesos. Això 
sense comptar amb la diversitat de situ-
acions i casuística que genera l’aplicació 
del dret transitori. Evidentment aques-
ta situació, ja complexa de per sí, ha es-
tat agreujada de forma significativa per 
l’allau de normes que s’han anat sobre-
posant les unes a les altres des de l’apro-
vació del RDL 21/ 2018  que va introduir 
la nova regulació impulsada per el PSOE 
sobre la Llei d’arrendaments Urbans. 

La nova regulació introduïda per aquesta 
norma  que  va entrar en vigor el 19 de 
desembre de 2018, volia afavorir la per-
manència de l’arrendatari a l’habitatge 
arrendada, limitar les fiances despropor-
cionades que s’estan demanant  principal-
ment a les grans ciutats, i també  evitar el 
cobrament de les despeses  del contracte i 
en el seu cas de la inscripció al Registre de 
la propietat a la part més dèbil econòmi-
cament, especialment quan la propietat es 
de les entitats bancaries.  Sense voler ser 
exhaustius, podem dir que s’allarga el ter-
mini mínim  de  3 a 5 i 7 anys, segons l’ar-
rendador sigui persona física o jurídica,  
es fa obligatori el preavís  amb 4 mesos 
d’antel.lació si no es vol prorrogar el con-
tracte després de l’esgotament  del termini 
inicial ( 2 mesos si el que no vol renovar 
es el llogater) ,  la manca de referència al 
pacte d’acomodació a l’IPC comporta que 
no es pugui apujar el contracte, ( encara  
que si la omissió es a l’índex , estableix 
una remissió a l’índex de la Competitivi-
tat), i  es limita la fiança addicional a dues 
mensualitats  de lloguer . Això no resum 
tot el contingut de la llei, però si els seus 
trets principals.

Després, aquesta regulació va ser deroga-
da al mes de  gener, per la qual cosa en-
tre el 24 de gener de 2019 i el 6 de març 
de 2019 torna a ser d’aplicació la norma 
preexistent, i el RDL  7/  2.019 de 5 de 
març,  de 2019 torna a  promulgar el de-
cret de desembre de 2019, amb poquíssi-
mes variacions,   i aquesta  es la norma  
d’aplicació  als contracte d’habitatge  que 

es formalitzen en l’actualitat. Sense ana-
litzar gaire a fons la nova regulació,  em 
venen al cap dues objeccions: en primer 
lloc, si el legislador no ha estat una mica  
ingenu, al pensar que el sol fet d’allargar 
el termini mínim dels contractes, (i que es 
d’obligatori compliment només per l’ar-
rendador), comportarà automàticament 
l’estabilització  de   l’import dels lloguers 
a les grans ciutats  que fins fa poc ha pu-
jat de forma desbocada. Contràriament, 
sembla ser que si s’està produint alguna 
desacceleració, no  és per l’aplicació de 
la nova regulació, sinó perquè a les grans 
ciutats  l’import de les rendes del contrac-
tes de lloguer es tant alt que si puja més, 
difícilment hi podrà accedir el gruix de 
la població que té ingressos estàndard  i   
quedarà exclòs d’aquest mercat un ampli 
sector de clients potencials. 

L’altre  inconvenient, està  relacionat amb 
la voluntat de limitar  la facultat  de les 
entitats bancàries de repercutir despeses 
als  arrendataris.  Al regular aquesta li-
mitació, s’ha  posat en el mateix sac les 
immobiliàries de les grans entitats ban-
caries, i els fons d’inversió , juntament 
amb els petits propietaris que tenen dues 
o tres finques destinades a lloguer en una 
societat limitada, i que es veuran condi-
cionats per totes les modificacions que 
introdueix la llei, les quals estan pensades  
bàsicament  per a empreses amb un gran 
potencial econòmic , amb el conseqüent 
perjudici d’aquests petits inversors que 
seran tractats en endavant com els fons 
“voltors “ o els grans bancs  al menys pel 
que fa a  aquests assumptes.

De tota manera, fins que no hi hagi una 
nova reforma ens haurem de valdre 
d’aquestes eines per resoldre les qüestions 
que es plantegin al respecte  de l’arrenda-
ment d’habitatges,  i en concret  tenir en 
compte  els diferents   terminis   , prorro-
gues obligatòries i terminis de preavís que  
s’han regulat de forma  tant diferent en 
els darrers mesos. Tot plegat, ens obliga 
als professionals  de l’àmbit immobiliari 
a estar especialment alerta, i sobre tot,  
prevenir els nostres clients que han de ser 
especialment curosos en el seu assessora-
ment   tant en la confecció dels contractes 
de lloguer i la forma de pactar increments 
i garanties,  com en la remissió de preavi-
sos si no volen prorrogar el contracte.  
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Preus de jornals i materials per fer el clavegueram, els anys 1917 i 
1918, segons l’historiador Josep Riba i Gabarró.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l mes de maig de 1917, 
es van adjudicar les 
primeres obres de 

construcció de claveguerams 
a la ciutat d’Igualada. Abans 
d’aquell temps, les aigües resi-
duals s’abocaven directament a 
pous negres. Aprofitant el re-
cord d’aquells primers treballs, 
hem repassat algunes dades de 
l’excel·lent documentació que 
l’historiador poblatà Josep Riba 
i Gabarró va recollir en el treball 
Etapes dels sanejaments privats i 
públics de la ciutat d’Igualada.
El procés dels serveis dels sa-
nejaments privats i públics, i 
també dels industrials, de totes 
les aigües negres, fou esglaonat, 
d’acord amb condicionants di-
versos, explica Riba, que foren:
1. La mil·lenària captació feta 
per la resclosa situada al riu 
Anoia i la circulació del rec a 
l’aire lliure va comportar un 
subministrament profitós d’ai-
gua clara, que beneficià els mo-
liners de farina i els hortolans i 
que darrerament també va fer 
prosperar la indústria adobera.
2. Durant el segle XIX, i fins als 
anys 20 del segle XX, la pobla-
ció urbana igualadina no va po-
der alliberar-se de la utilització 
de les comunes domèstiques i 
dels pous morts i les fosses sèp-
tiques.
3. Com que totes les adoberies 
properes al rec—que l’any 1765 
eren 9, i que van passar a ser 45 
l’any 1877 i a 62 l’any 1892— te-
nien clavegueres que anaven a 
desguassar a l’Anoia, el riu es-

1917 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

devingué una claveguera gene-
ral. La situació provocà alguns 
inconvenients lògics. 
4. La xarxa general urbana de 
les clavegueres als carrers igua-
ladins no va funcionar plena-
ment fins a partir de l’any 1920. 
Tanmateix, s’agreujà la pol·lució 
de les aigües de l’Anoia, especi-
alment riu avall.
5. La doble canalització del rec 
resultà ser la solució definitiva 
per a la sortida de les brutícies 
de les adoberies. Feia el servei 
general de claveguera al dessota 
del corrent de l’aigua clara, que 
netejava l’un i l’altre. El procés 
s’escaigué als anys 20 del segle 
XX, quan la producció adobe-
ra havia arribat al màxim nivell 
fins aleshores, beneficiària de 
les comandes de la guerra euro-
pea de 1914-1918. Aleshores hi 
havia 260 adoberies.

Primeres clavegueres
Segons publica Riba en aquest 

i ara reduït casi a la categoria 
d’un objecte històric, el tenim 
oblidat en un reco del Consis-
tori.
Mentrestant, la poca permea-
bilitat del subsòl d’Igualada i 
l’augment de les aigües potables 
de què disfruta la població d’en-
çà que el Sr. Artés explota el seu 
manantial, han posat a molts 
propietaris en la imprescindible 
necessitat de buscar una sorti-
da als líquids propvinents dels 
usos domèstics i així amb poc 
temps hem vist com s’anaven 
construint, amb caràcter més o 
menys provisional, una pila de 
claveguerons i clavegueres de 
totes mides”.
Hagueren encara de passar uns 
anys fins que es va posar  fil a 
l’agulla. L’encarregat de fer-ho 
va ser l’alcalde Ramon Guitart 
i Pons.
Efectivament, en un decret del 
6 de maig de 1917 deia: “Te-
niendo en cuenta que el Ayunta-
miento en sesiones de 7 de enero 
de 1902; 23 de abril, 9 de julio 
y 24 de septiembre de 1903; 27 
de enero y 5 de febrero de 1904, 
adopto varios acuerdos relatives 
a la necesidad de construir una 
red de cloacas y alcantarillado y 
su proyecto que en principio fué 
aprobado por la Corporación 
municipal, informado favorable-

interessant treball, a la darreria 
del segle XIX i a la primeria del 
segle XX, l’Ajuntament d’Igua-
lada havia autoritzat algunes 
clavegueres, però sembla que 
no fou fins als inicis de l’any 
1902 que el problema ciutadà 
no fou plantejat seriosament.
En la sessió municipal de 7 de 
gener de 1902, l’alcalde Emilià 
Orpí va exposar «que algunos 
vecinos le han hecho reclama-
ciones acerca de la dificultad 
que existe de dar desagüe a las 
aguas sobrantes de las casas y 
convendria que el Ayuntamiento 
estudie una forma de solucionar 
aquella necesidad, que irà en au-
mento con el tiempo”.

El treball de l’arquitecte Pau 
Salvat, perdut als calaixos
La premsa de l’època es va pu-
blicar un article en el que es re-
cordava que “no fa molts anys 
l’Ajuntament encarregà a l’ar-
quitecte municipal D. Pau Sal-
vat, la formació d’un plànol de 
clavegueres que comprengués 
tots els carrers de la població 

mente por la Junta de Sanidad y 
sometido a una información pú-
blica sin que se formule ninguna 
reclamación.
Que desde el dia 2 de marzo de 
1906, fecha en que se termino la 
información pública, ninguna 
otra diligència ni gestión se ha 
realizado, a pesar de la imperio-
sa necesidad que existe de llevar 
a cabo una obra tan conveniente 
y útil para garantizar la higiene 
y la salubridad pública. Que de-
seoso el actual Ayuntamiento de 
acometer con decisión una obra 
de tanta importància, aún cuan-
do por el momento no piense lle-
var a ejecución la totalidad del 
proyecto, por dificultades econò-
micas, sinó una parte del mismo, 
consistente en la construcción de 
cloacas e imbomales que afectan 
a las calles de Baja de San Anto-
nio, Custiol, Odena, Clos, Nueva 
y alguna otra, mientras lo per-
mita la consignación que a tal 
objeto consta en el presupuesto 
para el año 1917”.
Els treballs de la construcció de 
la xarxa de les clavegueres se 
certificaren com a acabats el pri-
mer de desembre de 1919, però 
la tramitació no es tancà fins a 
la sessió del 7 de juny de 1920: 
«Se dió lectura de la certificación 
expedida por el Sr. Arquitecto 
municipal, acreditando haberse 
terminado por el contratista D. 
Salvador Negre Nadal, las obras 
de la construcción de las cloacas 
y era procedente que se devolvi-
era el depósito constituído, con-
forme previene el contrato de la 
subasta. Enterado el Ayuntami-
ento y no existiendo reclamación 
alguna pendiente, ni teniéndose 
que hacer ninguna objeción, se 
acordo, por unanimidad, apro-
bar la recepción definitiva de la 
obra al contractista».
I d’aquesta manera, molt tard 
respecte d’altres poblacions del 
país, Igualada va poder “presu-
mir” de tenir clavegueram, la 
qual cosa va contribuir, i força, 
al sanejament general i sobretot 
del seu subsòl.

Diversos anuncis publicats a la premsa local, on ja s’apreciava una millor riquesa en els gravats i dibuixos.
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ÒDENA / LA VEU 

El president en funci-
ons de la Diputació de 
Barcelona, Marc Cas-

tells, va inaugurar oficialment 
dissabte la nova biblioteca 
d’Òdena, acompanyat de l’al-
calde en funcions, Francisco 
Guisado, i del cap del Servei 
d’Arquitectura, Conservació 
i Millora del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, Jor-
di Segura.
A la seva arribada a Òdena, 
Castells es va dirgir primer a 
l’Ajuntament, on va signar el 
Llibre d’Honor.
Tot seguit, es van traslladar a 
peu a la biblioteca per iniciar 
un recorregut per conèixer 
les instal·lacions i, posterior-
ment, van tenir lloc els parla-
ments.
Durant la seva intervenció, 
Marc Castells recordava que 
un dels objectius principals 
de la Diputació de Barcelona 
és donar un servei públic de 
qualitat. Per això afirmava que 
“posem el focus en el progrés 
col·lectiu. Volem que la Cul-
tura sigui de fàcil accés per a 
tothom i també que sigui des-
centralitzada, amb unes ins-
tal·lacions, com aquesta, que 
són de primer ordre”.
Per la seva part, l’alcalde 
d’Òdena en funcions, Francis-
co Guisado, va remarcar que 
la reforma de l’edifici s’ha re-
alitzat a través els Plans Locals 
d’Ocupació, en el marc del 

Pla de Barris de la Generalitat 
i de la Diputació de Barcelona. 
“Ha estat una obra complexa”, 
explicava, “hem trigat més de 
tres anys en posar-la en mar-
xa, però el resultat és aquest 
equipament excel·lent que en-
cara ha de créixer, quan hi hagi 
pressupost, amb el Casal d’avis 
i el Centre de dia”.
I el cap del Servei d’Arquitec-
tura, Conservació i Millora del 
Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Segura, asse-
nyalava que “a través del Pla de 
Barris, Òdena ha sabut donar 
l’harmonia i l’equilibri que ca-
lien en aquest edifici singular”.

La nova Biblioteca l’Atzavara
La Biblioteca l’Atzavara, la nú-
mero 227 integrada a la Xarxa 
de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelo-
na i que ja va obrir al públic 
aquest dilluns passat, està 
ubicada en l’edifici de l’antic 
Centre Fraternal i Instructiu 
que ha estat reformat íntegra-
ment tot conservant-ne la fa-
çana modernista i que també, 
en un futur, allotjarà el Casal 
d’Avis i el Centre de Dia, però 
amb accessos diferents. La 
biblioteca ocupa la primera i 
segona plantes de l’edifici. S’hi 

Inaugurada oficialment la nova Biblioteca d’Òdena
El president en funcions de la Diputació, Marc Castells, acompanyat de l’alcalde en funcions Francisco Guisado, van presidir 
l’acte inaugural de la biblioteca l’Atzavara

Acte inaugural de la Biblioteca. / OSCAR GIRALT/DIPUTACIÓ DE  BARCELONA

accedeix des de la planta sego-
na, des d’un porxo del carrer 
Guixera que també condueix a 
una terrassa amb vistes al Cas-
tell d’Òdena.
La reforma de l’edifici s’ha fi-
nançat amb fons locals, del Pla 
de Barris de la Generalitat i 
de la Diputació de Barcelona. 
Concretament, l’aportació de 
la Diputació de Barcelona a 
l’edifici i la biblioteca ha estat 
de 716.764 euros, és a dir, el 
50,7 % del cost total, que ha 
pujat a 1,4 milions d’euros.

Prova pilot
En el pis inferior s’hi troba la 

sala general de la biblioteca, 
l’espai de treball intern, una 
sala petita per a tallers i una 
sala gran polivalent. Aquesta 
sala polivalent té accés inde-
pendent des de la terrassa, 
pensat per oferir un nou ser-
vei d’accés lliure les vint-i-
quatre hores del dia amb vide-
ovigilància.
Aquest servei formarà part 
de la prova pilot del nou ser-
vei d’accés lliure 24 hores que 
es vol introduir a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la 
Diputació que, prèvia identifi-
cació de l’usuari amb un lector 
extern del carnet, permetria 
l’accés permanent a la biblio-
teca amb videovigilància (ser-
vei pensat sobretot per a l’èpo-
ca d’exàmens). De moment 
però encara no s’ha posat en 
marxa.
L’horari habitual de la biblio-
teca serà els matins de dime-
cres i dissabte de 10 a 13 hores 
i les tardes, de dilluns a diven-
dres, de 15.30 a 20.30 h.
Amb l’entrada en servei de la 
nova biblioteca, el Bibliobús 
Montserrat ha deixat de visitar 
Òdena i ha pogut incrementar 
la freqüència de pas en els mu-
nicipis de Carme i Jorba. Tots 
dos pobles passaran de rebre 
el bibliobús quinzenalment a 
fer-ho cada setmana.
Amb aquesta obertura, la Xar-
xa de Biblioteques Municipals 
compta actualment amb 227 
biblioteques i deu bibliobusos 
a la demarcació de Barcelona.

A
M

B M

ÉS REFERÈNCIES D
EL 

M
Ó

N

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H
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CONCA / LA VEU 

Fa 10 anys , un grapat 
d’amics que tenien en 
comú un mateix entre-

teniment de cap de setmana, 
la vinya  i el vi, varen iniciar 
en un sopar i tastant els seus 
vins, el que seria després l’As-
sociació de petits Viticultors 
de la Conca d’Òdena. Al-
guns no s’havien deslligat del 
tot del passat viticultor de la 
nostra Conca i cuidaven pe-
tites vinyes velles d’una forma 
precària, seguint una tradició 
que els avis i pares els havien 
ensenyat. D’altres  van plan-
tar vinyes noves amb il·lusió, 
convertint un most en vi sen-
se saber massa cap on evolu-
cionaria. Després  d’omplir 
alguna bota del vinagre i de 
tant en tant fer un vi bevible, 
no picat i sense gaire regus-
tos, aquests amics, uns i altres, 
decideixen posar en comú les 
seves habilitats i deficiències, 
en definitiva, tastar els seus 
vins, criticar-los, gaudir-los 
i aprendre uns dels altres. La 
millor manera era muntant un 
sopar tast, compartint els vins 
amb familiars i amics. Des-
prés d’aquell primer sopar, ja 
fa deu anys, els vins van anar 
millorant, any rere any. Van 
passar de presentar 5 o  6 vins 
a més de 25 a l’actualitat i de 
mitja dotzena de petits viticul-
tors a més de 40 a l’actualitat.
Al 2015 finalment s’aproven 
els estatuts del que serà l’Asso-
ciació de Petits viticultors de 
la Conca d’Òdena, una associ-
ació sense ànim de lucre, una 
fórmula que ha permès aglu-
tinar tot un munt de gent que 
amb una copa de vi a la mà 
parlen el mateix llenguatge i 

que saben el que costa portar 
una vinya amb mitjans preca-
ris.
Durant aquest deu anys, s’han 
fet veure a diferents fires i 
esdeveniments de la Conca: 
Jornades Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades a Igualada, 
Mercat de les Espècies d’Ar-
gençola, Fira de la Vinyala a 
Òdena, Festa de la Verema a 
Òdena, Tast Anoia a Igualada, 
Festa de la Cassola de Vinya 
i Olla de Murri de Vilanova 
d’Espoia, Festa del Vi Novell 
al local de Xauxa a Igualada...
Una de les activitats de la qual 
se senten orgullosos és la de 
recuperar vinyes velles, algu-
nes de més de 100 anys, que 
d’altra manera ja estarien ar-
rencades. Un patrimoni a pre-
servar, sens dubte també per 
conservar les  varietats anti-
gues i molt aclimatades com 
ara el sumoll, el carregarucs, 
la martorella o la montònega i  
les que no es coneixen encara.

Durant els propers dos anys 
l’associació té l’objectiu de fer 
un escandall de les vinyes i les 
varietats que tenen, un mapa 
real de vinyes ens pot ajudar 
molt. Han anat plantant vi-
nyes, a pesar de les restricci-
ons que cada vegada més im-
posa l’Administració. Només a 
l’any 2018 es van plantar més 
de 3000 ceps, amb fusta  recu-
perada de les vinyes velles.
Els petits viticultors s’estimen 
el territori i estan en contra 
d’un polígon industrial de 400 
hectàrees, de caràcter espe-
culatiu i innecessari que pla-
neja pel bell mig de la Conca 
i donen suport activament a 
l’alternativa del Parc Agrari. 
Els terrenys que volen ocupar 
són excel·lents per plantar-hi 
vinya i a més, un percentatge  
important són de l’INCASOL, 
de tots els catalans...
No cal dir que l’Associació de 
Petits Viticultors ha evolu-
cionat molt amb els anys: la 

L’Associació de petits viticultors de l’Anoia: 10 anys 
recuperant la vinya de la Conca

majoria de les vinyes poden 
passar amb el segell de ecolò-
giques, ja que no es fan servir 
herbicides, ni insecticides (per 
la malura només  sofre i pel 
mildiu només coure). Trac-
taments preventius i no cu-
ratius sistèmics. Prioritzen la 
qualitat a la quantitat, amb el 
màxim respecte al medi.
Des de l’associació  es fa palès 
que “tots aquells que heu po-
gut tastar els vins que elabo-
rem a la Conca, notareu que 
tenen unes dosis mínimes de 
sulfits, impensables fa uns 
anys, el lluquet que es crema-
va a aquelles botes velles de 
8 o 10 cargues de vi, perquè 
a l’estiu no fos vinagre, era 
impressionant. Les qualitats 
d’alguns dels nostres vins no 
tenen res a envejar als de les 
denominacions d’origen del 
nostre entorn, imprimint el 
caràcter secà, aspre i dur de la 
terra, de l’olla que és la Conca 
d’Òdena”.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena està 
realitzant una enquesta 
entre una mostra de la 

població de persones majors 
de 65 anys de tots els nuclis del 
municipi. A través d’un qüestio-
nari, es vol conèixer les necessi-
tats d’aquest col·lectiu per tal de 
començar a dibuixar amb exac-
titud quins són els serveis que el 
nou Espai de la Gent Gran ha 
d’oferir a la població.
Abans de fer la visita a les cases, 
personal contractat per l’Ajun-
tament, truca per telèfon per 
concertar un dia i una hora per 
a poder fer la visita i contestar 
les preguntes. Aquest treball de 
cerca d’informació, l’estan du-
ent a terme persones contrac-
tades a través d’una subvenció 
atorgada pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya. 
L’ens local va sol·licitar un ajut 
amb l’objectiu de formar i ocu-
par persones en l’àmbit de l’as-
sistència a domicili per a gent 
gran. Aprofitant la sinergia, 
aquestes mateixes persones són 
les que estan recopilant la infor-
mació sobre les necessitats del 
col·lectiu de gent gran d’Òdena.
D’altra banda, amb aquesta aju-
da, el consistori aconsegueix 
cobrir dues necessitats del po-
ble a la vegada; ocupar a perso-
nes en situació d’atur i atendre 
a persones grans demandants 
d’assistència.
L’Espai de la Gent Gran estarà 
ubicat al nou edifici del Centre 
Fraternal i Instructiu, a sota de 
la biblioteca, un espai comple-
tament nou que espera atendre 
les necessitats de la gent gran 
del municipi.

Òdena consulta a 
la seva Gent Gran 
quines necessitats 
de serveis té
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Equip d’Atenció Pri-
mària Vilanova del 
Camí s’ha implicat en 

la XX Setmana sense Fum de-
corant el centre amb imatges i 
informació sobre el tabac per 
recordar les afeccions nocives 
del consum del tabac en la sa-
lut. D’altra banda, també ha 
organitzat la sisena edició del 
concurs de dibuixos, amb la 
col·laboració de diversos cen-
tres educatius, que enguany 
ha estat tot un èxit i ha rebut 
128 obres a concurs.
El jurat, format per professio-
nals de medicina, infermeria 
i atenció a la ciutadania, ho 
ha tingut difícil per escollir 
els guanyadors perquè totes 
les obres presentades són de 

gran qualitat. Finalment, els 
premiats de cada curs han es-
tat els següents:
- P3 Enzo Sánchez Vidal
- P4 Maria Gallego Romero
- P5 Laia Sánchez López
- 1r Daniela González Iglesias

El CAP Vilanova del Camí entrega els 
premis del Concurs de dibuixos de la 
Setmana sense Fum

- 2n Adrián Ochoa González
- 3r Martina Farré González
- 4t Naiya Galán Oliver
- 5è Yaiza Fernández Ruiz
- 6è Irene Roldán Moreno
- Premi especial: Iván Díaz 
Cazorla

JORBA / LA VEU 

A les 7.40 h de dime-
cres, agents de la 
Guàrdia Civil de la 

Secció de Reserva Fiscal de 
Ponts, amb estreta col·labora-
ció amb Mossos d’Esquadra, 
van detenir un home, de 58 
anys d’edat, de nacionalitat 
espanyola, com a presumpte 
autor d’un delicte de contra-
ban i d’atemptat a agents de la 
autoritat.
Els fets es van produir sobre 
les 6.30 h, quan la Guàrdia 
Civil efectuava un punt de 
verificació fiscal a Ponts. Els 
policies van fer indicacions 
un turisme amb matrícula es-
panyola  per tal que s’aturés. 
El conductor va fer cas omís 
dels senyals  del guàrdia civil 
que el volia identificar, i va 
obligar a l’agent a esquivar el 
vehicle per tal de no ser atro-
pellat.
El conductor va fugir seguit 
pels policies, per la C-14 i la 
C-1412 direcció a Barcelona, 
mentre circulava de forma te-
merària i posant en greu risc 
la integritat de la resta d’usu-
aris de la via.

