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FA POC QUE ES VA DENUNCIAR QUE AIGUA DE RIGAT NO TÉ CONTRACTE

Igualada podria
municipalitzar l’aigua

Una sentència del TSJC que anul·la la concessió a Agbar del servei a
Barcelona per no tenir contracte signat, accelera els moviments a Igualada
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va
anul·lar en sentència fa uns
dies la concessió a Aigües de
Barcelona (Agbar) del servei
de distribució d’aigua a la
capital catalana i a tota l’àrea
metropolitana.

L’empresa no tenia cap contracte amb l’Ajuntament. Fa
uns mesos, l’associació Aigua
és Vida va denunciar la mateixa situació a Igualada i altres
municipis de la comarca l’aigua dels quals és gestionada
per l’empresa Aigua de Rigat,

amb participació municipal
però amb propietat majoritària... precisament d’Agbar.
La notícia de la sentència ha
mogut les cadires.
En el ple municipal de març,
la setmana passada, pràcticament a les acaballes de la ses-

sió, l’alcalde Marc Castells va
anunciar que “estem engegant
els estudis jurídics” per fer
possible una municipalització
del servei d’aigua, que Aigua
de Rigat presta a la ciutat des
de l’any 1901.
Pàgina 7

100 anys de les
Caramelles
de Tous
L’èxit de la festa
és la seva constant
evolució i que
actualment mou
unes 150 persones
El 2016 és per Tous un any
especial. Ja fa 100 anys del
canvi de nom del poble i
també de les caramelles, que
es canten de manera continuada des de 1916. Això
no vol dir que abans no es
cantessin caramelles, només
que no es feia de manera
continuada.
Pàgina 16

Estrena de
“Adoramus
te Christe” a
Santa Maria
d’Igualada
La primera obra
musical dedicada
al Sant Crist
Demà dissabte 2 d’abril a les
7 del vespre, Igualada tindrà
l’oportunitat de sentir per
primera vegada una obra
musical dedicada al Sant
Crist. Es presentarà en versió de concert la Missa Adoramus te Christe de Frederic
Muset.
El servei de subministrament d’aigua potable a la Conca d’Òdena és a càrrec, majoritàriament, d’Aigua de Rigat (Agbar). / ARXIU
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L’EDITORIAL

L

Aigua transparent

a recent sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) anul·lant la
concessió a Agbar del servei d’aigua a Barcelona i l’Àrea Metropolitana ha accelerat
les gestions de l’Ajuntament d’Igualada per regularitzar la seva situació envers el mateix problema,
idèntic al de la capital catalana: no hi ha cap contracte per escrit amb Aigua de Rigat, la concessionària a la ciutat, també propietat del potent grup
Agbar. Aquesta mancança ha propiciat la
sentència del màxim
organisme judicial del
país.
El complex panorama
ja va ser denunciat el
passat mes de desembre per l’Associació
Aigua és Vida, alertant
que el mateix escenari es pot repetir fàcilment en
molts altres municipis de la Conca d’Òdena... Llavors ja dèiem que en aquest assumpte caldria aplicar sentit comú. Cadascun de nosaltres, per més bé
que fem la feina, ens devem al compliment d’unes
normes, moltes vegades no compartides, però que

hem d’acceptar sota amenaça
de sancions. És, per tant, absolutament lògic que
des d’alguns partits polítics es demanés un major
control sobre aquest tema particular, i específicament se sol·licités una auditoria.
Ara és el propi govern municipal el que ha decidit posar fil a l’agulla i encaminar la seva estratègia cap a entomar la titularitat municipal del servei
d’aigua, per decidir a posteriori què cal fer amb la
concessió, seguint els
paràmetres
legals.
Sempre és una bona
decisió assumir els
reptes, per més complicats que siguin,
però igualment cal
demanar que aquest
tema en particular
sigui tractat amb la
màxima transparència. És de rebut que, davant una
evident irregularitat, les passes cap a la solució tinguin el màxim consens possible entre tots els actors
polítics amb representació a l’Ajuntament, i celebrem la, sembla, bona predisposició de l’empresa
“concessionària” a trobar una sortida.

Cal demanar que el tema
del servei d’aigua a Igualada
sigui tractat amb la màxima
transparència.

#latevaveu
M. Carme Junyent
@CarmeJunyent
Si noi. Visibilitzar o marcar, vet aquí la qüestió.
Desdoblar (nens-nenes) és marginar les
dones.

Ton Baliu Piqué
@tonbaliu8
Ens acomiadem de l’@IgualadaHC, però
mai deixaré de sentir aquests colors.

Tomàs Raich
@Traichma
#CruyffTV3 Ens va donar la personalitat
per aixecar el cap fora del victimisme i lluitar per la història. De mirar a ser admirats.

Daniel Macia Marti
@Macia_daniel
Volem un riu Anoia net i digne, no ple
deixalles. @marccastells @RadioIgualada
@VeuAnoia @ajigualada #anoia

Meritxell*ll #DUI
@Meritxellxll

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Samantha Romero, una de les magistrades que presideix el judici pel
cas Nóos va dir a Iñaki Urdangarín,
“esperi, no contesti” a la pregunta
que li havia fet l’advocada de ‘Manos Limpias’, “Quin coneixement
tenia el rei Joan Carles dels seus negocis i els de la seva dona?”. Aquesta
vegada no era per la protecció que
està rebent la Casa Reial, sinó perquè la qüestió anava acompanyada
per una prova no admesa en la causa. Aquestes vacances els ex ducs de
Palma les han passat a l’est de l’Àsia,
lluny del soroll mediàtic.
Alberto Aza, excap de la Casa del
Rei, després de declarar, es lamentava de les dimensions que ha assolit
el judici “Fixi’s fins on hem arribat”.

Miquel Iceta, primer secretari
del PSC, va prometre que “el meu
mandat no es prolongarà més enllà del següent congrés del partit”.
Però ja s’ha desdit de les seves paraules. Ara diu que “optarà a la reelecció” i argumenta que “ha recollit
el suport del partit per seguir endavant i que pot contribuir a donar al PSC l’estabilitat necessària
perquè la seva renovació sigui real”.

reix que dos ja han prescrit al passar
més de cinc anys de la seva presumpta comissió, encara que “poden considerar-se antecedents del
blanqueig de capitals actualment en
fase d’instrucció”.

Raül Romeva, conseller d’Exteriors, va fer un article al rotatiu
escocès ‘The National’, on deixava
clar que “no es pot continuar posant el cap sota l’ala” i que “el pròxim ocupant del palau de la Moncloa ha de deixar votar els catalans
per demostrar que Espanya és una
democràcia de debò”.

Agustí Montal, Raimon Carrasco, Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart, Enric Reyna, Joan Laporta, Sandro Rosell i Josep Maria
Bartomeu, van fer una carta conjunta per la mort de Johan Cruyff,
on destaquen que “la seva mort és
una notícia trista per a tothom del
futbol” i agraeixen al jugador i entrenador “en nom de tots els barcelonistes, els títols que va aconseguir
però, sobretot, que ens omplís d’altes dosis d’autoestima i marqués un
nou rumb d’èxits per al FC Barcelona”.

Rodrigo Rato, exvicepresident
del govern, hauria comès fins a
nou delictes de frau fiscal entre els
exercicis 2008 i 2014 a través de
la seva societat opaca ‘Kradonara 2001’, considerada per Hisenda
l’epicentre de la seva xarxa empresarial. L’oficina antifrau acla-

José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del Govern, ha suggerit
com a sortida al conflicte català,
“tornar a l’Estatut aprovat per les
Corts i ratificat en referèndum el
2006, abans de ser retallat pel Tribunal Constitucional quatre anys
més tard”.

Hi ha gent que, a twitter, fa veure que són
el que els agradaria ser en realitat.
Però ni així poden enganyar.
David Prat
@DavidPrat
Comentari sincer per @ConvergenciaCAT:
refundeu-vos ràpid i profundament, això
del @franceschoms és infumable.
Xavier Dàvila Solé
@Davilaxx
Una de les dades més impactants de la
liquidació del pressupost 2015 a Igualada és
que la morositat s’ha multiplicat per 10
en només 4 anys
Carles Costa
@Carles1707
I avui practiquem l’acte de borreguisme
col·lectiu més gran i transversal de tots.
#canvihora #obeïm

David Gubern
@McGubern
En @DavidCantoG al #mon324 de @tv3cat
parlant de #JocDeTrons!! #igualadapower

Bernat Ferrer
@bernatff
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D’un amic: “No es pot dir que es fa gihad
quan el que es fa és terrorisme. Gihad, que és
una paraula àrab, en realitat vol dir esforç”
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LA VEU de ...
JAUME SINGLA, periodista

PERE PRAT, empresari

@jaumesingla

@pere_prat

“Apoyaré el Estatut”

Brussel·les

iumenge llegia a La Vanguardia, les
declaracions de José Luis Rodríguez
Zapatero parlant de Catalunya, on
l’única cosa destacable que deia és
que: “Cal tornar al punt de partida. Cal tornar a
l’Estatut del 2006 i convidar a la reflexió al Partit
Popular i als que no eren independentistes i ara
ho són”. Nogensmenys!
Deixant de banda el desconeixement de la realitat de Catalunya, les declaracions de l’expresident revelen, una vegada més, el seu analfabetisme polític i el seu menysteniment als drets dels
catalans. Com se li pot ocórrer fer un salt enrere
en el temps. El rellotge només avança endavant
i, en política, els errors es corregeixen o es paguen, però mai es pot fer anar el temps enrere. El
PSOE de ZP, que el podia haver renovat a temps,
va deixar podrir al Tribunal Constitucional per
tal que els magistrats més ultres fessin la feina
bruta de retallar l’Estatut votat pels ciutadans de
Catalunya.
La proposta de Zapatero -de ser possible, que no
ho és- seria absolutament inacceptable, perquè
el problema dels pactes amb Espanya, és que
mai es compleixen. Per això quan les coses es
tensaven a Catalunya, l’Estat oferia un pacte per
possibilitar un acord. Passats els mesos, el pacte
s’incomplia i l’Estat seguia mantenint les seves
polítiques escanyadores respecte dels catalans.
Això sortosament ha canviat per sempre i els
ciutadans ja no ens deixem enredar. Si Espanya
vol seguir ancorada al segle XIX, ja s’ho faran,
però no poden pretendre seguir aplicant pactes
castradors de la nostra realitat nacional.
L’expresident, en una mostra de misèria intel·
lectual, considera que amb una modificació del
concepte nació: “Catalunya, comunitat nacional” es resoldria el problema de l’encaix territorial. Avui en dia, el concepte de nació catalana
no es pot posar en dubte, ni disfressar-lo amb
adjectius qualificatius, per més imaginatius que
vulguin ser. Catalunya és una nació i els catalans
volem exercir el nostre dret a decidir, sense ingerències d’expresidents, de Tribunals Constitucionals o d’opinadors a sou del poder. A Catalunya decidim els catalans.
El pitjor de tot però, no són les declaracions de
Rodríguez Zapatero a La Vanguardia -per cert el
diari que contínuament mira de portar-nos a la
“tercera via”- sinó que tot i la seva inconsistència, la seva opinió és la més avançada entre els
polítics espanyols. Tan avançada és, que cap altre
baró del PSOE hi coincideix. Ni públicament ni
privadament.

U

D

JAUME SINGLA

n nou atemptat ha sacsejat una capital
europea. Amagats darrere la diversitat
s’han tirat bombes per destruir la convivència. Botxins que clamen venjança
per diàries milers morts de terres llunyanes. Uns
parlen de guerres. Altre revifen el xoc de civilitzacions. Fanatismes, de diners, de greuges. Tot per justificar la barbàrie. La lluita sorda de sempre pel poder i els privilegis. Dies de tristesa. Sembla que en
aquest món només es pot viure en pau envoltats de
filat espinós, soldats amb metralleta i policies. De
soroll de sirenes i pors. Cada cop es fa més difícil
defensar els drets més bàsics dels ciutadans. I molts
estan disposats a sacrificar les seves llibertats per la
seguretat. Aquesta societat de benestar i el respecte,
bressol de l’esperit democràtic, no pot claudicar ni
pels atacs dels seus enemics, ni per la protecció dels
seus governants.
Els belgues havien tancat els ulls volent convèncer-se que Molenbeeek no era Bèlgica. Era només
una anomalia. Ara la policia ha reconegut que sabien on s’amagaven els autors de l’atemptat de París. Tothom recorda les paraules d’aquells ministres
que proclamaven que “netejarien aquell barri” i ara
manen sense haver complert les seves promeses.
Eren els seus veïns. Part de la seva societat i del seu
món. Volien creure que estaven segurs sent un país

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

LL. CAPDEVILA

plural, on tots són diferents, però a la fi tots europeus. Però n’hi ha hagut prou amb aquella capacitat
d’integració i acollida practicada durant tants anys,
acollint espanyols, portuguesos, grecs, italians, alemanys, francesos, holandesos, americans, àrabs i
tants més.
A Molenbeek, els professionals que treballen per fer
front a la problemàtica del barri diuen que només
es pot actuar amb mà dura, quan hi ha la confiança
de la població. I justament això és el que no fa el
govern belga. Els governants, com arreu, són mirats
amb recel i desconfiança. Així ningú hi guanya. Es
crea un sentiment d’injustícia, un desequilibri, que
no s’arregla amb més controls, encara que molta
gent ho vegi bé. Quan en els escorcolls nocturns en
cases “sospitoses” la gent ha de sortir al carrer en
pijama, siguin homes, dones o nens, pel sol fet de
ser àrabs, es fa una nova barrinada a la convivència. I si no són culpable mai oblidaran aquesta escena, ni la discriminació soferta com a reacció per
ser d’una cultura diferent. Uns ja diuen que Europa
haurà d’aprendre a una convivència a la “israeliana”. Altres hi veuen situacions que empenyen Europa cap a la integració. Però s’ha de donar resposta
a com fer front als atemptats, a la crisi de refugiats
i la defensa dels valors socials que s’han aconseguit.
S’ha d’evitar que l’odi niï entre nosaltres.

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Destrucció d'arxiu
confidencial
62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC
DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

PERE PRAT
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Andreu Pons
· Graduat Social ·
· Laboral · Fiscal ·
· Comptable ·

615 392 438
93 004 46 49

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

andreupons@graduatssocials.cat
Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com
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LA VEU del lector
Castellolí, el pitjor poble
de la comarca

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

Castellolí és un poble de poc més de
500 habitants i sembla que en tingui
50.000.
En els últims 10-20 anys, aquest poble
ha patit una degradació important pel
que fa a la qualitat de vida dels veïns.
Començant per l’Autovia A2, que en
els darrers anys, el volum de trànsit ha
crescut molt, concretament el de camions, augmentant així la contamina-

va ser un abocador que s’havia d’ampliar, es va fer referèndum entre els veïns, va guanyar el NO, es van passar els
resultats per un lloc i van acabar fent
el que van voler, vaja, com sempre. Em
sembla, a més, que la majoria de veïns del pobles més propers, com Òdena, la Pobla de Claramunt i Vilanova
del Camí no estan gaire informats del
que tenen al costat... Només demano
que quan es passi amb cotxe per aquell
punt de l’Autovia, baixeu les finestres
i ensumeu... veureu que us pica el nas
i us ofegueu... Doncs aquesta oloreta
l’estem ensumant molts dies a Caste-

ció tant acústica com ambiental, i de
moment cap ajuntament ha fet res per
solucionar-ho... o això sembla, però
veig que a altres poblacions o cases
aïllades els han posat murs o barreres
acústiques.
Seguint per l’Abocador, o tècnicamet
anomenat “Dipòsit de residus controlats” (uf... que malament que sona),
que es troba just passat el radar de
l’autovia, sentit Lleida, a la sortida
Igualada est/Vilafranca, on hi aboquen
productes que val més no saber... i que

llolí.
Continuant pel “Circuit” Parcmotor,
que la seva construcció va coincidir,
curiosament, amb la de l’ampliació de
l’Abocador, i dient al poble -els del goern d’aquella època, de CIU- que si no
hi havia ampliació doncs no hi hauria
circuit. Total que molts se’ls van creure
i van picar, fent-los votar SÍ a l’ampliació. Increïble.
Total, que els caps de setmana o els festius, si vols estar tranquil, no vinguis
a Castellolí, ja que el soroll que arriba

TONI GUIXÀ

d’allà al circuit és impressionant i no
veig que ni per part del circuit ni de
l’ajuntament, de moment, hagin fet res
per solucionar-ho.
Una altra “desgràcia” que van fer els
d’aquell famós govern va ser la carretera nova que porta a Manresa, fent-la
passar per Sant Feliu La Vall, una vall
molt bonica, amb les seves masies habitades, una ermita romànica i una deu
anomenada “La Puda de Can Francolí”. Segons tinc entès en un principi la
carretera havia de passar per Òdena,
però els veïns es van manifestar, cosa
que envejo, ja que a Castellolí això no
s’ha fet mai, som un poble que ens està
tot bé, tant sigui bo com dolent.
Una altra animalada era el “megapoligon” que volien fer, concretament a
l’altre cantó del poble, zona de conreu
i amb algunes vinyes molt antigues,
encara en actiu. Era un polígon que
triplicava la grandària del poble, i tot
ja en plena crisi, havent-hi desenes de
polígons inacabats i aquí volien fer
aquesta animalada. Sort que això ho
van poder parar diversos veïns que van
venir de fora a viure aquí, i també algun veí del poble. Menys mal.
I per acabar, durant el boom de la
construcció, van aprofitar per fer obres
com la plaça del poble, l’Ajuntament
nou, i altres edificis, que van destruir,
sense respectar res de la construcció
antiga, com han fet a altres pobles, i
una depuradora que encara no sabem
ni per a que serveix. Però vaja, tants
anys al poder suposo que no deuen ser
bons... vaja, almenys per alguns. I suposo que tot això es va fer per alguna
cosa i que cadascú ho interpreti com
vulgui o pugui. Ara feina per l’actual
ajuntament i per al veïns: el mal ja està
fet.
Aquí al poble encara hi ha molta por,
gent que té por de dir les coses com

són i així ens ha anat.
Conec gent que viu al poble de fa pocs
anys i es penedeixen d’haver vingut.
Tot plegat és una llàstima.

A propòsit de Cruyff
AVI IGUALADA/JOAN TORT
No ens deixa un dels jugadors més
carismàtics del futbol modern, ni un
dels entrenadors més controvertits del
futbol contemporani, ens deixa Johan
Cruyff, nom i cognom del futbol actual, admirat i envejat per la seva senzillesa tant dins com fora del camp.
Les institucions sempre estan per damunt dels personalismes, però sempre
hi ha l’excepció que confirma la regla
i aquest era Johan Cruyff, descarat,
guanyador, humil. Acaparava totes les
virtuts per traslladar la seva visió del
futbol a totes les capes de la societat, el
difícil ho feia fàcil.
Per parlar de Cruyff no podem parlar
de trajectòria, s’ha de parlar d’OBRA
amb majúscules, ja que són molts els
que passen pel món del futbol i molt
pocs els que deixen una empremta tan
profunda, com el llegat que ens deixa a
dia d’avui, admirat i aplicat a totes les
escoles de futbol del món.
Persona amb un vocabulari molt peculiar, concentrava en les seves frases
tota la saviesa i experiència en el món
del futbol. Justament amb aquestes
cèlebres frases m’agradaria dir un fins
sempre a Johan Cruyff.
“En un momento dado” “correr és de
cobardes” “tú sales y disfrutas” “és un
juego muy sencillo, metes un gol más,
ganas” “automáticamente” “gallina de
piel”
Gràcies Johan, el món del futbol et
dóna les gràcies.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ALTAVEU
WATERPROOF

DE REGAL

Per la
compra
de 4
pneumàtics

TONI BOU
El pilot pierenc ha aconseguit -de moment- el seu dinovè títol en
el Mundial de Trial, entre indoors i a l’aire lliure, una xifra que comença a ser d’escàndol. Moltes felicitats, Toni!

Tot inclòs: mà d’obra, equilibrat, muntatge i IVA

Serveis de Mecànica en general

GRUP PNEUMÀTICS ÒDENA
L’OUTLET DEL PNEUMÀTIC nou i renovat

c/Lleida, 59 · Òdena · 93 802 51 20
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MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Calçotades

A

l pas que anem, aviat la calçotada s’haurà convertit en el plat
nacional de Catalunya.
En poc temps s’ha situat molt per
damunt de l’humil pa amb tomàquet i, no cal dir, superant les seques amb botifarra que han estat absorbides en la
mateixa calçotada.
L’increment de la popularitat de la ceba cuita ha estat espectacular. Personalment, vaig fer la primera
calçotada als 24 anys. Em va convidar una família
de l’Alt Camp, sense fer-ne gaires escarafalls. Simplement era el que tocava en aquella època de l’any.
Un capellà amic de la família va explicar que l’origen
de la calçotada es remuntava al segle XIX i era pretesament anticlerical. Es tractava de contravenir les
lleis de l’Església que establien el dejuni i abstinència
durant la Quaresma. En canvi, els menjacapellans ho
celebraven afartant-se com a lladres, especialment de
carn de porc. Per a uns altres, però, es tractava senzillament d’aprofitar les cebes grillades coent-les amb
sarments i amanint-les amb una bona salsa picant,
que després acompanyava també la carn.
Qualsevol que sigui l’origen real de les calçotades, la
veritat és que avui en dia no hi ha grup, ni equip esportiu o coral o simplement colla d’amics que no es
trobin almenys una vegada per dedicar-se als plaers
d’una bona taula al voltant del foc i normalment a
l’aire lliure.
De fet, la calçotada té un seguit d’ingredients que la
fan una celebració única. En primer lloc, cal deixar de
banda qualsevol convencionalisme social. No es pot
anar a una calçotada amb el vestit de festa i, en certa
manera, em fan llàstima les persones que per les circumstàncies que siguin, les han de celebrar a porta
tancada. Calçotada és sinònim de fum, de foc, d’embrutar-se les mans, de tacar-se la roba amb la salsa i
de compartir calçots i carn fins que el cos aguanti.
Per si no n’hi hagués prou, s’hi han incorporat les
mongetes seques per acabar d’omplir, no fos cas que
algú es quedés amb gana, fet, d’altra banda, altament
improbable. Ah, i no cal dir que tots els ingredients
són totalment “lliures” de colesterol i ben regats amb
uns grans porrons de vi que es van buidant a mesura
que van desapareixent les arrugues de la panxa dels
bevedors, ara tibants com bocois. La calçotada és, en
aquest sentit, la festa de la transgressió. Tothom pensa que ja hi serem a temps a fer règim, que un dia és
un dia i que és millor una celebració amical que totes
les medicines del món.
De fet, s’estableix un cert ritual de comunió entre
els comensals. Ningú s’imagina una calçotada en
solitari, sinó que s’associa a grups tan nombrosos
com sorollosos. He tingut ocasió de comprovar-ho
durant aquesta Setmana Santa: pocs comentaris de
caire religiós a la sortida dels oficis i molts de la disbauxa de les calçotades. La gent ja en gaudeix des del
mateix moment en què es concreta el dia i l’hora del
retrobament. És una celebració fraternal laica, que
té la virtut de no crear diferències, sinó de fer que
tothom s’hi senti ben acollit i en pla d’igualtat.
S’estan convertint en un signe d’identitat, qui sap si
en substitució dels actes penitencials propis de la Setmana Santa. De moment, celebrem l’esclat de vida
que representa l’arribada de la primavera. A més, la
majoria de gent deu pensar que ja hi haurà temps de
fer penitència. Morir per morir, millor fer-ho tips.

Llibertat vs. seguretat

S

empre que es produeix
un atemptat terrorista es
reobre un debat que s’ha
convertit en tot un clàssic
de la ciència política. Així, el plantejament que se’ns fa és aquest: acceptaria vostè una retallada de les
seves llibertats per tal que el govern pugui garantir la
seva seguretat? Hi ha qui, segurament sense rumiar
gaire, respon que sí, és clar, només faltaria. A mi, en
canvi, no em cal rumiar gaire per respondre, d’entrada, que no, de cap manera. Intentaré explicar-ho.
Aquesta és, al meu entendre, una pregunta trampa,
perquè la seguretat total o el risc zero no existeixen,
ni aquí ni enlloc. Partint d’aquesta premissa, per
més que se’ns retallessin les llibertats individuals i/o
col·lectives cap governant de cap país del món ens
podria garantir la nostra seguretat. I mentrestant,
mentre discutim sobre llibertat vs. seguretat, les llibertats ja les hauríem perdut. I quan et prenen una
cosa costa molt que te la tornin, i més si qui te l’ha de
tornar és el govern.
Amb totes les excepcions que calguin, el governant
acostuma a tenir una tendència malaltissa a voler-ho
controlar tot i, per tant, si qui formula la pregunta és
un governant, molt possiblement espera que la resposta majoritària sigui que sí, i tractarà de convèncer

la ciutadania que per damunt de tot hi ha d’haver la
seguretat. Però si qui es fa la pregunta és un ciutadà
que, com jo, no necessàriament dóna per bons els
arguments dels governants, aquí ja no hi haurà tanta
unanimitat.
Renunciar a una part de les nostres llibertats és com
devaluar la democràcia. Com que tinc una tendència a dubtar, d’entrada, de les afirmacions i promeses
dels nostres governants, la meva resposta, com he dit
abans, seria que no es pot acceptar una retallada de
les llibertats a canvi de res. De res, sí, perquè, repeteixo, la seguretat que ens prometen a canvi de renunciar a la llibertat només és fum. I com que la seguretat
que ens prometen simplement no existeix, no ens la
pot garantir ningú.
Qui es proposa perpetrar un atemptat terrorista ho
acaba fent, i més quan està disposat a deixar-hi la
pell. Quan el terrorista no dóna cap valor a la seva
vida ens enfrontem a un problema més difícil de
resoldre, i el debat polític s’hauria d’ampliar molt
més, anant a l’arrel del problema. La solució no ens
arribarà afeblint la democràcia amb la retallada de
les llibertats sinó enfortint-la, i posant en marxa, allà
on s’origina el problema, un canvi radical de les polítiques econòmiques, socials i educatives que s’han
aplicat fins ara.

BERNAT ROCA professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

El darrer viatge del rei

I

gualada en un dia de primavera de l’any 1416. El camp
ja verdeja i el sol llueix a les
alçades damunt l’imponent
castell dels Claramunt, ara en mans
dels Cardona i els senyors de Tous,
que esguarda com un falcó tota la
Conca d’Òdena. La vila va plena de la malaltia del
seu hoste més important en molt de temps: el rei
d’Aragó i comte de Barcelona. Ferran d’Antequera
agonitza. El rei no
pixa, no pot menjar
ni beure. Ni els metges saben com alleujar-li el seu patiment. El còlic renal
que pateix és molt
dolorós. Els documents de l’època,
estudiats per F. Soldevila, són molt rics
en la descripció de
la malaltia. Ferran
havia arribat a Igualada des de Barcelona mentre es dirigia
a Castella, sembla que desairat davant les demandes
dels consellers de Barcelona per fer-li pagar un impost sobre la carn. Ferran I va esdevenir rei després
d’un breu conflicte dinàstic que havia acabat amb
el tèrbol Compromís de Casp. Els Trastàmara foren
una dinastia d’origen bastard que van fer córrer tant
l’or com l’espasa. La història s’escriu amb tinta, però

també amb sang, suor i llàgrimes. A l’edat mitjana
la guerra i la violència són encara el motor de la història.
Però sovint la story que s’amaga sota la History és
molt més interessant. El poeta austríac R.M. Rilke va
escriure que vivim sempre en el comiat. La finitud
és la nostra condició i tot passa, fins i tot les corones
i els reis, els amors impossibles, els deliris i els odis.
Tot s’acaba amb la mort, però primer hi ha la vida,
amagada sota el bla, bla, bla. El rei moribund té unes
darreres peticions:
escriu a Joan Mercader, batlle general de València, ciutat on es va casar el
seu fill Alfons anys
enrere en ple esplendor comercial
i cultural. Demana que li portin la
mora balladora. No
sabem qui era i què
va ser d’aquella
dona misteriosa a
qui perdem la pista
en els viaranys de
la història. Ferran d’Antequera mor a l’actual carrer
Nou d’Igualada el 2 d’abril de 1416. És el moment
del seu darrer viatge, que el durà en una solemne i
engalanada comitiva al Monestir de Poblet on ocuparà, a desgrat de molts, la tomba de Martí l’Humà.
El fred sepulcre del rei...
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L’Ajuntament estudia municipalitzar l’aigua després que el TSJC
anul·lés la concessió de Barcelona per no tenir contracte
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
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odrien canviar les tornes, i el que fa uns dies
era impossible, ara
capgirar-se completament. El
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) va anul·
lar en sentència fa uns dies
la concessió a Aigües de Barcelona (Agbar) del servei de
distribució d’aigua a la capital
catalana i a tota l’àrea metropolitana. L’empresa no tenia
cap contracte amb l’Ajuntament. Fa uns mesos, l’associació Aigua és Vida va denunciar
la mateixa situació a Igualada i
altres municipis de la comarca
l’aigua dels quals és gestionada
per l’empresa Aigua de Rigat,
amb participació municipal
però amb propietat majoriària... precisament d’Agbar. La
notícia de la sentència ha mogut les cadires.
L’Ajuntament inicia
un estudi jurídic
En el ple municipal de març,
la setmana passada, pràcticament a les acaballes de la sessió, l’alcalde Marc Castells va
anunciar que “estem engegant
els estudis jurídics” per a fer
possible una municipalització
del servei d’aigua, que Aigua
de Rigat presta a la ciutat des
de l’any 1901. L’esmentada
sentència pot sentar fàcilment
jurisprudència i obrir una
capsa que cap ajuntament, en
el fons, volia obrir.
Els estudis jurídics a que feia
referència l’alcalde Castells estan essent realitzats per la Diputació de Barcelona, i a una
escala més gran, doncs la situació d’Igualada és idèntica a
molts altres llocs. En el nostre
cas, va dir l’alcalde, s’està fent
també “un inventari de tot el
patrimoni d’Aigua de Rigat,
de comú acord amb l’empresa”. Per a l’alcalde estem

La sentència del
Tribunal Superior de
Justícia, que anul·la la
concessió a Agbar del
servei a Barcelona i
l’Àrea Metropolitana,
pot fer canviar els plans
de molts ajuntaments
davant d’un cas “molt complex i anòmal, que requerirà tota l’atenció durant molt
temps”.
Bàsicament, es tracta de “tornar” la titularitat del servei d’aigua a l’Ajuntament
d’Igualada, quelcom que, de
fet, ja ho marca la pròpia llei,
que diu que són els municipis
els responsables de la titularitat d’aquest -i d’altres- serveis
bàsics. Una vegada l’Ajuntament tingui aquest dret reconegut, una possibilitat és que
Aigua de Rigat continuï explotant el servei per la via de
la concessió seguint tots els
paràmetres legals.
Una denúncia d’Aigua
és Vida, l’inici
L’associació Aigua és Vida va
denunciar fa quatre mesos
que existeixen irregularitats
en la concessió d’aquest servei
a Igualada, ja que no hi ha cap
contracte d’adjudicació, un
fet que ja va ser reconegut per
l’Ajuntament, que té un 32%
de les accions d’Aigua de Rigat. Aigua és vida, juntament
amb els grups municipals
d’ERC, PSC, la CUP i Decidim
Igualada va denunciar aquesta situació, que podrien tenir
d’altres ajuntaments de la comarca.
Aquesta entitat ha assegurat
sempre que la llei obliga a
fer un contracte de concessió
amb l’empresa que gestiona el

L’aigua de l’aixeta, en el punt de mira de l’Ajuntament. / ARXIU

Xerrada de l’Associació Aigua és Vida a Igualada, fa unes setmanes. / ARXIU

servei públic d’aigua, situació
que no passa a Igualada. El regidor de Qualitat Urbana, Jordi Pont, ja reconeixia el mes
de desembre que el que passa
a la ciutat “és una situació històrica, ja que des d’un principi el servei d’aigua a Igualada
el va començar a prestar una
empresa privada, que va anar
estenent la xarxa, i mai es va
arribar a concessionar o concursar”.
Aigua és Vida va elaborar un
manifest en el que demanava
que l’Ajuntament “expliqui
públicament si hi ha un contracte de concessió o no i doni
informació sobre les tarifes i
els talls de subministrament”,
que Aigua de Rigat “faci públic
els comptes auditats i expliqui
on van a parar els beneficis
que obté amb el servei d’aigua,

El govern municipal
havia dit que
municipalitzar el
servei que ara fa Aigua
de Rigat (Agbar) sense
cap contracte podria
costar als igualadins
30 milions d’euros
així com també l’Ajuntament”.
La tercera i quarta demanda
és que l’Ajuntament faci una
auditoria tècnica i econòmica
del servei. Finalment, el cinquè punt és que, un cop fetes
les auditories, es faci una consulta ciutadana per decidir
quin tipus de gestió de l’aigua
volen els veïns d’Igualada. De
fet, Aigua és Vida aposta per
una municipalització del ser-

vei i que es gestioni de forma
pública. A l’Anoia això succeeix, per exemple, a Capellades,
i en molts altres pobles més
petits.
Pont, però, va dir en esclatar
aquest assumpte que assumir
la municipalització del servei
“tindria un cost per als igualadins de 30 milions d’euros,
com a mínim”. El regidor
apuntava també que el servei a
Igualada “funciona molt bé, la
majoria de població n’està satisfeta”. Òbviament, la sentència judicial ha canviat els posicionaments inicials i caldrà
seguir aquest assumpte amb
molta atenció. Més enllà d’un
tema merament empresarial
i administratiu, l’interessant
serà conèixer en què pot afectar tot plegat al rebut que ens
arriba a casa.

