
El Banc de Queviures d’Igualada està situat als baixos de l’antic Hospital Comarcal.

El misteriós 
cas del japonès 
“igualadí” 
Creu de Sant 
Jordi

La Generalitat ator-
ga la màxima distin-
ció a Kikuro Tani, 
que diu tenir una 
empresa a Igualada

AUGMENTS GENERALITZATS QUAN S’ESPERAVA UNA REBAIXA DEL 10%

Error majúscul a la 
Pobla amb l’IBI

La Generalitat decidia dime-
cres la relació de persones 
i institucions guardonades 
amb la Creu de Sant Jordi. 
Una d’elles és un japonès,  
Kikuro Tani. Per als iguala-
dins no li donaríem més im-
portància, però resulta que 
l’home diu tenir la seu de 
la seva empresa a Igualada. 
Una agència de publicitat al 
barri del Sant Crist que no 
coneix ningú...          Pàgina 10

Solució per 
a mares 
de nadons 
ingressats a 
l’Hospital 

Una família capelladina ha 
denunciat les condicions 
en què una mare que ha 
donat a llum per cesària ha 
d’estar-se a l’Hospital, una 
vegada donada d’alta, si vol 
quedar-se al costat del seu 
nadó en el cas que aquest 
continuï ingressat. La direc-
ció ha habilitat una sala com 
a solució.                    Pàgina 12
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Minva la demanda al Banc de Queviures

Un error administratiu pot portar més d’un disgust als poblatans, però es compensarà l’any que ve.

Enrenou a la Pobla de Clara-
munt. El cada any gens apre-
ciat rebut de l’IBI per a les fa-
mílies pot generar un disgust 
enorme en aquest municipi. 
Un error administratiu ha 
provocat uns augments de la 
quota líquida -en alguns casos 
de molts diners- quan es dóna 
el cas que s’havia promès pú-
blicament una rebaixa del 
10%. El més dolorós és que, 
reconegut l’error pel govern 
municipal, els diners no es 
poden tornar. Es “compensa-
rà” l’any que ve.               Pàgina 24

EL BANC DE QUEVIURES REGISTRA UNA ESTABILITAT EN EL NOMBRE D’USUARIS

Els nivells de pobresa a la ciu-
tat d’Igualada semblen ha-
ver-se estabilitzat. Almenys 
si tenim en compte les dades 
dels usuaris del Banc de Que-
viures, que, si bé van augmen-
tar l’any passat un 1,6%, ja 
no són tan lamentablement 
espectaculars com en episodis 
anteriors. La demanda s’està 
aturant.
Una mitjana de 317 famílies 
van ser ateses cada mes per 
aquest organisme, tutelat per 
l’Ajuntament i coordinat per 
l’Escola Pia, Càritas i Creu 
Roja.  En total, són 612 les fa-
mílies de la ciutat que, en un 
moment o altre, han disposat 
del Banc de Queviures durant 
l’any passat, amb un total de 
989 persones beneficiades pel 
servei.

           Pàgina 9
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Joan Domingo
@joan_do  

   
Aquest dies de la @mostraigualada és un 

orgull veure la ciutat sortir al carrer x 
‘consumir compulsivament’.. cultura

L’EDITORIAL

Menjar per a tots

A
questa setmana hem sabut les dades del 
Banc de Queviures d’Igualada correspo-
nents a l’any anterior. I són bones, bàsi-
cament per dos motius. El més impor-

tant, perquè sembla haver-se estabilitzat el nombre 
d’usuaris d’aquest servei, bàsic i necessari en un 
període crític com el que travessem. També hem 
obtingut la memòria de 
gestió de Càritas Inter-
parroquial durant 2015, 
que serà motiu d’un ex-
tens reportatge la pro-
pera setmana, i també 
indica una certa dismi-
nució, podríem dir, de la 
pobresa existent. No són 
dades, encara, per mos-
trar una alegria desbor-
dant, però sí per mos-
trar un tímid somriure 
de satisfacció en veure una lleugera llum al final 
del túnel. Tant de bo l’any vinent tot plegat es con-
firmi amb dades molt més positives. 
Tot i això, és alarmant saber que el període de crisi 
més crític encara està afectant, almenys, a sis-cen-
tes famílies d’Igualada que van utilitzar aquest 
servei l’any passat, gairebé un miler de persones. 

Òbviament, la xifra és més important a nivell co-
marcal, on tots els ajuntaments disposen de ser-
veis, adaptats al seu volum de població, que atenen 
famílies necessitades d’alimentació. 
En segon lloc, les dades són bones en conèixer tam-
bé l’altíssim nivell i volum d’entitats col·laborado-
res i de voluntaris que han fet possible convertir 

el Banc de Queviures 
en un referent a tenir 
molt en compte. Més 
de 300 tones d’ali-
ments, alguns d’ells 
frescos, que arriben 
ràpidament a les fa-
mílies gràcies a les 
millores que s’han as-
solit en el darrer any 
per inversions d’ins-
titucions públiques 
i també privades. El 

paper d’institucions com Càritas, Creu Roja, Es-
cola Pia i moltes més a la comarca és igualment 
memorable. Mai hi haurà prou paraules d’agraï-
ment per aquells que, sense demanar res a canvi, 
dediquen hores i esforç a contribuir a una causa 
social i honorable en bé dels altres. 
Ells són els principals herois d’aquesta crisi. 

Les dades del 2015 del Banc 

de Queviures  serveixen per 

mostrar un tímid somriure 

de satisfacció en veure una 

lleugera llum al final del túnel
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Jordi Calpe C. 
@JordiCalpeC  

La TV pública ho és també d’aquells que 
no la poden veure per patir pobresa 

energètica, no entenc les disculpes pel que 
ha dit @emparmoliner

Meritxell Humbert 
@Txell_Humbert  

 
Els diables escalfen motors de cara al II 
Dia del Cabró que arriba amb novetats

Xavier Figueres
@xavifigueres  

La política sempre requereix diàleg, 
interlocució, i actualment és precís; menys 
interessos (de part) i més interès, general 

(de conjunt)!

Magí Senserrich
@MagiSenserrich  

“Es tonto clasificar a los humanos en listos 
y tontos, pq cada uno de nosotros es único 

e inclasificable” Gardner

ferran lópez
@ferranlop75  

“Iré a cualquier parte siempre que sea 
hacia adelante”. (David Livingstone). 

Felicitats @IgualadaHC

David Garcia Modacc
@DavidGa82627022  

Fitex y modacc a brusseles - european 
technology platform meeting.

Daniel Macia Marti
@Macia_daniel  

Participa2016. De les 6 especies que
 forman projecte, nomes queda per arribar 

el Falciot negre. Quan 1er. dada? 
@RadioIgualada @espaiterra

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat  

Canal Digital: Sessió privada de toros 
per a Joan Carles I i la seva família

#latevaveu

Josep Rosell Bruna
@joseprosell 

El TC tomba el decret de pobresa 
energètica mentre alguns encara no entenen 
perquè hem de marxar! via @elnacionalcat

Juan Antonio Roca, considerat 
cervell de la ‘trama Malaia’ de Mar-
bella, a la presó per corrupció mu-
nicipal i urbanística, li volen sub-
hastar objectes embargats. La web 
on s’exposen ha rebut més d’un 
milió de visites per veure obres 
d’art, finques, palauets, col·leccions 
de carruatge, etc. que superen els 
75 milions en preus de sortida. Els 
diners obtinguts serviran per pagar 
part del seu deute amb la justícia, ja 
que té pendents multes i indemnit-
zacions milionàries ja condemna-
des en ferm.

Antonio Recio ha estat elegit presi-
dent de l’Audiència de Barcelona 
obtenint 10 vots, pels 8 obtinguts 
per la magistrada Àngels Vivas (hi 

van haver també 3 abstencions). 
Cinc vocals denuncien que “la de-
cisió pressa implica una discrimi-
nació de gènere i també ideològi-
ca, perquè la magistrada va ser una 
dels 33 jutges signataris  del mani-
fest en favor del dret a decidir”.

Josep Garganté, regidor de la CUP 
a l’Ajuntament de Barcelona, ha 
estat denunciat per coaccionar el 
metge que va atendre a un manter 
que canviés l’informe mèdic i atri-
buís les seves lesions a una agressió 
de la Guàrdia Urbana i no a una 
caiguda. El regidor es lamenta que 
el guàrdia que va gravar els fets 
amb el mòbil “hauria d’haver ac-
tuat immediatament si considera-
va que s’estava produint un delicte 
i no seguir gravant per instar des-
prés el facultatiu a denunciar. Però 
no dimitiré. No em penedeixo de 
res i tornaria a fer-ho”. També hi 
havia un guàrdia urbà ferit pels 
cops d’altres manters. No consta 
que el regidor s’interessés per ell.  

Pablo Iglesias, líder de Podem, ha 
assegurat aquest dissabte que de-
nunciarà Xavier García Albiol, lí-
der del PP al Parlament,  per haver 

dit que el finançament del partit 
morat està tacat de sang. “Estem 
farts que ens insultin i menteixin a 
la cara els que en última instància 
volen dir que som iguals que ells”.

María Dolores de Cospedal, se-
cretària general del PP,  ha declarat 
“Estem farts de tant ego superlatiu, 
de tant interès partidista, de tan-
tes fotos que no van enlloc, de tan-
tes reunions ultrapúbliques, ultra-
secretes i ultrafiltrades, farts de tant 
càlcul mediàtic per part d’alguns 
líders que l’únic que volen evitar és 
un govern de Mariano Rajoy”.

Ignacio Jesús Matellanes Mar-
tínez, ambaixador d’Espanya a Bèl-
gica, ha sigut cessat del seu càrrec 
“per anomalies molt greus en el 
funcionament de la missió, entre 
les quals destaca l’absentisme de 
l’ambaixador i el seu abús d’auto-
ritat a través de la por, l’amenaça i 
l’enfrontament”.

Oriol Junqueras, vicepresident de 
la Generalitat ha declarat que “No 
aplicarem cap retallada afegida a les 
que ja ens ha obligat a fer el minis-
teri sobre les polítiques socials”.



L
’any 1978 vaig votar SÍ a la Consti-
tución Española. Ho vaig fer perquè 
no hi havia alternativa. O votàvem la 
Constitució o continuàvem amb les 

lleis militars vigents en aquell moment, que 
contenien -entre altres coses- la pena de mort 
que s’aplicava de manera molt arbitrària.
Ara evidentment no la votaria. De fet, no vull 
pas votar una nova Constitución Española 
perquè s’ha demostrat que qualsevol instru-
ment que es posi en mans dels partits o la mo-
narquia espanyola, acaba convertit en un ins-
trument de repressió de la voluntat popular.
Per això estic molt d’acord amb el gest de pro-
testa escenificat a TV3 per l’escriptora Empar 
Moliner que va simular cremar una Constitu-
ción que no permet aplicar el Decret de Po-
bresa Energètica aprovat al Parlament de Cata-
lunya. Es veu que per als membres del Tribunal 
Constitucional això que hi hagi famílies pobres 
i en risc d’exclusió no els altera la placidesa de 
la digestió, després d’un  dinar a Zalacain, que 
és el restaurant madrileny on es reuneixen per 
consensuar les seves sentències. 
Més enllà de la llibertat d’expressió -que teò-
ricament garanteix el text legal- que ha exercit 
l’Empar Moliner, trobo que té tota la raó en 
escenificar que si la Constitución Española no 
deixa que les famílies sense recursos es puguin 
escalfar amb gas natural o electricitat, ho po-
den fer cremant el que tinguin a mà. Per exem-
ple un llibre que els és completament inútil. És 
inútil perquè no els garanteix el dret al treball, 
a la vida digna i a la protecció de l’Estat.
Tornant al 1978, vaig tenir ocasió de parlar 
amb un dels pares de la Constitució, Jordi 
Solé-Tura, que tenia clar que aquell text legal 
significava un pas endavant “i que ens donarà 
ocasió de millorar, amb posteriors reformes, ja 
sense l’amenaça dels tancs”. En aquell moment 
no sabíem que alguns articles havien estat im-
posats per la cúpula militar, ni tampoc podí-
em intuir que els mateixos que s’oposaven a 
la Constitució perquè volien la continuïtat de 
les lleis franquistes, acabarien per instrumen-
talitzar en benefici propi, una llei pensada per 
a tots els ciutadans.
Per això estic tan d’acord amb el gest d’Empar 
Moliner i penso com molta gent que no tinc 
ganes de viure en un país on els símbols pesen 
més que les persones i les lleis es retorcen fins 
a convertir-los en instruments de repressió.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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H
i ha una cultura de gregaris on el grup 
està pel damunt de l’individu. Ha 
crescut amb les guerres. Les persones 
saben que si no van unides són presa 

fàcil dels seus enemics i accepten un líder que els 
guiï. A vegades encerten qui posen al davant. Però 
sovint els porta al desastre. N’hi ha un altre que 
prima l’individu. S’ha d’espavilar. Entendre’s amb 
el què els envolta. Són comerciants. Persones que 
se saben diferents. Però en fan una virtut. Són cre-
atius i especialitzen les seves capacitats. 
Són dues maneres d’entendre la vida. Un col·lec-
tiu que s’imposa, encara que sigui per la força, i 
els que no volen enfrontaments, sinó convivència. 
Uns necessiten enemics per justificar-se i els altres 
necessiten clients a qui vendre. Cultures que utilit-
zen llenguatges contraposats per assolir objectius 
diferents. Uns es senten més identificats amb una 
o l’altra. Uns parlen de conquerir mercats i de ba-
tre a la competència. Altres que el mercat creix i la 
competència estimula. Però la vida obliga a tots a 
adaptar-se, segons el moment i la circumstància. 
Saber prioritzar i sacrificar algun objectiu petit 
per no perdre’s un objectiu més gran.
No porta enlloc guanyar petites batalles. Tenir raó 
i voler que es reconegui. Barallar-se contínuament. 
Donar importància a  les parts i no al tot. Com ara 

lluitar per una única llengua oficial en l’estat in-
dependent de Catalunya, quan aquest estat encara 
ni tan sols no existeix. Un bonic debat absurd en 
aquest moment. A pagès d’això en dirien posar el 
carro davant dels bous. 
Pirro d’Epir, va ser segurament el millor general 
hel·lè tres-cents anys abans de Crist. Va guanyar 
infinitat de batalles. Entre elles dues molt cèle-
bres als exèrcits romans. Sempre en lluita i gairebé 
sempre guanyant. Però no en va treure mai pro-
fit. Unes vegades perquè les victòries delmaven els 
seus mateixos exèrcits. I altres perquè no n’apro-
fitava el moment polític. Finalment va morir per-
què en un setge, una àvia li va tirar una teula al 
cap i en quedar inconscient va esdevenir una presa 
fàcil. Des d’aleshores es parla de les victòries pírri-
ques com aquelles que no serveixen per a res.
No cal barallar-se per tantes coses. Cal triar la pri-
oritat política per esmerçar-hi tots els esforços. 
Totes les monedes tenen dues cares. Segurament 
per això durant segles ens ha anat bé ser un po-
ble de comerciants. D’anar per feina i de viure bé. 
Potser mai ens ha interessat del tot ser indepen-
dents. Perquè s’hauria de triar qui manaria i com 
fer-ho. I ens costaria posar-nos d’acord. Així po-
dem seguir queixant-nos. I la culpa és dels altres i 
no nostra.    

Cadascú a la sevaEmpar Moliner

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

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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
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LA VEU del lector

EL BANC DE QUEVIURES

El Banc de Queviures d’Igualada està duent a terme una gran tasca 
en favor dels més necessitats, que si bé s’han reduït una mica en 
nombre, encara són moltes les famílies que ho necessiten.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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L’OUTLET DEL PNEUMÀTIC nou i renovat

Serveis de Mecànica en general

GRUP PNEUMÀTICS ÒDENA
c/Lleida, 59 · Òdena · 93 802 51 20

ALTAVEU
WATERPROOF
DE REGAL

Per la
compra 

de 4 
pneumàtics

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

OPORTUNISME SOLI-
DARI DE L’ALCALDE DE 
MASQUEFA
CUP MASQUEFA

Davant les, meditades i desencertades, 
declaracions del nostre alcalde i Presi-
dent del Consell Comarcal de l’Anoia, 
Xavier Boquete, demanant no col·la-
borar amb col·lectius populars d’aju-
da a les persones refugiades i fer-ho de 
la mà de les institucions, mitjançant 
el Fons Català de Cooperació, volem 
manifestar tot el nostre recolzament i 
admiració a les persones que han fet 
possible la Furgoneta Solidària que va 
viatjar fins a Idomeni, voluntàries i or-
ganitzadores.
Després de massa dies veient la immo-
bilitat institucional vers el bloqueig 
d’Europa a milers de persones, el que 
cal és acció popular, des de la base i des 
de la consciència.
Per alguns potser seria molt fàcil apro-
fitar-se i apropiar-se de la iniciativa, 
tot i que entre les persones voluntàries 
hi ha part de la militància de la CUP 
i això ens podria servir per enviar un 
missatge en clau partidista donant a 
entendre que “la CUP ha anat a Ido-
meni”, però NO, la CUP no ha anat a 
Idomeni. La CUP, com amb d’altres 
accions socials, dóna tot el suport i 
ajuda, però qui ha anat a Idomeni ha 
estat tot un poble. Aportant roba, clas-
sificant-la, aportant ajuda econòmica 
o simplement reforç fent positiu. Cal-
dria entendre que una guerra no en-
tén de colors, ni de vots, ni de cadires. 
Caldria entendre-ho el més aviat pos-
sible. Com abans entenem això, abans 
podrem passar a l’acció.
Celebrem també l’aportació econò-
mica de l’Ajuntament, però tenim clar 
que la necessitat és tan gran als camps 

inhumans de refugiats, que s’han de 
gestionar els recursos amb molta cura, 
al costat de les persones voluntàries 
que fa dies que acompanyen a les refu-
giades des de la sortida del sol cada dia.
Per tant, la CUP de Masquefa entén 
que el que necessitem és passar a l’ac-
ció. Enviar a la paperera de la història 
l’individualisme que tant es practica a 
l’Ajuntament, enterrar el banalisme i 
les ànsies de poder que es respira als 
passadissos i que s’exerceix fent ús dels 
recursos públics.
Fem tard i hi ha massa feina. Amb tota 
la nostra estima i admiració, endavant 
la Furgoneta Solidària i qualsevol ini-
ciativa d’ajuda humanitària.

---i es possible que la Fira en sigui 
la guspira d aquest impuls positiu 
Com ho es BSTIM en el tèxtil . Fe-
licitats a tots organitzadors i parti-
cipants.

RELLANÇAMENT DEL 
SECTOR DEL PAPER. 
MAQPAPER
Jaume Rodriguez Enrich

I és possible que la Fira en sigui la gus-
pira d’aquest impuls positiu. Com ho 
és BSTIM en el tèxtil. Felicitats a tots 
organitzadors i participants. 
Aquest és el camí defensat des de fa 5 
anys. Fires de petit format, molt espe-
cialitzades i exportables, com ho està 
fent Fira de Barcelona amb Smartcity 
(Casablanca, New York, Istanbul i la 
Habana 2016).
Ara toca renovar, firAnoia i firaReis 
amb uns models que sumin notorietat 
a la ciutat i als nostres comerciants que 
a vegades hi troben una competència 
injusta. 

Però reflexiona sense proposar no es 
correcte. Una primera per firAnoia,  
premium motor festival, i vivamotor 
uns projectes on l’Anoia guanyaria 
protagonisme davant el sector de l’au-
tomòbil amb els beneficis que com-
portaria en  inversió, llocs de treball, 
més activitat per Parcmotor,  en resum 
prestigi per tot el teixit comercial in-
dustrial, en línia de la proposta de la 
UEA  en la reunió última amb els  con-
cessionaris.
I en  continuïtat un segon futur,  
IGUALADACONGRES, seu de con-
gressos de petit format molt especia-
litzats en el àmbit farmacèutic i mèdic  
(el 4D HEALT és la icona que obrirà 
totes les portes), cultura i gastronomia. 
espectacles esport etc...
En conjunt,  fires i congressos de petit 
format especialitzats i exportables és el 
model i el camí a seguir.  La proposta 
continua essent innovadora i vigent 
per actual. 
I el recinte? Per fires, el REC, el més 
innovador d’Europa, l’Escorxador. I 
Congressos? l’Ateneu, l’Aurora, el Kub, 
el Somiatruites, el Museu de la pell , la 
Biblioteca, l’Adoberia Bella, el Viver 
del REC, l’Escola Pia...
Des del Govern municipal es va llençar 
un molt bon concepte: Igualada centre 
comercial a cel obert. I Igualada és i és 
reconeguda com una ciutat amable. 
Sumem-ho tot i recuperarem el reco-
neixement de tothom.

QUE LA MEMÒRIA NO 
ENS TRAEIXI
Joan Ferrer Frigola

Una de les facultats meravelloses que 
tenim els éssers humans és la capacitat 
de memòria. Està allotjada al cervell 
humà.

I tots i cadascun de nosaltres posem 
l’accent en uns fets determinats (i no 
en uns altres). El perquè no ho sé (no 
sóc psicòleg!).
Uns posen l’accent en la desfeta del 
Principat per part de les tropes bor-
bòniques, l’any 1714. Uns altres en la 
I República espanyola. Uns altres en la 
restauració borbònica del segle XIX. 
Uns altres en la creació de la Manco-
munitat de Catalunya. Uns altres en 
la dictadura de Primo de Rivera. Uns 
altres en la II República espanyola i la 
restauració de l’autonomia catalana. 
Uns altres en la Guerra Civil Espanyo-
la (amb dos punts de vista enfrontats: 
el dels “rojos” i el dels “nacionals”). 
Uns altres en la dictadura franquista i 
les seves virtuts o les seves mancances. 
Uns altres en el bon tracte o mal tracte 
que van rebre per part dels nacionals 
del país quan van arribar a Catalunya, 
als anys 60. Uns altres en el procés de 
transició espanyola de la dictadura 
franquista a la Constitució de 1978. 
Uns altres en l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya de 1979. Uns altres en 
els atacs terroristes de “Terra Lliure”. 
Uns altres en les tortures sofertes per 
ser membres de “Terra Lliure”. Uns al-
tres en el “pujolisme”. Uns altres en els 
“tripartits d’esquerres”. Uns altres en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
de 2006. Uns altres en la sentència del 
Tribunal Constitucional de 2010. Uns 
altres en l’anomenat “procés indepen-
dentista”...etc. etc. etc.
Si tots seguim posant l’accent princi-
pal de la nostra vida en el passat, estem 
regant la planta de l’enfrontament vi-
olent.
Si realment volem una Catalunya pací-
fica, hem de posar l’accent en projectes 
comuns de futur.
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Amb la voluntat de fo-
mentar l’ocupació a tota 
la demarcació de Barce-
lona atenent, de manera 
específica, les necessitats 
dels col·lectius més vul-
nerables i en risc d’ex-
clusió, la Diputació de 
Barcelona impulsa el 
nou programa comple-
mentari de foment de 
l’ocupació i de suport a la 
integració social, valorat 
en 30 milions d’euros.

El programa es posa en 
marxa «no com una 
acció d’urgència, sinó 
com un desplegament 
del Pla Xarxa de Gover-
ns Locals 2016-2019, 
l’eina principal que la 
Diputació posa a l’abast 
del territori», segons la 
presidenta de la Diputa-
ció, Mercè Conesa. 

Destinat a prop de 5.000 
persones, el projecte no 
només proposa l’opció 
clàssica de generar llocs 
de treball sinó que tam-
bé, segons Conesa, in-
corpora  «una línia de 
formació» i «una altra 
de suport a empreses 
d’inserció sociolabo-
ral, centres d’inserció i 
entitats del tercer sec-
tor perquè contractin 
persones de col·lectius 
especialment vulnera-
bles».

Pel vicepresident primer 
de la corporació, Dionís 
Guiteras, aquest nou pla 
d’ocupació «és una re-
bolcada a la LRSAL», 
ja que «s’avança a una 
resolució del Tribunal 
Constitucional», do-
nant «suport a les ne-
cessitats que tenen els 

municipis», indepen-
dentment de les atri-
bucions que els atorgui 
aquesta llei estatal.

Línies de suport

El programa està desti-
nat als municipis de la 
demarcació i a les quatre 
entitats municipals des-
centralitzades i compta 
amb dues línies de su-
port. La primera, amb 
una dotació de 7,5 mi-
lions d’euros, incorpora 
els clàssics plans d’ocu-
pació adreçats a aquelles 
persones inscrites als 
serveis d’ocupació i que 
estan en situació de vul-
nerabilitat. També apos-
ta per poder donar ocu-
pabilitat i formar a les 

30 milions d’euros per al foment de l’ocupació

El Programa està destinat als municipis de la demarcació i inclou dues línies de suport. /Gonzalo Sanguinetti  Diputació de Barcelona

persones, i fer possible 
que els municipis col·la-
borin amb les empreses 
del territori facilitant els 
procediments de con-
tractació.

La segona línia de su-
port té una dotació de 
22,5 milions d’euros. 
Concebuda, principal-
ment, per a les persones 
en risc d’exclusió social, 
aposta per la seva con-
tractació per empreses 
d’inserció sociolaboral, 
centres d’inserció i en-
titats del tercer sector. 
En aquest sentit, també 
es treballa per a la con-
tractació pròpia per part 
dels ajuntaments, a tra-
vés dels equips de serveis 
socials municipals.

Distribució
Per distribuir aquests 30 
milions d’euros entre els 
governs locals, la cor-
poració ha tingut com 
a referència el nombre 
d’habitants (a gener del 
2015) i la mitjana de per-
sones aturades durant 
un període de sis mesos, 
per evitar l’estacionali-
tat de les dades de l’atur 
(d’agost del 2015 a gener 
del 2016).
Segons la presidenta de la 
Diputació, Mercè Cone-
sa, el programa ofereix lli-
bertat  als contractadors i 
defensa l’autonomia lo-
cal de cada ajuntament, 
ja que tindran «llibertat 
per fixar quantes per-
sones vol contractar» 
i «autonomia per fixar 

quin és el salari», tot i 
que des de la Diputació 
es recomana un salari de 
1.000 euros i un contrac-
te mínim de sis mesos.

Aprovat en el marc del 
Pla “Xarxa de Gover-
ns Locals 2016-2019”, 
aquest nou programa 
també preveu una línia 
de suport específic als 
municipis de fins a 1.000 
habitants, que compta-
ran amb l’assignació d’un 
import fix en el moment 
de calcular la distribu-
ció dels ajuts i tindran la 
possibilitat de demanar 
assistència tècnica i jurí-
dica reforçada.

@benestardiba
@economieslocals



D
arrera d’aquestes pa-
raules hi ha un nou 
corrent i/o filosofia, si 
se’m permet dir “filo-

sofia”, relacionat amb la conserva-
ció del nostre Patrimoni Natural 

i que cada vegada té més adeptes, i un d’ells és l’au-
tor d’aquest article. Possiblement també heu sentit a 
parlar sobre “la paradoja de la paloma”, que és mes o 
menys el mateix concepte, i per tant, només comen-
tarem un d’ells.
Que és la Ciència Ciutadana? En les darreres enques-
tes dutes a terme la natura ha passat a ser un tema 
que cada vegada preocupa a menys de nosaltres. Així 
doncs el que pretén la Ciència Ciutadana és que ens 
impliquem d’una forma més activa en la conservació 
del nostre Patrimoni Natural, però no llegint articles 
en els diaris, llibres o mirant reportatges en els mitjans 
audiovisuals, que també són molt importants, si no 
participant en els diferents projectes de seguiment i 
observació que és duguin a terme al voltant de casa 
nostra, en els nostres parcs i jardins. 
La Ciència Ciutadana no és un invent d’ara si no que 
l’any 1900, en els Estats Units, és va dur a terme un 
projecte lligat a aquesta filosofia i que també el tro-
barem a Europa en els anys 70 del segle passat. Per 
donar-la a conèixer hem escollit dos exemples de la 
Ciència Ciutadana: el primer s’està duent a terme a 
casa nostra, a l’Anoia, i el segon a Vitòria (Gasteiz).
A l’Anoia des de l’any 2008 s’està duent a terme un 
projecte anomenat Participa, coordinat per la Sec-
ció de Ciències Naturals i Medi ambientals del CECI 
(Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada), on en la 
seva web trobareu més informació de com podeu 
col·laborar-hi. En aquest projecte és sol·licita la col-

U
n proverbi espanyol 
diu que “allá donde 
fueres, haz lo que vi-
eres”. Sempre intento 

aplicar-me aquest consell a mi ma-
teix, i actuo així no per res més que 
vagi més enllà del pur sentit comú. 

Per motius professionals l’autor d’aquest blog ha 
hagut de viatjar per tot el món i tractar amb tota 
mena de gent, i allà on he anat sempre he intentat 
adaptar-me. Quan sóc a l’estranger —i, per mi, l’es-
tranger comença a menys de dos-cents quilòmetres 
de Sarrià— mai he tractat d’imposar la meva llen-
gua, els meus costums ni la meva cultura, sinó que 
intento adaptar-me a tot el que em vaig trobant. 
Entre altres motius, perquè no acceptar-ho seria 
ridícul, i una de les situacions de les quals sempre 
intento fugir és de fer el ridícul.
Fetes aquestes precisions, i sent conscient que avui 
corro el risc que aquestes reflexions es puguin mal 
interpretar, a continuació reprodueixo la respos-
ta, amb adaptació lliure a Catalunya, de l’alcalde 
d’una ciutat d’un país centreeuropeu a uns pares 
musulmans que havien exigit la retirada de la carn 
de porc dels menús escolars:
“Els musulmans han d’entendre que s’han d’adap-
tar a Catalunya, als seus costums, a les seves tradi-

E
m podeu ben creure si us 
dic que a vegades, quan 
em poso davant l’ordina-
dor, se’m fa difícil escriu-

re. I no és perquè no hi hagi temes a 
tractar, però quan fas un cop d’ull a 
tot allò que passa al teu voltant, so-

vint em cau l’ànima als peus. La corrupció ho corca 
tot, la violència de tot ordre impera, arreu hi ha injus-
tícies. Aleshores et vénen ganes de tornar-te’n a l’úter 
matern, perdre’t en una illa deserta enmig de l’oceà o 
fer-te ermità en una cova al cim d’una muntanya. Un 
lloc on no hi arribi la contaminació que empastifa les 
nostres vides.
Ens hem acostumat a viure en una societat privilegia-
da, que té molt més del que necessita, que accepta com 
un fet normal el consum compulsiu. Consumim més 
del que necessitem i per tant, malbaratem bona part 
de les coses que a un altre li serien útils. No ens ado-
nem (o potser sí?) que la nostra “societat del benestar” 
es basa en l’empobriment d’altres zones de la Terra on 
les persones viuen molt per sota uns límits que no-
saltres consideraríem intolerables. ¿Quantes empreses 
d’Europa i Amèrica han traslladat els seus centres de 
producció a països del Tercer Món, perquè allí poden 
pagar uns salaris de fam i amb uns horaris intermi-
nables? ¿Quantes sabates esportives (de marca!) que 
llueixen els nostres infants han estat fetes per uns al-
tres infants que potser no tenen sabates per posar-se? 
¿Com és que sempre són les grans empreses les bene-
ficiàries, les que marquen els preus encara que siguin 
per sota els costos de producció?
Vivim en un món injust, on el 10 per cent de la pobla-
ció posseeix més del 90 per cent dels recursos. Un 1 
per cent dels més rics tenen tant patrimoni com tota la 
resta del món junta. Però encara no en tenen prou. La 
globalització ens ha portat a un capitalisme desenfre-
nat, on no hi ha límits ni controls. No importa a quin 
preu s’han obtingut ni quins sacrificis han comportat. 
Els hereus de Reagan i Tatcher només tenen una fina-
litat: acumular diners on sigui i com sigui. Després, si 
convé, ja es rentaran la cara mitjançant fundacions i 
obres socials que serviran per crear un sentiment de 
gratitud i fer-los propaganda. 
El pitjor de tot, però, és que aquesta dinàmica con-
tinua creixent. La fossa que separa rics i pobres es fa 
cada vegada més gran. Els rics són cada vegada més 
rics i els pobres cada vegada més pobres. Per això 
l’economia mundial no té cap interès en fer recular la 
situació. Predomina el benefici encara que suposi car-
regar-se el planeta i la gent que hi viuen. No és que fal-
tin aliments en el món, falten diners per adquirir-los. 
I així, mentre 1.200 milions de persones viuen amb 
menys d’un dòlar diari, altres poden malbaratar els 
recursos sense cap mena de control.
Amb tot, encara que molt poc a poc, estan apareixent 
organitzacions que estan contra aquesta explotació. 
Poc a poc hi ha gent que va prenent consciència que 
les coses no poden continuar així, que ha d’haver-hi 
un repartiment dels béns més just, que no es poden 
explotar els recursos sense límits, que si seguim així 
anem de dret a la catàstrofe.
És un camí difícil, que tot just comença, però cal 
confiar en la bondat natural i el sentit de solidaritat 
de la majoria de la gent, disposada a renunciar a 
uns mínims per beneficiar altres persones més ne-
cessitades. Poc a poc farem un món més just. En-
cara que potser nosaltres no ho veurem, tindrem el 
goig d’haver-hi col·laborat.   

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

JOSEP M. CARRERAS

DANIEL MACIÀ MARTÍ
@Macia_daniel
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Per dignitat La resposta d’un alcalde

Ciència ciutadana

cions i a la seva manera de viure, perquè va ser el 
país que lliurement van escollir per emigrar. Han 
d’entendre que són ells els que s’han d’integrar i 
aprendre a viure a Catalunya; que han de ser ells, i 
no els catalans, els que canviïn el seu estil de vida. 
La majoria de catalans no són racistes ni xenòfobs, 
i accepten molts immigrants, de molts països amb 
diferents cultures i religions, contradient molts pa-
ïsos musulmans que no accepten els immigrants no 
musulmans. Els musulmans han d’entendre que a 
Catalunya, amb les seves arrels judeocristianes, les 
esglésies i festes religioses, la religió ha de romandre 
en l’àmbit privat. Per tant, en justa correspondèn-
cia, Catalunya té el dret de rebutjar qualsevol con-
cessió a l’Islam i les seves lleis. Per als musulmans 
que no se senten còmodes a Catalunya, hi ha mig 
centenar de països musulmans a tot el món, la ma-
joria d’ells poc poblats i llestos per rebre’ls amb els 
braços oberts. Si van deixar el seu país per venir a 
Catalunya, i no a un país musulmà, és perquè van 
considerar que la vida és millor a Catalunya que en 
altres llocs, però han d’entendre que els catalans no 
estan disposats a renunciar a la seva identitat ni a 
la seva cultura.”
No cal dir que, deixant de banda el redactat mani-
festament millorable de la carta de l’alcalde, com-
parteixo fil per randa les seves reflexions.   

laboració de tots els anoiencs en l’observació de sis 
espècies d’ocells migradors, molts conegudes, fàcils 
d’identificar i amb una metodologia de com recollir 
les dades molt senzilla doncs aquest fet és molt im-
portant ja que interessa la màxima participació. Un 
projecte que pretén fomentar la col·laboració i par-
ticipació de tots nosaltres, d’aquí ve el nom de Par-
ticipa, on el seu rerefons és comprovar els efectes del 
canvi climàtic en els ocells com indicadors que ho són 
del mateix. 
A Vitoria (Gasteiz) entre els anys 2013 el 2015 és van 
iniciar una sèrie de projectes relacionats amb la Cultu-
ra Ciutadana, exactament tenien com objectiu identi-
ficar i localitzar les diferents espècies d’orquídies, libè-
l·lules, papallones i ocells urbans que és podien trobar 
els seus parcs i jardins. És van organitzar petits cursos 
de formació pels voluntaris i el resultat ha estat molt 
interessant. Si ens referim als ocells urbans, que pos-
siblement és el més fàcil per tots nosaltres, l’any 2013 
només se’n havien identificat 30 espècies diferents i 
dos anys després, el 2015, ja n’hi havia identificades 
48. La Ciència Ciutadana és una eina molt important 
i que cal fomentar a casa nostra (Anoia), amb dife-
rents projectes com alguns dels que hem presentat, i/o 
d’altres, sempre amb l’objectiu d’intentar fomentar el 
màxim de participació de molts de nosaltres. Sempre 
he dit, que “coneixent s’aprèn a conservar”. 
Per acabar aquest escrit, dos darrers comentaris rela-
cionats amb la Ciència Ciutadana:
“Senti que tenia la obligación solemne de hacer lo que 
pudiera”. Rachel Carson del llibre “Primavera Silenci-
osa”.
“Las especies que habitan estas junglas de asfalto y hor-
migón pueden ser unas grandes aliadas para reconectar 
a la población urbana con la naturaleza”.   
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Si et subscrius
 aquest mes 
gaudiràs de 2 
mesos gratuïts

Més info: Tel 93 804 24 51
subscriptor@veuanoia.cat

SORTEIG DE 5 LOTS PORTA LA BUTLLETA 
OMPLERTA A L’ESTAND

DE LA VEU DE SANT JORDI, 
A LA PLAÇA DE CAL FONT  

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  a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus 
�txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i 
serveis propis de LA VEU, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que LA VEU 
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)

A més, al fer-te 
subscriptor de LA 
VEU, gaudiràs de 
descomptes en 
molts establiments i 
activitats de la 
comarca, i també et 
podràs beneficiar 
d’una promoció es-
pecial del TR3S C, 
El Club de la Cultura.   