Per part de la Central de la 
Comandància de Guardia 
Civil es va alertar a les patru-
lles en servei i es va sol·licitar 
suport de la resta de Cossos 
de Seguretat per a detenir el 
vehicle i identificació del seu 
conductor. En la fugida el ve-
hicle escàpol va esquivar con-
trols de la policials establerts 
a Biosca i a l’A-2.
Finalment el vehicle va ser 
aturat a Jorba, al PK  559 de la 
N-II, quan el turisme escapo-
lit va col·lidir amb una patru-
lla dels Mossos d’Esquadra 
i de la Guardia Civil que el 
venien seguint.  Com a con-
seqüència de l’accident van 
resultar ferits lleus dos mos-
sos i el conductor del turisme.
Els guàrdies civils va localit-
zar a l’interior del cotxe 4.530 
paquets de tabac de proce-
dència extracomunitària, va-
lorats en un total de 24.626 
euros. Per aquest motiu va 
quedar detingut com a pre-
sumpte autor d’un delicte de 
contraban,  contra la segure-
tat del trànsit i d’atemptat a 
agents de l’autoritat.
L’arrestat passarà a disposició 
judicial properament.

Detingut un home a 
Jorba amb 4.530 paquets 
de tabac de contraban

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
obrirà la temporada 
d’enguany de la Piscina 

Municipal el dissabte 15 de 
juny. L’equipament, gestionat 
des de la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament, estarà obert fins 
al diumenge 15 de setembre i 
l’horari serà de les 11 del matí 
fins a les 8 del vespre.
Per fer els abonaments caldrà 
portar una fotografia mida 
carnet de cada persona bene-
ficiària del servei; el DNI de la 
persona sol·licitant i de cada 
persona membre de la famí-
lia o el llibre de família, en cas 
d’abonament familiar, i el títol 
de família nombrosa o mono-
parental, en cas d’abonament 
familiar. A les oficines muni-
cipals es facilitarà el full de sol-
licitud d’abonament. El paga-
ment es podrà fer amb targeta 
bancària o per transferència.
Els abonaments de temporada 
poden ser individuals o fami-
liars i els preus depenen de si 
s’està o no empadronat al mu-
nicipi. Les famílies nombroses 
o monoparentals empadrona-
des al poble tenen un preu més 
reduït. També es poden treure 
abonaments de 10 entrades. 
Els nens i nenes fins a 5 anys 
poden entrar gratuïtament 
però caldrà que vagin acompa-

nyats dels pares o d’una perso-
na que hagi pagat l’import de 
l’entrada o tingui l’abonament 
individual o familiar, i en serà 
responsable a tots els efectes. 
Els preus es mantenen de les 
darreres temporades.
L’abonament es pot fer a les 
oficines municipals, de dilluns 
a divendres, de les 9 del matí a 
les 2 del migdia, i caldrà pre-
sentar-lo cada dia en el mo-
ment d’entrar a la piscina. Per a 
més informació es pot trucar al 
telèfon 938 086 075.

Cursets de natació
Pel que fa als cursets de nata-
ció, que organitza la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament, es 
faran de l’1 al 26 de juliol. Les 
inscripcions es poden fer a les 
oficines municipals, de dilluns 
a divendres, de les 9 del matí a 
les 2 del migdia, i el preu és de 

55 euros.
Hi haurà diferents grups, amb 
diferents horaris: grup 1, de les 
5 a les 6 de la tarda, per als nens 
i nenes que no saben nedar o 
iniciació de 3 anys; grup 2, de 
les 6 a les 7 de la tarda, per als 
nens i nenes que vulguin mi-
llorar i que ja saben nedar una 
mica; grup 3, de les 7 de la tar-
da a les 8 del vespre, perfecci-
onament, per als qui ja saben 
nedar, i grup 4, de les 8 a les 
9 del vespre, per als adults. La 
final es farà el divendres 26 de 
juliol.
En el moment de fer la inscrip-
ció, caldrà indicar el nom i els 
cognoms del/ la participant al 
curset i el grup orientatiu on 
s’apunta. També caldrà portar 
una fotocòpia de la targeta sa-
nitària. El pagament es podrà 
fer amb targeta o per transfe-
rència. 

La Pobla de Claramunt inicia la 
temporada de piscina 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Una desena d’entitats 
culturals vilanovines 
han participat en la 

signatura de convenis amb 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, aquest dilluns. L’àrea de 
Cultura destinarà un pressu-
post de gairebé 22.000 euros 
entre 10 entitats del municipi 
per a l’exercici de la seva acti-
vitat que evidentment haurà 
de tenir un retorn a la pobla-
ció.
L’acte s’ha fet a la sala de plens 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, amb la presència de 
l’alcaldessa en funcions, Noe-
mí Trucharte i la regidora de 
Cultura en funcions, Imma 
González que van aprofitar 
per agrair la tasca que desen-
volupen al municipi i en el cas 
de González, també d’acomi-

adar-se, perquè no formarà 
part del nou consistori. Les va 
acompanyar durant l’acte la 
regidora d’Educació en funci-
ons, Eva Vadillo.
A la firma hi van participar re-
presentants d’una desena d’en-
titats: l’Associació de Sarda-
nistes de Vilanova del Camí, 
Geganters i Grallers de Vila-
nova del Camí, l’Associació de 
Veïns del barri Bonavista, l’As-
sociació de Veïns de La Pau i 
La Lluna, el Centro Cultural 
Casa de Andalucía de l’Anoia, 
els Diables Cabrons, l’AMPA 
Joan Maragall, Xarxa Vilano-
va del Camí, l’Associació Cul-
tural Camp del Rei i la Unió 
Cultural Extremenya Anoia.
En aquesta convocatòria han 
estat 11 les entitats que han 
demanat subvenció i només 
una n’ha quedat fora per pre-
sentar-se fora de termini.

Cultura atorga 21.850€ 
en subvencions entre una 
desena d’entitats
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge el Mercat del Pla 
d’Òdena va  viure un 

bonic matinal amb l’acolli-
ment de Fira Arrels amb la 
presència de vint-i-cinc ex-
positors i un bon grapat de 
diferents activitats programa-
des. El fil conductor d’aquesta 
mostra era la presa de cons-
ciència, el respecte, el creixe-
ment i la solidaritat. 
La qualitat de les parades van 
fer molt atractiva la fira. Per 
alguns dels expositors era la 
primera vegada que participa-
ven en una fira i van mostrar 
l’agraïment d’haver-los  facili-
tat l’oportunitat de donar-se a 
conèixer. La finalitat d’aquesta 
iniciativa ha estat molt ben 
valorada entre els participants 
i el públic assistent i l’organit-
zació se sent satisfeta d’haver 
portat a terme un nou concep-
te de fira i pren nota de les co-
ses a millorar, a perfeccionar 

i/o a canviar i també de noves 
idees per a una possible sego-
na edició. 
L’organització mostra el seu 
agraïment a totes les persones 
que hi han participat.
Aquesta és la segona fira 
que  se  celebra aquest any en 
l’espai del mercat setmanal 
amb l’objectiu i el pressupost 
de dinamització d’aquest. La 
primera fira d’enguany va ser 
la Fira de les Dones, el passat 

Més de 25 expositors a la primera Fira 
Arrels del Mercat del Pla d’Òdena

10 de març.
La Fira Arrels va coincidir 
amb el segon aniversari del 
Mercat del Pla que s’ha cele-
brat aquesta mateixa setmana. 
Recordem que el mercat va 
iniciar la seva activitat el 4 de 
juny de 2017 amb l’objectiu de 
dinamitzar el nucli del Pla de 
la Masia, d’apropar serveis i de 
construir un punt de trobada 
i sociabilització entre veïns i 
veïnes. 

ÒDENA / LA VEU 

Aquest dimarts 11 de 
juny a  la sala d’actes de 
la biblioteca l’Atzavara 

d’Òdena es va fer la presentació 
del llibre “El sexe que volem les 
dones” a càrrec de la seva autora 
Carme Sánchez Martín. 
Carme Sánchez és psicòloga i 
sexòloga i fa més de vint anys 
que atén pacients a la seva con-
sulta. La majoria són dones 
amb una experiència comuna: 
no aconsegueixen gaudir del 
sexe. A “El sexe que volem les 
dones” l’autora recull casos re-
als i desenvolupa un concepte 
clau: el sexe és un joc, el joc dels 
adults. 

L’autora va interactuar amb les 
persones assistents i va oferir 
una xerrada divertida i molt 
amena.  Aquestes  van valorar 
molt positivament l’interès de 
la temàtica i van destacar què 
en tot moment es va basar en el 
respecte.  
Aquest és el primer acte que 
acull la biblioteca l’Atzavara 
des que va obrir les seves por-
tes el  passat dia 3 de juny i 
estava englobada en l’agenda 
de la MICOD en els diferents 
activitats que es porten a ter-
me aquests dies en els muni-
cipis de la Conca d’Òdena en 
la celebració del Dia Interna-
cional d’Acció per la Salut de 
les Dones. 

Presentació del llibre “El 
sexe que volem les dones” 
a la nova biblioteca 

ANOIA / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na inici aquesta setma-
na les obres de millora 

de revolts a la carretera BV-
2135, entre els PK 0,0 i 2,93 als 
termes municipals de Capella-
des i la Torre de Claramunt. 
L‘actuació, que té un pressu-
post de licitació de 486.455 
euros i un termini d’execució 
de cinc mesos, té com a objec-
tiu millorar les condicions de 
seguretat viària i augmentar la 
fluïdesa del trànsit i l visibili-
tat, així com afegir sobream-
ples als revolts i millorar la 
senyalització vertical i horit-
zontal i el drenatge 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 cuneta 
transitable formigonada, i un 
tercer tram entre el PK 2,107 
i 2,292, amb nou traçat en va-
riant direcció al talús existent 

amb corba de transició i radi 
més gran per millorar l’entra-
da al pont existent.
En el conjunt dels tres trams 
d’actuació s’adequarà la senya-
lització vertical i horitzontal, 

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

així cm la col·locació e bar-
reres als trams, l’adequació i 
millora del drenatge existent i 
l’aplicació de mesures correc-
tores en els punt on s’ha actuat 
amb hidrosembra.

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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MONTBUI / LA VEU 

El passat diumenge 10 
de juny va tenir lloc a la 
Sala d’Actes de l’Ajun-

tament de Montbui l’acte de 
reconeixement a les onze es-
tudiants de l’Institut Montbui 
que han participat de forma 
voluntària en una nova edició 
dels Tallers d’Estudi Assistit, 
una exitosa iniciativa peda-
gògica amb la qual diferents 
alumnes de l’Institut ajuden a 
infants de primària de les es-
coles del Nucli Urbà a millo-
rar el seu rendiment acadèmic 
a través de sessions d’estudis 
continuades. Com ha succe-
ït a les darreres ocasions, les 
alumnes de l’Institut Montbui 
van col·laborar amb infants 
de les escoles Garcia Lorca i 
Antoni Gaudí.
El batlle montbuienc en fun-
cions Teo Romero va reconèi-
xer la importància d’aquesta 
activitat plenament exitosa i 
va assenyalar que “cal posar 
en valor la tasca que heu rea-

litzat amb els infants de les es-
coles. Ens consta que algunes 
de les noies repetiu en aquesta 
tasca i vol dir que el projecte 
està plenament viu. A més, 
s’ha pogut objectivar que els 
resultats d’alguns d’aquests 
alumnes que participen en el 
projecte han millorat, i això 
és molt positiu”. Romero, que 
estava acompanyat del regi-
dor d’Educació i Esports en 
funcions Josep Palacios, així 
com les directores dels cen-
tres educatius, va cloure l’ac-

Lliurats els reconeixements als 
alumnes participants voluntariament 
als tallers d’estudi assistit 

te lliurant sengles diplomes 
individuals i un passi trimes-
tral a l’equipament de salut i 
esport Mont-aQua a les onze 
alumnes.
Les onze alumnes que van par-
ticipar exitosament i de forma 
voluntària en aquests tallers 
d’estudi assistit van ser Lorena 
Egea, Natàlia Vidal, Cristina 
Martín, Manal Azzi, Anna 
Gázquez, Nerea Fernández, 
Manal Jebbour, Arbia Koubi, 
Abril Horcas, Maria Rovira i 
Ainara Moreno. 

MONTBUI / LA VEU 

Durant la setmana pas-
sada els alumnes dels 
centres educatius de 

Montbui van participar a la 
“3a Setmana de les Arts”, que 
es va dur a terme a la Sala Au-
ditori de Mont-Àgora.
Dilluns passat van començar 
les activitats, amb un con-
cert d’orquestra a càrrec dels 
alumnes de segon de les esco-
les del municipi. L’endemà di-
marts va tenir lloc una mos-
tra d’”Art a l’institut”, a càrrec 
d’alumnes de sisè de les esco-
les de Montbui i també de se-
gon d’ESO de l’Institut Mont-
bui. I el dimecres 5 de juny es 
va fer una Matinal de Teatre 
a càrrec dels alumnes de cin-
què curs de les escoles Antoni 
Gaudí, García Lorca i escola 

Montbou. També el mateix 
dimecres, però a la tarda, es 
va realitzar l’espectacle “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 sessions, es va realitzar 
l’activitat “L’Institut fa teatre”, 

amb diferents representaci-
ons per a alumnes i les famí-
lies. I el divendres va cloure la 
“Setmana de les Arts” amb la 
tradicional cantata “El follet 
valent”, a càrrec dels alumnes 
de quart de Primària de les 
escoles Garcia Lorca i Antoni 
Gaudí i dels de sisè de l’Esco-
la Montbou.
La Setmana de les Arts va 
comptar amb l’organització 
de les escoles de Montbui 
Garcia Lorca, Antoni Gaudí 
i Montbou, també l’Institut 
Montbui, les Llars d’Infants 
Municipals, i compta alhora 
amb la col·laboració de les re-
gidories d’Educació i Cultura 
de l’Ajuntament montbuienc.

Finalitza la Setmana de les Arts

MONTBUI / LA VEU 

La piscina d’estiu de 
Montbui obrirà portes 
aquest proper dissab-

te, per segon any consecutiu 
sota la gestió del personal tèc-
nic de Mont-aQua. La piscina 
d’estiu manté els preus de les 
darreres temporades  
L’horari de la piscina serà, 
diàriament, d’onze del matí a 
vuit del vespre.
Tothom que ho desitgi ja pot 
fer els corresponents abona-
ments. Per fer-ho, caldrà anar 
a l’Espai de Salut i Esport 
Mont-aQua.
L’abonament familiar de tem-
porada (adults amb fills fins a 
17 anys) surt per 85’50 euros; 
l’abonament familiar sense 
fills (98 euros); el carnet in-
dividual de temporada adult 
60 euros; l’individual juvenil 
de temporada per 47’50 eu-
ros i el carnet de temporada 
de pensionista-jubilats-dis-
capacitats puja a 36’10 euros. 
També hi haurà l’opció de 

fer-se abonaments mensuals: 
el carnet mensual adult costa 
45 euros i el carnet mensual 
juvenil surt per 35 euros. El 
carnet mensual per a pensi-
onistes-jubilats-discapacitats 
té un cost de 30 euros.
També es podrán adquirir 
passis d’un dia a la piscina, al 
preu de 5’10 euros l’entrada 
d’adults i 3’10 euros l’entra-
da infantil i la de pensionis-
tes-jubilats-discapacitats.
Cal remarcar que durant 
els darrers mesos operaris 
de la Brigada Municipal de 
Montbui han estat realitzant 
tasques de millora de l’equi-
pament, amb l’objectiu de 
garantir les millors condici-
ons de bany per als usuaris de 
l’equipament.
La piscina de Montbui, amb 
20 anys d’història, és un es-
pai d’oci referent a la Conca 
d’Òdena. Disposa de dues 
làmines d’aigua, i té zones de 
pícnic, servei de bar, i zona de 
lleure apta per a la pràctica de 
diferents esports.

Comença la temporada a 
la piscina d’estiu

MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat va tenir lloc 
una festa-trobada, emmarca-
da en els actes commemora-
tiu del 50è aniversari de l’Es-
cola García Lorca. Es va dur 
a terme una trobada-sopar 
de germanor per a famílies, 
alumnes, exalumnes, mes-

tres, exmestres i, en gene-
ral, on van participar totes 
aquelles persones que havien 
format part de la comunitat 
educativa del centre. Durant 
la festa-trobada es va poder 
visitar l’escola, veure dife-
rents actuacions d’alumnes i 
participar d’un sopar de ger-
manor.

50è aniversari del Garcia 
Lorca

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
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Unes 170 puntaires, 
procedents de di-
ferents poblacions 

catalanes, van participar, el 
diumenge 9 de juny durant el 
matí, a la trobada de la Pobla 
de Claramunt. L’activitat es va 
fer a l’entorn del nucli antic i 
va arribar a la dinovena edi-
ció. La trobada la van organit-
zar la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i l’Associació de 
Puntaires local.
Com en anys anteriors, es 
va fer un reconeixement a la 
puntaire de més edat local, 
que va ser la Rosa Valls, de 
90 anys, i que ho és des de fa 
unes quantes edicions. Tam-
bé es va obsequiar la puntaire 
més gran de fora, que va ser la 
Maria Teresa Costas, de Ca-
pellades, de 89 anys. El lliura-
ment de regals va anar a càrrec 
de l’alcalde, Santi Broch; de la 
regidora de Cultura, Esther 
Touriñán, i de la presidenta 
de l’entitat de puntaires, Roser 
Chiva. En edicions anteriors 
també es feia un reconeixe-
ment a la puntaire més jove 
de la trobada, però en aquesta 

ocasió no hi va participar cap 
nena o nen.
La jornada es va obrir amb 
un esmorzar per a totes les 
participants, procedents de 
26 entitats de diferents punts 
de la geografia catalana, com 
Gironella, Verdú, Sant Pere 
de Riudebitlles, la Granada 
del Penedès, Sant Esteve de 
Sesrovires, Òdena, la Llacuna, 
Calaf, Tous, Piera, Capellades 
o la Pobla de Claramunt. Tot 
seguit, les dones van preparar 
els coixins i van començar a 

fer treballar els boixets. Esta-
ven distribuïdes entre el carrer 
Major i la plaça de l’Església.
Abans de finalitzar la trobada, 
l’alcalde va agrair l’assistèn-
cia a totes les puntaires i les 
va convidar a participar en la 
trobada de l’any vinent, que 
serà la 
vintena. Després, es va fer el 
sorteig de més d’una vintena 
de regals, que va anar a càrrec 
de l’associació, i es va repartir 
un record de la trobada per a 
totes les participants. 

Unes 170 puntaires participen a la 19a 
trobada de la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’escola Maria Borés de 
la Pobla de Claramunt 
acomiadarà, el dissab-

te 15 de juny, el curs 2018-
2019. Les activitats es faran 
al pati del centre i comen-
çaran a les 7 de la tarda. La 
festa l’organitzen el profes-
sorat, l’alumnat i l’Associació 
de Mares i Pares (AMPA) del 
col·legi.
Els i les alumnes d’educació 
infantil i primària oferiran 
una representació en què 
es combinarà música i ball. 
Les actuacions que farà cada 
curs seran: Els monstre de 

colors, educació infantil; A 
little leprechaun in America, 
primària; La dimensió des-
coneguda: el ball en el temps, 
segon; Cadena de favors, ter-
cer; Earth: operació salvar 
la terra, quart; Bohemian 
Rhapsody, cinquè, i El gran 
showman, sisè. Un cop fina-
litzat l’espectacle, es lliuraran 
les orles i es farà el comiat als 
alumnes de sisè. 
A les 9 del vespre començarà 
el sopar, organitzat per l’AM-
PA i la Comissió de Festes. 
A més d’aquesta festa, el dar-
rer dia lectiu, el divendres 21 
de juny, els nens i nenes el 
dedicaran al món del circ.

L’escola Maria Borés 
acomiada el curs 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La 17a Setmana de la Jo-
ventut de la Pobla de 
Claramunt arribarà, del 

diumenge 16 al dissabte 22 de 
juny,  carregada de novetats. 
Enguany, a més d’activitats 
per al jovent, s’organitzarà una 
proposta per a la quitxalla i 
s’oferiran altres novetats, com 
un làser combat urbà, un tast 
de gintònics o una botifarrada 
popular.
Les jornades les organitza 
l’entitat Barrufet Roig amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i 
d’Arc Multimèdia. La progra-
mació s’obrirà el diumenge 16 
amb un partit de solters contra 
casats, que tindrà lloc a les 6 de 
la tarda al Camp de Futbol Mu-
nicipal del Pas Blau. El dilluns 
17, a partir de les 5 de la tarda 
a la plaça dels Països Catalans, 
hi haurà una guerra d’aigua per 
als més petits.
La següent proposta serà el di-
marts 18 amb un làser combat 
urbà, que tindrà lloc a partir 

de les 6 de la tarda a la plaça de 
can Solà. El preu per partici-
par-hi serà de 5 €. El dimecres 
19 tindrà lloc una de les acti-
vitats ja consolidades de la Set-
mana de la Joventut, el Torneig 
de Vòlei Sorra, que tindrà lloc 
a partir de les 4 de la tarda al 
parc de Sant Galderic. El preu 
per participar-hi serà de 4 € 
amb consumició.
El dijous 20, a la plaça dels 
Països Catalans, la programa-
ció començarà amb un tast 
de gintònics per parelles, que 
tindrà lloc a les 7 de la tarda i 
que tindrà un preu de 15 € per 
persona. A les 9 del vespre es 
farà una botifarrada popular, 
que tindrà un preu de 5 € amb 
consumició. A continuació, a 
2/4 d’11 de la nit, hi haurà un 
monòleg amb Edu Mutante, 
que és una altra novetat, i mi-
cro obert, una proposta que 
es manté de fa uns anys. Els 
tiquets per al sopar es podran 
comprar al Bar- restaurant El 
Cau de l’Ais i a l’Estanc.
Per al divendres 21 hi haurà 

dues activitats molt consoli-
dades d’aquestes jornades, el 
Correbars i el concert. El Cor-
rebars es farà a partir de 2/4 
de 8 del vespre i el recorregut 
inclourà el Lokal, la piscina, el 
camp de futbol, l’Hotel Robert 
i El Cau de l’Ais. A 2/4 de 12 de 
la nit, al parc de Sant Galderic, 
hi haurà el concert amb els 
grups Eterns, Karaokes Band, 
Seguirem/ Tribut d’Obrim Pas 
i el DJ Gasque.
I la 17a Setmana de la Joven-
tut es tancarà el dissabte 22, a 
la plaça dels Països Catalans, 
amb la pujada de caixes, que 
arribarà a la quarta edició i que 
tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tar-
da. A les 9 del vespre es farà un 
sopar que consistirà en una fi-
deuà, que tindrà un preu de 12 
€ per als adults i de 8 € per als 
menors de 12 anys. Els tiquets 
es podran comprar a El Cau de 
l’Ais i a l’Estanc. I a 2/4 d’11 de 
la nit es farà un bingo popular 
i hi haurà música amb el DJ 
Gasque per tancar la jornada i 
la Setmana.