Una sentència que ho pot canviar tot
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat
nul·la l’empresa mixta que
gestiona el subministrament
d’aigua als municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
L’empresa mixta, formada en
un 70% per Aigües de Barcelona (Agbar), un 15% per
l’ÀMB i un 15% per Criteria,
es va crear el novembre del
2012 per regularitzar la situació d’Aigües de Barcelona.
Des de feia més de 150 anys,
l’empresa Aigües de Barcelona
(Agbar) operava sense tenir la
concessió el servei i l’equip de
govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va decidir fa
quatre anys adjudicar a dit la
concessió. Però, segons el Tri-

bunal, tant la creació de l’empresa com la posterior adjudicació del servei, feta per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, es
va fer sense publicitat i sense
concurs públic.
La Plataforma Aigua és Vida
havia presentat una querella
denunciant el model d’empresa mixta per la falta de
concurrència, de títols concessionals i la valoració a la baixa
dels actius, un procediment
també qüestionat per l’Oficina
Antifrau.
Malgrat que l’empresa mixta
ja ha anunciat que recorrerà
davant el Tribunal Suprem,
des de la plataforma d’entitats
ecologistes, veïnals i sindicals
Aigua és vida es reivindica

apostar per la gestió pública
del servei d’aigua municipal a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El portaveu d’Aigua és
vida, Quim Pérez, ha demanat
que Aigües de Barcelona passi
a mans públiques i ha reclamat a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona que es posicioni
clarament en contra de recórrer la sentència al Suprem.
Des d’Aigua és vida es reivindica la conversió de l’empresa
mixta en pública obrint el
debat de les noves formes de
participació i control ciutadà
que garanteixi la bona gestió
i que sense cap dubte suposaran grans beneficis per a la
ciutadania.
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ERC demana al ple
municipal un “Projecte
Educatiu de Ciutat”
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Igualada torna a demostrar la seva gran
devoció pel Sant Crist

REDACCIÓ / LA VEU

E

RC Igualada, amb el
suport del PSC i amb
el vot favorable de la
CUP, ha portat al Ple municipal del mes de març la necessitat d’elaborar i aprovar
un nou Projecte Educatiu de
Ciutat. Amb la iniciativa es
pretén concretar el compromís d’Igualada amb la Carta
de Ciutats Educadores a la
qual s’hi va adherir l’any 2000,
i es vol fer un pas més a partir
de la primera experiència de
Projecte Educatiu de Ciutat
de l’any 2008. La moció es va
aprovar amb el vot favorable
d’ERC, PSC i CUP i l’abstenció de CiU i PP.
Segons Carolina Telechea,
regidora d’ERC, “a Igualada
es generen bones iniciatives
educatives, però no hi ha uns
canals de coordinació que
permetin a tothom tenir uns
objectius i una visió de conjunt. Com a ciutat, podríem
estar molt més implicats en la
xarxa de Ciutats Educadores,
i desenvolupar a fons aquest
concepte a Igualada.” Des del
grup municipal republicà s’ha
plantejat aquesta proposta al
Ple considerant que l’ajuntament ha d’anar més enllà
de les seves competències estrictes en matèria educativa.
“La ciutat ha de passar de ser
només un escenari de l’acció
educativa a ser un agent educatiu. El Projecte Educatiu de
Ciutat és imprescindible per
afrontar problemes com la falta de civisme per part d’una
part de la població”, afirma
Telechea.
Per la regidora republicana “el
Projecte Educatiu de Ciutat
permet planificar i endreçar
les polítiques educatives del
municipi ja que amb la participació ciutadana i de tots els
agents educatius s’elaboren
propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

Avui divendres,
presentació del sindicat
CSC, al Foment
L’Intersindical CSC es presentarà avui a l’Anoia amb un acte
al Casino Foment d’Igualada,
a les 7 de la tarda. Hi serà Jordi
Pons, representant a l’Anoia,
i hi intervindrà Carles Sastre,
secretari general d’aquest sindicat.

REDACCIÓ/J.ELIAS / LA VEU
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l passat dimarts, festivitat del Sant Crist,
tingueren lloc els actes
centrals de les festes del 2016.
Va presidir el solemne ofici,
el bisbe de Vic, Mons. Romà
Casanova, acompanyat a l’altar per l’arxipreste, Mn. Josep
Massana i el rector d’Òdena,
Mn. Eduard Flores i el diaca, Mn. Pere Roig, així com
d’altres sacerdots i religiosos
igualadins i comarcans.
Hi assistiren membres de la
corporació municipal, encapçalats per l’Alcalde, Marc Castells. També ocuparen llocs
destacats, els Priors i expriors
del Sant Crist i de la Fundació
Sant Crist d’Igualada.
El prelat, en la seva homilia,
recordà la Carta Pastoral que
el seu antecessor, Dr. Josep
Torras i Bages, dirigí al clero
i fidels igualadins, el 30 de
març de 1900, dedicada a la
venerable i vertadera Imatge,
a la qual qualificà d’”Espòs de
Sang”
A l’hora de les ofrenes, com de
costum, les iniciaren els veïns
del barri del Sant Crist, després foren representants de
Mans Unides, de Càritas, de
l’Hospitalitat, de l’Associació
de Discapacitats i de la Llar
del Sant Crist. Els Priors feren
les monicions, i l’acapta.
El celebrant va realitzar la
consagració, amb el calze mes
antic que es conserva a la basílica de Santa Maria, d’estil
gòtic, que data del segle XIV,
i amb el calze del bisbe Dr.
Ramon Masnou, que deixà en
testament a la mateixa basílica,com un símbol de la seva
devoció al Crist igualadí.
Els cants anaren a cura de
la Schola Cantorum, sota la
direcció de Pol Pastor, amb
acompanyament a l’orgue per
Josep Xaubet. La interpretació del sonet verdaguerià, dedicat al Sant Crist d’Igualada,
anà a cura de Laura Freixó, i
Florenci Oliva dirigí al poble.
Algunes parts dels cants han
estat compostes per l’anoienc
Mn. Valentí Miserachs.
A l’entrar es repartiren exemplars de l’esmentada Carta
Pastoral del Dr. Torras, en el
Centenari de la seva mort.
Una edició que ha comptat
amb el suport dels Priors,
Fundació del Sant Crist i Promoció Cultural d’Igualada
(Ajuntament) que, també, ha

Dues imatges de la Festa del Sant Crist, dimarts a Igualada. / JOAN GUASCH

endegat l’exposició “Episcopus”, sobre l’autor de la Pastoral. Porta una presentació
de: Romà, bisbe de Vic.
També es repartí un punt de
llibre, amb disseny de Raquel
Codina i text del Papa Francesc (Butlla del Jubileu 2016).
A la sortida d’ofici, a la plaça
Pius XII, la Banda de Música
d’Igualada, dirigida per Concepció Ramió, donà una serenata-concert, que acabà amb
Al Sant Crist d’Igualada (motets locals), amb músiques de
Daniel Mestre, Lluís Millet i
Jordi Marcé i, finalment, s’interpretà la sardana La Festa
del Sant Crist, de Teresa Torrents.
Tradicional processó
A la tarda, la tradicional processó, on la imatge del Sant

Crist, precedida de banderes
i estendards gremials, recorregué els carrers més cèntrics
de la ciutat. Cap al final de la
mateixa, i a la Plaça Pius XII,
de bell nou el nombrós públic assistent pogué assistir a
la representació de la Moixiganga d’Igualada, executada
per Bitrac Dansa, que mostra
molt plàsticament i acurada,
la passió mort i resurrecció
de Jesucrist.
Acabada la processó, es produí l’Adoració de la Imatge
del Sant Crist, en una basílica
que un altre cop es féu petita
per a poder acollir tal gernació de fidels.
Ja el dimecres 30, a les 8 de
la tarda, tingué lloc l’eucaristia de cloenda de les festes, al
final de la qual la imatge del

Sant Crist fou retornada processionalment des de l’Altar
Major a la Capella del Sant
Crist.
Els Priors del Sant Crist, volen agrair la participació de
tots els fidels, així com la col.
laboració de diferents persones i entitats en la mateixa.
Demà, estrena de
la Missa del Sant Crist
Demà dissabte dia 2 d’abril, a
les 7 de la tarda, i a la Basílica
de Santa Maria, es celebrarà
un concert, en versió per a
orgue i cor, de la Missa Polifònica del Sant Crist, que sota
el títol Adoramus te Christe,
composà el prevere igualadí
Frederic Muset (Igualada 1896Barcelona 1979), l’any 1944.
(Més informació a la pàgina 36).
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La UEA organitza
taules rodones a
Energètica i Maq&Paper, la setmana vinent

El Mercat de la Masuca acollirà el Vademercat,
una nit de tapes el proper dissabte 16 d’abril
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’interès de la patronal
anoienca amb indústria
metal·lúrgica i la vincu·
lació d’una part de les empre·
ses del metall amb la indústria
paperera, així com també la
necessitat de gestionar la recu·
peració i la revalorització dels
residus propis de la indústria,
aigües, fins, fangs i paper re·
cuperat, han portat a la Unió
Empresarial de l’Anoia, amb
estreta col·laboració amb Fira
d’Igualada, a organitzar dues
taules rodones en el marc de
la Fira Ecoenergètica i Maqpa·
per dels propers 6 i 7 d’abril.
El punt fort de tots dos certà·
mens, a banda de la presència
de les principals empreses i
marques del sector, són les
xerrades i conferències pro·
fessionals, ja que aporten les
darreres novetats del sector,
debats d’actualitat i interes·
sants temes que estan a l’ordre
del dia com l’optimització de
l’energia, l’eficiència ener·
gètica Low Cost per a pimes,
l’’autoconsum a l’empresa, el
finançament de les inversi·
ons energètiques, la normati·
va 180/2015 sobre trasllat de
residus i la problemàtica de les
matèries primes secundàri·
es, l’actual marc reglamentari
energètic europeu…
En aquesta línia la UEA orga·
nitza dues taules rodones amb
la participació d’empreses i
agents de la comarca, una so·
bre “Manteniment industrial.
Els tallers i la seva especialit·
zació”, el dia 6 a les 18h, i una
altra sobre “Aigües, fins, fangs
i paper recuperat. Revaloritzar
els residus industrials”, dijous
a les 12h.

issabte, 16 d’abril, el
Mercat Municipal de
la Masuca d’Igualada
acollirà la iniciativa Vademer·
cat, la primera nit de tapes
que s’organitza a la capital
de l’Anoia, una oportunitat
única per viure aquest equi·
pament d’una manera dife·
rent. Aquesta és una proposta
impulsada per l’Associació
Gastronòmica i Cultural Va·
defoodies amb el suport de
l’Associació de Botiguers del
Mercat de la Masuca i la col·
laboració del departament
de Comerç de l’Ajuntament
d’Igualada. L’objectiu és posar
en valor el comerç local i con·
tribuir a la popularització del
mercat municipal com una
instal·lació on es poden trobar
diàriament productes de pro·
ximitat i de gran qualitat.
A partir de les 20h, tothom
que hi vulgui assistir podrà
tastar les més de cent cin·
quanta tapes que les tren·
ta-vuit parades participants
hauran preparat especialment
per l’ocasió. Hi haurà també
diferents barres de vins, cer·
veses, gintònics o mojitos per
acompanyar les degustacions.
Els celíacs també hi trobaran
propostes adaptades a les se·
ves necessitats.
Venda de tiquets
per les degustacions
Dies abans es repartirà arreu
de la ciutat un díptic infor·
matiu amb els horaris i tota
l’oferta de tapes i begudes i,
a partir del dia 1 d’abril, ja es
podran comprar els tiquets
per a les degustacions en di·
ferents comerços del mateix
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Els botiguers del mercat, l’associació Vadefoodies i l’Ajuntament han creat Vademercat. / AI

mercat i en alguns establi·
ments de la ciutat, a un preu
anticipat de 6 euros (cinc ti·
quets). El mateix dia 16 d’abril
hi haurà tres punts de venda al
mateix mercat.
L’acte comptarà amb uns pa·
drins de luxe, com són Ada
Parellada, xef del restaurant
Semproniana, i Josep Sucar·
rats, director de la revista Cui·
na. Ells dos, juntament amb
l’alcalde de la ciutat, Marc
Castells, i Manel Pla, del Grup
Jardí, formaran part del jurat
que escollirà les dues tapes
guanyadores entre les dife·
rents parades.
Cal destacar la presència a Va·
demercat d’algunes iniciatives
solidàries, com la que han im·
pulsat des de Pur Cosmètica
Natural per recollir fons per
al Projecte Ari de la Fundació
Clínic, que treballa per a la

investigació de la leucèmia in·
fantil. L’organització de l’esde·
veniment ha volgut convidar,
a banda, altres associacions
gastronòmiques de la comar·
ca, perquè es puguin donar a
conèixer oferint diversos tasts.
Des de les 20h fins la mitja·
nit, el Vademercat comptarà
amb música i espectacle. El
grup Gralla Manufactures Te·
atrals animarà l’ambient des
de primera hora, el DJ Xavi

Moreno acompanyarà amb
la seva música i el periodista
Jordi Cuadras serà el mestre
de cerimònies per no perdre
cap detall de la festa. Cap a les
21:30h hi haurà un concert
dels Acoustic Cuts a l’escenari
exterior i, finalment, els DJ’s
The Forest Shotgun Motorcy·
cle actuaran fins el tancament
de la festa, que serà a les 00h.
També hi haurà un concurs
popular de fotografia. No·
més caldrà explicar l’experi·
ència viscuda al Vademercat
a través de la xarxa social
Instagram, etiquetant les pu·
blicacions amb #vademercat
#vadefoodies_igd i #mercat·
masuca. Els tres guanyadors
optaran a un àpat al restau·
rant Xarop’s, un menú de cap
de setmana al Cau de l’Ais o
un esmorzar de forquilla a
Cal Vicenç.

10

LA VEU

| IGUALADA

Dijous vinent, xerrada
per a famílies amb
adolescents

Divendres, 1 d’abril de 2016

Una important sentència del Suprem
sobre l’IVA té el seu origen en un cas
de l’advocat igualadí Antoni Prat
REDACCIÓ / LA VEU
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’Oficina Jove de l’Anoia organitza, el proper
dijous 7 d’abril, una
xerrada dirigida a pares i mares de joves adolescents per tal
de donar eines i recursos a les
famílies que millorin la seva
funció educativa. La xerrada
anirà a càrrec de Núria Grases,
coach, formadora i economista de l’equip de FiTA: Espai de
vivència, reflexió i creixement.
Tot el que passa en l’entorn
dels joves condiciona la seva
manera de ser. La televisió que
veiem, la roba que comprem,
el menjar que mengem, l’actitud que exemplifiquem…
Replantegem la nostra actitud
personal i col·lectiva, essent
conscients de la incidència
que té en aquests joves que
cerquen referents per assentar
la seva personalitat.
La finalitat de la xerrada –
taller és analitzar la realitat
de l’entorn dels joves d’avui,
prendre consciència de com
afecta aquesta realitat en el jovent i esdevenir referents positius, com a famílies, per als
nostres fills i filles.
Es tractarà la realitat dels joves, es parlarà sobre la televisió, la moda i els ídols com a
models de vida. els diferents
subsistemes claus en l’educació i l’actitud personal de les
famílies com a motor de canvi.
Es treballarà a través de dinàmiques vivencials amb espais
de reflexió personal i posades
en comú, amb propostes concretes de canvi aplicables a la
realitat familiar i educativa.
La xerrada – taller tindrà lloc
el proper dijous 7 d’abril a
les 19:00h a la seu del Consell
Comarcal de l’Anoia (Plaça
Sant Miquel, 5 d’Igualada).
Cal inscripció prèvia. Per
més informació podeu trucar
a l’Oficina Jove de l’Anoia:
93.805.15.85 etx. 4 o enviar un
correu electrònic a: anoia@
oficinajove.cat.

ecentment, el Tribunal Suprem ha fallat
a favor de la devolució de l’IVA a una empresa no
resident que l’havia sol·licitat
fora del termini previst per
llei. El màxim òrgan judicial
espanyol considera que de no
efectuar-se es produiria un
enriquiment injust per part
de l’Administració, de manera
que ha de prevaler en tot cas
el principi de neutralitat de
l’IVA. Es tracta d’una important sentència de la sala contenciosa administrativa del
Suprem, que dóna la raó parcialment a una empresa per

Antoni Prat Jorba. / GA

un procediment de devolució
de l’IVA suportat a Espanya,
per valor de 4.870.000 euros.
La notícia de la sentència del

cas va ser publicada el passat
24 de març pel diari econòmic
Expansión. El bufet d’advocats que ha dirigit aquest cas
és Global Abogados de Barcelona, del que en forma part
l’igualadí Antoni de Weest
Prat Jorba.
Prat assenyala en declaracions
al diari econòmic que “aquesta
sentència obre la possibilitat
de recuperar el IVA suportat
per empresaris o professionals no residents, en supòsits
en què no s’hagi presentat la
sol·licitud de devolució en el
termini legalment previst que,
recordem. I, això sí, sempre
que aquestes quotes no procedeixin d’exercicis prescrits”.

L’associació de comerciants Nou Centre
prepara pel maig una Festa de les
Mascotes i Fira de Primavera
REDACCIÓ / LA VEU
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l proper dissabte 7 de
maig, Igualada viurà la
I Festa de les Mascotes
i Fira de la Primavera d’Igualada, una festa promoguda per
l’Associació de comerciants
Nou Centre, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
La primera edició de la Festa
de les Mascotes neix per tal de
contribuir en la sensibilització de l’educació de l’animal,
la convivència amb ell i amb
el nostre entorn, i la salut de
la mascota. Pel que fa a la Fira
de la primavera, pretén donar
continuïtat a la dinamització
comercial dels comerços de
l’Associació.
Una de les activitats estrella de la jornada serà el pri-

mer concurs de talent animal
“Uaaau!”. El concurs pretén
motivar a tothom qui tingui
mascotes amb una qualitat especial, relacionada en qualsevol destresa artística, física, lúdica, esportiva, interpretativa.

Per tal de participar, cal enviar
un vídeo demostratiu de l’activitat o habilitat de l’animal
a través del correu electrònic
hola@lakarta.cat, abans del 29
d’abril de 2016. Se seleccionaran 10 participants.
Consulteu les bases del concurs a www.noucentreigualada.cat
A part d’aquesta activitat, al
llarg del dia comparem amb
activitats per a la mainada,
animació musical, fira de comerciants i del sector animal,
… entre moltes sorpreses més!
Tot, a la zona de comercial de
l’Avinguda Barcelona a la Plaça de la Sardana d’Igualada.
Estigueu atents, doncs ens
espera una gran “Festa de les
mascotes”, pels carrers d’Igualada Nord!

Singular caminada per conèixer millor
la Igualada “cardioprotegida”
REDACCIÓ / LA VEU
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’Equip d’Atenció Primària Igualada Urbà
de l’ICS, que periòdicament organitza accions de
promoció de la salut, ha tingut una singular iniciativa per
commemorar el Dia Mundial
de l’Activitat Física. La seva

proposta, per al divendres 8
d’abril, és caminar per diferents punts dela població on
aquest mes de gener passat
van entrar en servei diversos
desfibril·ladors externs automàtics (DEA).
Als disset aparells que hi havia a diferents equipaments
municipals de concurrència

pública, cal afegir-hi els sis
que s’han instal·lat a diversos
carrers i places.
Aquesta caminada tan especial començarà el seu recorregut a les 9.15 davant mateix
del Centre d’Atenció Primària
Anoia (al passeig de Verdaguer, 170) i tindrà una durada
aproximada de tres hores.

Nova programació dels
equipaments cívics de
la Generalitat a
Igualada
REDACCIÓ / LA VEU
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a ha sortit el nou programa d’activitats dels
equipaments cívic de la
Generalitat de Catalunya a
Igualada: Casal del Passeig,
Casal Cívic Montserrat i Ludoteca Sant Miquel.
La nova proposta és per als
mesos que van de d’abril a
juliol. A més de la continuïtat
de moltes activitats trimestral,
noves ofertes gratuïtes d’activitats de amb noves tecnologies, aquest cop destaquem
les activitats en família que
des del Casal del Passeig, han
organitzat per al més de juliol,
d’aquesta manera pares i fills,
avis i nets, podran fer cuina,
zumba i manualitats junts.
Dins del programa també hi
trobareu les activitats d’estiu
de la ludoteca Sant Miquel i
del Jugar i llegir del Casal Cívic Montserrat, si esteu interessats, fixeu-vos que els dies i
sistema d’inscripció, en aquest
cas és diferent a la resta d’activitats del programa.
Per a tota la gent que encara
no tingui el programa, us recordem que el podeu passar a
buscar per qualsevol dels tres
equipaments o als punts d’informació de la ciutat
I recordeu, les inscripcions
es faran el dimarts, 5 d’abril.
I que podeu anar indistintament al Casal del Passeig o al
Casal Cívic Montserrat. També ho podeu fer per telèfon
938033312 o 938043661.

Kan Bakus presenta
dijous un vi blanc de
les Terres de l’Ebre amb
la direcció de Sònia
Farran

E

l proper dijous 7
d’abril es presentarà a
Kan Bakus d’Igualada
“La Pocavergonya”, un nou
vi blanc que neix de la mà
de quatre joves productors
de la Ribera d’Ebre. Els elaboradors han treballat sota
la direcció de la sommelier
anoienca Sònia Farran, Nas
d’Or Catalunya 2008 i Primer Premi Marqués de Riscal
2009, i la certificació de la DO
Tarragona. a les 19:30 hores,
al Restaurant Kan Bakus, on
se’n podrà fer una degustació
comentada per Sònia Farran.
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L’Ajuntament redueix
el deute municipal
en tres milions d’euros
en un any
REDACCIÓ / LA VEU
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’Ajuntament ha ratificat, en el ple municipal
del mes de març, l’aprovació de la liquidació d’ingressos i despeses del consistori i
els seus organismes autònoms
corresponents a l’exercici
2015. L’alcalde, Marc Castells,
ha posat en valor el fet que “els
semàfors que indiquen l’estat
de les finances d’aquest Ajuntament continuen en verd un
any més i això ens permet
afirmar que, progressivament,
seguim redreçant la situació
econòmica i, malgrat que encara hi ha molta feina per fer,
les perspectives són bones”.
L’endeutament se segueix reduint i, en un any, aquesta
xifra ha baixat dels 47’2 milions d’euros de 2014 als 44’4
milions d’euros a 31 de desembre de 2015, una reducció
de 2’8 milions. Això suposa
que el tant per cent d’endeutament de la corporació –que,
en aquest cas, inclou també el Consorci Sociosanitari
d’Igualada– disminueix fins el
84%, cada cop més a prop de
la xifra desitjada del 75%. El
resultat pressupostari ajustat,
que indica la diferència entre
ingressos i despeses, s’ha tancat amb un superàvit de més
de 2’4 milions d’euros. La ràtio d’estalvi net, és a dir, allò
que queda un cop pagades totes les despeses i préstecs corresponents a un any, va ser el
2015 positiva en 3’2 milions
d’euros, un 7% dels ingressos
corrents, confirmant la tendència també positiva de l’any
anterior. La mateixa dinàmica es confirma, finalment, pel
que fa al romanent de tresoreria: si el 2010 aquest havia
estat de 1’7 milions d’euros
negatius, després de diferents
exercicis succeint bons resultats, el 2015 s’ha tancat amb
2’1 milions d’euros positius.
Tant l’alcalde com la regidora
d’Hisenda, Montse Duch, han
recordat que “malgrat que ja
som a prop de la fita d’unes
finances sanes, encara hi ha
feina per fer” i han posat de
manifest que “es continua
reduint el deute bancari i recuperant el prestigi de la institució però, alhora, es vetlla
per mantenir la qualitat dels
serveis públics i es prioritzen
les inversions importants per
la ciutat”.
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Diumenge, passejada per a conèixer les
espècies d’ocells a la ribera de l’Anoia

Xavier Figueres
segueix com a president
d’Igualada Comerç
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l proper diumenge, 3
d’abril, el programa
Diumenges en Família
de l’Ajuntament d’Igualada
proposa un taller de natura. L’ornitòleg Daniel Macià
acompanyarà els participants
en un recorregut per l’entorn del riu Anoia i mostrarà
quines espècies d’ocells s’hi
poden trobar, veure i escoltar.
Com que l’objectiu principal
és observar, es recomana dur
prismàtics i també portar el
calçat adequat, ja que la passejada es farà, sempre que sigui
possible, pel marge del riu.
L’arribada de la primavera
és un moment perfecte per
a descobrir un aspecte força
concret del patrimoni natural a l’entorn de la capital
de l’Anoia: els ocells del parc
fluvial. Daniel Macià explicarà i donarà a conèixer les diferents espècies d’aus que hi
ha al riu en aquesta època de
l’any i contestarà totes aquelles preguntes, curiositats i
inquietuds. És un especialista
en ornitologia molt bon coneixedor de la zona de l’Anoia
i una de les activitats que duu

a terme és el projecte Participa
de seguiment d’aus, que està
connectat a altres programes
més amplis d’observació en
diversos territoris europeus.
També és molt actiu en altres
iniciatives, com el seguiment
de cases niu o, per exemple,
el control dels arbres que ha
anat plantant els darrers en
zones afectades per incendis
forestals. Tot això i molt més
ho explica ell mateix als blocs
daniel-naturaanoia.blogspot.
com i naturanoia.blogspot.
com.
Trobada al Museu de la Pell
El punt de trobada serà el Mu-

seu de la Pell, a les 11h. La passejada té una durada prevista
de dues hores, està recomanada per famílies amb infants a
partir de set anys i finalitzarà a
l’alçada de la depuradora.
El programa Diumenges en
Família ha pres el relleu del
Cultura en Família per seguir
proposant activitats ben variades per compartir: s’hi inclouen hores del conte, cinema
en català, visites, tallers i sortides per fer en família al llarg
dels diumenges de març, abril
i maig. Una oferta diversa coordinada des de departament
de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada.

Endesa retira 326 tones de residus
de la xarxa elèctrica
REDACCIÓ / LA VEU
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ndesa ha retirat, tractat
i gestionat 326 tones de
residus durant el 2015
a les comarques de la Catalunya central. Es tracta de deixalles de tot tipus, derivades de
diferents obres de manteniment i de millora de la xarxa
elèctrica que la Companyia realitza a la demarcació. Aquesta
mesura és conseqüència de la
progressiva implantació del
Sistema de Gestió Ambiental i
dels seus procediments.
Del total de material processat, 97 tones corresponen a
residus especials, com oli aïllant, bateries, emulsions d’aigua amb oli i transformadors;
mentre que el gruix important
de deixalles que s’han hagut
de gestionar són les conegudes
com a residus no especials. Es
tracta de 228 tones d’elements
metàl·lics, de coure, d’alumini, aïlladors, runa, comptadors mecànics i pals de formi-

gó, entre d’altres.
El tractament de bona part
d’aquests residus s’ha dut a
terme en instal·lacions específiques que la Companyia té
a tal efecte a la subestació de
Congost, a la ciutat de Manresa. Aquestes infraestructures estan equipades amb un
seguit de compartiments amb
contenidors específics degudament etiquetats d’acord
amb la naturalesa de cada
residu, a més d’un magatzem
tancat per a residus especials.
Des d’aquests contenidors, els
residus es lliuren als correspo-

nents gestors especialitzats per
al seu aprofitament o la seva
eliminació controlada quan
no és possible la seva reutilització. D’altra banda, la resta
de material es gestiona en un
magatzem regulador que la
Companyia disposa a Canovelles, al Vallès Oriental.
Aquesta s’ha efectuat seguint
els procediments estipulats
de la Companyia, amb transportistes habilitats a tal efecte
i amb destinació final a gestors
autoritzats per l’Agència de
Residus de Catalunya.

l passat dia 21 de març,
tal com marquen els estatuts i el règim intern
de l’entitat, es va fer l’Assemblea General d’Igualada Comerç i també les eleccions per
la presidència i pels membres
de la junta de l’entitat. L’Assemblea va votar i va proclamar l’única candidatura què
s’havia presentat fins a la data
establerta, amb Xavier Figueres, de comerç Celler Figueres,
com a president. La junta està
formada per:
1.Xavier Figueres-Celler Figueres
2.Jordi Cuerva-Snowfun
3.Toni Llucià-Modes Llucià
4.Gemma Alcoberro-Carn. Gual
5.Hilario Sebastian-Su. Sebastian
6.Jaume Bascompte-Dormebe
7.Jordi Dueñas-Cong. Dueñas
8.Jordi Trias - Joieria Trias
9.Mònica Aguilar-Caro Cuore
10.Oscar Cuadres-Franquesa
11.Toni Fusté-Events
12.Albert Gumà-Ass. Gumà
13.Pere Subirana-F. Subirana
14.Isaac Mateo-Best Padel
15.Salvador Dueñas-Asfalt
16.Salvador Vidal-Cal Perico
17.Carles Cuñado-A Afflelou
18.Laura Llucià-Joieria Llucià
El president reelegit va aprofitar per agrair a tots els membres de la Junta que van col·
laborar amb l’entitat en els
últims dos anys i encoratjar als
nous integrants i animar-los a
treballar més encara en la cohesió del sector comercial de
la nostra ciutat, com també en
la projecció exterior.
A l’Assemblea es va presentar i
aprovar el balanç econòmic de
l’entitat de l’any 2015. A continuació, es va prosseguir amb
la proposta de pla d’activitats
per l’any 2016. En línies mestres, es mantenen les activitats
de l’any passat, destacant sobertot, la propera “Igualada
Nit de Shopping”, la Botiga al
Carrer d’estiu, que per cert,
serà de jubileu, la número 40,
i per tant, es compliran els 20
anys d’aquesta activitat. A la
tardor, es realitzarà la cinquena edició de la Gran Festa del
Vi i posteriorment es farà la
Campanya de Nadal.
Una de les novetats d’enguany
seràn les conferències d’àmbit
social i de temàtica diversa. De
fet, a la mateixa Assemblea va
fer una xerrada Amadeu Barbany, comerciant i expresident
de Gran Centre de Granollers.
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ORIOL AMAT @oriolamat

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management).