Q ue no, que això del 
Procés no està aturat. 
Passen les setmanes i 
hi ha qui voldria un 

titular diari i una obertura de te-
lenotícies vibrant que toqués a so-
metent, com si cada dia fos Onze-

desetembre. És cert que la impressió “ambiental” és 
de calma, com de desmobilització, perquè som en 
temps de treball sord que ha de ser constant, que 
necessita assolir les condicions necessàries per a re-
eixir o, si ho voleu, d’acord amb el titular,  per a ar-
rencar el bull definitiu. És l’hora -de fet, fins “al dia 
que el vaixell vindrà”- del treball polític parlamen-
tari i del govern tal com dèiem a l’article anterior, 
però també és l’hora de treballar arran de carrer. 
Recordem que per a arribar a port tothom tenim 
coll avall que haurem de guanyar un referèndum i 
per tant que abans hem de guanyar més gent a favor 
de la independència, allò tan repetit d’eixamplar la 
base social.  
En aquest impasse, els altres no estan quiets. Els 
altres tampoc no paren. Aquest cap de setmana, 
Iniciativa per Catalunya va arribar a parlar de gua-
nyar les pròximes eleccions catalanes, un missatge 
gens subliminar, directament adreçat a esborrar -si 
poguessin, és clar- la demanda independentista. Jo 
me’n faig creus davant manifestacions que aposten 
per un referèndum com a via per  trobar “una solu-
ció democràtica per l’encaix de Catalunya amb Es-

N
o hem començat amb 
bon peu: la instància, 
demanant informa-
ció del servei d’aigua, 

es va presentar el juny del 2014 i 
fou resposta el desembre del 2015 
(dues hores després d’una roda de 

premsa en què denunciàvem que no hi havia con-
tracte). Com a resposta, en un primer moment, 
admetre la situació no regular però obviar el repte 
polític que la situació suposa. Tres mesos després, i 
amb la sentència del TSJC anul·lant l’adjudicació a 
dit de la concessió a AGBAR a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, salta la banca (concretament la de Cai-
xaBank -accionista del grup Suez, propietari d’AG-
BAR-). Es confirma l’evidència: no es pot adjudicar a 
dit i caldrà decidir quina és la millor opció: convocar 
concurs de concessió o municipalitzar. La història de 
Barcelona canvia. Vint anys després de la guerra de 
l’aigua, contra la inclusió al rebut de diverses taxes, 
qui lluitava des de les associacions de veïns per no 
pagar un abús per l’aigua i va fer tremolar ara gover-
na la ciutat. Del carrer a la institució. L’endemà de 
la sentència l’equip de Colau anuncia l’aposta per la 
municipalització.     
Vista la sentència a Barcelona, Castells anuncia en 
Ple Municipal que auditarà el servei. Primera vic-
tòria. Serà un procés llarg fins a saber quina opció 
elegim: gestió pública o privada. Al tauler de joc mi-
lions d’euros pagats mes a mes pels ciutadans amb 
el rebut de l’aigua, un servei bàsic del qual tothom 
n’ha de fer ús, que poden ser gestionats amb afany de 

PAU ORTÍNEZ, Aigua és vida
@AiguaAnoia.

FRANCESC RICART
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Aigua: sentència, justícia, oportunitat

Fer bullir l’olla (del Procés)

lucre o voluntat de servei públic. Comença així una 
lluita de David contra Goliat. 
Suez Environment, propietària d’AGBAR -que és 
l’accionista majoritari a Aigua de Rigat-, guanyà 417 
milions d’euros l’any 2014. L’aigua, essencial per a 
la vida, és oportuna com a exemple de sobiranies 
perdudes: regalar la gestió de l’aigua a Suez, cedir la 
política d’habitatge a la banca... Fem memòria dels 
nostres drets: la titularitat del servei d’aigua (i, per 
tant, la propietat de la xarxa) és pública, concreta-
ment, municipal, encara que puguis concessionar la 
construcció i gestió temporalment. Fer servei (pú-
blic) és reivindicar, per tant, cada euro pagat amb els 
rebuts dels igualadins des de fa tants anys i revisar 
què ha fet l’empresa amb els diners. Senzillament, 
fer justícia. I si, caldrà indemnitzar l’empresa, és cert, 
però no seran els 30M d’euros que deia el Pont. La 
indemnització serà menor, n’estic segur,  i faríem bé 
de no dir cap més quantitat fins que tinguem l’audi-
toria a les mans.      
Serà un procés llarg, com deia, que hem d’entendre 
com una oportunitat. Ens trobem en una situació ir-
regular perquè no tenim contracte de concessió. Pri-
mer, no està regulat com es gestiona el servei (plec 
de condicions del concurs). Segon, no està delimitat 
fins quan ho gestiona l’actual empresa (que ho ha 
gestionat tota la vida sí, però que per la llei de la lliu-
re competència té exactament els mateixos drets que 
qualsevol empresa a gestionar-ho). Tercer, i darrer, 
sense compensació econòmica (cànon concessio-
nal) que retribueixi els beneficis a la població. Res 
a perdre i molt a guanyar. Els ciutadans, per mitjà 

de l’Ajuntament, podran decidir si gestionar directa-
ment el servei (opció pública) o rebre una quantitat 
econòmica (important) a canvi de cedir la gestió uns 
anys a una empresa privada (amb concurs, aquesta 
vegada sí). Una oportunitat per veure qui ha guanyat 
què gestionant un servei públic. Una oportunitat per 
debatre quin model de ciutat i de país volem (gestió 
privada? gestió pública?). Una oportunitat per rei-
vindicar que les urnes instal·lades el 9N serveixin per 
decidir-ho tot.  

panya”. O sigui un pas més que Pablo Iglesias que, si 
més no, havia venut fins fa poc que Podemos farien 
un referèndum a Catalunya, per bé que ell no hi 
demanaria la Independència.  
Amb les campanyes a camp obert dels partits -ja 
no dic res del PSC que ha arribat a renegar del dret 
a decidir- hem de comptar les aportacions diàries 
d’opinadors, tertulians i franctiradors diversos 
que no paren de buscar arguments i models as-
senyats  que ens mostren el camí recte de la sub-
missió amb Espanya. No entro a identificar els 
tertulians que fan de contrapès -per dir-ho de ma-
nera fina- a les tertúlies de les teles i ràdios d’aquí; 
dels d’allà, amb “8TV” inclosa, no en vull saber 
res. Us poso un parell d’exemples de militància a 
favor de l’unionisme. En un programa de ràdio, 
la filla d’Ernest Lluch manifestava, com han fet 
altres socialistes parlant del seu pare, que el gran 
economista, catedràtic, exministre i tantes coses 
més -i totes bones- si ara hi fos, no votaria per 
la Independència, que aniria de federal. La filla i 
els companys socialistes són clarividents: Ernest 
Lluch seria unionista! No s’adonen que han pas-
sat moltes coses des de la terrible mort d’Ernest 
Lluch, tantes que podem deixar oberta la porta 
del dubte perquè aquell gran intel·lectual i polític 
pogués fer una evolució nacional com han fet els 
Joaquim Nadal, Antoni Dalmau, Montserrat Tura, 
Toni Comín, Germà Bel, Ernest Maragall, etc. 
L’altre exemple és tret de la premsa escrita. En co-

pio les línies finals de l’article “Vilaseca, una voca-
ció de servei” (El Punt Avui, 18/03/2016), es tracta 
d’un fragment de carta escrita per Josep Maria Vi-
laseca i Marcet al ministre Fraga Iribarne el 1973: 
Crec que qualsevol plantejament polític relatiu a Ca-
talunya ha de partir perquè sigui acceptat per la ma-
joria dels catalans i dels “altres catalans”, del reconei-
xement (...) d’unes realitats nacionals. I que aquest 
plantejament no és separatista, i que precisament el 
seu desconeixement origina el desig de separar-se. 
L’article és del notari Juan-José López Burniol, un 
dels de can Cuní,  i a mi m’escamna perquè, de ma-
nera subliminar, hi vol remarcar que aquest gran 
patriota, però, no és separatista. Són exemples de 
comportament de gent “com cal”, que pesen a casa 
nostra i que ens marquen el bon camí...
Tornem-hi, els “separatistes” encara tenim molta 
feina aquests mesos: hem de convèncer una part de 
la ciutadania de la necessitat de la Independència  
i hem de desmuntar els unionistes i els seus argu-
ments “líquids”. Ah!, i fer front a tots els embats que 
ens aviarà la maquinària de l’Estat,  amb un govern 
en funcions o del que vingui amb la revetlla de Sant 
Joan. Segur que l’Assemblea General Ordinària que 
ha convocat l’ANC aquest diumenge a Manresa 
aportarà propostes per encarar aquesta fase defini-
tiva, i les pròximes setmanes hem de veure accions 
i moviments clars capaços de motivar el personal i 
de mostrar el suport a l’acció emanada del Parla-
ment per completar el Procés.   
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E ls nivells de pobresa a 
la ciutat semblen ha-
ver-se estabilitzat. Al-

menys si tenim en compte les 
dades dels usuaris del Banc de 
Queviures, que, si bé van aug-
mentar l’any passat un 1,6%, 
ja no són tan lamentablement 
espectaculars com en episodis 
anteriors. Una mitjana de 317 
famílies van ser ateses cada 
mes per aquest organisme, tu-
telat per l’Ajuntament i coor-
dinat per l’Escola Pia, Càritas 
i Creu Roja.  En total, són 612 
les famílies de la ciutat que, en 
un moment o altre, han dis-
posat del Banc de Queviures 
durant l’any passat, amb un 
total de 989 persones benefi-
ciades pel servei. Aquesta set-
mana, responsables del Banc 
van comparèixer acompanyats 
de la regidora d’Acció Social i 
Igualtat, Carme Riera, per a 
explicar les dades correspo-
nents al 2015. 
Carme Riera apuntava que 
“des de l’any 2010 els usuaris 
augmentaven de manera sos-
tinguda, amb xifres que han 
arribat en alguns casos a su-
perar el 30% d’increment in-
teranual però ara, per primer 
cop, percebem una estabilitza-
ció d’aquesta dada, fet que ens 
convida a un cert optimisme, 
tot i que moderat i contingut”. 

El 40% dels usuaris 
són menors d’edat
Pel que fa a la tipologia de les 
famílies usuàries, un 31%, són 
famílies d’un sol membre, un 
50% correspon a famílies en-
tre 2 i 4 membres, i el 19% 
restant el formen famílies de 5 
membres o més. El 40% dels 
beneficiaris són menors de 
18 anys i el 60% són majors 

S’estabilitza el nombre de famílies ateses al Banc de Queviures
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La regidora Carme Riera, amb representants de l’Escola Pia, Creu Roja i Càritas, del Banc de Queviures.

d’edat. Una altra dada que es 
valora positivament és el fet 
que augmenta el nombre de 
famílies que utilitzen aquest 
recurs de manera esporàdica, 
menys de cinc vegades l’any, 
que representen el 26% del 
total. Un 21%, però, continua 
recorrent al Banc de Queviu-
res de manera freqüent, més 
de 18 cops al llarg de l’any. 
El Banc va rebre recursos per 
valor de 101.000 euros al llarg 
de l’any passat, 16.000 dels 
quals van correspondre a do-
natius de l’Obra Social “la 
Caixa” i de la Fundació Pri-
vada Mútua Igualadina, per a 
fer millores a dins de les instal.
lacions. Es van rebre 124.000 
quilos d’aliments i productes 
bàsics, donats a través de di-
ferents iniciatives i col·labo-
racions, i es van adquirir, amb 
aportació pressupostària de 
l’Ajuntament, 169.000 quilos 
més d’aliment fresc, productes 
d’higiene i alimentació i bol-
quers per a nadons. Global-
ment, doncs, gairebé 300 to-
nes d’aliments i productes de 
primera necessitat gestionats, 
amb un lleuger increment de 
6 tones respecte l’any 2014. 
Riera va voler fer durant la 
seva valoració del balanç anu-

al del Banc un reconeixement 
al nodrid grup de voluntaris i 
al personal “que fan possible 
cada dia el seu bon funciona-
ment, a les nombroses inicia-
tives solidàries impulsades per 
entitats, comerços, empreses 
i particulars, que contribuei-
xen a mantenir-lo sempre ben 
aprovisionat”. 
Sílvia Grados, de Creu Roja, 
exposava que “podem estar 
ben orgullosos, ens hem con-
vertit en un referent per a 
d’altres ciutats. Existeix mol-

ta sensibilitat vers el Banc de 
Queviures, perque molta gent 
és conscient que la situació 
que viuen les famílies usuàries 
els pot tocar a ells en qualse-
vol moment”. Coral Vázquez 
(Càritas) donava molt valor 
“a les millores que s’han fet el 
darrer any, perque han contri-
buït a dignificar el lliurament 
d’aliments”. 245 famílies del 
total d’usuaris del Banc són 
derivats des de Càritas Inter-
parroquial. 
Recordem que el Banc de 

Queviures atén a persones 
i famílies en dificultat so-
cioeconòmica que estiguin 
empadronades al municipi 
i que no puguin cobrir amb 
els propis recursos les seves 
necessitats d’alimentació i hi-
giene. Hi arriben derivades 
directament des dels serveis 
socials de l’Ajuntament o bé a 
proposta de Càritas. El lot que 
es dóna a cada família consta 
d’uns elements bàsics comuns 
per a tothom i uns altres que 
cada família escull segons les 
seves preferències, bescanvi-
ant els punts de què disposa. 

Festa Solidària a l’Escola Pia
D’altra banda, aquests dies 
l’Escola Pia, com cada any, 
celebra una Festa Solidària i 
Familiar, amb una cadena de 
transport d’aliments recollits 
pels alumnes, que es fan arri-
bar “a mà” des de l’escola fins 
el Banc, ubicat a l’antic Hos-
pital. També es farà una ex-
hibició de tall de motoserres, 
amb l’elaboració d’escultures 
de fusta.
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D imecres saltava la 
sorpresa. El govern 
de la Generalitat do·

nava a conèixer la relació de 
persones i institucions guar·
donades aquest any amb la 
Creu de Sant Jordi. Una d’elles 
és un japonès,  Kikuro Tani. 
Els igualadins no li donaríem 
més importància, però resul·
ta que l’home diu tenir la seu 
de la seva empresa a Igualada. 
Una agència de publicitat ubi·
cada al barri del Sant Crist que 
no coneix ningú.
La Generalitat ha donat la mà·
xima distinció honorífica que 
es dóna a Catalunya a aquest 
empresari “per la seva con·
tribució a la difusió interna·
cional de la cultura catalana, 
especialment al Japó. Des del 
1986 promou i organitza la 
Diada de Sant Jordi en aquest 
país asiàtic. I també per la seva 
capacitat de bastir vincles eco·
nòmics, socials i culturals en·
tre les realitats japonesa, cata·
lana i espanyola. President de 
l’Associació Japonesa d’Amis·
tat amb Catalunya, també pre·
sideix la companyia de publi·
citat Shinto Tsushin Co, Ltd, 
que té oficina a Igualada”, diu 
el text oficial difós per la Ge·
neralitat.
Efectivament, l’empresa pu·
blicitària Shinto Tsushin està 

El misteriós cas del japonés “igualadí” a qui 
la Generalitat ha lliurat la Creu de Sant Jordi

Demà dissabte, Nit de Tapes 
al Mercat de la Masuca
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La seu de “l’agència de publicitat” de Kikuro Tani és al carrer Bisbe 
Robuster 17, una casa particular on no hi ha ni rastre del japonès. 

L’Associació d’Esclerosi 
Múltiple de l’Anoia, 
a la Setmana de la 
Solidaritat dels 
MaristesREDACCIÓ / LA VEU 

T al com es va anunciar 
fa uns dies, aquest dis·
sabte 16 d’abril es ce·

lebrarà la 1a Nit de Tapes del 
Mercat de la Masuca. A par·
tir de les 20h, tothom que hi 
vulgui assistir podrà degustar 
una selecció d’entre les més de 
cent cinquanta tapes que les 
parades i associacions gastro·
nòmiques participants hauran 
preparat especialment per a 
l’ocasió.  
La proposta, organitzada per 
l’Associació Gastronòmica i 
Cultural Vadefoodies, amb el 
suport de l’Associació de Boti·
guers del Mercat de la Masuca 
i la col·laboració del Departa·
ment de Comerç de l’Ajunta·
ment d’Igualada, pretén 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.  
“posar en valor el comerç lo·
cal i contribuir a la popula·
rització del mercat municipal 
com una instal·lació on es 
poden trobar diàriament pro·
ductes de proximitat i de gran 
qualitat” 
El jurat format per Josep Su·
carrats, Ada Parellada, Marc 
Castells i Manel Pla, escollirà 
dues tapes guanyadores entre 
tota la oferta gastronòmica.  
Des de les 20h fins a la mitja·
nit el #vademercat estarà ple 
d’actuacions musicals i espec·
tacle, trobareu el programa 
publicat al web de Vadefoodi·
es, així com als díptics infor·
matius que s’estan repartint 

arreu de la ciutat. Per a aquell 
mateix dia també hi ha pensat 
un concurs popular de foto·
grafia a través d’Instagram, les 
bases estan publicades al  web 
del Mercat de la Masuca.  
Els carrers de la Virtut i Joa·
quima Vedruna estaran tallats 
a l’alçada del mercat a partir 
de les 15h; cal recordar que el 
pàrquing interior del mercat 
també estarà obert.  
L’entrada al recinte és gratu·
ïta i aquests dies ja es poden 
comprar els tiquets per a les 
degustacions al preu anticipat 
de 6€ (5 tiquets). Els tiquets 
estan disponibles a les para·
des del mateix mercat i a al·
tres punts de la ciutat: Bitok, 
Carnisseria Gual, Sant Magí 
44 i Vinnart.  
“El 16 d’abril, viu el Mercat 
com mai ho has fet!” 
 

Desprès de la celebració de 
la 2a Jornada de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple de la Co·
marca de l’Anoia, els propers 
dies participaran a la “Setma·
na de la Solidaritat” del Col·
legi Maristes. Una setmana 
on es faran diferents activitats  
per sensibilitzar als alumnes 
sobre els refugiats i col·labo·
rant en el Projecte Fratelli de 
l’ONG SED. 
Cada tarda hi haurà una pa·
rada informativa de l’entitat, 
amb artesania i també de mo·
cadors de l’AEMA per tal de 
col·laborar amb l’associació. 
Serà del 18 fins el 21 d’abril, 
a la porta d’entrada a l’escola, 
de les 17:00h fins a les 17:45h.

Sessió del Fòrum 
Empresarial de la UEA, 
a Igualada

Seguint la línia de treball ini·
ciada aquest any amb l’objec·
tiu de conèixer de primera mà 
les necessitat i demandes de 
les empreses de la comarca, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
ha celebrat aquest dimecres el 
Fòrum Empresarial Anoia a 
Igualada.
Diverses empreses igualadines 
de sectors econòmics dife·
rents han participat en aques·
ta trobada, on s’han tractat 
problemàtiques i avantatges 
del territori, identificat els ac·
tius econòmics per potenciar, 
i esmentat les accions que cal 
prioritzar per dinamitzar l’ac·
tivitat econòmica i empresari·
al d’Igualada.
La manca de sòl industrial per 
ampliar negocis o atraure’n de 
nous, la falta d’oferta hotelera, 
les dificultats amb els prove·
ïdors de subministraments, 
són algunes de les problemà·
tiques en què es troben més 
sovint les empreses. Així ma·
teix, una de les dificultats més 
estesa i que ha ocupat bona 
part del dinar, ha estat el de 
trobar personal especialitzat 
en sectors com el metall, TIC, 
químic, pell, packaging, etc. 
Els  empresaris presents han 
manifestat que la formació 
actual no s’adequa amb les ne·
cessitats reals de les empreses. 
En aquest sentit, també s’ha 
posat sobre la taula la impor·
tància de recuperar la figura 
de l’aprenent.
Pel que fa als avantatges com·
petitius de tenir l’empresa a 
Igualada, els participants han 
destacat la proximitat amb 
Barcelona, la qualitat de vida, 
i el privilegi de tenir un actiu 
tant important com és la uni·
versitat. 
En el transcurs del dinar, ce·
lebrat al restaurant Sesolive·
res, també es s’ha apuntat que 
seria molt positiu per el Polí·
gon de Les Comes ubicar un 
espai logístic per els camions, 
i també potenciar sectors invi·
sibles però de pes a la comarca 
com per exemple el químic, 
packaging, metall o ceràmica.
En aquesta trobada també 
ha participart la regidora de 
Promoció Econòmica Àngels 
Chacón.
El Fòrum Empresarial és un 
espai de trobada i de relació 
entre les empreses amb la fi·
nalitat de conèixer de primera 
mà les inquietuds, necessitats i 
demandes de les empreses, tot 
establint vincles de col·labora·
ció entre els assistents.  

Kikuro Tani diu tenir 
una agència de publici-
tat a Igualada, al barri 

del Sant Crist, però 
l’adreça oficial és una 

casa particular i ningú 
ni l’ha vist ni ha sentit 

mai a parlar d’ell

Kikuro Tani.

registrada a Igualada. Oficial·
ment, la seva seu és al carrer 
Bisbe Robuster 17, al bell mig 
del barri del Sant Crist i en·
front mateix de la plaça cen·
tral del barri. Es tracta d’un 
habitatge, amb magatzem i 
dos pisos, sense cap referència 
a cap negoci. És una casa par·
ticular.
Preguntant pel barri, ningú no 
coneix cap empresari japonès. 
Ni l’han vist, ni n’han sentit a 
parlar mai. Després hem sabut 
que també hi ha una seu de 
l’empresa, més recent, al car·

rer Olot de Barcelona.
Trobar una imatge d’aquest 
senyor ha resultat una tasca 
quasi impossible. A la xarxa 
és impossible trobar·ne una, 
com no sigui fent servir el 

traductor de japonès. Llavors 
sí. En una de les imatges és a 
costat de l’expresident Jordi 
Pujol. Certament, tot plegat 
un misteri.

Kikuro Tani, a la dreta, fa uns anys, amb el president Jordi Pujol.
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El segon cas idèntic que s’ha 
fet públic en poques setmanes 
de diferència. La família cape-
lladina Prieto-Cornellà ha de-
nunciat també les condicions 
en què una mare que ha do-
nat a llum per cesària ha d’es-
tar-se a l’Hospital d’Igualada, 
una vegada donada d’alta, si 
vol quedar-se al costat del seu 
nadó en el cas que aquest con-
tinuï ingressat.
El pare de l’Hugo, el capelladí 
Abel Prieto, explicava fa uns 
dies a La Veu que la seva dona, 
Aroa Cornellà, va haver de 
passar per un part de 27 ho-
res, el passat 2 d’abril, “perquè 
els metges ens deien que no 
dilatava prou. Al final, el nen 
va néixer per cesària, perquè 
s’estava quedant sense líquid, 
i va patir una infecció. Li van 
donar antibiòtic, sèrum, i a 
l’inici tenia insuficiència res-
piratòria. Per això el nen va 
quedar ingressat a la Unitat de 
Neonats”. 
No així l’Aroa. La mare, al cap 
dels tres dies habituals en el 
cas d’un part per cesària, va 

Una altra família denuncia les condicions en què han d’estar-se 
a l’Hospital per atendre al seu fill acabat de néixer

La Fundació Blanquerna enviarà 300 estudiants 
cada any a fer pràctiques al 4D Health

obtenir l’alta. Havia de marxar 
de l’hospital. “El que passa és 
que no es podia treure llet del 
pit, i el millor era quedar-se 
per atendre el nen. Però la res-
posta va ser que el protocol 
obliga a marxar de l’habitació. 
Van haver de venir dos caps 
de planta, perquè jo no volia 
marxar”, diu l’Abel. 
“Entenc que hi ha un proce-
diment, però les persones no 
són com les matemàtiques. En 
tot pot haver-hi excepcions”, 
explica el pare. La  solució va 
ser un espai a la ludoteca de 
l’Hospital, on la mare havia 
de romandre “en unes condi-
cions que no són les adequa-
des per a una persona que ha 
estat operada fa menys d’una 
setmana”.
L’Abel ha volgut denunciar el 
cas “perquè això s’ha d’arre-
glar. No pot ser que un nadó 
no tingui dret a un acompa-
nyant. És absurd. No el tenen 
els adults? Per què un nadó 
no? A sobre, si et donen un 
racó on estar-te, sembla que et 
facin un favor. No hi ha dret”.
Tot i això, l’Abel i l’Aroa tenen 
paraules d’agraïment per a tot 
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L’Aroa Cornellà, en una sala de l’Hospital on passava la nit. / ABEL PRIETO

El Servei Català de 
Trànsit posarà un radar 
de tram a l’A-2, entre 
Jorba i Argençola

REDACCIÓ / LA VEU 

N ou “client” per al 
centre de simulació 
mèdica 4D Health. 

Mica en mica, destacades em-
preses i institucions s’apropen 
a aquesta instal.lació per a uti-
litzar-la. L’últim, la facultat de 
Ciències de la Salut de la Fun-
dació Blanquerna, vinculada a 
la Universitat privada Ramon 
Llull (URL).
Dimecres es va signar un con-
veni de col·laboració perquè 
els universitaris puguin rea-
litzar simulacions mèdiques 
al centre igualadí. El degà de 
la facultat, Màrius Duran, i el 
director general de la Funda-
ció Blanquerna Andreu Ibarz, 
ja havien estat dilluns al cen-
tre d’innovació per la salut 4D 
Health per assistir a una simu-
lació i conèixer de primera mà 
el potencial de les instal·laci-
ons.
Entre els objectius d’aquest 
conveni es troba el d’intensifi-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei Català de Tràn-
sit instal·larà aquest 
any nou radars de tram, 

tres d’ells a l’autovia A-2, un 
entre Argençola i Jorba. Serà 
el primer radar d’aquest tipus 
que s’instal·la  de manera per-
manent a l’Anoia, ja que en 
ocasions puntuals els Mossos 
n’han col·locat tant a l’A-2 
com a la C-15. Amb aquests 
radars, l’objectiu és aconse-
guir que es respecti el límit 
de velocitat, no només quan 
es passa pel punt exacte on hi 
ha el radar, sinó durant tot el 
tram entre els dos punts de 
control, que mesuren el temps 
que s’ha trigat en fer el recor-
regut. 
Actualment a Catalunya hi ha 
11 radars d’aquestes caracte-
rístiques en funcionament i 
el proper estiu es posaran en 
marxa 10 més, a més dels 9 
que s’han anunciat ara, amb 
una inversió total de 3,6 mili-
ons d’euros.

car les relacions entre la Uni-
versitat i el món professional, 
tant en l’àmbit de la recerca i 
la investigació científica i tèc-
nica, com en l’àmbit de la for-
mació teòrica i pràctica dels 
estudiants, els professionals i 
de la població en general.
A la compareixença conjunta 
celebrada aquest dimecres s’ha 
anunciat que la xifra d’estu-
diants que faran simulacions 
mèdiques serà d’uns 300 cada 
curs. Per l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, “aquest acord 
és un pas més per consolidar 
Igualada com a ciutat especia-
litzada en estudis universitaris 
en l’àmbit de la salut”. La pri-
mera tinent d’alcalde i direc-
tora executiva del 4DH Àngels 
Chacón ha agraït “l’obertu-
ra de mires de Blanquerna 
per introduir nous mètodes 
d’aprenentatge” i ha assegu-
rat que es treballarà amb més 
universitats, a més de la Uni-
versitat de Lleida amb qui el 
centre col·labora des dels seus 

inicis. Per la seva banda, el 
degà de la facultat Màrius Du-
ran ha destacat “la qualitat de 
les instal·lacions del 4DH i el 
lideratge, que el fan un centre 
de simulació únic” i s’ha mos-
trat convençut que la forma-
ció dels alumnes farà un salt 
importantíssim després de fer 
pràctiques al 4Dh, ja que els 
permetrà adquirir habilitats i 
competències que després po-
dran portar a la pràctica amb 
pacients reals.
El 4D Health ser inaugurat el 
març de 2015 i la seva posada 
en marxa va ser possible gràci-

es al suport d’un fons europeu 
d’innovació FEDER. Està ges-
tionat pel Consorci Sociosani-
tari d’Igualada, rep el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques, i hi col·laboren empreses 
punteres com Grífols. Malgrat 
que l’acord amb Blanquerna 
suposarà uns ingressos per 
al 4D Health, l’Ajuntament 
mostra un estrany secretisme 
per a informar dels “núme-
ros” d’aquest centre. “A final 
d’any ja ho explicarem”, va 
dir la tinent d’alcalde Àngels 
Chacón. 

el personal de la planta. “Són 
la glòria. No els puc donar un 
10, perquè ha de ser un 20”, 
diu la família. 

Resposta de l’Hospital
La direcció del Consorci Sani-
tari de l’Anoia ha explicat a La 
Veu que “tot i sent conscients 
de complir amb el protocol 
establert i que segueixen la 

gran majoria de centres de sa-
lut, en aquest cas vam decidir 
estudiar diferents alternatives 
per poder satisfer, en la me-
sura del possible, algun dels 
requeriments” de la família. 
Des de l’Hospital afegeixen 
que “finalment s’ha habilitat 
un espai perquè la mare que 
tingui un fill o filla a l’Àrea 
de neonats i vulgui quedar-se 

a prop del seu fill, disposi 
d’unes butaques reclinables 
per descansar. Recordem tam-
bé que dins de la Sala de neo-
nats existeix un petit espai res-
tringit per a l’alletament dels 
nadons. La Unitat de Neonats 
està oberta les 24 hores del dia 
per facilitar als pares i mares 
que puguin estar amb el seu 
nadó a qualsevol hora”. 
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Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
630670239 

olgajimenezmk@gmail.com
 www.olgajimenez.es

Col·laboració entre el prestigiós dissenyador 
Juanjo Oliva i Mary Kay, companyia número 1 
en venda directa de cosmètica a Espanya

Juanjo Oliva es un dels 
dissenyadors de més 
prestigi i projecció in-
ternacional. És figura 
imprescindible a la fas-
hion week, col·labora 
amb el Corte Inglés y 
compta amb nombro-

sos guardons a la seva 
afiançada trajectòria.
Perquè bellesa i moda 
sempre van unides i 
perquè la Consulto-
ra de Bellesa de Mary 
Kay és una dona so-
fisticada, real, natural 

i elegant Juanjo Oliva 
ha creat per ella el Ga-
llery Bag, inspirat en 
una galeria d’art i en 
les paletes d’ombres de 
MaryKay

L’Empresària Nacional Independent  de Mary 
Kay, la igualadina Olga Jiménez comparteix 
avui els principals èxits de Mary Kay
• L’Any 1963 Mary Kay 
va ser fundada a Dallas, 
Texas

• La companyia arriba a 
Espanya l’any 1992

• Actualment està 
present a més de 35 
mercats internacionals 
i compta amb 3,5 mi-
lions de Consultores de 
Bellesa Independents 
de Mary Kay

• Mary Kay forma part 
de l’Associació espan-
yola de venda directa, 
que vetlla per les bones 
pràctiques del sector

• L’any 2014 Mary Kay 
va ser la companyia 
NÚMERO 1 en venda 
directa de Cosmètica a 
Espanya

• Compta amb més de 
1200 patents de pro-
ductes, tecnologia i em-
balatge

• Existeixen més de 200 
cotxes roses Mary Kay a 
les nostres carreteres

un llibre que recull en-
tre d’altres les històries 
de Bill Gates, Henry 
Ford o Walt Disney

• L’abril del 2015 Olga 
Jiménez es va con-
vertir en la primera 
Empresària Nacional 
catalana i la seva Àrea 
compta amb 5000 
Consultores, 80 Em-
presàries i 20 conduc-
tores del cotxe rosa

“ Quan em pregunten en què consisteix la meva professió 
sempre dic que les Consultores de Bellesa Independents 
de Mary Kay ens dediquem a dues coses: ensenyem a les 
persones a sentir-se maques per fora (la qual cosa augmenta 
la seva autoestima i les fa sentir importants) i a guiar, amb 
la nostra experiència i exemple, carreres professionals 
il·limitades on l’èxit depèn de cadascú. Tot això basat 
en la venda d’un producte d’una gran qualitat que 
ja ocupa un lloc d’honor al tocador de moltes cases 
d’Igualada, l’Anoia i Catalunya i que s’ofereix amb 
un servei personalitzat, una garantia del 100% de 
satisfacció i un preu competitiu”

                              Olga Jiménez
 

• Mary Kay Espanya 
compta amb 45.000 
Consultores

 • Mary Kay proporcio-
na formació i orienta-
ció gratuïta a Consul-
tores de Bellesa

• Mary Kay Ash és 
l’única dona que apa-
reix al llibre Forbes de 
les millors històries em-
presarials del segle XX, 

Si desitges concertar una classe gratuïta de cura de la pell 
o maquillatge o informar-te sobre l’oportunitat de ser 

Consultora de Bellesa Independent contacta amb la teva 
Consultora o, si no la tinguessis, amb:
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L ’Agrupació Local dels 
Socialistes d’Igualada 
ha renovat la seva di-

recció per “fer un relleu ge-
neracional al capdavant del 
partit i renovar el projecte del 
PSC amb la mirada posada a 
les eleccions municipals del 
2019”. D’aquesta manera s’ha 
creat un grup de treball en 
el qual la mitjana d’edat dels 
seus membres ronda els 30 
anys, hi ha paritat entre ho-
mes i dones i en formen part 
tant militants socialistes com 
persones independents que 
s’han sumat al projecte.
En assemblea, els militants i 
simpatitzants socialistes, que 
a Igualada són prop de cent, 
han escollit Quim Roca com 
a primer secretari i Clara Ca-
sares com a secretària d’orga-
nització. Roca, de 28 anys, és 
economista i va ser regidor de 
l’Ajuntament el darrer man-
dat i membre de la llista mu-

La nova direcció del PSC 
Igualada, amb Quim 
Roca i Clara Casares

Nodrida representació de militants 
anoiencs a l’Assemblea Nacional d’ICV

nicipal de l’any passat i Casa-
res, de 21 anys, és estudiant de 
dret i també formava part de 
la candidatura.
Segons la formació política, “el 
grup de treball no es vol cen-
trar en les cares ni en els noms, 
sinó que principalment el que 
prioritzarà ara és una tasca 
per oferir un projecte d’es-
querres, progressista i socialis-
ta per Igualada tot ubicant la 
formació en el centre-esquer-
ra igualadí amb vocació ma-
joritària i de govern. Alhora, 
es vol que sigui un projecte 
obert i permeable a tot igua-
ladí amb un esperit incofor-
mista i amb ganes de proposar 
un futur millor per la ciutat. 
Totes les persones que formen 
part d’aquest grup de treball 
s’han compromès a repensar 
i posar al dia el projecte soci-
alista perquè esdevingui l’eina 
de canvi i alternativa que la 
ciutat necessita de cara a les 
eleccions de l’any 2019”. 
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Clara Casares i Quim Roca. 
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Iniciativa per Catalunya 
Anoia ha participat amb 
una delegació de 13 per-

sones a la 11a Assemblea Na-
cional de la Formació que ha 
tingut lloc a les Cotxeres de 
Sants de Barcelona, el passat 
cap de setmana 9 i 10 d’abril.
El tret de sortida de l’As-
semblea va ser la defensa de 
l’informe de gestió de Joan 
Herrera i Dolors Camats que 
han passat el relleu a la nova 
coordinació nacional, encap-
çalada per David Cid, Marta 
Ribas i Ernest Urtasun. Du-
rant la jornada de dissabte es 
van viure moment emotius 
de reconeixement i agraï-
ment a la dedicació política 
d’aquests darrers anys dels 
fins ara màxims responsa-
bles polítics de la formació.
Amb el lema Iniciativa per 
Guanyar, l’Assemblea ha 
aprovat del nou full de ruta 

de la nova direcció amb el 
suport del 97% dels 650 de-
legats i delegades. Una full de 
ruta que passa per l’estratè-
gia de la suma i la confluèn-
cia  per engrandir  un espai 
polític d’esquerres, l’aposta 
per la necessitat d’impulsar 
un acord nacional pel Refe-
rèndum, així com per la rei-
vindicació del rescat social 
en la  lluita contra les desi-
gualtats.
L’Assemblea també ha servit 

per escollir la nova Comissió 
Executiva, l’equip que di-
rigirà el dia a dia de l’orga-
nització, i del qual continu-
arà formant part la regidora 
montbuienca Coral Vázquez, 
i el nou Consell Nacional, el 
màxim òrgan de decisió en-
tre assemblees i que comp-
tarà amb la presència de la 
mateixa Coral Vázquez, del 
coordinador comarcal d’ICV 
Eusebi Alonso, i de Marcel 
Mateu. 