Arriba la 17a Setmana de la Joventut 
de la Pobla

INSCRIPCIONS PER SETMANES
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MONTBUI / LA VEU 

Teo Romero deixa-
rà de ser l’alcalde de 
Montbui després que 

Esquerra no accepti el pacte 
proposat pels socialistes per 
tal de governar junts la ciu-
tat. En un breu comunicat, 
els republicans expliquen 
que, “tot i les generoses ofer-
tes presentades des del PSC, 

Xarxa Vilanova va 
celebrar 20 anys amb una 
gran festa

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt va 
fer un reconeixement 

als dos regidors que no for-
maran part del nou Consis-
tori sorgit de les eleccions del 
26 de maig i que es consti-
tuirà el dissabte 15 de juny a 
les 12 del migdia. L’acte es va 
fer al finalitzar el darrer Ple 
del mandat 2015-2019, el di-
marts 11 de juny. 
Els dos regidors que es van 
acomiadar van ser Josep Aloy 
(2003-2019) i Juan Carlos 
Pérez (2007-2019). Durant 
els anys de dedicació a l’Ajun-
tament, Aloy ha ocupat les re-
gidories de Joventut, Benestar 

Social, Urbanisme, Hisenda i 
Promoció Econòmica. Ha es-
tat primer Tinent d’Alcalde 
des de 2006. En aquest dar-
rer mandat, ha estat regidor 
d’Hisenda, Joventut i Barris.
Juan Carlos Pérez va entrar 
a formar part del Consisto-
ri poblatà el 2007 i durant 

Comiat a dos regidors de l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt

aquests anys ha ocupat la re-
gidoria d’Esports. En aquest 
darrer mandat, a més de ser 
regidor d’Esports, ha es-
tat tercer Tinent d’Alcalde. 
L’alcalde en funcions, Santi 
Broch, els va lliurar una pla-
ca amb una imatge del Cas-
tell de Claramunt.

ERC no accepta el pacte a Montbui i 
Teo Romero deixarà de ser alcalde

que inclouen l’alcaldia, op-
tem per rebutjar-les”. Així 
doncs, Jesus M. Juárez serà 
investit com a nou alcalde de 
Montbui aquest proper dis-
sabte. Tot i que en les elec-
cions del passat 26 de maig, 
tant PSC com ARA Montbui 
van aconseguir sis regidors, 
aquests últims van aconse-
guir un centenar més de vots 
que els donarà l’alcaldia.

En el seu comunicat, Esquer-
ra també ha confirmat que 
“hem decidit no participar 
en el govern alternatiu pro-
posat per ARA Montbui, tot 
i que estem disposats a fa-
cilitar la investidura del seu 
candidat, en cas que aquest 
grup manifesti un compromís 
clar i inequívoc amb el Dret a 
Decidir del Poble català”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Xarxa Vilanova del 
Camí va celebrar 
diumenge el seu 20è 

aniversari, acompanyada 
dels xarxeros i xarxeres que 
temporada rere temporada 
són fidels al teatre. Els actes 
que es van fer a la Plaça del 
Mercat han tancat la tempo-
rada i ben aviat iniciaran els 
preparatius per a la pròxima 
edició.
La matinal, oberta a la par-
ticipació de tothom, va tenir 
com a tret de sortida un es-
pectacle de percussió a càr-
rec dels Diables Cabrons de 
Vilanova, que avisaven als 
vilanovins i vilanovines que 
la festa començava. I tot se-
guit van iniciar-se els tallers 
per als infants. 
L’entitat va comptar amb 
col·laboració desinteressada 
del Centre d’Esplai Endin-
sa’t que segons expliquen des 
de Xarxa “van fer una gran 
tasca amb els infants orga-
nitzant els tallers de xapes, 
ombres xineses i  dibuix”.
La música també va tenir 
el seu espai en aquest vintè 
aniversari. Marta Jiménez va 
amenitzar l’espai dels tallers 
amb un recital de piano en 
directe. El taller de dansa ur-
bana a càrrec del Santi, pro-
fessional de l’espai de dansa 
Auntempo, “va ser molt di-
vertit i entretingut”

Abans de l’espectacle de 
Xiula, el plat fort de la festa 
d’aniversari, es va fer un re-
coneixement a tots els xarxe-
ros que han estat voluntaris 
de l’entitat en algun moment 
d’aquests 20 anys d’història, 
immortalitzats en una foto 
de família conjunta. Els actu-
als col·laboradors han volgut 
“destacar i agrair la tasca que 
van iniciar fa dues dècades i 
que va servir per acostar el 
teatre als infants de Vilanova 
del Camí, i per tant, no podi-
en faltar a la festa”. La Sílvia 
Canas assegura que ha estat 
un moment molt emocio-
nant durant el qual han com-
partit records i anècdotes.  
Els Petits Cabrons van ser 
els encarregats de cloure la 
matinal d’aniversari amb una 
gran actuació de pirotècnia 
que va culminar amb una 
gran traca final.
Amb la voluntat d’immorta-
litzar aquest aniversari, Xar-
xa va instal·lar un photocall a 
la plaça del Mercat i va con-
vidar la gent a participar a 
un concurs que restarà obert 
fins el proper 16 de juny. Per 
participar només cal publi-
car les imatges a les xarxes 
amb l’etiqueta #20anysXar-
xaVilanovaDelCami. Xarxa 
triarà una fotografia guanya-
dora que premiarà amb un 
passi per a la propera tempo-
rada de teatre, com explica 
Mònica Roset.  

ANUNCI
AJUNTAMENT D’IGUALADA

Contractació administrativa especial per a l’explotació del servei d’aliments i begudes de 12 
barraques, situades a la plaça i al carrer del Doctor Joan Mercader, en el decurs de la Festa 
Major d’Igualada 2019.

Per poder participar en la selecció per a l’adjudicació de barraques,
es fa públic el següent:

Forma de presentació: Mitjançant sol·licitud electrònica a la Plataforma e-Tràmits 
(https://tramits.igualada.cat).

Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia 15 de juny al dia 30 de juny de 2019, 
ambdós inclosos. 

Requisits: Ser associació o entitat sense ànim de lucre inscrita en el registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Igualada. 

També podran participar aquelles entitats que no �guren en el Registre d’Entitats perquè no 
tenen la forma jurídica d’associació, però tampoc tenen ànim de lucre o la seva estructura i 
�nalitats, a més del seu règim de funcionament, són anàlegs als de les associacions.

Cada entitat només pot optar a una sola barraca.

Condicions: Segons documents de condicions d’explotació de les barraques, aprovats per 
l’Ajuntament i publicats a la web del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada 
(http://igualadajove.cat), tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Igualada i el tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada).

Ajuntament d'Igualada

Buscamos auxiliar veterinario para media 
jornada en clínica veterinaria 

del Alt Penedés
Rogamos envíen su curriculum vitae 

y carta de presentación a:

solitrabaltpenedes@gmail.com
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de juny 
farà un any que està 
donant servei la ma·

teixa empresa a la Deixalleria 
de Capellades.
La nova gestió ha suposat un 
seguit d’avantatges per als 
usuaris, com ara un nou ho·
rari d’obertura que ha ampliat 
el servei al diumenge al matí. 
També s’ha ampliat la difusió 
pedagògica de la instal·lació 
amb visites guiades per als 
alumnes de les escoles.
Els usuaris han valorat molt 
positivament el servei de re·
collida de voluminosos de 

gran format a domicili, amb 
trucada concertada i la instal·
lació de la Deixalleria Mòbil. 
Però encara hi ha millores 
que no s’han pogut aplicar en 
aquest primer any i que es fa·
ran el més aviat possible, com 
per exemple el carnet d’usua·
ri de la Deixalleria. 
En aquest sentit el regidor 
d’Urbanisme i Sostenibilitat, 
Sergi Pérez, destaca com “el 
servei millorat que s’ofereix 
actualment des de la Deixa·
lleria de Capellades i la im·
plementació del Porta a Por·
ta han contribuït de manera 
clara a augmentar el nivell de 
reciclatge a la vila”.

Un any de deixalleria a 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Des d’aquest dimarts 
fer préstec a la Bibli·
oteca El Safareig de 

Capellades, igual que a la res·
ta d’equipaments de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputa·
ció, té premi. 
Per tal de celebrar els 100 
anys de la primera biblioteca 
s’ha editat el llibre “L’illa dels 
tresors”, una recopilació de 
textos inèdits d’una quinzena 
d’autors que es distribuirà de 
forma gratuïta entre els usu·
aris de préstec de les biblio·
teques i dels bibliobusos. Els 
coautors són  Maria Barbal, 
Sebastià Bennasar, Xavier 

Bosch, David Cirici, Najat el 
Hachmi, Martí Gironell, Pau 
Joan Hernàndez, Francesc 
Miralles, Núria Pradas, Llucia 
Ramis, Albert Sánchez Piñol, 
Care Santos, Màrius Serra, Sí·
lvia Soler i Coia Valls.
La Xarxa de Biblioteques Mu·
nicipals (XBM) de la Diputa·
ció de Barcelona està forma·
da per 227 biblioteques i deu 
bibliobusos que donen servei 
al 98% del territori. La XBM 
té més de 2,7 milions d’usua·
ris amb carnet, que durant el 
2018 van fer un total de 10,6 
milions de préstecs. Les bibli·
oteques i els bibliobusos de la 
XBM registren unes 77.500 
visites diàries.

Fer préstec a la 
Biblioteca, té premi 

CAPELLADES / PEP VALLÈS 

Capellades és un vila ple·
na d’entitats de diferents 
tipus que sumades a les 

iniciatives particulars i d’altres 
col·lectius no institucionalitzats, 
fa que cada setmana tinguem 
un ventall amplíssim d’activitats 
de tot tipus i per a tots els gus·
tos. Assimilant també que algú 
encara diu “és que no es fa res”...
M’he entretingut a sumar les 
propostes del juny i n’he sumat 
seixanta·dues, que per un poble 
de poc més de cinc·mil habi·
tants, diria que són ben subs·
tancioses. 
Si ens centrem en el passat cap 
de setmana trobarem una dese·
na de propostes.  Em centraré 
amb les cinc que la meva agen·
da, sumada als meus gustos,  
em va permetre seguir.    
L’altra cara del judici, dijous 
dia 6, una proposta de la So·
cietat La Lliga que amb Benet 
Iñigo al davant, com a cap de 
societat de RAC1 ens va par·
lar abastament de les seves ex·
periències viscudes en primera 
persona durant el llarg judici 
d’innocents.  Una seixantena 
de persona emplenaren el Saló 
Rosa, no solament amb la seva 
presència, sinó també amb 
multitud de preguntes que van 
fer molt il·lustratiu el capvespre.
Diversitat Musical, divendres 
a dos quarts de set al Teatre La 
Lliga. L’Escola Marquès de la 
Pobla va convocar als familiars 
dels alumnes de sisè de bàsica 
que enguany, després de 9 anys 
faran el pas cap a l’Institut.  Una 
cinquantena de nois i noies es 
presentaven davant d’una sala 
plena de gom a gom. Records, 
emocions contingudes i alguna 
que altra llagrimeta fugissera 
sota els ulls, ens parlaven del 
pas de la vida que mai s’atura. 
Director musicals, pares i ma·
res voluntariosos i professors 
d’exquisida qualitat professio·
nal, acompanyaren els nens i 
nenes (jo diria joves i noies) que 
diuen adéu a una adquisició de 
coneixements, que l’any vinent, 
amb un pas de gegant hauran 
de continuar un esglaó més 
amunt. 
Passejant pels records, el dis·

sabte a les 10 del matí, acom·
panyats de Pep Vallès, quaranta 
set persones van fer una pas·
sejada amb explicacions per 
conèixer i recordar indrets, his·
tòria, llegendes i anècdotes de la 
vila de Capellades, per acabar a 
un celler per descobrir: el Celler 
Puigjaner. Una experiència que 
els assistents van qualificar de 
molt amena i interessant. 
Concert-Cantata de final de 
curs, va ser la convocatòria de 
la Coral Xeremell per aquest 
diumenge al matí. Més de cin·
quanta nens i nenes, alguns 
ben petitons, ens van delectar 
amb tendres cançons populars 
i moviments. Picarols, Xiulets, 
i Acords, van acabar presentant 
la magnífica cantata El follet va-
lent. L’equip de directors i direc·
tores, conjuntament amb una 
orquestrina de músics volun·
tariosos i una junta engrescada 
que al darrera o al costat van fer 

possible que un Teatre La Lliga 
ben ple fins les llotges, gaudís 
del concert. Festival d’Orgue, 
el quart concert d’aquesta tem·
porada ens presentà De França 
i Bèlgica a Montserrat. El cor 
de noies Exaudio sota la batuta 
d’Esteve Costa director, i Jona·
tan Carbó a l’orgue, ens van fer 
tocar el cel. El seu virtuosisme, 
afinació i sobretot el conjunt 
vocal i instrumental aconsegui·
rem que el centenar de persones 
assistents a l’església de Santa 
Maria, aplaudissin in extremis 
fins aconseguir un bis que su·
mat a les vuit peces del concert 
fessin afirmar als assistents que 
la cloenda ha estat la cirereta 
d’un festival de molt nivell. Els 
Amics de l’Orgue Freixas Vivó, 
amb la col·laboració de l’Ajun·
tament i la Diputació, poden 
estar molt contents i segur que 
amb ganes de preparar ja el nou 
festival. 

Capellades, una vila plena d’activitats

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

MATRÍCULA OBERTA 
CURS 2019/20
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LA LLACUNA / LA VEU 

El president en funcions 
de la Diputació de Bar-
celona, Marc Castells, 

va visitar dilluns l’Espai Ma-
llart, gestionat per la Funda-
ció Mas Albornà, al municipi 
de la Llacuna, acompanyat de 
l’alcalde en funcions, Josep 
Parera. Castells també va par-
ticipar a la inauguració de la 
Setmana de la Gran Gent Ac-
tiva d’aquest municipi ano-
ienc.
A l’arribada a la Llacuna, 
Marc Castells es va dirigir a 
l’Ajuntament, on va ser rebut 
per l’alcalde en funcions, Jo-
sep Parera, i altres membres 
del consistori. Després de 
mantenir una breu reunió, es 
van traslladar a l’Espai Ma-
llart per conèixer el projecte 
del Centre de Divulgació dels 
embotits i productes d’altu-
ra, gestionat per la Fundació 
Mas Albornà.
La Fundació Mas Albornà fa 
gairebé 50 anys que treballa 
en la creació d’oportunitat 
d’integració tant a nivell so-
cial com laboral de persones 
amb discapacitat, trastorn 
mental i risc d’exclusió a la 
comarca de l’Alt Penedès.

El projecte
Des de fa una any, l’Espai 
Mallart i la Fundació Mas 
Albornà van unir esforços 
per garantir la continuïtat 
de l’empresa. La iniciativa 
té el doble objectiu d’ajudar 
aquesta empresa centenària 
de La Llacuna i oferir a Mas 
Albornà disposar d’una mar-
ca comercial pròpia. Un camí 

plegats que, tal i com ha ex-
plicat el responsable de Mas 
Albornà-Embotits Mallart,
Quim Luque, «beneficia les 
dues parts, ja que l’empresa 
de la Llacuna avança cap a 
una actualització del negoci 
sense deixar de banda el seu 
tarannà tradicional, tot en-
trant en contacte amb la línia 
empresarial de la Fundació», 
que per primera vegada ha 
disposat d’una marca comer-
cial pròpia, al convertir-se en 
elaboradora i distribuïdora.
Es tracta d’una iniciativa en 
què les dues parts estan apre-
nent i experimentant. La pro-
ducció de Mallart es manté a 
la Llacuna, on tenen l’obrador 
i una botiga, que ara passarà 
a ser un Centre de Divulgació 
dels embotits i productes d’al-
tura. L’obrador es traslladarà 
a les instal·lacions d’embotits 
Riu, que han estat adquirides 
per Mas Albornà-Embotits 
Mallart.
El president en funcions de la 
Diputació de Barcelona, Marc 

Marc Castells va visitar l’Espai Mallart 
i va inaugurar la Setmana de la Gran 
Gent Activa, a la Llacuna

Castells, afirmava que aquest 
projecte «és molt important 
per la Llacuna i la comarca, 
perquè crearà llocs de treball 
i ajudarà a la inserció laboral 
de persones en risc d’exclusió 
social».

Tret de sortida a la Setmana 
Gran Activa
Posteriorment, Marc Castells, 
acompanyat per les autoritats 
municipals, es va desplaçar 
fins al local de la piscina per 
participar en la inaugura-
ció de la Setmana de la Gran 
Gent Activa, que compta amb 
la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona.
A l’acte, també van intervenir 
la presidenta del Casal de la 
Gent Gran, Ramona Travé, la 
regidora de Benestar Social 
en funcions, Rosa Busquet, 
i l’alcalde en funcions de la 
Llacuna, Josep Parera.
Els actes de la Setmana Gran 
Activa acabaran diumenge 
vinent, 16 de juny, amb el tra-
dicional dinar de germanor.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Els alumnes de 6è de 
primària de l’escola La 
Torre de La Torre de 

Claramunt han estat nome-
nats finalistes, juntament amb 
una altra escola, en la XXIV 
edició del concurs “El gust 
per la lectura” en la modalitat 
B1 -Alumnes de cicle superi-
or d’educació primària- que 
convoca anualment el Ser-
vei d’Immersió i Acolliment 
Lingüístics del Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.
El treball presentat ha estat 
inspirat en el llibre El lladre 
de gorres, de l’autora Corne-
lia Funke. Es tracta d’un en-
registrament en vídeo on es 
representa un programa de 
notícies sobre enigmes i mis-
teris, que l’han titulat com 
“Misteris TV”. Ha estat orien-
tat i coordinat per la mestra 
Maria Calvo, i elaborat i pro-
tagonitzat pel grup d’alumnes 

de sisè. En ser l’últim any que 
els nostres alumnes són a l’es-
cola, aquest reconeixement a 
la tasca duta a terme ha estat 
un brillant colofó de comiat 
que premia el seu entusiasme 
i compromís.
L’entrega de premis va tenir 
lloc el dia 5 de maig al Cai-
xaForum de Barcelona. Dels 
300 treballs presentats en les 
diferents categories a tot Ca-
talunya, 200 van ser selecci-
onats i finalment 8 propos-
tes van arribar a la final. La 
nostra escola va ser l’única 
de l’Anoia i el premi va con-
sistir en 300 € per la compra 
de llibres per la biblioteca de 
l’escola i una samarreta i un 
llibre per cada nen.
L’escola participa des de fa 
tres cursos en aquest Progra-
ma per la qualitat de les lec-
tures i les molt interessants 
propostes didàctiques, raó 
per la qual se sent molt satis-
feta d’haver estat selecciona-
da com a finalista.

Alumnes de 6è de l’escola La 
Torre finalistes del concurs 
“El gust per la lectura”
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RUBIÓ / LA VEU 

El terme de Rubió atre-
sora importants vestigis 
de la prehistòria a nivell 

de Catalunya: el Dolmen dels 
Tres Reis i, especialment, el 
Dolmen de les Maioles, l’exca-
vació del qual, l’any 1995, va 
representar tota una fita en la 
investigació arqueològica del 
megalitisme al nostre país.
Aquest any, durant el matí del 
diumenge de la Festa Major, 
s’han realitzat un munt d’ac-
tivitats participatives i divul-
gatives, relacionades a com 
vivien els homes i les dones 
durant la prehistòria a la Ser-
ra de Rubió, sota el nom Viure 
entre Dolmens, que, amb el 
suport i patrocini de l’Ajunta-
ment de Rubió, ha coordinat 
Cat Patrimoni.
Pintura rupestre, joieria pre-
històrica, cistelleria, ceràmica 
cardial, fosa de metalls, molta 
de cereals, tir amb arc, elabo-
ració de teixits, cocció de pa, 
talla de sílex,... van ser els ta-

llers participatius gratuïts  en 
els que petits i grans van po-
der reviure les tècniques an-
cestrals que utilitzaven la gent 
que van construir els dòlmens 
que trobem al nostre terme.  
A la plaça de l’Ajuntament 
tothom podia participar en la 
construcció d’una rèplica del 
Dolmen del Tres Reis, creat 
expressament per aquesta ac-
tivitat, i que fer apropar als vi-
sitants a la tècnica constructi-
va i l’ús funerari dels sepulcres 
megalítics.
I, dalt de la terrassa mirador 
de l’ajuntament, tothom va 
poder fer d’arqueòleg en una 
excavació fictícia que incor-
porava totes les eines, tècni-
ques i aparells necessaris per 
la realització d’una interven-
ció arqueològica. Qui sap si en 
sortirà algun futur arqueòleg 
d’aquesta feta?
I també, just davant de la fa-
çana de l’església de Santa Ma-
ria s’hi va instal·lar l’exposició 
fotogràfica EL DOLMEN DE 
LES MAIOLES,  1991-2019, 

on podíem visualitzar des de 
la troballa d’aquest important 
sepulcre megalític, l’any 1991, 
l’excavació arqueològica i les 
obres de restauració, 1995, i 
les darreres imatges de la nova 
senyalització, 2019.

Viure entre dòlmens, reeixida matinal prehistòrica durant 
la Festa Major de Rubió

Era un no parar de visitants, 
amunt i avall, tastant els dife-
rents tallers i les activitats pre-
històriques, fent d’artistes, de 
caçadors, de ceramistes, fent 
pa, fent de joiers prehistòrics, 
fonent metalls, fent d’arqueò-

legs, fent de cistellers.... en el 
marc incomparable del Castell 
de Rubió on, a més a més, s’hi 
va construir un poblat amb 
tres cabanes de troncs i de 
brancatge que feien les delícies 
dels més petits.
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VECIANA / LA VEU 

Els passats dies 1 i 2 de 
juny el temple romà-
nic de Santa Maria va 

vibrar com mai amb la cele-
bració de la cinquena edició 
del cicle “Concert a l’església” 
organitzat per l’Ajuntament 
de Veciana.
El dissabte 1 a la nit va ser 
el torn de Trio Héxié format 
per Oriol Carceller a la flau-
ta travessera, Marta Carceller 
al violí i Adriana Alsina al 
violoncel. Aquesta formació, 
creada l’any 2017 amb afany 
de donar a conèixer compo-
sicions de diversos períodes 
de la història de la música, 
va encisar el públic assistent 
amb  d’un amè repertori que 

va anar des de Telemann, 
Bach i Haydn fins a Gardel, 
Cohen o Piovani, entre altres.
L’endemà, diumenge 2 de 
juny, la formació vocal Lo-
tus Quartet va fer vibrar el 
temple amb un repertori de 
cançó catalana escrita als 
voltants del 1714 així com 
d’altres èpoques més recents, 
d’entre els quals van destacar 
La dama d’Aragó, L’Hereu Ri-
era o L’Emigrant.
A la sortida d’ambdós con-
certs, organitzats per donar a 
conèixer el patrimoni romà-
nic del municipi i omplir-lo 
de música, l’Ajuntament va 
obsequiar als presents amb 
un tast del producte estrella 
del municipi com és el cone-
gut formatge de Veciana.

Santa Maria de Veciana 
va vibrar amb els 
“Concerts a l’església”

CALAF / LA VEU 

L ’Associació Recreati-
va Cultural de Dones 
de Calaf i Comarca 

(ARCA) organitzarà el dis-
sabte 15 de juny la 25a edi-
ció de la tradicional trobada 
de puntaires de la vila on els 
assistents podran gaudir en 
directe de la tècnica de fer 
punta de coixi.