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
¿En cuántas ocasiones ha sucedido?:
se subvencionan actividades, se produce un boom y el exceso, y adiós.

Hi ha cursos que s’ofereixen
sense tenir relació amb les
necessitats de l’entorn,
recursos que es podrien
destinar a polítiques eficaces de
formació professional.

Laurent Dereux (D.G. Nestlé España):
“Pensar a marxar de Catalunya és propi de qui no
coneix la realitat del mercat”

El govern ha
La comunicació aconseguit
el que fa
una inversió i no anys amenaçava
de
una despesa.
fer i ho ha imposat

MANEL MACIÀ

MANEL MACIÀ Consultor de RRHH
@manel maciamarti

L’ineficient ús dels
fons en formació
ocupacional

A

l nostre país s’inverteixen
quantitats ingents en for·
mació, però..: els cursos que
s’imparteixen, per part d’ins·
titucions i entitats, són els realment de·
mandats pel mercat i, el públic assistent
a aquests, és l’adequat? Sincerament, no.
La veritable efectivitat de la formació és
aquella que s’adequa al 100% a les de·
mandes del mercat laboral on s’ofereix
aquesta, no la que s’imparteix per a jus·
tificació intrínseca. Hi ha cursos que
s’ofereixen sense tenir absoluta relació
amb les necessitats de l’entorn, amb la
consegüent detracció de recursos que es
podrien destinar a polítiques eficaces de
formació professional, o persones que
s’apunten a accions formatives pel sol fet
d’omplir el currículum.
No s’haurien de destinar fons sense un
estudi previ de la realitat laboral prope·
ra. Cal agrupar recursos econòmics per
formar professionals en sectors realment
faltats d’aquests. És un absurd oferir una
carta de cursos amb poca o cap relació
amb la nostra realitat..., i això continua
passant. En l’època de l’opulència era un
veritable escàndol la manera com es di·
lapidaven els fons públics per a formació
ocupacional.

La solució és (hauria de ser) senzilla:
1. Cada ciutat o comarca té unes necessi·
tats peremptòries i aquestes s’han de ca·
nalitzar cap als actors socials, sindicats,
patronal i ajuntaments, perquè aquests
conjuntament facin una selecció del més
urgent i la facin arribar a la institució
responsable de gestionar els fons.
2. Les persones assistents han d’acreditar
uns mínims coneixements per assistir a
aquests cursos, o demostrar una capa·
citat o un interès en la seva realització.
Tampoc s’haurien de posar topalls de cap
tipus als possibles interessats. El talent
no s’amaga darrere de l’edat o progra·
mes formatius amb requeriments rígids.
Subvencionar cursos i destinar-los a en·
torns no mancats d’aquestes necessitats
és malbaratar recursos públics tan escas·
sos avui dia.

MARINA LLANSANA

XAVIER SALA-I-MARTIN
@XSalaimartin
Economista, professor de la Columbia University

El cambio de hora no sólo es perjudicial para la
economía. También perjudica la salud

M. Macià

M. LLANSANA

I. SERRA

IMMA SERRA

MARINA LLANSANA Lidera Comunicació
@marinallamsana

LA COMUNICACIÓ, UNA INVERSIÓ

S

i no comuniques no existeixes, i en el món
empresarial aquesta premissa es compleix
amb contundència. Són moltes les empreses
de l’Anoia que fan una feina magnífica: que
innoven, que exporten, que creen productes excel·
lents, però el país no ho sap perquè aquestes empreses
no incorporen la comunicació com una tasca impres·
cindible del seu dia a dia. Per contra, aquelles grans
marques anoienques que comuniquen bé aconseguei·
xen un retorn no només per a elles sinó per al territori,
ja que ens projecten com una comarca que acull talent
i genera negoci, i no només com una comarca líder en
aturats tal i com ens recorden recurrentment les secci·
ons d’economia dels diaris.
Per sort directius i emprenedors cada vegada prenen
més consciència que explicar-se al món és imprescin·
dible, i entenen la comunicació com una inversió i no

com una despesa. Quan parlem de “comunicació” no
ens referim a “publicitat”, a l’anunci que es paga, sinó
a ser capaços de generar notícies d’interès general que
els mitjans difonguin en els seus espais informatius
perquè consideren rellevants; això és el que veritable·
ment dóna prestigi a un servei, a un producte o a una
indústria. I d’aquí ve la proposta que ha fet la seu de la
Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Cata·
lunya a la Unió Empresarial de l’Anoia, dues entitats
que han decidit cooperar per difondre la importàn·
cia d’una bona estratègia de comunicació. El primer
resultat d’aquesta col·laboració serà el premi UEA a
la millor estratègia de comunicació empresarial que
s’atorgarà anualment al sopar de l’empresari. I és que
les empreses que fan bé la seva comunicació mereixen
un reconeixement, perquè a més de fer bé la seva feina
contribueixen a millorar el posicionament de la marca
de tot el territori.

IMMA SERRA Economista
@SerraImma

TANCARAN O CONTINUARAN ?

L

’Anna i la Maria són dues germanes que fa
anys van continuar amb la fruiteria de la
seva àvia. Està sota les voltes, és petitona i
molt acollidora i coneixen bé els gustos i
preferències dels seus clients. Fa uns mesos que es·
tan amoïnades perquè no saben si podran continuar
mantenint el seu negoci. En ser dues van constituir
una SCP (Societat Civil Particular), ja que era el ti·
pus de societat més econòmica en tots els sentits per
gestionar la seva botiga. Es treuen un petit sou cada
mes, paguen l’IVA amb recàrrec d’equivalència i la
renda per “mòduls”.
Què vol dir això...? doncs que quan compren al ma·
jorista li han de pagar una mica més d’IVA i així no
han de presentar cap declaració d’aquest impost.
Després, cada trimestre fan un petit pagament a
compte de la renda segons uns índexs i coeficients
relacionats amb el seu negoci. Això fa que no els cal·
gui dedicar molt de temps a la “paperassa”, tret de la
gestió de les comandes i factures.
Amb els últims canvis que s’han establert en la fis·
calitat, no saben si podran continuar a la mateixa
botiga on han estat tota la vida perquè ha canviat la
tributació de les SCP i disposen de poques opcions
a triar. Si continuen com a SCP no podran tributar
en règim de “mòduls” ni estar acollides al règim de
recàrrec d’equivalència. Tot això comporta l’incre·
ment de temps de gestió i control del negoci: per
una banda hauran de portar la mateixa comptabilitat
que qualsevol gran empresa, i per l’altra si decideixen
continuar a “mòduls”, el negoci només podrà anar a
nom d’una d’elles i l’altra serà una treballadora. Per

aquest motiu tenen el risc de perdre la botiga. El propi·
etari ja les ha avisat que hauran de revisar el contracte
de lloguer...
Com pot ser que l’Anna i la Maria hagin de portar en
el seu negoci el mateix control comptable que Inditex o
Mercadona o qualsevol altra gran empresa? És neces·
sari tant control? Realment el frau d’aquest país està en
aquest perfil de negocis? I si porten una comptabilitat
tal com diu la nova norma és “segur” que es controlarà
millor el frau?.
El cas de l’Anna i la Maria també és el del Conrad i
l’Emili que tenen el seu restaurant o el del Josep i el
Joan que viuen de la seva ferreteria... a tots ells els costa
dormir bé últimament perquè els seus negocis no els
permeten disposar de temps per dedicar a decidir què
els convé més. Han de fer-ho abans d’aquest estiu...
El govern ha aconseguit el que fa anys amenaçava de fer
i ho ha imposat, sense que sortís cap titular a la premsa.
El 70% de les SCP tributaven per “mòduls” i ara, amb
el canvi de normativa, no ho podran fer de la mateixa
forma.
A partir d’ara, per complir adequadament amb la llei
tributària s’haurà d’afegir el corresponent sobrecost en
temps o diners i els riscos d’efectes “colaterals” que se’n
deriven: renegociació de contractes de tot tipus, llicèn·
cies, cotització a la seguretat social, nòmines d’admi·
nistradors, etc…
Esperem poder continuar gaudint dels petits negocis
dels nostres pobles i ciutats confiant que les normatives
fiscals, d’horaris comercials, llicències, etc... no acabin
amb el teixit comercial i de serveis que han vertebrat
eficaçment el nostre país.

LA VEU
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LA VEU de L’EMPRESA Cal Tunet, L’spa rural de la Llacuna

E

l turisme rural és una bona alternativa per a moltes persones a l’hora de
fer vacances. A la comarca de l’Anoia
hi ha un important registre de masies
repartides per tot el territori, però en aquesta
ocasió ens aturarem al poble de la Llacuna, situat enmig d’un petit altiplà al peu de les obagues d’Ancosa i Rofes.
En aquest municipi, concretament a l’abric de
l’antiga muralla, s’amaga Cal Tunet, una casa rural
de principis del segle XIX. En els seus inicis era una
casa unifamiliar, però el 2012, el propietari va decidir reformar-la de dalt a baix i convertir-la en un
allotjament de turisme rural.
La reforma es va dur a terme en diferents fases per
tal de preservar l’arquitectura original i així mantenir l’atractiu de casa de poble.
Distribuïda en 3 plantes, Cal Tunet té capacitat per
a 8 persones, disposa de tres habitacions, dos banys,

una terrassa chill out, i està totalment equipada per
oferir la màxim comoditat als hostes.
Per als propietaris de Cal Tunet, regentar un establiment com aquest és un privilegi i una forma de
promocionar el territori. I ho demostren cada dia,
oferint als turistes un esmorzar a base de productes
típics de la zona.
El relax sota l’aigua
Un dels principals atractius de la casa és l’spa termal, situat als baixos de l’habitatge. La seva situació,
les parets de pedra que l’envolten, la combinació de
llums tènues de diferents tonalitats, i la calidesa de
l’aigua, fan d’aquest espai, un dels millors racons
de l’habitatge. Un espai on el relax, la intimitat i el
confort estan assegurats.

als turistes un ampli ventall de propostes d’oci.
Rutes de senderisme i btt per gaudir del paisatge i
conèixer indrets com la font Cuitora, la font de les
Clotes, el Puig Castellar, el bosc del Paradís, entre
altres.
També es poden visitar diferents llocs d’interès
com la plaça major porxada de la Llacuna, el castell
de Vilademàger, des d’on es pot observar tot el pla
de la llacuna, les pintures rupestres de Valldecerves,
o el poblat ibèric del Castellar. Fins i tot, els hostes
poden participar d’activitats organitzades com el
geocaching.
Cal Tunet és un establiment rural amb molta presència a les xarxes socials. Compta amb un canal
propi a youtube, un compte a twitter i una pàgina
de facebook. www.caltunet.com

Un entorn inigualable
Cal Tunet és una casa de poble amb una situació
privilegiada per l’entorn inigualable de la serra
d’Ancosa. La seva proximitat amb la natura obre

Amb la col.laboració de la:

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG

DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA
Nom

Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i,
per tant, autoritza a LA VEU i al Teatre de l’Aurora a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als
seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i
serveis propis del Teatre de l’Aurora, aixó com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que el
Teatre de l’Aurora pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

SORTEIG

UN VAL DE 100 € PER A LA
REPARACIÓ DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE (VÀLID DURANT EL 2016)
Nom
Cognoms

Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i,
per tant, autoritza a LA VEU i al Gelabert a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus
fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis
propis del Gelabert, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que el Gelabert pugui
portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal (LOPD)
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El Mercat del Centre de Vilanova
i la Geltrú celebra 75 anys
REDACCIÓ / VILANOVA G.

E

l Mercat del Centre de
Vilanova i la Geltrú
compleix 75 anys i obre
aquest divendres a la tarda un
ampli programa d’activitats.
L’acte, que comptarà amb la
presència de l’alcaldessa de
la població, Neus Lloveras,
s’iniciarà a partir de les 19 h al
mateix Mercat del Centre. En
aquell moment es podrà veure
un gran pastís que ha realitzat
l’artista vilanoví, Lluís Amaré,
i que restarà alguns dies exposat per a que tothom el pugui
veure. L’actriu vilanovina Núria Valls, vestida de Glòria del
Mercat, parlarà amb el públic
assistent a l’acte i els convidarà a que s’apropin al costat
del gran pastís. Al final de la
seva breu actuació parlarà la
presidenta de l’Associació de
Concessionaris del Mercat del
Centre, Raquel Aparicio, que
explicarà als assistents com
es desenvoluparan els actes
d’aniversari al llarg de 2016 i
donarà a conèixer la campanya Mercat és Vida.
L’acte de divendres el tancarà
l’alcaldessa que, seguidament,
i junt a la presidenta de l’Associació de concessionaris,

bufaran les espelmes del pastís
i faran una fotografia de grup.
En aquest moment a les portes
del mercat hi haurà diverses
taules. Sota el rellotge es servirà coca i cava, i a la porta que
dóna a l’avinguda de Francesc
Macià es podrà degustar una
sopa d’all, típic sopar, entre d’
altres, de la Vilanova dels anys
40.
La campanya “Mercat és Vida”
girarà al voltant de diferents
activitats com una exposició
de fotografies antigues apadrinades per vilanovins; o xerrades amb ex alcaldes i persones
que en el seu dia van tenir que
veure amb el naixement del
mercat i també amb la seva remodelació. També està previst

Els Armats del Vendrell
arriben als 25 anys

el Tast – Teatre. Les obres programades s’iniciaran l’11 de
juny amb “La Glòria del Mercat” amb l’actriu Núria Valls
sota la direcció de Teixell. El
setembre s’interpretarà l’obra
“La Companyia Dispersa de
Comèdies”, i per acabar una
nit de tast i por a finals d’octubre al voltant de la festa de
Tots Sants
Entre altres accions programades destaca la proposta de
convidar a diferents artistes
vilanovins a pintar en directe
el mercat, per desprès exposar
l’obra obtinguda. També està
previst editar una nova edició facsímil del llibre “El Mercat de Vilanova i la Geltrú”
aproximació històrica de la
malaurada M. Carme Barceló
i Ràfols, i la publicació d’una
segona part a mans de Xavier
López.
Al llarg d’aquest any es durà
a terme una rifa d’un viatge
en creuer per a dues persones
valorat en 3000 euros; un concurs de fotografia al web de
l’Associació de Concessionaris; la presentació de llibre de
cuina de l’Isma Prados; i cada
dos mesos es realitzarà taller
de cuina “La cuina dels 40”.

Mercat de la Terra
Slow Food, a Sitges
REDACCIÓ / SITGES

REDACCIÓ / EL VENDRELL

U

n grup de 36 armats
ha encapçalat aquest
any la Processó del
Silenci del Vendrell, en l’any
que els armats de la població
compleixen 25 anys. Des de
l’any 1991 els Pastorets del
Vendrell es fan càrrec dels Armats del Vendrell, els soldats
romans que tradicionalment
desfilen per Setmana Santa, i
que participen en la Processó
del Silenci del Vendrell. Dels
sets soldats i el manaies que
hi havia l’any 1991, s’ha passat
a un total de 36 components,
entre la tropa, el manaies, el
sergent, els quatre portaestendars i la percussió.
Des de l’any 1992 han participat en totes les trobades
d’Armats de les comarques
tarragonines. L’any 1996 foren
els organitzadors de la IV Trobada, al Vendrell.
Així mateix, han participat en
diferents trobades i proces-

sons arreu de Catalunya. Cal
destacar l’any 2005 l’anada a
Roma i al Vaticà on, a més a
més de desfilar, els va rebre en
audiència Joan Pau II. Amb
motiu de la Festa Major de la
Cultura Tradicional Catalana,
celebrada a Barcelona, se’ls va
escollir per representar aquesta tradició.
Durant tres anys consecutius
la tropa del Vendrell ha participat molt activament en la
festa de Carthagines y Romanos a Cartagena, com a única
legió convidada, representant
la Imperial Tarraco.

El Mercat de la Terra Slow
Food torna als jardins de la
Societat Recreativa El Retiro de Sitges aquest dissabte
2 d’abril a partir de les 10 h,
amb entrada lliure i gratuïta.
Els productors socis de Slow
Food exposaran i vendran directament fruita, verdura, gall
del Penedès, ous, pa, farina,
embotits, vins, cervesa artesanal, formatge, xocolata i mel a
totes les persones que vulguin
visitar el Mercat.
Amb aquesta nova edició El
Mercat de la Terra de Sitges
comptarà amb la presència
dels productors de Gallecs
(Vallés Oriental) i els seus
productes com convidats especials. Els productors estaran
presents al Mercat i oferiran
els seus productes per a la venda directa al consumidor, però
també per compartir els seus
projectes i conversar amb les
persones que s’interessin en
els seus productes.
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Les Caramelles de Sant Martí de Tous celebren 100 anys
L’èxit d’aquesta festa és la seva constant evolució i que actualment mou unes 150 de persones, que amb molta alegria celebren
l’èxit del diumenge de Pasqua.
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

E

l 2016 és per Tous un
any especial. Ja fa 100
anys del canvi de nom
del poble i també de les caramelles, que es canten de manera continuada des de 1916.
Això no vol dir que abans no
es cantessin caramelles, només que no es feia de manera
continuada.
La primera ressenya històrica d’aquesta festa prové de la
memòria fotogràfica, gràcies
al retrat fet a la plaça Major
dels joves que participaren a
les caramelles de l’any 1899 i
que està exposada a l’exposició dels “100 anys de Caramelles de Tous” fins el 24 d’abril.
La memòria oral ens diu que
se’n cantaren de l’any 1901 al
1903 i que ja en aquell moment es cantaren, entre d’altres cançons, Els Segadors.
També trobem documentat a
El Sol de Tous que se’n cantaren l’any 1911 i el 1916.
És a partir de 1916 on s’inicia
el centenari. Des d’aquell any
que les Caramelles s’han celebrat cada any per Pasqua, a
excepció dels anys de la Guerra Civil.
La tradició era anar a cantar el
dissabte a les masies i els cantaires, que anaven abillats amb
barretina i la roba més bona
que tenien, es quedaven a dinar en una d’elles.
El 1940, en plena postguerra,
es van reprendre les caramelles acompanyades del ball de

Cantada de caramelles l’any 1924.

cintes. En aquesta dècada, alguns anys eren fins i tot dues
les colles de cantaires. Les primeres cantades pel poble era
costum fer-les sota els balcons
del senyor jutge i el senyor alcalde, que obsequiava els cantaires amb un anyell baixat
pel balcó amb una corda, com
es pot veure en la il·lustració.
Avui en dia l’obsequi del Consistori és un pernil.
Del 1951 al 1953 les cantades
foren substituïdes per balls
populars, com el ball de cintes, el ball de cercolets i el ball
de nans.
Del 1954 al 1961, els mossens
del moment foren l’ànima de
les Caramelles, que es cantaren amb diferents modalitats:
nens i nenes, i homes.
El 1962 es va obrir la colla de
cantaires a nois i noies a partir
de 14 anys, fet que va ser tot

L’any 1984 va començar
a dirigir-les la Teresa
Tort i amb ella va
arribar la continuïtat
un èxit. Al mateix temps es
creà un vestuari que encara és
vigent actualment (a excepció
de les espardenyes i la barretina). Les noies vestien roba
blanca i jaqueta blau marí i els
nois, pantalons i jaqueta blau
marí, camisa blanca i barretina. I per a tots, mocador vermell i espardenyes envetades.
Una altra innovació va ser el
canvi de les flors i els rams
que es donaven, per les toies
de clavells que els enamorats
feien tirar amb la ballesta a
la seva estimada. Les toies les
preparaven els mateixos caramellaires fins al 2005. Actualment es compren ja fetes amb

L’alcalde regalava un xai als caramellaires

varietat de flor. Actualment es
distribueixen unes 180 toies i
2.800 clavells.
El 1984 la Teresa Tort va començar a dirigir les Caramelles. Amb ella va arribar
la tranquil·litat de saber que
l’any següent hi hauria la direcció assegurada i, per tant,
hi hauria Caramelles. Un record per ella que ens va deixar
l’any 1999 a l’edat de 43 anys,
i un reconeixement per la seva
bona feina i estima per aquesta festa.
El ressorgiment de
les Caramelles
L’any 1997, degut a la poca
participació de cantaires, la
comissió, molt a desgrat, va
decidir interrompre la tradicional cantada de Caramelles
del dia de Pasqua. El poble
se’n va sentir i això va fer ressorgir la festa de tal manera
que encara perdura avui.
El 1999 l’Elisa Elias va agafar
la batuta, que comparteix des
dels últims sis anys amb el
Jordi Marimón. Ells i l’activa
comissió que hi ha al darrere
han consolidat la festa i són el
futur de les Caramelles.
L’èxit d’aquesta festa és la seva
constant evolució. Així el 2000
s’hi afegiren nens i nenes des
dels 7 anys. Des de llavors la
colla de cantaires és d’unes 80
persones, encapçalades per l’
abanderat que els guia al llarg
d’unes 25 cantades pels carrers del poble, entre les quals
destaquen la cantada a l’altar
de l’Església, a la plaça Major i
a la plaça de l’Ajuntament.
A més dels cantaires, les lloques són imprescindibles
perquè recullen amb les barretines els donatius dels veïns.
També els ballesters que amb

traça tiren els rams als balcons de les noies. I no hi poden faltar els hereus i pubilles
que porten les paneres amb les
flors.
Una altra peça de l’engranatge són els músics. Abans es
llogava una orquestra però
actualment tenim una orquestra d’alumnes de l’escola de
Música de Tous, tots de casa.
És costum cantar una sardana i un vals o bé un vals i una
caramella, sempre segons els
directors, ara també s’hi han
afegit cançons populars.
En total la festa de les caramelles mou unes 150 de persones, que uns dies més tard
i amb molta alegria celebren
l’èxit del diumenge de Pasqua.
Per acabar un reconeixement
als nostres avantpassats, gràcies a ells som on som.
Desitgem que els nostres successors puguin celebrar els
200 anys de les Caramelles de
Tous.
A tots, gràcies i endavant que
no pari la festa.
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1r torneig sense barreres de futbol
sala a Vilanova del Camí
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Cap de setmana de
Caramelles a Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l CFS Can Titó de Vilanova del Camí amb
la col·laboració de
la Fundació Privada Àuria
(FAP) i Esports de l’Ajuntament de Vilanova del Camí
han organitzat el 1r Torneig
Sense Barreres de Futbol Sala
a Vilanova del Camí. Tindrà
lloc a les instal·lacions municipals de Can Titó, el dia 15
de maig de les nou del matí, a
dos quarts de nou del vespre.
Des de l’organització animen
als clubs, entitats, associacions, fundacions i escoles a
participar en aquesta jornada
lúdico-esportiva amb equips
formats per nois i noies amb
capacitats especials.
L’esdeveniment s’ha creat per
tal que jugadors i jugadores
dels diferents equips tinguin
l’oportunitat de gaudir d’un
torneig de futbol sala
L’objectiu és bàsicament una
oportunitat, perquè les persones amb discapacitat ocu-

ÒDENA / LA VEU

pin el seu temps lliure de la
manera que vulguin i amb la
companya que triïn, per tal de
que es sensibilitzin i es conscienciï sobre la importància
que les persones siguin veritables protagonistes de les
seves accions i que gaudeixin
les mateixes oportunitats que
la resta de la ciutadania per
aconseguir un lleure inclusiu
de qualitat.
En funció del nombre
d’equips que s’inscriguin,

l’organització decidirà com
fer la competició que podria
ser en forma de lligueta.
A més, al migdia s’organitzarà
una barbacoa, per a jugadors
i acompanyants, que podran
gaudir-ho en una zona de pícnic habilitada per a la ocasió.
El torneig es gratuït, l’únic
cost que s’haurà d’assumir és
el del dinar. Per a més informació podeu consultar la pàgina web del club futbol sala
Can Titó.

Ràdio Nova convoca el concurs de
piulades de Sant Jordi amb novetats
VILANOVA DEL C. / LA VEU

P

er quart any consecutiu, Ràdio Nova ha
convocat el concurs de
microrelats via Twitter amb
motiu de Sant Jordi. Es tracta
d’un certamen de narracions
breus en format ‘piulada’. Les
persones interessades hauran
de publicar el seu microrelat a
Twitter a partir del dia 1 i fins
el 22 d’abril de 2016. Aquest
any, com a novetat, el certamen amplia els premis amb la
complicitat de l’Ateneu Igualadí i el Teatre de l’Aurora que
juntament a Sigrid Informàtica en seran patrocinadors.

Es lliuraran tres premis en
diferents categories
Un Jurat format per persones
relacionades al món de la cultura i la comunicació decidirà
el premi al millor microrelat,
un llibre electrònic (ebook)
patrocinat per Sigrid Informàtica.
En aquesta edició, Ràdio Nova
també lliurarà un premi al
millor micropoema, que con-

sistirà amb dues entrades per
al concert de Víctor Branch,
el dia 6 de maig, dins el cicle
Músiques de Butxaques, patrocinat per l’Ateneu Igualadí.
I d’altra banda, s’obrirà la participació al públic de les xarxes socials per triar un tercer
premi. Per mitjà d’un formulari al web vilanovainformacio.cat, s’escollirà la millor
piulada segons la votació popular que consistirà en dues
entrades per a una funció de
la nova temporada de tardor,
patrocinada pel Teatre de
l’Aurora.
Com cada any, al concurs pot
participar tothom que ho desitgi. Les piulades, escrites en

català o castellà, han de tenir
una extensió màxima de 140
caràcters, inclosa l’etiqueta
#rnrelat16 i el tema és lliure.
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 3
microrelats
Les piulades han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat premiades anteriorment, sent excloses aquelles
que siguin còpia o plagi d’altres autors.
El veredicte es farà públic a la
pàgina vilanovainformacio.
cat i a través de les xarxes socials la setmana del 25 d’abril.
El premi s’anunciarà personalment als guanyadors i es
lliurarà a Ràdio Nova.

A

quest dissabte 1 i el
diumenge 2 d’abril,
l’Associació de Caramellaires d’Òdena celebraran
les tradicionals Caramelles al
municipi odenenc, sumant
així un any més, i ja en són
vint de seguits, d’actuació caramellaire.
Així, i com és tradicional,
dissabte, la colla odenenca
començarà la seva actuació
a Can Viadiu (15h), seguint
per les masies de Can Magí de
Viladés (15.45h), Can Brunet
(16.30h), Cal Enric (17.45h),
Les Casetes d’en Mus-

sons (18.30h), Can Grimau
(19.15h) i l’Espelt (19.45h).
Diumenge, l’entitat odenenca
reprendrà la cantada de Caramelles a les 9.30h al Raval
d’Aguilera, tot seguit a Sant
Bernabé (10.15h), on faran
una aturada per esmorzar,
després es desplaçaran fins al
barri Sant Pere i Pla de la Masia (12h) i el Parc de la Font
(12.30h) i acabaran les cantades a la plaça Major (13h) i el
carrer de la Guixera (13.45h).
La colla caramellaire agraeix la
col·laboració de l’ajuntament
d’Òdena i de Sunset Carpes
pel suport rebut en la logística
dels actes.
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El Festival internacional Han començat les preinscripcions als
de cinema d’autor de
centres educatius montbuiencs
barcelona (d’a) arriba
ntre el dimecres 30 de
als cinemes Mont-Àgora
març i el dijous 7 d’abril
MONTBUI / LA VEU

E

MONTBUI / LA VEU

E

ls montbuiencs cinemes
Mont-Àgora
prendran part en el
programa del sisè Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona (D’A). El
D’A, que té la seva seu central
a Barcelona, enguany portarà el millor cinema d’autor a
localitzats com Terrassa, Vilafranca del Penedès, Girona,
Vic, El Prat de Llobregat, Berga i Montbui. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, les seus del D’A 2016
projectaran algunes de les millors pel·lícules, de forma si-

multània a la sisena edició del
festival. Entre els dies 22 i 29
d’abril Cinemes Mont-Àgora acollirà aquestes sessions,
especialment recomades per
als grans cinèfils i amants del
cinema d’autor.

Activitat infantil en
anglès a la Biblioteca
MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca Mont-Àgora
de Montbui organitza aquest
dissabte una activitat infantil
en anglès. En concret es tracta d’una sessió de l’hora del
conte i taller en anglès, sota el
títol “Grandpa Ton’s Garden”.
Es tracta d’una “story telling”

molt original, a càrrec de
Helen Doron Igualada. Una
història en la qual els més menuts podran aprendre vocabulari sobre fruites i verdures,
i on es podran cantar cançons,
jocs i manualitats. La sessió es
durà a terme entre dos quarts
de 12 i dos quarts d’una del
migdia.

està obert el període de
preinscripció als centres educatius montbuiencs, pel que fa
als ensenyaments d’educació
infantil, primària i secundària.
Les preinscripcions estan en
marxa a les escoles Montbou
(Nucli Antic), Garcia Lorca i
Antoni Gaudí (Nucli Urbà) i
també pel que fa a secundària
a l’Institut Montbui.
Un miler d’alumnes tornaran
a ser present durant el proper
curs acadèmic els diferents
centres d’ensenyament montbuiencs, en aquests estudis
compresos entre els 3-6 anys

(infantil); 6 i 12 anys (Primària) i 12-16 anys (Secundària).
Cal recordar que Montbui garanteix l’educació pública i de

qualitat, per a tothom, des dels
quatre mesos i fins els 18 anys,
en centres del municipi.

Aquest dissabte, caminada familiar a
la Tossa
MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte a partir de les 10 del matí tindrà
lloc una Caminada Familiar
fins a La Tossa de Montbui.

L’activitat, amb sortida des
de davant l’Ajuntament, permetrà als participants commemorar el 20è aniversari
de la Federació Catalana de
l’Esplai, Fundesplai. Hi hau-

rà xocolatada per als assistents. L’organització anirà a
càrrec de MontSplai, amb la
col·laboració de la Comissió
de Festes.