Delegació de l’Anoia, amb els nous coordinadors nacionals.

La CUP fa un estudi on demostra que 
la ciutat té una gran activitat cultural
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M és de 1.100 activi-
tats culturals l’any 
confirmen que 

Igualada és una ciutat amb 
una activitat cultural nota-
ble, lluny d’aquell antic tòpic 
de “a Igualada no s’hi fa mai 
res”. Exposicions, concerts, 
xerrades i conferències, teatre 
i cinema, tallers... omplen la 
ciutat amb una oferta diversa 
que permet, de mitjana, tenir 
3 activitats al dia entre les que 
triar. 
Aquestes són les dades del 
recompte que la CUP ha ob-
tingut servint-se dels contin-
guts publicats al llarg de 2015 
per les dues agendes culturals 
de referència a la ciutat: La 
Boixeta Cultural, editada per 
l’Ajuntament; i La Cultural, 
d’iniciativa privada. Segura-
ment, matisen, d’activitats 
se’n fan d’altres que no són 
anunciades en cap de les dues 
publicacions. 
Pel que fa a l’Escorxador, 
com van denunciar el passat 
febrer, de les 10 activitats ce-
lebrades només 2 van ser cul-
turals, representant el 0,18% 
del total anual de la ciutat.

La Biblioteca i l’Ateneu, 
els grans formiguers
Si bé moltes d’aquestes activi-
tats compten amb l’impuls de 
l’administració (destacant els 
esdeveniments de gran for-
mat com el Fineart, la Mos-
tra o l’Anòlia), més del 60% 
de les activitats neixen de la 
iniciativa de les entitats o dels 
agents privats. En els darrers 
anys sovint ha estat el teixit 
associatiu qui ha sabut supe-
rar els buits i mancances exis-
tents, amb imaginació i molta 
voluntat, per tal de completar 
l’oferta cultural de la ciutat.
Pel que fa als espais que acu-
llen aquestes activitats, d’en-
tre els equipaments públics 
en destaca la Biblioteca (amb 
programació estable pròpia) 
seguida del Teatre de l’Ateneu 
(amb un ús mixt entre les ad-
ministracions i les entitats). 
Quant als privats, els més 
actius són l’Ateneu Igualadí 
(com a epicentre d’activitats 
que realitzen moltes entitats), 
el Teatre de l’Aurora (amb 
una programació estable i 
molt diversa) i els diferents 
locals privats que ofereixen 
una oferta musical continu-
ada.
Reptes i dificultats
Les xifres obtingudes també 

reforcen alguns elements de 
preocupació, segons la CUP, 
com la saturació d’alguns es-
pais culturals col·lapsats d’ac-
tivitat. Un espai de gran capa-
citat com el Teatre Municipal 
de l’Ateneu, per exemple, 
acull moltes activitats (teatre, 
música, cinema...) però amb 
grans limitacions de calen-
dari i amb dificultats per a 
moltes entitats (sobretot les 
musicals) no només per rea-
litzar-hi actes sinó també per 
assajar-hi els espectacles.
També mereix ser ressaltada 
la programació musical de 
diferents locals privats, que 
han de fer front a nombroses 
traves per poder desenvolu-
par-se degut a que es trac-
ta d’una activitat sovint no 
prou reconeguda i respectada 
per l’administració d’acord a 
la valuosa aportació que pro-
mou i a les necessitats espe-
cífiques que requereix. De la 
mateixa manera, moltes de 
les activitats realitzades en 
l’espai públic han de fer front 
a importants necessitats i li-
mitacions logístiques o tem-
porals a les que l’adminis-
tració no és prou sensible, tal 
com lamenten moltes enti-
tats, que en són les principals 
impulsores.
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E l grup tèxtil Inditex 
inaugura avui diven-
dres al matí la seva 

botiga de Massimo Dutti a 
Igualada, al carrer de Custiol 
9. Es tracta d’una botiga de la 
cadena d’integració socio-la-
boral for&from, amb la col.
laboració de la cooperativa 
Moltacte. 
Creada fa 14 anys, aquesta in-
sígnia compta, amb el d’Igua-
lada, amb deu establiments, 

Inditex inaugura avui la 
seva botiga de Massimo 
Dutti for&from a Igualada

dóna feina en total a més de 
70 persones, factura 5,3 mili-
ons d’euros i assoleix un be-
nefici de 475.000 euros.
Aquesta cadena, segons expli-
ca la multinacional, la porten 
persones amb discapacitat, 
tant física com intel·lectual, 
que treballen amb el mateix 
grau d’exigència que la resta 
d’empleats d’Inditex i amb 
el seu esforç són capaços 
d’aconseguir uns beneficis 
que van directes a finançar 
projectes socials. 
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L ’edició de 2016 de les fi-
res bianuals Maqpaper 
i Energètica ha servit 

per constatar la revifada de la 
indústria paperera, un sector 
que havia patit la crisi amb 
molta virulència. Visitants i 
expositors de les fires han fet 
un balanç satisfactori i han 
posat l’accent, precisament, en 
el fet que la majoria d’empre-
ses tornen a invertir després 
d’anys de no poder-ho fer i 
fins a quin punt això ha donat 
sentit i vitalitat a aquesta fira 
internacional que se celebra a 
Igualada des de fa ja nou edi-
cions.
Fira d’Igualada fa una valo-
ració molt positiva d’aquesta 
edició, que ha atret 242 mar-
ques expositores (principal-
ment subministradors per a 
la indústria de la cel·lulosa, 
el paper i el cartró ondulat) 
i més de 600 visitants, la ma-
joria provinents de diversos 
punts de l’Estat espanyol, 

Maq&Paper i Ecoenergètica constaten 
l’evolució positiva del sector paperer

però també han viatjat fins a 
Igualada per assistir a les fires 
persones d’Estats Units, Ale-
manya, França, Àustria, Itàlia 
i Finlàndia.
Visitants i expositors han va-
lorat també l’altíssim nivell 
de les nou ponències que han 
tingut lloc en el marc de la fira, 
i que han tractat temes tan di-
versos com l’eficiència ener-
gètica, la revalorització dels 
residus industrials o el futur 
del paper. Gairebé 400 perso-
nes han assistit a les conferèn-
cies i taules rodones, que han 
servit per reafirmar Maqpaper 
i Energètica com un punt de 
trobada del sector i un espai 
per fer networking i intercan-
viar experiències. Maqpaper 
és l’única fira estatal del sec-
tor i cada dos anys demostra 
la seva altíssima capacitat de 
convocatòria.
En el decurs del certamen, 
Fira d’Igualada va lliurar tres 
reconeixements a les papere-
res més destacades. En primer 
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Maq&Paper va acollir les empreses més importants del sector. / FI

lloc, Maties Gomà-Camps va 
recollir el premi en nom de 
l’empresa Gomà i Camps, per 
la seva capacitat de mantenir 
la estructura del grup familiar 
i estar present al mercat inter-
nacional. El segon guardó va 
ser atorgat a Papresa, per ser 
la paperera més longeva que 
produeix paper de premsa a 
l’Estat. Iñaki Sánchez, director 
general de Papresa va recollir 
el reconeixement. L’últim re-
coneixement va ser per Euro-
pac, per la seva exitosa histò-
ria d’inversions en les plantes 
d’Espanya, Portugal i França. 
Va recollir el premi Oliver 
Hasler, director general.
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D ivendres es va pre-
sentar UEA Inquie-
ta, una comissió de 

la Unió Empresarial formada 
per un grup de persones, ma-
joritàriament dones, actives, 
amb ganes de treballar  i de 
canviar la visió del món em-
presarial.
Davant una setantena d’assis-
tents. el president de la UEA, 
Blai Paco, es va mostrar satisfet 
de la importància de comptar 
amb una comissió com UEA 
Inquieta a l’entitat, i de tenir 
una Junta participada per do-
nes, tot i que en minoria. “Era 
un objectiu que em vaig plan-
tejar com a president, i l’he 
complert, tot i que no ha estat 
fàcil”, afirma Paco. Assegura 
que “quan intentes incorporar 
dones a la Junta i no ten surts 
vol dir que has d’actuar”. 
Stephanie Marko, en repre-

sentació de la comissió, va 
explicar què és i per què neix 
UEAInquieta, va definir la si-
tuació de desigualtat del mer-
cat laboral, “on per cada euro 
que guanya l’home, la dona 
només n’obté 80 cèntims”. 
També va exposar algunes de 
les causes per les que existeix 
aquesta situació de desigual-
tat, i el conflicte de valors que 
tenen la majoria de dones da-
vant de grans temes com és la 
família i el camp professional.  
L’acte va comptar amb Anna 
Mercadé, Directora de l’Ob-
servatori Dona, Empresa i 
Economia, qui va oferir la 
conferència amb el títol: Dona 
i Empresa al s.XXI. Mercadé 
va animar a tothom, homes i 
dones, a treballar plegats per 
assolir la paritat a les empre-
ses. “Cal ser valents i fer un pas 
endavant pel bé de la societat. 
Implicar-nos i fer accions per 
mirar de canviar la realitat”.  

UEA Inquieta reforça 
a la dona empresària

NOCES D’OR 2016 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que 
enguany celebrin les NOCES D’OR i que no hagin 
contactat ja amb l’Ajuntament, que ho facin al telè-
fon 93 803 19 50 Ext. 537, o bé poden adreçar-se 
personalment per a inscriure’s al departament de 
Protocol, abans del dia 10 de maig, per tal d’invi-
tar-los formalment a l’homenatge que es durà a 
terme el dijous, dia 26 de maig, dins dels actes de la 
Setmana Gran 2016.

Igualada,  abril de 2016

Ajuntament d'Igualada

Vols conèixer la nostra Llar d’infants i 
gaudir d’un matí en família?

Obrim les portes de la Llar per mostrar-te la nostra manera 
d’entendre l’educació dels més petits.

Per infants de 0-2 anys i les seves famílies:
Dissabte 16 d’abril Taller “Juguem amb la llum” 

Dissabte 7 de maig Taller “Jocs de falda i músiques”

Cal preinscripció prèvia a: 
http://www.escolaateneuigualadi.cat/dissabtesfamilia/

També pots concertar entrevistes personals
per conèixer l’Escola:

T. 938030406  /  escola@ateneuigualadi.org

www.escolaateneuigualadi.cat
Carrer Esquiladors, 13  /  Carrer Sant Pau, 9

08700 IGUALADA



Molta gent a la caminada “Amb el cor” a Igualada 
per conÈixer com s’utilitzen els desfibril.ladors
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Lliurament del guilleume commemoratiu al Sr. Ton Mª Cortés. 
D’esquerra a dreta: Ramon Castilla, Ton Mª Cortés, 

Joan Isart, Toni Font i Toni Alcoberro. 

InQuiet, Cansaladeria 
Piqué i Abacus, millors 
aparadors de La Mostra
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U n total de 71 comer-
ços han participat 
aquest any en el con-

curs d’aparadors comercials 
de La Mostra, convocat per 
quart cop per l’Ajuntament. 
El jurat del concurs ha es-
tat format per Eva Galtés, de 
La Xarxa d’Igualada, Xavier 
Mula, representant de l’Es-
cola Municipal d’Art Gas-
par Camps, Carmina Orgué 
i David Reina, representant 
Disseny=Igualada i Jaume 
Sendiu, professor del departa-
ment d’Arts de l’Institut Joan 
Mercader. El primer premi 
(500€) ha estat per a l’apara-
dor d’inQuiet. Aquest local va 
obrir l’any 2014 i està situat al 
carrer de la Torre, 36. 
El segon premi (300€) del 
concurs ha estat per la can-
saladeria i xarcuteria Piqué, 
situada des de 1962 al c/ Sant 
Magí, número 5. El tercer pre-
mi -una campanya publicità-
ria a Ràdio Igualada- ha estat 
per la llibreria cooperativa 
Abacus, situada al c/ Santa 
Caterina, 22. 
Els setanta-un comerços han 
estat Inèdit, El Cullerot, Dik-
tons & Lula, Javier Simorra, 
Lula Outlet, Moda Íntima 
Glòria, Nins, Marathon Es-
ports, Igualada Vintage Heri-
tage, Torrents Arquitectura, 
Viatges Eurocar, Llegim...? 
Llibreria, Bureau Vallée, Les 
Confeccions, Franquesa, El 
Saüc, Pastisseria Pla, Trencat-
closques, Cistelleria Farrés, 
Casa Victòria, La Guspira, Re-
fan, Perfumeria A Cal Gaspar, 
Shana, Joieria Llucià, Caro 
Cuore, Behatti Outlet, Tatin, 
Camiseria Vidal, Pastisseria 
Fidel Serra, Agro Igualada, 
Jordi Pons, La Bona Esparde-
nya, Giralt, Mima, La Botigue-
ta, Cal Perico, Moskids, Alfil.
be, Roger Llaminadures, MC 
Born, Joieria Martí, Hidramar 
Natura, Sara Castells Joiera, 
D’Arau, Monetti, Plec - Jordi 
Renom, Pedraforca Intersport, 
Igualavins, Opticalia Iguala-
da, 21Botons, Brodadets, Tres 
Unces, Pesca Salada Filomena, 
Roig Fotògrafs, Joguines Faro, 
Forn Pujó, Perruqueria i Es-
tètica Carol i Mònica, Joieria 
Rosich, Le Petit Point, Viatges 
Llaspa Tours, Els Fogons de 
l’Anoia, Vinnart, Petit Hort, 
Snow Fun, Perruqueria So-
teras, Texpi i Moda Comple-
ments de Dona. 
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D ivendres passat,  8 
d’abril de 2016, s’ha 
celebrat a Igualada 

la caminada anual en com-
memoració del Dia Mundial 
de l’Activitat Física. Aquesta 
caminada “Amb el cor” ha es-
tat liderada per professionals 
de l’EAP Igualada Urbà amb 
la col·laboració del Grup Im-
pulsor dels Dies Mundials 
d’Igualada (GIA), integrat per 
diferents entitats de la ciutat. 
La iniciativa forma part del 
conjunt d’activitats que orga-
nitza l’ICS a la comarca per fer 
promoció de la salut.  
Igualada ha esdevingut una 

ciutat cardiosaludable amb 
la instal·lació de desfibril·la-
dors a l’abast de la ciutadania, 
tant en equipaments públics 
concorreguts com a la via 

pública. És per aquest motiu 
que aquest any s’ha fet una 
ruta urbana amb una parada 
en un dels equipaments que 
disposa de desfibril·lador, on 

s’ha explicat el funcionament 
d’aquest aparell als partici-
pants. A la caminada, hi han 
assistit 45 persones que han 
recorregut 8 quilòmetres. 

Passejada de la gent gran d’Igualada per Mediona
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E l passat dimecres, 6 
d’abril, es va celebrar 
la tercera trobada del 

grup 9 del Cicle de Passejades 
per a la Gent Gran, que impul-
sa la Diputació de Barcelona. 
La ruta va arrencar al polies-
portiu de Sant Joan de Medio-
na i va transcórrer per camins 
en bon estat i sense grans des-
nivells prop de la riera. 
Els passejants d’Igualada, Lli-
çà d’Amunt i Mediona van 
visitar el castell d’aquest mu-
nicipi, que formava part del 
comptat de Barcelona i que 
està catalogat com a Bé Cul-

tural d’Interès Nacional per 
la Generalitat de Catalunya. 
Després dels vuit quilòmetres, 

els participants van dinar i ba-
llar plegats. La següent passe-
jada serà la cloenda del cicle i 

tindrà lloc a Torelló el dia 11 
de maig.

Festa patronal del Gremi de Fusters
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El passat 8 d’abril, el Gremi 
de Fusters de l’Anoia, per ce-
lebrar la festa del seu patró, 
Sant Josep, va organitzar el 
tradicional Sopar de Germa-
nor. Enguany es va fer el sopar 
al Racó del Traginer i es va fer 
una visita prèvia al Museu del 
Traginer, en la qual van poder 
constatar la importància de 
l’ofici artesanal de fuster en el 
món del transport.
L’acte va comptar amb l’as-
sistència de prop de 30 perso-
nes i es va retre homenatge a 
l’agremiat Ton Mª Cortés que 
es jubila aquest any 2016, fent-
li lliurament del guilleume 
commemoratiu. La vetllada 
va ser molt emotiva i tots els 

assistents van destacar el bon 
ambient existent. 
El President, Toni Font, va 
agrair especialment la feina 
feta pel Ton Mª Cortés durant 
tot el temps que ha format 
part de la Junta del Gremi.
En el transcurs del sopar tam-
bé es va realitzar un sorteig 
dels obsequis donats de forma 
desinteressada per patrocina-
dors i col·laboradors del Gre-
mi.
La celebració de la festivitat 
de Sant Josep es una tradició 
del Gremi. En anys anteriors, 
a part dels àpats de germa-
nor, també s’havien fet visites 
culturals a les Escoles Profes-
sionals Salesianes de Sarrià, 
al Monestir de Sant Cugat del 
Vallès, a Món Sant Benet, ...
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E l passat divendres 1 
d’abril, 18 del 40 alum-
nes de primer grau 

d’Infermeria del Campus Uni-
versitari d’Igualada que depèn 
de la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia de Lleida, van 
acabar les pràctiques a l’Hos-
pital d’Igualada. 
Van estar-hi quatre dies, amb 
un total de  30 hores, on els es-
tudiants van poder participar 
en les tasques d’infermeria a 
les unitats de Medicina Inter-
na, Cirurgia general, Cirurgia 
Traumatològica i Ortopèdica, 
Unitat Geriatria d’Aguts i el 
CAP Igualada Nord.
Cal ressaltar la satisfacció del 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia de poder participar en la 
formació dels futurs profes-
sionals d’infermeria i això és 
gràcies al compromís i col·la-
boració del propi personal 
d’infermeria que és qui fa la 
formació. 
Els alumnes han puntuat com 
a excel·lent la formació rebu-

Estudiants d’Infermeria 
d’Igualada acaben 
pràctiques a l’Hospital

da i s’han sentit molt satisfets 
de l’acollida per part de tot el 
personal del centre. 
El fet de poder formar a futurs 
professionals en el camp de la 
infermeria a la nostra comar-
ca, des de l’acord de col·labo-
ració entre la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de Lleida,i 
el Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, és un important assoliment 
que, en certa forma, a la nos-
tra ciutat, s’havia perdut des 
del 1980. 
Recordem que la unitat do-
cent de la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de Lleida 
s’ubica al Campus Universita-
ri d’Igualada des del setembre 
passat.
Actualment s’imparteix el 
primer curs de Grau d’Infer-
meria, del que s’han cobert les 
40 places disponibles.
Aquests alumnes han de fer 
un total de 90 hores de rotació 
entre els diferents dispositius 
sanitaris de la comarca, aten-
ció primària, sociosanitària, 
residencies i atenció d’aguts.
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Curs a Igualada 
Comerç sobre fiscalitat

Igualada Comerç i la Confede-
ració de Comerç de Catalunya 
han programat un nou curs de 
formació, totalment gratuït. 
Es tracta de Fiscalitat i Altres 
Obligacions per a Empresari i 
Autònoms amb un total de 15 
hores lectives. 
L’objectiu del curs és que tot 
empresari o treballador pu-
gui ser capaç d’entendre de 
manera general la situació 
fiscal pròpia i de l’empresa. El 
ponent serà Jordi Sanglas de 
Alba, llicenciat en economia, 
censor jurat de comptes i as-
sessor d’empreses en l’àmbit 
docent a la URV, UDG i UPF.                                                                 
L’horari serà el dimarts i di-
jous de 15.00 a 17.00 h, a par-
tir del 2 de maig. La data límit 
d’inscripcions és el 26 d’abril.

L’1 de maig, sortida de 
Mans Unides a la 
Passió d’Esparreguera

Mans Unides i el Teatre de la 
Passió d’Esparreguera han fet 
una col·laboració que consis-
teix en que el  40% del preu de 
les entrades per veure la Passió  
està destinat a Mans Unides 
per finançar els projectes que 
porta a terme.  Des d’Iguala-
da organitzen un autocar per 
anar-hi.  El preu de l’entrada, 
autocar  i dinar  és de 33 euros.
Per tal d’apuntar-vos  cal que 
truqueu  als telf.. 93 803 21 
33 (Eusebia)  i   93 803 31 20 
(Maria Dolors) abans del dia  
25 d’abril.  La sortida serà el 
dia 1 a 2/4 de 9 del matí , re-
alitzant l’atobus dues parades 
a les estacions “Vella” i “Nova”.

Curs de monitors de 
lleure a Creu Roja

Creu Roja Anoia organitza 
una nova edició del curs de 
monitors/es de lleure infantil 
i juvenil. Es durà a terme del 
27 de juny al 29 de juliol de 
dilluns a divendres, de 9.00 h 
a 14.00 h i també dimarts i di-
jous de 16.00 h a 18.30 h. 
L’únic requisit per fer el curs és 
tenir 18 anys complerts en el 
moment d’inscriure’s. El preu 
és de 250 euros i consta de 150 
h lectives en modalitat pre-
sencial i 160 h de pràctiques.  
Un cop superat tot el procés 
formatiu s’obtindrà un Diplo-
ma i el Carnet de Monitor/a 
d’activitats de lleure infantil i 
juvenil.  Les inscripcions estan 
obertes fins al 8 de juny. Més 
info al tel. 93.803.07.89.

ES BUSCA ASSESSOR/A 
COMERCIAL

Es busca assessor/a comercial experimentat/da  
i dinàmic/a. 
Captació, assessorament i fidelització de clients. 

Es valorarà bona presència i un mínim de 2 
anys d'experiència com a venedor/a. 
Imprescindible vehicle propi. 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu: 

info@talentiagestio.com



L’Oficina Jove de l’Anoia or-
ganitza, el proper 21 d’abril, 
una xerrada sobre tots els ser-
veis que ofereix l’Assessoria 
de Mobilitat Internacional 
de l’Oficina Jove de l’Anoia:  
Erasmus +, intercanvis juve-
nils, formacions internaci-
onals, Servei de Voluntariat 
Europeu, treballar a l’estran-
ger, treball de temporada, di-
ferents voluntariats (de curta, 
mitjana i llarga durada), esta-
des solidàries, viatjar de forma 
col·laborativa i econòmica, 
etc. 
L’objectiu és informar i resol-
dre els dubtes i les inquietuds 
de les persones joves, i/o de 
les seves famílies, relacionats 
amb temes de mobilitat in-
ternacional. Es farà un repàs 
a  totes les opcions que tenen 
els joves per viure una experi-
ència a l’estranger i com se’ls 
pot acompanyar des del servei 
d’assessoria de mobilitat in-
ternacional.
La xerrada anirà a càrrec de les 
mateixes responsables de l’ofi-
cina i tècniques en Mobilitat 
Internacional.
La xerrada tindrà lloc el proper 
dijous 21 d’abril a les 16:00h al 
Campus Universitari d’Igua-
lada. Per més informació po-
deu trucar a l’Oficina Jove de 
l’Anoia: 93.805.15.85 etx. 4 o 
enviar un correu electrònic a: 
anoia@oficinajove.cat.
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Un grup d’estudiants 
francesos participen en 
el Màster d’Enginyeria 
del Cuir a Igualada

Aquest dilluns, 11 d’abril, la 
primera tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament, Àngels Chacón, 
ha rebut al consistori un grup 
d’estudiants francesos que 
participen al Màster en Engi-
nyeria del Cuir que s’impar-
teix al Campus Universitari 
de la capital de l’Anoia. Són 
24 alumnes de l’escola d’engi-
nyeria iTech de Lyon, un dels 
centres de referència en aquest 
país pel que fa a la investiga-
ció i la formació universitària 
relacionades amb la pell, el 
tèxtil, el plàstic i la química. 
Acompanyats de dos profes-
sors, durant aquesta setmana 
fan classes teòriques i pràcti-
ques al Campus i visiten ado-
beries igualadines.

Avui, xerrada a l’Espai 
Cívic Centre sobre els 
refugiats de Síria

L’Espai Cívic Centre d’Igua-
lada acull avui divendres, 
15 d’abril, a les 19:30h, una 
xerrada titulada Lesbos, por-
ta d’entrada... a on?, un acte 
proposat pel voluntariat de la 
ciutat i impulsat per Igualada 
Solidària, amb el suport del 
departament de Cooperació 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
La conferència anirà a càrrec 
de Juanjo Tarrés, expert en 
logística humanitària i treba-
llador d’Oxfam Intermón, i 
comptarà també amb el tes-
timoni de cooperants iguala-
dines que han estat deu dies a 
l’illa grega de Lesbos.

Exposició i xerrada 
d’Amnistia 
Internacional

El grup de l’Anoia d’Amnis-
tia Internacional Catalunya 
(AIC) inaugura avui diven-
dres a l’Ateneu l’exposició 
“Contra vent i marea” sobre 
testimonis de refugiats i orga-
nitza una xerrada amb Albert 
Roma, activista i socorrista de 
la ONG Proactiva Open Arms. 
La xerrada es farà el 22 d’abril 
a les 7 de la tarda, al mateix 
Ateneu.
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L es principals instituci-
ons de promoció turís-
tica de Catalunya van 

visitar l’Anoia i van conèixer 
de primera mà algunes de les 
propostes turístiques de la co-
marca. La trobada va tenir lloc 
el passat 31 de març de la mà 
d’Anoia Turisme del Consell 
Comarcal, entitat amfitriona 
i organitzadora de la jorna-
da. L’objectiu de la Fam Trip 
–nom amb què es denominen 
aquestes trobades d’especia-
listes en turisme- era la difu-
sió del patrimoni i serveis de 
la comarca entre alguns dels 
agents més influents en la pro-
moció turística de Catalunya. 
Així, representants de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme, de 
Barcelona és Més, de Barcelo-
na Turisme i de l’Agència Ca-
talana del Patrimoni Cultural 
van ser acollits per un equip 
de tècnics i polítics del terri-
tori que els van acompanyar 
durant tot un dia de visites 
culturals. 
La trobada va començar al 
Centre de Restauració i In-
terpretació Paleontològica 
(CRIP) d’Hostalets de Pierola 
amb una visita guiada a l’ex-
posició «Els Hostalets de Pie-
rola, una finestra al Miocè» i 
posteriorment, van esmorzar 
productes de la comarca a 

Els principals promotors turístics 
del país visiten l’Anoia

l’Alberg de Can Roviralta. Se-
guidament, van traslladar-se 
a Capellades per visitar el 
Museu Molí Paperer i a con-
tinuació van poder degustar 
“l’arròs paperer” al Restaurant 
Camí del Castell”. En acabar 
van visitar el Castell de Clara-
munt, on van poder fer ús de 
l’app “Anoia, terra de castells” 
que ben aviat en presentarà en 

Xerrada al Campus 
per a joves que vulguin 
tenir una experiència a 
l’estranger

públic, una aplicació mòbil 
que guia i informa el visitant 
sobre 3 rutes de castells que 
disposa la comarca. 
Aquesta Fam Trip forma part 
de la bateria d’accions de re-
lacions públiques  que desen-
volupa Anoia Turisme, l’òrgan 
del Consell Comarcal encar-
regat de la promoció turística 
del territori.

SORTEIG
UN VAL DE 100 € PER A LA 

REPARACIÓ DE XAPA I PINTURA 
DEL SEU COTXE (VÀLID DURANT EL 2016)

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 
�txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 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)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

 ENTRADES
 PER A  

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).  

SORTEGEM

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

I.H.C.
2
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L a UEA va ser la seu dels 
primers treballs de la 
Comissió d’infraes-

tructures en telecomunica-
cions, un dels quatre grups 
de treball que elaboren el Pla 
d’Acció de Dinamització de 
Polígons d’Activitat Econòmi-
ca del Penedès, promogut per 
la Fundació ProPenedès, com 
a continuïtat del Pla Estratègic 
Penedès 2015. 
Amb aquest projecte, la Fun-
dació Pro-Penedès vol millo-
rar la competitivitat dels po-
lígons d’activitat econòmica 
de l’àmbit Penedès per tal de 
retenir les empreses que hi ha 
i atraure’n de noves amb la fi-
nalitat de generar ocupació. 
La sessió de treball s’ha cen-
trat en identificar les proble-
màtiques que hi ha als polí-
gons industrials en relació a 
les infraestructures de teleco-
municacions així com també 
formular propostes d’acció 
pels propers 3 anys en l’àmbit 
Penedès.
A la sessió, liderada pel presi-
dent de la UEA Blai Paco, hi 
han assistit empreses i profes-
sionals vinculats a l’àmbit com 
Xarxa de Telecomunicacions 
Alternatives, Xduc Informàti-
ca, Redman i l’expert assessor 
en telecomunicacions Xavi 
Calvet, representants d’asso-

La UEA acull una trobada sobre els 
polígons industrials de l’Àmbit Penedès

ciacions empresarials com la 
UEA i  l’Associació Polígons 
dels Plans, representants d’ad-
ministracions públiques com 
l’Ajuntament de Vilafranca, 
el Consell Comarcal del Baix 
Penedès, el Consell Comarcal 
de l’Anoia i NODE Garraf - 
Agència de Desenvolupament, 
així com també la Fundació 
ProPenedès i Activa Prospect, 
que realitza l’assistència tècni-
ca del projecte. 
El Pla d’acció per a la dina-
mització de polígons d’acti-
vitat econòmica de l’Àmbit 
Penedès està impulsat des de 
la Fundació Pro-Penedès, i 
engloba quatre comarques: 
l’Anoia, l’Alt Penedès, el Gar-
raf i el Baix Penedès.
L’objectiu del projecte és mi-
llorar la competitivitat dels 
polígons d’activitat econòmi-
ca de l’àmbit Penedès per tal 
de retenir les empreses que hi 
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ha i atraure’n de noves amb la 
finalitat de generar ocupació. 
Els treballs han de permetre 
disposar d’un pla d’acció per 
a la millora i la dinamització 
dels polígons del territori i la 
creació d’un marc estable de 
treball entre les quatre comar-
ques. 
Els treballs que es plantegen 
es centren en abordar els fac-
tors clau per a la millora de la 
competitivitat de la indústria, 
al voltant dels quals s’han or-
ganitzat quatre comissions: 
energia, liderat per l’Alt Pene-
dès; mobilitat, liderat pel Baix 
Penedès; infraestructures de 
telecomunicacions, liderat per 
l’Anoia; i formació, liderat pel 
Garraf.
Aquest projecte està subvenci-
onat pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya en el marc 
dels Programes de suport al 
desenvolupament local.

Pere Puig segueix rebent 
premis pel Mont-Àgora

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de rebre un 
important reconei-
xement internaci-

onal el passat setembre als 
premis WAN d’arquitectura, 
l’edifici Mont-Àgora de l’ar-
quitecte igualadí Pere Puig 
torna a estar a la llista dels mi-
llors edificis del món. Aques-
ta vegada, són els americans 
d’ArchitizerA+Awards qui 
han guardonat amb una Men-
ció Especial el centre cultural 
de Montbui en la categoria 
d’edificis institucionals. 

Del total dels 46 equipaments 
que estaven seleccionats, cinc 
han passat a la final i només 
dos –entre ells el Mont-Àgo-
ra— han rebut la Menció Es-
pecial.  

Poolbiking, en una fira als Estats Units

L’empresa igualadina Pool-
biking va estar present del 21 
al 23 de març a “IHRSA” Or-
lando, USA com expositor a 
l’esdeveniment de Fitness mes 
important d’Amèrica on va 
presentar la seva nova cinta 
de córrer per entrenament de 

força “Pooltrekking XL”.   La 
tendència son les cintes de 
córrer amb resistència  per 
treballar dins d’una pisci-
na i Poolbiking es la primera 
empresa que la fabrica. Ja ha 
obertt una filial a Miami. 

C/. Calaf, 2 08700 IGUALADA (Barcelona)  fotomagic.igualada@gmail.com 660 762 142

Vine als nostres tallers de dibuix il.lustrat

botiga on-line: www.3x3disseny.com
regals personalitzats

Vine als nostres tallers de dibuix il.lustrat
per a totes les edats
INFORMA‛T al
660 762 142

per a totes les edats
INFORMA‛T al
660 762 142

Vine als nostres tallers de dibuix il.lustrat
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Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

                      ORIOL AMAT @oriolamat
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat 

(UPF Barcelona School of Management).

A LA RECERCA DE L’OCEÀ BLAU

Millora el teixit empresarial: augmenten les empreses, 
l’exportació, la inversió internacional...
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S. Portillo M. FernàndezA. Osuna

E
l 05.04.2016 la Comissió de Justícia 
del Parlament de l’estat va aprovar una 
proposta (per ara no de llei) per tal 
que el delicte fiscal (actualment a par-

tir de més de 120.000 €) es rebaixi a partir de 
50.000€. Una rebaixa de l’ombrall quantitatiu  
que separa la infracció administrativa del de-
licte dóna peu a fer una reflexió.  El delicte fis-
cal té causa en (1) eludir pagament de tributs, 
(2) eludir quantitats retingudes o que s’haurien 
d’ haver retingut, (3) obtenció indeguda de de-
volucions i/o (4) gaudir indegudament de be-
neficis fiscals. A banda, són dos les condicions 
principals del tipus delictiu: una objectiva: el 
quantitatiu, superar la xifra;  l’altre subjecti-
va: no ho és la imprudència o l’error, ha d’ha-
ver consciència de frau. Si has o no actuat amb 
coneixement o voluntat de frau és valoratiu, 
l’autoritat competent (l’administració tributà-
ria, Fiscalia Tribunals) poden entendre que si 
o que no, però l’element quantitatiu és objec-
tiu, quan més estreta sigui aquesta línia verme-

lla més cura han de tenir els actors, òbviament 
l’administrat (sigui persona física o jurídica) 
que no ha de defraudar, però l’administració 
i el legislador d’antuvi han de fixar les bases 
per una veritable seguretat jurídica, de tal que 
el contribuent conegui amb certesa què fa bé o 
què fa malament, si defrauda o no; de contra-
ri l’element subjectiu pot ser interpretat amb 
certa elasticitat que si s’era conscient del frau, 
li sumen una fina franja quantitativa, creuar 
la línia vermella de la sanció administrativa al 
delicte pot arribar a ser perillosament senzill. 
No oblidem que la responsabilitat penal recau 
en el contribuent que, de ser persona jurídica 
serà el seu òrgan d’administració, però també 
la pròpia persona jurídica:  les penes poden ser 
molt dures. Un Estat de Dret no s’ha de limitar 
a rebaixar el llistó de la responsabilitat penal, 
prèvia o simultàniament a legislar de tal que 
el conjunt normatiu  permeti, amb seguretat i 
mínima interpretació, saber primer si ho estem 
fent bé o defraudant. Després, sí, castigar.  