La trobada de puntaires de Calaf compleix 25 anys 
i es celebrarà el 15 de juny

CALAF / LA VEU 

El 2018 van néixer a 
Calaf una trentena de 
nadons. Com marca la 

tradició, cada any es celebra 
la festa de l’Arrela’t per tal de 
promoure que aquests nous 
calafins i calafines puguin 
plantar una alzina i així, arre-
lar al poble, independentment 
d’on els porti la vida. 
Enguany, la festa va canviar 
d’ubicació i es va celebrar al 
peu del castell, ja que el 2018 
s’hi van realitzar diferents 
treballs de millora i es volia 
aprofitar aquest nou espai que 
compta amb unes vistes fan-
tàstiques. 
A les 11h els grallers i gegan-
ters de Calaf van sortir des de 
la plaça Gran en cercavila cap 
al castell. Allí, els van rebre els 
alumnes de l’Escola Municipal 
de Música que van interpretar 
tres peces del cançoner popu-
lar català. Tot seguit, la regido-
ra d’Urbanisme, Via Pública i 
Medi Ambient, Teresa Torri-
jos, va dedicar unes paraules i 
es va procedir a fer la plantada 
conjunta amb la vintena de 
famílies assistents. “Fa quatre 
anys, ens vàrem proposar fer 
de Calaf una vila més verda 
i recuperar espais on poder 
gaudir del nostre entorn i de 
la natura, la primera alzina 
dels nadons la vàrem ubicar 
justament en un d’aquest llocs, 

A la trobada, que és realitza-
rà a la plaça dels Arbres, hi 
participaran altres associaci-
ons de puntaires d’arreu del 
país que mostrarant com el 
treball de les puntaires és tot 
un art que consisteix a ela-
borar unes filigranes fines 
i complexes a partir de l’ús 
d’un patró de cartolina, fil, 
boixets, agulles i un coixí 
per obtenir peces ben singu-

al bosquet del rentador, un es-
pai oblidat que ara disposa de 
taules i cadires per poder-hi 
passar l’estona, avui ens des-
placem en un altre entorn em-
blemàtic de la vila, el Castell, 
un espai fins fa poc tancat que 
pretenem esdevingui destí de 
passeig, ja que la recent ober-
tura dels vorals ha permès que 
els vilatans ara gaudeixin d’un 
espai fins ara inaccessible”, va 
explicar la regidora.
D’altra banda, aprofitant que 
la festa també és vincula amb 
el Dia Mundial del Medi Am-
bient, que es celebra a tot el 
món el dia 5 de juny, es va 
fer l’entrega dels premis del 
concurs “Calaf en flor” que 
consistia en un concurs floral 
de balcons, finestres i espais 

comunitaris privats on hi van 
participar diverses persones al 
llarg del mes de maig.
La guanyadora el premi Flor 
d’Or, que consistia en un val 
de 100 € per la compra a les 
floristeries “Flors i plantes 
Rosa Maria” i “Hortum”, va 
ser Maite Cano i Orpí. A més, 
també es van entregar quatre 
vals més de 20 € per a bescan-
viar a les floristeries de Calaf a 
Maria Guix i Vila, Mercè Fau-
ca i Ezquerra, Emilia López i 
Pérez i Nüria Bonastre i Díaz. 
Finalment, per tancar la festa 
de l’Arrela’t el grup d’animació 
infantil Encara farem Salat, 
van fer el seu espectacle “La 
gran festa”, mentre el públic 
també gaudia d’un vermut po-
pular.    

lars. 
Enguany, a més, serà una 
trobada molt especial, ja que 
complirà un quart de segle 
des que l’11 de setembre de 
1994 es va celebrar la pri-
mera trobada de puntaires 
de Calaf. Per això, al llarg 
del matí estan previstes di-
ferents sorpreseses comme-
moratives per celebrar l’efe-
mèride.

Una vintena de nadons planten la seva 
alzina a Calaf

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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BÀSQUET / LA VEU 

Ha tocat patir, però 
l’Yvette Pons CB 
Igualada ha aconse-

guit la salvació a Copa Ca-
talunya després d’imposar-se 
el passat diumenge al vespre 
al TGN Bàsquet en el tercer 
i definitiu partit del play-out 
de permanència. Després que 
cadascun dels equips s’em-
portés una victòria en els dos 
primers partits de l’eliminatò-
ria, les igualadines disposa-
ven del factor pista per acon-
seguir certificar la salvació a 
la màxima categoria catalana.
Després d’un primer període 
molt igualat, que va acabar 
amb les tarragonines un punt 
per davant, 10-11, l’Yvette 
Pons Igualda va prémer l’ac-
celerador en el següent quart 
i va agafar un avantatge que ja 
no deixaria escapar en tot el 
partit. Els dos últims minuts 
abans del descans van ser de-
cisius, ja que s’arribava al mi-
nut 18 de partit amb empat 
a 20 en el marcador, però un 
parcial de 9-0 en aquest tram 
final abans de la mitja part, 
permetia a les igualadines 

agafa aire i arribar als vesti-
dors amb un bon avantatge, 
29-20.
El el tercer període, les distàn-
cies no només es van mantenir 
sinó que es van augmentar. 
La bona defensa igualadi-
na, que deixava al TGN amb 
només 30 punts després de 
30 minuts jugats era clau per 
encarar l’últim quart amb un 
avantatge que semblava pràc-
ticament definitius, 47-30.
Però no es pot dir blat fins 
que està al sac i ben lligat. 
Un parcial de 3-15 en els pri-
mer cinc minuts del darrer 
període acostava a les liles 
en el marcador, 50-45. Però 
les igualadines no es van po-
sar nervioses i no van deixar 
que les visitants s’apropessin 
més. Un parcial de 5-0 tor-
nava a posar els 10 punts de 
diferència en el marcador. Un 
avantatge que les locals van 
gestionar perfectament en els 
darrers minuts de partit. L’en-
cert final des de la línia de tirs 
lliures feia que no s’hagués 
d’acabar patint en excés i que 
l’Yvette Pons Igualada aca-
bés celebrant la permanència 
amb una afició que va omplir 

Les Comes per donar-los su-
port. La propera temporada, 
el CB Igualada tornarà a figu-
rar entre els equips que dis-
putaran la Copa Catalunya.

L’infantil femení, campió de 
Catalunya Interterritorial 
El Dental Marcè i Sagarra 
Infantil Femení A va procla-
mar-se campió de Catalunya 
Infantil Interterritorial 2018-
19 després de la final a 8 que 
va tenir lloc durant aquest 
cap de setmana a Vilafranca 
del Penedès. Partits intensos 
que les igualadines van re-
soldre amb un domini excel.
lent del joc. Han fet una gran 
temporada i han sabut lluitar 
cada partit. 

El Sènior Masculí B es man-
té a Segona Catalana
Per la seva banda, el dissabte, 
l’Alain Afflelou Sènior Mas-
culí B va guanyar també el 
tercer partit del play-out i va 
aconseguir la permanència a 
Segona Catalana. Un gran tri-
omf que va demostrar que en 
els moments clau han sabut 
resoldre el partit amb solvèn-
cia i eficàcia.

L’Yvette Pons Igualada aconsegueix la 
permanència a Copa Catalunya

Espai patrocinat perEspai patrocinat peresports A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00
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BÀSQUET / LA VEU 

Amb rècord d’inscrip-
cions, torna la festa 
del bàsquet al centre 

de la ciutat d’Igualada, a la 
plaça de Cal Font. El 3x3, que 
aquest any arriba a la 30ena 
edició, és una de les més vete-
ranes de Catalunya. Aquesta 
és una edició especial ja que es 
celebra el seu 30è aniversari. 
El 3X3 és obert a totes les ca-
tegories, des de mini fins a 
sènior. A Cal Font s’hi instal.
laran 14 pistes més les centrals 
BBVA i Transports Berna-
det, on tindran lloc les finals. 

Igualada és una de les 10 seus 
catalanes del Circuit oficial 
3×3 de la Federació Catalana 
de Basquetbol, per això, els 
guanyadors de cada categoria 
passen a la final de Barcelona 
que es celebrarà el 27 de juliol 
a Barcelona.
A més de les competicions 
per categories es celebraran 
els concursos de tir, two ball i 
triples, dotats de premis espe-
cífics. Es regalarà fruita a tots 
els jugadors, a més de la tradi-
cional bossa amb la samarre-
ta d’entrenament 3X3. A més, 
tota la plaça comptarà amb 
Wifi Iguana. 

Aquest dissabte torna 
el 3x3 de bàsquet a 
Cal Font

BÀSQUET / LA VEU 

Aquest estiu, el Club 
Bàsquet Igualada or-
ganitza un campus 

d’estiu obert a tothom qui 
tingui ganes de millorar el 
seu joc o senzillament tingui 
ganes de gaudir d’aquest es-
port. 
Obert per a petits i grans, a 
partir dels quatre anys fins 
a júniors, el campus tindrà 
lloc a Les Comes i vol ser un 
conjunt d’entrenaments per 
a millorar la tècnica però 
també per a gaudir al màxim 
d’aquest esport. 
Cada sessió tindrà una part 
d’escalfament i tornada a la 
calma, dirigit pel preparador 
físic del club Albert Duocas-
tella. A partir d’estacions di-
nàmiques, cada dia els juga-
dors seran tractats per tots els 
entrenadors: Roger Pérez, ju-
gador del Monbus CB Iguala-
da i entrenador de la base del 
club, Judit Lamolla, jugadora 
del Sènior Femení A, Miquel 
Benito, jugador del Monbus 

CB Igualada i coordinador 
de femení del CBI, Marina 
Prat, entrenadora de la base 
i jugadora en actiu, Pau Be-
nito, entrenador de la base i 
jugador en actiu i Sergi Ala-
millo, entrenador del Sènior 
Femení A, Sènior Masculí B 
i de la base del CB Igualada. 
Tots ells tractaran temàtiques 
setmanals: tir, 1 contra 1, bot, 
passi, defensa... Els divendres 
es dedicaran a la part més 
lúdica: finals de competició, 
concursos de tir, habilitats... 
així com piscines de contrast 
(gel i calor) per ajudar a recu-
perar la musculatura. 
Els horaris són, pels petits 
(2006-2015) de 17.30h a 19h 
i els grans de 19h a 20.30h. El 
preu és de 30€/setmana o bé 7€/
dia. Està obert durant cinc set-
manes, des del 24 de juny fins a 
l’última setmana de juliol.
Les inscripcions es faran on-
line i el pagament es farà en 
efectiu al club. Per a qualsevol 
dubte, us podeu adreçar a co-
ordinacio3cbi@gmail.com

Arriba el Campus d’estiu 
de bàsquet del CBI

VINE AL CAMPUS D’ESTIU DE BÀSQUET!
Obert per a petits i grans.
Cada tarda, a Les Comes
Tota la informació a www.clubbasquetigualada.cat



34  |  ESPORTS Divendres, 14 de juny de 2019

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles, Sheila 
Avilés, va assolir dissabte 

una sensacional 3a posició indi-
vidual, en la seva participació al 
5è Campionat del Món de Trail 
Running, i assolint a més el 
sotscampionat per equips feme-
nins amb la Selecció espanyola 
absoluta, al campionat disputat 
a la localitat portuguesa de Mi-
randa do Corvo, i que va comp-
tar amb la participació dels atle-
tes internacionals capdavanters 
de l’especialitat masculina i fe-
menina.
Sheila Avilés entrava 3a -Bron-
ze- i primera atleta estatal, amb 
4h. 15m. 04seg., en la cursa do-

minada per la francesa Blon-
dine Lhirondel, seguida de 
Ruth Croft -Nova Zelanda-. La 
prova es va dur a terme en un 
circuit sobre 44,2 Km. i amb un 
desnivell positiu de 2.200m.
La selecció espanyola femenina 
va ser sotscampiona, per dar-

rere de França i per davant de 
Romania, formant equip Sheila 
Avilés amb Azara García de los 
Salmones, 4a, i amb Gemma 
Arenas, a, mentre en masculins 
Espanya era 3a, en el campionat 
dominat per França, seguits de 
Gran Bretanya.

Sheila Avilés (CAI), bronze individual 
i sotscampiona per equips al 
Campionat del Món de Trail Running

ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, 8 de 
Juny es van dur a 
terme a les pistes de 

Castellar del Vallès, les proves 
corresponents a la Jornada 
classificatòria dels Campionats 
de Catalunya de les categories 
Sub-14, Sub-12 i Sub-10 masc. 
i fem., amb una nombrosa 
participació d’atletes dels clubs 
catalans. Hi participaren un 
nombrós grup d’atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles/
Jocnet amb una gran actuació 
global, classificant-se molts 
dels i les representants del CAI 
per a les finals del proper 22 de 
juny a Lleida.  

Sub-14 masculí i femení
Pel que fa a les Infantils fem. 
(Sub-14), van assolir la classi-
ficació Mar Buchaca, 1a en 80 
m.ll. amb 10”39, i 4a exaequo 
en alçada, amb 1,34 m. Elsa 
Alias, 1a en disc amb 26,27 m., 
i 3a en martell amb 36,08 m. 
Aya Boulbayem  4a en llarga-
da, amb 4,50 m., i classificada 
en 1.000 m.ll. amb 3’28”77. 
Paula Cambero en 600 m.ll. 
amb 1’50”43.  Carlota Mollà 
en 1.000 m.ll. amb 3’26”67. 
Clara Enrich en 3.000 m.ll.  
amb 11’19”88  i María Pomés 
en 3.000 m.ll. amb 11’39”90. 
Jana Planell en perxa, amb 
2,15 m. Júlia Tomàs en martell, 
amb 29,46 m. i Maroua Ayyad 
en javelina, amb 18,96 m.
Pel que fa als Infantils mascu-
lins (S-14), van assolir la clas-
sificació Rubén Sánchez, 1r  en 

80 m.ll. amb 10”30, i 1r en salt 
de llargada, amb 5,31 m.  Fer-
ran Sagrera, 1r en martell, amb 
31,48 m., i classificat en pes, 
amb 9,55 m. Hamza Zeroual 
en 1.000 m.ll. amb 3’13”46, 
i Jan Targa en 80 m. tanques, 
amb 15”19. 
També participaren en Infan-
tils fem., sense assolir la clas-
sificació: Alba Cerro en 80 
m.ll. amb 11”52, i en 150 m.ll. 
amb 21”34.  Carlota Mollà en 
llargada, amb 3,82 m. Car-
la Alvarez en 220 m. tanques 
amb 37”35, i en pes, amb 7,82 
m.  Laia Alonso en 1.000 m. 
obstacles amb  3’46”92. Irene 
Solsona en perxa, amb 2,00 m. 
Júlia Tomàs en disc, amb 18,34 
m. i Maroua Ayyad en mar-
tell, amb 23,42 m. mentre en 
Infantils masc., participaven 
no assolint la classificació: Jan 
Targa en llargada, amb 4,34 m. 
i Xavier Marimon en disc, amb 
17,13 m.

Sub-12 masculí i femení
Pel que fa a les Alevins feme-
nines (Sub-12), van assolir el 
passi a la final:  Laia Cerro, 4a 
en salt d’alçada amb 1,28 m. i 
classificada en 60 m. tanques, 
amb 10”93. Clara Pérez, 4a en 
pes, amb 7,11 m.  Emma Cer-
ro en 60 m.ll. amb 9”22. Mar 
Vila en pilota, amb 18,44 m. 
i Etna Torras en perxa, amb 
1,75 m. 
En Alevins masc. (Sub-12), as-
solien el passi a la final: David 
Ruiz, 3r en disc, amb 18,95 m.  
Pau Sala en llargada, amb 3,92 
m. Outmane El Aggari en 600 

m.ll. amb 1’52”89. Joel Gimé-
nez en pes amb 6,98 m. Yous-
sef Ayyad en pes amb 6,71 m. 
i Aleix Sànchez en disc, amb 
15,69 m.
També participaren en Ale-
vins fem., sense assolir la clas-
sificació:  Ivette Ramon en salt 
de perxa, amb 1,45 m. Emma 
Cerro en llargada, amb 3,76 
m. Martina Llorach en 60 m. 
tanques amb 11”08, i en Pes, 
amb 6,06 m. i Clara Pérez amb 
12,69 m. i Mar Vila amb 12,03 
m. en disc. 
Participaren també en Alevins 
masc. no assolint el passi a la 
final:  Xavier Nogales en 60 
m.ll. amb 9”89 i en 60 m. tan-
ques, amb 11”13, Pau Sala en 
60 m.ll. amb 9”28, David Ruiz 
en pilota, amb 24,63 m. i Jordi 
Pastor en disc, amb 12,92 m.

Sub-10 masculí i femení                                                                                     
Pel que fa als Benjamins masc. 
(Sub-10) assoliren la classifi-
cació per a la final Iker Pérez, 
1er en 60 m.ll. amb 9”37 i 1er 
en salt de llargada, amb 3,67 
m.  Martí Paín en alçada, amb 
1,03 m., i també en 1.000 m.ll. 
amb 3’34”41 i Mikel Fariñas 
en llargada, amb 3,43 m. men-
tre en  Benjamins fem (Sub-
10), es va classificar per a la 
Final Berta Márquez en salt 
d’alçada, amb 0,99 m. 
Van participar també en Ben-
jamins masc. sense assolir la 
classificació: Mikel Fariñas en 
60 m.ll. amb  10”23, Bernat 
Poch en 60 m.ll. amb  10”28 
i Guillem Llorach en pilota, 
amb 17,34 m. 

Gran actuació del CAI als 
classificatoris S-10, S-12 i S-14
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta de categ. Sub-18 
del C.A. Igualada Petro-
miralles Marta Galló, va 

assolir el sots campionat d’Es-
panya Juvenil per seleccions 
Autonòmiques, formant part 
de la Selecció Catalana, en la 
seva participació al Campio-
nat d’Espanya disputat el cap 
de setmana passat -dissabte i 
diumenge- a Getafe (Madrid). 

Individualment, Marta Galló 
era 11a en el salt de llargada 
femení  amb un millor intent 
de 5,21 m.
La Selecció Catalana es va 
proclamar sotscampiona es-
tatal amb 255 punts, darrera 
d’Andalusia, guanyadora amb 
279 punts, i eren 3rs els/les re-
presentants de Castella i Lleó, 
amb 248 punts, entre un total 
de 17 seleccions autonòmi-
ques participants.

Marta Galló (CAI), 
sots-campiona estatal 
Sub-18 amb Catalunya

ATLETISME / LA VEU 

Un total de 9 medalles, 
amb 3 d’or, 4  d’ar-
gent i 2 de bronze,  

assoliren els  atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles parti-
cipants en els campionats de 
Catalunya  Sub-20 i Sub-23 
què es disputaren diumenge 
a  les pistes de Camp Clar de 
Tarragona, amb organització 
del C.A. Tarragona i de la Fe-
deració Catalana d’Atletisme. 
Cal ressaltar la gran actuació 
global dels i les atletes del 
CAI, assolint a més diverses 
mínimes estatals  i diversos 
llocs de finalista en les proves 
corresponents.

Sis medalles per als Sub-23 
del CAI
Els atletes de categ. Promesa 
del C.A. Igualada Petromira-
lles, tingueren una brillant ac-
tuació al campionat de Catalu-

nya de Tarragona.  Els atletes 
del CAI assoliren sis medalles 
en total, amb tres campionats 
de Catalunya, dues medalles 
d’Argent, i un Bronze, i diver-
sos llocs de finalista. 
Van sobresortir les actua-
cions de Naima Ait Alibou,  
bicampiona de Catalunya en 
els 800 m.ll. amb 2’16”24, i en 
els 1.500 m.ll. amb 4’33”12. 
També era campió Abdessa-
mad Oukhelfen en els 1.500 
m.ll., amb 3’53”52. 
Les medalles d’argent eren 
per a Anna Asensi en els 100 
m.ll. amb 12”70, i que era a 
més 4a en els 200 m.ll. amb 
26”25, i amb 26”59 en s/f., i 
per a Nora Taher, sotscam-
piona en el triple salt, amb 
12,95 m.  
La medalla de Bronze era per 
a Abdelhakim Hamid en 3.000 
m. obstacles, amb 9’25”47, i 
que era a més 4t en els 1.500 
m.ll. amb 3’57”57.

Cristina Fernández era 4a en 
disc, amb 32,90 m. i Antoni 
Vázquez 8è en els 800 m.ll. 
amb 2’01”28, i 11è en els 1.500 
m.ll. amb 4’21”16.

Tres medalles per als Sub-20 
del CAI                                                                                                                    
També els/les atletes Junior del 
CAI Petromiralles tingueren 
una molt destacada actuació 
a Tarragona, assolint 3 meda-
lles, 2 d’Argent i 1 de Bronze, i 
diversos llocs de finalista.
Van sobresortir Marina Suria, 
sotscampiona en 5.000 m.ll. 
amb 19’46”26, i Sergi Santa-
maria, Argent en 3.000 m.ll. 
amb 9’44”20, i 10è en 1.500 
m.ll. amb 4’25”33.
El Bronze era per a Erik Gu-
tiérrez, 3r en el llançament de  
martell, amb 29,76 m. Theo 
Ruiz era 4t en el salt de perxa, 
amb 4,45 m. i Marta Garrido 
5a en llançament de javelina, 
amb 31,82 m.

Nou medalles per als atletes del CAI 
Petromiralles als campionats de 
Catalunya Sub-20 i Sub-23

ATLETISME / LA VEU 

Diversos atletes del 
C.A. Igualada Petro-
miralles, van parti-

cipar el passat 5 de Juny, di-
mecres, en la 1a Jornada del 
Critèrium Josep Campmany, 
a l’Estadi Joan Serrahima de 
Barcelona, assolint una míni-
ma estatal absoluta, i diverses 
marques personals.
Van sobresortir el 3r lloc de 
Youness El Hannach a la fi-
nal”A” dels 1.500 m.ll., amb 
3’50”15, i el 5è a la final “A” 
dels 1.500 m.ll. fem. de la 

S-23 Naima Ait Alibou, amb 
4’32”26, mínima per al Camp. 
d’Espanya Absolut.  La marxa-
dora S-18 Laura Giménez era 
també 3a en els 5.000 m. mar-
xa S-16/S-18, amb 27’53”01.  
La S-18 Marcel·la Solé era 2a 
a la final “B” dels 1.500 m.ll., 
amb 5’00”35, Antoni Vázquez 
(S-23) era 14è a la final “B” dels 
1.500 m.ll. amb 4’12”82, i els 
S-18 Gerard Farré (4’14”53) i 
Cesc Lacueva (4’15”27) eren 
7è i 9è respectivament a la fi-
nal “C” dels 1.500 m.ll. 
Oscar Abenza (S-23) era 2n de 
la 6a sèrie dels 100 m.ll., amb 
12”22.    

Atletes del CAI a la 1a 
Jornada del Critèrium J. 
Campmany

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

NOVETAT 
KTM 

E-BIKE
A partir de 

3€/dia
24 mesos sense interessos
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CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Dissabte començava la 
jornada a la Vall de 
Núria amb la sortida 

de la 4a edició de l’Olla Ver-
tical, un cursa de muntanya 
vertical amb sortida al Santu-
ari de Núria a 1960m i final 
al cim del Puigmal de 2909m 
que, resumint,  són 986m de 
desnivell positiu en tant sols 
3,6km de distància. Aquesta 
prova estava inclosa dins del 
Circuit de Curses Verticals de 
la FEEC i va comptar amb la 
participació de 102 corredors 
entre els quals dos membres 
de la UECANOIA, el David 
i el Xavi Patiño, que van fer 
cim en 23a i 35a posició abso-
luta, amb un temps de 55 i 59 
minuts respectivament. Per la 
seva banda, Josep Maria Mo-
reno, corredor del Club Nata-
ció Igualada, secció running, 
va fer un temps  d’1  hora, 
5’  i 22”, i quedava a la po-
sició 56 de la general i   
quart de la seva categoria.