Els regidors de Capellades Salvador
Vives i Jaume Solé, militants d’ERC
CAPELLADES / LA VEU

S
SORTEGEN

UN VOL EN GLOBUS
Nom
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Població
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Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i,
per tant, autoritza a LA VEU i al Camins de Vent a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als
seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i
serveis propis de Camins de Vent, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que
Camins de Vent pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

alvador Vives i Jaume
Solé, escollits regidors
com a independents a la
candidatura d’ERC a Capellades en les darreres eleccions,
han sol·licitat recentment el
seu ingrés com a militants a la
formació independentista.
El número dos republicà, Salvador Vives, és actualment
regidor d’Acció Social, Ocupació i Transparència i col·
labora directament amb Alcaldia en Recursos Humans.
Segons Vives, “fer el pas de demanar la incorporació com a
militant d’Esquerra és degut a
una evolució personal, des que
em vaig incorporar a les llistes
de la candidatura municipal a
l’Ajuntament de Capellades,
a més, en tota l’estratègia del
moment actual del nostre país
en la construcció de la República Catalana, Esquerra és el
partit que té les idees clares.
Des de sempre, Esquerra sempre és a l’alçada. ”
D’altra banda, Jaume Solé,
escollit com a número tres,

és regidor de Comunicació i
Infraestructures Tecnològiques i responsable, entre altres
tasques, de l’actualització dels
contractes amb diferents proveïdors de serveis bàsics per a
l’Ajuntament. “Faig el pas perquè “Ara es el moment”, al país
i a Capellades els cal que la
seva gent s’impliqui al màxim,
hem de donar el 100 per 100”,
ha manifestat Solé sobre el seu
ingrés a ERC.
Àngel Soteras, tinent d’alcalde
i regidor de Cultura, Comerç
i Turisme, alhora que responsable d’ERC a Capellades, es

mostra especialment satisfet
per l’ingrés dels dos nous militants: “Tant el Salvador com
el Jaume estan completament
implicats en el projecte d’Esquerra a Capellades. Mai hem
demanat als independents
militar a ERC ni entenem que
això suposi un millor funcionament per al nostre projecte
a Capellades, però també tenim un projecte d’abast nacional i al procés en què estem
immersos li convenen tots els
reforços possibles. I com més
qualificats, com el Salvador i el
Jaume, millor que millor”.
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La Llacuna acollirà al juny un nou
camp de treball
LA LLACUNA / LA VEU

L

a COCAT, Coordinadora d’Organitzadors
de Camps de Treball
Internacionals de Catalunya,
sota la direcció de la Fundació Escolta Josep Carol han
programat pel proper mes de
juny, un nou camp de treball a
la Llacuna, concretament en el
jaciment arqueològic de Castellar (La Llacuna).
A Catalunya es porten a terme anualment uns 15 camps
de treball internacionals, que
acullen al voltant de 300 persones participants d’altres països, però es reserva tres o quatre places a cada projecte per a
catalans i catalanes.
Els objectius del camp de treball que es dura a terme a La
Llacuna, del 26 de juny al 16
de juliol, són consolidar i expandir l’atractiu turístic de la
zona a través d’accions de reconstrucció i manteniment del
patrimoni local. És tracta d’un
camp internacional on fer voluntariat i descobrir la riquesa
i particularitats de la teva terra.
La COCAT una plataforma
d’entitats fundada el 2005 i
integrada per aquelles enti-

Setmana Santa a Orpí
ORPÍ / LA VEU

M
tats catalanes que organitzen
camps internacionals des de
fa més de 2 anys consecutius
i que han volgut ser-ne membres. Actualment, són membres de COCAT: Casal de Joves
de Cardedeu, CRUC, Fundació
Catalana de l’Esplai, Fundació
Escolta Josep Carol, Centre
Excursionista Empordanès,
RAI, Obre’t Ebre i Ascalfó.
Els membres de COCAT, com
a entitats educatives de base
participativa i social, organitzen els camps de treball com
una eina de voluntariat internacional per promoure l’intercanvi cultural. La voluntat

és potenciar el coneixement
de Catalunya entre els joves
d’arreu del món, des de la singularitat que la representa tot
coneixent la realitat social i
cultural catalana.
Els projectes de voluntariat
que es promouen es troben
sota el paraigües de valors com
la inclusió, l’educació per a la
sostenibilitat, la igualtat, la solidaritat internacional i la participació social.
Si voleu més informació podeu contactar amb la Fundació Escolta Josep Carol, via:
Telf. 93 268 91 11 o
www.josepcarol.cat.

Les Caramelles omplen de primavera
els carrers de La Llacuna
LA LLACUNA / LA VEU

A

quest passat cap de
setmana, els dies 26 i
27 de març, Dissabte de Glòria i Diumenge de
Pasqua, uns 50 caramellaires
de totes les edats, agrupats
en dues colles; la coral “La
Cuitora” i la societat coral
“Ben endins com qui ensorra
l’apit”, van oferir la tradicional Cantada de Caramelles a
la Llacuna.
El dissabte a la tarda, una
cantada conjunta de les dues
colles caramellaires a la plaça Major van donar el tret
de sortida a les cantades que
van seguir carrers, places,
ravals i contrades del municipi, fent sortir als veïns al
carrer.
El repertori ofert anava des
de les tradicionals cançons
de caramelles, passant per les
conegudes havaneres, sardanes, sense deixar de banda les

clàssiques catalanes. Durant
el recorregut i tot cantant,
s’ha anat recollit les ofrenes
dels veïns amb la tradicional
cistella.
Diumenge, tal i com es va
iniciar l’activitat caramellaire
d’enguany, les dues colles es
van retrobar a la Plaça Major
i van oferir els darrers cants

per concloure la cantada de
caramelles.
El consistori llacunenc i en especial la regidora de cultura,
Rosa Busquet, vol donar les gràcies a tota la gent que ha participat i col•laborat en la festa fent
possible conservar una tradició
molt bonica del nostre municipi i del nostre país.

arcant l’inici de
la setmana Santa,
el dissabte 19 de
març, va tenir lloc la Missa de
Rams a l’Església de Sant Miquel d’Orpí.
El diumenge 20 de març de
2016 va tenir lloc la ja tradicional matança del por a Orpí,
que tot i caure quatre gotes
es va poder dur a terme sense problemes. Sense oferir el

sacrifici del animal, es va poder tallar la carn i elaborar les
botifarres, els tastets blanc i
negres, preparar la careta, orella i morro, i finalment coure
el costellam. Cap allà les 10
del matí es va oferir l’esmorzar (pa amb tomàquet, llom i
sardines a la brasa), i a quarts
de tres de la tarda va tenir lloc
el dinar, cigronet de l’Anoia
amb tastets blancs i negres,
botifarra, costella al romaní i
bunyols de Quaresma.

La Llar d’Infants estrena
una taula de llum
VALLBONA D’A. / LA VEU

Aquest mes de març, l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha adquirit una taula de
llum per a la Llar d’infants
del municipi. Es tracta d’un
objecte molt útil per fer aprenentatges, experimentar amb
la llum, gaudir d’una manera

diferent de dibuixar, interaccionar amb objectes opacs,
translúcids i transparents, fer
ombres, pintar amb pintures,
jugar amb sorra i fer-hi dibuixos, etc.
Els més menuts van gaudir
de la nova adquisició de la
llar, que promet ser el centre
d’atenció de totes les mirades.
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Els Mossos d’Esquadra detenen a
Piera el propietari d’un bar per
vendre droga des del seu local

Hora del Conte i el curs
de Lectures en Veu Alta a
la biblioteca El Safareig

PIERA / LA VEU

A

gents de la Policia de
la Generalitat – cos de
Mossos d’Esquadra
de la comissaria d’Igualada
(Anoia) van detenir el dia 23
de març un home, de 43 anys,
de nacionalitat espanyola i
veí de Piera (Anoia), com a
presumpte autor d’un delicte
contra la salut pública.
El passat 23 de març, a les
20:30 hores, els mossos van
fer una inspecció en un bar de
la localitat de Piera, en virtut
de la Llei Orgànica 4/2015 de
Protecció de la Seguretat Ciutadana, arran de tenir coneixement que en aquest local
hi havia consum i venda de
substàncies estupefaents.
Quan els agents van arribar al
bar, aquest es trobava obert al
públic i amb diverses persones al seu interior. A la terrassa de l’establiment hi van trobar el propietari i un client al

CAPELLADES / LA VEU

seu costat fumant substàncies
estupefaents.
En veure això, els mossos van
denunciar
administrativament al client per consumir
drogues i al propietari per tolerar el consum de substàncies estupefaents. Seguidament
van informar al propietari del
bar que iniciaven una inspecció al negoci.
Durant l’escorcoll van trobar,
en dues caixes enregistradores, 15 embolcalls de cocaïna, 1 peça de haixix i 275
euros fraccionats en diversos

tipus de bitllets. Juntament
amb els diners i les substàncies estupefaents van trobar
un full amb anotacions que,
presumptament, estaven relacionades amb la venda de la
droga.
Un cop es va finalitzar la inspecció, els mossos van detenir
el propietari del bar com a
presumpte autor d’un delicte
de tràfic de drogues.
El detingut va passar el dia 24
de març a disposició del jutjat
d’instrucció en funcions de
guàrdia d’Igualada.

Diumenge, Festa de la Forja
PIERA / LA VEU

A

mb la forja com a eix
central, la Festa de la
Forja ofereix tallers
gratuïts per aprendre l’art de la
forja, activitats lúdiques, música tradicional i dinar amb l’escudella del ferrer i carn d’olla.
La festa,organitzada per la
Comissió del Barri dels Gats
amb el suport de la regidoria
de Festes de l’Ajuntament de
Piera, seguirà la programació
següent:
- 10 h Esmorzar popular
- D’11 a 13 h Tallers infantils
de forja i de fang
- 13 h Concert vermut amb
el grup de música tradicional
AMEBA
- 14.30 h Dinar amb escudella
del ferrer i carn d’olla (6 euros

Inscripcions als estudis
obligatoris
CAPELLADES / LA VEU

A
bol inclòs)
- 16 h Actuació del PUBILL
DEL RAVAL
Durant tot el dia, hi haurà
tallers oberts a tothom per
aprendre l’art de la forja amb

el mestratge de Jaume Raventós, Nicolau Escudero, Albert
Ribes i Gonzalo Ruiz. La jornada es complementarà amb
bitlles catalanes i massatges
naturals.

Diumenge, Fira d’Intercanvi
Ecoxarxa Anoia a Piera
PIERA / LA VEU

Aquest diumenge, de 10 a 18
hores, la pista del Gall Mullat
acull la Fira d’Intercanvi organitzada per Ecoxarxa Ano-

E

l mes d’abril comença a
la biblioteca El Safareig
de Capellades amb una
nova Hora del Conte, a càrrec
de Margarida Bernús “La Ita”,
que explicarà “El secret de les
lletres”.
Heu pensat mai què passaria si
no tinguéssim les LLETRES ?
Doncs, que no hi hauria paraules…
Si no hi ha paraules, no hi ha
contes…
LES LLETRES, les nostres
amigues del poblat dels llibres,
ens volen explicar un secret.
Les coneixerem de manera diferent !
L’Hora del Conte es farà el
dimarts 5 d’abril a les 6 de la
tarda.
Cal recordar també que enca-

ra són obertes les inscripcions
per al curs de lectures en veu
alta per gaudir, llegir, interpretar i sobretot, dramatitzar els
textos de Roald Dalh, l’autor
d’obres tan conegudes conegudes com “Charlie i la fàbrica
de xocolata”, “Matilda” o els
“Culdolla”.
Les sessions, gratuïtes, es faran
els dies 11, 13 i 15 d’abril, de 6
a 8 del vespre, a la Biblioteca
El Safareig, de la mà de la narradora i actriu Jordina Biosca.
Aquesta és una activitat organitzada des del Pla Educatiu
de l’Entorn i la Biblioteca El
Safareig, adreçada tant a joves com a adults, però amb
les places limitades a un màxim de 16 persones. Per a més
informació i inscripcions, cal
adreçar-se a la Biblioteca El
Safareig.

ia, una xarxa autogestionada
d’intercanvi de béns i serveis.
La Fira és un espai on podeu
oferir aquelles coses que us
sobren i potser us fan nosa a
casa, aquells regals que ja te-

niu i potser ja no us fan servei... També es poden demanar les coses que us agradaria
tenir. Intercanvi sense diners!
En cas de pluja, la Fira es traslladaria a l’Espai d’Entitats.

partir d’aquest dimecres 30 de març
comencen les inscripcions per als estudis obligatoris, que es podran fer fins el 7
d’abril. A Capellades la butlleta amb tota la documentació
es pot entregar als mateixos
centres, tant l’Escola Mare del
Diví Pastor, l’Escola Marquès
de la Pobla, com l’IES Molí de
la Vila, o bé a l’Oficina Municipal d’Escolarització de
l’Ajuntament de Capellades.
La documentació que cal portar, junt amb la sol·licitud de
preinscripció, és l’original i
fotocòpia del llibre de família
o altres documents relatius a la
filiació. Si l’alumne o alumna
està en situació d’acolliment,
la resolució d’acolliment del
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies; original i
fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare,

tutor o tutora o guardador o
guardadora de fet) o, si el sol.
licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el
NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris,
document d’identitat del país
d’origen; original i fotocòpia
del DNI de l’alumne o alumna
en cas que sigui major de 14
anys o tingui DNI tot i ésser
menor de 14 anys i original
i fotocòpia de la TSI (targeta
sanitària individual) del nen o
la nena, si se’n disposa.
El barem provisional es penjarà a cada centre el divendres 15
d’abril, per obrir el pertinent
període de reclamacions.
A la llar d’infants, les preinscripcions comencen més tard,
del 2 al 13 de maig. Per això es
farà portes obertes per veure
com funciona l’escola del 5 al
12 d’abril. Les altres escoles de
Capellades ja van fer al febrer
les seves jornades de portes
obertes.
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L’Aplec al Cementiri Vell posa fi a la
Setmana Santa
MASQUEFA / LA VEU

E
La Llacuna ja és un
poble “cardioprotegit”
LA LLACUNA / LA VEU

E

l passat divendres 18
de març, a les 9 del vespre a la sala de plens de
l’Ajuntament va tenir lloc la
presentació dels desfibril·ladors i el projecte “La Llacuna
és saludable, practica-la”.
L’acte que va comptar amb
l’assistència de Josep Parera,
alcalde de La Llacuna, acompanyat per Jordi Masip, 1r
tinent d’alcalde i regidor de
Sanitat i Rosa Busquet, regidora de cultura i turisme,
a més dels responsables de
l’empresa CardioSoS, va tenir
una notable participació dels
veïns.
L’alcalde va explicar que a
partir d’ara La Llacuna disposa de dos desfibril·ladors per
assistir persones que tinguin
una aturada cardíaca sobtada.
Aquests dos desfibril·ladors
estan instal·lats a la via pública; un fixe a la Plaça Major al
ser acte punt un emplaçament
molt concorregut i un altre de
portàtil per poder-lo traslladar als diferents equipaments
municipals quan s’hi realitzi
activitat i per esdeveniments.
La presentació també va
comptar amb l’excel·lent explicació del Dr. Marc Bausili, sobre que és una aturada
cardiorespiratòria, com actuar, etc... També va destacar la
seva facilitat d’ús: qualsevol

persona pot utilitzar-los en el
moment en què sigui necessari, seguint les instruccions de
veu que proporciona el mateix
aparell.
Abans de finalitzar l’acte es
va realitzar el lliurament dels
certificats als assistents al curs
intensiu de suport vital bàsic
i DEA, i que té el reconeixement del CCR i està autoritzat per la Direcció General de
Planificació i Recerca en Salut
del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya
segons Decret 151/2012 del
Novembre.
Aquesta actuació ha estat possible gràcies a una subvenció
a la Diputació de Barcelona
i s’emmarca en la campanya “La Llacuna és saludable,
practica-la” que impulsen la
regidoria de Sanitat i la regidoria de Turisme del municipi
per fomentar mantenir una
bona salut. En aquest sentit,
recentment, s’ha estrenat la
senyalització de tres rutes que
a més de donar a conèixer els
espais naturals i el patrimoni
del municipi i el seu entorn,
són una bona eina per la promoció dels àmbits saludables.
Cadascuna de les rutes està
penjada al programa Wikiloc
dins el perfil de l’Ajuntament.
A més hi ha la possibilitat de
descarregar-se el codi QR de
cada proposta per ampliar la
informació.

l tradicional Aplec al
Cementiri Vell va posar, el Dilluns de Pasqua, el punt final als actes de
la Setmana Santa a Masquefa.
Al matí, diversos veïns van
pujar-hi a peu per gaudir
d’un esmorzar popular. Seguidament a l’església de Sant
Pere i la Santa Creu es va celebrar la missa, que va donar
pas a una ballada de sardanes
amb la Cobla Ciutat de Manresa. Alguns dels assistents
van aprofitar per quedar-s’hi
i fer la tradicional costellada
i menjar la mona, en companyia de familiars i amics.
L’agenda de Setmana Santa va
començar amb la benedicció
del Diumenge de Rams i la
tradicional missa a la parròquia de Sant Pere. Va continuar el Divendres Sant, amb
una jornada dedicada als actes religiosos tradicionals. Al
matí es va fer el viacrucis i, a
la tarda, l’ofici de missa i la

Visites concertades
Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326 · 617323989

Dos dies després, Diumenge
de Pasqua, els masquefins
van poder veure i escoltar
pels carrers de la vila una
cantada infantil de caramelles. Els infants van anar
acompanyats en el recorregut per la Colla de Ball de
Bastons de Masquefa. Tots
ells van fer una actuació
també dins la parròquia de
Sant Pere.

Més de mig miler de fotografies
presentades al concurs FotoFlash
MASQUEFA / LA VEU

E

l Club Excursionista
Anoia de Masquefa
ha rebut més de mig
miler de fotografies pel concurs ‘Fotoflash’. Aquestes fotos es van fer el 13 de febrer
durant la sortida a Collbató.
El concurs es va iniciar el dia
anterior a la sortida, amb
la presentació que va fer el

president de l’entitat Jordi
Sangrà, a la sala d’actes de
la biblioteca de Masquefa.
Durant l’acte es va desvetllar
el temari del concurs i el lloc
on es realitzaria la visita cultural. Després, Manel Caballé, membre de l’Associació
Fotogràfica d’Igualada, va fer
una sessió teòrica sobre l’enquadrament de la fotografia.
L’Associació
Fotogràfica

d’Igualada triarà ara les 25
millors fotografies que passaran a la final del concurs
FotoFlash.
Els participants que vulguin
participar en la versió ‘FotoFlashRetard’ podran presentar fins a un total de 3
fotos retocades abans del 29
d’abril. L’exposició i la decisió del jurat es farà en públic
el dissabte,14 de juny.

SORTEIG
D’UNA
BICICLETA
Envia o porta
la butlleta a

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

posterior processó de la Cofradía del Cristo Crucificado
y Nuestra Señora de los Dolores. Els ‘costaleros’ van carregar sobre les seves espatlles
les imatges del Crist i de la
Verge per passejar-les pels
carrers, acompanyats de ‘nazarenos’ i de molts fidels. Les
habituals ‘saetas’ i la Banda
de Músics de Can Parellada
van amenitzar la processó.

c/Retir, 40
08700 Igualada

Nom
Cognoms
Població

Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a Bicicletes Faro a incorporar les
dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de Bicicletes
Faro, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Bicicletes Faro pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
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L’Ajuntament de la
Torre estrena un Portal
de Transparència

Divendres, 1 d’abril de 2016

Comencen les sessions de
participació ciutadana del nou
POUM de la Torre de Claramunt
LA TORRE DE C. / LA VEU

L
LA TORRE DE C. / LA VEU

L

a web de l’Ajuntament
de La Torre ha estrenat
un nou apartat, anomenat Govern Obert i Transparència, per oferir als ciutadans
l’accés a tota la informació
municipal. L’objectiu és adaptar-se als requisits de la nova
Llei de Transparència, recentment aprovada pel Parlament,
que es desplegarà al llarg
d’aquesta legislatura.
La nova Llei de Transparència
ha fixat uns estàndards molt
exigents per a totes les administracions catalanes, amb una
gran quantitat d’informació a
publicar. L’objectiu és avançar
cap a una Administració més
oberta, transparent i amb una
major qualitat democràtica.
Segons l’alcalde de la Torre,
Jaume Riba, aquesta Llei “imposa a mitjà termini un canvi
radical i profund de la cultura política i organitzativa dels
ajuntaments”.
Per tal que els ens locals puguin complir amb la seva part,
el Consorci Administració
Oberta de Catalunya, en col·
laboració amb les Diputacions, ha posat en marxa una
solució comuna i gratuïta. Es
tracta del “Portal de Transparència”, un nou espai web
que posa a disposició de la
ciutadania tota la informació
sobre l’activitat de l’ajuntament. Des del gener ja s’hi pot
accedir a través de la web de
l’Ajuntament de La Torre de
Claramunt.
El Portal de Transparència
estructura la informació en
cinc blocs: Informació institucional i organitzativa, Gestió
econòmica, acció de Govern
i Normativa; Contractes, convenis i subvencions; Catàleg de
serveis i Tràmits i Participació.
També inclou com ha d’actuar
el ciutadà en cas de no trobar
alguna informació (exercici

La web institucional
permet als ciutadans
accedir a tota la
informació municipal,
complint amb la Llei de
la Transparència
del dret d’accés a la informació). Els continguts són actualitzats contínuament.
La Torre ja ha publicat tots
els indicadors automàtics
En total, el Portal de Transparència compta amb 131 ítems
d’informació, que s’estan activant progressivament. En
aquest moment, l’Ajuntament
de La Torre ja ha pogut publicar 58 indicadors. Això representa pràcticament la totalitat
dels indicadors automàtics, i
un 44,27% del total.
“Aquestes dades no estarien
publicades al Portal de Transparència si no haguéssim fet
la feina prèvia”, expliquen des
del consistori. I és que l’Ajuntament ha facilitat les dades
als organismes que són la font
de dades d’aquests indicadors
com són el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, el CIDO (Cercador d’Informació de Diaris Oficials),
e-Tauler (Taulell electrònic
d’anuncis) , MINHAP (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) o la
Sindicatura de Comptes, entre
d’altres.
En aquests moments, des de
l’Ajuntament esperen que la
Plataforma de Transparència
activi 21 ítems més per publicar-los, fet que els permetrà
arribar a un 60,30% del total.
Finalment, hi ha 20 ítems que
encara no estan preparats a la
Plataforma per ésser publicats. “Continuem treballant
per assolir cada cop més indicadors”, apunta l’alcalde.

’Ajuntament de la Torre de Claramunt ha
celebrat les primeres
sessions de participació ciutadana per tal d’elaborar el nou
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM). La primera sessió va tenir lloc el 8 de
març al Centre Social Font de
l’Armengol, i la segona al Centre Social Sant Joan Baptista ,
el dia 10 de març. Les trobades
van comptar amb una notable
participació dels veïns, que
van poder compartir els seus
dubtes i inquietuds amb l’alcalde, l’equip de govern i els
tècnics.
A banda de les trobades amb
els veïns, també es preveuen
consultes a entitats, entre altres accions que tindran lloc
al llarg del procés de redacció
del nou planejament general,
que es calcula que pot durar
entre un o dos anys . L’alcalde,
Jaume Riba, explica que “amb
la participació dels ciutadans
volem aconseguir un POUM
fidel a la nostra realitat, que
respongui a les necessitats de
tots els veïns i veïnes” i afegeix

que “tenim la voluntat que
aquest sigui un planejament
fruit del debat, el consens i la
participació de tots”.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és
un instrument d’ordenació
urbanística integral del municipi que afecta directament a
tothom, ja que ha de permetre
planificar el desenvolupament
del territori i el seu entorn
immediat. L’objectiu és que el
POUM es faci de forma molt
participativa i en surti un bon
document que marqui quin
model de poble es vol per al
present i per al futur, posant
l’accent en la vessant social,
vinculada a l’habitatge i als
equipaments, el desenvolupament econòmic i turístic del

municipi i en el medi ambient.
En el ple del passat 27 de gener, l’Ajuntament de La Torre
de Claramunt va aprovar amb
una amplia majoria els documents de l’Avanç del POUM,
que ara es completarà gràcies
a la participació ciutadana.
El document d’Avanç del Pla
conté els objectius generals,
una síntesi de les alternatives
considerades, una síntesi dels
criteris urbanístics, ambientals i socials, la descripció de
les característiques bàsiques
de la proposta i un informe
ambiental previ. Tota la documentació al respecte es pot
consultar directament al portal web municipal www.latorredelcaramunt.cat

Les Caramelles van omplir
de joia Veciana
VECIANA / LA VEU

U

n any més, i amb
aquest ja en són vint,
el municipi de Veciana va celebrar la Pasqua florida amb les tradicionals cantades i ballades de Caramelles.
La diada va començar a les 10
del matí amb la missa de Glòria a l’església de Sant Pere del
Vim. L’acte oficiat per mossèn
Carles Riera va estar acompanyat per les veus dels caramellaires que el van omplir d’alegria i festivitat.
A la sortida, i amb una temperatura ambiental força baixa,
els cantaires van entonar els
temes “Caramelles de Veciana”, “Ball de Rams”, “Les Caramelles” i “Vals de Caramelles”
sota la direcció d’Ester Alonso
amb l’acompanyament musical de Mireia Carulla a la
flauta travessera, Bernat Ramon a la guitarra, Gil Cuadras

a la percussió i Mireia Duran
a l’acordió. A continuació els
més petits van ballar les danses de “L’indiot”, “Volta cap
aquí” i “Sant Ferriol” seguint
les indicacions de la Mireia
Duran i el grup dels grans van
oferir el “Galop de pastorets”
dirigits per Jordi Servitje. Més
tard, i amb una meteorologia
més agradable, es van repetir
les cantades i ballades al Casal
dels Germans de la Salle, al

nucli de La Rubiola i al nucli
de Veciana on es va posar punt
i final al recorregut d’enguany.
Sens dubte aquesta edició fou
molt especial en celebrar-se
el vintè aniversari de la recuperació de les caramelles després de molts anys de restar en
l’oblit. Només cal desitjar que
el nombrós grup de persones
que donen vida a aquesta tradició mantinguin viva la seva
flama i no es torni a perdre.
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Calaf tindrà un nou
Un centenar de caramellaires omple
aparcament per a vehicles de música i dansa els carrers i places
al centre del municipi
de Calaf
CALAF / LA VEU

E
CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf ha
signat un conveni amb Josep
Maria Closa que ha cedit un
terreny en desús ubicat al carrer Pius Forn, del qual n’és el
propietari. L’objectiu del consistori és convertir aquest solar en un pàrquing per tal de
millorar la mobilitat i l’oferta
de places d’aparcament al centre del poble. En total, hi hau-

rà 17 noves places.
El solar cedit, que té una superfície de 500 metres quadrats, està situat al carrer
Pius Forn a l’encreuament
amb la carretera de Manresa
(N-141b).
L’Ajuntament es responsabilitzarà i assumirà el cost del
condicionament de la superfície per tal que pugui ser utilitzat com a aparcament gratuït
per a vehicles.

Festa del Panellet
a Calonge de Segarra

l fred d’aquest diumenge de Pasqua no ha fet
arronsar els caramellaires de Calaf que, des de bon
matí, han recorregut carrers i
places del municipi per compartir amb els calafins els cants
i les danses típiques d’aquestes
dates. A les 9 del matí s’ha donat el tret de sortida des del
passeig Santa Calamanda. A
partir d’aquí han fet arribar
la música fins a una desena de
llocs del poble, inclosos punts
allunyats del centre com són el
Barri Nou i La Pineda.
En acabar la missa, a l’interior de l’església Sant Jaume, el
grup de caramelles ha ofert tot
el seu repertori que enguany
constava de tres peces: “La
Santa Espina”, “La Balanguera” i “Sant Ferriol”. En acabat,
els caramellaires també han
cantat i ballat a la plaça Gran.
La darrera cantada ha tingut
lloc a la cèntrica plaça Barce-

L
E

l passat 28 de març,
dilluns de Pasqua, Calonge de Segarra va
celebrar la Festa del Panellet.
La jornada va començar amb
l’esmorzar “Tarifa plana”, cuinat al gust de cadascú. Durant
el matí hi va haver una demostració de construcció de figures de fusta amb xerrac. A les
10 del matí es va obrir la fira
amb una molt bona participació d’expositors de serveis
i productes de la zona. A 2/4
de 12 del matí es va celebrar
la missa, acompanyada per la
coral de Sant Martí Sesgueio-

les. Tot seguit va tenir lloc la
tradicional benedicció i repartiment del panellet, enguany
amb la col·laboració de les cases de Cal Mariano i Cal Prat.
Al finalitzar la missa, els caramellaires de Calaf van oferir
una cantada de caramelles a
càrrec de l’AMPA Escola Alta
Segarra amb la col·laboració
de l’Escola de Música de Calaf i Conxita Solà. Per als més
menuts no hi van faltar els tallers i l’espectacle de circ amb
la companyia Tot Circ. Durant
tot el matí hi va haver servei
de bar, a càrrec de l’Associació
de Joves de Kalonge.

sable d’organitzar les Caramelles de Calaf. El grup de caramellaires està format per un
nombrós cor, els instrumentistes i els dansaires
La celebració de Pasqua a Calaf s’ha tancat amb el ball que
ha acollit la Unió Calafina
amb el duet Stres Band.

Bona ocupació als allotjament rurals
aquesta Setmana Santa
ALTA ANOIA / LA VEU

CALONGE DE S. / LA VEU

lona ’92 on, cap a la una del
migdia, ha començat la ballada de sardanes amb la Cobla
Tàrrega.
L’AMPA de l’Escola Alta Segarra, amb la participació de
l’Escola Municipal de Música
de Calaf i l’Institut Alexandre
de Riquer, és l’entitat respon-

’ocupació mitjana als
allotjaments de l’Alta
Anoia durant aquesta
Setmana Santa ha rondat el
85% tot i que de Divendres
Sant a Dilluns de Pasqua,bona
part de la vintena de cases rurals del territori han penjat el
cartell de complet.
Un any més, el perfil de turista
que s’ ha allotjat a l’Alta Anoia ha estat familiar i ha vingut
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Ha mostrat interès,
sobretot, per fer visites de mig
dia de durada com ara conèixer la Torre Manresana de
Els Prats de Rei, el Mercat de
Calaf, el Castell de Boixadors
a Sant Pere de Sallavinera, el

classes de

REPÀS
25€/mes
primària-ESO-batxillerat
totes les assignatures
vine i aprovaràs

AULA42

626082108

Gorg de Nafre de Copons,
el Memorial de l’Exèrcit Popular a Pujalt, el Parc Eòlic
de Rubió o bé el romànic de
Castellfollit de Riubregós, entre d’altres.
Des de fa dos anys el nombre
de reserves als allotjaments
del territori per Setmana
Santa ha anat en augment.
Els visitants i turistes valoren
especialment la bona acollida

L’ocupació mitjana ha
estat del 85%, tot i que
molts han penjat el cartell de complet
rebuda i els recursos naturals
i patrimonials que ofereix el
territori, a més de la seva restauració basada en productes
de proximitat.

Important empresa de
comunicació
de la comarca
necessita:
Estudiant/a de Ciències de la comunicació que vulgui
començar a iniciar-se al món laboral.
Possibilitat de continuïtat a l'empresa un cop acabats
els estudis
Contracte de pràctiques amb la universitat
Interessats enviar el CV a:

rrhhlaveu@gmail.com
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Johan Cruyff a
Fabrilmalla, 1975

E

l dia 10 de març de 1975, Johan Cruyff, llavors acabat de
fitxar pel Barça, va venir a Igualada tot visitant la fàbrica
Fabrilmalla. El davanter holandès va ser la imatge de la
campanya de pijames i roba interior de la marca “Jim”,
que produïa l’empresa igualadina. També va fer la sacada d’honor,
al Xipreret, d’un campionat de futbol d’empreses tèxtils.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. AFMI 6882.

LA VEU
Divendres, 1 d’abril de 2016

26

LA VEU

| ESPORTS

Divendres, 1 d’abril de 2016

Ton Baliu confirma que deixarà l’IHC a final de temporada
HOQUEI / LA VEU

D’altra banda, després de l’aturada
d’aquests dies festius, torna l’activitat
a l’OK Lliga, amb la disputa de la 22a
jornada. L’IHC jugarà demà, a les 6 de
la tarda, a casa, davant el Noia Freixenet. L’horari és una mica atípic, però
s’entén pel posterior Barça-Madrid de
futbol.

J

a se sabia, però ara s’ha confirmat del tot. La Veu ho va publicar
fa unes setmanes, i era un crit a
veus en el món de l’hoquei. El capità
de l’IHC, l’igualadí Ton Baliu, deixarà
l’equip a final de temporada, després
de 21 anys defensant els colors arlequinats del club de la ciutat. El Ton va
voler escriure, aquests dies d’aturada
per Setmana Santa, una carta, sincera,
en la que explica el per què de la seva
marxa, que, tot i que no hi diu, serà al
Porto de Portugal.
“Suposo que mai havia pensat en el dia
d’haver d’escriure el meu comiat del
club. El club que considero casa meva,
el meu club, la meva vida. Però ha arribat aquest dia amb tot el que això
implica.
Crec que és el moment de dir adéu al
club que m’ha ensenyat a ser qui sóc
com a jugador, però també com a persona. És el moment de deixar 21 anys
defensant l’escut que porto dins i els
colors arlequinats. És el moment de no
tenir por i sortir de la meva zona de
confort, d’anar a aprendre, a millorar
i a intentar demostrar tot el que aquí
m’heu ensenyat. I, és el moment per
deixar de banda el que de vegades et
diu el cor, per fer cas al que ara el hoquei em demana.
Marxo per poder-me dedicar a jugar
a l’esport que m’agrada de forma més
professional. Marxo per créixer, per
viure, per demostrar-me que també
puc triomfar fóra de casa meva i de
tota la gent que aquí sé que m’estima.
Segurament hi haurà gent (sobretot de l’Igualada) que entendreu més
o menys que tingui ganes de marxar.