SANTIAGO PORTILLO  Advocat
@sportillolex

EL DELICTE FISCAL A PARTIR 50.000 € ?

MARC FERNANDEZALBA OSUNA

MENYS COMPETIR I 
MÉS COOPERAR

Es coneix com oceà blau 
a nivell d’estratègia 
d’empresa aquell mercat 
que encara no s’ha explotat

H
eu somniat mai en nadar en un oceà blau? 
Sóc conscient que aquest introducció pot 
sonar a un viatge de somni , ara que tots 
ja enyorem les vacances, però no és exacta-

ment així... o si... m’explico.  Es coneix com oceà blau 
a nivell d’estratègia d’empresa aquell mercat que encara 
no s’ha explotat, i per tant, on no hi ha competència i es 
pot crear una nova demanda. És a dir, talment com si 
la nostra empresa estigués sola nedant enmig de l’oceà.  
Aquest concepte va aparèixer publicat ja fa uns anys per 
part dels prestigiosos economistes W. Chan Kim i Renée 
Mauborgne . 
Els autors divideixen el mercat en dos tipus d’oceans: 
l’oceà vermell (mercat tradicional) i l’oceà blau (mercat 
encara per explotar). En el vermell, el mercat ja existeix i 
l’objectiu és batre la competència, explotant la demanda 
existent i competint per preu o diferenciació. En el blau, 
i com us deia, tot està per fer encara. 
L’estratègia de l’Oceà Blau es basa en ser capaços de mi-
nimitzar els riscos i no en assumir-los. En base a això, els 
autors parlen de diferents estratègies. Us en parlaré breu-
ment d’algunes d’elles.  En la primera estratègia parlen 
d’un concepte força interessant:  sabem quines fronteres 
té el nostre mercat? Segur que ens pensem que si. Però... 
hem mirat mai a indústries alternatives als productes o 
serveis que oferim? Aquelles que tot i compartir algun 

nexe amb el què oferim no són del nostre sector. Em venen 
al cap algunes empreses de la comarca que fa temps que 
s’ho van plantejar i no els ha anat pas malament.  Parlen 
també i com no pot ser d’altra manera dels consumidors. 
Molts cops ens centrem en els nostres clients actuals però 
la seva proposta va més enllà. Què tenen en comú els cli-
ents actuals i aquells que no ho són? Entendre-ho pot ser la 
clau per entendre com ens hi podem apropar.  I... arribats 
a aquest punt... tenim clar qui és el consumidor? Qui és el 
comprador? i...qui és el prescriptor (qui decideix la com-
pra del producte)? La cosa ja es complica oi? Pensem en 
el clàssic exemple de la compra de bolquers. De ben segur 
que podem identificar com el prescriptor acostuma a ser la 
mare, el comprador o client pot ser tant el pare o la mare, 
i el consumidor acabarà sent un nadó.  Per tant, tenir-ho 
identificat ens donarà pistes de cap on hem d’enfocar la 
nostra publicitat.  
Coneixeu el Cirque du Soleil? Segur que si. Doncs és un 
clar exemple d’Oceà Blau. El seu èxit es va aconseguir en 
una indústria en decadència i en un mercat (el de l’oci) 
on constantment sorgeixen novetats. Van saber crear un 
espectacle totalment diferenciat i que va convertir en irre-
llevant als seus competidors. S’adreça clarament a un nou 
grup de consumidors disposat a comprar una entrada a un 
preu elevat amb l’objectiu de veure un espectacle incompa-
rable. Van saber trobar el seu Oceà Blau.   

 La responsabilitat penal recau en 
el contribuent que, de ser 

persona jurídica serà el seu òrgan 
d’administració, però també la 

pròpia persona jurídica:  les penes 
poden ser molt dures. 

Empresas catalanas con ambición. Phibo adquiere 
una empresa en Alemania y abre planta en México.

D
iuen que la competència és 
bona perquè ens esperona a mi-
llorar i així és com progressa la 
societat. Ho sento cada dia en el 

meu sector. 

Competir és veure l’altre com un rival a qui 
cal combatre, i això ens porta a fer el camí 
sols i en un ambient hostil. Una mica trist, 
no?  De fet, els darrers anys ja han fet evi-
dent en la nostra societat que aquest indi-
vidualisme no ens porta a bon lloc. 

És cert però que el progrés ve per l’afany 
de millora, però no cal que sigui per inten-
tar ser millor que l’altre sinó motivat per 
la superació personal, per la il·lusió, per la 
curiositat d’arribar més enllà, en definiti-
va competir amb un mateix. 

Si realment volem evolucionar, cooperem. 
Cooperar és veure l’altre com un company, 
com algú de qui aprendre, algú amb qui 
connectar, compartir, confiar, sumar i, el 
més important de tot, guanyar plegats. 

Algunes empreses ja s’han adonat dels be-
neficis que els aporta, ja que mitjançant la 
cooperació obtenen avantatges competi-
tius, o millor grau d’innovació, o més ca-
pacitat productiva per oferir al client, etc.

El canvi de competir a cooperar no serà 
ràpid, però ens urgeix perquè és una sor-
tida del context econòmic i social actuals. 
És un valor que cal començar a inculcar 
des de petits, està a les mans dels pares i 
per sort algunes escoles també han fet ja 
un canvi de mentalitat. Però els adults 
també tenim deures pendents per compe-
tir menys i cooperar més: ens cal treballar 
l’escolta, l’empatia, el respecte i la confi-
ança. Ens hi posem?  

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secciód’Expansión.

¿No creen que es bastante hipócrita acusar ahora a Panamá de 
algo que se ha estado haciendo (permitiendo) durante medio siglo?

MARC FERNÀNDEZ Empresari
@InnioBiz

El canvi de competir a 
cooperar no serà ràpid, 
però ens urgeix perquè 
és una sortida del con-
text econòmic i social 
actuals. 
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E l proper dissabte 16 
d’abril des de les 11h 
i fins les 14h, l’escola 

viva El Roure obre les seves 
portes per totes aquelles famí-
lies interessades en el projecte. 
L’acte està organitzat en tres 
activitats diferents: una visita 
per tots els espais de l’escola 
amb l’acompanyament de part 
de l’equip pedagògic i famílies 
del projecte, una projecció de 
fotografies de diferents mo-
ments, espais,... recollides en 
les diferents etapes, que poden 
generar preguntes o comenta-
ris sobre el funcionament dia-
ri d’El Roure, i un pica-pica a 
l’exterior en un ambient més 
distès per acabar de conver-
sar i d’aclarir possibles dubtes 
que vagin sorgint.
En quinze anys d’existència 
de l’escola, aquestes seran les 
quartes portes obertes que El 
Roure realitza. Les anteriors es 
van fer l’any anterior i donat 
l’elevat interès i participació 

s’ha decidit tornar-les a fer en-
guany.
Les portes obertes estan pen-
sades única i exclusivament 
per famílies amb un interès 
amb el projecte, pels  profes-
sionals de l’educació es poden 
trobar altres vies per contactar 
i conèixer el projecte.
Un dels espais que des d’El 
Roure es vol presentar és la 
continuïtat pel projecte fins 
als 16 anys, acollint d’aquesta 
manera, infants des dels 3 fins 
als 16 anys, acompanyant el 
seu creixement integral amb 
respecte per l’essència de cada 
infant i adolescent. 
Aquest ha sigut el segon curs 
que ha obert la tercera etapa 
educativa d’El Roure, l’Heura, 
destinada a nois i noies de 12 
a 16 anys. Així doncs, actual-
ment, els infants d’El Roure 
poden passar per Cirerers, 
l’espai dels 3 als 7 anys, per 
Ginesta, l’espai preparat dels 7 
als 12 anys i en darrer lloc per 
Heura.
La pràctica pedagògica d’El 

Roure se sosté sobre una base 
conceptual que guia perma-
nentment la recerca pedagògi-
ca pròpia a través de l’experi-
ència quotidiana amb els nens 
i les nenes i les seves famílies. 
Aquesta base conceptual s’ins-
pira en diversos referents, els 
més importants dels quals són 
el Seitai i la Sistèmica. Trobem 
afinitats parcials amb altres 

referents de la pedagogia del 
segle XX com ara Montessori, 
Neill, Makarenko, Vygotski, 
Freinet, Piaget, Pikler, Mala-
guzzi, Freire, Illich, Holt, Wild, 
etc.
A El Roure s’entén que l’apre-
nentatge és una dinàmica vi-
tal ineludible; es tracta del 
procés d’integració de noves 
comprensions destinades a fer 

L’escola viva El Roure de Sant Joan de Mediona obre les portes

evolucionar la vida del nostre 
organisme. Naturalment sem-
pre estem aprenent i aprenem 
d’una manera global i interre-
lacionant les diverses dimen-
sions que tenim: l’emocional, 
la biològica, la social, l’intel-
lectual i l’espiritual/ transcen-
dent.
A El roure busquem una ex-
periència d’aprenentatge sò-
lida, arrelada, viva, i per tal 
que això es doni, el procés ha 
de tenir com a eix el desig i la 
necessitat pròpia, el respecte 
al ritme propi i recorregut, la 
possibilitat de contactar amb 
el que m’atrau de manera in-
tuïtiva i involuntària, amb el 
que vull o m’interessa consci-
entment i poder avançar amb 
autonomia cap a això.
Per a poder participar a les 
portes obertes cal haver-se 
inscrit posant-se en contacte 
amb l’escola a través del cor-
reu electrònic info@elroure.
org, ja que les places són limi-
tades.

PENEDÈS / LA VEU 

E l Govern ha acordat 
concedir la Creu de 
Sant Jordi a 27 per-

sonalitats i 13 entitats que 
s’han destacat pels serveis 
prestats a Catalunya en la 
defensa de la seva identitat 
o, més generalment, en el pla 
cívic i cultural. La Creu de 
Sant Jordi és un dels màxims 
reconeixements que pot re-
bre una persona per part de 
la Generalitat de Catalunya. 
La distinció es va crear el 

1981 amb la finalitat de dis-
tingir les persones naturals 
o jurídiques que, pels seus 
mèrits, hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya. Qual-
sevol ciutadà, grup de ciuta-
dans o entitat pot demanar 
que s’atorgui aquest guardó 
a alguna persona, ja sigui fí-
sica o jurídica.
Entre les entitats guardona-
des per la Generalitat es tro-
bada l’Acadèmia Tastavins 
del Penedès, entitat fundada 
el 1965, i l’acadèmia bàquica 
més antiga del sud d’Europa. 

El reconeixement es conce-
deix pel fet de “difondre amb 
eficàcia la cultura del vi, pro-
moure adequadament l’espai 
penedesenc i impulsar l’eno-
turisme a Catalunya”. La seva 
vinculació al sector s’expres-
sa mitjançant l’organització 
d’activitats, com el Concurs 
de vins de qualitat de la DO 
Penedès, que enguany tam-
bé arriba al mig segle, o el 
festival Banc Sabadell Vija-
zz Penedès. També impulsa 
l’Espai Penedès / BCN a la 
capital catalana.

L’Acadèmia Tastavins del Penedès, guardonada 
amb una Creu de Sant Jordi
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D es de dilluns el grup 
de diables Els Ca-
brons de Vilanova 

del Camí comença a escalfar 
la festa de cara al II Dia del 
Cabró que celebren demà dis-
sabte. Ja fa dies que estan fent 
promoció d’aquesta diada que 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament vilanoví i la 
complicitat de Vilanova Co-
merç, l’associació de comer-
ciants del municipi que farà 
coincidir una fira al carrer per 
donar encara més ambient a 
la plaça del Mercat. Al llarg de 
tota una jornada convidaran a 
la població a participar de di-
ferents activitats per donar a 
conèixer encara més l’entitat i 
sobretot la tradició de les fes-
tes del foc.
Actualment una quarantena 
de persones formen part de 
la colla vilanovina amb la in-
corporació de la secció mu-
sical que enguany està molt 
més consolidada. Pel que fa a 
la secció infantil compta amb 
uns tretze infants.  
La fira de dissabte s’obrirà a 
les deu del matí, a la plaça del 
Mercat, amb l’activitat d’una 
dotzena de paradistes de Vi-
lanova Comerç que hi tindran 
estand fins el vespre. Cap a 
dos quarts de dotze comença-
ran els tallers infantils a càrrec 
dels diables com ens explica-

ven Núria Navarro i José Ma-
ria Caldito.
A partir de la una es comença-
rà a servir la botifarrada. Re-
cordem que la venda anticipa-
da dels tiquets, al preu de cinc 
euros, es fa al carrer Papa Joan 
XXIII a Allianz Seguros. A 
més, es podran comprar tam-
bé dijous a partir de les vuit 
del vespre, a la plaça del Mer-
cat, on la secció musical farà 
un assaig, i divendres a partir 
de les cinc de la tarda, també 
a la plaça, durant el muntatge 

de la diada. 
La sobretaula, després del di-
nar, estarà amenitzada per una 
activitat que estrenen aquest 
any el que anomenen “bingo 
diabòlic”. El preu del cartro-
net serà de cinquanta cèntims. 
José Maria Caldito explica que 
serà un bingo amb el funcio-
nament habitual i destaca la 
col·laboració dels comerciants 
que faran possible els premis 
amb diferents aportacions.
Una altra de les novetats de la 
diada d’enguany serà la tria 

Demà dissabte, II Dia del Cabró a Vilanova

del cabró de l’any, un reconei-
xement peculiar, ja que segons 
els organitzadors “castigarà” 
algú simbòlicament a la crema 
pels seus actes. La decisió es 
farà per mitjà de votació po-
pular.
El programa d’actes de la tarda 
començarà cap a les sis, amb 
la cercavila de foc infantil des 
de la plaça fins a l’Escola Joan 
Maragall, i a les set de la tarda, 
tindrà lloc la tabalada de l’in-
fern amb: els Diabòlics Músics 
de Sant Boi, els Diables Kabra 
d’Hospitalet de Llobregat, Ss-
strepits de Vilassar de Mar, 
Pixafocs i Cagaspurnes de Di-
ables de Masquefa, els Tabalers 
de Sarrià i els Tabalers de Els 
Cabrons de Vilanova del Camí.
La festa continuarà amb una 
exhibició de foc a dos quarts 
de deu de la nit, a càrrec de la 
pirotècnia Manel Estalella i a 
les deu, s’iniciarà el correfoc. 
En Manel Blanco, un altre dels 
diables, ens parlava de com es 
tancaria la diada amb l’ano-
menada “Cabrofesta” a partir 
de les onze de la nit.
Des de dilluns, els diables i 
alguns establiments han estat 
fent promoció de la diada. Els 
bars “El meu poble” i “La pla-
ça” fins i tot han preparat plats 
especials en els seus menús i 
cartes. A més, la colla ha fet vi-
sites a les escoles, aquesta set-
mana, per acostar als infants la 
tradició del foc. 

ÒDENA / LA VEU 

Aquest proper divendres 15 
d’abril es farà la presentació 
del llibre Escoles a la frontera 
de M. Carme Junyent Figueras 
al Saló de plens de l’Ajunta-
ment d’Òdena (Plaça Major, 
2). La presentació anirà a càr-
rec d’en Josep Vicenç Mestre 
Nogué i l’alcalde del municipi 
Francisco Guisado Santano 
farà la salutació.
En aquest llibre, la lingüista 
anoienca reflexiona sobre el 
sentit de frontera a l’Anoia, 
sobre les seves escoles, sobre la 
gent de cada poble, quines his-
tòries familiars hi ha al darrere 
i tantes coses que formen part 
del periple i el transcendeixen.

Presentació del 
llibre Escoles a la 
frontera de Carme 
Junyent a Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un Racó Dental a la Farmàcia 
Massana ens convida aquesta 
setmana a millorar els nostres 
hàbits de salut. Aquest dijous i 
divendres, comptaran amb el 
servei d’una higienista dental 
que atendrà qualsevol consul-
ta relacionada amb la higiene 
bucodental (càries, ús de pasta 
i col·lutori adequats a l’edat, 
raspall, ortodòncia, llagues, 
etc.). Hi serà de deu a dues 
del migdia i de quatre a set de 
la tarda per respondrem a les 
qüestions que se li vulguin fer.
Dijous, a partir de les quatre 
de la tarda, la farmàcia ha pre-
parat també un petit taller ter-
túlia per als adults i a les sis, un 
altre per als petits sobre “Com 
raspallar-nos bé les dents?!”.
Des del Racó Dental de la Far-
màcia Massana ens recorden 
que mantenir la boca sana no 
és qüestió de sort ni necessita 
grans inversions, si som cons-
cients d’unes cures mínimes.  
De la mateixa manera que 
ningú discuteix la necessitat 
de rentar-se les mans abans de 
cada àpat per evitar contreure 
malalties, és necessari acos-
tumar-se a realitzar la neteja 
de les dents després de cada 
àpat. Raspallar-se correcta-
ment i atendre les nostres par-
ticularitats i sensibilitats, com 
ara l’ús de pròtesis, ortodòn-
cia, problemes amb les genives 
o mal alè. 

Taller i jornades 
d’higiene bucoden-
tal a la Farmàcia 
Massana

SORTEGEN
UN VOL EN GLOBUS

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 �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 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)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
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E l passat dissabte i diu·
menge, 2 i 3 d’abril, 
l’associació cultural 

Caramellaires d’Òdena va 
celebrar, per 20a edició con·
secutiva, les seves tradicio·
nals caramelles. 
Enguany, com a novetat im·
portant, els caramellaires es 
van desplaçar de masia en 
masia mitjançant un trenet, 
cedit per l’empresa Carpes 
Sunset, a qui agraeixen la col·
laboració. La iniciativa va ser 
molt ben rebuda tant per als 
participants, que van gaudir 
del trajecte petits i grans, 
com per als veïns que rebien 
els grup de caramellaires a 
cada nucli de població i ma·
sia on actuaven, donant.·los 
la benvinguda.
El temps va acompanyar el 
cap de setmana i els carame·
llaires varen fer doble jorna·
da de cantades i balls, amb 
més d’una vintena de can·

çons, entre els grups de pe·
tits i de grans, i una desena 
de danses. 
L’associació agraeix a tots els 
col·laboradors de la festa i 
participants, a més dels veïns 
que els van rebre a tot arreu 

Òdena celebra amb èxit la seva 
20a edició de les Caramelles

on varen anar, amb molta 
alegria i grans benvingudes. 
Les jornades van acabar 
diumenge 3 amb un dinar 
popular de tots els carame·
llaires que va servir com a 
tancament de la festa.  

JORBA / LA VEU 

E l passat dissabte 9 d’abril 
es presentà a la Sala Po·
livalent de Jorba el llibre 

de la lingüista Ma. Carme Ju·
nyent.
Va ser una presentació molt 
agradable en la que l’autora del 
llibre va explicar, de forma ame·
na, els motius que la van portar 
a escriure’l i diferents anècdotes 
que li van passar mentre recor·
ria les diferents escoles de la 
comarca de l’Anoia. Amb això, 
la Ma Carme va aconseguir 

despertar al públic assistent les 
ganes de començar·lo a llegir de 
seguida. Un col·loqui molt enri·
quidor entre públic i escriptora 
va concloure l’acte. 
A la presentació també hi as·
sistiren algunes de les persones 
que es mencionen en el llibre al 
seu pas per Jorba: el mestre Jor·
di Sarlé (director durant molts 
anys de l’escola de Jorba), el 
mestre Joan Manuel Lara (di·
rector actual de l’escola) i Josep 
Ma Palau (alcalde del municipi 
mentre l’autora va visitar Jor·
ba). 

Carme Junyent va 
presentar “Escoles a la 
frontera” a Jorba

ÒDENA / LA VEU 

E l dijous 7 d’abril alum·
nes de 6è de l’Escola 
Castell d’Òdena van 

anar a recollir, juntament amb 
el mestre de la mateixa escola, 
Ramon Casanova, el Premi a la 
menció especial del jurat al mi·
llor clipmetratge de Catalunya 
inclòs en el VIIè Concurs del 
Festival de Clipmetratges So·
lidaris de Mans Unides 2015·
2016. La gala es va dur a terme 
al CaixaForum de Barcelona.
La temàtica que s’ha seguit a 
l’hora de presentar els víde·
os dels diferents centres de 
primària i secundària, de tot 
Espanya, ha estat la del mal·

baratament d’aliments. En el 
cas de l’Escola Castell d’Òde·
na, el mestre Casanova encar·
regat del racó de televisió del 
centre, ha estat qui s’ha encar·
regat d’acompanyar els alum·
nes en la redacció del guió, la 
gravació de les imatges i l’edi·
ció del vídeo  i s’ha presentat 
com un programa de televisió 
que els alumnes de 6è l’escola 
odenenca presenten, habitual·
ment, amb el nom de “6 EX·
TREMS TV”.
Un total de 319 vídeos s’han 
presentat en aquesta edició 
del Concurs a nivell de tot Es·
panya, i el de l’Escola Castell 
d’Òdena ha quedat en segona 
posició. 

Mans Unides premia 
l’escola d’Òdena

dijous de 13.00 a 16.00 h
 de 20.00 a 23.00 h
divendres de 13.00 a 16.00 h
 de 20.00 a 23.00 h

Gastrobar 
Ronda de Fàtima, 18

IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
lasal.online

Segueix-nos a Facebook 

Marisqueria i tapes
Les nostres postres són casolanes

ARA TAMBÉ OBRIM ELS DIJOUS AL MIGDIA!

dissabte de 13.00 a 16.00 h
 de 20.00 a 23.00 h
diumenge de 13.00 a 16.00 h

HORARI



LA POBLA DE C. / LA VEU 

E nrenou a la Pobla de 
Claramunt. El cada 
any gens apreciat rebut 

de l’IBI per a les famílies pot 
generar un disgust enorme 
en aquest municipi. Un error 
administratiu ha provocat uns 
augments de la quota líqui-
da -en alguns casos de molts 
diners- quan es dóna el cas 
que l’alcalde Santi Broch havia 
anunciat públicament una re-
baixa del 10% per aquest any. 
El més dolorós del cas és que, 
reconegut l’error, els diners 
no es poden tornar, perquè es 
cauria en una il·legalitat... La 
mitjana d’augment de l’IBI, 
tot i que això depèn molt de 
les propietats de cadascú, vol-
taria entre 50 i 250 euros. Un 
cas real: una família que pa-
gava el 2015 un rebut de 780 
euros, ara esperava una rebai-
xa del 10% (a pagar 702), però 
s’ha trobat amb un rebut de 
910 euros (un 14% més que 
l’any passat i un 22% més si 
es compta la rebaixa que havia 
anunciat l’Ajuntament). Hi ha 
casos on l’augment és molt 
menor, però també en altres és 
més important.
El govern municipal va ela-
borar un comunicat que va 
repartir ahir dijous per les 
cases, i que va difondre el dia 
anterior per Facebook. L’alcal-
de va mantenir ahir al vespre 
una reunió amb l’oposició per 
donar explicacions.

La culpa, del secretari
Ja des de l’inici del comuni-
cat municipal s’exposa que 
“la corporació municipal” va 
aprovar la modificació de l’IBI 
“en base a un estudi econòmic 

Un error administratiu de l’Ajuntament 
provoca un augment de l’IBI a la Pobla de Claramunt

realitzat per la secretaria-in-
tervenció”, atribuint doncs la 
responsabilitat del càlcul al 
personal funcionari. La mo-
dificació de l’IBI es va aprovar 
el passat novembre pel ple de 
l’Ajuntament, amb els vots a 
favor del govern de CiU, que 
té majoria absoluta, i en con-
tra de l’oposició (Participa!, 
ERC i PSC).
En el comunicat es reconeix 
“la complexitat” del càlcul i 
es justifica explicant que la 
darrera revisió cadastral es va 
fer l’any 2010, i les reduccions 
dels valors s’havien d’anar 
aplicant al llarg de 10 anys. A 
més, en el període 2011-15, 
l’Estat ha obligat als ajunta-
ments a augmentar el tipus 
de gravamen. Al comunicat es 
diu que “als efectes de reduir 
les quantitats a pagar per l’IBI, 
l’Ajuntament va sol·licitar al 
Cadastre la reducció del valor 
cadastral per aplicació d’un 
coeficient del 0,85”. 
En fer els càlculs, diu el comu-
nicat del govern municipal “la 
secretaria intervenció va man-
tenir erròniament el criteri del 
càlcul anterior, reduint única-
ment el valor cadastral al valor 
resultant de l’aplicació del co-
eficient indicat”. Tot plegat ha 
comportat “un increment de 
la base liquidable, cosa que ha 
portat a una situació contrària 
a la pretesa”. 
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El govern reconeix un 
error en els càlculs i, 

malgrat prometre una 
rebaixa del 10% per 

aquest any, s’han 
produït augments de 

fins al 15% 

No tornaran ara els diners
El comunicat segueix deixant 
clar que “això no es pot recti-
ficar, ja que el tribut es meri-
ta a 1 de gener i no existeix la 
possibilitat de modificar-lo 
amb efectes de principi d’any”. 
L’única alternativa “és com-
pensar l’increment d’aquest 
any amb una compensació 
significativa del tipus de gra-
vamen per a l’any vinent”. 
Mentrestant, l’Ajuntament ha 
rebut el compromís de l’Ofi-
cina de Gestió Tributària de 
concedir “els fraccionaments 
que s’escaiguin d’aquest con-
cepte”. Finalment, l’Ajunta-
ment “lamenta els problemes 
ocasionats”. 
L’alcalde Santi Broch va ex-
plicat ahir a La Veu que “tot 
es tracta d’un error adminis-
tratiu. El que cobrem de més 
aquest any ho guardarem per 
tornar-lo l’any vinent, ens hi 
comprometem. Ens sap molt 
greu el que ha passat, però ara 

En un comunicat, 
l’Ajuntament atribueix 
l’error als funcionaris i 

diu que ho 
“compensarà” amb 
l’IBI de l’any que ve

no s’hi pot fer res més. No és 
un tema polític, és únicament 
administratiu”.

Indignació a l’oposició 
municipal
Els grups a l’oposició han mos-
trat ja la seva indignació a les 
xarxes socials. ERC a la Pobla 
va posar al descobert el passat 
divendres “una greu desviació 
de més del 17%, com a mínim, 
en l’import que s’havia comu-
nicat des de l’equip de govern 
als poblatans”.  
Els republicans recorden que 
el novembre del 2015, es va 
aprovar en ple extraordina-
ri l’augment d’aquesta taxa 
del 0,76 al 0,87 (augment del 
7,83%) amb l’argumentació 
que “es baixarien els valors 
cadastrals un 15% i que el re-
sultant final seria una rebaixa 
d’un 10% del rebut de l’IBI en 
comparació al rebut del 2015”. 
Ara, explica el regidor d’ERC 
Albert Duran, “ens trobem 
just amb el contrari, com a mí-
nim ha augmentat un 7,83% 
en el millor dels casos, ja que 
la rebaixa del cadastre d’un 
15% s’ha fet efectiva, però no 
ha provocat que la base impo-
sable baixi perquè en aquest 
moment la Pobla està en un 
procés de regularització dels 

valors cadastrals”. Duran re-
calca que, el novembre passat, 
ERC  “va votar en contra de la 
proposta de modificació del 
IBI i varem expressar la nos-
tra disconformitat en aquest 
mètode de càlcul  perquè a les 
simulacions fetes no ho veiem 
clar”. El regidor d’ERC opina 
que “s’ha comès un greu error, 
que creiem que afectarà majo-
ritàriament als poblatans, que 
no té solució possible aquest 
any i fa canviar les expectatives 
creades”. 
El grup municipal indepen-
dent de Participa! ha deixat clar 
també en un comunicat que va 
votar en contra de la proposta 
de l’IBI en no veure-la clara. 
“La gravetat de la situació és 
que l’actual equip de govern 
dóna la responsabilitat de l’er-
rada al secretari/interventor/
tresorer de l’Ajuntament. No-
saltres sempre hem denunciat 
que una sola persona no pot 
portar els tres càrrecs i que, per 
qüestions òbvies, la sobrecàr-
rega de feina pot dur a errors 
humans. L’equip de govern ha 
de ser conseqüent amb les se-
ves pròpies decisions i respon-
sabilitzar-se dels seus errors. 
Aquesta vegada qui pagarà els 
plats trencats?”, es pregunten 
des d’aquest grup municipal.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions de la Pobla de 
Claramunt acollirà, del 

17 d’abril a l’1 de maig, una 
mostra amb el títol “Les pedres 
insòlites” en què es barregen 
dues arts: la pintura i la foto-
grafia. Les pedres pintades són 
obra de la Sandra Morera i les 
instantànies d’aquestes pedres, 
de la seva mare, l’Anna Vila. 
La inauguració tindrà lloc el 
diumenge 17 d’abril, a la 1 del 

migdia.
La Sandra és una noia que pa-
teix paràlisi cerebral. A l’estiu 
de 2007 va començar a pintar 
pedres i al mateix temps, la 
seva mare, l’Anna, les fotogra-
fiava. Des de llavors les obres 
de la Sandra han estat en diver-
ses sales d’exposicions de Cata-
lunya, on l’acollida de la gent 
sempre ha estat molt bona.
A les exposicions, va seguir la 
participació en fires d’artesans. 
Es van confeccionar tota mena 
de productes relacionats amb 

les pedres, com calendaris, 
pòsters, punts de llibre, postals, 
collarets, anells, arracades, jocs, 
clauers i samarretes. També es 
va editar un llibre amb el tí-
tol La pedra insòlita, fet a sis 
mans: les de la Sandra, les de la 
seva mare i les del poeta Feliu 
Formosa. 
Cap el 2011, la Sandra va dei-
xar de pintar i tot l’entusiasme 
que tenia al començament es 
va anar esvaint. Però les seves 
pedres han quedat i una mos-
tra es podrà veure a l’espai 

cultural poblatà. L’horari de 
visites serà de dilluns a dis-
sabte, de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre, i els diumenges, 

Les pedres insòlites de la Sandra 
Morera, a la Sala d’Exposicions

de les 12 a les 2 del migdia. 
Aquesta col·lecció l’organit-
za la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. 
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MONTBUI / LA VEU 

A hir dijous al matí va te-
nir lloc a l’Ajuntament 
de Montbui la presen-

tació del Festival Internacional 
de Cinema d’Autor de Barcelo-
na (D’A), que enguany, per pri-
mer cop, tindrà com a una de 
les seves seus els montbuiencs 
Cinemes Mont-Àgora. L’acte 
ha comptat amb la presència de 
l’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero, el productor de cinema 
anoienc i director del ZOOM 
Festival Jordi Comellas i el di-
rector del Festival D’A Carles 
Rodríguez Ríos.
El D’A, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, 
amplia l’abast de la seva difusió 
més enllà de la ciutat de Barce-
lona, incorporant set seus a di-
ferents localitats catalanes: Ber-
ga, Girona, El Prat de Llobregat, 
Terrassa, Vilafranca, Vic i Santa 
Margarida de Montbui. Aques-
tes seus del D’A, entre elles 
Cinemes Mont-Àgora, projec-
taran una selecció d’algunes de 
les millors pel·lícules del festival 
simultàniament a la sisena edi-
ció del festival.
L’alcalde Teo Romero ha des-
tacat que “per a Montbui és un 
honor ser una de les seus del 
Festival D’A, en aquesta sisena 
edició, i amb el suport de la Di-
putació de Barcelona. Els cine-
mes Mont-Àgora no són només 
els cinemes de Montbui. És un 
equipament per a la conurba-
ció, per a la ciutat gran. Setma-
nalment prop de 1.000 persones 
d’arreu de la comarca i rodalies 
acudeixen als nostres cinemes. 
Per a nosaltres és motiu de sa-
tisfacció poder col·laborar en 
una iniciativa com aquesta, 
que pretén acostar el cinema 

de qualitat als ciutadans”. El 
batlle montbuienc va destacar 
que “tenim clara la nostra vo-
cació de fomentar la cultura i 
el coneixement entre els nostres 
ciutadans. El cinema és cultura, 
i des dels nostres cinemes volem 
apostar per projeccions amb fi-
nalitats socials, com pot ser el 
cinema educatiu”.
De la seva banda, el produc-
tor anoienc Jordi Comellas, un 
dels grans dinamitzadors de 
la indústria cinematogràfica a 
l’Anoia, va destacar que “és una 
bona notícia que el D’A pugui 
fer-se a Montbui. Agraeixo les 
facilitats i l’agilitat mostrada per 
Montbui en aquest tema i per 
fer possible que el D’A arribi a 
la nostra comarca. Volem im-
plementar accions culturals i 
de cinema aquí”. 
Per últim, el director del Fes-
tival Internacional de Cinema 
d’Autor de Barcelona (D’A) 
Carles Rodríguez Ríos va fer 
un repàs a les diferents pel·lí-
cules que es podran veure a 
Montbui. Així començaran les 
projeccions el divendres 22 a 
les vuiy del vespre, amb el me-
lodrama històric Sunset Song, 
del prestigiós director britànic 
Terence David (VOSE).
El dimarts 26 d’abril a les set 
de la tarda continuaran les 
projeccions amb el film fran-
cès Les deux amis, de Louis 

Gardel, un relat trepidant de 
personatges, entre la comèdia 
i el drama, amb la millor tra-
dició del cinema francès d’au-
tor. VOSC
El dimecres 27 d’abril, també 
a les set la tarda, es projecta-
rà Taklub, dirigida  pel filipí 
Brillante Mendoza. Retrat dels 
efectes del tifó Haiyan, que va 
arrassar les Filipines a finals 
de 2013.  VOSC
I el dijous 28 d’abril a partir 
de les set de la tarda, es pro-
jectarà El Tesoro, dirigida pel 
director romanès Corneliu 
Porumboiu, una faula molt 
treballada sobre el present i 
passat de Romania. VOSE
La darrera projecció del “D’A” 
a Cinemes Mont-Àgora es 
podrà veure el divendres 29 
a partir de les 8 del vespre. 
Demon, dirigida pel polonès 
Marcin Wrona, és un film que 
supera els esquemes del millor 
cinema de terror, amb un film 
inquietant i angoixant. VOSC
El Festival Internacional de 
Cinema d’Autor de Barcelona 
(D’A) és un dels festivals de 
cinema d’autor de referència a 
nivell català i estatal, i compta 
en aquesta sisena edició amb 
70 llargmetratges, de 23 països 
diferents. Durant la passada 
edició va rebre a les diferents 
sales de projecció 11.000 espec-
tadors.