A la tarda va ser el torn de 
la mítica “Milla Vertical 
d’Àreu” (l’anterior Cuita el 
Sol), cursa vertical que surt 
del poble d’Àreu (1220m) 
a la Vall Ferrera i acaba al 
cim del Monteixo (2905m), 
1685m de desnivell positiu 
en també 3,6km de distància 
(700m de desnivell positiu 
més que la vertical de Núria 
amb la mateixa distància).  
La cursa s’inicia quan l’om-
bra arriba a la Plaça del po-
ble d’Àreu i els corredors han 
d’aconseguir arribar al cim 
abans no els toqui l’ombra. La 
baixada, ja sense cronome-
trar, es fa pel mateix circuit 
de pujada i en diversos casos 
havent de fer ús dels frontals 
(inclosos en el material obli-
gatori de la cursa). Dos corre-
dors de la secció de curses de 
muntanya, Pere Marsé amb 
1h35 i Roger Soler amb 1h57 
hi van prendre part, quedant 
en 34a i 66a posició respec-
tivament, aconseguint així 
arribar abans no els toqués 
l’ombra.

Un dissabte de 
curses verticals

TRAIL RUNNING / LA VEU 

Després de la Trans-
vulcania a l’Illa de 
Palma, Tenerife ha 

estat l’objectiu Ultra d’aquest 
any a Les Canàries pel cor-
redor del CNI Ivan Junyent. 
Amb un recorregut de 102 
km i un desnivell positiu de 
gairebè 6800m la Tenerife 
BlueTrail està agafant força 
com a referent d’ultres.
Sortint de les platges del sud 
de l’illa a les 23:30 del diven-
dres, la nit es passa ràpid, es-
tàs fresc i la foscor està ani-

mada pels grups de batucada 
situats en diferent llocs estra-
tègics de les muntanyes. Sen-
tint-los pel ressò de les valls, 
et sents acompanyat en tot 
moment i inclús et fan portar 
un ritme.
De matinada, s’arriba a la 
base de vida, km 48 on s’aga-
fen forces pel gran repte, el 
pic més alt d’Espanya, el Tei-
de. Els seus 3719 metres im-
pressionen.
Tenim 10km i 1500 D+ d’in-
tensa pujada pel difícil traçat 
volcànic, on la alçada es nota 
molt. Això fa que hi hagin 6 

evacuacions i varis abando-
naments.
Agafem forces, estem al km 
58, no està fet, ens queda una 
marató tot en baixada. L’únic 
que desitges es que els qua-
dríceps t’aguantin els més de 
5000mD-. Això sí, entre mig 
hi ha un regalet de 700m D+ 
en poc més de 2km.
Després de més temps de l’es-
perat, 22h 48’, la arribada al 
Passeig del Puerto de la Cruz 
és espectacular.
Cursa llarga i amb molts con-
trastos, com sempre és el que 
t’ofereixen les Illes.

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat cap de setmana 
va tenir lloc a L’Ampo-
lla la celebració de la se-

gona edició del triatló escolar 
d’aquesta localitat, prova que 
enguany era seu del Campio-
nat de Catalunya de Triatló de 
les categories aleví i infantil. 
La prova, magníficament or-
ganitzada per la CE Trilerca-
vons, consistia en unes distàn-
cies de 400 metres de natació 
en un mar en perfecte condi-
cions, 7 kilòmetres de ciclisme 
i 2 kilòmetres de carrera a peu 
per finalitzar la carrera. 
Entre els casi 40 joves triatle-
tes que prengueren la sortida, 
cal destacar la presència de 
dos igualadins en represen-
tació de l’Escola de Triatló 
del CAI, Júlia Oliveras i Ori-
ol Alonso, els dos infantils 
de primer any. Oriol Alonso 

finalitzava la carrera en 3a 
posició, aconseguint pujar al 
podi del campionat, fent una 
prova molt regular en tots els 
3 segments i lluitant pel sub-
campionat fins a la mateixa 
línia de meta. Per la seva ban-

da, la Júlia Oliveras també va 
realitzar una gran actuació, 
fent una molt bona natació, 
patint però lluitant en el tram 
de ciclisme i un bon córrer 
final, aconseguint així una 
meritòria 8a posició final.

Grans resultats de l’escola de triatló 
del CAI al Campionat de Catalunya

Ivan Junyent (CNI), participa a la 
Tenerife Blue Trail
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TRIATLÓ / LA VEU 

El passat 8 i 9 de juny es 
va celebrar a Roquetas  
de Mar (Almeria) el 

Campionat d’Espanya de tri-
atló esprint i aquatló.
El dissabte a la tarda, amb 
unes condicions meteorolò-
giques adverses, molt de vent 
i molt mala mar, tenia lloc el 
campionat estatal de triatló 
en distància esprint.  La prova 
consistia en 750m en aigües 
obertes, 20km de ciclisme i 
acabant amb 5km de cursa a 
peu. Hi varen participar dos 
triatletes igualadins, l’Ori-
ol Marimon que milita pel 
Flor de Triatló i l’Assumpta 

Castelltort del Cai Triatló. El 
triatleta igualadí Oriol Mari-
mon va prendre la sortida en 
categoria èlit classificat per 
poder participar en aquesta 
prova amb els 100 millors tri-
atletes estatals i després de fer 
un acceptable tram d´aigua, 
males sensacions en el tram 
de ciclisme va fer que hagués 
de retirar-se a meitat de la 
prova.
Per la seva banda, la triatle-
ta Assumpta Castelltort va 
participar en grups d’edat 
i va aconseguir finalitzar 
en 1a posició del seu grup 
d’edat, proclamant-se cam-
piona d’Espanya de la seva 
categoria.

El diumenge al matí es va 
dur a terme el campionat 
d’Espanya d’aquatló, en el 
qual els dos triatletes hi van 
prendre part en els  seus 
respectius grups d’edat. La 
prova consistia en nedar al 
mar 1000m i 5km de cur-
sa a peu. L’Oriol Marimon 
aconseguia proclamar-se 
campió d’Espanya del seu 
grup d´edat 30-34 anys i fi-
nalitzanr 3r absolut de tots 
els participants en aquesta 
prova. I així mateix, l’As-
sumpta Castelltort també 
aconseguia la 1a posició en 
el seu grup d’edat, aconse-
guint un nou títol de cam-
piona d’Espanya.

Podis igualadins als Campionat 
d’Espanya de Triatló Esprint i Aquatló

WATERPOLO / LA VEU 

Després  de l’empat de 
divendres a la pisci-
na del Club Natació 

Montjuïc, el passat dissabte 8 
de juny els waterpolistes de la 
categoria absoluta masculina 
“A” del CNI van tornar a jugar 
contra el Club Natació Mont-
juïc ”B”a a les Comes amb un 
resultat final de  11- 8. Aques-
ta victòria deixa en tercer lloc 
de la classificació general als 
igualadins.  
Al primer parcial l’equip local 
va començar fort en atac i en 
defensa i en pocs minuts va 
aconseguir el 3-0 en el mar-
cador, però a mesura que va 
anar avançant la part, l’equip 
visitant va treballar en atac 
finalitzant el parcial amb un 
3-2.
En el segon quart va ser molt 
disputat per part dels dos 

equips, va destacar el gol 
del jugador del CNI L.Gar-
cía d’esquena des del mig del 
camp en l’últim segon del 
parcial.
En el tercer quart l’Igualada 
va agafar avantatge treballant 
correctament en atac i defen-
sa a la vegada que el Montju-
ïc intentava igualar-los en el 
marcador.
En l’última part del partit 
l’equip local obeïa les ordes 
de l’entrenador M.Tolosa i 
seguia amb la mateixa tòni-
ca del partit fins aconseguir 

la victòria final amb un 11-8. 
Amb aquesta victòria els wa-
terpolistes finalitzen la tem-
porada, amb la satisfacció 
dels entrenadors, de la feina 
ben feta.

Parcials: 3-2 , 1-1 , 4-3, 3-2
Alineació CNI:  A.Lopez(por-
ter), E.Noguera(2), D.Pelejà, 
J.Burgues(1), J.Soler, L.Gra-
cía(2), T.Mallofé(4),  J.Mar-
tinez, Q.Vilarrubias, I.Cor-
ral(1), J.Secanell(1) i com a 
entrenador M.Tolosa.

El CNI Waterpolo acaba tercer el 
campionat de lliga

HOQUEI / LA VEU 

El porter de l’Igualada 
Rigat Elagi Deitg reno-
va amb el club arlequi-

nat per dues temporades més. 
D’aquesta manera, l’esportis-
ta osonenc queda vinculat a 
l’Igualada Rigat fins al 30 de 
juny de 2021. Després de set 
temporades a l’equip de la ca-
pital de l’Anoia, amb aquesta 
renovació, Deitg sumarà la 
vuitena temporada consecu-
tiva jugant al primer equip 
igualadí.
Elagi Deitg va arribar a l’Igua-
lada l’any 2012, procedent 
del Club Patí Vic i en qua-
litat de cedit i des de llavors 

ha defensat cada temporada 
la porteria igualadina, des 
de la temporada 2013-2014 
fent-ho com a jugador arle-
quinat i no com a cedit. Des 
de llavors, Deitg ha rendit a 
un gran nivell, assolint fites 
com la de la temporada pas-
sada, on va ser el tercer por-
ter menys golejat, només per 
darrere de Egurrola i Fernán-
dez del Barça i de Malián, del 
Deportivo Liceo. Aquest any, 
amb 76 gols en contra en 30 
partits, ha estat el quart por-
ter menys golejat, juntament 
amb Fernández del CE Noia i 
només ha quedat per darrere 
dels tres primers classificats 
(Barça, Liceo i Reus).

Elagi Deitg renova per 
dues temporades amb 
l’Igualada Rigat

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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NATACIÓ / LA VEU 

El nedador igualadí de 85 
anys, Enric Ferrer Solà, 
va participar als Cam-

pionats de Catalunya de Na-
tació celebrats a la piscina del 
Mediterrani de Barcelona, els 
dies 1 i 2 de juny i en els quals 
va obtenir una medalla d’or i 
rècord d’Espanya en les pro-
ves de 200m esquena, 100m 
esquena i relleus 4x50 llisos. 
Ferrer també va aconseguir la 

Enric Ferrer s’endú 5 ors 
i 3 rècords d’Espanya als 
Campionats de Catalunya

medalla d’or en les proves de 
50m esquena i relleus 4x50 
estils, a més d’aconseguir el 
rècord en aquesta última pro-
va. El nedador igualadí també 
va fer rècord de Catalunya en 
les proves de 200m esquena i 
100m esquena. 
L’Enric, molt satisfet amb 
aquests bons resultats i comp-
tant amb el suport del Club 
Nagi, continua preparant-se 
per anar al proper campionat 
del Món a Corea del Sud.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

L’Anoia Club Gimnàstic, 
club igualadí, tanca la 
temporada 2018/2019, 

amb excel·lents resultats. I és 
que el passat cap de setmana 
es va celebrar a Olot, el tro-
feu d’estiu per equips, de la 
federació catalana de gim-
nàstica, per les categories de 
nivell escolar. De l’Anoia C.G. 
va participar un equip en 
Escolar B, format per Carla 
Maria Jordan, Júlia Garí, Mia 
Muñoz, Paula Casado i Ra-
quel Granados. Un equip en 
Escolar C, format per Carla 
Cuesta, Irina Cuadros, Júlia 
Bisbal, Mariona Puig i Núria 
Pelfort. I per últim un equip 
en Escolar D, format per Laís 
Canet, Mar Claramunt, Ma-
ria Farré, Paula Duarte i Ona 
Vidal. Tots els tres equips van 
competir amb molt bona tèc-
nica i van obtenir excel·lents 
puntuacions. L’equip de nivell 

B, es va fer amb la medalla de 
bronze, l’equip de nivell C, 
es va proclamar campiones 
d’aquesta categoria amb la 
medalla d’or i l’equip de nivell 
D, es va proclamar subcampi-
ones amb la medalla de plata. 
Moltes felicitats a les gimnas-

tes i a les entrenadores, Alícia 
Borrega, Laia Poch i Juliana 
Botelho, per un gran final 
de temporada. Ara el club es 
prepara per a les gimnastra-
des de Montbui i d’igualada, i 
algun altre Trofeu entre clubs 
catalans.  

Triple podi per l’Anoia CG

PATINATGE / LA VEU 

El dissabte 1 de Juny es 
va celebrar al Polies-
portiu de Can Passa-

nals de Santa Margarida de 
Montbui el 2n Trofeu del Bou.
El Club Patinatge Artístic 
Igualada hi va participar amb 
18 patinadores de diferents 
categories, obtenint uns re-
sultats molt destacats ja que 
8 d’elles van aconseguir pujar 
al podi.
En Iniciació A, l’Ana Fernan-
dez va ser 1a, i l’Anna Dome-
nech 3a.
En Iniciació B, el podi va ser 
totalment de patinadores del 
club, ja que la Maria Escoda 
va ser 1a, la Mireia Cutanda 
2a i la Marina Laporta 3a.
En Iniciació D Majors la Mar-
tina València va ser 2a.
En Iniciació D Menors, la 
Chiara Xaus va ser 1a i l’Abril 
Llopis 3a.
La resta de patinadores que 
tot i no pujar al podi ho van 

fer d’allò més bé van ser:
Certificat: Mariona Raurich
Iniciació A: Gisela Santiago.
Iniciació C Majors: Anna Ba-
dia.
Iniciació C Menors: Gisela 
Laporta.
Iniciació D Majors: Berta 
Victor.
Iniciació D Menors: Emma 
Miravet, Arlet Domenech i 
Berta Torra.
Iniciació E: Maria Gual i Jana 
Morera.
Grans resultats aconseguits 
a l’últim trofeu on el club ha 
participat abans de vacances, 
que no fan res més que rati-
ficar el magnífic moment que 
viu el club que ha aconseguit 
podis a tots els trofeus on ha 
participat aquesta tempora-
da.
Els propers objectius són les 
proves de nivell que realitza-
ran algunes patinadores del 
club i l’organització del 2n 
Festival de patinatge del club 
el proper 29 de Juny a Santa 
Coloma de Queralt.

8 podis del PA Igualada 
al Trofeu del Bou

Els anoiencs Toni Bou, Àlex Canales 
i Pol Medinyà ho broden en els dos 
trials del Japó
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després del fiasco de 
Toni Bou l’any passat 
al Japó, enguany no 

podia fallar, doncs possible-
ment sigui el que més l’inte-
ressi guanyar doncs es tracta 
del trial que es disputa a casa 
del fabricant de la marca i a 
més, el traçat està dins els ter-
renys del circuit de Motegi, 
propietat de Honda. Això sí, a 
l’edició anterior de la data ja-
ponesa no va poder guanyar 
cap dels dos trials, enguany 
ha sigut el clar vencedor tant 
en el trial del dissabte com en 
el del diumenge, amb puntu-

ació independent a cadascun 
d’ells.
Aquestes eren les paraules de 
Toni Bou al finalitzar el trial 
del segon dia: “Avui hem fet 
un trial perfecte en un lloc 
perfecte. Estic molt content 
del meva pilotatge avui. Ha-
ver realitzat aquest trial tan 
perfecte aquí al Japó ha estat 
molt especial. Agrair a tot 
l’equip que han fet un gran 
treball. Ens hem preparat 
molt per a aquestes primeres 
carreres i els resultats han es-
tat increïbles, així que no puc 
estar més content d’aquest 
cap de setmana”.
El trial japonès també pun-

tuava pel campionat mundial 
de 125 en la què els dos pilots 
anoiencs que hi han partici-
pat ho han fet d’una forma 
brillant. Al primer dia Àlex 
Canales-GasGas- fou sisè i 
Pol Medinyà-TRRS- setè. Al 
segon dia, quart lloc d’Àlex 
Canales i setè de Pol Medi-
nyà.
Un cop disputats el trial d’Ità-
lia i els dos del Japó, Àlex Ca-
nales va classificat en quart 
lloc amb 38 punts i Pol Me-
dinyà en setena posició amb 
29 punts. El proper trial pun-
tuable serà el quart dissabte 
d’aquest mes de juny a Ho-
landa.
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Arriba la tercera edició de la Gaspar Design Fest

DISSENY / LA VEU 

Els dies 19, 20 i 21 de 
juny tindrà lloc al 3a 
edició de La Gaspar 

Design Fest que sota el títol 
#deixantempremta, vol obrir 
les portes del talent a la ciu-
tat, facilitant la interacció dels 
alumnes de l’escola amb les 
empreses d’Igualada i durant 
la qual, tal com explicava la 
directora de l’escola, Raquel 
Camacho, “presentarem els 
millors projectes dels nostres 
alumnes”.
El dimecres dia 19, l’Ado-
beria Bella serà l’escenari 
del Workshop de 8 a 8, que 
aquest any creix i ofereix dues 
opcions de participació: una 

en l’àmbit del disseny gràfic i 
una altra en l’àmbit del cuir. 
L’opció del disseny gràfic esta-
rà guiada per Raúl Ramos, de 
l’estudi Pinkmorro i cofunda-
dor del Festival Blanc, que aju-
darà als alumnes i participants 
a conceptualitzar i dissenyar el 
cartell de la Festa Major 2019. 
L’opció del cuir estarà dirigida 
per Olya Dubovick, de l’estu-
di Lubochka, que guiarà els 
alumnes a vestir un nou outfit 
per al Tonet el Blanquer.
Durant la realització del 
Workshop es presentarà al 
Beca Manel Caro.
L’endemà dijous dia 20, a 2/4 
d’11 del matí, a la sala d’actes 
de l’Ig-nova Empresa, La Gas-
par Talks oferirà una xerra-

L’Associació La MaCa 
i l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny, La 

Gaspar, han signat un acord 
de col·laboració per impul-
sar la Beca Manel Caro, una 
beca destinada al foment de 
la creativitat al barri del Rec 
i a la ciutat d’Igualada.
La beca, que duu el nom de 
l’activista social i cultural 
Manel Caro, anirà dirigida 
a alumnes i exalumnes de 
l’Escola La Gaspar i consis-
tirà en una residència gratu-
ïta d’un any a l’Espai Crea-
tiu de La Maca al barri del 
Rec. Així doncs, es donarà 

l’oportunitat a persones joves 
que encara no estiguin con-
solidades professionalment, 
a tenir el seu propi espai i es-
tudi en un coworking, alhora 
que podran gaudir del suport 
i assessorament dels profes-
sionals que ja l’habiten. Es 
pretén també d’aquesta ma-
nera, dotar de noves opcions 
i oportunitats professionals a 
aquelles persones que acabin 
els seus estudis i evitar així, 
en certa mesura, la fuga de 
talent jove de la ciutat. 
Enguany la Beca Manel Caro 
anirà destinada a dissenya-
dors/es gràfics/ques i es con-

vocarà durant el Workshop 
de 8 a 8, que tindrà lloc el 
proper dimecres 19 de juny 
a l’Adoberia Bella, on s’elabo-
rarà el cartell de la Festa Ma-
jor d’Igualada. Totes aquelles 
persones que estiguin interes-
sades en la beca, podran pre-
sentar la sol·licitud allà ma-
teix juntament amb el cartell 
que hagin elaborat durant el 
Workshop.

Espai Creatiu La MaCa 
L’Associació La MaCa es va 
constituir el passat 2016 amb 
la voluntat de promoure i re-
alitzar projectes que ajudin a 

la recuperació, restauració i 
desenvolupament sostenible 
del barri del Rec d’Igualada, 
en base a valors com la co-
operació, la col·laboració, la 
innovació social, el coneixe-
ment compartit, l’ecologia i la 
participació ciutadana.
La primera gran acció de l’As-
sociació va ser la recuperació 
i rehabilitació d’un espai in-
dustrial en desús, per instal-
lar-hi la seva seu social i con-
vertir-lo en un espai creatiu 
multidisciplinari. L’edifici, de 
tres plantes, acull actualment 
diverses empreses i freelan-
ces, totes elles vinculades al 

món del disseny, la cultura, 
el patrimoni i la gastrono-
mia.
Habiten l’Espai Creatiu La 
MaCa, el dissenyador web 
Jordi Carner, la cervesera 
artesana La Lenta, l’empresa 
de turisme cultural Anoia 
Patrimoni, els grafistes Nil 
Morist i Marina Camprubí, 
el dissenyador de produc-
tes digitals Toni Argelich, el 
gestor cultural Roger Mula, 
el dissenyador de moda 
Xavi Grados, la historiadora 
del disseny Isabel del Río i 
l’il·lustrador Xavier Mula.

La MaCa i La Gaspar impulsen la Beca Manel Caro

da oberta al públic que porta 
per títol “Univers Pantone: la 
gestió del color en el cicle de 
vida dels productes” a càrrec 
de Marc Velázquez d’Atlantic 
Devices i Ingrid Holacsek, de 
Pantone Color Institute (Cal 
inscripció prèvia a www.lagas-
par.com)
I finalment, el divendres 21   
a partir de les 7 de la tarda, 
a l’Adoberia Bella es durà a 
terme la festa de cloenda de 
la Gaspar Design Fest on es 
desvetllarà la imatge de la Fes-
ta Major i el guanyador de la 
beca Manel Caro. També es 
podrà veure el nou outfit del 
Tonet el Blanquer. L’activitat 
finalitzarà amb un networking 
entre alumnat i empreses.
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TEATRE / LA VEU 

El cinquè Concurs de 
crítica teatral infan-
til (primària) i juvenil 

(secundària i batxillerat) de la 
Mostra Igualada, coorganit-
zat amb l’associació de crítics 
Recomana, ja té guanyadors. 
El primer premi en la catego-
ria infantil ha recaigut en Jan 
Rodríguez i Rovira, d’11 anys 
i veí de Vilanova del Camí, 
per la crítica de l’espectacle 
Freq’s de la companyia Som-
so, mentre que el primer pre-
mi en la categoria juvenil ha 
estat per Carla Güell i Martí, 
de 14 anys i veïna de Banyo-
les, pel seu text de CALMA! 
de Guillem Albà.
En la categoria infantil, el 
segon i tercer classificats són 
Gabriel Gonzàlez i Llevadot, 
de 8 anys i veí de Sant Feliu 
de Llobregat, per la crítica de 
Baobab. Un arbre, un bolet i 
un esquirol de La Pera Llimo-
nera, i Carla Rodríguez i Ro-
vira, de 7 anys i veïna de Vila-
nova del Camí, per la d’Italino 
Grand Hotel de Companyia 

La Tal. Pel que fa a la catego-
ria juvenil, han quedat en se-
gona i tercera posició Isolda 
Esquerra i Diago, de 13 anys 
i veïna d’Igualada, per la crí-
tica d’Elefant Terrible d’El Eje 
i Produït per H.I.I.I.T., i Ma-
riona Solé i Marimon, de 14 
anys i veïna de Sant Martí de 
Tous, amb un article sobre La 
Dama del musical, una obra 
programada pel Grup de Par-
ticipació Jove dins l’oferta pa-
ral·lela de la Mostra JOVE a 
l’Escorxador.
Els guardons consisteixen en 
un diploma i vals de compra 
dotats en 100, 50 i 25 euros, 
en funció de la classifica-
ció, gentilesa de les llibreries 
igualadines Bureau Vallée, 

Cal Rabell i Llegim...? Lli-
breria. 
Enguany han format el jurat 
els crítics de Recomana Jor-
di Bordes, Iolanda G. Mada-
riaga, Marc Sabater i Núria 
Cañamares i els membres de 
Novaveu (la branca juvenil de 
l’associació) Biel Rossell, en 
la categoria infantil, i Martí 
Rossell, en la juvenil. Les crí-

Jan Rodríguez i Carla Güell guanyen el 5è Concurs 
de crítica teatral de la Mostra Igualada 

Els crítics de Recomana 
han valorat els 3 mi-

llors textos en les cate-
gories infantil i juvenil, 
que es poden llegir als 

webs de la Mostra i 
Recomana

tiques guanyadores es poden 
llegir a les pàgines web mos-
traigualada.cat i recomana.
cat.
La Mostra Igualada i l’As-
sociació Recomana per a la 
promoció de les arts escèni-
ques, integrada per més de 
40 crítics del país, convoquen 
el concurs de crítica teatral 
amb l’objectiu de revaloritzar 

la mirada crítica dels espec-
tadors i fomentar la pràctica 
d’aquest gènere. Per fer-ho, 
els faciliten uns consells bà-
sics sobre com fer una crí-
tica i una plantilla amb els 
diferents camps d’anàlisi. En 
les seves cinc edicions ja han 
rebut més de 350 crítiques 
d’infants i joves assistents a 
la fira.