Ton Baliu, celebrant un dels seus gols amb l’Igualada. / J. GUASCH

Només m’agradaria que us quedéssiu
sempre amb el Ton que he intentat demostrar dia rere dia als partit i als entrenaments, aquell qui ho ha donat tot
per aquest club i que ho seguirà fent
fins que acabi aquesta temporada per
intentar tornar a portar aquest club a
competicions europees.
M’agradaria donar les gràcies al club
per tot, per com m’han tractat des de
que tenia 6 anys, a la manera que han
entès que tingui ganes de fer aquest pas
(l’altre dia llegia a un diari que el club

i jo no havíem parlat… El club, en Manel i jo hem parlat d’aquesta decisió,
han estat els primers que ho van saber
i han intentat que em quedés de totes
les maneres, però tenia molt clar que
aquest any havia de fer aquest pas).
A vegades arriscar-se implica dolor i
perdre certes coses, però diuen que qui
no arrisca no viu, ni estima, ni guanya,
i crec que és l’hora d’arriscar-me.
Ton Baliu”
Torna l’OK Lliga

Jornada de futbol del CF Igualada
amb l’Escola del Barça de Perú
FUTBOL / LA VEU

E

l CF Igualada va viure una emotiva jornada d’intercanvi futbolístic amb l’escola del Barça del
Perú, que s’havia desplaçat a Catalunya
per participar al Torneig d’Escoles del
FC Barcelona.
A més del component internacional de
l’esdeveniment, la jornada era especialment entranyable perquè el director
tècnic d’aquesta escola sud-americana
és l’igualadí Juanjo Luque, que va ser
coordinador del CF Igualada durant
molts anys. Luque fa sis anys que dirigeix aquest projecte, actualment format per 320 nens i nenes d’arreu del
Perú, que té com a missió implantar
l’ADN i els valors del Barça com a club
arreu del món.
Durant la jornada que es va viure a
Les Comes es van disputar cinc partits
amistosos, dos d’alevins, dos de ben-

Dos equips del club a
l torneig de Merignac
Els equips benjamí i pre-benjamí de
l’IHC han tancat de manera molt destacada la seva participació al torneig
internacional de Merignac. Els benjamins han arribat a la final on han caigut davant del Vic. També el campió
ha deixat fora als pre-benjamins (en
aquest cas el Barberà i a les semifinals).
Bona actuació per tant dels joveníssims jugadors del planter.
Resultats:
Pre-Benjamí
Quarts Final. Vitaldent Ihc 6-Sam1 1
Semifinal. Barberà 5 – Vitaldent Ihc 1
Benjamí
Quarts Final. Ihc 6 – Mouilleron 0
Semifinal. Ihc 4 – “Sam-1” 0
Final. Vic 5 – Ihc 2
Primer Partit
Prebenj.: Vitaldent Ihc 2 – 1 Coutras
Benjamí: Ihc 10 – 0 Sanxutxu
Segon Partit
Pre-Benjamí: Sam2 0 – 4 Vitaldent Ihc
Benjamí: Sam2 0 – 12 Ihc
Tercer Partit
Pre-Benjamí: Gujan 2 – 1 Vitaldent Ihc
Benjamí: Gujan 0 – 7 Ihc

OK Lliga
Jornada 22 (2, 3 i 5 d’abril)
Igualada-Noia Freixenet
FC Barcelona-Calafell
Moritz Vendrell-Lloret
Vic-Vilafranca
Liceo-Voltregà
Reus Deportiu-Patín Cerceda
ICG Lleida-Caldes
Enrile Alcoi-Shum
			
PT. pj g
1. FC Barcelona Lassa 55 21 18
2. Club Patí Vic
47 21 15
3. Coinasa Liceo
46 21 15
4. Moritz Vendrell
35 21 10
5. Noia Freixenet
33 21 9
6. Reus Deportiu
32 21 9
7. Voltregà
32 21 10
8. Igualada Calaf Grup 28 21 9
9. Vilafranca
27 21 7
10. Lloret
26 21 8
11. ICG Lleida
24 21 7
12. Patín Cerceda
24 21 7
13. Caldes Laser
21 21 6
14. Shum Balder
19 21 5
15. Vallès Calafell
17 21 5
16. Enrile Alcoi
14 21 4

e
1
2
1
5
6
5
2
1
6
2
3
3
3
4
2
2

p gf
2 106
4 79
5 114
6 86
6 71
7 75
9 67
11 59
8 58
11 57
11 62
11 62
12 53
12 69
14 58
15 49

gc
42
44
61
74
69
73
64
65
58
77
79
92
79
83
82
83

Hoquei OK Lliga Femenina
Jornada 21 (2 i 3 d’abril)
Santa Maria del Pilar - Medicare CH Mataró
0-2
Manlleu - Hostelcur Gijón
Bigues i Riells - Sferic Terrassa
Alcorcón CAT’s Best - AQUA Igualada 2/4/2016 18:00
Maheco Cerdanyola - Citylift Girona C
Voltregà - Generali Palau de Plegamans
Las Rozas - CP Vilanova

jamins i un d’infantil, en un molt bon
ambient tant al camp com a la grada,
que es va omplir d’un nombrós públic.
L’intercanvi, tan futbolístic com humà,

amb nens d’altres països va ser una
experiència molt enriquidora pels jugadors d’ambdós clubs que van gaudir
de valent amb l’experiència.

			
PT.
1. Voltregà
52
2. Manlleu
49
3. Hostelcur Gijón
46
4. Palau de Plegamans 46
5. Las Rozas
31
6. Vilanova
29
7. Sferic Terrassa
29
8. Medicare Mataró
28
9. Alcorcón
26
10. Cerdanyola
23
11. Bigues i Riells
22
12. AQUA Igualada
20
13. Citylift Girona
12
14. Sta Maria del Pilar
0

pj.
20
21
20
21
22
20
20
21
20
21
20
20
20
22

g
17
15
14
14
8
8
9
9
8
7
7
6
3
0

e
1
4
4
4
7
5
2
1
2
2
1
2
3
0

p
2
2
2
3
7
7
9
11
10
12
12
12
14
22

gf
92
66
83
61
41
71
54
44
36
34
32
54
38
20

gc
30
30
38
27
47
63
43
61
40
50
53
70
70
104

LA VEU

ESPORTS |

Divendres, 1 d’abril de 2016

27

Després de l’aturada de Setmana Santa, es
reprenen les competicions de futbol federades
FUTBOL / LA VEU

D

esprés de l’aturada de Setmana Santa, torna el futbol, amb
la recta final de les competicions federades. A primera, segona i tercera queden nou jornades, que es presenten clau per als objectius de molts
equips anoiencs.
A Primera, el CF Igualada jugarà al
camp del Sant Ildefons de l’Hospitalet de Llobregat, un equip amb quatre punts menys. Els igualadins tenen
l’objectiu d’intentar col.lar-se almenys
en la promoció d’ascens a Tercera,
quelcom que ara mateix és a sis punts
de distància. Tot és, doncs, possible.
A Segona, diferent se li presenta al San
Mauro i a l’Òdena. Els montbuiencs
rebran a casa el Fontsanta, amb l’objectiu d’anar sumant punts i obtenir
quan més aviat millor la permanència
matemàtica. En canvi, l’Òdena, encara
penúltim malgrat la bona ratxa de resultats, jugarà al camp del Júnior, tercer i en plena lluita pel capdavant de
la classificació. Els odenencs esperen
continuar amb les bones sensacions
dels darrers partits i intentar el miracle
de la salvació, ara mateix a només tres
punts de diferència.
A Tercera, el Montserrat segueix imparable cap al títol i l’ascens directe.
Els igualadins, que tenen aquest cap
de setmana un duel local amb el cuer
Fàtima, tenen cinc punts d’avantatge
sobre el segon, el Calaf, un altre equip
que està fent una temporada sensacional. Piera, Anoia i Carme semblen haver-se situat en la zona de la tranquilitat, si bé els carmetans no es poden
despistar. En canvi, el Fàtima sembla
abocat a tornar a quarta la propera
temporada, tot i que encara té opcions
de salvació.
A Quarta, l’Hostalets, amb només una
derrota en tota la temporada, va directe cap al títol i l’ascens directe. Per la
segona plaça i la promoció hi ha diversos equips en lluita, que hauran d’esforçar-se molt en les set jornades que
queden: Capellades, Masquefa, San
Mauro B i la Pobla, per aquest ordre,
són els candidats.

El primer temps va penalitzar
el CFI femení davant el Sant
Gabriel (3-2)
L’Hostalets de Pierola, líder de 4a Catalana, és a un pas del títol i l’ascens directe. / CFH

L

L’Òdena intentarà el miracle de la salvació a 2a Cagtalana. / UEO

futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

Jornada 26 (2-3 d’abril)
Torredembarra-El Catllar
Viladecans-Vilaseca
Vista Alegre-Castelldefels
St. Ildefons-Igualada
Rapitenca-Suburense
Lleida Esportiu-Amposta
Vilanova Geltrú-Terrassa
Jesus y Maria-Reddis
Balaguer-Santboià
			
PT.
1 Vilanova Geltru
50
2 Castelldefels
48
3 Santboià
47
4 Balaguer
47
5 Igualada
42
6 Jesus y Maria
41
7 Suburense
41
8 Lleida Esportiu
41
9 Vista Alegre
39
10 Sant Ildefons
38
11 Vilaseca
34
12 Rapitenca
34
13 Terrassa
30
14 Viladecans
27
15 Reddis
24
16 Amposta
23
17 Torredembarra
12
18 El Catllar
3

Jornada 26 (2-3 d’abril)
Vilafranca At.-Prat B
Moja-Marianao Poblet
Júnior-Òdena
Espluguenc-St. Cugat
Begues-Torrelles
Vallirana-Un. Bellvitge
Olímpic-Gornal
St. Joan Despí-Can Vidalet
San Mauro-Fontsanta
			
PT.
1 Sant Cugat
48
2 Sant Joan D.
45
3 Junior
45
4 Espluguenc
42
5 Can Vidalet
39
6 Moja
38
7 Olímpic
38
8 Marianao Poblet
38
9 San Mauro
36
10 Gornal
33
11 Fontsanta
32
12 Prat B
31
13 Vilafranca At.
31
14 Unif. Bellvitge
28
15 Begues
27
16 Vallirana
26
17 Òdena
25
18 Torrelles
20

g
15
15
13
14
11
12
11
12
10
11
9
10
7
7
7
7
2
1

e
5
3
8
5
9
5
8
5
9
5
7
4
9
6
3
2
6
3

p
5
7
4
6
5
8
6
8
6
9
9
11
9
12
15
16
17
21

gf
52
52
52
38
42
43
42
37
47
52
29
36
23
35
26
34
22
18

gc
25
28
21
22
28
28
32
29
40
33
27
38
35
54
47
55
56
82

g
e
14 6
11 12
13 6
12 6
11 6
11 5
12 2
10 8
10 6
10 3
8 8
8 7
9 4
6 10
7 6
7 5
7 4
6 2

p
5
2
6
7
8
9
11
7
9
12
9
10
12
9
12
13
14
17

gf
45
46
41
38
44
52
40
25
36
38
32
40
31
24
29
29
38
21

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

futbol 2A NACIONAL FEM.

Jornada 26 (2-3 d’abril)
Sitges-St. Pere M.
Olivella-Calaf
St. Cugat Ses.-Cubelles
Montserrat-Fàtima
La Granada-Les Roquetes
Piera-Martinenca
Riudebitlles-Anoia
La Múnia-Castellví
Martorell B-Carme
			
PT.
1 Montserrat
59
2 Calaf
54
3 Sitges
54
4 Martorell B
52
5 Cubelles
50
6 Martinenca
43
7 La Munia
39
8 Les Roquetes
37
9 Piera
37
10 Anoia
31
11 Olivella
27
12 Carme
27
13 Sant Pere M.
26
14 Sant Cugat S.
24
15 La Granada
21
16 Riudebitlles
20
17 Castellví
16
18 Fàtima
15

Jornada 24 (2-3 abril)
Ateneu-La Paz
Capellades-Masquefa
St. Esteve B-San Mauro B
Torre Cl.-Montserrat B
Rebrot-La Pobla Cl.
Calaf B-Tous
Hostalets P.-Mediona
Jorba-Cabrera

Jornada 22 (2-3 abril)
Igualada-Pallejà
L’Estartit-Europa
AEM Lleida-Blava Roca
Levante Planas-Son Sardina
Cerdanyola-Seagull
Collerense B-St. Gabriel
Barcelona-Espanyol
			
PT.
1 FC Barcelona
59
2 Seagull
51
3 Levante Las Planas 42
4 L´Estartit
41
5 Europa
29
6 Son Sardina
28
7 CF Igualada
25
8 RCD Espanyol
24
9 Pallejà
24
10 AEM Lleida
23
11 Sant Gabriel
19
12 Blava La Roca
16
13 Cerdanyola
13
14 Collerense B
5

g
19
16
17
16
16
12
12
10
11
9
7
8
6
7
6
4
4
4

e
2
6
3
4
2
7
3
7
4
4
6
3
8
3
3
8
4
3

p
4
3
5
5
7
5
10
8
10
12
12
14
10
15
16
13
17
18

gf
84
64
63
66
67
55
58
56
55
40
36
45
42
29
37
29
36
30

gc
31
39
30
29
38
37
41
47
52
60
50
64
51
57
65
52
66
83

FUTBOL / LA VEU

			
1 Hostalets P.
2 Capellades
3 Masquefa
4 San Mauro B
5 La Pobla Cl.
6 Sant Esteve B
7 Montserrat B
8 Ateneu
9 Mediona
10 Rebrot
11 Tous
12 Cabrera
13 Calaf B
14 La Paz
15 La Torre Cl.
16 Jorba

PT.
58
49
47
47
42
41
39
39
34
28
22
18
17
17
15
2

g
18
15
14
13
13
13
11
12
10
8
6
5
5
4
4
0

e
4
4
5
8
3
2
6
3
4
4
4
3
2
5
3
2

p
1
4
4
2
7
8
6
8
8
10
13
14
16
14
16
20

gf
84
64
88
71
57
77
40
62
45
56
34
34
18
33
25
15

gc
22
25
26
34
38
50
39
31
39
60
56
60
69
96
71
87

g
19
17
12
13
9
7
7
6
6
6
4
5
3
1

e
2
0
6
2
2
7
4
6
6
5
7
1
4
2

p
0
3
2
5
10
7
9
8
8
9
9
15
13
17

gf
87
48
61
52
29
42
28
25
21
32
30
23
22
8

gc
26
34
30
29
37
39
31
19
34
42
38
40
40
30
42
42
58
38

gc
8
21
26
39
35
44
35
26
36
39
41
50
53
55

’Igualada podia certificar la permanència en aquest partit, tot i
que les locals tenien més urgència per aconseguir els punts.
A la primera part, un Igualada descol·
locat i imprecís ha cedit el domini al
Sant Gabriel que s’ha avançat al marcador amb dos gols en pocs minuts i
ha rematat amb el tercer gairebé a la
mitja part.
A la segona part, les igualadines han
sortit amb més intensitat i han anat
dominant el terreny de joc. Un gol de
l’Anna al 65, obria el camí de l’esperança i un xut al travesser de la Carla
que ha rebotat davant la línia de gol,
podia canviar el signe del partit, però
finalment, només un gol de l’Araceli
en temps afegit ha escurçat distàncies
al marcador.
El proper partit el juga l’Igualada avui
divendres a 3/4 de 10 del vespre contra
un altre dels equips que competeixen
directament a la classificació, el Pallejà.
C.F. IGUALADA: Noelia Garcia (portera), Elena Alert, Araceli Barroso,
Queralt Gómez, Carla Navarro, (defenses), Jèssica Pablos (Núria Miquel
46’), Marta Sáez (Janet Mendoza 46’),
Míriam Solies, (migcampistes), Anna
Bernadí, Pilar Puig (Ainoa Carrillo
71’), Marina Salanova (Marta Sáez
61’)(davanteres). Entrenadors: Ton
Mayor i Jordi Torres.
C.D. SANT GABRIEL: Noelia Vizcaino, María Ramos, Marta Campanales,
Tania Moyano, Esther Solà, Júlia Roca,
Carla Ventura (Andrea Granados 67’),
Helena Serrano (Abril Rodríguez 87’),
Guadalupe Martínez (Sonia Vega 89’),
Laura González (Natàlia Sanahuja
60’), Kenny Louise Thompson. Entrenadors: Lorenzo Rubio i Juan Carlos
Romero
ÀRBITRES: Alberto Hernández – Fabio Canavese – Miguel Espino
INCIDÈNCIES: Carla (81’)
GOLS: 1-0 Kenny (11’) – 2-0 Kenny
(13’) – 3-0 Helena (42’) – 3-1 Anna
(65’) – 3-2 Araceli (89’)
A la foto, l’Anna enduent-se una pilota.
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Tornejos de Setmana Santa
BÀSQUET / PAU CASTELLTORT

Q

uan s’apropa la Setmana Santa, els jugadors ja esperen
impacients aquells dies que
possiblement seran els millors de l’any
per a ells, i és que en el torneig coincideix la convivència amb els companys
d’equip amb una mà de partits d’allò
que més els agrada: jugar a bàsquet.
Hem parlat amb Eric Vargas, entrenador de l’infantil femení, equip que ha
tingut un paper més destacat proclamant-se campiones del torneig d’Alaior a Menorca per a veure quins beneficis pot aportar un torneig d’aquestes
característiques a un equip de formació:
“Els beneficis que es donen en aquest
tipus de torneig són varis. Els equips
viuen temporades amb moments de
tot tipus. Els inicis solen ser durs, de
construcció, de treballar la terra per
poder collir els fruits més endavant.
Quan un equip treballa per construir
uns bons fonaments això comporta
unes conseqüències, algunes positives i
d’altres perjudicials per al grup. Forma
part del procés així que està bé trobar
moments per poder millorar els petit
conflictes que poden sorgir.
Cada torneig pot tenir un paper en
funció de l’equip i del moment de la
temporada que s’està vivint. L’infantil
femení del CBI es troba a 6 jornades de
finalitzar la fase regular, amb 7 victòries i 1 derrota.
En el nostre cas, el torneig ens ha donat l’oportunitat de consolidar aspectes del joc en atac en els quals ens
trobem treballant ara mateix i també
poder donar més minuts a les jugadores que durant la temporada no han
jugat tant per les dificultats de la competició. Que algunes jugadores puguin
agafar confiança és molt important ja
que cada peça de l’equip és molt important.
També ens ha servit per enfortir els
vincles afectius entre les jugadores i

Infantil i Cadet femení al torneig de Menorca. / CBI

al torneig solen coincidir amb el moment excels de joc de l’equip millor
que en qualsevol altre moment de la
temporada i pel simple fet de que s’han
transformat en un equip de veritat.
Dit això anem a repassar les diferents
participacions dels igualadins en diversos tornejos:
El mini masculí A va participar en
el Costa Brava Girona International
Basket Cup al igual que el pre-infantil
masculí.
Els dos infantils tant masculí com femení ja nombrat anteriorment juntament amb el cadet femení varen participar en el torneig del Jovent d’Alaior
a Menorca.
El Júnior B tan masculí com femení
van jugar el torneig Mare Nostrum
amb seu a Salou.
Finalment, el Júnior A masculí va participar en el torneig del Olivar a Zaragoza.
Demà dissabte torna
l’EBA a les Comes
Demà dissabte torna la Lliga EBA a les
Comes i es reprenen totes les competicions, després de l’aturada de Setmana
Santa. Els igualadins jugaran a casa a
les 6 de la tarda davant el Salt, un rival
directe a la classificació, amb una victòria més.

Bàsquet - Lliga EBA - Grup C
El primer equip torna a jugar partir de la Lliga EBA demà a les Comes. / CBI

donar un punt més càlid a la relació
entrenador-jugador. Tot ha sumat per
consolidar la pinya que ha de ser un
equip de bàsquet.
Resumint, els beneficis van en relació a
la situació de l’equip però per la meva
experiència en aquests darrers anys, el
què surt més beneficiat de la partici-

pació en un torneig és la relació entre
jugadors i la relació entrenador-jugador.”
Per tant, no exageraríem dient que un
torneig el comença un grup de companys i l’acaba les mateixes persones
però transformades en un equip. Els
partits de lliga recentment posteriors

Jornada 13 (2 i 3 d’abril)
L´Hospitalet - Recambios Gaudí C.b. Mollet
Aracena-Aec Collblanc - C.b. Quart-Germans Cruz
Physic Cb Igualada - Multiópticas Cb Salt dia 2, 18h
Ciutat De Les Roses Cbs - Jac Sants
Bba Castelldefels - Cb Cornella
1 L´Hospitalet
2 CB Quart
3 CB Mollet
4 Aracena-Collblanc
5 Ciutat de Roses
6 Castelldefels
7 Jac Sants
8 CB Salt
9 CB Igualada
10 CB Cornellà

Pj G P
12 12 0
12 8 4
12 7 5
11 7 4
12 6 6
12 5 7
12 5 7
11 5 6
12 4 8
12 0 12

Pf
947
917
886
775
864
764
832
760
792
768

Pc
757
812
821
727
881
817
959
765
863
903

Pt
24 +12
20 +3
19 -1
18 +4
18 +1
17 +2
17 -3
16 -4
16 -2
12 -12

PROMOCIÓ PRIMAVERA
BICICLETES

Ultegra disc
2.299,95€
Quarzs carbon
a partir de 1.299,95€

Tiagra disc
1.299,95€
Shphene alumini
a partir de 599,95€
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Toni Bou aconsegueix a Marsella el seu,
de moment, dinovè títol mundial de trial

29

Aquest dissabte,
15a Nocturna Clàssic Rallye
per terres anoienques

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

rribat un punt que ja no es
troben adjectius per qualificar la trajectòria esportiva del
pilot pierenc Toni Bou, amb els anys i
les seves victòries, les seves gestes, crec
que ja els hem esgotat tots o quasi.
Tenir a l’Anoia el pilot que més títols
mundials ha conquerit de totes les
especialitats motociclistes, és tot un
honor per Piera i comarca, no ja solament a nivell esportiu, fins i tot a nivell
general. Ara fa una setmana va aconseguir el seu desè campionat mundial
indoor i que amb els nou a l’aire lliure,
la xifra de dinou ja comença a ser, ja és
d’autèntic escàndol.
El que això escriu, encara recorda com
si fos ahir un diumenge del mes de novembre de l’any 2006, l’anada a la darrera prova del campionat estatal a la
població osonenca de Tona en les zones situades per la muntanya de Collsuspina, trial en què Bou va guanyar el
seu primer campionat estatal pilotant
una Beta. Precisament a partir d’aleshores va ser fitxat per Montesa, marca
a la que ha sigut fidel fins ara, tot i que
a efectes empresarials i comercials ara
s’anomeni Honda.
Així, al trial de Marsella més del mateix amb victòria de Bou i lluita pel
segon lloc que fou per Albert Cabestany-Sherco- seguit d’Àdam Raga amb
TRS. Pel que fa la classificació definitiva del mundial, la segona posició és
per Raga i el tercer lloc per Cabestany.
Al finalitzar el trial francès Toni Bou
deia: “Avui ha anat molt bé. Estic contentíssim, perquè hem sofert moltíssim: ha estat una carrera molt difícil.
En la final, no només Adam Raga ha
apretat, sinó que també Albert Cabestany ha estat allà a tot moment, complicant la nit. Vull recordar que Adam
ha estat molt batallador durant tota la
temporada, posant-me les coses molt
difícils. Quan trobes un rival d’aquest
nivell, els títols tenen més mèrit. Estic

MOTOR / LA VEU

A
El pierenc Toni Bou eufòric a Marsella./ AP

quest dissabte es disputarà la
segona prova de la Copa Catalana de Ral·liss Històrics,
amb sortida de la localitat Osonenca de Roda de Ter a les 11:15h. Seran
diferents les comarques que visitarà
durant els mes de 300km. cronometrats de regularitat, entre les quals la
de l’Anoia. Tot i que el recorregut és
secret fins divendres al vespre, es preveu que sigui cap a primera hora de la
tarda que el ral·li s’acostarà a Igualada
després de fer un reagrupament per
dinar a St. Salvador de Guardiola.
Pel que fa als inscrits, seran un centenar entre els quals l’equip OPEL
-GARATGE MONTSERRAT format
pels igualadins Pep i Jordi Vives amb
Opel Kadett GTE de 1977, que afrontaran aquesta cita en segona posició
del campionat després de fer pòdium
al passat Rallye Girona Historic.
Podreu trobar tots els horaris i recorregut a partir de divendres a les 18:30 a
la web de l’organitzador www.classicmotorclub.org

Toni Bou domina el trial com ningú fins ara. / AP

molt content. Ara toca seguir vivint
aquest somni”.
Amb el seus 29 anys a Toni Bou li queda corda per llarg a l’especialitat de trial. A Toni Bou li queden molts anys per
endavant per anar acumulant campionats mundials ja siguin a l’aire lliure

o sota sostre. I és que a més de l’extraordinària qualitat de pilot, de moment
no es veu a curt termini algun pilot
que li pugui fer ombra. Vaja, que amb
Toni Bou a Piera i a la comarca d’Anoia tenen que arribar encara molt més
títols mundials de trial.
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Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i al Teatre de l’Aurora a incorporar
les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis del Teatre
de l’Aurora, aixó com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que el Teatre de l’Aurora pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
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San Roque i la Torre, al
Nedadors del CNI, als
campionat escolar de gimnàstica campionats d’Espanya
GIMNÀSTICA / LA VEU

NATACIÓ / LA VEU

E

E

l passat diumenge 20 de març,
el Cg San Roque va participar
amb diferents gimnastes en la
1 jornada de gimnàstica rítmica dels
jocs escolars de l’Anoia, celebrada a
Sta. Margarita de Montbui. Va ser una
jornada intensiva d’aquest esport gaudint de grans gimnastes de diferents
clubs de la comarca.
Les gimnastes que van representar al
nostre Club van fer un gran paper i
van assolir molt bons resultats: Carlota Canela (mini mans lliures) assolí la
tercera posició, Abril Canela (benjamí
mans lliures) primera posició, Carlota
Zamora (benjamí open mans lliures)
primera posició, Irina García (aleví
open cercle) primera posició, Gisela
Fontalba i Aina Pacheco (infantil A
maces) aconseguint la primera i quarta posició respectivament i Carlota
Miramunt (cadet open pilota) assolí la
primera posició.
En modalitat de conjunts, van participar les nostres benjamines amb una
gran actuació i van aconseguir el primer lloc del podium.
Per la seva banda, el Cg La Torre de
Claramunt, en modalitat individual
va participar amb Dayanna Morejon
(mini mans lliures) aconseguint la segona posició, Nuria Mencara( benjamí
B mans lliures) desena posició, Gisela Ramírez i Tania Gabarri ( benjamí
open mans lliures) assolint la segona
i tercera posició respectivament, Laia
Alsina ( aleví open cercle) segona posició, Alba Blanco i Irune Munuera (

infantil maces) segona i tercera posició respectivament, Rut Vives( infantil
open maces) primera posició. I per
finalitzar en modalitat de conjunt van
participar les infantils aconseguint la
primera posició al podi.

ls nedadors Alex Varea i Esther
Morillo del C.N.I. en categoria
Infantil, van ser seleccionats
per participar els dias 6 i 7 de Febrer
a la localitat d’Oviedo amb la F.C.N.
als Campionats d’Espanya per Autonomies.
Van nedar les següents proves:
Alex Varea: 100 Papallona amb 58.01
medalla plata- 50 Lliures amb 25.73
6ena posició- 100 Braça amb 1.08.24
medalla d’or- 200 Braça amb 2.27.73
medalla d’or- 400 Estils amb 4.46.78
4ª posició. Va participar al relleu de
4x100 Estils amb un temps de 3.58.97
quedant 2ons amb medalla de plata.
Ester Morillo: 100 Lliures amb 59.03
medalla plata- 800 Lliures amb
9.13.93 medalla bronze- 200 Lliures
amb 2.06.12 medalla plata- 50 Lliures amb 28.04 4ª posició. Va participar als relleus de: 4x200 Lliures amb
8.25.07 medalla d’or- 4x100 Lliures
amb 3.55.24 medalla d’or i 4x100 Estils amb 4.22.22 medalla d’or.
D’altra banda, els nedadors Andreu
Bermejo i Janna Blaya del C.N.I. en
categoria Aleví, van ser els seleccionats per la F.C.N per participar els
dies 12 i 13 de Març , a la localitat de
Plasencia, als Campionats d’Espanya
per Autonomies amb la Selecció Catalana.
Van nedar les següents proves:
Andreu Bermejo: 100 Papallona amb
un temps de 1.03.68 quedant en 8 ena
posició i 200 Papallona amb un temps
de 2.21.56 quedant en 6 ena posició.

Va participar en el relleu de 4x100
Lliures amb un temps de 3.47.28 medalla d’or.
Janna Blaya: 100 Braça amb un temps
de 1.20.69 quedant en 13 ena posició.
200 Braça amb un temps de 2.48.24
quedant en 4ª posició.
En aquestes competicions hi participen uns 20 infants de diversos clubs
d’arreu de Catalunya i per part del
CNI, van ser aquests quatre nedadors
que hem esmentat els que van ajudar
a aconseguir aquesta merescuda primera posició per Catalunya, essent
lider indiscutible en ambdues categories, devant de les autonomies d’Andalusia i Madrid.
Cal destacar també, que aquests esdeveniments, són unes experiències
inoblidables tant per els participants
com per a tots els pares que els acompanyant, ja que Oviedo i Plasencia va
ser un èxit també en quan a participació de públic, que viuen amb intensitat, l’emoció del moment.

Temporada 2016 - 2017

L’AVAR

TEATRE GOYA

Dia 30 d’abril del 2016

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 18.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre GOYA. Entrades a platea
Vidu i terriblement avar, Harpagó vol casar la seva filla Elisa amb Anselm, vell i ric, disposat a prendre-la sense dot, però Elisa vol casar-se amb
Valeri, que ha aconseguit entrar a la casa d’Harpagó contractat com a intendent. Al mateix temps, Harpagó i el seu fill, Cleante, rivalitzen per
l’amor de Mariana. Per ajudar el seu amo, el criat de Cleante, l’Escletxa, roba l’or d’Harpagó. Acusat en fals, Valeri revela el seu amor per Elisa.
Aquest tradicional recurs de la confessió acaba desfent el nus de tota la intriga: Anselm descobreix que Mariana i Valeri són els fills que creia
perduts en un naufragi. Al final, ambdues parelles de joves podran casar-se i Harpagó quedarà satisfet de recuperar el seu preuat or.
En aquesta comèdia, Molière utilitza tots els ressorts de l’humor: el personatge còmic d’Harpagó (el còmic de la situació) i, per descomptat,
la comicitat de les paraules i els gestos, heretats de la farsa i del ball que l’autor coneixia molt bé. A més de triomfar, l’amor i la joventut se’n
riuen de l’autoritat que vol casar-los en contra dels seus desitjos.

VICTORIA

TNC

Dia 28 de maig del 2016

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 17.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC
Emma Vilarasau protagonitza una història d’amor acompanyada d’un gran repartiment.
Victòria, una dona que viu a la Barcelona de 1951, protagonitza un triangle amorós enmig de la lluita política clandestina. Ella no sap que la
necessitat aviat l’obligarà a prendre partit entre les ideologies permeses i les prohibides... El darrer text de Pau Miró, una de les veus més
destacades del panorama teatral contemporani català.
Direcció: Pau Miró
Amb: Joan Anguera, Mercè Arànega, Pere Arquillué,
Jordi Boixaderas, Emma Vilarasau.