Cinemes Mont-Àgora acolliran 
el millor cinema d’autor 

MONTBUI / LA VEU 

E l trasllat de la bibli-
oteca municipal a 
Mont-Àgora ha su-

posat un increment notable 
del servei i una multiplicació 
dels usuaris que l’utilitzen. 
Això es despren d’analitzar la 
memòria d’activitats 2015 de 
la Biblioteca Mont-Àgora, la 
qual recull que més de 34.000 
persones van visitar aquest 
equipament durant els 10 me-
sos de l’any 2015 que va estar 
en funcionament (recordem 
que es va inaugurar al març). 
El mes d’abril de 2015, amb 
més de 5.000 usuaris, va ser el 
que va registrar un major ni-
vell d’assistència, mentre que 
l’agost, amb menys de 2.000 
visitants, va ser el que menys. 
La Biblioteca Mont-Àgora 
va tenir una mitjana diària 
d’assistents de 160 persones. 
Aquestes xifres més que du-
pliquen l’assistència d’usuaris 
a l’anterior biblioteca (76 per-
sones diàries).
Cal destacar que durant l’any 
2015 s’han fet el carnet de la 
Biblioteca Mont-Àgora 355 
persones, amb independència 
del lloc de residència. Especi-
alment destacada la categoria 
d’infants (de 5 a 14 anys), que 
van suposar un 34 per cent 
del total de nous carnets de-
manats. Segons es recull a la 
Memòria 2015 de la Bibliote-
ca Mont-Àgora hi ha un total 
de 4.419 persones inscrites, 
aconseguides en els més de 20 
anys de servei. El 88 per cent 
dels inscrits són habitants de 
Montbui.
Entre els principals usos de 

la Biblioteca Mont-Àgora, el 
servei de préstec ha tingut un 
creixement molt important, 
amb 22.194 documents pres-
tats –amb una mitjana que 
gairebé duplica la de l’ante-
rior ubicació del servei-. En 
poc més de nou mesos es van 
prestar 3.607 documents que 
en tot l’any 2014, el que de-
mostra l’impacte de la nova 
biblioteca. Cal destacar que 
6.358 usuaris van utillitzar 
aquest servei.
Els serveis d’accés a inter-
net i a WIFI, adaptats a les 
noves modalitats d’ús dels 
ciutadans, reflecteixen la im-
portància que té la Bibliote-
ca Mont-Àgora com a espai 
d’accés al coneixement per als 
ciutadans. 
Cal destacar que durant el 
2015 la Biblioteca va organit-
zar nombroses activitats per 
fomentar la lectura com clubs 
de lectura (Nucli Urbà, Nucli 
Antic, Conversa en Anglès), 
concursos, sessions de contes, 
tallers, exposicions, tallers, 
presentacions de llibres, cam-
panyes solidàries, sortides cul-
turals, visites escolars...  

La Biblioteca 
Mont-Àgora ha duplicat 
el nombre d’usuaris

Vine a fer un cu� amb nosaltres!
Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.

Divendres dia 29 d’abril o  divendres 13 de maig (2 grups a escollir) 
Hora: De 18:00 - 21:00 h

SER I ESTAR A LINKEDIN
Pautes a seguir per a crear-ne un i treure’n rendiment. 

c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal -  info@talentiagestio.com
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CARME / LA VEU 

E l diumenge 10 d’abril 
l’Ajuntament de Car-
me va organitzar la 

quinzena edició de la diada de 
la gent gran, festa que és un 
reconeixement a les persones 
més grans de 64 anys, resi-
dents al poble. 
Els actes començaren a quarts 
d’una del migdia amb la cele-
bració de la missa dominical, 
acompanyada dels cants dels 
Amics de la parròquia. 
Seguidament al Centre re-
creatiu es convidà a dinar a 
les persones que prèviament 
s’havien apuntat. Els profes-
sionals de Catering de l’Anoia 
van servir un bon menú i vet-
llaren també pel benestar dels 
comensals. Érem 139 persones 
repartides en 14 taules rodo-
nes, cosa que facilità el diàleg 
entre els presents, i es portà 
el mateix àpat a domicili a 6 
persones grans que per im-
pediments físics no pogueren 

desplaçar-se al Centre. Amb 
les postres arribaren els par-
laments en els quals l’actual 
alcalde s’acomiadà dels pre-
sents, doncs la propera edi-
ció de la diada de la gent gran 
serà presidida per la nova i 
primera alcaldessa de Carme. 
A l’hora dels cafès, el compo-
nents del govern municipal, 
acompanyats de la dinamitza-
dora de gent gran del munici-
pi, repartiren un petit obsequi 

Diada de la gent gran a Carme

commemoratiu de la Diada 
2016 a tots els presents. 
La festa s’acabà amb l’actua-
ció al mateix Centre recreatiu 
del Show de l’Àngel que des 
del primer moment omplí el 
recinte de rialles i somriures 
amb el seu repertori variat 
d’acudits.
Una diada senzilla però entra-
nyable amb espais importants 
d’intercanvi d’impressions i 
xerrades informals.

CARME / LA VEU 

O brir les rutes de l’ai-
gua al terme de Car-
me ha suposat des-

cobrir nous paratges per on 
caminar i passejar, però també 
ha suposat trobar-nos amb 
deixalles properes a l’entorn 
d’alguns camins nous. La riera 
n’és un exemple. 
Per aquest motiu el passat 
dissabte pel matí i gràcies a la 
col·laboració de d’una quin-
zena de persones, s’ha fet ne-
teja de tot allò que només la 
ma de l’home ha tirat o deixat 
perquè ja no li serveix: bidons, 
llaunes, algun matalàs, plàstics 
de tota mena, cordes, papers, 
ferralles vàries, tubs de tota 
mena, elements no identifi-
cables, etc. Algunes estaven al 
voltants de la ruta i d’altres al 
mateix llit de la riera. La zona 
on s’efectuà el treball fou la 
que abasta des de la Font del 
Cargol fins a la resclosa de Les 
Esplugues, passant per Molí 
Major. En dues hores de feina 
s’omplí un remolc de tractor, 
sent difícil d’entendre com 
tantes deixalles poden ser 
abocades a la natura, tenint en 
compte que a la comarca exis-
teixen abocadors controlats i 
que mensualment es fa reco-
llida d’elements voluminosos 

al mateix municipi. Esperem 
que es respecti la zona nete-
jada, doncs ara es pot tornar 
a passejar per aquell paratge 
gaudint del verd i de l’aigua. 
Ens queda però una segona 
fase de neteja d’aquesta zona, 
la que suposa entrar dins la 
riera, que es farà més entrada 
la calor.

Neteja d’una part de la ruta de la riera

En agraïment a la col·labora-
ció, l’Ajuntament va convidar 
al voluntariat a un esmorzar 
de pa amb tomàquet i llonga-
nissa i formatge al costat de la 
mateixa riera. Gràcies a tot-
hom per la feina feta.
El proper dissabte a les nou 
del matí farem neteja de la 
ruta del rec.

TOUS / LA VEU 

El proper diumenge dia 17 
d’abril de 2016, celebrarem 
la 1a Fira de licors artesanals 
a Sant Martí de Tous. Serà de 
les 10.30 a les 13.30 hores, a 
la Plaça Manel Maria Girona. 
Hi haurà venda i degustació 

de licors artesanals. A les 12 es 
farà un taller de licors artesa-
nals i la conferència “LICORS 
D’ABANS I D’ARA AMB LES 
HERBES DE SEMPRE”, a càr-
rec de Ma. Àngels Solé i Sílvia 
Escura. També es realitzarà un 
taller de decoració d’ampolles 
de vidres per als infants.    

Diumenge, Fira de licors 
artesanals a Tous

PIERA / LA VEU 

P er a tots aquells que 
no van poder assistir 
a l’acte inaugural avui 

divendres 15 d’abril a les 19h 
en una xerrada divulgativa 
es presenta el treball de re-
cerca històrica, documental 
i gràfica del projecte de mu-
seïtzació de la Vila de Piera a 
càrrec dels seus realitzadors, 
Montserrat Cucurella-Jorba 
i Jordi Parcerisas i Valls.
A finals de l’any 2014 l’Ajun-
tament de Piera va impulsar 
un projecte de museïtzació 
de la vila de Piera per posar 
en valor la importància dels 
edificis més emblemàtics de 
la població. Per a la seva re-

alització, es va encarregar als 
dos professionals l’execució 
de la iniciativa. 
Una exhaustiva recerca ar-
xivística i documental, una 
rigorosa maquetació i una 
posterior revisió, ha donat 
fons i forma a un conjunt 
de plafons informatius amb 
contingut històric, gràfic i 
arquitectònic per a cada un 
dels elements seleccionats i a 
un plànol guia que traça una 
ruta i ressenya tots els ele-
ments destacats. 
La presentació de l’acte anirà 
a càrrec de Gemma Pujol de 
Piera Turisme amb la volun-
tat de fer evident la impor-
tància d’aquestes iniciatives 
en el món del turisme local.

Piera, un museu a l’aire 
lliure

PIERA / LA VEU 

D es d’ahir dijous ja es 
poden formalitzar 
les inscripcions al 

taller Famílies i èxit educatiu 
dels fills i filles que s’inclou 
dins el programa Eduquem 
en família de la Gerència de 
Serveis d’Educació de la Di-
putació de Barcelona amb la 
voluntat d’informar, formar 
i orientar les famílies per a 
la millora de la seva funció 
educativa i que organitza la 
Regidoria d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Piera amb 
la col·laboració de la Biblio-
teca Municipal.
El taller s’organitza en dues 
sessions de 90 minuts els di-
marts 3 i 10 de maig de 18.30 
a 20h i s’adreça a pares i ma-

res amb fills d’edats compre-
ses entre els 6 i els 16 anys. 
Dirigit per l’Albert Lacruz 
Bassols s’oferirà a les famí-
lies eines i informacions útils 
per promoure canvis reals en 
la seva manera d’actuar. Des 
de casa es poden fer moltes 
coses. Podem motivar-los, 
donar-los eines i recursos 
per l’estudi, col·laborar en el 
seu benestar emocional, do-
nar-los salut... perquè totes 
aquestes coses tenen relació 
directa amb l’èxit escolar. 
Però... sabem com fer-ho?
Amb una metodologia pràc-
tica i molt participativa que 
inclou les demandes concre-
tes dels participants, l’anàlisi 
de les conductes, el treball 
conjunt i la presa de com-
promisos es donarà resposta 
a aquesta pregunta. 

Taller “Famílies i èxit 
educatiu” a la Biblioteca 
de Piera
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JORBA / LA VEU 

E l dissabte 2 d’abril, el 
grup de Caramelles de 
Jorba i Sant Genís va 

alegrar un any més, amb els 
seus cants i danses, les pla-
ces i masies del municipi de 
Jorba. 
La cançó estrella va ser una 
composada ja fa anys pel 
músic jorbenc Isidre Soler 

i recuperada l’any passat en 
motiu del centenari de les 
caramelles.
Els més petits van poder 
gaudir com ja és costum del 
pràctic transport en el re-
molc d’un tractor.
Des d’aquestes línies volem 
agrair la paciència i hores 
dedicades pel director, l’En-
ric Solà, així com dels músics 
acompanyants.

Jorba va tenir una alegre 
cantada de Caramelles

MONTBUI / LA VEU 

L os Goonies (1985) és la 
pel·lícula que obrirà la 
segona etapa de les ses-

sions Cinema Total, dedicades 
a recuperar grans clàssics de la 
història del cinema en pantalla 
gran.
Serà aquest proper diumen-
ge 17 d’abril a les 12:00h als 
cinemes Mont-Àgora de San-
ta Margarida de Montbui on 
es projectarà aquest clàssic del 
cinema d’aventures en versió 
doblada al castellà, perquè tant 
els adults com els més petits 
puguin gaudir en família de 
l’experiència de veure aquesta 
producció nord-americana en 
pantalla gran.
Escrita per Steven Spielberg, i 
dirigida per Richard Donner el 
1985, Los Goonies narra la histò-
ria d’en Mikey, un nen de tretze 
anys que amb el seu germà gran 
i elsseus amics formen un grup 
que es fan anomenar “els Goo-
nies”. Un dia decideixen pujar a 
les golfes de casa, on el seu pare 

guarda antiguitats. Allà troben 
el mapa d’un tresor perdut el 
segle XVII, l’època dels pirates, 
i decideixen sortir a buscar-lo 
impregnats d’esperit aventurer.
Es tracta d’una pel·lícula que 
mescla tots els ingredients habi-
tuals del cinema d’acció d’Spiel-
berg i els situa en una divertida 
atracció de “la casa del terror” 
amb lladres, adorables mons-
tres, ratpenats, esquelets, una 
gruta subterrània, un vaixell pi-
rata, i un tresor que van amagar 
aquests amables pirates fa més 
de 300 anys.

Torna el Cinema Total 
amb “Los Goonies”

MONTBUI / LA VEU 

A quest dimarts 12 
d’abril ha tingut lloc 
la celebració a Mont-

bui del Dia Mundial de l’Ac-
tivitat Física. Per commemo-
rar aquest dia s’ha realitzat 
l’habitual Caminada Saluda-
ble (cada dimarts al matí els 
dijous a la tarda un grup de 
montbuiencs i montbuien-
ques realitzen una passejada 
per l’entorn del municipi), 
que en aquesta ocasió ha fi-
nalitzat al poliesportiu Can 
Passanals, on la cinquan-
tena de participants han 
pogut realitzar una sessió 
d’estiraments (escalfament, 
mini-aeròbic i tai-txi) i fi-
nalitzar l’activitat amb un 
esmorzar saludable a base de 
fruita de temporada.
L’activitat ha estat coordina-
da pels departaments de Sa-
lut i Esports de l’Ajuntament 
de Montbui i va comptar 
amb la presència de l’alcalde 
Teo Romero.  

Montbui va cele-
brar el Dia Mundial 
de l’Activitat Física

LA VEU



28  |  ANOIA SUD
LA VEU

Divendres, 15 d’abril de 2016

PIERA / LA VEU 

E l dissabte 2 d’abril, els 
alumnes de saxo de 
l’Aula Municipal de 

Música Maria Escolà i Cases 
van participar en la trobada 
que Limnos Quartet organit-
za cada any en un indret di-
ferent de Catalunya. Enguany, 
els alumnes i professors de 
l’Aula es van desplaçar fins a 
l’Ametlla de Mar. Un dia in-
tens de treball amb diferents 
tallers amb un concert final en 
el qual van estrenar una obra 
composta per a l’ocasió.
El dissabte 9 d’abril va ser el 
torn dels instruments de cor-
da. Els alumnes de violí, viola 
i violoncel de l’Aula van par-
ticipar en la trobada que l’As-
sociació Catalana d’Escoles de 
Música ACEM va organitzar 
a Igualada. Mes de 200 mú-
sics van formar una orquestra 
per a un concert que es va fer 
al Pavelló Les Comes. Hi van 

participar 11 escoles de músi-
ca de les comarques d’Anoia, 
Penedès i Garraf.
El diumenge 10 d’abril, el grup 
de gospel i la banda-orquestra 
BOP de l’escola de música 
van dur a terme un concert 
a l’auditori de Ca la Mestra. 
Una sala plena a vessar va po-
der gaudir d’un concert que 
va constar de dues parts. En 
la primera part, van actuar el 
grup de Gospel de Piera, jun-
tament amb el grup de gospel 

L’Aula de Música de Piera, 
en plena activitat

de Castellbisbal i van comptar 
amb l’acompanyament d’un 
combo de professors de l’es-
cola de música. A la segona 
part, la BOP va interpretar di-
ferents obres: des del Renaixe-
ment fins als nostres dies, amb 
bandes sonores tan conegudes 
com Star Wars o Pirates del 
Carib. Aquesta segona part va 
integrar un solista de l’Aula de 
Música: el professor Juanma 
Pintor.

PIERA / LA VEU 

Clàudia González Pujol és una 
pierenca de 12 anys i forma 
part de les esportistes prome-
ses de natació amb uns regis-
tres que la portaran a parti-
cipar als campionats estatals 
que tindran lloc el mes de juli-
ol a Madrid.
Actualment, la Clàudia forma 
part del Club Natació Sant 
Feliu a través del qual, el pas-
sat mes de febrer a Olot, va 

Claudia González, una promesa 
en natació

aconseguir un sotscampionat 
de Catalunya en 200 metres 
papallona, que és la seva es-
pecialitat, i bronze en els 100 
metres. La seva dedicació, 
constància i esforç l’han por-
tat a ser una peça clau en  la 
selecció catalana en categoria 
Aleví amb la qual va guanyar 
el campionat d’Espanya per 
comunitats el passat mes de 
març i a mantenir registres 
de temps molt competitius de 
cara a categories superiors.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte al migdia es 
van lliurar els premis del XXII 
Concurs de Cartells de la Fira 
i Festes del Sant Crist 2016, al 
Bar Foment de Piera.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde de Piera, 
Jordi Madrid, i la regidora 
d’Esports, Maite Guzmán. El 
cartell premiat és la imatge del 

programa de la Fira i Festes 
del Sant Crist que podeu con-
sultar en aquest enllaç.
Els resultats del concurs d’en-
guany són els següents:
Primer premi: Gardeca - Jo-
sep Maria García de Cara
Segon premi: Verna - Gemma 
Martinez Gorgas
Tercer premi: Jimmy - Jaume 
Vallès Codina

Lliurats els premis dels 
concurs de cartells de la 
Fira del Sant Crist

PIERA / LA VEU 

Coincidint amb el 85è aniver-
sari de la proclamació de la II 
República, el dijous 14 d’abril es 
fa un acte davant l’Ajuntament 
de Piera per rememorar aques-
ta data.
El pròxim 14 d’abril es complei-
xen els 85 anys de la proclama-
ció de la II República Espanyo-
la, una proclamació plenament 
vinculada al municipalisme 
democràtic i contrari a la dic-

tadura, ja que fou el triomf de 
les candidatures republicanes i 
d’esquerres en les eleccions mu-
nicipals del 12 d’abril del 1931, 
qui ho va propiciar.
La Plataforma per la Repúbli-
ca convoca a tots els vilatans a 
retre homenatge a la bande-
ra de la república, hissant-la i 
penjant-la a l’Ajuntament, i a 
la lectura del manifest i poesies 
d’Antonio Machado, que tindrà 
lloc davant l’Ajuntament de Pi-
era el dijous 14, a les 19 hores.

Homenatge a la II 
República

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador! 5,60€ (oferta vàlida per a 

un subscriptor més 
un acompanyant)
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CAPELLADES / LA VEU 

E l passat dimarts 5 
d’abril, és va signar un 
conveni de col·labora·

ció entre l’Ajuntament de Ca·
pellades i el Col·legi Mare del 
Diví Pastor per a la millora de 
les actuacions culturals i edu·
catives a la vila de Capellades.
Amb la formalització d’aquest 
conveni es pretén aconseguir 
una ajuda mútua entre amb·
dós institucions, que permeti 
assolir un nivell d’excel·lència 
òptim en les actuacions cul·
turals, educatives i esportives 
que es realitzin a la vila. Així 
doncs, gràcies a aquest acord, 
les diverses entitats del poble 
podran fer ús de les instal·
lacions de l’escola de forma 
gratuïta, per realitzar·hi les 
seves activitats educatives, 
culturals i esportives. Com a 
contrapartida, l’Ajuntament 
de Capellades realitzarà cer·
tes accions de manteniment i 
neteja a l’equipament, com és 
la poda dels arbres de mane·
ra anual i la neteja del pati de 

manera mensual. Tanmateix, 
el conveni també estableix 
que els i les alumnes de l’es·
cola puguin fer ús dels equi·
paments municipals i accedir, 
de forma gratuïta, als museus 
Molí Paperer i NEAN· Parc 
Prehistòric de Capellades. 
Aquest, és un acord que opti·
mitza l’ús de les instal·lacions 
del centre educatiu a favor de 
les entitats de Capellades amb 

Signat un conveni entre el Col·legi 
Mare del Diví Pastor i l’Ajuntament

caràcter educatiu, cultural i/o 
esportiu. Això permetrà que 
les entitats puguin fer ús de 
les instal·lacions de l’escola, i 
millorar, així, la manca d’es·
pais que hi ha actualment a la 
vila.
Les entitats que necessitin 
fer ús de les instal·lacions 
de l’Institut, podran sol·lici·
tar·ho a la mateixa casa de la 
Vila via instància.

CAPELLADES / LA VEU 

D es d’aquest dilluns i 
fins el diumenge 24 
d’abril la Policia Lo·

cal de Capellades efectuarà 
una campanya de control de 
velocitat del trànsit a tot el nu·
cli urbà i també a les entrades 
de la vila.
De manera aleatòria, durant 
dues setmanes, es col·locarà 

un radar a diferents espais de 
la vila.
Amb aquesta actuació es pre·
tén millorar la circulació a de·
terminades vies així com la se·
guretat cap als ciutadans. Cal 
recordar que l’excés de velo·
citat dels vehicles és un risc 
molt alt per la seguretat de les 
persones ja que a més velocitat 
l’impacte és més perillós.

Campanya de control 
de velocitat a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

S ant Jordi es viu a la Bibli·
oteca El Safareig de Ca·
pellades amb un seguit 

de propostes especials. D’una 
banda, el proper dimarts 19 
d’abril, a les set de la tarda, la 
filòloga masquefina M. Carme 
Junyent presentarà el seu dar·
rer llibre, “Escoles a la fronte·
ra”, a  cavall entre la crònica 
de viatge i la microhistòria 
local, on  explica l’experiència 

d’un any i mig que la va por·
tar a visitar totes les escoles 
de l’Anoia. L’endemà mateix 
hi haurà una segona presen·
tació, en aquest cas amb el 
llibre “Mig adormits”, d’Oriol 
Solà, que es presentarà a les 
sis de la tarda. Es tracta d’un 
llibre infantil creat per donar 
a conèixer l’hemiparèsia, una 
paràlisi parcial que castiga la 
part dreta o esquerra de les 
dues extremitats i que en difi·
culta el moviment, a partir de 

la història personal i real d’un 
noi que pateix aquesta malfor·
mació des del naixement.
D’altra banda, coincidint amb 
Sant Jordi s’ha creat un centre 
d’interès amb les princeses, els 
dracs i els cavallers com a per·
sonatges destacats.
Finalment, el mateix dia de 
Sant Jordi la Biblioteca sortirà 
a la Plaça Catalunya on a Ca·
pellades es farà la concentra·
ció de llibres, roses i activitats 
culturals.

Sant Jordi a la Biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

E l 21 d’abril comença·
rà  una de les activitats 
previstes amb la cam·

panya del “Tracta’m bé” que 
s’està fent a Capellades.
En aquesta ocasió es posarà en 
contacte als joves de l’institut 
amb els avis del Casal de Cal 
Ponet per tal que els ensenyin 
a utilitzar les tecnologies mò·
bils, tot fent de voluntaris tec·
nològics.
Per exemple, a la primera ses·
sió, el dijous 21 d’abril a l’IES 
Molí de la Vila d’11:3 a 12:30, 
es farà les instruccions bàsi·
ques d’ús del telèfon mòbil: 
com despenjar o fer fotos. El 
següent dijous a la mateixa 

hora ja s’ensenyarà a admi·
nistrar contactes, el whats·
app  i compartir les fotos. A 
la tercera sessió, el 5 de maig, 
es mostrarà com descarregar 
aplicacions i les diferents op·
cions que hi ha. Finalment, el 
19 de maig es parlarà sobre les 
cerques per Internet.
Aquesta és una activitat gra·
tuïta i els assistents poden 
escollir anar a les classes que 
vulguin. Cal però, inscripció 
prèvia, que s’ha de fer al Casal 
Cal Ponet de Capellades.
Aquesta és una de les primeres 
activitats d’aquesta campa·
nya que de manera transver·
sal actua intentant incidir des 
d’àrees molt diverses, durant 
els mesos d’abril a juny. 

La campanya del 
“Tracta’m bé” posa en 
contacte joves i avis

classes de 
REPÀS

25€/mes
primària-ESO-batxillerat

totes les assignatures
vine i aprovaràs

AULA42
626082108

Busco empresa on 
realitzar estudi sobre 

sobre ergonomia
(problemes de càrrega física, postu-
res forçades i moviments repetitius). 
Treball �nal de màster. 

Gratuitament.  
Xavier Huguet. 

xacorreu@copc.cat 

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 �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 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)

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Envia o porta 
la butlleta a

c/Retir, 40
08700 Igualada
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MASQUEFA / LA VEU 

L ’escola Font del Roure 
va participar de la Fes-
ta de Cloenda del Pro-

jecte EURONET 50/50 que 
va celebrar-se a l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Prop de 
200 alumnes i professors de 
17 centres escolars de la de-
marcació de Barcelona, van 
participar a la festa del final 
de Projecte EURONET 50/50 
max d’estalvi energètic en els 
centres escolars d’arreu d’Eu-
ropa.
El programa de la festa final 
del programa inclou una con-
ferència a càrrec del científic 
divulgador Marc Boada, sota 
el títol “Maleït CO2″, i l’espec-
tacle amb bombolles a càrrec 
de Pep Bou. També es dona-
ran a conèixer els resultats del 
projecte i el conjunt d’activi-
tats realitzades per les escoles.
El balanç final del projecte, 
presentat per l’escola Font del 
Roure, s’ha traduït en un es-
talvi energètic d’un 6.84% i un 
13.69% en estalvi de gas natu-

ral. A més a més la repercussió 
en emissions de CO2 que han 
disminuït, conseqüentment 
ha baixat la despesa econò-
mica (4.390.26″ d’estalvi en 2 
anys) i s’ha fet un treball de 
sensibilització i de consciència 
ambiental amb els alumnes, 
mestres i membres de la co-
munitat educativa de l’escola. 
El projecte s’ha realitzat con-
juntament amb el suport de 
l’Ajuntament de Masquefa i la 

L’escola Font del Roure participa a les 
Jornades de cloenda del Projecte 
EURONET 50/50

Diputació de Barcelona.
Algunes de les actuacions du-
tes a terme han estat la sen-
sibilització i consciència de 
l’impacte de les nostres ac-
tuacions envers el consum 
energètic. Les inspeccions 
energètiques per part l’equip 
energètic constituït. Tota la 
tasca ha donat els seus fruits i 
el 50% de l’estalvi s’ha invertit 
en el centre per dotar el labo-
ratori de materials de ciències. 

MASQUEFA / LA VEU 

D iumenge va tenir 
lloc la setena planta-
da d’alzines al Bosc 

dels Infants de Masquefa. Les 
famílies amb nadons nascuts 
durant el 2015, van poder 
plantar-hi les alzines que els 
va regalar l’Ajuntament.  En 
total, aquest any s’han plantat 
al Bosc dels Infants 54 alzines, 
una per cada nen nascut l’any 
passat.
L’Ajuntament va engegar 

aquesta iniciativa l’any 2010, 
i des d’aleshores cada any ha 
regalat alzines als nadons nas-
cuts l’any anterior perquè les 
plantin en aquesta nova zona 
verda. 
Amb aquesta iniciativa, Mas-
quefa guanya un nou pulmó 
verd, al mateix temps que 
sensibilitza els infants perquè 
aprenguin a respectar i esti-
mar la natura. La plantada és 
també un símbol de l’arrela-
ment dels infants i les seves 
famílies a la vila.

Els nascuts al 2015 
planten alzines al Bosc 
dels Infants

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Masquefa 
està preparant, pel diumenge, 
29 de maig, un acte d’home-
natge als matrimonis de la vila 
que fa 50 anys o més que estan 
casats, o bé que els compleixen 
durant aquest 2016.  
L’homenatge es farà, a partir 
de les 14 hores, a la Sala Po-
livalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo, i consistirà en un dinar 
de germanor i un ball.

Tots els matrimonis que hi 
vulguin participar poden fer 
la inscripció, fins al dia 10 de 
maig a l’Ajuntament (C/ Ma-
jor, 93), de dilluns a divendres, 
de les 09 h a 14 h. En el mo-
ment de la inscripció cal por-
tar el llibre de família.  
L’Ajuntament  també demana 
a totes les parelles que facin els 
50 anys de casats enguany, que 
portin una fotografia del dia 
del casament i una fotografia 
actual.

Homenatge als matri-
monis de més de 50 anys

MASQUEFA / LA VEU 

El grup de Teatre Jove de l’Al-
zinar us convida a passar una 
tarda de teatre amb l’obra ‘Un 
Sant Jordi...diferent!’. Podreu 
conèixer el conte de Sant Jordi 

amb un toc còmic i divertit. 
L’acte se celebrarà el pròxim 
dilluns, 18 d’abril, a les 19 ho-
res a la Plaça de l’Estació de 
Masquefa. L’entrada serà gra-
tuïta. En cas de pluja, l’acte se 
celebrarà a la Sala l’Aglà.

Sant Jordi s’avança a 
L’Alzinar

ORPÍ / LA VEU 

A vui divendres a Orpí, 
se celebra una jor-
nada de divulgació 

forestal que porta per títol 
“Infraestructures de preven-
ció d’incendi en el marc de la 
planificació conjunta: imple-
mentació i manteniment amb 
pastures”. Aquesta jornada 
forma part del programa de 
les XXXIII Jornades Tècni-
ques Silvícoles “Emili Garole-
ra” que cada any organitza el 
Consorci Forestal de Catalu-
nya.
La jornada pretén explicar les 
diferents accions que aquests 
darrers anys ha anat impul-
sant l’Associació amb l’ajuda 
de DIBA, CPF, GRAF i Fores-
tals.
Durant la jornada es visitaran 
les experiències de planifica-
ció i execució d’infraestruc-
tures de prevenció d’incendis 
en el marc de la planificació 
conjunta i amb el posterior 

manteniment amb pastures. 
Als boscos de l’Anoia s’han 
planificat i ordenat 6.600 ha 
mitjançant la figura del Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Fo-
restal conjunt. En aquest marc 
de planificació i en un àmbit 
territorial de més de 14.000 
ha, un dels objectius de l’or-

denació és la prevenció d’in-
cendis forestals i per assolir 
aquest objectiu s’ha planificat 
la realització de diferents in-
fraestructures en coordinació 
amb els equips de lluita contra 
incendis forestals. Al llarg de 
la jornada s’explicarà el pro-
cés de redacció de la planifica-
ció conjunta, els resultats i la 
conclusió de l’experiència així 
com la previsió manteniment 
d’aquestes infraestructures 
mitjançant la pastura.
Aquesta jornada està coordi-
nada per l’Associació de Pro-
pietaris Forestals serres de Mi-
ralles-Orpinell, una associació 
que es va constituir el 2010 
després de l’episodi de les ven-
tades i nevades que van causar 
estralls als boscos de la nostra 
comarca. L’associació treballa 
en l’àmbit de 10 municipis 
amb l’objectiu de fomentar la 
gestió forestal i la prevenció 
d’incendis en els boscos de la 
zona, la majoria en un estta 
d’abandonament

Jornada a Orpí, sobre la Gestió 
Forestal Conjunta, prevenció 
d’incendis i pastures
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CALAF / LA VEU 

D illuns es va celebrar 
la sessió ordinària 
del ple municipal de 

l’Ajuntament de Calaf centrat, 
pràcticament, en la resolució 
de preguntes i dubtes planteja-
des per l’oposició i també per 
la ciutadania, en el seu torn fi-
nal. L’equip de govern va donar 
compte als grups de l’oposició 
dels darrers decrets aprovats, 
com el pagament de la prime-
ra convocatòria de la subvenció 
de la Llei de Barris. A més, per 
primera vegada, va respondre 
les qüestions plantejades pels 
grups que feien referència a les 
actes de les cinc primeres juntes 
de govern d’aquest mandat. 
En aquest sentit, el grup de 
Convergència i Unió (CiU) va 
planterjar qüestions referents 
als convenis amb diferents en-
titats esportives per a la gestió 
dels bars ubicats al poliespor-
tiu i al camp de futbol. Aquest 
mateix grup també va fer una 
pregunta referent als criteris 

tècnics aplicats per a la contrac-
tació d’una empresa per a l’ela-
boració d’un manual d’imatge 
corporativa. 
En el seu torn, el Grup d’Inde-
pendents per Calaf (GIC) va 
manifestar estar satisfets que 
finalment tinguin accés a les 
actes de les juntes de govern, 
però va demanar que aquestes 
siguin accessibles a la web. L’al-
calde, Jordi Badia, va manifestar 
la voluntat de publicar-les totes, 
una vegada estigui resolta la 
contradicció jurídica que això 
pot representar entre la Llei de 
transparència i la Llei de protec-
ció de dades. 
Pel que fa als precs i preguntes, 
CiU es va interessar per l’estat 
de les obres de la rotonda de 
l’estació. La regidora de Via pú-
blica i serveis, Teresa Torrijos, va 
explicar que manquen alguns 
serrells tècnics de senyalització 
i millora de la visualització per-
què es pugui donar l’obra per 
acabada. Per la seva part, el GIC 
va demanar poder conèixer 
l’import de les subvencions del 

PUOSC a les quals s’ha hagut 
de renunciar per impossibilitat 
de poder assumir el deute que 
podrien generar al consistori. 
En aquesta sessió, i d’acord amb 
la petició que CiU va fer al grup 
de Junts per Calaf - AM, es va 
retirar un dels punts de l’ordre 
del dia que corresponia en l’ini-
ci de l’expedient d’alteració dels 
termes municipals de Calaf i 
Pujalt.

Participació ciutadana
En aquest ple l’alcalde i la resta 
de regidors de l’equip de govern 
van contestar diferents pre-
guntes plantejades pel públic 
assistent. En total, van ser 12 
preguntes de temàtica molt di-
versa com l’impacte econòmic 
que representa per al municipi 
l’EcoFira celebrada aquest diu-
menge, la informació del salari 
que perceben els regidors del 
govern municipal, detalls so-
bre el deute de l’Ajuntament de 
Calaf, l’ampliació del polígon, 
els canvis referents a la plantilla 
de professionals del consistori o 

qüestions més tècniques com la 
neteja del bosquet del rentador 
o la il·luminació de Sant Sebas-
tià.
Totes les preguntes plantejades 
en aquest torn es van anar con-
testant una per una. En la que 
es feia referència a l’EcoFira la 
regidora de Promoció econò-
mica i comerç, Montse Mases, 
va explicar que tot i que el càl-
cul encara no està fet, és evident 
que “ha estat un èxit de parti-
cipació amb més de 60 exposi-
tors, molts visitants i els bars i 
restaurants plens”. 
Com a resposta a la pregunta 
referent al salari, l’alcalde, Jor-
di Badia, va recordar que, tal i 
com es preveia en el programa 
electoral, un membre de l’equip 
de govern, en aquest cas ell, té 
dedicació exclusiva, mentre la 
resta de regidors perceben una 
indemnització per assistir a les 
sessions de govern. També va 
detallar que l’actual equip de 
govern té un cost de 89.956,60 
euros per a les arques munici-
pals, mentre que el cost en l’an-

terior era de 132.773,04 euros.
L’alcalde també va donar tota 
mena de detalls per respondre 
la qüestió sobre l’actual planti-
lla de l’Ajuntament. Primer va 
especificar que “la plantilla és 
de 71 treballadors, però no to-
tes les places estan ocupades”. 
I, seguidament, va fer un repàs 
de tots els treballadors que han 
estat contractats, jubilats o que 
han finalitzat la seva activitat al 
consistori des de l’inici de l’ac-
tual legislatura. 
Entre les altres preguntes plan-
tejades destaca també la que 
fa referència al deute actual 
de l’Ajuntament que, segons 
va dir l’alcalde, ascendeix a 
4.141.036,93 euros, sent la 
suma del deute amb Aigües de 
Manresa, del préstec correspo-
nent per la gespa del camp de 
futbol i de la reclamació del mi-
nisteri de Foment per les obres 
no justificades del castell. Són 
dades que fa poc es van explicar 
als veïns a través d’una carta i 
que corresponen a l’informe 
provisional de l’auditoria BDO. 