TEATRE / LA VEU 

Dissabte, un any més, 
arriba la Marató de 
la Tarima. Per tretzè 

any consecutiu, els alumnes 
de l’Escola Municipal de Te-
atre presentaran el seu treball 
en diferents tallers. L’entrada, 
de preu 2,5 euros, és vàlida per 
a tota la jornada i ens permet 
veure totes les actuacions. 
Els diversos grups actuaran 
repartits en quatre blocs, entre 
el matí i la tarda. 
Al matí, al bloc de les 11h. es 
podran veure dues obres: 
- Camí de sortilegis. 
Amb: Bernat Bajona, Blai Car-
rión, Helena Cañadas, Arnau 
Costa, Max Descarrega, Vi-
nyet Llorens, Laia López, Mia 
Malfaz, Joana Margalef, Sira 
Martí, Ovidi Prat, Oleguer 
Prat, Joan Vázquez i Pau Za-
mora.
- Si no us servim, serviu-nos!
Amb: Eric Carrasco, Erik 
Expósito, Carla Gel, Carla 
Giménez, Cori Ginàs, Aina 
González, Laia Pardo, Roc 
Planas, Ona Planas, Aleix 
Poncell, Elba Roca i Ruth 

Sánchez.
Al primer bloc de la tarda, a 
les 4h, podrem gaudir de les 
obres:
- Assassinat als premis
Amb: Joan Baró, Alexei Gra-
nados, Jaume Jorba, Malika 
Khemaïs, Gabriela Labari, 
Júlia Muntané, Abril Palau, 
Roma Pozon, Cesc Romero i 
Marta Salas.
- Sherlock Holmes
Amb: Juan Manel Rueda, 
Omar Herraiz, Roser Carras-
cosa, Elena Romero, Alexan-

der Gómez, Adrián López, 
Franco Martinez, Manu Por-
ras i Isaac Mancebo.
- El petit príncep
Amb: Laia Areny, Laia Borràs, 
Marta Bosch, Ferran Castells, 
Ian García, Isaac Hernández, 
Mariona Prat, Mireia Rivero, 
Judith Robles, Marc Seuba i 
Mariona Vidal.
Al bloc de les 6h de la tarda es 
posaran a escena dues obres 
més:
- Cirqus Magikus
Amb: Quim Amich, Aroa 

Delgado, Claudia Fernández, 
Èlia Graells, Quim Lopez, 
Gina Marsinyach, Irina Pra-
do, Mar Romero, Ester Ros-
sell, Júlia Sala, Ina Saumell i 
Martina Vidal.
- Quan el sol es pon
Amb: Núria Abad, Lucía Bar-
bero, Anna Elvira, Claudia 
Marcos, Ana Melgares, Mar 
Morón, Carla Orts, Ariadna 
Pico, Maria Planell i Javier 
Ruiz.
I per acabar la Marató de Te-
atre, al bloc de 2/4 de 8 del 
vespre es podran veure dues 
obres més.
- Contes impopulars
Amb: Jordi Albertí, Esma-
ragda Bernet, Gerard Far-
rés, Susanna Fàbregas, Josep 
Galtés, Anna Godó, Marina 
Llobet, Mònica Mateu, Beth 
Mauri, Ida Ramon, Susana 
Reguero i Ingrid Romero.
- Pub 14-17
Amb: Vitali Abadal, Gemma 
Casadessús, Carla Garcia, 
Paula González, Emma López
Iona Macià, Jana Monroig, 
Biel Rossell, Andrea Tenllado, 
Laia Torné, Arnau Via, Oriol 
Vilarrúbias i Mar Zenon.

Demà dissabte, XIII Marató de la Tarima
Inscripcions per al curs 
2019-20
Les inscripcions per al curs 
19/20 estaran obertes del 10 
al 21 de juny i per apuntar-se 
caldrà fer-ho a l’Espai Cívic 
Centre de dilluns a divendres 
en l’horari habitual d’atenció 
al ciutadà.
La Tarima ofereix diferents 
cursos de teatre per nens i 
nenes a partir de 6 anys fins 
a persones adultes.
Oferta de cursos:
 - Teatre per a nens i nenes 
(alumnes de 3r a 5è)
Dilluns o Divendres de 17:30 
a 19h
- Teatre per a nois i noies 
(alumnes de 6è a 2n ESO)
Dilluns de 19h a 20:30 o Di-
mecres de 17:30 a 19h
- Teatre per a joves (alumnes 
de 14 a 17 anys)
Dijous (2 grups) de 17:30h a 
19h  o de 19h a 20:30 i Di-
vendres (1 grup) de 19h a 
20:30h
- Teatre per adults (a partir 
de18 anys)
Dijous de 20:30 a 22h
 - Educació especial
Dijous de 17:30h a 18:30h
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MÚSICA / LA VEU 

El DesFOLCa’t, Festival 
de Música Popular i 
Tradicional

de Calaf i l’Alta Segarra arriba 
aquest any a la seva 28a edició. 
El festival, que se celebrarà del 
28 al 30 de juny, reunirà els 
millors grups de folk i conver-
tirà Calaf, un any més, en la 
capital catalana de la música 
popular i tradicional amb una 
tretzena de grups i diverses 
activitats paral·leles. Els caps 
de cartell d’aquesta edició se-
ran el concert Pentakkordeon, 
El Diluvi, Moonshine Wagon 
i RIU. Completen un cartell 
de luxe Sandra Bautista, The 
Denim
Rips, Bucket Brothers, Cafè 
d’Alger, Folkatr3s, DJ Marcel 
Casellas, Cor de Carxofa i Af-
ter Folk JAM Session. A més, 
el festival oferirà un seguit 
d’activitats paral·leles com Mi-
croconcerts de l’alçada d’un 
campanar, el 2n Concurs de 
Música Itinerant al Mercat de 
Calaf i una Matinal de Cultu-
ra Popular. Durant el dissabte 
s’habilitaran diversos espais al 
poble per a les actuacions de 
l’Espai Off.

Alguns dels millors acordio-
nistes del món inauguraran 
el DesFOLCa’t 2019
El DesFOLCa’t tindrà una 
inauguració de luxe amb un 
concert únic i irrepetible que 
reunirà dalt de l’escenari al-
guns dels cinc millors acordi-

onistes del món. Sota el nom 
de Pentakkordeon actuaran a 
Calaf l’escocès Gary Blair; el 
colombià Antonio Rivas, que 
ja ha visitat el festival en més 
d’una ocasió; l’italià Rober-
to Lucanero; el búlgar Petar 
Ralchev i el català Joan Gar-
riga. Antonio Rivas, creador 
de l’espectacle vol presentar 
una paleta de colors i sabors 
de diversos acordions d’arreu 
del món, partint dels colors 
primaris i passant per la di-
versitat de matisos fruit de les 
interaccions musicals dels di-
versos acordionistes.

Els plats forts de la 28a edició
La programació d’enguany 
combina grups d’arreu del 
món en un total de 13 con-
certs.
Escalfaran motors del festival 
els concerts de The Denim 
Rips i Bucket Brothers, que 

tindran lloc el divendres 28 
de juny a la plaça Ravalet. The 
Denim Rips són una “string 
band” totalment acústica for-
mada a Les Borges Blanques. 
Oferiran un concert al més 
pur estil de les formacions de 
música tradicional america-
nes de les dècades del 1930 i 
1940. Bucket Brothers són una 
divertida banda de germans i 
amics que defineixen el seu 
estil com a “roots music selec-
tion”.
En els seus concerts disparen 
a ritme de swing, dixie i rock 
and roll. Tancarà la nit de di-
vendres la proposta After Folk 
JAM Session.
El dissabte 30 de juny obi-
rà la programació el concert 
de Sandra Bautista a la plaça 
CRO (18 h), un dels descobri-
ments de l’actual pedrera mu-
sical catalana, que beu de la 
tradició anglosaxona i també 

d’autors sudamericans, sobre-
tot de Jorge Drexler. A con-
tinuació serà el torn de Cafè 
d’Alger a la plaça de les Eres 
(19 h), que oferiran un reper-
tori de la música chaâbi
i les músiques del sud. Do-
nant-li un so particular can-
taran en català, en francès, en 
àrab i en amazic aconseguint 
que les veus de la polifonia es 
combinin perfectament amb 
el rocksteady rítmic. En aquest 
concert hi participarà la comu-
nitat àrab de Calaf. A la matei-
xa hora a la plaça Gran tindrà 
lloc el concert de RIU, un pro-
jecte de sis joves músics amb 
l’objectiu de treballar i revisitar 
la música popular dels Països 
Catalans.
El plat fort de la 28a edició serà 
el ja esmentat Pentakkoredon 
a la plaça Gran (22.30 h). La 
programació es reprendrà en 
diversos espais a les 00 h. A 

Pentakkordeon, El Diluvi, Moonshine Wagon i RIU, 
els plats forts de la 28a edició del DesFOLCa’t

la plaça Ravalet actuaran els 
Moonshine Wagon, que es ba-
sen en la barreja de “bluegrass 
accelerat i punk acústic”, que 
té les seves arrels en la música 
tradicional d’Anglaterra, Irlan-
da i Escòcia amb influències 
d’estils musicals afroamericans, 
principalment el jazz i el blues. 
Al mateix moment a la plaça 
de les
Eres tindrà lloc Folkatr3s amb 
el seu repertori de ball folk, 
balls de parella i en cercle. A 
cavall de Catalunya i Euskal 
Herria i amb la barreja d’altres 
cultures.
Un dels concerts més esperats 
d’aquesta edició serà El Dilvui, 
a la plaça Ravalet (1.30 h ). El 
grup de mestissatge mediterra-
ni de l’Alcoià acaba de llançar 
el seu nou disc “Junteu-vos” 
(2019 Halley Records), que 
promet ser una revolució del 
seu ja conegut folk festiu, ara 
més arriscat, amb lletres que 
apel·len a la construcció de la 
col·lectivitat, a ajudar-se mútu-
ament i al clàssic “junteu-vos” 
d’Ovidi Montllor. La formació 
segueix amb naturalitat diver-
sos estils musicals, com cúm-
bia, reggae, rumba i folk d’arrel.
Tancarà la programació de dis-
sabte el DJ Marcel Casellas que 
oferirà la seva sessió a les 3 h a 
la plaça Ravalet.
La programació del DesFOL-
Ca’t acabarà diumenge 30 al 
matí a la plaça dels Arbres amb 
una Matinal de Cultura Popu-
lar i el Vermut Glosat a càrrec 
de Cor de Carxofa.

LLIBRES / LA VEU 

La Mostra Igualada ha 
fet entrega, recentment, 
d’un important donatiu 

de llibres nous d’arts escèni-
ques a la Biblioteca Central 
d’Igualada, perquè puguin 
estar a disposició de tothom 
a través del servei de préstec. 
Es tracta d’un lot format per 
una vintena de llibres del ca-
tàleg de l’Associació de Teatre 
per la Infància i la Joventut 
(ASSITEJ) Espanya, d’abast 
internacional, i que enguany 
va ser present a la fira amb un 
estand a la Llotja professional. 

El lliurament del donatiu va 
tenir lloc divendres passat i va 
anar a càrrec del director ar-
tístic de la Mostra, Pep Farrés.
El lot de llibres està format per 
obres de teatre infantil i juve-
nil, així com llibres de teoria 
i pràctica teatral, que serviran 
per ampliar el fons d’aquesta 
temàtica. S’hi inclouen títols 
d’autores de teatre com Itzi-
ar Pascual: Aire de vainilla o 
Suzanne Lebeau: Tres herma-
nitas i El ogrito. Zapatos de 
arena.
Es tracta d’un fons molt espe-
cífic que servirà per apropar 
el món del teatre infantil i 

La Mostra fa un donatiu de llibres de 
teatre infantil i juvenil a la Biblioteca

juvenil a grans i petits, a tra-
vés d’obres que ells mateixos 
podrien representar a l’escola 
o en alguna entitat. La Bibli-
oteca catalogarà els docu-
ments i els posarà a disposició 
de tothom per a la consulta i 
préstec. 
L’abril d’aquest 2019 la Mostra 
Igualada - Fira d’espectacles 
infantils i juvenils va celebrar 
la 30a edició. Precisament un 
dels actes que s’hi van inclou-
re va ser la presentació del 
llibre que en recull la seva his-
tòria, de la periodista Núria 
Cañamares, també disponible 
a la biblioteca.
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TEATRE / LA VEU 

El grup Comediants 
de l’Ateneu Igualadí 
estrenarà aquest diu-

menge a Rubió l’obra L’esti-
uet del senyor Martí. 
Després de cinc mesos inten-
sos de treball, el grup iguala-
dí ja té a punt l’obra còmica 
en dos actes, original de Llu-
ís Coquard. 
Enriqueta Aribau, Cristina 
Riba, Roser Vila, Joan Jorba, 
Joan Ramon Raja i Albert 
Rabell encarnaran els sis 
personatges . Dani Rio s’ocu-
parà del so i llums, amb es-
cenografia de Josep Vilaseca, 
fotografia Roig i regidoria 
Isidre Valls. 
La direcció corre a càrrec 
del capelladí Pep Vallès que 
dirigeix aquest grup con-
juntament amb l’altre elenc 
de l’Ateneu T x Tu que en 
aquests moments està tre-
ballant amb La visita de 
l’inspector i preparant la 
reposició de L’habitació de 
Verònica.  

Enriqueta Aribau, presiden-
ta de Comediants, agraeix 
a l’Ateneu la disponibilitat 
pels espais d’assaig, i expli-
ca que L’estiuet del senyor 
Martí ens presenta el pas 
del temps d’una família, que 
amb la picaresca del seu ne-
bot i la disposició d’un mis-
teriós doctor es rejoveniran 
fins a extrems sorprenents i 
ridículs, plens de situacions 
còmiques que mantindran 
l’espectador atent i divertit 
fins un final ben sorprenent. 
Comediants de l’Ateneu es 
va crear al novembre del 
2014 estrenant la prime-
ra obra “L’amor venia amb 
taxi” i posteriorment “A l’ar-
mari i al llit al primer crit”.     
Comediants de l’Ateneu 
Igualadí que és membre de 
la Federació de Grups Ama-
teurs de Teatre de Catalunya, 
durant les properes setmanes 
presentarà l’obra  a diferents 
poblacions fins arribar finals 
d’agost que tenen previst 
presentar-la durant la Festa 
Major d’Igualada.  

“L’estiuet del senyor Martí”, 
del grup Comediants de 
l’Ateneu, a Rubió

MÚSICA / LA VEU 

El president en funcions 
de la Diputació de Bar-
celona, Marc Castells, 

va lliurar dissabte passat a Vic 
el III premi Oriol Martorell de 
pedagogia musical a la iguala-
dina Pepita Jorba, en reconei-
xement a la seva experiència 
com a docent en l’àmbit d’es-
coles de música i conservato-
ris.
El premi Oriol Martorell, cre-
at pel Patronat de la Fundació 
l’Atlàntida de Vic, reconeix bi-
ennalment aquelles personali-
tats del sector musical que han 
dedicat la seva vida professio-
nal prioritàriament a la peda-
gogia musical des de qualsevol 
del seu àmbit.
Pepita Jorba i Planell va ser di-
rectora de l’EMM d’Igualada i 
subdirectora i secretària aca-
dèmica de l’Esmuc, professora 
associada de la UAB en cursos 
de formació de professora. Ha 
assessorat centres d’educació 
musical i ha participat com a 
professora en el Màster de Di-
recció i Organització de Cen-
tres d’Educació Musical (UAB 

i ESMUC). Va ser professora 
del Departament de Pedago-
gia de l’ESMUC fins al curs 
2012-2013 i ha estat directora 
de l’Escola/Conservatori Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
fins a l’agost de 2015.
En el seu parlament d’agraï-
ment, Pepita Jorba remarcava 
que “com a educadors, hem 
de creure en la nostra capaci-
tat d’influir, conduir i acom-
panyar el nostre alumnat” i 
afegia que “hem de tenir una 
part d’utopia per creure que és 

possible canviar i convertir en 
realitat els ideals”.
De la seva part, el president 
en funcions de la Diputació de 
Barcelona i alcalde d’Igualada 
en funcions, Marc Castells, 
destacava que Pepita Jorba “és 
una persona molt estimada a 
la nostra ciutat” i reblava el 
seu discurs amb el lema “cons-
tància, rigor i profunditat”. 
“Tres paraules -ha dit- que 
defineixen de forma precisa la 
seva manera de fer i de ser”.

Pepita Jorba guardonada amb el III 
premi Oriol Martorell

MÚSICA / LA VEU 

El diumenge 16 de juny 
es donarà el tret de 
sortida a la setena edi-

ció de l’Estival de Jazz a la 
ciutat d’Igualada amb una 
col·laboració amb l’AMJM 
(Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalu-
nya). Es projectarà un docu-
mental que explica els 30 anys 
de trajectòria de l’Associació, 
i seguidament Sabina Witt i 
Manel Fortià ens oferiran un 
concert a duo al passatge Ca-
pità Galí.
Seguirà amb el ja tradicio-
nal cinema a la fresca dijous 
20 a les 22h al pati de l’Ate-
neu Igualadí amb la projecció 
del documental “Thelonious 
Monk: Straight, No Chaser” 
sobre la vida del reconegut 
músic. Divendres 21 a les 
22:30h serà el torn de Iago 
Aguado quartet, que ens pre-
sentarà el seu nou projecte 
“Festina Lente” al pati del 
Museu de la Pell.

Aquest diumenge 
comença la 7a 
edició de l’Estival 
de jazz

Extraordinari. El con-
cert és extraordinari. 
Molta professionalitat, 

molta perfecció, molt entusi-
asme i molta vinculació amb 
el públic. I molta emoció per 
part dels presents.
Interpreten ensalades i ma-
drigals del Renaixement cata-
là. D’entrada pot semblar que 
es tracta d’una música ja molt 
llunyana en el temps i que pot 
costar d’entrar-hi i entendre. 
Però no, hi entres de segui-
da, totes les peces són alegres, 
amb moments de molt senti-
ment, de molta força, i amb 
una interpretació perfecta. 
Ajuda molt els comentaris del 
Xavier Puig sobre les obres 
que interpreten, el temps en 
què han estat escrites, els seus 
autors, que són tots catalans, i 
el tema de cada peça. 
Les ensalades són peces on 
es barreja la música popular i 
també religiosa, d’estils i llen-
gües diferents: castellà, llatí i 
català, amb elements teatrals, 
on s’hi pot trobar diversió, 
ironia i dramatisme. 

Tots els que canten i també 
els que toquen els instru-
ments són joves, el director, 
en Xavier Puig, també. Els 
instruments de La Caravag-
gia, conjunt que acompanya 
el Cor de Cambra, són els 
de l’època renaixentista, els 
antecessors d’alguns actuals. 
Moltes estones la música et 
trasllada a una època encara 
medieval amb cercaviles on 
la gent va saltant i ballant ale-
grament darrere dels músics, 

pels pobles i ciutats d’aquell 
temps. 
La sincronització i perfecció 
de tot el que interpreten, la 
bona entesa que es percep en-
tre els cantants i els músics, fa 
que sigui fàcil no només dei-
xar-se endur per la música, 
sinó també entregar-s’hi del 
tot. 
No és estrany que el Cor de 
Cambra del Palau sigui con-
siderat un dels Cors professi-
onal més prestigiosos de l’Es-

El Cor de Cambra del Palau de la Música i La Caravaggia 
van oferir un concert apassionant a Sant Magí

tat espanyol. Va ser creat per 
l’Orfeó Català l’any 1990 amb 
la missió de difondre la músi-
ca coral universal, promoure 
la recuperació del patrimoni 
musical català i fomentar la 
nova creació. 
Són uns professionals extra-
ordinaris. Felicitats per un 
tan bon treball. Les Nits Mu-
sicals de la Brufaganya està 
posant cada vegada el llistó 
més alt. 

Montserrat Rumbau



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
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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

 

Més instantànies que documenten la Memò-
ria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en 
dècades anteriors a la fundació de l’Agru-
pació Fotogràfica.

VISTA DEL PASSEIG DE LES CABRES, ANTIGA-
MENT ANOMENAT “PASSEIG DE LA LLIBERTAT” 
I ALTRES NOMS. 
Es veu, a la dreta, una secció de la Divina Pastora (de 
dos pisos), i la font històrica al centre; tot en una exten-
sió que s’obre a l’embolcall paisatgístic proper (Vilano-
va i La Pobla).

Fotografia de les primeries del segle XX. Una imatge 
d’autor desconegut; també potser atribuïble al Taller 
Fotogràfic del barcelonès J. Vilà, que va dedicar diver-
ses fotografies a la nostra ciutat.

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.

MÚSICA / LA VEU 

La Coral Gatzara va inau-
gurar divendres passat 
l’exposició del 50è ani-

versari a la sala d’exposicions 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada, on es pot veure un extens 
resum fotogràfic de l’historia 
de la coral. L’exposició es pot 
visitar fins el dia 27 de juny.
Dissabte va tenir lloc el concert 
de final de curs al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu, on tots els grups 
varen cantar les cançons que 
han après aquest any. El mo-
ment  més especial va ser quan 
tots els grups, famílies i ex can-
taires van interpretar la cançó 
commemorativa dels 50 anys 
de la coral, titulada Vitamina 
G. Aquesta ha sigut musicada 
per Pol Requesens, amb lletra 
de Jordi Còdol i sota la direcció 
de Montserrat Roset, ambdós 
ex cantaires i ex monitors de la 
coral.
Al finalitzar el concert, es va 
lliurar a cada família un llibre 
infantil amb un recull de di-

buixos dels infants de la coral, 
amb el muntatge i  text de Bet 
Farrés, on es mostra el seguit d’ 
activitats més emblemàtiques 
de la coral durant el transcurs 
de l’any. 
Seguidament, al pati del Mu-
seu de la Pell, es va dur a terme 
el sopar d’aniversari que va re-
unir més de 250 persones entre 

La Coral Infantil Gatzara acaba el curs celebrant 
el 50è aniversari

famílies, ex cantaires, ex moni-
tors i moltes persones que han 
format part de la coral durant 
aquests anys. En el transcurs 
del sopar elaborat pel Restau-
rant Somiatruites, es va fer un 
reconeixement als fundadors 
de la coral, així com a tots els 
monitors i pares de la junta 
que n’han format part. La festa 

va finalitzar amb el concert del 
grup Karaokesband i dj Texas 
que van fer cantar i ballar a tots 
els assistents.
La Gatzara finalitzarà aquest 
curs tant intens d’activitats 
amb unes colònies a finals de 
juny i en motiu de l’European 
Ballon Festival realitzarà un 
concert dins d’un Iglú de vent.

El 1994 AUGA iniciava 
la seva trajectòria i Pau 
Llacuna publicava el 

llibre “Itineraris per Igualada 
Volum 1” i donava la sego-
na classe de l’Aula d’Extensió 
Universitària de l’Anoia. Di-
lluns passat, vint-i-cinc anys 
després, Pau Llacuna repetia la 
xerrada sobre el modernisme 
aquesta vegada a l’Ateneu.
Una classe que va interessar i 
agradar molt als assistents i on 
Pau Llacuna va fer encendre 
els llums del teatre per expli-
car-ne l’estructura metàl·lica i 
la soldadura de l’allargament 
de les columnes en la reparació 
de l’edifici desprès de l’incendi 
de desembre de 1909. La con-
ferència va ser un repàs breu 
però intens a la vuitantena d’ 
edificis modernistes conser-
vats a Igualada.
I el proper dilluns, per acabar 
el curs, Carles Riera explicarà 
l’origen i significat dels nostres 
cognoms. Un tema que Carles 
Riera ha presentat a molts llocs 
i on ha interessat.