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

Truca al:
93 803 75 56
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Caridad Hernández (CAI),
primera en Llargada i segona
en 100 m. al míting de
Cartagena
Ignasi Costa.- L’atleta del C.A.Igualada
Petromiralles Ma Caridad Hernández,
va participar en les proves corresponents al XXXè Trofeu d’Atletisme Ciudad de Cartagena - Memorial Jesús
Sanchís -, que es va dur a terme el dimecres de Setmana Santa en aquella
població murciana. Hernández s’imposava en el salt de llargada fem. amb
un millor intent de 5,78 m., i era a més
2a en la final A dels 100 m. llisos fem.
amb 12”75, a 4 centèsimes de la guanyadora.

Resultats de l’Igualada
Esquaix Club
David Jaume.- Igualada va ser escenari d’una prova del circuit federació de
veterans i 5 igualadins hi van ser presents amb diferents sort.
Qui millor és va comportar de tots va
ser el Toni Jiménez ja que fou subcampió de la prova de +35 caient 3-1 en
la final davant el lleidatà Òscar Falcon.
Lluís Fernàndez va cedir en el partit
pel tercer i quart lloc davant David
Cornudella del CN Sant Andreu. Els
també anoiencs Sergio Rivero, Carles
Sánchez i J.A. Colom van ser 5`è, 6`è i
7è respectivament. La categoria de +50
va ser dominada pel barceloní Massimo Milesi del ciutat Diagonal guanyant la final a David Cornudella.
Les coses no van anar gaire be a l’equip
Radio Sala-PLASTNET que juga la
lliga catalana de 2a caient amb els líders del grup, Malibú de Sabadell. Joan
Llorach va caure en 3 ajustat sets 9-11,
10-12, 10-12 amb Enric Creus, també
Toni Jiménez va vendre cara la pell caient 8-11, 9-11, 10-12 amb Oriol Mestre. Lluís Fernández va caure més holgadament 7-11, 5-11, 7-11 amb Arnau
Farré i finalment el jove Nacho Fajardo va caure amb l’expert veterà, curtit
amb mil batalles Santi Altarriba 5-11,
6-11, 7-11.
Convincent 0-4 del tercer equip d’esquaix del club davant el Nick Sports
de Barcelona. Dani Saragossà va patir de valent per resoldre el seu partit
amb Maribel Calabozo 12-10, 9-11,
11-13, 11-1, 12-10, Sergio Rivero va
tenir menys problemes per resoldre
11-2, 11-9, 11-6 davant Òscar Bastida.
Ton Colom i Nacho Fajardo van sumar
els dos punts restant tots dos 3-1 guanyant a Xavi i Pol Rami.

Le Mans en miniatura, al Tim Comarca
SLOT / LA VEU

E

s va celebrar a la pista del Tim
Comarca la primera cursa de
resistència de les dues previstes
per aquesta temporada. Dedicada als
sport-prototips dels anys seixanta i setanta, la cursa estava programada a 6
hores de durada.
Sis equips d’entre 2 i 3 pilots van formalitzar inscripció a la cursa, que es va
disputar íntegrament la nit del divendres. Cadascun dels equips havia de
recórrer els sis carrils de la pista igualadina durant 50 minuts seguits.
Per assegurar la igualtat d’oportunitats
l’organització subministrava a cada
equip un motor prèviament mesurat
i un joc de rodes. Després de muntar aquest material als seus cotxes els
equips es presentaven a verificacions
tècniques, a continuació de les quals
disposaven d’uns minuts per entrenar
i acabar d’ajustar la configuració dels
cotxes. Tot seguit es disputava la mànega cronometrada per establir l’ordre
de sortida.
Tots els equips eren ja veterans en
aquest tipus de proves i bons coneixedors de la pista igualadina, la qual cosa
va redundar en una cursa amb poques
sortides de pista malgrat la tensió que
comporta pilotar al màxim durant
tants minuts. Conseqüència dels pocs
accidents és que els cotxes a penes van
patir desperfectes i van arribar molts
sencers al final. En aquestes circums-

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada
Tel. 93 805 48 48

tàncies l’estabilitat i comoditat de pilotatge prenia més importància que la
velocitat pura.
Els pronòstics previs a la cursa no donaven un favorit clar, sinó que tres eren
els equips amb possibilitats de victòria.
Finalment, però, va saltar la sorpresa.
Desprès d’una cursa molt i molt disputada els guanyadors van ser el campió en títol de la temporada 2015, Pítia
Claret que formava equip amb l’Àlex
Bisbal. Els dos joves pilots van fer gal·
la d’una solidesa impressionant i no es
van deixar afectar per la pressió d’enfrontar-se a dos consumats especialistes en aquests vehicles i guanyadors
d’anteriors edicions. En Victor Garcia
i Paco Rodríguez van acabar segons
a només 3 voltes de distància després
d’haver-ne recorregut 1429.
Els tercers classificats van ser els “pa-

res de les criatures”, en Daniel Bisbal
i en Ricard Claret, a 9 voltes dels segons. La quarta posició va recaure en
l’únic equip format per tres pilots, en
Joan Tapiolas, Martí Pons i Ionut Tosca. Cinquens serien en Manel Campo i
José Cano, que acabaven tan sols dues
voltes per darrera del tercet que els
precedia. I nova sorpresa al sisè lloc, on
acabaria un dels equips a priori favorits per la victòria. En David Mira i en
Joan Carles Estébanez van patir molt
amb un cotxe el comportament del
qual va ser erràtic tota la nit, i que no
els va permetre en cap moment ser a la
lluita per les primeres posicions.
El campionat social 2016 tornarà avui
divendres 1 d’abril amb la primera de
quatre curses de Grup C, els prototips
del mundial de resistència dels anys
vuitanta i noranta.

Bons resultats de l’Igualada Vòlei Club
VOLEIBOL / LA VEU

C

ap de setmana positiu, que han
les victòries han estat presents
i moltes a domicili.
El sènior masculí guanyava 3-1 al Volei Manresa B (25-14/20-25/25-18/2624). Victoria treballada novament amb
un matx important, i seguint la dinàmica positiva, es mantenen en segona
posició.
El sènior femení guanyava davant
l’AVAP Girona per 0-3 (23-25/2025/18-25), nova victòria que esperona
a les jugadores de Xavier Tirado, que
aconsegueixen la cinquena plaça. El
femení B va perdre a casa amb l’Ametlla B per 0-3 (14-15/21-25/23-25). A
l’equip li costa entrar als primers com-

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal
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passos dels partit, millorant en cada
set però sempre a remolc, però amb
una actitud clara del que volen fer. Els
veterans van perdre a Sant Boi per 3-2,
un punt en el debut de la fase campionat.
El juvenil femení va derrotar el Penedès 0-3 (22-25/18-25/18-25), nova victòria davant el 8e classificat que tot i
la posició que ocupa partia d’un bon
posicionament dins la pista. Les igualadines van començar fluixes en atac i
bastant errades de servei, però mica en
mica tornà la seguretat i novament tot i
les baixes es va imposar mantenint així
la 2a posició. El juvenil femení va perdre a Avinyó per 3-0 (25-14/25-10/2515), mostrant el seu nivell mes baix en
els últims mesos. El cadet masculí va

caure a la pista dels Vikings Volei Prat
per 3-0 (25-21/25-10/25-17). L’infantil
femení es va imposar al Cvb Barça grana per 1-4 (27-25/23-25/17-25/23-25),
en un partit d’alta tensió contra el únic
equip capaç de guanyar-nos a l’anada,
cap fred, bon joc i mantenir-se en tot
moment, la clau per guanyar ja el 1er
set va ser d’infart, pintava complicat
però no impossible. Els següents es
van anat corregint posicions cosa que
va funcionar, novament la pressió del
públic , no ajudava a concertrar-se en
el joc , però tot i així es va superar, segueixen en la primera posició i com a
premi van poder-se fer unes fotos amb
el equip del Barça de Superlliga. Finalment, l’aleví va guanyar a Cubelles per
0-3 (13-25/23-25/12-25).

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat
· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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L’equip GXS/Best/Pallarès, a
la segona prova del campionat
Anoia Penedès Garraf de BTT

Victòria per la permanència
de l’Handbol Igualada

BTT / LA VEU
HANDBOL / LA VEU

E

l dissabte abans de l’aturada de
Setmana Santa es va disputar a
les 7 de la tarda el partit corresponent a la vint-i-dosena jornada que
enfrontava l’Igualada amb el Vilanova
i la Geltrú, desè i tretzè classificats respectivament. Al final, 37-22.
A l’inici semblava que seria un partit molt planer per l’Igualada ja que
els igualadins ja havien guanyat sense problemes a Vilanova i l’Igualada
és molt superior en tots els aspectes
als vilanovins, però els primers 10 minuts van fer patir molt als jugadors de
l’Igualada.
Cada vegada que el Vilanova tirava la
pilota entre el 3 pals era un gol segur,
va haver-hi uns minuts de desconcert
total i els del Vilanova des del primer
minut anaven sempre pel davant. Als
10 minuts de partit l’entrenador de
l’Igualada va prendre la decisió del
canvi de porters, tot va ser entrar a la
porteria el juvenil Adrià Senar i van
canviar les tornes des del primer moment. El porter va començar a aturar
els tirs a porteria del Vilanova i al minut 15 el resultat ja era de 11 a 12 encara a favor del Vilanova. Però l’Igualada
va ser una màquina de fer handbol a
partir de llavors, sentint-se amb una
seguretat total a la porteria, a la defensa i en els atacs. Va ser un altre Igualada
i al minut 30 ja se’n anava pel davant
de 22 a 14, en aquests minuts va haver-hi un parcial de 11 a 2.
La segona part no té més història,
l’Igualada va arrasar totalment al Vilanova i les jugades i contra-atacs eren
efectives gairebé al 100% . En definitiva, l’equip va ser un altre. Diferent al
que estem acostumats i si continuen
així tenen assegurada la permanència
en aquesta segona divisió a la que són
debutants aquest any.
Va acabar el partit amb un contundent
37 a 22.
El proper partit també es juga a Igua-

Infantil masculí de l’Handbol Igualada. / CHI

lada i contra el tercer classificat, el A.E.
Aula.
Entrenats per Jose Garcia, van jugar: David de La Cerda (4 a.) i Adrià
Senar (15 a.), com a porters. Òscar Visa
(6), José Ramallo (1), Jordi Vilarrubias
(3), Esteban Lezama (1), Pol Cantero
(5), Sergi Garcia (4), Rubén Álvarez
(1), David Diaz (10) i Jordi Grado(6).
Resultat del base
Finques Argent Igualada Atlètic cadet
masculí 36 – H Sant Quirze B 27
Dirigits per Pol Cantero, van jugar:
Marc Espinagosa, Marc Martínez,
Marc Andreu, Gerard Carrasco, Fernando Almendro, Arnau Torner, Biel
Hornas, Toni Puig, Iker Sabuquillo,
Ivan Ruiz, David Malpartida i Xavier
Reina. A la porteria Ivan Salazar.
Associació Lleidetana 20 – 26 Club
Handbol Igualada cadet femení
Jugadores: Jana Elvira i Núria Rizo
(porteres), Aida López, Alba Casé,
Amanda Sanjuán, Andrea Romero,
Ane Crespo, Gal.la Gómez, Laia Sanuy,

Laia Tarrida, Olga Núñez. Lesionada:
Abril Horcas. Entrenadors: Hilari Canales i Àngel Arias.
Club Handbol Igualada infantil masculí 18 – 12 ASME Voramar “B”
Entrenats per Laura Baraldés, van jugar: Dani, Pol, Agustín, Marc M., Eric,
Biel, Guillem, Sergi, Isaac, Edgar, Arnau i Bernat.
Handbol Terrassa 15 – 29 Club Handbol Igualada infantil femení
Anotadores: Ariadna Sanjuán i Xènia
Méndez (porteres), Alba Camañes
(7,2p), Carla Carbó (4,1p), Dàmaris
Rosa, Karen García (4), Laia Moyes
(8), Marina Martí (1), Natàlia Vidal
(5,1p). Lesionades: Èlia Dueñas i Marta López. Entrenadors: Pere Sendra,
Carles Serra i Maria Mayol.
Club Handbol Igualada Atlètic aleví
mixt 11 – 5 CH Martorell Negre
Dirigits per Ana Vázquez i Nico Orozco, van jugar: Anton Aguilera, Xavier Malpartida, Arnau Albareda, Oriol
Cirera, Oriol Pou, Jan Estévez, Alvaro
Muñoz, Ian Queraltó i Ot Palmés.

El passat diumenge 20 de març va tenir
lloc la segona prova del campionat de
BTT de l’Anoia/Penedes/Garraf, amb
6 proves puntuables i que s’allarga fins
al Juny.
La prova es disputava a Moja, al costat de Vilafranca on el club el Bressol
havia preparat un recorregut molt
entretingut, amb uns 15 primers kilòmetres de camí ample (un encert, perquè gairebé 400 corredors van prendre
part a la prova i això va permetre que
el pilot s’anés estirant), per continuar
amb 10km més selectius amb diverses
trialeres de pujada tècnica i una última
rampa fins la zona del pic de l’Àliga
que acabava de seleccionar als ciclistes.
Els últims 10km, els millors de tot el
circuit, per la zona pedregosa, revirada, tècnica i exigent amb constants pujabaixes i tot per corriol que va fer les
delícies de tots els corredors.
Benet Martínez, Daniel Sànchez i Albert Torres de l’equip BEST/PALLARES BICIS van prendre-hi part.
Martínez va estar de mala sort i al km
20 va punxar les dues rodes en una de
les zones pedregoses del circuit i va
haver d’abandonar. Sànchez acabava 172e absolut i 78master 30 en una
cursa on va començar amb bon ritme i ben posicionat però que amb el
pas dels quilòmetres va acusar la falta d’entrenament. Tot i així va poder
mantenir-se al mig de la classificació
en una cursa de prestigi com aquesta.
Torres, en una gran cursa, tot i realitzar una mala sortida va poder anar remuntant posicions, situant-se amb un
grup de 8 corredors a escassos minuts
del cap de cursa. Torres, en un gran dia
i amb grans sensacions va poder mantenir el ritme, rodant els 5 primers
veterans en el mateix grup, amb una
forta rivalitat i alternant posicions. Al
final va fer 5è veterà, a només 1’ del
primer veterà i entrant a l’esprint per
la 3a plaça del podi amb dos corredors
més. Al final 24è absolut.

Sortegen 8 abonaments anuals
per al cicle de concerts 2016
dels Hostalets de Pierola
Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:
El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i a Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola a incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu
tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola pugui portar a terme,
d’acord amb el que s’estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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Bons resultats de Luis Luque en Duatletes anoiencs de
competició d’agility a Barcelona totes les edats, a Girona

AGILITY / LA VEU

Coincidint amb les festes de Setmana
Santa els dies 25, 26 i 27 de març es va
celebrar a Barcelona una competició
d’agility puntuable per al campionat
d’Espanya 2016 i organitzada pel Club
d’Agility Ciutat Comtal.
El montbuienc Luis Luque, director
del Club d’Agility Rivalcan, va partici-

par amb els seus tres gossos obtenint
bons resultats i pujant al podi els tres
dies. Divendres va quedar segon amb
la seva gossa border collie Venus de
categoria estàndard i tercer amb el seu
canitx Melendi en els minis. Dissabte
va fer tercer amb la Venus i diumenge
va quedar campió de la proba amb la
seva gossa malinois Dela de categoria
estàndard.

Victòria de l’Esquaix davant
el +KPàdel en veterans
DUATLÓ / LA VEU

D
PÀDEL / LA VEU

D

os dels equips Esquaix Subaru que juguen en diferents lligues, ho van fer just abans de
Pasqua en jornada aplaçada.
En un nou derbi comarcal, l’equip
Subaru de veterans, de nou va sumar
dos punts que el segueixen mantenint en posicions de títol tot i que els
dos punts perduts a Can Busqué i en
aquest enfrontament fa que no ja depenguin d’ell mateixos.
Les coses no van començar gens bé
amb la derrota de l’Àngel Solé/Jordi
Homs davant Xavi Linares/Pere Calbó per un doble 7-5, però Isidre Ma-

rimon/Lluís Fernández van dominar i
empatar gràcies a la victòria davant F.
Llordes/Genaro per 6-3, 6-2. Pep Ferrer/Joan Llorach van donar el punt decisiu guanyant per un ajustat 7-6 en el
tercer davant Fara/Miquel Raja.
Les noies Subaru cauen 3-0 amb el
CNI en jornada aplaçada de lliga PàdelCat de 3a. Eva Jose/Rosa Calvet van
forçar un tercer set i es van defensar
prou be caient amb Marta Bergadà/
Manoli Freixo, Imma Llopart/Encarna Delgado també van tenir les seves
opcions davant Pilar Iglesias/Anabel
Criado caient per 3-6, 5-7. Finalment
les debutants Marta Pujol/Joana Bisbal, van caure en dos set amb Claudia
Irribaren/Maria Muñoz.

Dr. J. L. Nicoletti Albanesi
Obstetrícia · Ginecologia
Teràpia del dolor
Hores convingudes
Passeig Verdaguer, 141 08700 Igualada
Tel. 93 803 11 45 - 93 801 73 63 - 609 71 02 40

iumenge 27 de març es va
celebrar una nova edició del
duatló de Girona, prova emmarcada dins la lliga de clubs i circuit
català de duatló de carretera.
En un matí amb bona temperatura
per la pràctica del duatló, 400 duatletes van pendre la sortida per recórrer
les distancies de 5 km córrer + 23 km
ciclisme + 2,5 km córrer. Tan el circuit
de córrer com el de ciclisme va estar
marcat pels constants trams de pujada i baixada, fet que va fer els duatletes
no tinguessin pràcticament moments
de descans en una prova molt ràpida
i amb molta intensitat. La prova va ser
guanyada per Jordi Garcia del FastTriatló i Sara Loehr del AE Rockets .
Per part del CAI triatló Petromiralles
destacar la 3era posició absoluta d’Anna Noguera que va fer una molt bona
cursa lluitant per la victòria fins a l’últim tram. També destacar la bona actuació de l’equip masculí igualadí que
va continuar la bona dinàmica de les
últimes jornades aconseguint sumar
bons punts per a la classificació de la
lliga de clubs.
Femení:
3º Anna Noguera

Masculí:
127º Ramon Lladó
131º Josep.M Planell
220º Josep Malavé
286º Enric Guix
298º Ricard Solé
Al mateix temps, també es feia la III
Duatló infantil. Amb un total de 100
inscrits on van desplaçar-se una gran
part dels joves de l’escola esportiva del
CAI. Es tractava d’una prova de promoció no competitiva per potenciar el
duatló amb els més joves.
Els més petits, nens i nenes entre 6 i
10 anys; van prendre la sortida per
recórrer un circuit de 800m corrent,
seguit de 2km en bici i acabant amb
una volta de 500m. Destacar la segon
posició de l’Oriol Alonso . En aquesta
cursa també participaven Martina Zunino, Daniel Alemany, Guim Gabarró
i el més petit de l’escola; Ton Gabarró,
completant la magnífica participació
dels més petits de l’escola esportiva. La
segona cursa; nens i nenes entre 11 i
14 ; van realitzar les distàncies de 1km
córrer, seguit de 4km en bici i acabant
amb 800m córrer. Destacar la victòria
de Judit Ibarra, seguida de Carla Alemany. Completaven la participació del
CAI triatló en aquesta cursa, Toni Padrós i Naiara Zunino.
¿NECESITA DINERO?

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar
bombes · descalcificadors
osmosi · il·luminació
sistemes de reg
instalacions@inspelegri.cat Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

CONCEDEMOS
CRÉDITO

Tel. 644 199 891
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El premiat dramaturg Llàtzer Garcia porta “Sota la
ciutat” a l’Aurora abans de fer temporada al Teatre Lliure
TEATRE / LA VEU

D

esprés de l’èxit aconseguit en la seva estrena en la passada
edició del festival Temporada
Alta, i abans de fer temporada aquest mes d’abril al Teatre Lliure, arriba a Igualada
Sota la ciutat, una crònica de
les il·lusions perdudes en una
ciutat com Barcelona, signada
pel multipremiat dramaturg
Llàtzer Garcia.
Després d’emocionar i commoure els espectadors amb
La pols, Premi de la Crítica de
Barcelona al Millor Text de
l’any 2014 i Premi Serra d’Or
2014 també al millor text teatral, la llavors “nova promesa”
Llàtzer Garcia s’ha refermat
com una realitat i un dels millors autors de la dramatúrgia
catalana d’avui, amb Sota la
ciutat. En aquest espectacle,
que veurem aquest cap de
setmana al Teatre de l’Aurora
viurem la història d’una parella, la Dàlia i el David, que
es replantegen els rumbs de
les seves vides, fugint del lloc

Un text brillant
acompanyat de grans
interpretacions d’un
repartiment encapçalat
pel popular actor
Albert Pérez.
tediós i provincià on viuen,
tot anant a la recerca d’un
entorn que els permeti complir els seus somnis i ambicions. Aquest viatge els duu a la
Barcelona actual, on es troben
amb una sèrie de personatges
obstinats, tant o més que ells,
a sortir de la mediocritat.
Sota la ciutat és, doncs, una
crònica sobre les il·lusions
perdudes en una gran ciutat,
una ciutat viscuda, oblidada,
retrobada. Una ciutat que es
converteix en un personatge
més, amb les seves llums i amb
les seves ombres. Sota la ciutat
és una critica la societat que
ha deixat de fer “coses extraordinàries” i, a la vegada, ens
recorda que potser val la pena
no deixar de fer-ne.

Al costat d’aquest brillant text,
el públic i la crítica també ha
destacat la interpretació d’un
repartiment encapçalat per
l’Albert Pérez, actor reconegut
als escenaris catalans i un rostre popular de les sèries de televisió, com Polseres vermelles,
La Riera, Porca misèria o Nit i
dia, entre d’altres.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Sota la
ciutat tindran lloc divendres 1
i dissabte 2 a les 21 h. i diumenge 3 d’abril a les 19 h.
Com és habitual, després de
la funció de divendres, els
espectadors podran compartir les seves opinions en una
tertúlia que obrirem amb els

membres de la companyia.
Les entrades 15 euros i 12
euros (amb els descomptes
habituals) es poden adquirir
per Internet i a la taquilla del
Teatre de l’Aurora (a la plaça
de Cal Font) una hora abans
de cada funció.
Més informació a
www.teatreaurora.cat.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

Gran protagonisme igualadí a La Mostra de Teatre
que comença el proper dijous
TEATRE / LA VEU
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n aquesta edició de La
Mostra d’Igualada que
s’acosta, la participació
té un pes molt important. Un
exemple d’aquesta voluntat
inclusiva i participativa serà
l’espectacle inaugural del dijous dia 7 d’abril a les 20:30h.
La companyia barcelonina Big
Band Basket Beat Barcelona,
que compta amb membres
amb risc d’exclusió social,
actuarà amb joves d’Igualada
que assajaran en quatre tallers
que arrenquen el proper 1
d’abril. La companyia proposa
l’espectacle BasketBeat, que té
com a motor el ritme i la sonoritat que generen les pilotes
de bàsquet, el seu instrument
principal.
Al seu torn, la creadora Carla
Rovira ja ha començat a assajar amb alumnes de l’Escola
Municipal de Teatre La Tarima d’Igualada, que es convertiran en el Grup de Pollastres
Rebels. El seu espectacle Most
of all, you’ve got to hide it from

the chicks reflexiona sobre què
volen i viuen les nenes i nens
quan van al teatre.
Els igualadins també podran
participar activament al taller de percussió que proposa
Brincadeira, el diumenge 10 al
matí. La companyia ensenyarà
batucada als joves que vulguin
expressar-se a través del ritme.
Altres maneres de participar,
fora de l’àmbit artístic
Així, aquest any la ciutat i La
Mostra estan més unides que
mai, amb un ampli ventall de
propostes de participació. I
no només artísticament: en
aquesta edició els igualadins
poden oferir casa seva als artistes de La Mostra, una fórmula que no s’havia fet servir
fins ara. D’aquesta manera, La
Mostra crea nous vincles amb
el territori. Una trentena de
famílies ja han obert les portes
de casa seva.
El comerç de la ciutat també
és actiu i també participa de
La Mostra. 71 aparadors participaran al 4t Concurs d’Apa-

radors, i es podran veure pels
carrers d’Igualada a partir del
dia 1. Les botigues decoraran
els seus aparadors amb motius relacionats amb el teatre
infantil i juvenil, en una proposta convocada per l’Ajuntament per dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat. Els
comerços també participen al
Joc del Comerç: les botigues
han amagat un coet que els
participants hauran de trobar.
Les bases del concurs i la butlleta de participació es poden
trobar al diari de La Mostra.
Al seu torn, els Mecenes de La
Mostra s’han implicat un any
més amb la fira. En especial,
la companyia d’assegurances
amb valors Social Partners
patrocina un dels espais de La
Mostra, l’Escola de Música.

ques. El concurs té obertes
dues categories: primària, i
secundària i batxillerat. Les
crítiques es podran fer arribar
per correu electrònic o postal
fins el 25 d’abril. Les llibreries
Abacus, Cal Rabell i Llegim...?
Llibreria han col·laborat amb
vals que seran els premis del
concurs.
Més de 2.300 alumnes de primer a quart de primària de les
escoles d’Igualada rebran un
coet que podran pintar, retallar i posar-se al cap durant
La Mostra. Aquests coets també es podran obtenir al Punt
d’informació de La Mostra.
Els nens i nenes que es facin
una foto, la pengin a les xarxes socials i l’ensenyin al Punt
d’informació rebran un regal,
també en forma de coet.

Activitats paral·leles per a nenes i nens
La Mostra convoca també el
2n concurs de crítica teatral,
de manera conjunta amb Recomana, associació per a la
promoció de les arts escèni-

La participació dels no tan
petits
Diverses entitats de joves
igualadins han impulsat activitats de La Mostra JOVE,
com és el cas del concert del
grup JOKB. Aquest grup

igualadí oferirà un concert el
divendres 8 d’abril a les 20:30,
a l’espai L’Escorxador.
Els espectadors de totes les
edats també podran votar
l’espectacle que més els hagi
agradat de La Mostra, en un
Premi en col·laboració amb
La Fundació Catalunya – La
Pedrera. Aquells qui vulguin
participar-hi trobaran butlletes a la sortida dels espais
d’actuació tancats i al Punt
d’informació. El vot s’ha de
dipositar al punt d’informació (antics Cinemes Kursal).
La companyia amb més vots
rebrà un premi dotat amb
1.200 euros.
Finalment, moltes persones
col·laboren activament a La
Mostra com a voluntaris els
dies de la fira. La Mostra és
possible gràcies a un grup de
persones que cada any donen
un cop de mà a l’organització. Aquest any ja n’hi ha un
centenar d’apuntats que participen en tasques informatives, control d’espais, suport
en l’organització, decoració...
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Estrena de l’obra musical, “Adoramus te Christe”
a la Basílica de Santa Maria d’Igualada
MÚSICA / LA VEU
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l proper dissabte 2
d’abril a les 7 del vespre, Igualada tindrà
l’oportunitat de sentir per primera vegada una obra musical
dedicada al Sant Crist. Es presentarà en versió de concert
la Missa Adoramus te Christe

de Frederic Muset. Aquest
prevere, nascut a Igualada el
1896, va desenvolupar la seva
carrera musical a Barcelona, València i París. Es dóna
la curiosa circumstància que
aquesta obra s’ha interpretat
en tres ocasions a Santa Maria del Mar de Barcelona per
encàrrec del gremi de forners i
d’hotelers els anys 1944 i 1946
però no s’havia arribat a executar mai a la nostra ciutat.
L’obra segueix l’estructura clàssica de l’ordinari de la
missa llatina en sis moviments
i està escrita en un llenguatge
post-romàntic amb influencies wagnerianes molt de moda
a Barcelona en aquestes èpoques. Pot ser interpretada amb
un cor infantil o escolania i
cor d’homes o be amb cor
mixt. Pel que fa a l’acompanyament, pot ser amb orgue
sol o be amb gran orquestra.
La versió que sentirem dissab-

Aquesta obra és inèdita
a la nostra ciutat, malgrat s’ha interpretat en
tres ocasions a Santa
Maria del Mar de Barcelona
te serà per a cor de cambra i
orgue tot i que l’original contempla també la versió amb
orquestra simfònica. L’excussió
anirà a càrrec d’una selecció de
solistes de gran prestigi de casa
nostra i membres d’algunes
corals de la ciutat, a l’orgue hi
podrem sentir en Jonatan Carbó, professor d’orgue de l’Escola Municipal de Música i tots
els actuaran sota la direcció de
Josep Miquel Mindán, músic
igualadí format a Viena.
Es tracta, per tant, d’un concert
cent per cent igualadí amb la
voluntat de revaloritzar la cultura pròpia que res ha d’enve-

Avui divendres es presenta el conte
“Mig adormits”
LLIBRES / LA VEU
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vui divendres, a partir
de les 7 de la tarda, es
presentarà a la Biblioteca Central d’Igualada Mig
adormits, el conte infantil que
posa el punt de mira en l’hemiparèsia. Es tracta d’un llibre
a tot color que, d’una manera amena i divertida, explica
als més petits les conseqüències d’una hemiparèsia en
un nen de vuit anys, a banda de promoure valors com

l’esforç, la valentia o l’afany
de superació.
L’acte, que es farà a la Sala
d’actes de la biblioteca igualadina, comptarà amb la pre-

sència dels tres coautors: Pol
Makuri Redolad, protagonista
de la història; la il·lustradora Elisabet Serra; i l’escriptor
Oriol Solà i Prat. Amb aquest
treball, han volgut buscar la
complicitat dels pares a l’hora
d’explicar i fer comprendre la
diferència.
Altres poblacions com Capellades, Barberà del Vallès, Mataró, Encamp i Cervera ja han
confirmat també que acolliran
la presentació del projecte les
pròximes setmanes.

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador!

El compositor i religiós igualadí Frederic Muset.

jar a la d’altres grans ciutats del
nostre país.
Us recordem del canvi d’hora, el concert serà el dissabte 2
d’abril a les 7 de la tarda, en
lloc de les 9 com estava previst inicialment. El preu de

l’entrada serà de 3€, destinats
íntegrament a l’edició de les
partitures. El concert està patrocinat pel departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada i per la Fundació Sant Crist d’Igualada.

Presentació del llibre
“L’Església a Catalunya
durant la guerra de
Successió”
LLIBRES / LA VEU

El proper dijous tindrà lloc
la presentació del llibre “L’Església a Catalunya durant la
guerra de successió”, obra de
Coloma Boada (benedictina)
i Irene Brugues, (llicenciada
en història).
El llibre ens parla de diferents
respostes amb criteris moderns de quin va ser el paper

de l’Església catalana durant
la guerra de successió que engloben la postura oficial de la
Santa Seu però també d’altres
de diferents ordes religiosos
femenins i masculins i les vivències de la gent.
L’acte serà a 2/4 de 8 del vespre
del proper dijous 7 d’abril als
baixos de la parròquia de Santa Maria i es comptarà amb la
presència de les dues autores.