Oposició i ciutadania fiscalitzen la tasca de l’equip de 
govern durant el ple ordinari de l’Ajuntament de Calaf
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Visita Reial a 
Igualada, 1925

A
ra que ha fet 600 anys de la mort del rei Ferran 
d’Antequera a Igualada, bo és recordar l’única visita 
reial de la qual es té testimoni gràfic en la història 
contemporània de la ciutat.  Va ser l’1 de juny de 1925, 

amb Alfons XIII, en ocasió d’un homenatge al llavors General Pere 
Vives Vich. El rei d’Espanya va visitar la ciutat, acompanyat del 
general Milans del Bosch i del Marqués de Magaz, entre d’altres 
il·lustres autoritats. Aquell dia, tothom anava mudat!
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
Foto d’Antoni Tomàs.  
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Ja pots demanar hora trucant
 o per correu electrònic

RENDA 2015

és

és RENDA
2015

Assessorament laboral, fiscal, mercantil i comptable

Major, 80 - 08786 CAPELLADES -Tel. 93 801 02 09 - Fax 93 801 36 60
E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

A quest dimecres arren-
ca la campanya de la 
declaració de la renda 

de 2015. Els més puntuals po-
den a partir de les 12.01 hores 
d’aquesta nit entrar a la pàgi-
na web de l’Agència Tributària 
per tramitar la seva declara-
ció. Aquest any la campanya 
compta amb nombroses no-
vetats. Les principals claus per 
fer la declaració són:

Més fàcil per Internet. Els 
contribuents, llevat dels que 
percebin rendiments d’acti-
vitats econòmiques, podran 
per primera vegada elaborar 
i presentar la declaració a tra-
vés de mòbils i tauletes per 
Internet. L’Agència ha posat 
en marxa el sistema RENDA 
WEB, un instrument que fu-
siona els avantatges del pro-
grama PADRE i l’esborrany a 
través de la plataforma digital 
d’Hisenda (www.agenciatri-
butaria.es). Permet, no només 
accedir a les dades tributàries 
i confirmar l’esborrany, com 
fins ara, sinó també elaborar 
la pròpia declaració. Inclou-
re deduccions i bonificacions 
que no figuren en l’esborrany 
convencional perquè Hisenda 
desconeix tota la situació per-
sonal dels contribuents.
Fins quan. La declaració es 
pot presentar des d’aquesta 
nit a les 12.01 hores. Fins al 

proper 30 de juny. Entremig, 
el quatre de maig s’obre el ser-
vei per demanar la cita prèvia 
per comptar amb l’atenció 
presencial dels treballadors de 
l’Agència per ajudar-la a pre-
sentar la declaració. El 10 de 
maig s’obre el servei d’atenció 
presencial. A més, si decidei-
xes domiciliar el pagament de 
la declaració disposa fins al 25 
de juny per fer-ho.

Qui ho han de fer. Els contri-
buents que percebin menys 
de 22.000 euros no estaran 
obligats a presentar declaració 
sempre que els seus ingressos 
procedeixin d’un sol pagador, 
segons els nous límits esta-
blerts després de la reforma 
laboral aprovada a finals del 
2014 i que marquen la campa-
nya de la renda del 2015. En el 
cas que un contribuent tingui 
més d’un pagador, les quan-
titats rebudes pel segon i res-
tants no podran ser superiors 
a 1.500 euros. En qualsevol 
cas, qualsevol contribuent que 
cobri menys de 12.000 euros 
no haurà de fer la declaració 
perquè estarà exempt de pagar 
IRPF. Però cal tenir en comp-
te que si està en un d’aquests 
casos però vol beneficiar d’al-
guna de les ajudes fiscals per 
maternitat, familiars o per 
l’habitatge haurà de presentar 
la declaració.

Quan et tornen. Les devoluci-
ons s’inicien a les 48 d’obrir-
se el termini per presentar les 
declaracions. L’Agència Tri-
butària disposa d’un termini 
de sis mesos per a efectuar les 
devolucions, sempre que no 
trobi alguna incidència en la 
seva declaració. Normalment, 
Hisenda no triga més d’un 
mes en completar la devolu-
ció. Si li surt a retornar, ho té 
tot en ordre i ha comprovat 
totes les seves dades perquè 
no hi hagi errors, sol·liciti-ho 
com més aviat millor. Si ho fa 
a través d’Internet s’escurcen 
els terminis perquè es facilita 
la feina per l’Agència.

Dades a revisar. Des de 
l’Agència Tributària recoma-
nen revisar tota la informació 
tributària abans de confirmar 
l’esborrany o presentar la de-
claració. Sobretot cal com-
provar la situació personal i 
familiar: si està casat no s’ha 
divorciat. També ha compro-

var el nombre de fills i les se-
ves edats per poder gaudir, per 
exemple, de la deducció per 
família nombrosa, en el cas 
que compleixi els requisits. 
És important que comproveu 
que el seu domicili fiscal és el 
correcte. Perquè, expliquen a 
l’Agència, és el principal mitjà 
per a comunicar-se amb vostè.

Deduccions i bonificacions. 
Una de les circumstàncies que 
ha de tenir en compte tant si 
figura com en l’esborrany com 
si decideix elaborar la declara-
ció pel seu compte és si estan 
incloses totes les deduccions o 
desgravacions a les que té dret. 
Les principals a nivell estatal 
són:
- Habitatge habitual. Si encara 
té dret a la deducció per ha-
bitatge habitual (va comprar 
abans del 31 de desembre de 
2012 i encara li queda hipote-
ca) ha d’incloure les dades per 
beneficiar-se d’aquest benefi-
ci fiscal, un dels més sucosos 

del sistema tributari. Podrà 
desgravar fins al 15% de les 
despeses (interessos) amb un 
límit de 9.040 euros per con-
tribuent. Així una parella que 
complís les condicions es be-
neficiaria d’una deducció con-
junta de més de 2.700 euros. 
També es pot deduir els diners 
invertits en rehabilitació de 
l’habitatge.
- Deduccions familiars. Els 
ajuts fiscals per compensar 
la situació personal i familiar 
del contribuent són de les més 
populars. La reforma fiscal va 
ampliar el ventall de situacions 
per beneficiar-se d’aquestes 
deduccions, per a mares tre-
balladores, família nombrosa, 
famílies amb dependents, o 
amb fills o pares discapacitats. 
També hi ha un ajut fiscal per 
a les famílies monoparentals 
amb dos fills. En l’argot tri-
butària, aquests beneficis fis-
cals, de 1.200 euros per con-
tribuent, es denominen com 
a impostos negatius perquè 
el contribuent pot percebre 
amb independència de quina 
sigui la quantitat que hagi de 
pagar a Hisenda. Tot i que es 
poden demanar el cobrament 
mensual al llarg de l’any (100 
euros al mes), molts contribu-
ents esperen a la campanya de 
la renda per sol·licitar-ho.
- Plans de pensions i estal-
vi. Els contribuents podran 
reduir la base imposable de 
l’IRPF amb les aportacions als 
plans privats de pensions, tot i 
que amb la reforma fiscal han 
baixat els límits. El màxim que 
una persona pot desgravar de 
la base imposable és de 8.000 
euros a l’any

Les claus bàsiques per fer la Declaració de la Renda



COM EM SORTIRÀ AQUEST ANY?

Aquesta és la pregunta que es fan molts contribuents persones 
físiques per aquestes dates. Els que volen estalviar ensurts, ja 
van fer els seus números en finalitzar l’any 2015, de manera 
que encara es pogués fer alguna cosa per rebaixar la factura 

fiscal (aportació a pla de pensions, amortització anticipada de l’hipo-
teca, etc.), moltes vegades amb el suport dels professionals que ens 
dediquem a l’assessorament fiscal.

A hores d’ara, sols podem fer l’aplicació correcta de la normativa, vet-
llant per l’optimització del plantejament de la declaració, vigilant per 
tal que no se’ns escapi res que ens pugui beneficiar legalment.

Doncs bé, la declaració d’enguany és la primera que es farà amb la 
reforma fiscal aprovada a finals de 2014. Encara que la norma legal 
aplicable segueix sent la Llei 35/2006, aquesta va ser modificada gai-
rebé en la seva totalitat per la Llei  26/2014, de manera que es pot 
dir que només es conserva l’estructura de la Llei, però els canvis són 
notables en la major part del seu articulat.

Relacionem els canvis més significatius, sense entrar en excessiu detall:

- EXEMPCIONS. S’amplia a determinades beques, s’estableix un límit 
en l’acomiadament de treballadors, plans d’estalvi a llarg termini, su-
pressió de l’exempció de 1.500 euros en els dividends, etc.

- RENDIMENTS DEL TREBALL. Nova restricció en l’aplicació dels ren-
diments irregulars, eliminació de la reducció general de 2.652euros 
i la seva substitució per una nova despesa deduïble de 2.000 euros, 
eliminació de la reducció per prolongació de l’activitat laboral per a 
majors de 65 anys i modificacions en les quanties de les reduccions.

- CAPITAL IMMOBILIARI. Supressió de la reducció del 100% del llo-
guer de joves i manteniment de la reducció del 60% de caràcter gene-
ral per al lloguer d’habitatges.

- CAPITAL MOBILIARI. Nou tractament de la distribució de la prima 
d’emissió i de les reduccions de capital per als valors no admesos a 
cotització.

- ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Supressió de la reducció del 20% per 
manteniment de plantilla (ha estat en vigor els sis anys anteriors). 
Modificació restrictiva dels límits per la tributació per mòduls. Es re-
baixen a la meitat els percentatges de deducció per inversió de be-
neficis en elements nous de l’immobilitzat material o en inversions 
immobiliàries afectes a l’activitat (curiosament aquesta deducció ha 
estat eliminada en l’Impost sobre Societats). Es limita a 2.000 euros 
l’import del 5% de despeses sense justificar en l’estimació directa sim-
plificada. Reduccions per als autònoms amb rendiments nets inferiors 
a 12.000 euros.

- GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS. La major part de modificaci-
ons comportaran una major tributació. Destaquen l’eliminació dels 
coeficients de correcció monetària i l’establiment d’un límit de 400.000 
euros en les transmissions a les quals siguin aplicables els coefici-
ents d’abatiment. Nou tractament de la venda de drets de subscripció 
dels valors cotitzats (amb retenció a partir de l’1 de gener de 2017). En 
positiu, hem de considerar el nou supòsit d’exempció per als majors 
de 65 anys en la transmissió de qualsevol element patrimonial que es 
reinverteixi en renda vitalícia, amb límit de 240.000 euros.

- INTEGRACIÓ I COMPENSACIÓ DE RENDES.- Els guanys i pèrdues 
patrimonials de menys d’un any tornen a tributar a la base de l’estalvi. 
Es modifiquen les regles i els percentatges de compensació, esta-
blint-se un règim transitori per als anys 2015, 2016 i 2017 per a la 
compensació dels dos components de la base de l’estalvi (rendiments 
de capital mobiliari i guanys patrimonials).

- PLANS DE PENSIONS. Es redueix a 8.000 euros el límit anual màxim 
d’aportació per a totes les edats. Per a les aportacions a favor del còn-
juge el límit s’apuja de 2.000 a 2.500 euros. Els drets podran ser ob-
jecte de disposició anticipada si corresponen a primes amb almenys 
10 anys d’antiguitat.

-DEDUCCIONS. Es suprimeixen les deduccions estatals per compte 
estalvi empresa i per al lloguer de l’habitatge habitual (es manté tran-
sitòriament per als contractes anteriors a 2015 que haguessin tingut 
dret a la deducció). La deducció autonòmica a Catalunya pel mateix 
concepte es manté amb els mateixos criteris restrictius aplicables 
fins ara. També es suprimeix la compensació fiscal per capital mobi-
liari, d’important transcendència per als rendiments d’assegurances 
contractades abans de l’any 2006. En positiu, hem de considerar les 
noves deduccions de 1.200 euros per famílies nombroses i per descen-
dents o ascendents amb discapacitats. En tenir el caràcter d’impostos 
negatius, molts beneficiaris d’aquestes noves deduccions ja hauran 
percebut anticipadament els imports corresponents, però s’haurà de 
revisar en el moment de fer la declaració si s’escau la deducció.

Finalment, mencionar que l’obligació de declarar passa d’11.200 a 
12.000 euros per als contribuents que hagin percebut rendiments de 
treball de dos o més pagadors, mantenint-se els imports per als de-
més supòsits que obliguen  a declarar. Convé, no obstant, fer números 
per determinar si cal presentar la declaració per si es pot obtenir de-
volució total o parcial de les retencions practicades.

Caldrà, en cada cas i situació, valorar la conveniència de la intervenció 
del professional que ha de permetre assolir l’optimització fiscal amb 
els propis recursos legals que permet la normativa. Temes com l’apli-
cació correcta de les compensacions fiscals derivades de declaraci-
ons anteriors (disminucions patrimonials, plans de pensions, bases 
negatives, etc.) han de permetre disminuir la factura fiscal i això sols 
s’aconsegueix a través d’una gestió professional continuada.
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LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

MERCANTIL

E ls contribuents que 
perceben salaris supe-
riors als 22.000 euros 

bruts anuals han de fer la De-
claració de la Renda.
Els contribuents que percebin 
salaris superires als 22.000 eu-
ros bruts anuals han de fer la 
Declaració de la Renda. Car-
los Rosillo
La campanya de la Renda 
2015, que recull moltes no-
vetats de la reforma fiscal, 
arrenca amb novetats fiscals 
per a l’habitatge. La més im-
portant és la desaparició de 
la deducció estatal en l’IRPF 
pel lloguer d’un habitatge ha-
bitual per a tots els inquilins 
els contractes de lloguer es 
van signar a partir del 2015, 
una mesura que no afecta les 
deduccions autonòmiques. 
En canvi, els inquilins amb 
contractes anteriors a aques-
ta data poden seguir deduint 
el 10,05% de les quantitats 
satisfetes en 2015 i anys suc-
cessius mentre mantinguin el 
contracte de lloguer del seu 
habitatge habitual, i sempre 
que la seva base imposable 
sigui inferior a 24.107, 20 eu-
ros anuals, recorden els Tèc-
nics del Ministeri d’Hisenda 
(Gestha).
A la renda 2015 hi ha ja una 
reducció única del 60% per 
al rendiment net declarat per 
l’arrendament de l’habitatge, 
desapareixent així la distin-
ció de la rebaixa en funció de 
l’edat que elevava al 100% la 
reducció quan l’inquilí era 
menor de 30 anys.
Per la seva banda, els contri-
buents que van comprar el 
seu habitatge habitual o re-
alitzar algun pagament per a 
la seva construcció abans de 

l’1 gener 2013 mantenen el 
dret a la desgravació en 2015 
i successius anys sempre que 
hagin deduït per aquest ha-
bitatge el 2012 o en anys an-
teriors. En aquest cas, poden 
deduir-se fins a un 15% de 
les quantitats invertides amb 
un límit de 9.040 euros. Per 
contra, els que van comprar 
després d’aquesta data ja no 
tenen opció a la deducció es-
tatal, encara que els residents 
al País Basc i Navarra, que te-
nen el seu propi IRPF, poden 
seguir gaudint de la desgrava-
ció.
Igualment, “totes les comu-
nitats autònomes de règim 
comú, excepte Castella-la 
Manxa, tenen establertes dife-
rents deduccions a la inversió 
en l’habitatge habitual, oa de-
terminades obres d’adequa-
ció a les mateixes, subjectes a 

les seves pròpies limitacions, 
requisits, col·lectius i tipus” , 
expliquen a Gestha.
La reforma fiscal ha empitjo-
rat el tractament de les tru-
cades imputacions de renda 
immobiliàries. En general, es 
considera que els immobles 
urbans (no arrendats ni afec-
tes a activitats econòmiques), 
excloent l’habitatge habitual 
i el sòl no edificat, generen 
una renda a efectes fiscals 
del 2% del valor cadastral (el 
1,1% si el valor ha estat re-
visat a partir de l’1 de gener 
de 1994). La reforma fiscal 
redueix aquest termini als 
10 anys anteriors, de mane-
ra que augmentarà al 2% la 
tributació de nombrosos im-
mobles.
A més, l’anomenat “cop de 
destral” fiscal immobilia-
ri, segons Gestha, suposa la 

supressió dels coeficients de 
correcció monetària a partir 
de 2015, els quals corregien 
la depreciació monetària ac-
tualitzant el valor d’adquisi-
ció. Pel que fa als anomenats 
coeficients d’abatiment, que 
permeten disminuir part de 
les plusvàlues en les vendes 
de béns no relacionats amb 
activitats econòmiques ad-
quirits abans del 31 de de-
sembre de 1994, s’apliquen 
només fins a un import de 
400.000 euros ia la part pro-
porcional del guany obtingu-
da fins al 20 de gener de 2006 
(aquesta pot quedar lliure de 
tributació). Per tant, els co-
eficients d’abatiment seguei-
xen sent aplicables en una 
bona part de les transmissi-
ons.
Es manté la clàssica exemp-
ció per reinversió en habitat-

ge habitual que evita tributar 
pel guany patrimonial de la 
venda de l’anterior habitat-
ge habitual del contribuent, 
sempre que l’import total de 
la venda es reinverteixi en un 
nou habitatge habitual en els 
dos anys anteriors o poste-
riors a la venda de l’habitat-
ge antic. La novetat és que els 
guanys obtinguts pels majors 
de 65 anys amb la venda de 
qualsevol tipus de bé queden 
exemptes de tributació. No 
obstant això, aquesta exemp-
ció es produirà sempre que 
els guanys es destinin a la 
creació d’una renda vitalícia 
assegurada, amb un límit de 
240.000 euros i en un termi-
ni de sis mesos.
El termini per presentar la 
declaració s’estendrà des del 
6 d’abril fins al 30 de juny en 
el cas que la presentació es 
faci de forma electrònica. Si 
es fa de manera presencial o 
per un altre mitjà, els termi-
nis són més ajustats, des del 
10 de maig fins al 30 de juny, 
ja que l’objectiu d’Hisenda 
és potenciar la presentació 
telemàtica.
Els tècnics d’Hisenda recor-
den que no estan obligats a 
presentar la declaració els 
contribuents que tan sols 
perceben salaris inferiors als 
22.000 euros bruts anuals, 
sempre que procedeixin d’un 
sol pagador o bé si, procedint 
de diversos, la suma del que 
s’ha ingressat per part del se-
gon i restants no excedeix els 
1.500 euros l’any. En cas con-
trari, si supera aquesta quan-
titat, el límit exempt serà de 
12.000 euros bruts anuals, en 
lloc de 22.000 euros. A més, 
els contribuents han de tenir 
en compte les peculiaritats 
fiscals pròpies de la seva re-
gió, ja que no tots saben que 
les comunitats autònomes 
tenen transferida la capacitat 
d’aprovar les seves pròpies 
deduccions en determinades 
matèries, algunes tan impor-
tants com el lloguer o la in-
versió en habitatge habitual, 
i fins i tot la possibilitat de 
realitzar canvis en els tipus 
de l’IRPF.

Novetats fiscals que afecten a l’habitatge

Desapareix la deducció 
estatal per lloguer per 
als llogaters amb con-
tractes signats a partir 

del 2015
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RENDA
 2015

E l passat dimecres 6 
d’abril arrencava la 
campanya per presen-

tar la declaració de la renda 
2015 que es perllongarà fins 
al 30 de juny. Aquesta edició 
comptarà amb una important 
novetat que és la possibilitat 
d’elaborar tota la declaració a 
través de la seu electrònica de 
l’Agència Tributària. La plata-
forma RENDA WEB, allotjat a 
la seu electrònica de l’Agència 
(www.agenciatributaria.es), 
és una eina que combina els 
avantatges del sistema de l’es-
borrany amb les que ofereix el 
programa PADRE. D’aquesta 
manera, tots els contribuents 
podran fer la seva declaració, 
introduir noves dades, com-
provar deduccions i desgra-
vacions a través del web de 
l’Agència.
Davant aquesta novetat, que 
permetrà que gairebé el 85% 
de tots els contribuents pu-
guin presentar la declaració 
de la renda 2015 per Internet, 
el fisc ha reforçat la seguretat i 
la flexibilitat de l’accés a aquest 
sistema.
Per entrar en aquesta plata-
forma ha diferents sistemes. 
En primer lloc cal dirigir-se a 
la seu electrònica de l’Agència 
Tributària i punxar en la icona 
on es llegeix RENDA 2015. Se 
us dirigeix   a una altra pantalla 
on ha apareixen altres icones. 
Ha de punxar en què posa: 
“Servei tramitació esborrany / 
declaració (Renda WEB)”.

Sistema d’accés REN0
Un cop dins li demanarà con-
trasenyes. Hi ha diversos ca-
mins per accedir a les seves 
dades tributàries i confirmar 

l’esborrany o procedir a fer la 
seva declaració. El més directe 
és a través del sistema RENØ. 
És un servei d’accés a l’Agèn-
cia a través d’Internet, pel qual 
rebrà un SMS al mòbil que fa-
ciliti una vegada que faciliti el 
número que figura a la casella 
490 de la declaració de l’any 
passat i el seu DNI. El missatge 
li indicarà un nombre de refe-
rència, que serà la clau que li 
permetrà tramitar l’esborrany 
o la declaració o obtenir les 
dades fiscals, sense necessitat 
d’esperar a rebre’ls per correu 
al domicili fiscal.
A diferència de les campanyes 
anteriors, el nombre de refe-
rència no serà únic, ni estarà 
vinculat a un únic expedi-
ent. Per reforçar la seguretat, 
l’Agència lliurarà, via SMS, un 
nombre nou cada vegada que 
es sol·liciti, amb un màxim de 
tres diaris. Cada vegada que se 
sol·liciti un nombre nou s’anul-
larà l’anterior. D’aquesta ma-
nera, el nombre de referència 
es pot utilitzar per a diversos 
tràmits, no només durant la 
pròpia campanya, sinó també 
després.
A més, el nombre de referència 
no s’incorporarà directament a 
les cartes que rep de l’Agència 
amb la seva informació fiscal. 
En el seu lloc, s’inclourà única-
ment la casella 490 de la Renda 
2014, de manera que, en qual-
sevol moment, el contribuent 
podrà obtenir un número de 
referència nou cada vegada 
que ho demani. Per fer-ho més 
fàcil, el nombre de referència 
serà més curt. Passa de 12 a 6 
caràcters.
Una altra de les novetats per 
reforçar la seguretat consisteix 

en la possibilitat per al contri-
buent de bloquejar l’accés a la 
casella 490 (la primera clau per 
accedir a les seves dades tribu-
tàries) a terceres persones (la 
seva parella si fa la declaració 
conjunta, els seus assessors .. 
.). Així en determinats supò-
sits (pèrdua de documentació, 
sostracció, canvi d’assessor, di-
vorci o separació, etc.) el con-
tribuent tindrà l’opció d’elimi-
nar el risc que terceres persones 
no autoritzades accedeixin a 
les seves dades fiscals conei-
xent l’import de la casella 490. 
L’Agència Tributària facilita 
aquesta acció i crea una icona 
“Desactiva casella per REN0” 
que permet desactivar l’accés 
amb casella al servei RENØ.
Para això és necessari disposar 
de Cl @ veu PIN, certificat elec-
trònic o DNI electrònic.
Des que es produeix la inha-
bilitació, no es podrà obtenir 
mitjançant el servei RENØ el 
número de referència de l’es-
borrany amb les dades fiscals. 
A més, en el cas que el nombre 
de referència s’hagués obtingut 
amb anterioritat, des de la data 
de la inhabilitació no es podran 

realitzar gestions amb aquest 
nombre a través d’Internet.

Accés a través de Clau PIN24H
L’any passat es va posar en mar-
xa el sistema Cl @ veu PIN24H, 
una forma d’identificació elec-
trònica per fer tràmits amb 
l’Administració Pública per 
Internet amb una validesa li-
mitada en el temps i que es 
pot renovar cada vegada que es 
necessiti. És el més flexible de 
tots els sistemes per accedir a 
les dades tributàries. Per obte-
nir-lo ha de sol·licitar a través 
de la pàgina web de l’Agència. 
Li enviaran una carta amb unes 
credencials amb les que podrà 
registrar-se al sistema CL @ 
VE i a partir d’aquest moment 
podrà sol·licitar les claus, que 
serviran no només per fer ges-
tions amb Hisenda sinó amb 
altres administracions.
Aquesta campanya, l’Agència 
també ha reforçat la seguretat 
d’aquest sistema. Des que se 
sol·licita el PIN, una vegada que 
hagi rebut la carta de l’Agència 
Tributària amb la credencial, 
fins que és utilitzat pel contri-
buent no poden passar més de 

10 minuts. Si passa més temps, 
el PIN caduca i cal sol·licitar un 
altre. A més, el PIN obtingut 
val per a una única sessió de 
treball, en la qual es podran re-
alitzar diversos tràmits fins que 
no es tanqui la sessió, o es deixi 
inactiva durant 60 minuts.
En cas que el PIN caduqui, ob-
tenir un altre és molt senzill. 
Com el contribuent ja estarà 
prèviament registrat en Cl @ 
veu PIN, prou, amb aportar 
novament el DNI i la data de 
validesa, així com una clau de 
4 caràcters a triar pel contribu-
ent, després de la qual cosa es 
rep al mòbil el PIN de 3 que, 
juntament amb els 4 anteriors, 
formen el codi a utilitzar.
D’altra banda, Cl @ veu PIN 
està pensat per a persones físi-
ques que actuen en nom pro-
pi. Per això, a partir d’aquesta 
campanya només es podrà 
sol·licitar un PIN associat a un 
únic número de mòbil. És a dir, 
no es pot associar més d’un 
contribuent al mateix mòbil. 
D’aquesta manera, també en-
dureix la seguretat per accedir 
a les dades tributàries.

Més seguretat per presentar la declaració 
de la renda per Internet
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L a campanya de Renda 
2015 ha començat ja. 
Té els seus temps. Aca-

barà definitivament el proper 
30 de juny, encara que per als 
que els surti “a pagar” i vul-
guin domiciliar el pagament, 
la finestreta electrònica es 
tancarà el 25 d’aquest mes. En 
persona, els comptes amb Hi-
senda es podran realitzar des 
del 10 de maig (la cita prèvia 
es pot sol·licitar des del 4) i 
fins al mateix 30 de juny.
És important complir els ter-
minis. En primer lloc, perquè 
com més aviat es presenti la 
declaració, teòricament abans 
es cobra si és Hisenda la qual 
deu diners al contribuent. En 
segon lloc, perquè de no fer-
ho (o fer malament la declara-
ció), l’Agència Tributària pas-
sa la corresponent factura. Si 
el contribuent adverteix, des-
prés de presentar el seu IRPF 
2015, un error a favor seu 
(s’ha aplicat alguna deducció 
sobre la qual no tenia dret, 
per exemple) ha de fer una 
declaració complementària el 
més aviat possible. Abans del 
30 de juny, no hi ha recàrrec; 
després sí: un 5% de la dife-
rència a ingressar en els tres 
mesos següents, el 10% si es fa 
abans de sis mesos i el 15% si 
és entre els sis i els 12 mesos 
següents. Passat aquest termi-
ni, el recàrrec serà del 20% i, 
a més, caldrà pagar interessos 
de demora.
Són moltes, moltíssimes, les 
novetats de la Renda 2015. 
Tantes que, per bé o per mal, 
sorprendran a gairebé tots els 
contribuents. Convé més que 
mai revisar dades i tenir en 
comptes les peculiaritats fis-
cals pròpies de cada comuni-

tat autònoma. A continuació, 
s’exposen els pros i contres 
que haurà de tenir en compte 
el contribuent a l’hora de pas-
sar comptes amb Hisenda.
Canvis que juguen a favor del 
contribuent

Entre els canvis que proba-
blement generin una certa 
satisfacció sobresurten:
1. Com a màxim (al marge del 
que hagi decidit alguna co-
munitat autònoma), es paga 
el 46% d’impostos. (47% el 
2014, però el 54% el 2012).
2. El tipus mínim a pagar s’ha 
reduït al 19% (en algunes co-
munitats autònomes arriba 
al 21,5%) des del 24,75% de 
2014.
3. Els mínims personals i fa-
miliars pugen: 5.500 euros (en 
lloc de 5.151 euros); els dels 
descendents (2.400 i 2.700 
euros per primer i segon fill, 
per exemple, davant els 1.836 
i 2.040 euros l’any passat) i els 
dels ascendents (1.150 euros 
de manera general i per als 
majors de 75 anys, 2.550 euros 
).

4. Apareixen els “impostos ne-
gatius”: s’apliquen nous ajuts 
socials (deduccions) a les fa-
mílies nombroses per valor de 
1.200 euros (o 2.400 euros, si 
són “especials”).
5. Han passat a estar exemptes 
les beques per a investigació: 
tant les públiques com les con-
cedides per les entitats sense 
fins lucratius i les fundacions 
bancàries. Tampoc tributen ni 
la Renda Mínima d’Inserció 
(amb certa limitació) ni les 
ajudes a víctimes de delictes 
violents i violència de gènere 
ni les rendes obtingudes en 
procediments concursals per 
treus i dacions en pagament.
6. No es paguen impostos 
pels beneficis obtinguts en els 
Plans d’Estalvi a llarg termini 
sempre que aquests s’hagin 
mantingut 5 anys.
7. N’hi ha prou amb 5 anys 
(no 10) d’antiguitat perquè 
les rendes que s’obtenen dels 
plans individuals d’estal-
vi sistemàtic (PIES) estiguin 
exemptes.
8. Els primers 6.000 euros de 
guanys obtinguts per la ven-

da d’accions, immobles, fons 
d’inversió ..., al marge de si 
s’han obtingut en més o menys 
d’un any, passen a tributar al 
19,5%; les que superin aquesta 
quantitat i fins a 50.000 euros, 
a l’21,5% i la resta al 23,5%.
9. En aquest exercici ja es 
poden compensar els rendi-
ments positius del capital mo-
biliari (interessos de dipòsits, 
per exemple) amb pèrdues 
patrimonials (venda d’acci-
ons, fons ...) i viceversa amb 
un límit del 10%.
10. També és possible, i fins 
a un 25%, compensar entre 
si pèrdues i guanys en la base 
imposable general.
11. S’ha elevat als 2.500 eu-
ros anuals deduïbles l’import 
de les aportacions a plans de 
pensions a favor dels cònjuges 
amb rendiments inferiors a 
8.000 euros anuals.
12. És possible desgravar un 
50% dels primers 150 euros 
donats a ONGs, fundacions 
... i un 27,5% de la resta de les 
aportacions (aquest percen-
tatge puja al 32,5% si ho donat 
no ha canviat en tres anys).

Modificacions amb un im-
pacte negatiu en la butxaca
El desconcert, sobresalt o 
esglai pot arribar de la mà 
d’aquestes 12 més novetats, 
tal com, assenyalen els Tècnics 
del Ministeri d’Hisenda (Ges-
tha):
1. Com a màxim, un contri-
buent pot reduir els seus in-
gressos en 8.000 euros per les 
seves aportacions a plans de 
pensions (no 10.000 euros). 
A un tipus impositiu del 40% 
per exemple, es “perden” 800 
euros.
2. S’ha eliminat la reducció ge-

neral dels rendiments del tre-
ball de 2.652 euros. En el seu 
lloc hi ha una despesa deduï-
ble de 2.000 euros, que només 
augmenta en casos especials 
(desocupats amb canvi de re-
sidència).
3. Les persones majors de 65 
anys en actiu perden les seves 
reduccions fiscals.
4. Les indemnitzacions per 
acomiadament en 2015 estan 
exemptes fins a un màxim de 
180.000 euros.
5. El percentatge de reducció 
dels rendiments irregulars és 
ara del 30% i no del 40% i, a 
més, amb noves condicions.
6. S’ha eliminat l’exempció 
dels primers 1.500 euros anu-
als en dividends o participaci-
ons en beneficis.
7. Adéu a actualitzar per la in-
flació (coeficients de correcció 
monetària) el valor de com-
pra de l’habitatge per calcular 
el guany obtingut per la seva 
venda. Aquesta serà així major 
i més impostos s’hauran de 
pagar.
8. Els “descomptes” que s’apli-
caven sobre els guanys en la 
venda d’accions, habitatges, 
fons ... comprats abans del 20 
de gener de al 2006 tenen un 
límit màxim: 400.000 euros.
9. S’ha suprimit la deducció 
estatal per lloguer d’habitatge 
habitual per a tots aquells in-
quilins que van signar els seus 
contractes de lloguer a partir 
de 2015 (llevat que la comuni-
tat autònoma ho permeti).
10. Els propietaris d’un habi-
tatge destinat al lloguer només 
poden reduir el seu rendiment 
net positiu en un 60%, no el 
100% com abans, si l’inquilí 
era menor de 30 anys.
11. Els immobles urbans no 
arrendats ni afectes a activi-
tats econòmiques, excloent 
l’habitatge habitual i el sòl no 
edificat, generen una renda a 
efectes fiscals del 2% del valor 
cadastral -el 1,1% si el valor 
ha estat revisat a partir de l’ 1 
de gener de 1994-. La reforma 
fiscal ha reduït aquest termi-
ni a 10 anys, de manera que 
s’aplicarà més generalitzada-
ment aquest 2%.
12. Les persones majors de 65 
anys que hagin venut el seu 
habitatge habitual tenen, si 
volen que els seus guanys es-
tiguin exempts d’impostos, 6 
mesos per constituir una ren-
da vitalícia assegurada, amb 
un límit de 240.000 euros. 
(Sense condicions fins ara).

Les claus per fer bé els comptes amb Hisenda
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L a campanya de la ren-
da 2015 va començar 
el passat dimecres. Si 

has estat un dels més ràpids 
en presentar la declaració i 
t’ha sortit a tornar segur que 
ja comptes els dies per veure 
quan et ingressen els diners. 
Aquests són els terminis d’Hi-
senda.

Quant tarda l’Agència Tribu-
tària a tornar la renda?

Des d’aquest divendres, 
l’Agència Tributària està pro-
cedint ja a realitzar les pri-
mera devolucions als més 
matiners. De fet, ha acordat 
tornar ja 11 milions d’euros a 
13.700 contribuents de l’IRPF. 
En total, Hisenda preveu tor-
nar 10.848.000-14.700.000 de 
contribuents a què la declara-
ció els sortirà a retornar.
L’any passat a hores d’ara 
Hisenda havia reintegrat 67 
milions d’euros als 103.000 
contribuents. Els problemes 
a la plataforma informàtica 
de l’Agència durant el primer 
dia de la campanya hi haurà 

influït. Fins a les 14.000 hores 
d’aquest divendres s’havien 
presentat 677.000 declaraci-
ons, un 20% menys que en el 
mateix moment de l’any ante-
rior.

Quan és el termini màxim 
perquè li ingressin

L’Agència té sis mesos a comp-
tar des de la fi del termini legal 
per presentar la declaració, el 
30 de juny, per reintegrar els 
diners sense estar obligat a 
pagar interessos de demora. 
El més habitual, expliquen a 
Hisenda, és que per declaraci-
ons menys complexes és tard 
entre 48 hores i una setmana a 
realitzar la devolució. Aquelles 
que tenen més complexitat es 
poden demorar més. La mit-
jana, segons fonts especialit-
zades, seria d’un mes aproxi-
madament, tot i que no hi ha 
xifres oficials.

Què passa si Hisenda triga a 
pagar

El més probable és que hagi 

trobat alguna incidència en la 
declaració. Per això és recoma-
nable verificar totes les dades 
personals (noms, cognoms, 
situació familiar, domicili) 
abans de presentar la decla-
ració. A Hisenda també insis-
teixen revisar a consciència les 
dades tributàries. Comprovar 
que les deduccions familiars 

Si ja has fet la declaració,  quan et tornen els diners Hisenda?

per fills o descendents o as-
cendents amb gran de depen-
dència estan ben reflectits i, 
per exemple, no s’ho dedueix 
vostè i també la seva parella.
Com puc veure en quina situ-
ació està la meva declaració

L’Agència Tributària ofereix la 
possibilitat de consultar l’estat 

de la declaració. En l’apartat 
de la campanya de la renda 
de la pàgina web de l’Agèn-
cia hi ha una icona (consulta 
de la devolució) que permet 
consultar-lo. Per a això neces-
sitarà el número de referència 
amb el qual ha realitzat la seva 
declaració.