Pau Llacuna i el 
Modernisme a 
Igualada



Sortida escolar

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La foto té més de cent anys. Fou 
feta allà pels anys 12, o 14, del 
segle passat. És una còpia més 

moderna. Recull una sortida dels 
alumnes de l’Escola Pia d’Igualada, 
a l’ermita de Sentfores (Sant Martí 
de Tous). Malauradament, dels que 
surten al retrat,  ja ningú resta entre 
nosaltres. 
A “Can Colapi” tenien en aquella 
localitat anoienca la finca de l’Euca-
ria, o sia que, no era estrany que els 
alumnes visitessin aquells paratges 
de la comarca.
El lloc de Sentfores (com escriuen 
alguns) ja era esmentat en el 1096. 

Sembla que, en una capella romà-
nica s’hi venerava ja una imatge 
de fusta policromada, de la Verge, 
que ara esta custodiada al Museu 
Episcopal de Vic. Al llarg dels anys 
(1656, 1954 i 1943) s’han fet refor-
mes i noves obres al santuari, que té 
a tocar un habitatge pels masovers.
S’han editat moltes versions dels 
Goigs de Nostra Senyora de Sent-
fores, que és molt visitada, en  els 
Dilluns de Pasqua florida, amb mo-
tiu del tradicional Aplec, a l’entorn 
d’aquell santuari marià, de la nostra 
comarca. 
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LLIBRES / JAUME SINGLA 

Dimarts, a les 7 de 
la tarda, la llibreria 
Aqualata acollirà la 

presentació del llibre Maria, 
guerra i pau, de Josep Moner. 
L’acte, que comptarà amb la 
presència de l’autor, serà pre-
sentat per Jaume Singla, pe-
riodista.
Josep de Moner és periodista, 
director teatral, actor i activis-
ta cultural amb àmplia pre-
sència a Barcelona -on viu- i al 
Pallars Sobirà –on hi conserva 
un habitatge- i des  que es va 
acollir a una semijubilació ha 
tingut temps de publicar dos 
llibres. Per conèixer una mica 
més a aquest escriptor i saber 
coses del seu llibre hi hem 
mantingut una conversa.

Què el va portar a escriure 
Maria Guerra i Pau?
L’any 2010 el meu pare hau-
ria complert cent anys i vaig 
sentir la necessitat de fer-li un 
petit homenatge. Ho vaig fer 
en forma d’un opuscle sobre la 
guerra civil al Pallars que vaig 
editar i distribuir personal-
ment. Allò em va despertar el 
cuquet literari i em vaig matri-
cular a l’escola d’escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès on em va-
ren tutelar el meu primer lli-
bre El mirall del Ventolau que 
vaig dedicar al record del meu 
fill que va morir en un acci-
dent de moto. Tenia necessitat 

de treballar la documentació 
del meu pare sobre la guerra 
civil i ho vaig treballar amb 
la novel·la Maria, guerra i 
pau, narrada en primera per-
sona per una nena d’Olp que 
es veu afectada per la guerra 
civil espanyola. En el llibre re-
cupero el llenguatge pallarès i 
les feines del camp tal com es 
feien en aquells anys que, de 
fet, són bastant iguals de com 
es fan ara. Hi vaig abocar els 
meus coneixements derivats 
de deu anys treballant la terra 
tots els estius. Amb les novel-
les ens retrobem i recuperem 
la memòria i així agafem for-
ces per encarar el futur.

El més difícil ha estat po-
sar-se en la pell d’una nena 
de deu anys?
Sense cap mena de dubte és 
un repte, però crec que l’he 
superat molt bé. He aprofitat 
el testimoni de la meva tia 
Montserrat i d’altres dones 
que varen viure aquella època. 
També hi he bolcat molts ele-
ments de la meva pròpia vida, 
sense que sigui cap mena d’au-
tobiografia. M’ha servit per a 
treure la meva part femenina. 

Un personatge tan poc agra-
ït com la mare de la Maria és 
basat en una persona real?
La Remei necessitava un sal-
conduit per buscar al seu ger-
mà presoner en un camp de 
concentració franquista. Això 

l’obliga a ser amable amb un 
capitost falangista, com els va 
passar a moltes persones –ho-
mes o dones- en aquella èpo-
ca. No és un personatge real, 
és una situació més comú del 
que ens pensem.

Al llibre hi ha una important 
tasca de recuperació de la 
parla pallaresa.
Hauria estat incomprensible 
que una nena de deu anys 
que mai havia sortit del Pa-
llars parlés un català norma-

tiu. Parla un pallarès molt 
comprensible per a tothom i 
per si de cas hi he afegit unes 
pàgines al final amb la defi-
nició de les paraules menys 
convencionals. Si hom llegeix 
Llorenç Vilallonga s’impregna 
de paisatges, costums i llen-
guatge mallorquí. Si hom lle-
geix Ferran Torrent passa el 
mateix amb el valencià. Amb 
la Maria he volgut que la llen-
gua, els paisatges les feines i 
els costums d’aquell petit racó 
de la punta nord-oest de Cata-

Josep de Moner: “Amb les novel·les ens retrobem, recuperem la 
memòria i agafem forces per encarar el futur”

lunya passi a ser part del pai-
satge d’una novel·la pallaresa. 
Però amb una visió nova, vis-
cuda des de dins. Sabent que 
el color vermell només pot ser 
“roi”. Sabent que per referir-se 
a mi només pot ser “a jo”.

Qui va ser el comte Hug Ro-
ger?
Quan la guerra civil de Cata-
lunya, després del Compro-
mís de Casp, els pagesos de 
remença es posaren al costat 
de Joana Henriques i Ferràn 
VII que havien demanat ajuda 
al rei de França atorgant-los el 
Roselló i la Cerdanya. Quan 
aquests guanyaren la guer-
ra contra la Generalitat, Hug 
Roger fou condemnat a mort 
però indultat per Ferran II. 
En retornar a la llibertat, Hug 
Roger puja a Olp i es declara 
príncep del Pallars pensant en 
ampliar el país. Quan comen-
ça a ser fort, Ferran II amb 
ànim de venjança i ajudat pel 
comte de Cardona li fan la 
guerra i el vencen. Si hagués 
guanyat, avui Catalunya seria 
un estat independent com ho 
és Andorra. Hug Roger va re-
sistir quatre anys pres a la pre-
só de Xàtiva, on va morir.
Cada any als voltants del quin-
ze d’agost fem representacions 
a diversos pobles del Pallars 
Sobirà. Aquest any comencem 
el dia 12 d’agost a Rialp, el 13 
a Llavorsí, el 14 a Peramea, el 
15 a Olp i el 16 a la Vall d’Asua.



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

“Sinuós 2”, una preciosa mirada fluctuant a una 
Natura viva quasi inapreciable

Novament, Anna Carretero ens convida aquest 
mes, a la sala de l’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova, a descobrir i enlluernar-nos amb un 

altre capítol de les seves realitzacions artístiques; això 
és, la seva última col·lecció de pintures aplegades sota 
el reclam de “Sinuós 2”, el que equival a fluctuant u 
ondulant.
“Sinuós 2” pren com a punt de partida la passada es-
tació estiuenca, moment en què sí bé “Sinuós” venia 
de lluny (de la primera dècada del 2000) i sempre ha-
via estat implícit encara que recòndit; per a aquesta 
ocasió, es tractava de relatar la seva personal mirada 
a la Natura des d’una proposta en què la claredat, les 
llums, els colors i les textures -en aquest cas sobre car-
tró que li permet treballar en capes i traçar diversos 

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

PUNTES DE COIXÍ, 
MANUALITATS I 
GANXET
Mostra de les feines que han fet 
les alumnes dels tallers de puntes 
de coixí, manualitats i ganxet.
Del 9 al 22 de juny a la Sala de 
l’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt

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 DIS-
SENY 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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va trobar el seu llenguatge pictòric i una manera par-
ticular d’expressar la seva pròpia identitat. Ben aviat, 
va situar l’espai pictòric a la Natura, bo i convertint-la 
en la protagonista absoluta; mentre que el temps pic-
tòric venia donat per les hores de llum de les tardes, 
especialment dels dies d’Estiu als camps propers a la 
masia familiar.  
En conseqüència, és de manera introspectiva que 
Carretero pinta els seus paisatges des dels més quimè-
rics fins als que formen part del seu entorn més pro-
per. Així, el seu procés creatiu passa per reconèixer-se 
a partir del descobriment d’uns potencials –no gens 
pretensiosos- pels quals experimenta, descobreix, crea 
o inventa en un transitar lliure de pautes normatives 
que l’aboquen a estadis d’una feliç interpretació dels 
seus sentiments envers la Natura. I, avui quan ja porta 
presentades quatre col·leccions en un recorregut per 
Igualada i comarca, Vielha i Barcelona; en conjunt, la 
seva obra, a més de ser el despertar de nous camins de 
l’art, és preciosa, càlida, límpida i sobretot molt can-
dorosa .

relleus- guanyarien terreny a qualsevol motiu temàtic. 
Això és, un major abast en el domini de la tècnica i 
l’ús dels materials havia de permetre inequívocament 
poder fer més visibles elements i motius que con-
tràriament podrien passar desapercebuts. El resultat 
s’assenta, en definitiva, a explorar i / o transformar 
plàsticament aquelles emocions que emergeixen anti-
cipadament del seu interior després d’unes puntuals 
mirades als paratges naturals.
Aquí, efectivament, una magnífica col·lecció d’una 
vintena de pintures a l’oli se sumen a posar en valor 
la importància que per a Carretero té la pròpia Na-
tura; aquell embolcall natural del qual n’ha volgut 
fer-se pròpies diverses figuracions i representacions 
que s’amaguen i apareixen -com si d’un joc alegre i 
sensorial es tractés- entre delineacions dibuixístiques, 
traços i pinzellades, convidant a l’espectador a apro-
ximar-se a uns insospitats imaginaris pictòrics que, si 
més no,  brollen d’autèntics escenaris de Natura. En 
aquesta obra, doncs, no és difícil d’endevinar la gran 
passió de l’artista per la seva realització creativa: real-
ment, i en paraules seves, s’obté que en l’acte de pintar 
el binomi espai-temps l’empenyen a una particular 
manera de ser artísticament o el que es correspon amb 
una intrínseca manera d’idear la vida. 
Cronològicament, des d’aquell dia en què va sentir per 
primera vegada la necessitat d’agafar un pinzell i donar 
forma als estats i sensacions quotidianes han passat ja 
molts anys. Ella, però, en l’àmbit de les competènci-
es pictòriques és plenament autodidacta, atès que ha 
après experimentant i ha pintant allò que veia; apre-
nent, de retruc, a pintar tot allò que sentia. A mitjan 
dels noranta va començar a experimentar amb els olis; 
i, no va ser fins al 2011 que, amb la col·lecció “Sinuós”, 



Cal Figueres.

DILLUNS 17

CONFERÈNCIA
Igualada 

Carles Riera. “Com ens diem? Notes so-
bre antroponímia” D’on venen els nostres 
cognoms? L’antroponímia és la branca de 
l’onomàstica que estudia l’origen i el signifi-
cat dels noms propis de persona (cognoms 
o llinatges)... Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

DIMARTS 18

CINEMA
Igualada 

Projecció del documental “El Retratista” 
(2013) d’Alberto Bougleux i de Sergi Ber-
nal. Història d’un mestre català afusellat a 
l’inici de la guerra civil espanyola. La me-
mòria perduda i el llegat pedagògic reapa-
reixen després en els treballs d’exhumació 
d’una fossa comuna l’any 2010 a Burgos..
Dimarts a les  7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

MÚSICA
Igualada 

Festa de la música - Concert a la fresca a 
càrrec d’alumnes, grups de cambra i com-
bos de l’ECMMI.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre a l’Escola 
Municipal de Música

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Maria, guerra i pau” 
de Josep de Moner. Presentarà l’acte Jaume 
Singla. Es comptarà amb la presència de 
l’autor.
Dimarts  a 2/4 de 8 del vespre a  la Lli-
breria Aqualata.

DIMECRES 19

CLUB DE LECTURA
Igualada 

DIVENDRES 14

HORA DEL CONTE 
Igualada 

“La família d’Eleyó”, a càrrec d’Estefania 
Ostos Eleyó és un lleó molt estimat dins 
la família però li falta alguna cosa impor-
tant... l’ajudareu a trobarla? 
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TALLER 
Igualada 

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

DISSABTE 15

MARATÓ DE TEATRE 
Igualada 

XIII Marató de la Tarima. Els alumnes de 
l’Escola Municipal de Teatre d’Igualada 
presentaran els treballs de final de curs al 
llarg de tota la jornada.
Dissabte durant tot el dia al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

DANSA 
Igualada 

Mostra de dansa i teatre musical d’Atrezzo.
En els diferents espais del teatre diverses 
actuacions i tallers.
Dissabte durant tot el dia al Teatre de 
l’Aurora.

CLUB DE FILOSOFIA 
Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un 
text filosòfic. En aquesta ocasió “21 lliçons 
per al segle XXI”, de Yuval N. Harari
Dissabte a les 11 del mati de la Biblioteca 
Central.

MÚSICA 
Capellades 

Concert d’Estiu amb  Gil Sisquella, piano 

i Albert Giménez, piano acompanyant  Fi-
nalista del 29è Concurs Internacional Pa-
per de Música de Capellades
Dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Pa-
per de Música.

DIUMENGE 16

ESTIVAL DE JAZZ 
Igualada 

Projecció del documental “30 anys de 
l’AMJM” i concert-vermut amb Sabina 
Witt i Manel Fortià duo. Celebrarem els 
30 anys de l’Associació de Músics de Jazz i 
Música Moderna.
Diumenge a les 12 del migdia a Artèria/
passatge del Capità Galí.

DANSA 
Igualada 

“Igualada, la història en dansa”. Amb mo-
tiu de la celebració del 35è aniversari de 
treball amb infants i joves, l’Aula Escola de
Dansa ofereix de nou l’espectacle Igualada, 
la història en dansa.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Piera 

Espectacle El circ amb l’actuació de tots els 
alumnes de l’Aula Municipal de Música.
Taquilla inversa destinada íntegrament a 
l’ONG Pallapupas 
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Teatre 
Foment.

MÚSICA 
Masquefa 

Masquefa sona bé. Concert del Quintet 
quatre+1 que oferiran “Entre danses”
Diumenge a les 6 de la tarda a la Rogelio 
Rojo.

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

Actuació de la coral Polifònica de Vilafran-
ca, dirigida per David Hernández Urpí i 
acompanyats al piano per Miquel Villalva 
Castell, amb el seu espectacle “Sons d’aquí, 
sons d’allà”
Diumenge a les 6 de la tarda a l’auditori 

Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans 
de tots els temps. Lectura de “Mitja vida” 
de Care Santos.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CLUB DE LECTURA
Capellades 

Trobada de persones que han llegit el 
mateix llibre per comentar-lo. En aques-
ta ocasió “El cel és blau, la terra blanca” 
d’Hiromi Kawakami..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig.

DIJOUS 20

CONFERÈNCIA
Igualada 

“El retaule de Santa Maria de Rubió”.
Conferència sobre aquesta obra excepcio-
nal del gòtic català, a càrrec de la Dra. Rosa 
Alcoy, catedràtica d’història de l’art a la UB 
i experta en pintura medieval.,
Dijous a les 6 de la tarda a l’Adoberia Be-
lla.

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “El jugador”, de F. Dostoievski
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

MÚSICA
Igualada 

Jam dels acordions diatònics de l’Aula de 
Sons Una trobada organitzada per la sec-
ció d’acordió diatònic de l’Aula de Sons, 
oberta a tot músic tradicional,
Dijous a 2/4 de 9 del vespre al bar Les 
Cotxeres dels Moixiganguers.

ESTIVAL DE JAZZ
Igualada 

Cinema a la fresca. amb el documental 
“Thelonius Monk: Straight, no chaser”.
Entrada lliure
Dijous a 2/4 d’11 de la nit a la pista de 
l’Ateneu.

AGENDA
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Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

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

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

2X1

la premsa de casa



Elton superstar
Estrena • Rocketman

RAMON ROBERT / 

En menys d’un any, el cinema 
britànic ha homenatjat a dues 
de les seves icones musicals més 

populars. Primer amb Bohemian Rhap-
sody, consagrada al grup Queen i més 
concretament al seu líder escènic i vo-
cal, Freddie Mercury. Arreu, la pel·lí-
cula ha recaptat 900 milions de dòlars, 
una autèntica barbaritat. I ara ens ar-
riba Rocketman, biopic concentrat en 
la vida i obra de Reginald Kenneth 
Dwight, artísticament conegut com 
Elton John. Ha costat fer-la 40 milions 
de dòlars, i per ara ja porta recaptats 
140 milions , i això que només porta 
14 dies en cartell.
Compositor, pianista i cantant nascut a 
un suburbi de Londres, Pinner, a l’any 
1947, Elton John ha escrit (gairebé 
sempre amb la complicitat del lletrista 
i poeta Bernie Taupin, que a la pel.lícula 
té un paper fonamental) algunes de les 
millors cançons britàniques dels darrers 
50 anys. De fet, amb l’excepció de les 
parelles Lennon & McCartney i Jagger 
& Richard, no hi ha hagut un tàndem 
més exitós en el específic camp de la 
cançó popular del segle XX. Després de 
The Beatles i The Rolling Stones, Elton 

John ha estat el músic britànic de major 
nombre de vendes discogràfiques.
Realitzada per Dexter Fletcher (que 
també va dirigir Bohemian Rhapsody, 
encara que els crèdits indiquin un al-
tre autor), Rockeman atén per igual a la 
vida i a la música del gran Elton John. 
A la infància coneixem a un nen dotat 
per la música, però menyspreat pels 
seus propis pares. Tot seguit sabrem de 
la seva dificultat per obrir-se camí en el 
negoci musical, alhora que descobreix 
la seva homosexualitat. Més endavant 
vindran els primers èxits artístics, co-
neixerem les seves mancances efectives 
(un pot assolir el cim de la fama i al-
hora sentir-se molt sol), veurem la seva 
creixent extravagància com a showman 
i una cada vegada més nociva addicció 
al alcohol i les drogues.
Produïda pel propi Elton John, Rocket-
man és una magnífica pel·lícula musi-
cal i biogràfica. En dues hores no es pot 
abastar una vida sencera, però el guió 
és prou honest i la realització sufici-
entment plausible i dinàmica com per 
aconseguir una pel.lícula per igual re-
comanable als amants del cinema com 
als admiradors del personatge, sens 
dubte una de les figures claus de la mú-
sica pop dels darrers anys.

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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Embolics sentimentals
Estrena •  Clara y Claire

RAMON ROBERT / 

Molt llegida a França, la novel-
la de Camille Laurens Celle 
que vous croyez ha estat ara 

portada al cinema per Safy Nebbou, 
guionista i realitzador francès. Es tracta 
d’un drama sentimental sobre els em-
bolics informàtics i les noves parado-
xes originades per aquest nou element 
anomenat Internet. La pel·lícula porta 
el títol de Clara y Claire, fent referència 
a la doble identitat d’una dona.
En la pel.lícula, Juliette Binoche carac-
teritza  a Clara, una professora divorcia-
da, de més de 50 anys, la qual es crea un 
perfil fals de Facebook d’una noia de 24 
anys. Penja una foto d’una noia maca a 
Internet i diu que és ella. A la xarxa es 
fa amic de l’amant d’una estimada ami-

ga seva.  Comencen a intercanviar mis-
satges i la seva amistat virtual evoluci-
ona en una falsa història d’amor. Clara 
s’enamora de Chris, i ell està enamorat 
d’aquest perfil fals. L’embolic no ha fet 
més que començar... 

Homes de negre
Estrena •  Men in black international

RAMON ROBERT/ 

Com ja sabem gràcies als tres 
títols anteriors, els Homes 
de Negre sempre han prote-

git la Terra dels paràsits i brivalls de 
l’univers. En aquesta quarta aventu-
ra, (Will Smith i companyia han es-
tat substituïts per actors més joves), 
els MIB s’enfrontaran a una amenaça 
encara major: un talp dins de l’orga-
nització dels Men in Black. L’orga-
nització que regula la immigració 
intergalàctica al nostre planeta comp-
tarà amb dos nous agents: la Agent M 
(Tessa Thompson) i el Agent H (Chris 
Hemsworth).
Aquest nou film de la nissaga Men in 
Black torna a basar-se en els perso-

natges creats per Lowell Cunningham 
en els seus còmics. A més dels citats 
protagonistes, a la pel.lícula hi tenen 
paper secundari alguns actors de molt 
prestigi, cas de Liam Neeson i Emma 
Thompson.



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..

MEN IN BLACK INTERNATIONAL
Estats Units. Comèdia de ciència-ficció. De F.Gary Gray. 
Amb Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, 
Rebecca Ferguson, Emma Thompson.
Els Homes de Negre sempre han protegit la Terra de l’escò-
ria de l’univers. En aquesta nova aventura, s’enfrontaran a la 
seva major amenaça fins a la data: un talp dins l’organitza-
ció MIB. Adaptació cinematogràfica dels còmics de Lowell 
Cunningham. 

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. 

LA DECISION
Iraq. Drama. De Mohammad Al Daradji. Amb Zahraa 
Ghandour, Ameer Jabarah.
El 30 de desembre de 2006, Bagdad celebra una de les més 
sagrades festivitats musulmanes. Al matí, Sara entra a l’esta-
ció amb la intenció de perpetrar un atemptat suïcida. Sem-
bla vacil·lar davant la perspectiva de detonar la bomba, però 
està determinada a arribar fins al final. Però sorgeix una 
trobada incòmode amb Salam, un venedor extremadament 
loquaç.

CLARA I CLAIRE
França. Drama sentimental. De Safy Nebbou. Amb Juliette 
Binoche, Charles Berling, Nicole García.
Clara, una professora divorciada i ja madura, es crea un per-
fil fals de Facebook d’una noia de 24 anys. Penja una foto 
d’una noia maca a Internet i diu que és ella. A la xarxa es fa 
amic de l’amant d´una estimada amiga,  Els dos comencen 
a intercanviar missatges i la seva amistat virtual evoluciona 
en una falsa història d’amor. Clara s’enamora de Chris, i ell 
està enamorat d’aquest perfil fals.. 

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 

ROCKETMAN 
Dv: 20:30
Ds: 17:00/19:30
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 20:00 (VOSE)

CLARA Y CLAIRE 
Dv: 18:15
Ds: 22:00
Dg: 19.30
Dll: 17:15
Dc: 18:30
Dj: 17.45 (VOSE)

1/MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 14:30/17:00/19:30/22:00
1/MEN IN BLACK: INTERNATIONAL 
3D 
Dg: 12:00

2/X-MEN: FENIX OSCURA
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:30/20:00/22:20
Dg: 12:15/14:45/17:30/20:00/22:20
Dm: 17.30/22:20
2/X-MEN: FENIX OSCURA (VOSE)
Dm: 20:00

3/ ROCKETMAN  
Dv a Dj: 18:00
3/ EL SOTANO DE MA
Dv a Dj: 20:20/22:45
3/ MR LINK. EL ORIGEN PERDIDO  
Ds i Dg: 15:45
3/ VENGADORES: ENDGAME  
Dg: 12:30

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

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/ MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
Dv Dll Dc i Dj: 18.30/21:00
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:00/16:00/18:30/21:00
Dm: 18:30
6/ MEN IN BLACK (VOSE)
Dm: 21:00

7/ EL SOL TAMBIEN ES UNA ESTRE-
LLA 
Dv Dll Dc i Dj: 18:25/20:30/22:35
Ds: 16:20/18:25/20:30/22:35
Dg: 12:10/14:15/16.20/18:25/20:30/2
2:35
Dm: 18:25/20:30
7/ EL SOL TAMBIEN ES UNA ESTRE-
LLA (VOSE)
Dm: 22:35

8/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU 
Dv i Ds: 17:10
Dg: 12:30/17:10
8/JOHN WICK: CAPITULO 3
Dv a Dj: 19.10/21:45
8/MIA Y EL LEON BLANCO
Dg: 15:00
8/LO DEJO CUANDO QUIERA
Dll a Dj: 17:10

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

SALA PETITA
MEN IN BLACK  INTERNATIONAL
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:30/18:40/20.50
Dg: 16:30/18:40/20.50

EL DIA QUE VENDRÁ   
Ds i Dg: 18:00
LA DECISIÓ   
Ds i Dg: 19:40

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

Preparació Cambridge 
FIRST CERTIFICATE 
amb examen final de juliol

ntreangles com

amb examen final de juliol

Preparació Cambridge Preparació Cambridge 

amb examen final de juliolamb examen final de juliolamb examen final de juliol
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Futur laboral

50 |  

Què en pensen els joves 
de la comarca sobre el 
capitalisme i el consu-
misme? I sobre les reli-

gions? Què els sembla el feminis-
me? Aquests són alguns dels temes 
que, des de La Veu de l’Anoia, hem 
anat parlant amb els alumnes de 
diversos instituts de la comarca. 
En aquest espai els joves donen la 
seva opinió sobre la temàtica que 
correspongui en cadascun del pro-
grames.
Aquesta cinquena edició, amb 
alumnes de l’Institut Milà i Fonta-
nals com a protagonistes, parlem 
de com veuen el seu futur laboral, 
i aquestes són algunes de les re-
flexions que han aportat. Primer 
parlem amb un grup format pel 
Roger, la Najat, la Marina, l’Òscar 
i l’Aïda. Aquestes són algunes de 
les seves respostes.