5,60€

(oferta vàlida per a
un subscriptor més
un acompanyant)
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Igualada commemora aquest mes d’abril
els 600 anys de la mort a la ciutat
del rei Ferran d’Antequera
El monarca de la Corona d’Aragó va morir al
carrer Nou d’Igualada el 2 d’abril de l’any 1416 i,
posteriorment, va ser sepultat a Poblet
HISTÒRIA / LA VEU
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vui divendres, 1
d’abril, arrenquen els
actes de commemoració dels sis-cents anys de la
mort a Igualada del rei Ferran
d’Antequera i, des del departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament, s’han preparat un seguit d’actes per recordar l’efemèride i rememorar,
alhora, la Igualada del segle
XV.
Avui mateix, a les 12h, es farà
una visita guiada i gratuïta on
s’explicarà la Igualada del rei
Ferran I. La passejada arrencarà al carrer Nou, número 37,
l’indret on hi havia Can Tapiol, la casa que va acollir al rei
en la seva malaltia.
La Biblioteca Central, a banda,
ha preparat una exposició, de
l’1 al 15 d’abril, al seu vestíbul,

i una conferència organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran
(AUGA) el proper dilluns, 4
d’abril, a càrrec de Maria Rita
Marimón, historiadora, i Jaume Farrés, membre del Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI), que faran repassaran aquest fet històric.
Per cloure els actes, el divendres, 15 d’abril, a les 19h i a la
mateixa biblioteca, es farà una
taula rodona sota el títol Ferran I: el compromís de Casp i
la cruïlla de camins de la fi del
projecte polític català medieval.
Comptarà amb Bernat Roca,
professor de l’IES Pere Vives
Vich, i Toni Raja, professor de
la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) i de la Universitat Autònoma d’Igualada (UAB).
Ferran d’Antequera i la seva
mort a Igualada
L’any 1410, el rei Martí l’Humà va morir sense successió
i es va obrir un procés per a
designar el nou regent de la
Corona d’Aragó. Hi havia diversos aspirants i les Corts van
nomenar nou persones, tres
de Catalunya, tres d’Aragó i
tres de València, per acordar
el successor. Aquests compromissaris, reunits a Casp, van
sentenciar a favor del nebot
de l’antic monarca, Ferran
d’Antequera, de la dinastia
castellana dels Trastàmara. Va
ser coronat el 1412, fet que va

Dijous, presentació del nou llibre
d’Empar Moliner,
“Tot ho faig perquè
tinc molta por”
LLIBRES / LA VEU

provocar una gran decepció
entre els catalans, que preferien el comte Jaume d’Urgell,
besnét d’Alfons el Benigne i
de la nissaga de Guifré el Pilós.
El 13 de març de l’any 1416, el
nou rei Ferran, procedent de
Barcelona i Piera, va arribar
a la vila d’Igualada de camí
cap a la seva terra de Castella. Es va establir amb la seva
cort, ja malalt, en una casa del
carrer Nou, on el seu estat es
va agreujar. Els consellers de
Barcelona, entre els quals hi
havia l’igualadí Vicenç Pedriça, es van traslladar a Igualada
el 18 de març per retre cortesia al monarca moribund.
L’endemà, el dia 19, va arribar
el príncep Alfons, primogènit
d’Aragó, per fer-se càrrec del
seu pare.
Per tant, Igualada va acollir,

durant uns dies i davant l’expectació de la població, consellers, prohoms, palafreners,
carruatges, dignitats eclesiàstiques i tota mena de personatges del seguici reial.
El 2 d’abril de 1416, el rei Ferran I d’Antequera va morir,
aparentment de mal de pedra.
De la casa del carrer Nou en
va sortir una processó funerària amb més de dues-centes
cavalcadures. La comitiva, encapçalada pel príncep Alfons i
l’abat Martínez de Mengucho,
va sortir pel portal de Capdevila cap a Montblanc i fins
al monestir de Poblet, on el
monarca va ser enterrat a mitjans d’abril. L’any 1499 va ser
sepultat en un nou sarcòfag
d’alabastre restaurat per l’escultor Frederic Marés als anys
quaranta del segle XX.

El proper dijous dia 7 d’abril
tindrà lloc la presentació del
llibre Tot això ho faig perquè
tinc molta por d’Empar Moliner, Premi Mercè Rodoreda
2015.
L’acte serà a dos quarts de 8
del vespre a la sala de socis de
l’Ateneu Igualadí.
Només algú amb l’instint
narratiu, l’agilitat i l’humor
d’Empar Moliner podia haver escrit un llibre com ‘Tot
això ho faig perquè tinc molta por’, una joia literària que
commou i diverteix el lector
del principi al final. Les dificultats d’afrontar l’absurd,
de viure sense por i d’estimar sense fer mal són tractades amb tanta lucidesa com
sarcasme.
L’acte és organitzat per Llibreria Aqualata i Ateneu
Igualadí
Espai “Parlem i fem”, també
dijous
Espai Parlem i Fem organitza
una nova conferència dins el
cicle que porta per títol “La
procedència de l’ego”, el mateix dijous a la mateixa hora,
però a la sala LAB de l’Ateneu.
En aquesta ocasió es parlarà
de: Què és l’ego? Perquè ens
desnaturalitza de l’essència
fins al punt de la destrucció
física, mental i emocional?
Quantes cares té aquest enemic? En parlarem recordant
qui som en essència i trobant
l’equilibri dins el nostre cor.
L’entrada és lliure.

RESTAURANTS
Restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre I dissabtes i festius al migdia
Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments · Reunions de treball · Convencions
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

Cuina
Casolana
Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25
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Erwyn Seerutton’s Ensemble, un viatge musical
des de l’emoció del Gospel a la llibertat del Jazz
MÚSICA / LA VEU
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rrenquem just després
de Setmana Santa i ho
fem amb una altra nit
de concert a l’Ateneu. Avui
divendres, nit de Músiques de
butxaca al Teatre de l’Ateneu
amb una proposta singular
de la mà del músic i compositor originari de l’illa Maurici,
Erwyn Seerutton.
Seerutton va créixer en una
família amb gran tradició
musical. Des de ben petit,
la seva mare el va iniciar en
l’aprenentatge de diversos
instruments i en el cant dels
espirituals negres i el gospel.
Aquest coneixement del gospel ha marcat la seva posterior evolució musical passant
pel jazz fins a tornar a recuperar la música ètnica del
seu país d’origen, el segà, que
neix de la confluència entre
la música africana i la cultura
criolla de Mauritius.

La seva passió pel gospel,
jazz, blues i la cultura ‘criolla’ donen forma a un projecte musical diferent dins del
món de la música moderna.
A Músiques de butxaca presentarà Gospel & Kreol Fusion, repertori de gospel més
clàssic i modern, amb temes
compostos o arranjats per
ell mateix enriquits per les
diverses influències culturals
que han estat font de la seva
inspiració.
Erwyn Seerutton s’acompanya de músics molt reconeguts com Federico Mazzanti
al piano i Oriol Gonzàlez a la
bateria i del duet vocal, Susana Muñoz i Gemma Castells.
El cicle de petit format Músiques de butxaca ofereix
l’oportunitat de descobrir diversitat de gèneres musicals
i que tothom trobi la música
que més li agrada, aquesta és
una de les fites. I que les nits
siguin més que una nit de con-

cert, siguin una experiència
a gaudir: l’escenari del teatre
sense fronteres entre músics

i públic, l’acústica, els gintònics i l’atmosfera particular de
cada viatge musical.

Convidem a tothom a compartir aquestes nits de divendres.
L’hora d’inici del concert serà
a les 11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu.
Les entrades ja es poden comprar online a través de wwww.
musiquesdebutxaca.cat.
També es podran adquirir de
forma habitual a taquilla mitja hora abans de l’inici de cada
concert i anticipada a les oficines de l’Ateneu Igualadí en
horari d’atenció al públic. El
preu de l’entrada és de 12 euros i inclou el concert i la consumició, les entrades amb descompte són de 10 euros.
Ho organitza: Ateneu Igualadí
Patrocinadors: Unesco, Renda
Urbana, Cafè de l’Ateneu, Primeras Marcas i Supermas
Col·laboradors: Ajuntament
d’Igualada, Enric Martí Videoproduccions, Canal Taronja,
Ràdio Igualada, Infoanoia.cat,
Ràdio Rec i Fruiteria Pilar.

Una exposició sobre com es generen les formes, a l’Escola
Municipal d’Art Gaspar Camps
EXPOSICIONS / LA VEU

A

mb el títol “La gènesi
de la forma” es presenta a l’Escola d’art
el resultat dels treballs de recerca que han dut a terme els
alumnes al voltant dels mecanismes i les forces físiques que
generen la forma. El projecte
ha estat realitzat pels alumnes
de segon curs del cicle de Gràfica publicitària sota el guiat-

ge del professor Xavier Vives.
L’objectiu d’aquest projecte
pedagògic és comprendre que
no hi ha formes gratuïtes sinó
que existeixen condicionants
i contextos determinats que
intervenen en la seva constitució. Al llarg de l’activitat
els alumnes han provocat situacions, induït processos o
creat contextos a fi i a efecte de crear formes, moltes
d’elles espectaculars. Formes

vegetals que mostren la seva
estructura; formes lumíniques generades pel so que es
mouen de forma harmònica,
es perden en infinits virtuals
o simplement les formes que
es generen en els passos d’una
dansa... La mostra s’inaugurarà el proper dimarts dia 5
d’abril a les 10,30 del matí a la
sala d’exposicions de l’escola i
es podrà veure fins el dia 6 de
maig.

Restaurant
Braseria i Cafeteria
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63

nou urbisol

MENÚ CALÇOTADA
Calçots amb salsa romesco
Graellada de carn:
xai, botifarra, cansalada, mongetes,
cigrons, patates al caliu, carxofa i
allioli.
Postres i copa de cava
Aigua, vi, café

restaurant
Cuina de mercat

Preu 27€ amb iva inclòs
CARRETERA NII, KM.562 - 08719
CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com
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Nova novel·la del
capelladí Joan Pinyol
LLIBRES / LA VEU

Diumenge es podrà
gaudir de l’opereta
“Katiuska, la mujer
rusa”

E

ditada per Onada,
l’editorial que fa tres
anys li va donar a
conèixer Ningú no mor, l’escriptor de Capellades acaba
de publicar El mar de les ombres, una novel·la ambientada
al juliol de 1909 que narra
les peripècies del Miquel, un
jove capelladí que fuig de la
mort segura a la Guerra del
Marroc i s’embarca cap a la
vida dalt del Reina Maria
Cristina, un vapor de la companyia Transatlàntica que fa
el trajecte Barcelona-Buenos
Aires. Segons el mateix Pinyol
“la novel·la neix del record
del germà d’un avi meu que
als dinou anys se’n va anar a
l’Argentina per salvar la vida
i no ser obligat a lluitar en
aquella sagnia d’on no tornava ningú, ni tan sols sense
vida. En aquest sentit és una
cant a la vida i a la dignitat
dels que fugen de la mort i de
les guerres i s’embarquen cap
a una vida millor”.
El mar de les ombres és una
novel·la d’aventures i històrica (situada en el context de
la Setmana Tràgica). I també
té trets de novel·la negra (a
partir de les persecucions i
assassinats que tenen lloc a
bord). A la vegada convida
els lectors a fer un viatge al

MÚSICA / LA VEU

D
passat dels ports on amarra el
vaixell (Cadis, Gran Canària,
nord del Brasil, Montevideo i
Buenos Aires) i recrea la llegenda del continent enfonsat de l’Atlàntida. Tot plegat
durant un mes de travessia
literària entre tempestes i una
bona colla de misteris que
amaguen els principals protagonistes.
La novel·la, que ja s’ha distribuït a les llibreries, serà presentada, entre altres llocs, el
dia 20 d’abril a la Biblioteca
Central d’Igualada, el 21 a la
Sala dels Trinitaris de Vilafranca del Penedès, el 29 al
Saló Rosa de La Lliga de Capellades, el 12 de maig al Museu Marítim de Barcelona i
durant la primera setmana de
juny tant a Maó com a Ciutadella, a Menorca.

SORTEGEM

2

Torna el Cicle de Concerts als
Hostalets de Pierola

ENTRADES
PER A

I.H.C.

Nom: ........................................................................
Cognoms: ................................................................
Població: ..................................................................
Telèfon mòbil: ............................................................
Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes.
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per
tant, autoritza a LA VEU i a IHC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al
seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis d’IHC, així com les activitats
publicitàries i campanyes promocionals que IHC o LA VEU puguin portar a terme, d’acord amb el que s’estableix a la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

iumenge tindrà lloc
una nova activitat
musical organitzada pels Amics de la Música
dels Hostalets de Pierola. Per
aquesta ocasió s’ha preparat la
representació de l’opereta Katiuska, la mujer rusa.
L’acte començarà a les 6 de la
tarda al Teatre del Casal Català
i el preu de l’entrada és de 15
euros.
L’opereta Katiuska, la mujer
rusa, una sarsuela en dos actes,
original d’Emilio González del
Castillo i Manuel Martí Alonso.
L’acció de Katiuska transcorre a l’hostal dels afores d’un
poble d’Ucraïna pròxim a la
frontera amb Romania, a fi-

nals de l’estiu de 1918, quan el
país està immers en una guerra civil. És una història d’amor
tràgic entre Pedro i Katiuska,
un comissari soviètic i una
jove hostalera amb el rerefons
de la guerra civil. Katiuska es
va estrenar al Teatre Victòria
de Barcelona el dia 27 de gener
de 1931.
Katiuska és una opereta original d’Emilio González del
Castillo i Manuel Martí Alonso amb música de Pablo Soro-

zabal. Serà interpretada per la
companyia de sarsuela Ciutat
Comtal Rafató-Teatre i l’Orquestra Aula Lírica de Granollers.
L’obra serà interpretada per
Mireia Dolç en el paper de
Katiuska, Vicenç Esteve com
a príncep Sergei i Xavier Fernandez en el paper de Pedro, el
comissari. També es comptarà
amb el grup de dansa Isa Moren i el Cor de Sarsuela sota al
direcció musical Xavier Dolç.

“Llunes i nu”, nova exposició a Artèria
EXPOSICIONS / LA VEU

“Llunes i NU” és un treball realitzat entre dues artistes, Anna
Bussot i Teresa Seguí. Es tracta
de tres conjunts sobre paper
on la desolació, el misteri i els

cicles transformadors femenins construeixen els elements
d´anada i tornada entre el passat i el present. La convivència,
l´aïllament i l´ofec. Es centra
en la relació de la Lluna amb la
condició femenina, la seva na-

turalesa, influències i evolució,
tant física com a mental.”
L’exposició restarà oberta
de l’1 d’abril al 7 de maig i la
inauguració serà el proper 9
d’abril a les 13,00 h. amb un
vermut poètic.

Notable participació de la Coral de
Santa Maria en les festes del Sant Crist
MÚSICA / LA VEU

I

ntensa participació en
les darreres jornades de
la festa del Sant Crist
d’Igualada, de la Coral de Santa Maria sota la direcció de
Coni Torrents, seguint una inveterada tradició.
El divendres sant, dia 25, a
l’església del Roser, i amb
l’acompanyament a l’orgue de
Maite Torrents, es solemnitzà
amb els cants el viacrucis en
commemoració de la suor de
sang del sant Crist. L’església
s’omplí de fidels i l’acte acabà
amb la veneració de la imatge
i el cant dels goigs.
El dimarts de Pasqua, dia 29
festivitat del sant Crist la se-

nyera de la Coral desfilà en la
processó de mans dels abanderats Pilar Palau, Jaume
Puig, Isidre Solé C. i Mercè
Travesset. En acabar el seguici processional la Coral amb
l’acompanyament a l’orgue
de Lluís Victori, participà a
la basílica, en els cants de la
multitudinària veneració de
la Imatge i desprès en la missa
vespertina que presidí el compatrici Mn. Pere Oliva.
El dimecres dia 30 hi hagué a
la basílica la cloenda de les festes en la que la Coral de Santa
Maria, amb l’acompanyament
de Maite Torrents, s’encarregà
dels cants de la missa vespertina presidida pel prior eclesiàstic i rector de les parròquies

de Santa Maria i de la Soledat,
Mn. Josep Massana. Desprès
de la missa es retornà processionalment el santcrist al seu
altar propi, mentre es cantaven els seus Goigs.
En escaure’s enguany el desè
aniversari del traspàs de Maria
del Rio la Coral va seleccionar
per aquestes diades composicions de la seva fundadora.
Així el dimarts s’interpretà
“Vós i jo” i “Tot per Vós” amb
lletra de Rosa Campmajó i el
Sanctus de la missa «Sancti Hieronimi» en traducció
vernacle; i el dimecres s’oferí
“Mon ànima us crida” amb
lletra de Jacint Verdaguer i
“Bone Pastor”, motets tots ells
musicats per Maria del Rio..
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Contes de Rudyard Kipling per
celebrar el Dia Internacional del
Llibre Infantil a la Biblioteca
LLIBRES / LA VEU

P

recisament així és el
nom de l’espectacle de
Núria Crosas amb què
la Biblioteca celebrarà el Dia
Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. Aquesta Hora
del conte especial tindrà lloc
demà dissabte 2 d’abril a 2/4
de 12 del migdia i va adreçada
sobretot al públic familiar i als
més petits de casa. L’espectacle
està basat en els textos de Rudyard Kipling i recull un seguit de contes que expliquen
des de la fantasia, l’humor i
la ironia perquè són com són
alguns animals. A més, durant
la primera quinzena la sala infantil acollirà una mostra de
llibres del clàssic autor d’El llibre de la selva.
Com a novetat d’enguany lligada a aquest dia tan especial
la Biblioteca engega la campanya “Adopta un animal de
conte”, que es farà durant la
primera quinzena d’abril a la
sala infantil. Els nens que hi
participin han de venir a la
Biblioteca i buscar un llibre en
què el protagonista sigui un
animal, dibuixar-lo a la seva
manera i explicar el perquè de
la seva versió. Així ompliran
la fitxa de la campanya i amb
tots els dibuixos i llibres triats
es farà una petita exposició.

“Ricard de 3r” a la Casa
de Teatre Nu
TEATRE / LA VEU

D
La Biblioteca s’afegeix cada
any a la celebració d’aquest
dia que a Catalunya promou
el Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil (ClijCAT).
L’efemèride serveix per recordar que el 2 d’abril de 1805 va
néixer l’escriptor danès Hans
Christian Andersen, que amb
el temps va acabar esdevenint un referent mundial de
la literatura infantil de tots
els temps. Per commemorar
aquest il·lustre naixement,

biblioteques d’arreu del món
se sumen a la celebració que
promou l’Organització Internacional per al Llibre Juvenil
(IBBY). El cartell i el missatge del Dia Internacional del
Llibre Infantil d’aquest 2016
han estat elaborats per la secció brasilera de l’IBBY. El text
del missatge, titulat “Hi havia
una vegada...” és obra de l’escriptora Luciana Sandroni i el
cartell ha anat a càrrec de l’il·
lustrador Ziraldo.

issabte, a les 7 de la
tarda a la Casa de
Teatre Nu es podrà
gaudir de l’excel.lent obra Ricard de 3r, d’Artois Teatre, una
obra dirigida per Montse Rodríguez, amb dramatúrgia de
Gerard Guix i una magistral
interpretació de Quim Àvila.
Aquesta és la història d’en
Ricard, un adolescent tímid i
introspectiu que passa hores
tancat al garatge de casa seva,
alimentant la quotidianitat
que ell percep com a excloent,
hostil i depriment. Un dia,
gràcies a un fet extraordinari
que altera la monotonia, descobreix l’obra El Rei Ricard

III de William Shakespeare.
Els paral·lelismes que troba de
Gloucester amb la seva pròpia
vida el porten a obsessionar-se
amb el personatge que es converteix en l’exemple a seguir,
utilitzant, com ell, la manipulació i la violència per intentar
canviar el seu trist destí.
A Ricard de 3r l’espectador,
convertit en voyeur de primera fila, observarà amb detall la
metamorfosi de l’adolescent, i
no podrà evitar preguntar-se
si l’educació i la societat tenen
part de responsabilitat en casos com aquest.
El preu de l’entrada és de 12
euros i per als Amics de la Casa
i nois de menys de 25 anys, 10
euros. L’aforament és limitat.

Nou concert del Festival
Presentacions literàries a la Biblioteca Internacional d’Orgue

LLIBRES / LA VEU

El mes d’abril és dels més importants en l’agenda d’activitats de la Biblioteca. S’apropa
la diada de Sant Jordi i, ara
més que mai, els llibres són
els grans protagonistes del dia
a dia de la gent. El dimecres
6 d’abril, Sergi Grau parlarà
amb els lectors de La invenció
dels càtars, una obra en què
ofereix una història dels càtars
a Catalunya a través dels seus
documents, fonts i testimonis,
els quals ens apropen a la vi-

vència d’homes i dones que
van creure en la reforma del
cristianisme. Grau és doctor
en Filosofia i llicenciat en Història i sobre aquesta temàtica
recentment ha coordinat el
dos volums de L’herètica pravitat a la Corona d’Aragó: Documents sobre càtars, valdesos
i altres heretges (1155-1324),
publicats per la Fundació Noguera. La presentació anirà a
càrrec de l’escriptor igualadí i
especialista en catarisme Antoni Dalmau.

MÚSICA / LA VEU

Diumenge tindrà lloc el darrer
concert del Festival Internacional d’Orgue d’Igualada d’enguany.
Per aquesta ocasió és previst
un concert del Cor de Cambra
Fòrum Vocal, dirigit per Xavier Sans i Vicenç Prunés (organista titular de Sant Esteve de
Granollers) que interpretaran
composicions de Gade, Elgar,
Fauré, Dupré, Rakhmàninov,
Requesens, Bàrdos, Vivancos,

Hakim i Britten.
El concert serà, com és habitual, a les 6 de la tarda a la basílica de Santa Maria.
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga,
historiadora
i fotògrafa

Aquella Cuba que, tant,
em va robar el cor ...

Arquitectures i veïnatges

E

l procés de desglaçament de les relacions entre
Cuba i els Estats Units, així com la pertinent
finalització del llarg embargament econòmic
sobre l’Illa, si bé de ben segur concedirà uns nous
i transcendentals potencials de tota mena d’actuacions -d’algunes de les més influents economies del
món- per a quest país caribeny, també farà que qualsevol iniciativa d’apropament i/o de transformació
del territori cubà signifiqui a curt o llarg termini un
inequívoc segrest de l’autentica identitat d’aquest
país i de tots els cubans.
Ben sabut és que, comptant amb el suport institucional necessari per a consolidar la seva presència,
ja sumen uns quants els anys els que algunes grans
empreses de segell internacional han combatut les
rigors de l’aïllament i de l’embarg com en un repte
per a banquetejar les seves inversions al país, recollint substancials fruits de la seva consolidada aposta, alhora que han contribuït a anar modificant la
imatge o sinó la percepció d’alguns paisatges urbans
tot robant l’autenticitat d’alguns veritables i característics signes del país. Inacceptable és, doncs, en la
meva modesta opinió d’ànima viatgera, que arran
d’aquesta ardida estratagema un possible cúmul
d’empreses a partir d’ara acusin una pressió exterior
tan contundent com per a fer veure que el propòsit
és ressuscitar al país d’unes llargues dècades agòniques. No sé què és, en conseqüència allò autèntic que
serà preservat i/o reconstruït, però és inqüestionable
l’avenc d’un nivell d’actuació que provocarà grans
canvis en l’àmbit de les infraestructures, les telecomunicacions, l’univers energètic i sobretot –el més
delicat- tots els camps de la construcció i les actuacions urbanístiques especialment abocades al sector
turístic, presumiblement el més cridat a convertir-se
en l’absolut motor econòmic de tota l’Illa. Es paradoxal d’imaginar que la xifra de turistes que visitin
el país pugui triplicar-se o més si s’espera que -amb
la fi de l’embargament- els esforços per a consolidar
Cuba, en definitiva, com a una superlativa i captivadora destinació vocacional trobin a curt termini uns

Platja dels Cayos

Carrer de Trinidad

Herència de l’època de Batista

Malecón

sucosos resultats.
I, es al capdavall, aquest període de transició cubana el que més hauria de tenir en compte qualsevol
viatger/a -el més aviat possible- per a fer realitat una
descoberta íntegra i fefaent de l’Illa. Per tant, malgrat
les misèries –que ja hi ha i hi són- l’absolut portal
humà, paisatgístic i arquitectònic de Cuba corre el
risc de veure operades unes alteracions que poden
ser símptoma d’unes perilloses mudances o, quan
no, uns lamentables transvestiments.
Aquella Cuba que, tant, em va robar el cor -en més
d’una ocasió- és la que amb suma urgència exhorto
a visitar a qui encara no la conegui, i us en presento
algunes fotografies que apunten a ser uns testimonials records.

Segells del règim

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Una figura del futbol mundial

L

a setmana passada, víctima d’un
càncer de pulmó, va morir a
Barcelona, la figura internacional del futbol Johan Cruyff.
Aquest home holandès, que marcà un
abans i un després al seu pas pel C F
Barcelona, també va tenir uns lligams
amb Igualada.
La gran figura del Barça, durant l’any
1975, promocionà els productes “Jim”,
de la prestigiosa fàbrica de gènere de
punt igualadina, “Fabrilmalla”.
Un anunci amb la seva imatge, va publicar-se a la contraportada de la revis-

ta “Vida...”, en un número dedicat als
75 anys d’història del club blaugrana.
(28 de novembre de 1974) l’any del famós 0-5 al real Madrid.
Durant una festa de la Penya barcelonista d’aquesta ciutat, a la qual assistí
el mític jugador, aquest va signar , amb
un autògraf, aquella publicitat de la
firma local. Els jugadors, també culers,
Asensi i Marcial, firmaren a la portada
d’aquell mateix exemplar, que, ara, ja
té un valor històric, principalment per
la gent seguidora del club.
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DIVENDRES 1

DISSABTE 2

DIUMENGE 3

DILLUNS 4

VISITA GUIADA
Igualada
La Igualada del rei Ferran I d’Antequera.
Visita guiada per viatjar en el temps per
descobrir la Igualada que va rebre el malalt Ferran d’Antequera.
Divendres a les 12 del migdia amb sortida des del carrer Nou, 37.

TEATRE
Igualada
“Sota la ciutat”, el darrer espectacle del
premiat dramaturg Llàtzer Garcia estrenat
al Temporada Alta.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.

TEATRE
Igualada
“Sota la ciutat”, el darrer espectacle del
premiat dramaturg Llàtzer Garcia estrenat
al Temporada Alta.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de
l’Aurora.

CONFERÈNCIA
Igualada
“600 anys de la mort del rei Ferran d’Antequera a Igualada” a càrrec de Maria
Rita Marimon, historiadora. Organitza
AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

HORA DEL CONTE
Igualada
“Precisament així” de Rudyard Klipling.
Contes deliciosos amb Núria Crosas.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblioteca Central d’Igualada.

DIUMENGES EN FAMÍLIA
Igualada
Taller de natura. Passejada pel riu Anoia:
un hàbitat per a les espècies. A càrrec de
l’ornitòleg Daniel Macià.
Diumenge a les 11 del matí al Museu de
la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Mig adormits”,
conte infantil que parla de l’hemiparèsia,
basat en el cas real de l’igualadí Pol Makuri Redolad.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.
CLUB DE LECTURA TERRITORI
FANTÀSTIC
Igualada
Club crossover per a nois i noies de més
de 14 anys que els agrada la literatura fantàstica. Lectura del llibre “Gil, el pagès de
Ham” de JRR Tolkien.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.
TEATRE
Igualada
“Sota la ciutat”, el darrer espectacle del
premiat dramaturg Llàtzer Garcia estrenat al Temporada Alta.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada
Erwyn Seerutton’s Ensemble presenta
“Gospel & Kreol Fusion”, un projecte diferent dins el món de la música moderna.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
El Bruc
Presentació del llibres “Escoles a al frontera” de Carme Junyent.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Verge de Montserrat.

TALLER INFANTIL
Igualada
En el marc dels dissabtes infantils, Abacus
cooperativa us convida a l’activitat Taller
de manualitats: Què hi ha per sopar? .
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga
Abacus.
CARAMELLES
Igualada
Caramelles de la coral infantil Gatzara.
Dissabte a partir de les 10 del matí pel
centre de la ciutat.
CARAMELLES
Igualada
Caramelles de la coral infantil Verdums.
Dissabte a la tarda pel centre de la ciutat.

VISITA GUIADA
Igualada
Visita guiada i gratuïta per les instal·lacions del Museu de la Pell i de Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu
de la Pell.
FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE
Igualada
Concert del Cor de Cambra Fòrum Vocal,
dirigit per Xavier Sans i Vicenç Prunés,
organista titular de Sant Esteve de Granollers.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica
de Santa Maria.

CARAMELLES
Igualada
Caramelles de l’Associació de Veïns de
Santa Caterina, Carme i travessies.
Dissabte a partir de les 4 de la tarda pels
carrers del barri i del centre de la ciutat.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
Opereta en dos actes “Katiuska, la mujer
rusa”, amb la companyia de sarsuela Ciutat Comtal Rafató-Teatre i l’orquestra Aula
Lírica de Granollers.
Diumenge a les 6 de la tarda al teatre del
Casal Català.

MÚSICA
Igualada
Estrena a Igualada de la missa “Adoramus
te Christe” de Frederic Muset. Obra escrit
en honor al Sant Crist d’Igualada per un
prevere i compositor igualadí, inèdita a al
ciutat.
Dissabte a les 7 de la tarda a la basílica de
Santa Maria.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
Calaf
La Sonorosa presenta “Todos se burlan de
mi”, musical històric de caràcter còmic i
satíric.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la sala
Folch i Torras del Casal de Calaf.

DIMARTS 5
MÚSICA
Igualada
Jam-session oberta a tots els músics de
jazz que vulguin participar-hi.
Dimarts a les 10 del vespre al Hot Blues.

DIJOUS 7
LA MOSTRA D’IGUALADA
Igualada
Comença la 27a edició de la Fira de teatre
infantil i juvenil.
Dijous en diversos espais de la ciutat.
CLUB DE LECTURA
Igualada
Club de lectura en què es comentarà el
llibre “El día de mañana” d’Ignacio Martínez de Pisón.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central d’Igualada.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “L’Església a Catalunya durant la guerra de successió” de
Coloma Boada i Irene Brugues.
Dijous a 2/4 de 8 als baixos de la parròquia de Santa Maria.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre ‘Tot això ho faig
perquè tinc molta por’ d’Empar Moliner.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala de
socis de l’Ateneu.

EXPOSICIONS
ESCULTURA EN FUSTA
Escultures de fusta policromada
de Libertad Gómez.
Diumenges del febrer a l’abril al
Refugi de l’Ermità de la Tossa de
Montbui.

AMB D DE DONA

Del 23 de març al 17 d’abril a la Sala
Municipal d’Exposicions.

AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA IGUALADINA. 75
ANYS EN DANSA

Sandra Tomàs
Dibuixos i esbossos en què la feminitat és la protagonista.
De l’1 de març al 15 d’abril al Punt
de Lectors de la Biblioteca Central.

Veurem l’evolució de l’entitat entre imatges, gravacions, documents,
vestuari... i tot els seus protagonistes.
Del 31 de març al 25 d’abril a l’Empremta de Gràfiques Vilanova.

TORRAS I BAGES I ELS
ARTISTES

SABEM COM COMENÇA
PERÒ NO COM ACABA...

Selecció de dibuixos i pintures que
van regalar al bisbe Torres i Bages
els membres del Cercle Artístic de
Sant Lluc. Amb motiu del centenari de la mort del Bisbe.

Maria Sanfores Salla
L’artista igualadina exposa obra de
totes les disciplines artístiques que li
agraden.
De març a maig al vestíbul del Teatre

de l’Aurora.

600 ANYS DE LA MORT
DEL REI FERRAN D’ANTEQUERA A IGUALADA
El 2 d’abril de 1416 el rei Ferran
d’Antequera moria al carrer Nou
d’Igualada afectat per còlics nefrítics.
De l’1 al 15 d’abril al vestíbul de la
Biblioteca Central d’Igualada.

SURT A VEURE ELS TRES
TOMBS
Exposició de dibuixos infantils que
s’han presentat al concurs sobre la
festa dels Tres Tombs.
Del 2 al 16 d’abril a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada.