F a uns dies arrencava 
el termini per demanar 
l’esborrany i presentar 

la declaració de la renda dels 
ingressos que es van perce-
bre en 2015. Es pot sol·licitar 
i confirmar (o modificar-lo) 
per presentar des de les 00.01, 
la nit de dimarts a dimecres. I, 
per regla general, els contribu-
ents tindran fins al proper 30 
de juny.
No obstant això, si vols que 
t’ajudin a realitzar el tràmit, 
per sol·licitar cita prèvia i que 

et assisteixin a l’Agència Tri-
butària encara hauràs d’espe-
rar. Aquest procés s’inicia el 
4 de maig. Els treballadors de 
l’Agència començaran a aten-
dre els ciutadans des del 10 de 
maig. En principi, la declaració 
es pot presentar de forma tele-
màtica oa les oficines bancàries 
fins al 30 de juny. Però si vols 
domiciliar els pagaments, per-
què siguin automàticament 
abonats (o carregats, si et surt a 
pagar) en el teu compte banca-
ri, tindràs 5 dies menys, fins al 

25 de juny.
Les devolucions s’inicien a les 
48 d’obrir-se el termini per a 
presentar les declaracions, és a 
dir, el 9 d’abril. L’Agència Tri-
butària disposa d’un termini 
de sis mesos per a efectuar les 
devolucions, sempre que no 
trobi alguna incidència en la 
seva declaració. Normalment, 
Hisenda no triga més d’un mes 
en completar la devolució i si 
efectua els tràmits per Internet, 
en principi, serà més ràpid el 
procés.

Calendari de la Declaració de la Renda 2015
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L ’Agència Tributària fa 
un pas més en la lluita 
per destapar els lloguers 

d’habitatges sota mà. Els pro-
pietaris que van col·locar en 
lloguer el seu immoble l’any 
passat en diferents mitjans 
publicitaris, inclòs Internet, 
s’han convertit en objectiu 
d’Hisenda per a la Campa-
nya de la Renda 2015, que es 
va iniciar ahir dimecres amb 
problemes d’accés als servi-
dors de l’Agència Tributària 
, davant l’allau de visites per 
obtenir informació i presen-
tar les declaracions a través 
del nou programa Renda 
web.
Per primera vegada, inclou 
en les dades fiscals de milions 
de declarants un avís clar: si 
s’han percebut ingressos per 
aquests lloguers s’han de de-
clarar com qualsevol tipus de 
renda per la qual tributar i 
no consti en les dades fiscals. 
“D’acord amb les dades de 
què disposa l’Agència Tribu-
tària vostè ha realitzat anun-
cis de lloguer d’immobles en 
diferents mitjans publicita-

ris, inclòs internet”. Així és 
el nou missatge que apareix 
en accedir a la Renda web i 
que s’uneix a altres avisos, 
com pensions percebudes de 
l’estranger, imputacions de 
la directiva de l’estalvi o pre-
sentacions del model 720.
Que es tracti de lloguer per-
manent o temporal és indife-
rent per a Hisenda. Això sí, 
el director del Departament 
de Gestió de l’Agència tribu-
tària, Rufino de la Rosa, no 
ha concretat la forma en què 
van a obtenir aquesta infor-
mació. Sí que ha aclarit que 
no són portals immobiliaris 
com Idealista o Airbnb els 
que proporcionen aquestes 
dades a l’Administració.
El control sobre els lloguers 
no declarats no és nou. Hi-
senda ja va iniciar el 2012 
una campanya de comprova-
cions d’habitatges declarats 
desocupades amb alts con-
sums elèctrics que va aflorar 
una part dels lloguers sub-
mergits.
Cal no oblidar que gairebé la 
meitat (el 49,03%) dels llo-

Hisenda persegueix els anuncis de lloguer de pis a Internet

guers d’habitatge a Espanya 
és submergit. Hi 1,3 milions 
de cases les rendes no estan 
sent declarades a Hisenda, 
segons les estimacions dels 
Tècnics del Ministeri d’Hi-
senda (Gestha). La gran ma-

joria, 973.429 immobles, són 
arrendaments fets a descone-
guts, mentre que 367.059 són 
habitatges cedits gratis oa un 
preu baix, normalment a un 
familiar. Encara alta, la xifra 
ha minvat. El 2008, més del 

55% dels lloguers d’habitat-
ge defraudaven al Fisc, se-
gons Gestha. Les rendes per 
arrendaments no declarats 
van fregar els 3.000 milions 
d’euros anuals.

U n dels debats més 
antics i a la vegada 
més punyents és el 

que es genera entorn als im-
postos, ja que són inevita-
bles i afecten directament el 
benestar dels individus. Com 
deia Benjamin Franklin, “en 
aquest món només hi ha dues 
coses segures: la mort i els 
impostos”, i això és així per-
què en el moment en què hi 
ha una despesa pública s’ha 
de buscar la manera de fi-
nançar-la. Els impostos són, 
abans que res, instruments 
per finançar la despesa pú-
blica. Per això és important 
determinar el volum de des-
pesa a realitzar per part d’un 
govern i després dissenyar 
els impostos per finançar-la. 
Aquesta és la direcció correc-
ta, no la inversa.
Però a banda d’objectius re-
captatoris, als impostos se’ls 
assigna una funció redis-
tributiva. De fet, una de les 
grans funcions que justifica 
l’existència del sector públic 
és que redistribueixi renda 
entre els individus, ja que 
la que resulta de l’operativa 
dels mecanismes de mercat 
no es considera socialment 

justa ni acceptable. En aquest 
sentit, la societat encomana 
al govern que prengui me-
sures per aconseguir una 
societat més igualitària, tras-
lladant renda dels individus 
amb més capacitat econò-
mica als individus de menys 
capacitat econòmica.
El sector públic duu a terme 
aquesta funció redistributiva 
a través de dos grans instru-
ments: la despesa pública en 
forma, fonamentalment, de 
despesa vinculada a l’estat 
del benestar, i també a través 
dels ingressos, bàsicament, 
dels impostos. Perquè els im-
postos siguin redistributius 
és imprescindible que siguin 
progressius, és a dir, que el 
percentatge de renda que 
destinen els individus amb 
més capacitat econòmica a 
pagar impostos sigui supe-
rior al percentatge de renda 
que hi destinen els indivi-
dus de menor capacitat eco-
nòmica. Només així es pot 
aconseguir una distribució 
de renda més igualitària.
La qüestió a plantejar és si el 
sistema fiscal espanyol con-
tribueix a assolir objectius 
redistributius. La situació 

actual que constaten tots els 
estudis realitzats és que a 
Espanya la desigualtat soci-
al ha augmentat de manera 
important amb la crisi eco-
nòmica. L’índex de Gini, que 
mesura la desigualtat en in-
gressos (un valor igual a zero 
suposa la igualtat total i un 
valor igual a 100 la desigual-
tat absoluta), ha passat del 
30,6 el 2007 al 35,1 el 2014.
Per analitzar l’impacte del 
sistema fiscal sobre la desi-
gualtat social cal observar 
quins han estat els impos-
tos que més han augmentat 
la seva recaptació i com es 
comporten en relació a la 
desigualtat. Segons dades de 
l’administració tributària, 
l’IVA ha estat l’impost que 
ha tingut un creixement més 
alt des del 2009 fins al 2014, 
a causa, fonamentalment, de 
l’augment dels tipus imposi-
tius. L’IVA és un impost que 
té un caràcter regressiu, ja 
que el percentatge d’IVA que 
suporten els individus més 
pobres en relació a la seva 
renda és superior al que su-
porten els rics en relació a la 
seva renda. Aquesta regressi-
vitat de l’IVA té un impacte 

directe en l’augment de les 
desigualtats.
Pel que fa a l’IRPF, cal dir que 
és teòricament un impost 
que permet assolir objectius 
redistributius en aplicar-se 
una tarifa progressiva. Això 
suposa que els individus 
amb més renda tributen a 
uns tipus marginals més ele-
vats. Ara bé, la progressivitat 
no depèn només de la tarifa, 
sinó que hi ha molts altres 
elements que hi influeixen. 
Entre aquests elements, el 
favorable tractament que 
tenen les rendes del capital 
en relació a les rendes del 
treball. Això suposa que un 
assalariat paga molt més per 
IRPF que un rendista pel 
rendiment de la seva inver-
sió o que un autònom que 
s’aculli al sistema de mòduls. 
Especialment diferents són 
els tipus màxims aplicats 
durant els anys 2012-14, del 
52% sobre els rendiments 
del treball (56% a Catalu-
nya) enfront del 27% sobre 
els rendiments del capital. 
Això fa que l’impost recai-
gui bàsicament sobre els as-
salariats i, en concret, sobre 
les rendes baixes i mitjanes. 

Impostos i desigualtat social
A més, les diferents bonifi-
cacions que existeixen, com 
les aportacions per plans de 
pensions privats, presenten 
un caràcter regressiu en be-
neficiar fonamentalment els 
contribuents de rendes al-
tes. Si a tot això s’hi afegeix 
l’elevat volum de frau fiscal, 
el resultat és que l’IRPF ha 
deixat de ser un instrument 
redistributiu.
Pel que fa a l’impost sobre 
societats, cal ressaltar que 
durant aquests darrers anys 
el tipus mitjà efectiu pel 
qual han tributat les pimes 
ha estat superior que el de 
les grans empreses, ja que 
aquestes són les grans bene-
ficiàries de les deduccions 
existents.
Per tant, tot sembla indicar 
que el sistema fiscal espanyol 
més que contribuir a la re-
ducció de les desigualtats so-
cials les ha incrementat. De 
nou, els esforços, en aquest 
cas per pagar impostos, no es 
reparteixen de manera equi-
tativa entre la societat.

Marta Espasa (publicat al 
diari Ara)
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VECIANA / LA VEU 

E l proper diumenge 17 
d’abril a les 12 del mig-
dia tindrà lloc la inaugu-

ració de les obres de millora del 
local social de Santa Maria del 
Camí promogudes per l’Ajun-
tament de Veciana i finançades 
per la Diputació de Barcelona 
durant la legislatura passada. 
Per aquest motiu l’acte compta-
rà amb la presència i parlaments 
de l’alcalde de Veciana, Sr. Jordi 
Servitje, i del diputat delegat 
de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local i vicepresident 

segon de la Diputació, Sr. Marc 
Castells. Durant l’acte també 
s’homenatjarà als darrers socis 
de l’anomenat “Circulo recrea-
tivo de Santa Maria del Camí”  
que vetllaren pel manteniment i 
conservació de l’edifici fins que 
en varen traspassar la propietat 
a l’Ajuntament de Veciana l’any 
2011.
Entre altres tasques amb aques-
ta actuació s’ha arranjat la teu-
lada de l’edifici, s’han canviat els 
tancaments exteriors, s’ha pin-
tat i calefactat la sala de ball, s’ha 
rehabilitat l’antic cafè i s’han 
restaurat les façanes exteriors.

Inauguració del local 
social de Santa Maria 
del Camí

CALAF / LA VEU 

E l programa d’inser-
ció laboral i formació  
Anoia Activa, co-lide-

rat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia i l’Ajuntament d’Igua-
lada, ha posat en marxa una 
nova acció formativa. Es trac-
ta del Curs d’Auxiliar de Man-
teniment, Vigilant i Conserge, 
que va arrencar el passat di-
lluns 4 d’abril i s’allargarà fins 
al 8 de juny. Aquesta formació, 
que arriba a la quarta edició, 
es realitza de 9 del matí a 2 del 
migdia al Centre de Recursos 
per a l’Ocupació de Calaf.
Per tal d’acostar la formació 
al territori, el Consell Comar-
cal fa una aposta ferma per 
impartir els cursos d’Anoia 
Activa a diversos municipis 
de la comarca. Per exemple, el 
“Curs d’Auxiliar de Manteni-
ment, Vigilant i Conserge” es 
va fer a Calaf en les dues an-
teriors edicions, l’any passat 
es va fer a Masquefa i enguany 
torna a Calaf.
La formació té una durada de 

320 hores, i combina hores de 
teoria amb pràctiques a em-
preses de la zona.  Poder fer 
pràctiques suposa una gran 
oportunitat per què els alum-
nes puguin entrar en contacte 
amb el mercat de treball.
És un curs amb un caràcter 
polivalent, on s’aprofundeix 
en diversos àmbits que fan 
que els alumnes en surtin amb 
els coneixements necessaris 
per a desenvolupar la tasca 
amb totes les garanties. La for-
mació inclou mòduls de co-
municació i atenció al públic, 
d’auxiliar de vigilància, així 
com de manteniment elèctric, 
fontaneria, jardineria, neteja i 
calefacció. A més, el curs tam-
bé inclou una part de forma-
ció tranversal, on es compta 
amb docents especialitzats en 
els mòduls de: Recerca de fei-
na, Sensibilització ambiental, 
Igualtat de gènere o Prevenció 
de riscos laborals.

Vuit anys d’Anoia Activa
Anoia Activa es desenvolupa 
de manera ininterrompuda a 

la comarca de l’Anoia des de 
l’any 2008. L’objectiu general 
del projecte és impulsar me-
sures d’ocupació i de suport al 
teixit productiu, a través d’un 
pla d’execució que contempla 
accions de formació, orienta-
ció per a la inserció sociolabo-
ral, foment d’igualtat d’opor-
tunitats i desenvolupament 
local.
Les accions que desenvolupa 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia en el marc del programa 
Anoia Activa donen priori-
tat als aprenentatges dirigits 
a persones en situació de risc 
d’exclusió social amb baixa 
qualificació i/o amb dèficits 
formatius. En són destinataris 
aquelles persones que no dis-
posen del graduat en educació 
secundària obligatòria (ESO) 
i aquelles que malgrat l’hagin 
obtingut no hagin continuat 
amb els estudis postobligato-
ris, dones en situació de rein-
corporació al mercat de tre-
ball, dones d’entorns rurals, 
dones que han patit o patei-
xen situacions de violència de 

gènere, persones nouvingudes 
provinents de països extraco-
munitaris.
El programa d’inserció labo-
ral i formació Anoia Activa té 
continuïtat gràcies al finan-
çament que reben el Con-
sell Comarcal i l’Ajuntament 
d’Igualada per part del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), en el marc del pro-
grama de suport al desenvo-

Anoia Activa continua treballant per la inserció laboral
A Calaf es du a terme una nova edició del Curs d’Auxiliar de Manteniment, Vigilant i Conserge

lupament local Treball a les 7 
Comarques 2015, cofinançat 
pel Fons Social Europeu i el 
Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social - Servei Públic 
d’Ocupació Estatal.
Per a més informació, els in-
teressats i interessades poden 
adreçar-se a Consell Comarcal 
de l´Anoia, 93 805 15 85  Pro-
jecte Anoia Activa.

MONTMANEU / LA VEU 

D iumenge dia 10 
d’abril, el  club 
“CL’HÀSSICS” Hos-

pitalencs varen fer a La Pa-
nadella, una concentració de 
cotxes clàssics.
Els cotxes varen arribar a La 
Panadella a l’entorn de les 12 
hores i es van exposar, fent les 
delícies del nombrós públic. 
Acte seguit es va fer un dinar 
a l’Hotel Bayona.
Aquesta concentració, és el 

preludi de la concentració 
que es durà a terme l’abril 
vinent i que acollirà camions, 
autocars i cotxes a nivell esta-
tal.
Des de l’Ajuntament, agraïm 
el club “CL’HÀSSICS” Hospi-
talencs per aquesta iniciativa 
i per haver triat com a punt 
de trobada el nostre municipi 
i animem als amics que amb 
el nom de l’esperit de La Pa-
nadella, duran a terme aques-
ta gran concentració l’abril 
vinent.

Diumenge es va fer una 
concentració de cotxes 
clàssics a la Panadella

CALAF / LA VEU 

El nou aparcament gratuït, 
ubicat al carrer Pius Forn a 
l’encreuament amb la carre-
tera de Manresa (N-141b), ja 
està operatiu. El passat dijous 
es va obrir i aquest cap de set-
mana, amb l’EcoFira, ja s’ha 
omplert. En total, s’ofereixen 
17 noves places, el que per-
metrà millorar la mobilitat i 
l’oferta d’aparcament al cen-
tre del poble.
Aquesta nova instal·lació és 
possible després que l’Ajunta-
ment de Calaf signés un con-
veni amb el propietari que ha 
cedit l’ús d’aquest solar.

Obert el nou apar-
cament del carrer 
Pius Forn de Calaf
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CALAF / LA VEU 

C alaf va celebrar aquest 
diumenge, 10 d’abril, 
la seva primera Eco-

Fira amb un gran èxit de vi-
sitants que durant tot el dia 
van recórrer els 65 estands del 
certamen dedicats a productes 
i serveis ecològics. La jornada 
va començar al matí amb la re-
cepció oficial de les autoritats 
a l’edifici consistorial, entre 
les quals hi havia diferents al-
caldes i regidors de municipis 
veïns i el diputat de Comerç de 
la Diputació de Barcelona, Isa-
ac Albert, que va signar el Lli-
bre d’Honor de l’Ajuntament. 
Seguidament, la delegació va 
fer oficial l’obertura de la mos-
tra amb una passejada que va 
servir perquè poguessin visitar 
tota la mostra.  
En total, 65 expositors de dife-
rents sectors d’arreu de Catalu-
nya ubicats en tot el carrer Ra-
val de Sant Jaume. Els visitants 
podien descobrir una gran di-
versitat de productes i serveis 
ecològics. Des de l’alimentació 
i la gastronomia, passant per 
les energies renovables, la bi-
oconstrucció, l’aprofitament 
forestal, la calefacció ecològica, 
les bicicletes de bambú i elèc-
triques, els sorrejats eco i l’ai-
gua de mar, fins a temes de sa-
lut ambiental o assessorament 
mediambiental i altres propos-
tes vinculades a l’ecologia i el 
medi ambient. 
La proposta, organitzada per 
l’Ajuntament de Calaf amb 
el suport de la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona, es va 
convertir en un aparador i en 
el punt de trobada de persones 
i professionals que, des d’àm-
bits diversos, treballen per a la 
sostenibilitat ambiental, social 
i econòmica del país.

Activitats paral·leles
A més dels expositors, els mi-
lers de visitants de l’EcoFira 

van poder participar en una 
vintena d’activitats paral·leles 
que es van programar durant 
tot el diumenge. Així, van veu-
re com es fan les escultures de 
fusta amb motoserra, com fun-
ciona la bioconstrucció amb 
tàpia i tovots o com es pugen 
els murs de pedra seca. A més, 
van poder prendre part en di-
ferents tallers com el d’horts 
urbans, els d’artesania amb re-
ciclatge, d’ecocuina i de mete-
orologia. Les bicicletes van ser 
un altre dels atractius de l’Eco-
Fira, tant per les bicicletes fetes 
de bambú com les elèctriques 
que, qui volia, les podia provar. 
Els més petits van poder gaudir 
de diferents propostes pensa-
des especialment per a ells. Un 
inflable dedicat al reciclatge, 
una atracció ecològica en for-
ma de vaixell i dos espectacles, 
“Passavolant. reciclant…” de la 
companyia Tot Circ, i l’actua-
ció didàctica sobre el bosc i el 
medi ambient de la companyia 

Èxit de participació a la primera 
EcoFira de Calaf

Acariciando el Aire, “L’arbre 
centenari”. També es van poder 
embrutar les mans en els tallers 
d’ecocuina per a la canalla. 
L’espai de les ponències va ser 
un anar i venir de gent inte-
ressada en els diferents temes 
que s’hi tractaven com la re-
cuperació de llavors, el Feng-
Shui, la qualitat de l’aigua, les 
herbodietes, … En total, 12 
conferències dedicades al món 
de l’ecologia i el medi ambient 
entre les quals va destacar la de 
Francesc Mauri que va atraure 
una multitud. El meteoròleg 
va parlar del canvi climàtic i 
va donar diferents consells de 
fàcil aplicació en el nostre en-
torn per poder-hi contribuir 
positivament. Una altra de les 
xerrades estrella va ser la d’As-
trid van Ginkel, farmacèutica 
especialitzada en la consultoria 
i l’assessorament en productes 
naturals i medicinals, que va 
compartir la seva expertesa en 
les herbes de marge i en l’apli-
cació que poden tenir, ja sigui 
com a aliment o com a plantes 
medicinals.
L’EcoFira Calaf va obsequiar 
als visitants amb una plan-
ta d’hort ecològica perquè la 
puguin fer créixer a casa. I tot-
hom qui va voler va poder fer 
el mos ja que l’EcoFira Calaf va 
comptar amb l’Espai EcoGas-
trònomic on, ubicat al bellmig 
de la mostra, s’hi podien men-
jar i beure productes ecològics 
i naturals.

CALAF / LA VEU 

A quest dissabte 16 
d’abril se celebra la 
Oxfam Intermón 

Trailwalker de Girona que re-
correrà 100 Km de la via verda 
entre Olot i Sant Feliu de Gui-
xols. Entre els 426 equips par-
ticipants hi haurà un equip de 
Calaf que, amb el dorsal G225, 
porta el nom de “Calaf, capital 
dels Pastorets”. 
La Trailwalker és una marxa 
solidària de 100 Km que orga-
nitza l’ONG Oxfam Intermón 
amb l’objectiu d’aconseguir 
fons per als més de 400 projec-
tes de cooperació que desen-
volupa a 50 països d’arreu del 
món. La marxa és per equips 
de quatre caminadors o corre-
dors i dues persones de suport. 
L’equip calafí està format per 
Jordi Estany, Dani Grados, Jose 
Ramon Puerta i Francesc Llo-
bet i compten amb el suport de 
Jose Malet i Esteve Mallorquí. 
Per poder participar en aquesta 
marxa cada equip ha de fer un 
donatiu mínim de 1.500 euros. 
Per això, ha de mobilitar-se per 
tal d’aconseguir el màxim de 
diners que es puguin aportar 
als projectes de l’ONG. L’equip 

“Calaf, capital dels Pastorets” 
ha aconseguit 1.780,77 euros 
gràcies a les col·laboracions 
anònimes i també a les tòmbo-
les solidàries que han organit-
zat diferents establiments de la 
població. 

D’entrenament militar a esde-
veniment esportiu i solidari
El Trailwalker era un exercici 
d’entrenament militar a Hong 
Kong. El 1981 va passar a con-
vertir-se en un esdeveniment 
Oxfam Intermón per recaptar 
donatius i a dia d’avui és un 
dels principals desafiaments 
esportius del món, amb 16 
esdeveniments a 11 països. 
L’objectiu és lluitar contra la 
pobresa i la fam. Des de la pri-
mera edició al nostre país l’any 
2011 hi han pres part 1.133 
equips i s’han recaptat més de 
2,5 milions d’euros.
A més de solidària, la 
Trailwalker és un desafiament 
esportiu que consisteix a re-
córrer 100 km en un màxim 
de 32 hores. No és una cursa de 
relleus ni cal fer-la correns, ja 
que es pot acabar caminant. El 
més important és que els qua-
tre membres de l’equip han de 
començar i acabar junts.

L’equip de Calaf participa 
a la Trailwalker d’Oxfam 
Intermón

CALAF / LA VEU 

La Sala Folch i Torres del Ca-
sal de Calaf acollirà aquest 
dissabte, a partir de les 19.00 
hores, la presentació del llibre 
“Un salt al blau” de l’autor ca-
lafí Josep M. Solà. En aquest 
acte hi prendran part l’alcalde 
de Calaf, Jordi Badia, l’editor 
Jaume Huch, el poeta Miquel 
Desclot, i el filòsof i escriptor 
Rafael Argullol. A més, hi hau-
ra l’actuació musical de Xavier 
Soler.

Presentació del nou 
llibre de Josep M. Solà
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L’IHC vol donar la sorpresa demà 
al Palau Blaugrana davant el líder

Met Molas, en una jugada davant el porter del Noia, en el darrer partit jugat a les Comes. / JOAN GUASCH

HOQUEI / IHC BLOCAT

L ’Igualada Calaf Grup juga demà 
dissabte al Palau Blaugrana da-
vant el líder FC Barcelona dis-

posat a donar la sorpresa. No ho tindrà 
gens fàcil, perquè els de Muñoz estan 
en un moment pletòric i són, com 
sempre, els màxims favorits a empor-
tar-s’ho tot. L’Igualada, però, vol treure 
profit de l’estela de la victòria de la pas-
sada jornada a la pista del Shum (2-3).
L’IHC es va retrobar amb la victòria 
després de quatre jornades de sequera. 
Ho va fer amb el guió habitual, creant 
molt i patint encara més. Un  gran Elagi 
Deitg va estar decisiu aturant una FD a 
falta de 65 segons que podria haver su-
posat l’empat. Abans Nil Garreta tam-
bé ho havia estat aconseguint el tercer 
gol que al final va ser el que va donar 
el triomf que permet arribar a aquests 
31 punts d’or, i colar-se a les posicions 
per jugar la Copa CERS i respirar més 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona Lassa 61 23 20 1 2 121 47
2. Club Patí Vic 53 23 17 2 4 88 48
3. Coinasa Liceo 50 23 16 2 5 120 66
4. Moritz Vendrell 41 23 12 5 6 96 79
5. Reus Deportiu 38 23 11 5 7 85 75
6. Noia Freixenet 36 23 10 6 7 77 80
7. Voltregà 32 23 10 2 11 72 73
8. Igualada Calaf HC 31 23 10 1 12 64 70
9. Vilafranca  28 23 7 7 9 63 65
10. Patín Cerceda 27 23 8 3 12 67 99
11. Caldes Laser 27 23 8 3 12 60 84
12. Lloret  26 23 8 2 13 59 85
13. ICG Lleida 24 23 7 3 13 66 87
14. Shum Balder 20 23 5 5 13 75 90
15. Vallès CP Calafell  17 23 5 2 16 64 94
16. Enrile PAS Alcoi 15 23 4 3 16 56 91

OK Lliga
Jornada 23
SHUM Balder Tècnica - Igualada Calaf Grup 2-3
CE Noia Freixenet - FC Barcelona Lassa 3-9
Vallès CP Calafell Tot l’Any - Moritz Vendrell 4-6
CH Lloret Vila Esportiva - Club Patí Vic 1-4
CP Vilafranca Capital del Vi - Coinasa Liceo 2-2
CP Voltregà - Reus Deportiu 2-5
Hockey Global Patín Cerceda - ICG Lleida 5-2
CH Caldes Recam Laser - Enrile PAS Alcoi 4-3

Jornada 24
FC Barcelona-Igualada Calaf
Moritz Vendrell-Noia Freixenet
Vic-Calafell
Liceo-Lloret
Reus-Vilafranca
ICG Lleida-Voltregà
Enrile Alcoi-Cerceda
Caldes-Shum

tranquils per a la permanència.
Els igualadins van començar el partit 
dominant. En el joc i en el marcador. 
Tot i que van tornar a desaprofitar els 
de Ferran López es van avançar amb 
un 0 a 2 molt clar. Amb un gol de Ser-
gi Pla desviant un remat exterior de 
Garreta i un de penal (!) de Ton Ba-
liu. Entre un i l’altre l’IHC va tornar a 
fallar una altra FD. En canvi el Shum 
va aconseguir reduir diferències amb 
un altre penal transformat per Lluís 
Ferrer. L’1 a 2 era un balanç molt curt 
per l’allau d’oportunitats que havien 
tingut els arlequinats. A l’altra porteria 
l’Elagi havia exercit de Sant!. 
La segona part va ser una reedició de 
la primera, amb l’IHC portant el joc i 
l’Elagi aturant al rival. Només faltaven 
els gols. A falta de sis minuts Nil Gar-
reta va caçar un rebuig de Nuñez a una 
acció de Pol Galbas i va clavar la bola a 
la xarxa. Havia de ser el gol decisiu. Per 
que dos minuts més tard Ferran Garcia 

va fer el 2 a 3. 
I una jornada més els igualadins havi-
en de fer front a un altre final ajustat. 
I per que el guió fos complert l’IHC 
estava a només una falta de la FD (de 
fet els igualadins van jugar els últims 7 
minuts amb la falta 9 al marcador). A 
la fi va arribar la desena. Només que-
daven 65 segons. El Shum tenia l’opor-
tunitat de salvar un punt. Però una ve-
gada més l’Elagi va ser Sant Salvador 
i va aturar el llançament. Una aturada 
que  va donar els tres punts i ha atansat 
l’equip una mica més a la salvació.
El clàssic FCB-IHC es jugarà demà dis-
sabte a les 7 de la tarda amb l’arbitrat-
ge de Josep Gómez i Gerard Gorina.
SHUM 2 (1/1) Nuñez, Ferrer (1), Par-
ra, F.garcia (1), Neves, equip inicial.  
Ignasi i Gelmà.
IGUALADA CALAF GRUP 3 (2/1) 
Elagi Deitg, Ton Baliu (1), Nil Garre-
ta (1), Pol Galbas i Sergi Pla (1), equip 
inicial. Met Molas, Roger Bars. Tety Vi-

ves, Joan Muntané, Àlex Ferrer.
GOLS: 0-1 S.Pla (m 7), 0-2 Ton Baliu, 
penal (m 13.06), 1-2 Ferrer penal (m 
22). SEGONA PART. 1-3 Nil Garreta 
(m 19.19), 2-3 F.Garcia (m 21.47).

Renovació de Molas, Elagi i Pla. 
Muntané se’n va 
L’IHC continua perfilant la plantilla 
per a la propera temporada, i després 
de varis dies de negociacions, l’entitat 
arlequinada ha fet oficial la renovació 
dels osonencs Elagi Deitg, Met Molas 
i Sergi Pla, que continuaran almenys 
un any més a l’IHC. Aquestes renova-
cions se sumen a la del davanter igua-
ladí Dani López, feta pública fa unes 
setmanes.
D’altra banda, l’equip perdrà l’igualadí 
Joan Muntané, que no continuarà per 
decisió tècnica. Recordem que també 
deixa l’equip l’igualadí i capità Ton Ba-
liu, que jugara al Porto de Portugal. 

Més info a http://ihc.blog.cat   

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

BICICLETES

Promoció vàlida fins al 16 
de maig de 2016

o fins esgotar existències



MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P els voltans de la poblacions ber-
guedanes de Cal Rosal i  Olvan 
es van disputar les dues prime-

res proves puntuable pel campionat 
del món a l’aire lliure amb la partici-
pació del pilot pierenc Toni Bou amb 
Honda.
Aquest trial constava de dos dies de 
competició amb puntuació indepen-
dent a cadascun d’ells. En el recorregut 
al que els pilots hi tenien que donar 
tres voltes, hi havia 12 zones. Bou dies 
enrere s’havia lesionat a l’espatlla en-
trenant, tot i això es va situar per dar-
rera d’Albert Cabestany el guanyador 
amb Sherco i per davant d’Adam Raga 
amb TRS, pel que fa al primer dia.
A l’endemà diumenge, el pilot pierenc 
tot i no estar recuperat físicament es va 
imposar a Raga, sent la sorpresa el ter-

Bou ja lidera el Mundial de 
Trial a l’aire lliure, i està lesionat

Basols, Haro i Usón 
participaren al Ral·li de Navarra

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L a segona prova puntuable pel 
campionat estatal de ral·lis de 
terra el ral·li de Navarra, va 

comptar amb la participació de tres 
equips amb representants anoiencs de 
Moto Club Igualada. L’equip de MCI 
format per Josep Basols copilotat per 
l’empordanès Jordi Mercader amb Fiat 
Punto Proto, Àlex Haro de MCI co-
pilotant a l’osonenc Nani Roma amb 
Mini Cooper i David Usón de MCI 
copilotant al vallesà Eduard Forés amb 
Mitsubishi Evo X.
En aquest ral·li que constava de set 
trams, tres dels quals eren diferents, 
ben aviat va veure com per culpa 
d’una avaria al Mitsubishi, tingueren 
que abandonar Forés i l’igualadí Usón, 
equip aquest que l’any 2014 van que-
dar campions estatals de grup N , i que 
enguany després del ral·li de Lorca es-
taven situats en el tercer lloc a la Evo 
Cup.

Pel que fa a l’odenenc Haro que co-
pilotava a Roma, després de trencar 
el motor en el tram del shakedown el 
dia abans, els mecànics treballaren de 
valent tota la tarda nit del divendres 
al dissabte, substituint el motor i gua-
nyant el ral·li.
Extraordinari el ral·li de Navarra del 
pilot igualadí Josep Basols copilotat 
per l’empordanès Jordi Mercader que 
van fer un ral·li sempre en els llocs 
capdavanters amb uns magnífics cro-
nos en els trams cronometrats amb el 
Fiat Punto Proto i que els situava en 
una sensacional cinquena posició ab-
soluta. En el darrers trams problemes 
amb el diferencial de darrera del cotxe, 
els portava finalment al tretzè lloc, i 
que de no haver sigut pel problema en 
el darrer tram cronometrat, Basols i el 
seu copilot Mercader haurien quedat 
entre el quart i cinquè lloc absolut. El 
proper ral·li puntuable serà a A Coru-
nya el 14 de maig.

cer lloc del pilot britànic James Dabill 
amb Vertigo, aquest és el segon podi 
que aconsegueix doncs el primer va ser 
a l’any 2012.
Aquestes eren les paraules de Toni Bou 
al finalitzar el trial català:
“He passat una mala nit, ha estat un 
cap de setmana complicat, però també 
el dolor avui ha estat més suportable 
que ahir. No sé per què, però avui he 
pogut lluitar amb Adam a un nivell 
molt alt. Els canvis en les quatre zones 
han resultat bons, sobretot a la zona 6, 
que he pogut pujar les tres vegades i 
Adam no. He pogut lluitar tot i la lesió 
i estic molt content del resultat final, 
ja que fa deu dies no esperava liderar 
el Mundial després d’aquest Gran Pre-
mi”.
El mundial de trial a l’aire lliure a fi-
nals d’aquest disputarà dues proves 
més pels voltants de Motegi al Japó. 
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Toni Bou ja lidera el mundial de trial a l’aire lliure 2016.

Els anoiencs de MCI  Josep Basols, Àlex Haro i David Usón en el ral.li de Navarra.

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 �txers automatitzats i al seu 
tractament i ùs amb la �nalitat 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).

Sortegen 8 abonaments anuals 
per al cicle de concerts 2016 

dels Hostalets de Pierola

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:



L’Igualada goleja i s’acosta una mica 
més a l’ascens a Tercera Divisió
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FUTBOL / REDACCIÓ

C ontundent victòria la del pri-
mer equip masculí que diu-
menge va demostrar que llui-

tarà fins al final en busca de l’ascens 
a Tercera. Els homes de Berrocal van 
imposar-se a la Rapitenca per 5 gols a 2 
i es col·loquen, així, a 4 punts del segon 
classificat i a 6 del líder, el Castelldefels.
L’inici del partit va ser molt favorable 
als blaus que, en els primers 15 minuts, 
ja dominaven el marcador 2 a 0, gràci-
es als gols de Fran i Joni. 
Tot i així, la Rapitenca anava pujant el 
ritme del seu joc, a mesura que passa-
ven els minuts i es veien amb l’ urgèn-
cia de marcar. Així ho aconseguien al 
minut 39, amb una bona jugada com-
binada, que deixava el 2-1 al marcador 
al final del primer temps. 
La segona part es va iniciar amb la ma-
teixa tònica que la primera, amb un 
CFI que dominava i creava ocasions. 
En els 10 primers minuts de la represa, 
Martí Just aconseguia el seu doblet 
particular, deixant molt difícil la re-

Resultats dels equips del CFI

   PT. g e p gf gc
1 FC Barcelona 59 19 2 0 87 8
2 Seagull 57 19 0 3 52 23
3 Levante LP 45 13 6 3 68 28
4 L´Estartit 44 14 2 6 55 43
5 Europa  32 10 2 10 32 35
6 Igualada 28 8 4 10 34 38
7 Son Sardina 28 7 7 8 42 50
8 Espanyol 27 7 6 8 28 26
9 AEM Lleida 26 7 5 10 35 43
10 Sant Gabriel 25 6 7 9 35 44
11 Pallejà 25 6 7 9 22 41
12 Blava La Roca  16 5 1 16 24 52
13 Cerdanyola 14 3 5 14 24 56
14 Collerense B 5 1 2 19 9 60

futbol 2A NACIONAL FEM.