Últimament hi ha hagut un res-
sorgiment de la formació profes-
sional. De totes maneres, creieu 
que encara hi ha qui els considera 
estudis menors?
El Roger creu que sí, que encara hi 
ha molta gent que pensa que els ci-
cles formatius són estudis menors, 
però al mateix temps diu que “des 
del meu punt de vista, estan sufici-
entment qualificats perquè un cop 
els acabem, puguem anar a un lloc 
de treball correcte i sense necessitat 
de passar per la universitat”.
Per la seva banda, la Marina diu 
que la gent ara ja tria aquests estu-
dis perquè els agrada, a diferència 
d’anys enrere que potser ho feien 
perquè no sabien què fer.
I l’Aïda afegeix que “encara hi ha la 
gent gran que pensa que si no tens 
el batxillerat encara et manca quel-
com”.

Què us ha portat a triar la forma-
ció professional? 
L’Òscar ja ho tenia ben clar abans 
de començar, “el meu pare treballa 
d’electromecànic i jo també m’hi 
vull dedicar”, explica. “Aquests es-
tudis em permeten fer exactament 
tot allò que vull fer i si després de-
cideixo fer una carrera, aquest tam-

bé és un camí”. La Najat, per la seva 
banda, diu que volia fer un grau 
mitjà per després poder fer un su-
perior. Ella té clar que vol estudiar 
administració i en aquest sentit li 
és millor estudiar un grau que fer 
batxillerat.

Hi ha graus per nois i graus per 
noies?
L’Aïda, que estudia infermeria, ex-
plica que la gent més gran potser 
encara té aquesta visió, però que 
per ella “no té res a veure el sexe 
d’una persona amb el grau que vul-
guis estudiar”. L’Òscar, que estudia 
automoció, explica que a la seva 
classe aquest any no hi ha noies, “és 
veritat que costa que hi siguin elles, 
però poden entrar-hi perfectament, 
només faltaria”. I la Marina senten-
cia, “no és qüestió de sexe, és qües-
tió de gustos”. 

Estudieu el que voleu o a casa tam-
bé han influenciat una mica?
“Jo vaig escollir aquest grau per-
què m’apassionava i a més el sector 
de l’electrònica està creixent molt”, 
explica el Roger. L’Aïda, per la seva 
banda, diu que a casa sempre l’han 
insistit en estudiar el que realment 
la motiva, sense pensar en si té mol-
tes o poques sortides professionals. 
I aquest és el mateix cas de la Najat. 

Quins plans de futur teniu?
El Roger, que aquest any acaba el 
grau superior, està dubtant entre fer 
un altre grau superior o començar 
una carrera universitària. “Al ma-
teix temps, sé que després de fer el 
grau, si ho volgués, podria comen-
çar a treballar ja”, remarca. Molts 
dels estudiants del Milà i Fontanals, 
de fet, combinen les pràctiques la-
borals amb els estudis. “El món la-
boral és exigent, amb molta compe-
tència”, considera la Marina. 

I amb aquesta reflexió ens acomi-
adem dels primers alumnes per fer 
un segon debat al taller d’automo-
ció. En aquest espai, ens acompa-
nyen la Núria, la Noelia, en Gorka, 
el Roc, la Cristina i Yhoset. 

Què us aporta estudia un cicle for-
matiu?
La Cristina considera que estudiar 

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

“A casa sempre 
m’han animat a 
estudiar el que 

realment em 
motiva, sense 

pensar en sortides 
professionals”

Antoni DeFebrer
Presentador 

d’Els Joves tenim Veu

L’Institut Milà i Fonta-
nals d’Igualada va ser 
inaugurat l’any 1975 i 
actualment compta 
amb un ventall formatiu 
de batxillerats, 25 cicles 
formatius (grau mitjà i 
superior). És el 3r centre 
amb més alumnes de 
grau de Catalunya.

Col.labora:

Patrocina:

Institut Milà i 
Fontanals
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un grau t’obre moltes portes, de te-
nir l’oportunitat, pràcticament des 
del primer dia, d’estar en contacte 
amb el món laboral. “Si m’agrada on 
treballo i després em vull seguir for-
mant, ja tindré temps de començar 
una carrera”, afirma la Cristina. El 
Roc està d’acord amb la seva com-
panya, “ara que he tastat els estudis 
d’esports, ara encara estic més con-
vençut que vull estudiar INEFC”. El 
Gorka, que fa electromecànica, diu 
que “el que jo vull estudiar estava 
aquí, per això em vaig decantar per 
la formació professional”. 

Com veieu el món laboral ara que 
esteu a un pas d’entrar-hi?
“Crec que hi ha alguns oficis en què 
ara mateix hi falta gent, pel motiu 
que sigui”, diu en Gorka. Per la seva 
banda, la Noelia creu que quan una 
cosa es posa de moda, tothom la 
vol fer i a vegades la gent s’oblida 
d’estudiar o treballar d’allò que re-
alment els agrada i està al seu abast. 
En la mateixa línia va la Núria, “no 
crec que hi hagi cap sector en què 
es pugui dir que està saturat”. I afe-
geix, “ara mateix el món tecnològic 
està molt reconegut, però d’aquí 
no massa potser canvia la cosa i hi 
haurà un nou sector en auge”. 

Teniu esperança de treballar d’allò 
que ara esteu estudiant?
La Cristina té molt clar que sí. “Ara 
mateix la integració social està molt 
demanada, però encara estem en 
desavantatge amb la gent que es-
tudia algun grau universitari, està 

millor considerat a l’hora de buscar 
feina que una persona que hagi fet 
formació professional”. 
Acaba el Yhoset dient que “m’agra-
daria començar a treballar per tal 
de poder ajudar a la meva mare”. 
I aquí acabem una nova edició d’Els 
Joves tenim Veu, en què hem parlat 
amb els alumnes de l’Institut Milà i 
Fontanals sobre les perspectives de 
futur i l’evolució de l’ensenyament 
i el reconeixement de la formació 
professional al conjunt de Catalu-
nya.  

“Quan uns estudis 
estan de moda 
tothom els vol 

fer, i a vegades 
ens oblidem 

d’estudiar allò 
que realment ens 
agrada i està al 

nostre abast”

“Fer la formació 
professional 
t’obre moltes 
portes, ja que 
des del primer 

dia estàs molt en 
contacte amb el 

món laboral”



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:

HORITZONTALS: 1. Escampadissa d’agents pel territori pel mètode del llençol / 2. Com 
que és idèntic, tant se li’n dóna. La trobaràs a tot arreu / 3. Col isolada. És tan terrenal que 
el que escriu se li entén tot. Taxa il·limitada / 4. Posar en pràctica els estudis, ni que sigui 
com a exercici. Davant l’ornitòleg es fa el distret / 5. Cerebel sense capacitat sonora. Quina 
derrota, la de la xocolata! / 6. Dos quarts de tres. Abans de ser advocat va anar a estudi. 
Cap de rata / 7. Parcel·lar el bosc aviam si s’hi fan bolets. D’un idioma com l’hongarès / 
8. Aprimat per una malaltia com la d’en Macià. Edat inacabada / 9. Entremig de l’herba. 
Adapti el dibuix a les necessitats del teixit / 10. Quina gràcia, ets plena de galeta. Fellons, 
emprenyadissos / 11. Converteix l’or en un espant. S’afarti com un lladri. De més i de 
menys / 12. De l’operació amb dos operands invertits. Mig mort de fred, tan despullat / 13. 
És afer del rei, o d’un regiment descerebrat. Èxtasi a les butaques de platea.

VERTICALS: 1. Estimat perquè quan usa el dialecte va directe. Protecció entre les pàgines 
de la Moliner / 2. En plena sega. Promiscuïtat en l’oralitat. En el nom del ceri / 3. Fa més 
gros el mercat i més televisiu el club animat. Profunditat de dibuix i frescor al passeig / 4. 
Una parella fent la paella?: no, cap que fa d’estenedor. El ximple de la fila / 5. Indret on es 
troba cada cosa… Segellada pel senyor del castell / 6. Sovint en excedència. Sideral com 
la sidra de santa Quitèria. És que em trenco, de quartos que tinc / 7. Tal com grateu de 
seguida es veu el tros en repòs. Es compadeix de com pateix / 8. Amics de les Bones Idees. 
Insectes favorables als Tours amb molta pujada. De les tres en punt / 9. Podria viure només 
de rovellons. Quina plugeta més mesquina! / 10. Al cor dels asteques. Queixes i acusacions 
per aquells vells lavabos. Símptomes d’urticària / 11. Lligant núvols. Els diplomàtics en 
parlen així, en general / 12. Cap de l’exèrcit grec, que va fer com Noè però aplicant-hi una 
tarifa. Quines ties més rares, amb roba de mudar…

passatemps
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Troba les 7 diferències

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                       
2                        
3                      
4                       
5                    

6                    

7                     
8                    

9                    
10                        
11                       
12                       
13                       



Juny
14: Eliseu; Digna.

15: Bernat d’Aosta; Benilde; Germana Cousin. 
16: Quirze i la seva mare Julit; Ferriol; Ilpidi.

17: Gregori Barbarigo; Emília Vialar.  
18: Marc i Marcel·lià; Marina; Ciríac i Paula.

19: Romuald; Gervasi; Protasi; Aurora; Juliana Falconieri
20: Silveri; Florentina 

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 

Avui 14 de juny, una 
seixantena de cantai-
res catalans –majori-

tàriament, de la zona d’Osona, 
l’Anoia i el Ripollès– interpre-
taran, per primera vegada, a la 
basílica de Santa Maria la Ma-
jor de Roma, l’Oratori musical 
Episcopus. Diàleg Patriarcal, 
un concert d’homenatge als 
bisbes Oliba i Torras i Bages, 
juntament amb la Capella li-
beriana de Santa Maria la Ma-
jor. L’oratori musical està or-
ganitzat pel Bisbat de Vic, en 
col·laboració amb la Direcció 
General d’Afers Religiosos de 
la Generalitat de Catalunya i 
la Delegació del Govern a Ità-
lia; és gratuït i obert a tothom.  
En concret, els cantaires pro-
venen de les corals següents: 
Orfeó Vigatà de Vic, Cor 
d’Homes d’Osona, Capella de 
Santa Maria de Ripoll, Coral 
Ressons de Calaf, Coral Mare 
de Déu del Portal dels Prats 
de Rei i la Coral Collserola de 
Vallvidrera. El concert també 
comptarà amb la intervenció 
dels solistes: Albert Deprius 
(tenor), David Maria Gentile 
(baríton), Josep Pieres (baix) 
i Marta Valero (mezzosopra-
no).
L’Oratori musical Episcopus. 
Diàleg Patriarcal és una obra 
musical religiosa original, 
composta per Mons. Valen-
tí Miserachs (compositor i 
director), amb textos de l’es-
criptor i gramàtic català, Mn. 
Josep Ruaix (llibretista), amb-
dós del Bisbat de Vic.
L’obra representa un diàleg 
imaginari entre els bisbes Oli-
ba i Torres i Bages, que repas-
sen els 1.500 anys d’història 
del Bisbat de Vic, l’un des del 
cim del Montseny, l’altre des 
del cim de Montserrat, re-
collint textos de la Bíblia, de 
la litúrgia, de Verdaguer i de 
Josep Carner. El compositor 
Miserachs lliga magistral-

ment aquest diàleg entre els 
dos bisbes, amb temes i melo-
dies inspirades en la tradició 
musical de Catalunya.
El principal objectiu de l’obra 
musical “Diàleg Patriarcal” és 
posar en valor la figura dels 
dos bisbes, per tal de reviure 
avui la seva petjada, des d’una 
experiència estètica i musical 
a l’abast del gran públic. En 
paraules del Delegat Episco-
pal per al Patrimoni Cultural 
del Bisbat de Vic, Mn. Josep 
M. Riba: “portar a Roma la fi-
gura de dos referents de Cata-
lunya, el bisbe Oliba i el bisbe 
Torras i Bages, permet projec-
tar la nostra història i cultu-
ra i donar suport a les corals 
amateurs de la nostra diòcesi 
sense renunciar a la qualitat 
musical i artística”.
En el marc del projecte Epis-

copus, l’any passat, l’oratori va 
celebrar-se a diversos punts 
del territori català. En con-
cret, a la Catedral de Vic, al 
Monestir de Ripoll, a la Seu 
de Manresa, a Santa Maria 
d’Igualada i a la Sagrada Fa-
mília de Barcelona, en un acte 
organitzat amb la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense. 
En total, van assistir-hi 4.000 
persones.

Una seixantena de cantaires catalans interpreten 
a Roma l’oratori musical d’homenatge als bisbes Oliba 
i Torras i Bages

Igualada, 12 de juny de 2019

CARMINA MARTÍ i SÁNCHEZ
1973-1996

Carmina, tots el dies pensem en tu i recordem 
la teva alegria i el teu somriure. T’estimem.

Projecte Episcopus
Episcopus 2015-2018 és un 
projecte liderat pel Bisbat de 
Vic, per tal de commemorar 
quatre dates importants per 
a la diòcesi i Catalunya (200 
anys de la mort del bisbe Veyán 
Mola, any 2015; 100 anys de la 
mort del bisbe Torras i Bages, 
any 2016; 1.500 anys de la no-
tícia del bisbe Cinidi, primer 
bisbe conegut de la diòcesi, any 

 L’actuació està orga-
nitzada pel Bisbat de 
Vic, en col·laboració 

amb la Direcció Gene-
ral d’Afers Religiosos de 
la Generalitat de Cata-
lunya i la Delegació del 

Govern a Itàlia

2017; i 1.000 anys de l’inici de 
l’episcopat del bisbe Oliba, que 
va succeir el 1018).
Amb motiu d’aquestes efemè-
rides, el Bisbat de Vic vol recu-
perar el seu patrimoni històric, 
artístic i cultural i fer-lo més 
accessible a la societat, provo-
cant un intens impacte cultu-
ral, social, religiós, patrimoni-
al, teològic i històric arreu del 
territori.



              

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

·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

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, oct (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 
- IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES  14:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DISSABTE  15: ADZET

Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 16: 

BAUSILI (9.00- 22.00h)
Born, 23

SECANELL (22.00h-9.00h)
Òdena, 84

DILLUNS 17:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS 18:  BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 19:  CASAS V.
Soledat, 119

DIJOUS 20:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26



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

Quinoa amb panses, llavors i 
verdures caramelitzades

Ingredients
Per a 4 persones
· Quinoa 180 g
· Oli d’oliva verge extra15 ml
· Panses sultanes 35 g
· Safrà, un bri
· Pebrot vermell 1
· Pebrot verd 1
· Ceba tendra 2
· Carbassó 1
· Albergínia 1
· Pastanaga 2
· Sucre morè 20 g
· Sal i pebre al gust
· Barreja de llavors, 4 cullerades 
· Oli d’oliva verge extra (per a les 
verdures) 40 ml
· Sal i pebre al gust
·Oli d’oliva verge extra (per al guar-
niment) 30 ml
· Suc de llimona (per al guarni-
ment) 15 ml
·Sal al gust (per al guarniment)
·Comí mòlt, un pessic 
(per al guarniment)

Elaboració:
Preescalfem el forn a 180 graus centígrads amb ca-
lor dalt i baix, col·loquem les verdures tallades a ro-
danxes o en tires en una safata de forn, afegim l’oli, 
el pebre i la sal i el sucre moreno. Les remenem fins 
que quedin ben empastifades. Enfornar durant 30 
minuts i reservar amb el suc que hagin deixat anar.
D’altra banda posem la quinoa en una paella i afegim 
l’oli, una mica de safrà i les panses. Quan comenci a 
torrar-se, hi afegim l’aigua i la coem segons les ins-
truccions del fabricant. Preparem els ingredients de 
la vinagreta en un pot, amb el suc de les verdures 
i l’afegim a la quinoa, afegim també les verdures i 
empolvorem amb les llavors per sobre.

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

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

Nits: reserves per a grups



Fernando Tercero /  
Responsable Productes Proximitat Caprabo

Soc el Responsable de Productes de Proximitat de Caprabo. Des dels nostres supermercats 
volem impulsar els productes de proximitat i establir un tracte directe entre els productors 
locals i els nostres establiments.

Què és el que busca Caprabo amb la Fira de Productes 
de Proximitat?

Aquesta ja és la sisena edició i el que volem fer és con-
tinuar donant suport a tota la producció local de la comarca de 
l’Anoia i també les poblacions del voltant. És una manera senzilla 
i festiva de donar a conèixer els productors. Ho fem al voltant del 
pàrquing de la botiga del Caprabo a Igualada i així volem que els 
nostres clients coneguin amb més detall tot allò que nosaltres els 
oferim en els nostres supermercats.

Quan es fa la Fira?

Es farà durant tot el matí de dissabte, entre 2/4 d/11 i 2/4 de 
tres. La portem fent des de l’any 2014 i el format és molt sem-
blant a les anteriors edicions, en què volem posar en contacte els 
productors d’una manera amb els consumidors perquè aquests 
puguin tastar els productes. Així tota la inquietud i allò que els 
vingui de gust preguntar, ho puguin fer directament a aquells 
que produeixen el menjar o la beguda que ells acaben comprant 
a Caprabo. 

Els productors presents a la Fira són tots de la comarca de 
l’Anoia o també n’hi ha alguns que venen d’altres zones de Ca-
talunya?

Principalment són de l’Anoia, però també en ve algun de comar-
ques en què tota la vida hi ha hagut connexió. Va més enllà de 
la línia de divisió territorial administrativa, això sí, sense allu-
nyar-nos massa de la comarca. Busquem que sigui un contacte 
natural entre els productors i la gent de cada zona.

Quantes parades està previst que hi hagi?

Estaríem parlant de les mateixes xifres que els altres anys, és a 

dir, al voltant de 14 o 15 productors.

Quins productes es podran trobar a la Fira?

Bàsicament estem parlant de menjar i begudes pròpies de la co-
marca. Per exemple, cellers de vi i cava com podria ser Bohigas 
d’Òdena, formatges de Veciana, etc. Tot un ventall de productors 
de tota la comarca, vaja.

Caprabo intenta apostar pels productes de proximitat en els 
seus supermercats?

Quan vam començar aquesta iniciativa l’any 2013, des d’una 
visió micro, pensant comarca a comarca, l’esperit era aquest, 
que tot allò que es produeix en una comarca es pogués acabar 
trobant a les botigues de Caprabo. Així volem oferir als nostres 
clients l’oportunitat de comprar productes de prop de casa seva. 
De fet, la Fira que organitzem pretén donar visibilitat a això, vol 
donar a conèixer que des de Caprabo apostem pels productes de 
proximitat.

És creixent la demanda dels consumidors de trobar productes 
de proximitat en els seus supermercats?

És cert que hi ha una sensibilitat creixent. Però al mateix temps 
també és veritat que aquesta sensibilitat s’ha de transformar en 
realitat, és a dir en consum. Hem de fer que els clients acabin 
escollint aquests productes de proximitat quan s’acosten a les 
botigues. En temps en què podem comprar menjar de totes les 
bandes, des de la quinoa del Perú, al soba japonès, és important 
no descuidar aquells productes que produïm a casa nostra, es-
pecialment en comarques com l’Anoia, amb una llarga tradició 
industrial, però que tot i així hi ha una base de producció agro-
alimentària que s’està recuperant i que no s’ha de perdre mai. I 

això és el que volem fer des de Caprabo: petites accions que aju-
din a crear aquest espai i disponibilitat de producte que s’acabi 
transformant en un consum cada vegada més alt de productes de 
proximitat en els nostres supermercats.

Quin és el tracte entre Caprabo i els productors del territori, 
en aquest cas de l’Anoia?

Sempre busquem que el tracte entre nosaltres i el productor si-
gui directe. Moltes vegades els petits productors tenien moltes 
dificultats per arribar als supermercats de gran consum i això 
feia que haguessin de buscar intermediaris per tal d’arribar a 
vendre a supermercats com el nostre. Això, evidentment enca-
ria el preu del producte. Així que ara, nosaltres intentem tenir 
aquest tracte directament amb els productors i així ells també 
veuen com funciona el tracte directe amb els supermercats.

Aquesta Fira que feu a l’Anoia també la feu en altres comar-
ques?

Sí, és una iniciativa que la portem a terme a cinc agrupacions de 
comarques més. A més, aquest any també hem tingut la primera 
edició d’una fira del mateix estil a Barcelona, però que en aquest 
cas s’hi podien trobar productes de tot Catalunya, no només de 
la zona de l’àrea metropolitana. Entenem que la gent d’aquesta 
zona també ha de tenir la sensibilitat a l’hora de comparar ali-
ments no només de la seva zona més pròxima, sinó de la resta 
del territori català. Aquesta Fira la vam fer el passat 26 de maig 
i s’hi van trobar fins a 27 productors que portaven productes 
provinents de totes les comarques de Catalunya. 

Poques vegades després d’unes eleccions s’han consumit tants litres de cafè. S’han fet moltes trobades intentant bastir pactes. Alguns 
d’inversemblants, cercant governs de concentració, agrupant forces, fins i tot de signe oposat, per tal de que “no surti l’altra”, encara que 
hagi estat la força guanyadora. A la sortida d’un d’aquests “cafès” un li preguntava a l’altre, “com pot ser això?” i la seva resposta “és el 
que sembla!” i afegia una paraula d’escatologia clàssica. Hi ha qui s’ho sap prendre bé i se’n va de cap de setmana a la muntanya, on diuen 
que la merda no fa pudor, ni remenant-la amb un bastó. Per alguns, aquesta no és la una bona imatge de compromís i de dedicació (els 
agraden els que no paren de reunir-se i no dormen per culpa de “la cafeïna”). Però també hi ha qui creu que té la feina feta i no vol dedicar 
més temps a l’elucubració. Aviat sabrem els qui assoleixen la batllia i els governs que s’acabaran constituint. A tots els podem dir que la 
ciutadania només volen que ho facin bé. No cal que hi perdin la salut. De feina no els en faltarà... si la volen fer.  

“Volem donar l’oportunitat als 
nostres clients de conèixer els 

productes de prop de casa seva” 

  Marc Vergés  @marcverges8

Divendres, 14 de juny de 2019

Espai patrocinat per:

 

 

  28.627 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV) 

Oferta: 16.400  €
Audi A4 2.0 TDI Sport edition S tronic 110 kW (150 CV)

Oferta: 25.300€

        10.171 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI S Line Edition S-tronic 85 kW (116 CV)

Oferta: 24.300 EUR

Audi A5 Coupe 2.0 TDI S line 140 kW (190 CV)
Oferta: 31.000€

Audi A5 Sportback 2.0 TDI Sport S Tronic 140 kW (190 CV)
Oferta: 35.000€

Audi Q5 2.0 TDI Black Line Quattro S Tronic 140 kW (190 CV)
Oferta: 49.800 €

 29.084 Km    996 km   38.157 km

  14.859 Km

Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV) Benzina Vermell matriculat l'06/2017