LA GÈNESI DE LA FORMA
Mostra de treballs dels alumnes
de 2n de Gràfica Publicitària de
l’EMA Gaspar Camps.
Del 4 d’abril al 6 de maig a la sala
d’exposicions de l’Escola d’art Gaspar Camps.

MOSTRA FOTOGRÀFICA
Fabià Puigserver, teatre d’art en
llibertat. Una figura clau en la renovació del teatre català contemporani.
Del 6 al 24 d’abril a la Galeria del
Passatge.
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Aventures a les terres
verges

Paròdia dels agents
secrets

Es projecta a Tous • El renacido

Es projecta a Montbui • Agente contrainteligente
RAMON ROBERT /

C

om ja se sap, Penélope Cruz finalment no va participar en la
fins ara darrera pel.lícula de la
nissaga James Bond 007, Spectre. En
contra de rumors i de comentaris que
així ho indicaven, Penélope no ver ser
una Bond girl. I és que, contrariant
al desig inicial del realitzador Sam
Mendes, la italiana Mónica Bellucci
li va acabar robant el paper. Davant
d’aquesta frustració, Penélope Cruz
va acceptar participar en un altra
pel·lícula d’espies, en aquest cas una
paròdia del cinema d’agents secrets:
Agente contrainteligente. Concretament, fa de dolenta, de cap de l’organització criminal a la qual s’enfronten
els germans protagonistes.

RAMON ROBERT /

I

nspirada en fets reals, El renacido
(The revenant) és una èpica, espectacular i en alguns passatges
violenta història de supervivència i
transformació d’un home, que té lloc
en terres verges i muntanyoses del
salvatge Oest americà. Durant una
expedició militar en aquestes inexplorades terres, el curtit explorador
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio en
un paper que li va valer l’Oscar) és
brutalment ferit per un ós, i després
és abandonat pels seus propis companys de cacera. Moribund i absolutament sol, Glass es nega a morir.
Impulsat per la seva força de voluntat i per l’amor que sent cap a la seva
esposa, una nativa americana, i el seu
fill, Glass emprèn un viatge de més
de 300 quilòmetres a través del vast

Tot comença quan un implacable
agent del MI6 britànic (Mark Strong),
del grup d’operacions especials, descobreix que té un germà (Sacha Baron
Cohen) molt diferent a ell: fanàtic del
futbol i protagonista de nombrosos i
absurds altercats donat el seu peculiar i conflictiu caràcter. Els dos germans faran pinya per enfrontar-se a
un grup criminal manat per Rhonda
George, el personatge interpretat per
l’actriu madrilenya.
Farcida de gags que principalment
recauen en el personatge interpretat
per Sacha Baron Cohen (el mateix
que va triomfar comercialment amb
Borat i El dictador), la pel·lícula juga
amb les cartes més revulsives, guillades i destraleres de la moderna comèdia americana.

i indòmit Oest perseguint a l’home
que el va trair: John Fitzgerald (Tom
Hardy). El que comença sent una
implacable recerca de venjança es
converteix en una heroica història de
supervivència i coratge.
Dirigida, produïda i coescrita pel
mexicà Alejandro González Iñárritu,
El renacido trasllada a la gran pantalla la llegenda d’Hugh Glass, una
aventura èpica i espectacular que es
desenvolupa en el ignot i salvatge
Oest del segle XIX. El gran mèrit de
la pel·lícula és que submergeix l’espectador en la incomparable bellesa
de la vida salvatge de la muntanya,
compartint amb el protagonista el
reconeixement dels instints primaris,
les aventures i dificultats per les que
passa. Sens dubte, una de les millors
pel·lícules de l’any. Premiada amb 3
Oscar: Actor, director i fotografia.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
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.
El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a Yelmo Cines
a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les
activitats i serveis propis de Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines pugui portar a terme,
d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

E.mail
Fes-nos arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.
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EL RENACIDO
Estats Units. Aventures. D´ Alejandro González Iñárritu.
Amb Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson,
Will Poulter.
Any 1823. En les profunditats de la Amèrica salvatge, l’explorador Hugh Glass participa al costat del seu fill mestís
Hawk en una expedició de paranyers que recol·lecta pells.
Glass resulta greument ferit per l’atac d’un ós i és abandonat
a la seva sort per un traïdor membre del seu equip, John Fitzgerald . Amb la força de voluntat com la seva única arma,
Glass s’haurà d’enfrontar a un territori hostil.
EL PREGON
Espanya. Comèdia. De Dani de la Orden. Amb Berto Romero, Andreu Buenafuente, Jorge Sanz i Belén Costa.
Ells van jurar que no es veurien les cares mai més però, per
una quantitat raonable de diners, estan disposats a fer una
excepció. Els germans Osorio, glòries oblidades de la música
electrònica dels 90 amb el grup Supergalactico, ara han tocat fons, estan totalment oblidats. Però quan els contracten
per anar a fer un pregó al seu poble natal, pensen que poden
revifar la seva fama. Pel·lícula produïda pel Terrat.
AGENTE CONTRAINTELIGENTE
Estats Units. Comèdia. De Louis Leterrier. Amb Mark
Strong, Sacha Baron Cohen, Illa Fisher, Penélope Cruz.
Un implacable agent del MI6 britànic, del grup d’operacions especials, descobreix que té un germà molt diferent a
ell: fanàtic del futbol i protagonista de nombrosos i absurds
altercats donat el seu peculiar i conflictiu caràcter.
CIEN AÑOS DE PERDON
Espanya. Policíaca. De Daniel Calparsoro. Amb Rodrigo
De la Serna, Luis Tosar, Raúl Arévalo, Patricia Vico i José
Coronado.
Un matí plujós, sis homes disfressats i armats assalten la seu
central d’un banc a València. El que semblava un robatori
net i fàcil aviat es complica, i res sortirà com estava planejat. Això provoca desconfiança i enfrontament entre els dos
líders de la banda, El Uruguayo i El Gallego. Però què és
exactament el que busquen els atracadors?
KUNG FU PANDA 3
Estats Units. Animació. De Jennifer Yuh i Alessandro Carloni..
Tercera pel·lícula de la nissaga Kung Fu Panda, en la què Po
haurà de fer front a dos reptes èpics: un, d’origen sobrenatural;
l’altre, molt a prop de la seva llar, amb l’aparició del que diu ser
el seu pare biològic.
EL AMOR ES MAS FUERTE QUE LAS BOMBAS
Noruega. Drama. De Joachim Trier. Amb Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne, Isabelle Huppert.
Una exposició de l’obra de la fotògrafa de guerra Isabelle Reed,
tres anys després de la seva prematura mort, porta al seu fill
gran de tornada a la casa familiar. Allà passarà temps amb el
seu pare i el seu germà menor. Estant junts, Gene tractarà d’estrènyer llaços amb els seus dos fills mentre ells lluiten per reconciliar els seus sentiments cap a la seva morta mare, a la qual
recorden de manera diferent.
BATMAN VS SUPERMAN
Estats Units. Fantasia heroica. De Zack Snyder. Amb Ben
Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Laurence
Fishburne, Jeremy Irons.
Davant la por de les accions que pugui dur a terme Superman, el vigilant de Gotham City apareix per posar a ratlla el
superheroi de Metròpolis, mentre que l’opinió pública debat quin és realment l’heroi que necessiten. L’home d’acer
i Batman es submergeixen en una contesa territorial, però
les coses es compliquen quan una nova i perillosa amenaça
sorgeix ràpidament, posant en escac l’existència de la humanitat.
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Cinema a l’Anoia
Igualada

Sant Martí de Tous

Ateneu Igualadí- Cineclub

8 APELLIDOS CATALANES
Diumenge: 18:00

Aquesta setmana no hi ha cineclub.
Properament: EL HIJO DE SAUL I
BARCELONA, NIT D’HIVERN

Sta Margarida de Montbui

EL RENACIDO
Diumenge: 19:40

Montàgora Cinemes

SALA AUDITORI

SALA PETITA

AGENTE CONTRAINTELIGENTE
Divendres: 18:20
Dissabte: 16:30/18:20
Diumenge: 16:30/18:20
EL BOSQUE DE LOS SUICIDIOS
Divendres: 20:10
Dissabte: 20:10
Diumenge: 20.10

EL AMOR ES MAS FUERTE QUE
LAS BOMBAS
Divendres: 18:10/20:20
Dissabte: 16:00/18:10/20:20
Diumenge: 116:00/18:10/20:20

Yelmo Cines
Abrera 3D
1/ BATMAN VS SUPERMAN
(12A)
Dv. Dll a Dj: 19:00/22:00
Ds: 16:00/19:00/22:00
Dg: 11:30/16:00/19:00/22:00
2/ZOOTROPOLIS (TP)
Dv a Dj: 18:30
Dg: 11:50/18:30
2/ZOOTROPOLIS en català (TP)
Ds i Dg: 16:15
2/EL PREGON
Dv a Dj: 21:00/22:40
3/ KUNG FU PANDA 3 (TP)
Dv. Dll a Dj: 17:30
Ds: 15:30/17:30
Dg: 11:30/15:30/17:30
3/ DIVERGENTE: LEAL (12A)
Dv. a Dj: 19:30
3/ EL REGALO (12A)
Dv. a Dj: 22:10
4/DEAD POOL (18A)
Dg.:11:50
4/ORGULLO+PREJUICIO+ZOMBIS (12A)
Dv Dll a Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds. i Dg: 15:45/ 18:00/20:15/22:30

5/ BATMAN VS SUPERMAN 3D
(12A)
Dv. Dll a Dj: 17:40
Dg: 11:40
5/ AGENTE CONTRAINTELIGENTE (16A)
Ds i Dg: 15:30
5/ BATMAN VS SUPERMAN (12A)
Dv. Dll a Dj: 20:40
Ds. i Dg: 17:20/20:30
6/KIKI (12A)
Dv. Dll a Dj: 18:35/20:40/22:50
Ds.: 16:30/ 18:35/20:40/22:50
Dg: 12:00/16:30/ 18:35/20:40/22:50
7/ALTAMIRA (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:10/20:15/22:20
Ds. i Dg: 16:00/ 18:10/20:15/22:20
7/CALLE COVERFIELD 10 (TP)
Dg: 12:00
8/ NORMAN DEL NORTE (TP)
Dv Dll a Dj: 17:30
Ds.: 15:30/17:30
Dg: 11:40/15:30/17:30
8/ 100 AÑOS DE PERDON (12A)
Dv. a Dj: 19:30
8/ MI GRAN BODA GRIEGA (TP)
Dv. a DJ: 21:50

• Av. Europa, 4 • Tel. 938 048 230 • www.toyotaigualada.toyota.es •
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Igualada Capital, de dilluns a divendres
de 8h a 10h informació, opinió i entreteniment

per als més petits El

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 14.30h a 15h,
7 cançons en català

What's going on! (divendres 22h a 23h), Retard Partie On Air (div. 23h a 24h).
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h a 24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h,

la solidaritat pren paraula amb

un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

Estació central de dilluns a divendres de 10h a 12h,
la millor música sona a Ràdio Igualada. I de 12h a 13h
Estació Central Hits

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten

de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres a les 13h. També de
dilluns a divendres a les 20h.

Cada dia segueix l’actualitat política i cultural a Ràdio Igualada.
De 20.15h a 21h dilluns Tertúlia de Societat, dimarts D’Interès
Municipal, dimecres Compareixença, dijous La Galeria
i divendres Vols Llegir?

Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioigualada.cat
i també a twitter, facebook i igualapp.

Conte, de dilluns a dijous a les 21h

Igualada Soliàdria, diumenges a les 10h

De dilluns a divendres, de 21h a 22h, la Ràdio de la ciutat feta per la gent
de la ciutat dilluns 24, dimarts Més enllà de Nashville, dimecres
El Subterrani, dijous Espai 8 i divendres Planeta Igualada
I el cap de setmana, segueix Els
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

partits de l'IHC

LA VEU
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Adéu, Maria Teresa Vidal!
JOSEP ELIAS FARRÉ

Adéu, Maite Vidal Vilanova.
Sí, com et recordà el P. Ramon
Novell, en el teu comiat, a l’església de la Sagrada Família,
de la parròquia amb la qual tu
vares estar tan compromesa i
activa.
Fou en aquell temple on vaig
compartir banc amb Ramon
Franquesa i amb el matrimoni Vidal-Ribas, als quals tu vas
servir, durant tants anys, com
dependenta en les seves merceries. Un ofici que vas desenvolupar, amb eficàcia, en llurs
establiments.
La teva vida s’ha estroncat als
75 anys, tants com ara en té
l’Agrupació Folkòrica Igualadina, que va fundar-se en
1940, l’any en que tu vàres
néixer. Una agrupació que fou
primordial per a tu i el Salvador. Allí es forjà el vostre amor,

que acabà en matrimoni.
La litúrgia del dia -Dissabte
Sant- no va permetre celebrar una missa exequial, però
va suplir-se amb una cerimònia de paraules, flors, música
i cants, que acabà amb el Vilorai, com tu havies volgut.
Moltes paraules, emotives,
d’enyorança, de gratitud, de
record... Uns mots pronunciats amb serenor i amb llàgrimes als ulls. Paraules que, a
més d’un, els costaren d’acabar. Els fills, amics, els dansaires, els de l’Hospitalitat, les de
la Catequesis, els del grup, els
de la Colla... Tothom va voler
ser-hi.
Fou com una rotllana sonora,
viva i plena de sentit cristià,
que valgué tant, o més, que
una Eucaristia. Suposem que
els teus fills, néts i familiars,
van poder copsar que no estaven sols en aquesta dolorosa

hora de la teva partença. Molta
gent, amb la nostra presència i
pregàries, els férem costat en
aquests tan tristos moments.
No sabrem mai com van ser els
teus darrers instants, però entrelluquem que el teu esperit
devia experimentar quelcom
d’especial, al morir en el mateix dia en què recordem l’expiació de Crist. Tu, que tant
creies en Ell, devies notar una
sensació de religiosa serenitat,
ja que, per un costat, deixaves als teus éssers més íntims,
però, per l’altre, anaves a reunir-te amb els teus pares, el
Salvador gran, l’espòs i el Salvador, petit, el fill que, un dia,
vas perdre a la muntanya.
Nosaltres vàrem gaudir de la
teva companyonia i amistat
que vaig compartir durant els
anys en què tots dos érem dels
“ballets”. Recordo els assaigs
en els quals la, també enyora-

vas ballar la “Dansa de Castelltersol” en les Noces d’Or
meves i de la Pilar. I també la
teva darrera actuació, en altres
Noces daurades, la dels meus
cunyats Pepe i Dolors.
Maria Teresa, no volem dir-te
adéu. Volem que aquestes ratlles siguin un a reveure, si a
Déu plau, i que al cel podem,
un dia, retrobar-nos tots els
de l’esbart!
Descansa en pau!

En nom de la colla

Iaia Teresa
Carinyosa, forta, eixerida i vital, així és com et recordarem.
No planer ha sigut el teu
camí, però això no ha tret que
visquessis feliç envoltada de
tots aquells a qui tant amor
has donat.
Els teus fills, han estat, tot i
les dificultats, amb tu fins que
has marxat, perquè això és el
fruït del que tu vas sembrar.

da Sta. Maria Puig, ens ensenyava a puntejar aquells balls
que, l’Albert Sans director de
l’Esbart de Rubí havia endegat. Aquella Puig que tant va
apreciar-te i a ara també hauràs retrobat. Junt amb ella, el
teu Salvador, el Regordosa, la
Núria, el Maties, el Toni, el
Font, el Mas, el Mariano i altres dansaires que us precediren, podreu ballar les nostres
danses en l’escenari celestial.
No puc oblidar que tu, encara

Els néts, a qui has estimat com
ningú, estem tristos, però ens
quedem amb el bon record de
tants moments viscuts amb tu
en la nostra infantesa. Hem
tingut sort d’haver-te pogut tenir com a àvia i d’aprendre de
tu a tenir el cor ben gran.
T’agafem el relleu, i als besnéts
que van arribant, esperem saber transmetre’ls tot aquest

amor cap a la família que tu
ens has ensenyat.
Ara et toca descansar. Vola
lliure cap al cel, nosaltres t’hi
veurem en l’estel més brillant.
Restaràs per sempre en el
nostre record.
Un petó molt gran iaia!
Mònica.

Mª Teresa:
Hem quedat molt sorpresos , amb la teva mort, ja que ens assabentàrem de la teva malaltia fa només unes setmanes.
En nom de la Colla, et trobarem molt a faltar, tu que tenies
aquell caràcter tan optimista i decisiu. Per això donem gràcies a
Déu d’haver-te conegut i de poder conviure amb tu, des de quasi
l’adolescència.
Per això hem vingut a pregar per la teva ànima, i demanar-te
que intercedeixis per nosaltres, junt amb tots els amics de la Colla absents, perquè un dia podem retrobar-nos, per sempre, en
aquesta nova vida promesa per Crist Ressuscitat.
Gràcies M. Teresa!!!

SANTORAL
Abril

en record de

Teresa Planell Trullàs
Vídua de Josep Mas Prat
ens va deixar el passat dijous dia 24 de març a l’edat de 94 anys.
A.C.S.
Els teus estimats: fills, néts, besnéts, germana i demés familiars volem
expressar les més sinceres gràcies per totes les mostres de condol rebudes
en aquests moments de dolor.
L’acte de comiat tingué lloc el passat dissabte dia 26 de març
a la basílica de Santa Maria.
Igualada, març de 2016

1: Venanci; Hug; Teodora.
2: Francesc de Pàola ; Maria Egipcíaca.
3: Santa Maria al peu de la creu. Nicetas.
4: Plató; Benet de Palerm.
5: Vicenç Ferrer; Emília
6: Marcel·lí; Sixt I, papa; Guillem.
7: Joan Bta. de La Salle; Epifani; Germà.

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

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

MONTSE
SANTAMARIA I FÍGULS				
		
Psicòloga- Coach			
		 Terapeuta prànica			
montsesantamariaf@gmail.com

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques
-Personal titulat
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

LA FORÇA DEL
PERDÓ

Q

uè fàcil és dir
“et perdono” i
què difícil és a
vegades
fer-ho
des del cor. El perdó forma
part de la condició humana ,
igual que equivocar-se forma part de la nostra evolució com a humans, del nostre creixement personal. De
la mateixa manera que els
errors són possibilitats autèntiques per aprendre, el
perdó ens permet entendre
que tots som humans, acceptar que ens podem equivocar i que forma part del
nostre camí de vida i transformar el dolor en amor i
plenitud ja que quan perdonem, deixem anar pensaments negatius que retroalimenten el ressentiment,
deixem anar sentiments
hostils i agres, enquistats,
que ens afecten a nivell de
salut, deixem anar també
aquella part de l’ego que
s’aferra a voler fer prevaldre la “nostra raó”...però....
tot això ens fa mal...perquè
ben mirat...de què ens serveix guardar rancor???...
quin benefici positiu ens
aporta ??....Ens serveix de
senyal per recordar-nos que
no ens tornin a fer mal?....
potser és millor reflexionar
sobre ón ens hem equivocat
i assumir la responsabilitat
de millorar aquest aspecte
de nosaltres.....i aprendre.
Per això és tan terapèutic el
perdó, perquè buidem una
gran part de la “nostra motxilla”, ens allibera d’aquesta
càrrega energètica densa i a
la vegada és un bàlsam per
les cicatrius del cor......

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

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

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

ESPECIALISTES:

. Pediatria,
. Llevadora,
. Logopeda,
. Psicòloga,
. Fisioterapeuta
. Dietista

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com

ODONTOLOGIA
CLÍNICA DENTAL
ANOIA
De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments

Rbla. Sant Isidre 11
Igualada
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97

ORTOPÈDIA
ORTOPÈDIA
CASES
Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

C/ Pujades, 47 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

EMDR - Resolució del trauma pel
moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.
C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)
Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta
C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera
Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25
- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

LAIA TEROL JULIAN
Psicòloga Col. num. 18.000
Psicòloga
Adults, adolescents i nens
Rambla St. Ferran, 62, 1r-3a
Igualada
Tel. 93 818 20 92 /93 004 46 49
655 021 919
amaramne@gmail.com

ESPAI PSICOINFANTIL
I JUVENIL
Psicologia clínica
Dislèxia amb mètode Binding (on-line)
Sara Sánchez Marimón

Tel. 626 111 711
espaipsico@gmail.com
Santa Coloma de Queralt
www.espaipsico.es

Dia 1: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 2: SECANELL
Òdena, 84

Dia 3: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 4: BAUSILI

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS
Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

FARMÀCIES
DE TORN

Born, 23

Dia 5: CASAS V

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc...
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA
Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74

Soledat, 119

Dia 6: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

PER
Dia 7: FÀTIMA

Av. Pietat, 25
PUBLICITAT

PATROCINAT PER:

PILAR ARBÓS AIXALÀ

Psicologia i psicoterapeuta
Piscòloga (núm. col. 8396)
i psicoterapeuta EFTA/COP
c/ Comarca, 72. 5è 2a
Igualada
Herboristeria l’Espígol
c/ Sant Bonifaci, 75. Piera

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
publianoiadisseny@gmail.com

Tel. 687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

CENTRES MÈDICS
P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88
- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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Envelliment actiu, receptes
per aplicar cada dia.
Com cuidar el cos i la ment
L’envelliment forma part de la vida i
s’ha de viure com una etapa amb nous
reptes i oportunitats. Amb el pas del
temps hi ha canvis i és necessari mantenir actius el cos i la ment. Des de
l’Hospital de Dia Sant Jordi d’Igualada us donem uns consells per a poder
aplicar en el vostre dia a dia.
Respecte a la ment, cal tenir en compte que amb l’edat el cervell envelleix
i les capacitats que tenim per memoritzar o resoldre problemes es tornen
més lentes i dificultoses. La capacitat
de concentració es torna més fràgil i
susceptible a distraccions i això fa que
ens costi retenir informació. Per això
requerim més temps i esforç per fer el
que fèiem abans.
• Conclusió: A mesura que ens fem
grans hem d’intentar, sempre que puguem, fer les coses a poc a poc i d’una
en una i especialment aquelles que
requereixin de memorització.
Respecte al cos, aquest envelleix i la
seva capacitat per adaptar-se a les noves situacions i regenerar-se es fa més
lenta. Sovint apareixen limitacions i
dolor, i això pot fer que comencem
a viure el nostre cos com una font de

Marta Hermida, neuropsicòloga.
Maria José Soto, fisioterapeuta.

• Conclusió: Atenció! Precisament el
MOVIMENT pot fer que tot aquest
procés sigui més lent i que aprofitem
al màxim les capacitats del nostre cos
en cada etapa. Acompanyat d’una
alimentació equilibrada, del descans
necessari i d’una actitud positiva i de
relació amb els altres.

7. Fer un full d’exercicis al dia: mots
encreuats, sudoku, etc.
8. Exercicis de memorització: tancar
els ulls i dir què hi ha a l’habitació, intentar repetir una cosa que llegim o
ens diuen, evocar paraules de la mateixa categoria o que comencin per
una lletra, etc.
9. Fer un full de càlcul al dia
10. Fer les coses d’una en una a l’hora de cuinar, netejar, etc. Exemple: si
cuina i truquen al telèfon, apagar el
foc.
11. En situacions d’estrés, procurar
relaxar-se

Consells i recomanacions
per ajudar a la ment:

Consells i recomanacions
per ajudar el cos:

1. Deixar sempre els objectes personals al mateix lloc
2.		Abans de sortir de casa revisar si
portem tot el que necessitem.
3. En anar a comprar, al metge, etc.,
fer-se una llista
4. Si truquen per telèfon i deixen algun encàrrec: apuntar-ho.
5. Escriure tots els dies: una notícia
interessant, el diari, algun esdeveniment important , una poesia, etc.
6. Llegir com a mínim una pàgina
cada dia

1. Doblegar i estirar les cames varies vegades abans de sortir del llit. Si
li costa arrencar a caminar, doblegar i
estirar les cames abans d’aixecar-se de
la cadira.
2. Aixecar-se del llit sempre de costat. Doblegar les cames i mantenir
l’esquena recta si s’ha de plegar alguna cosa de terra o aixecar un pes.
3. Pujar i baixar escales almenys un
cop al dia.
4. Aprofitar els parcs que disposin
d’aparells per fer gimnàstica. Si et fa

molèsties i deixem de parar atenció
a totes les experiències i sensacions
agradables que també ens aporta. Tot
això pot fer que ens sentim insegurs i
que progressivament inhibim el moviment i la expressió física.
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vergonya o mandra, busca algú que
ho faci amb tu.
5. Ballar és el millor exercici del
món. Per la salut cardiovascular i per
mantenir la coordinació. El que més
t’agradi, a casa tot sol, o a la pista de
ball.
6. Cantar, i si ho pot fer en veu ben
alta millor, per mantenir la capacitat
pulmonar i la força de la musculatura
respiratòria.
7. Fer gimnàstica en grup algun cop
per setmana. Busca un grup de la teva
edat. Et serveix la gimnàstica dels centres cívics, el tai-txi, etc.
8. Si saps seure a terra i tornar-te a
aixecar de forma segura, fes-ho un
cop al dia. Millor en companyia.
9. Per evitar lesions, si has de fer una
tasca que impliqui cert risc, concentrat en el que fas i fes-ho amb calma.
Si pots, busca algú que t’ajudi.
10. Si has d’ajudar algú a moure’s, demana sempre la col·laboració d’alguna altra persona i la de la persona que
ajudes .
11. Si t’agrada, ves a fer-te un massatge de tant en tant. Millor de tot el cos.
I finalment, recorda aquest savi proverbi japonès: Només en l’activitat
desitjaràs viure 100 anys.
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NÚRIA VICENS i DAVID PRAT / Estudiants de la UPF

“A vegades és
més fàcil defensar
allò en què no creus”
Som estudiants igualadins de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona. El proper 25 d’abril, a València, estarem a la final de
la lliga de debat de la Xarxa Vives, durant una setmana, debatent
sobre un tema polèmic i d’actualitat: “cal demostrar uns mínims de
coneixements polítics per tenir dret a vot?”.
Ens agrada opinar, ens agrada debatre, i volem guanyar.

L

a Xarxa Vives reuneix enguany a 12 universitats dels
Països Catalans. Com heu arribat fins aquí?

Vam participar a la lliga interna de debat a la Pompeu
Fabra. Érem un centenar d’estudiants, i van triar una
selecció de persones de diferents equips. Dóna la casualitat que
nosaltres formàvem part del mateix equip, que es deia “el 3%”,
que va arribar a semifinals. En total som cinc persones. Tres estudien Ciències Polítiques, una Dret i la Núria Vicens, que estudia alhora Dret i Administració i Direcció d’Empreses (ADE). A
més, David Prat va guanyar el premi a millor orador en temes
d’economia i empresa.
Per què us agrada participar en aquest tipus de concursos?
Sempre està bé intercanviar opinions, debatre i trobar arguments a favor o en contra de qualsevol argument, fins i tot de
quelcom que mai t’hauries plantejat d’haver de defensar -diu la
Núria-. En David té ja experiència en aquest tipus de concursos,
però jo no. No ho havia fet mai de manera tan competitiva, però
em va animar el David i de moment ha anat bé. També és un
repte, perquè has de superar la por escènica, i hi ha tot un treball
previ, perquè t’has de documentar, buscar dades i arguments
per poder posicionar-te. És una combinació de moltes coses i és
molt enriquidor.
Ja sabeu el tema que haureu de tractar.
Sí, aquí sí, però a la lliga interna no va ser així a l’inici. Els temes
van sorgir per sorpresa. Si les mentides eren bones o dolentes,
per exemple, quelcom molt abstracte. O sobre l’experimentació
amb animals per a la recerca científica... A Barcelona es valorava

molt la capacitat d’improvisar, el recurs de la imaginació, el talent de l’oratòria... Quan vam arribar a la fase final els temes ja
els sabíem un parell de dies abans. Llavors, en canvi, es valorava
més la capacitat de tenir arguments convincents.
Deveu ser dels que penseu que el tema de l’oratòria hauria de
ser quasi obligatori en els estudis?
És clar que sí. En els països nòrdics, que ens avancen quasi en
tot, és així. A Noruega és una assignatura més. Pensem que és
molt important saber expressar-se bé, perdre la por a parlar en
públic. En canvi, a la UPF, la Oratòria és una assignatura optativa de la carrera de Ciències Polítiques. O sigui, si ets advocat, o
economista, no t’hi pots apuntar. I tothom té clar que és bàsic,
oi? Tenim companys a la Universitat que tenen pànic a fer una
expressió oral. A les escoles no s’acaba de treballar el suficient...
Hi ha molta gent universitària que ara, quan se’ls pregunta les
mancances que han tingut en la seva etapa prèvia d’estudiant,
diuen que és aprendre a perdre la por o la vergonya a parlar en
públic... Es nota molt, això, en un estudiant, si ha estat en una
escola on se li donava valor a parlar davant els altres. Jo sóc estudiant de Polítiques i he vist companys a plorar en saber que
havien de fer una exposició pública.
Això és com voler ser bomber i que et faci por el foc, no?
Sí, sí, però passa. Estem en una societat competitiva i cada any
surten milers d’universitaris al mercat laboral. Els trets diferencials són clau, llavors. A part de ser bo en la teva matèria, has de
tenir un plus. L’oratòria ho és, per exemple. Saber transmetre,
saber comunicar, saber convèncer. Saber-se vendre, també. Al
final, t’hauràs d’enfrontar a una entrevista de feina. És impor-

tant saber defensar les teves capacitats, el teu potencial, amb la
paraula. De fet, no és una virtut, sinó una eina. Si es treballa des
de la base, la persona canvia radicalment.
Ja sabeu si heu d’estar a favor que cal tenir coneixements polítics per poder votar, o en contra?
No, no, ens estem preparant les dues posicions. És difícil, però
també és bo perquè comprens les diverses formes d’entendre
aquest assumpte.
El David és un dirigent polític local d’ERC. Ho deus tenir clar...
Home, exigir uns mínims coneixements és políticament incorrecte, però defensable. No tot és blanc o negre, cal debatre.
Ens n’adonem ara més que mai, en una societat on les tertúlies
mediàtiques són molt d’actualitat. Quan debats, penses que allò
que creies tampoc està tan clar. A vegades, fins i tot, és més fàcil
defensar allò en que no creus. És més divertit, i alhora ets més
conscient del que et diran. El meu gran somni és que em toqui
una dia defensar en contra de la independència de Catalunya.
M’ho passaria molt bé.
Penseu que podeu guanyar, amb un premi de 2.500 euros?
No sabem fins a quin punt la gent s’ho prepararà. Tothom s’ho
haurà treballat més o menys igual, i la preparació serà fonamental. Tenim possibilitats, i podem guanyar, perquè tenim un bon
equip... A més, quan hi ha hagut igualadins, s’ha guanyat. Ja ho
van fer l’Eulàlia Solé i el Josep Vicenç Mestre.
Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

La visita del flamant conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, traient-se del barret la recuperació de projectes com el “tren gran” o el
polígon de la Zona Franca quan tothom sap que la Generalitat està més “seca” que el pantà de Tous, ha molestat a alcaldes de diversos colors
polítics, a agents socioeconòmics, periodistes i tutti quanti que llegeix, veu o escolta les declaracions del qui, teòricament, és responsable de
la política econòmica i empresarial d’aquest país... Molts veuen una exagerada “sortida endavant” del conseller que era del tot innecessària.
Està clar que no va tenir un bon assessorament a l’hora de parlar de l’Anoia. Màxim quan, per exemple a Igualada, estem curats de ensurts
i les úniques inversions empresarials de renom han estat, en cinc anys, un Mercadona i una botiga de Massimo Dutti a punt d’obrir... És clar
que també tenia raó un distingit empresari en sortir d’una reunió amb el conseller... “Ja pot anar dient, ja, quan el més important potser
seria que primer els d’aquí ens poséssim d’acord”. Zasca!