1R EQUIP M. CF IGUALADA TORREDEMBARRA 6-1
1R EQUIP CF IGUALADA UE RAPITENCA ‘A’ 5-2
1- VETERANS CF IGUALADA TERRASSA 2010 ‘A’ 3-1
2-JUVENIL ‘A’ CF IGUALADA EFO 87 ‘A’ 2-4
2-JUVENIL ‘B’ CF IGUALADA STA COLOMA Q. ‘A’ 3-0
3-CADET ‘A’ CE BASE OLÈRDOLA ‘A’ CF IGUALADA 0-2
3-CADET ‘B’ AE SANT VICENÇ ‘A’ CF IGUALADA 0-3
3-CADET ‘C’ CF IGUALADA CF HOSTALETS ‘A’ 1-5
4-INFANTIL ‘A’  ESCOLA F. GAVÀ ‘D’ CF IGUALADA 0-3
4-INFANTIL ‘B’ CF IGUALADA ESCOLA F. GAVÀ ‘C’ 3-3
4-INFANTIL ‘C’ UE RUBÍ ‘B’ CF IGUALADA 3-2
4-INFANTIL ‘D’ CF IGUALADA AE MARTORELL ‘D’ 4-0
5-ALEVÍ ‘A’ CF IGUALADA TECNOFUTBOL ‘A’ 1-2
5-ALEVÍ ‘B’ CF VILANOVA G.  ‘A’ CF IGUALADA 0-3
5-ALEVÍ ‘C’ CF JUNIOR ‘A’ CF IGUALADA 2-2
5-ALEVÍ ‘D’ CF IGUALADA CE MOIÀ ‘A’ 5-0
5-ALEVÍ ‘E’ ESCOLA F. GAVÀ ‘E’ CF IGUALADA 2-3
5-ALEVÍ ‘F’  CF CORBERA ‘A’ CF IGUALADA 9-1
5-ALEVÍ ‘G’  CF IGUALADA UD SAN MAURO ‘A’ 3-5
6-BENJAMÍ ‘A’ CF IGUALADA ESCOLA F. GAVÀ ‘A’ 2-1
6-BENJAMÍ ‘B’ FC SANTBOIÀ ‘B’ CF IGUALADA 1-2
6-BENJAMÍ ‘C’ CE MANRESA ‘A’ CF IGUALADA 5-0
6-BENJAMÍ ‘D’ CF IGUALADA PB CINC COPES ‘A’ 0-0
6-BENJAMÍ ‘E’ CF IGUALADA CD RIBES ‘B’ 3-1
6-BENJAMÍ ‘F’ AE MARTORELL ‘A’ CF IGUALADA 2-2
6-BENJAMÍ ‘G’ CF CAPELLADES ‘B’ CF IGUALADA 2-5
6-BENJAMÍ ‘H’ CF IGUALADA ATC INCRESA ‘A’ 6-1
7-PREBEN ‘A’ CE ANOIA ‘A’ CF IGUALADA 2-6
7-PREBEN ‘B’ CF VILANOVA G. C’ CF IGUALADA 2-6
8-FEMENÍ ‘B’ CF IGUALADA MOLINS DE REI ‘A’ 12-0
8-FEMENÍ ‘F’ LEVANTE PLANAS ‘A’ CF IGUALADA 2-1

   PT. g e p gf gc
1 Castelldefels 54 17 3 7 57 30
2 Vilanova Geltrú 52 15 7 5 56 29
3 Santboià 51 14 9 4 57 23
4 Igualada 48 13 9 5 49 30
5 Balaguer 48 14 6 7 40 27
6 Jesus y Maria 45 13 6 8 46 28
7 Suburense 45 12 9 6 48 35
8 Lleida Esportiu 44 13 5 9 39 33
9 Sant Ildefons 41 12 5 10 59 35
10 Vista Alegre 40 10 10 7 48 42
11 Vilaseca 36 9 9 9 30 28
12 Rapitenca 35 10 5 12 40 45
13 Terrassa 32 7 11 9 24 36
14 Viladecans 29 7 8 12 36 55
15 Reddis 25 7 4 16 26 50
16 Amposta 24 7 3 17 37 59
17 Torredembarra 15 3 6 18 30 60
18 El Catllar 3 1 3 23 19 96

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 27
Reddis 0 - 0 Balaguer 
Terrassa 0 - 0 Jesus y Maria 
Santboià 0 - 0 Viladecans 
El Catllar 0 - 7 Sant Ildefons
Castelldefels 3 - 1 Torredembarra
Suburense 4 - 1 Lleida Esportiu
Igualada 5 - 2 Rapitenca 
Amposta 3 - 3 Vilanova Geltru 
Vilaseca 0 - 0 Vista Alegre

Jornada 28
Torredembarra-Vilaseca
Viladecans-Reddis
Vista Alegre-Santboià
St. Ildefons-Castelldefels
Rapitenca-El Catllar
Lleida Esportiu-Igualada
Jesus y Maria-Vilanova G.
Balaguer-Terrassa
Suburense-Amposta

Jornada 23 (16-17 abril)
Blava Roca-Levante LP
Pallejà-Collerense B
Son Sardina-Cerdanyola
Europa-AEM Lleida
St. Gabriel-FC Barcelona
Seagull-Igualada
Espanyol-L’Estartit

muntada d’una Rapitenca que retalla-
va distàncies al minut 20 de la segona. 
En el tram final del partit, el local Eloi 
va sentenciar el partit amb el definitiu 
5-2. A l’Igualada li queden ara set par-
tits, 4 d’ells a casa, per seguir treballant 
i somniant amb l’ascens a tercera. De 
moment, els igualadins encara no han 

perdut cap partit a Les Comes en tota 
la temporada. 
CFI: Yannick, Bernat S., Martí Ll. (Ós-
car 58’)., Bacha, Baraldés, Fran, Martí 
J. (Iñaki 89’), Jonny (Joan Redondo 
87’), Pau Vidal, Bernat B., Eric (Eloi 
67’).

L’aleví D goleja el Moià, i el Benjamí B 
encadena cinc partits sense perdre
CF IGUALADA D 5 - 0 MOIÀ
L’Aleví D va golejar aquest cap de set-
mana el Moià en un partit molt treba-
llat a Les Comes. Tot i que el marcador 
(5-0) reflecteixi una victòria local apa-
rentment contundent, aquesta va ser 
dura i treballada. L’equip va sortir al 
terreny de joc amb molt bona actitud, 
seriós i concentrat, conscients del rival 
complicat que tenien davant.
Amb un plantejament més conserva-
dor que en el partit d’anada, l’equip 
visitant va trobar també espais per ge-
nerar ocasions, però va ser l’Igualada 
qui, gràcies a la seva perseverança en 
el joc, va aconseguir marcar el primer 
gol, obra de Roger. Al penúltim perío-
de, els blaus ja tenien el partit molt ben 
encarrilat amb un 3-0 al marcador, 
gràcies als gols de Luis Alejandro i Joel. 
En l’últim quart, l’equip del moianès 
va intentar sortir a l’atac, però això va 
generar espais que els blaus van aprofi-
tar perquè Luis Alejandro i Dídac mar-
quessin dues dianes més.  

SANTBOIA  B 1 - 2 CF IGUALADA, B
El Benjamí B visitava l’estadi del 3er 
classificat, un Santboià que, guanyant 
dissabte, feia un pas de gegant per as-
solir el seu objectiu de l’ascens. Però 
sabien que tenien al davant un rival 
en bona ratxa i difícil de batre ara ma-
teix com és l’ Igualada, i els blaus no 
van decebre. Els inicis del partit van 

nut 30 el Marc encetés el marcador i, 
cinc minuts després, el Pol marqués el 
segon gol. A l’últim minut del partit, 
el Ribes va aconseguir escurçar distàn-
cies amb el 2 a 1, però no va poder fer 
res més per empatar i els blaus es van 
endur la victòria, sumant ja 5 partits 
sense perdre.

ser complicats i l’Igualada va haver de 
treballar molt a darrere per aturar els 
atacs dels locals. Però, mica en mica, 
els igualadins van anar agafant el to 
al partit i se sentien cada vegada més 
còmodes, defensant bé i sortint ràpid 
amb pilota.
El bon treball del grup va fer que al mi-



FUTBOL / MARIA SAYAVERA

A questa setmana cal destacar 
els tres punts que va aconse-
guir el masculí amateur del 

CE Òdena que continua lluitant per 
la permanència; també cal tenir en 
compte la important victòria del cadet, 
que segueix treballant per aconseguir 
l’ascens de categoria. Bons resultats de 
la resta d’equips base del CE Òdena. 

CE Òdena 1 – 0 F. Atlètic Vilafranca
Victòria dels odenencs davant d’un ri-
val directe a la classificació i tres punts 
que els permeten no llençar la tova-
llola i seguir lluitant per aconseguir la 
permanència. 
El partit va ser força igualat, amb un 
Vilafranca que buscava el domini al 
mig del camp, per tal d’obrir joc a 
les bandes. L’Òdena, però, va saber 
aguantar bé la línia defensiva, arribant 
al descans amb la porteria a zero i al-
guna ocasió de gol que no van poder 
convertir. 
A la segona part, els odenencs van sor-
tir a buscar el gol per tal d’avançar-se 
al marcador, i al minut 59, un gran 
xut de Xavi Valls obria la llauna i po-
sava als locals per davant. Durant els 
següents minuts, l’Òdena va treballar 
per mantenir la porteria a zero, bus-
cant ampliar l’avantatge, però arribava 
el final del matx, amb l’1 a 0 convertit 
per Valls i tres punts més, que els per-
meten continuar treballant per jugar a 
Segona la temporada que ve. 
CE Òdena: Camarero; Hervilla (Al-
várez 33’), Berenguer, Pajares, Gon-
zález; Castellano, Milan (Hernández 
68’), Cierco, Domènech (Gregorio 
76’); Valls i Pelepco (Biosca 76’).  
Gols: 1 – 0 Valls (59’). 
Femení Amateur
FC Suburense 3 – 0 CE Òdena
Derrota del femení amateur amb un 

L’Òdena no defalleix en la 
lluita per la permanència

El San Mauro surt golejat
de Can Vidalet (4-0)

FUTBOL / SARA AVELLAN

E l primer equip de la Unió Es-
portiva Sant Maure va disputar 
dissabte a casa del Can Vidalet 

un partit que a priori seria bonic, vi-
tós, amb anades i tornades, amb un 
bon futbol, en definitiva, semblava 
que a priori els grocs jugarien un partit 
super “xulo” pels espectadors.  Però a 
l’hora de la veritat no va ser així, ja que 
al minut 10 de partit, mitjançant un 
clar penal un dels jugadors grocs rep 
una cartolina vermella molt rigorosa, 
que fa que els grocs es quedin amb 10 
jugadors. 
A partir d’aquí comencen a arribar els 
gols, els grocs cada cop més nerviosos 
i amb més ganes de donar la volta al 
marcador... però diverses actuacions 
arbitrals fan que el San Mauro rebi 
aquesta golejada i marxi cap a casa in-
dignat amb l’actuació arbitral. 
Els grocs necessitaven els tres punts 
per anar escalant posicions i van sortir 
a guanyar el partit i a emportar-se si o 
si els tres punts però tornen a casa amb 
les mans buides... Cal destacar que tot 
i l’escàndol, els jugadors grocs van po-
sar-hi totes les ganes, la lluita, l’esforç i 
ràbia per poder capgirar el marcador. 
Per part del grocs van jugar: Moya, 
Carlos Martínez, Castaño, Pedro 
(Mili), Àlex, Navarro, Èric, Joao (Ari-
bau), Escribano(Daniel), Guerra, Si-
món(Espinosa). 

Diumenge, partit a casa 
davant el Bellvitge
Aquest cap de setmana la Unió Espor-
tiva San Mauro juga a casa contra la 
Unificación Bellvitge diumenge dia 17 
a les 17h contra el 14é classificat que 
només està a 6 punts dels grocs. Els 
grocs ho donaran tot i més per a que 
els tres punts quedin a casa. Així que 
ja sabeu, no podeu faltar-hi! Els grocs 
necessiten el vostre suport!

AMATEUR B: San Mauro 3-2 Calaf B  
Partit complicat el de l’amateur B 
dissabte a casa contra el Calaf. A pri-
ori havia de ser un rival fàcil, ja que 
els visitants estan a la part baixa de 
la classificació, però es van presentar 
amb 4 jugadors de l’A, fet que va fer 
que fossin un equip molt competitiu. 
Tot i així els grocs van treure el partit 
endavant i es van emportar la victòria 
per un ajustat 3 a 2. 
A trets generals, molt mal partit dels 
locals, on no van saber estar amb la in-
tensitat a la que ens tenen acostumats, 
i sense tenir el domini en moltes esto-
nes del partit. 
Al minut 36, Pepe Copoví, va avançar 
al San Maure amb un gol de penal, 
però el Calaf li donà la volta al marca-
dor en 7 minuts. Ivan Copoví en el 67’ 
i Eduard Hevia en el 85’, capgirarien el 
marcador i establirien el 3 a 2 definitiu.

Resultats del base
PREBENJAMÍ A: San Mauro 3-6 Mas-
quefa 
PREBENJAMÍ B: San Mauro 0-12 Vi-
lafranca Atlètic
BENJAMÍ A: Cubelles 3-1 San Mauro  
BENJAMÍ B: Piera 4-1 San Mauro 
ALEVÍ A: Igualada 3-5 San Mauro 
ALEVÍ B: San Mauro 0-3 Hortonenc 
INFANTIL A: Sant Esteve Sesrovires 
3-2 San Mauro 
INFANTIL B: Anoia 6-2 San Mauro 
CADET A: San Mauro 5-1 Masquefa  
CADET B: Capellades 2-3 San Mauro 
JUVENIL: Sant Joan Despí 5-1 San 
Mauro  

marcador final que no reflexa el par-
tit jugat per les odenenques. L’equip 
visitant va tenir varies ocasions de 
gol, amb el domini de la pilota durant 
molts minuts de joc. Tres arribades del 
rival, però, es varen convertir en tres 
gols, que els donaren la victòria a les 
del Garraf. 
CE Òdena: Valor; Grau, Minaya, 
Redondo, Sayavera; Espinosa, Pajares, 
Labairu, Basols; Tardà i Martos (titu-
lars); Cortés (suplent).  
Resultats del base
Promeses
CE Òdena 3 – 3 CE Anoia
Prebenjamí A
FC Fàtima 1 – 1 CE Òdena
Prebenjamí B
CE Òdena 4 – 2 CE Anoia
Benjamí A
CE Òdena 5 – 0 Vilanova i la Geltrú
Benjamí C
UE Sant Andreu 2 – 1 CE Òdena
Aleví A
UD Calaf 1 – 4 CE Òdena
Aleví B
CE Òdena 1 – 5 CF Gelida
Aleví C
CE Òdena 5 – 10 AE Piera
Aleví-Infantil Femení 
CE Òdena 1 – 10 UD Viladecans
Infantil A
CE Òdena 10 – 0 FC Capellades
Cadet 
CE Òdena 2 – 0 FC Vilanova i la Geltrú
Juvenil
FC Santfeliuenc 5 – 0 CE Òdena
Derrota del juvenil que complica la 
situació als odenencs, en una posició 
difícil a la classificació, en el tram final 
de la temporada.  
CE Òdena: Aloxi Pérez, Lluc Burgés, 
Albert Biosca, Albert Borràs, Jordi 
Castellano, Toni Prieto, Carlos Prieto, 
Joel Burgés, Carles Pregonas, Guillem 
Aguilera i Oriol Martínez (titulars); 
Guillem Granado i Albert Vidal.
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   PT. g e p gf gc
1 Sant Cugat  54 16 6 5 53 26
2 Junior 49 14 7 6 46 32
3 Sant Joan D. 49 12 13 2 48 35
4 Espluguenc 45 13 6 8 42 36
5 Moja 44 13 5 9 58 43
6 Can Vidalet 43 12 7 8 49 38
7 Olímpic 42 13 3 11 45 34
8 Marianao Poblet 39 10 9 8 28 23
9 San Mauro 37 10 7 10 37 39
10 Gornal 34 10 4 13 42 47
11 Fontsanta 33 8 9 10 34 42
12 Prat B 32 8 8 11 44 45
13 Vilafranca At. 32 9 5 13 32 42
14 Unif. Bellvitge 31 7 10 10 26 32
15 Vallirana 29 8 5 14 34 45
16 Begues 28 7 7 13 30 47
17 Òdena 28 8 4 15 40 62
18 Torrelles 21 6 3 18 23 43

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 27
Òdena 1 - 0 Vilafranca At. 
Torrelles 1 - 4 Vallirana 
Fontsanta 1 - 3 Olímpic 
Marianao Poblet 1 - 1 Junior 
Unif. Bellvitge 0 - 1 Sant Joan D.
Can Vidalet 4 - 0 San Mauro 
Prat B 3 - 4 Espluguenc 
Gornal 2 - 3 Moja
Sant Cugat  4 - 0 Begues

Jornada 28
Vilafranca Atl.-Júnior
Moja-Fontsanta
Espluguenc-Òdena    dia 17, 12 h
Begues-Prat B
Vallirana-St. Cugat
Olímpic Fatjó-Can Vidalet
Gornal-Marianao Poblet
St. Joan Despí-Torrelles
San Mauro-Un. Bellvitge   dia 17, 17 h

   PT. g e p gf gc
1 Montserrat   65 21 2 4 91 31
2 Calaf 60 18 6 3 73 39
3 Sitges 60 19 3 5 69 31
4 Martorell B 58 18 4 5 77 29
5 Cubelles 53 17 2 8 72 42
6 Martinenca 44 12 8 6 59 43
7 La Munia 43 13 4 10 62 44
8 Piera 43 13 4 10 62 55
9 Les Roquetes 40 11 7 9 57 49
10 Anoia 31 9 4 14 40 65
11 Olivella  30 8 6 13 38 55
12 Carme 27 8 3 16 46 75
13 Sant Pere M. 27 6 9 11 44 55
14 Riudebitlles 26 6 8 13 33 53
15 Sant Cugat S. 24 7 3 17 30 66
16 La Granada 22 6 4 17 39 68
17 Castellví 16 4 4 19 38 70
18 Fàtima  15 4 3 20 31 91

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 27
Castellvi  1 - 2 Olivella 
Cubelles 1 - 3 Riudebitlles 
Martinenca  2 - 2 La Munia 
Carme 1 - 4 Sitges 
Sant Pere M. 2 - 2 La Granada 
Anoia 0 - 4 Martorell B 
Fatima  1 - 3 Piera 
Calaf 5 - 0 Sant Cugat S.
Les Roquetes 0 - 2 Montserrat

Jornada 28
Olivella-Martinenca
St. Cugat S.-Castellví
Montserrat-St. Pere Molanta   dia 16, 18 h
La Granada-Sitges
Piera-Les Roquetes    dia 17, 12 h
Riudebitlles-Calaf    dia 17, 12 h
La Múnia-Fàtima     dia 17, 12.15 h
Anoia-Carme     dia 17, 16 h
Martorell B-Cubelles

   PT. g e p gf gc
1 Hostalets  62 19 5 1 92 25
2 Masquefa  53 16 5 4 95 30
3 San Mauro B 53 15 8 2 77 38
4 Capellades  52 16 4 5 68 29
5 La Pobla Cl. 46 14 4 7 63 41
6 Ateneu PBI 45 14 3 8 78 33
7 Montserrat B 42 12 6 7 43 42
8 Sant Esteve B 41 13 2 10 81 56
9 Mediona  35 10 5 9 48 44
10 Rebrot  32 9 5 10 62 64
11 Tous  24 6 6 13 38 60
12 Calaf B 18 5 3 17 22 74
13 Cabrera  18 5 3 16 34 69
14 La Paz  17 4 5 16 35 109
15 La Torre Cl. 16 4 4 17 27 75
16 Jorba  5 1 2 21 16 90

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 25
La Paz  0 - 5 Hostalets 
Montserrat B 1 - 3 Rebrot 
San Mauro B 3 - 2 Calaf B 
Mediona  0 - 2 Capellades 
Cabrera 0 - 8 Ateneu PBI
Masquefa  3 - 2 Sant Esteve B
La Pobla Cl. 3 - 0 Jorba 
Tous  2 - 2 La Torre Cl.

Jornada 26
Capellades-La Paz    dia 16, 16 h
St. Esteve B-Mediona   dia 16, 16.30 h
Torre Cl.-San Mauro B   dia 16, 16.30 h
Rebrot-Tous     dia 16, 16.30 h
Calaf B-Masquefa    dia 16, 17 h
Hostalets-Ateneu PBI   dia 16, 18.30 h
Jorba-Montserrat     dia 17, 12 h
Pobla Cl.-Cabrera    dia 17, 16.30 h

   PT. pj. g e p gf gc
1. CP Voltregà 55 21 18 1 2 97 30
2. CP Manlleu 52 22 16 4 2 72 34
3. Hostelcur Gijón 46 21 14 4 3 87 44
4. Palau de Plegamans 46 22 14 4 4 61 32
5. CP Las Rozas 34 23 9 7 7 43 48
6. Sferic Terrassa 30 21 9 3 9 56 45
7. CP Alcorcón  29 21 9 2 10 40 40
8. CP Vilanova 29 21 8 5 8 72 65
9. CH Mataró 28 21 9 1 11 44 61
10. Cerdanyola CH 26 22 8 2 12 39 51
11. CHP Bigues i Riells 23 21 7 2 12 34 55
12. Igualada FHCP 20 21 6 2 13 54 74
13. Citylift Girona CH 12 21 3 3 15 39 75
14. Sta Maria del Pilar 0 22 0 0 22 20 104

Hoquei OK Lliga Femenina
Jornada 21 
Sta. Maria del Pilar - Medicare System Mataró 0-2
CP Manlleu - Hostelcur Gijón 6-4
CHP Bigues i Riells - Sferic Terrassa 2-2
CP Alcorcón CAT’s Best - AQUA Igualada FHCP 4-0
Maheco Cerdanyola CH - Citylift Girona CH 5-1
CP Voltregà - Generali Palau de Plegamans 5-0
CP Las Rozas - CP Vilanova                                        2-1 

   PT. pj. g e p gf gc 
1. GEiEG 53 24 16 5 3 84 61
2. HC Alpicat 52 23 16 4 3 126 83
3. HP Tona 48 24 15 3 6 116 96
4. Himel Capellades  43 23 13 4 6 101 92
5. CP Taradell  43 23 14 1 8 94 64
6. CE Noia Freixenet B 38 23 11 5 7 122 104
7. Mesoestètic Congrés 36 23 10 6 7 90 76
8. HC Sant Just 31 23 8 7 8 84 80
9. CH Caldes Laser B 28 23 8 4 11 88 94
10. CP Folgueroles 25 23 7 4 12 78 94
11. CP Hoquei Olot B 24 24 6 6 12 81 96
12. HC Ripoll 23 23 6 5 12 81 97
13. CP Masquefa 21 23 5 6 12 78 90
14. CP Roda de Ter 14 24 4 2 18 84 129
15. Cambrils CH 13 24 3 4 17 74 125

Hoquei Lliga Nacional Catalana
Jornada 25
Cambrils CH - GEiEG 1-5
CP Masquefa - HP Tona 3-5
Mesoestètic CP Congrés - CH Caldes Laser B 2-3
CP Taradell COS FísicWell - CE Noia Freixenet B 9-2
CP Folgueroles - HC Ripoll 3-4
CP Roda de Ter - CP Hoquei Olot B-Sensible 2-6
HC Alpicat - HC Sant Just 4-1
Himel Capellades HC (Descansa)  
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B on moment dels corredors de 
la secció de curses de la UE-
CANOIA Interesport Pedra-

forca.
El dissabte va començar ja molt be 
pels nostres en Sergi Solé es va pro-
clamar tercer de la general  a la Trail 
del Montseny de 34 kilòmetres amb 
3h17’59”.
Unes hores més tard es va donar la 
sortida de la IV Vertical Sobrepuny 
de la Nou de Berguedà  que contava 
amb una nombrosa participació UE-
CANOIA. El que va marcar millor 
temps en els 3.900 metres amb  800m 
positius va ser en Carlos Larios amb 
un temps de 35’05” arribant 10è de la 
general i 3er de la categoria sènior, Da-
vid Patiño 20è de la general 6è sènior, 
l’Albert Ferrer 26è de la general i 2on 
de la categoria Veterans, Xavier Patiño 
48è de la general i 4art veterà i David 
Nuñez 63è de la general i 8è veterà. En 

Bon moment dels corredors 
de la UECAnoia

l’apartat femení Diana Carrasco va ser 
4a sènior i Marta Segura que debutava 
amb l’equip 5a.
El diumenge en Gerard Gil va realitzar 
a la localitat de l’Ordal la cursa Cor-
rebocs 04 que forma part de la Lliga 
Gran Penedès. En Gerard va ser el gua-
nyador absolut de la cursa, realitzant 
un temps de 1h24’ en els 16km i 800m 
de desnivell de que constava la prova.
I per finalitzar el cap de setmana en 
Josep Sanchez i la Pepita Carner van 
anar cap a terres Tarragonines.  Van 
disputar a la localitat de Sant Llo-
renç de Montgai  la Montroig Extrem 
de 25Km i 1.350 m de desnivell  i la 
pujada a Montalegre de 12km i 700m 
de desnivell respectivament. En Josep 
va realitzar una gran cursa aturant el 
temps en 3h13’, 43è de la general i 17è 
de la categoria veterà. La Pepita no po-
dia tindre millor tornada després dels 
5 mesos que ha estat sense córrer  de-
gut a una lesió i va fer 3a a la general  
amb un temps de 1h30’.
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L’equip Opel-Garatge 
Montserrat, amb Pep i Jordi 
Vives, nous líders de la Copa 
Catalana de Ral·lis Històrics

Redacció.- El passat dissabte 2 
d’abril, es disputarà la 15a edició de 
la Nocturna Clàssic Rallye organit-
zat pel Clàssic Motor Club del Bages, 
amb sortida i arribada a la població 
de Roda de Ter. El recorregut els du-
gué a la nostre comarca on disputa-
ren trams mítics com Òdena o Les 
Maioles, fins un total de mes de 300 
quilòmetres, on el centenar d’inscrits 
afinaren molt i feren que el pòdium 
final es decidís en els últims dos 
trams.
Tot i estar entre els 10 primers du-
rant tot el ral·li, va ser en la part final 
on els germans igualadins Pep i Jordi 
Vives feren valdre la seva experiència 
per pujar fins la 3a posició final. Així 
doncs, gracies a la fiabilitat del seu 
OPEL KADETT GTE de 1977 surten 
líders del Campionat Català, contant 
amb la segona posició que ocuparen 
al passat ral·li Girona.
L’altre equip anoienc, format per 
Jordi Faro i l’experimentat Joan Co-
dinachs amb VW Golf, acabaren en 
30na posició després d’anar entre els 
deu primers classificats durant tot el 
ral·li, fins que un error de navegació 
els enfonsà en la classificació.
El Ral·li el guanyà la parella mixta 
Jordi de Mingo i Elena Domènech 
amb Porsche 911 i segons foren Joan 
Rogé i Juan Torres amb R5 Copa Turbo.
La propera cita és a Olot, per la dis-
puta del XII Rallye Classic dels Vol-
cans el proper 21 de maig.

Miquel, Parès i Piquer 
guanyen el Trial d’Aitona

Josep M. Vidal.- Puntuable per la 
Copa Catalana de Trial de Nens es va 
disputar el trial d’Aitona amb partici-
pació de pilots del Moto Club Mont-
bui i Piera Scan. A la categoria Oberta 
triomf de Tet Parès (Mecatecno) del 
Moto Club Montbui. A la Vermell Pro-
mo triomf de Lluc Miquel (Sherco) del 
Moto Club Montbui. A Verd Aleví+8 
victòria de Marc Piquer (Beta) del Pi-
era Scan, i quart lloc de Martí Escofet 
(Beta) del Moto Club Montbui.
A la categoria Blau base, tercer lloc 
d’Àdam Lelup (Gas Gas) del Piera 
Scan. A Groc aleví, novena posició de 
Ibai Ortín (Mecatecno) del Moto Club 
Montbui i dotzè lloc de Ignasi Bosch 
(Beta) del Piera Scan. 

Marc Alibau al motocròs de 
Vallgorguina

JMV.-  El molt jove  pilot de Mo-
toclub Igualada, Marc Alibau amb 
KTM, va disputar la segona cur-
sa del Campionat de Catalunya de 
Motocròs organitzat pel Moto Club 
Sant Celoni al circuit de Vallgorgui-
na. En total hi participaren 27 pilots 
a la categoria de MX 50. Dues eren 
les curses a disputar de deu minuts 
més dues voltes cadascuna. A la pri-
mera cursa es classificà en el lloc 2è 
fent el seu millor crono de 2.05.008 
a la cinquena volta. A la segona cur-
sa es classificà en el dissetè lloc. La 
propera prova en la que participarà 
el pilot igualadí Alibau serà a Am-
posta el 24 d’abril.
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Nova victòria del CBI a la Lliga EBA

BÀSQUET / PAU CASTELLTORT

E l júnior A masculí, a principi de 
temporada, afrontava la campa-
nya amb decisió però amb una 

mica d’incògnita ja que gairebé tots 
els integrants de l’equip són de primer 
any dins dels anys que permet aquesta 
categoria. Disputarien la competició a 
nivell Inter-territorial, la segona millor 
categoria a nivell català. 
Un cop la temporada començada, els 
igualadins varen anar agafant confi-
ança, de mica en mica, gràcies a bones 
actuacions i victòries de mèrit.
La temporada anava avançant al ma-
teix temps que l’equip entrenat per 
Víctor Belenguer anava enfilant posi-
cions en la classificació. Es podia co-
mençar a somiar amb la glòria d’acon-
seguir quedar posicionat entre els dos 
primers classificats i així aconseguir 
l’accés per a les fases d’ascens per jugar 
de cara a l’any que ve a Preferent, la lli-
ga reina en l’àmbit català.
Per Setmana Santa, l’equip es dirigia 
a Saragossa per disputar el torneig del 
Olivar, enfrontant-se contra els plan-
ters dels millors equips espanyols. Un 
paper molt destacable deixava els igua-
ladins en la meitat alta de la taula del 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 L´Hospitalet 14 14 0 1103 886 28 +14
2 Aracena-Collblanc 14 10 4 1016 889 24 +7
3 Quart 14 8 6 1029 969 22 -2
4 Mollet 14 8 6 1025 960 22 +1
5 Ciutat de les Roses 14 8 6 1021 1014 22 +3
6 Igualada 14 6 8 956 1012 20 +2
7 Castelldefels 14 5 9 888 952 19 -2
8 Salt 14 5 9 938 1005 19 -6
9 Jac Sants 14 5 9 981 1136 19 -5
10 Cornellà 14 1 13 898 1032 15 -1

Bàsquet - Lliga EBA - Grup C
Jornada 14
L´Hospitalet - C.b. Quart 75-56 
Aracena-Aec Collblanc - Multiópticas C.b. Salt 86-60 
Physic Cb Igualada - Jac Sants 83-77 
Ciutat De Les Roses Cbs - Cb Cornella 63-61 
Bba Castelldefels - Gaudí C.b. Mollet 58-66

torneig i creava il·lusions per seguir 
somiant en l’ascens en la lliga.
S’aproximava un partit que prometia 
ser clau de cara a la classificació final, 
el segon classificat, la Salle Manresa 
dirigits per l’exentrenador dels iguala-
dins, visitaven les Comes per enfron-
tar-se al tercer classificat, l’Igualada. La 
diferència entre ambdós equips era de 

dos victòries a favor dels manresans i si 
els igualadins tenien intenció de atra-
par-los era essencial.
Arribava diumenge a la tarda, concre-
tament a les 16.oo i malgrat ser una 
mala hora i no ser un equip de cate-
goria sènior, les Comes era ple a vessar 
cosa sorprenent i inèdita des de feia 
força temps. El partit arrencava, amb 

els igualadins a remolc des de bon ini-
ci. Malgrat les baixes que patien els lo-
cals, aconseguien mica en mica aproxi-
mar-se al marcador però mai posar-se 
per davant arribant a l’inici de l’últim 
quart 11 punts per sota. Un quart perí-
ode fulminant per part blanc-i-verme-
lla va establir al minut quaranta del 
partit un marcador final de 62-87.
Malgrat un mal partit no s’ha de des-
merèixer l’esforç dels jugadors iguala-
dins ja que un partit no eclipsa la gran 
temporada que està prop de finalitzar 
de la qual han d’estar orgullosos.   

Jornada 15
Salt-L´Hospitalet
Jac Sants - Aracena-Aec Collblanc
Cb Cornellà - Physic Cb Igualada  dia 16, 19:00
Recambios Gaudí C.b. Mollet - Ciutat de les Roses
C.b. Quart-Germans Cruz - Bba Castelldefels

Temporada gairebé de somni del Júnior

BÀSQUET / MARTA GARRIDO

El partit començava amb un equip 
local molt posat en atac, liderant el 
partit, tot i que molt tous a l’hora de 
defensar, permetent a l’equip contra-
ri trobar ocasions de bàsquets fàcils i 
sense capacitat per parar el contraatac 
de l’equip groc. Tot i això, els jugadors 
de l’Anoia aconseguien acabar el pri-
mer quart una mica per davant en el 
marcador. El resultat del primer parci-
al del partit va ser de 21-17.
En el segon quart, un Physic CB Igua-
lada molt encertat sobretot des de la lí-
nia de triple, aconseguia augmentar la 
seva confiança anotant 6 triples durant 
els deu minuts del segon quart. Amb 
aquestes, es posaven en defensa, recu-
perant pilota i mostrant el seu millor 
joc en atac, movent molt bé la pilota 
i trobant tirs alliberats que acabaven 
convertint. Un equip visitant molt 
apagat durant el segon període, pro-
vocava la marxada en el marcador de 

l’equip local. El segon parcial va ser de 
31-16, que ajudava a tenir una diferen-
cia còmode en el marcador a la mitja 
part, reflectint un 52-33.
A la represa del partit, els jugadors de 
Raül Caballero i Pep Piqueras tornaven 
a mostrar un joc empitjorat, igual que 
la setmana passada, mostrant les seves 
debilitats a l’equip rival, que van saber 
aprofitar per guanyar el primer quart 
del partit i poder retallar distàncies en 

el marcador. L’equip de Jac Sants acon-
seguien així recuperar la seva confian-
ça i poder mostrar una petita part del 
seu talent. El resultat del tercer quart 
era de 16-18, que col·locava un mar-
cador total de 68-51 per afrontar els 
últims deu minuts de partit.
En l’últim quart, un equip local bas-
tant relaxat, deixava que els jugadors 
de Barcelona poguessin retallar encara 
més distància, col·locant-se a tan sols 

4 punts en els darrers minuts de joc. 
El millor quart dels visitants posava les 
coses tenses per un equip local confor-
mista amb la brillant primera part. El 
resultat de l’últim parcial va ser de 15-
26.
Finalment el matx va acabar amb un 
resultat de Physic CB Igualada 83 – Jac 
Sants 77.
Physic CB Igualada A: M. Moliner 
(10), R. Riu (17), E. Burgès (-), J. Tor-
res (3), C. Fons (-), A. Gual (6),  A. Del 
Hoyo (21), X. Creus (6), S. Laguarta 
(0), E. Tejero (17), P. Camí (3).
Jac Sants: D. Fernández (11), I. Belver 
(12), FM. Mba (2), N. Hahneiser (2), 
M. Pagès (18), A. Vazquez (3), S. Mar-
co (18), G. Galbete (7), R. Renau (4).
Parcials: 21-17, 31-16 (52-33), 16-18 
(68-51), 15-26 (83-77).
Àrbitres: A. Baena, JM. Huertas.
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Les finals dels dels Jocs Escolars 
passen de l’aigua a la terra

50  |  JOCS ESCOLARS DE L’ANOIA
LA VEU

Divendres, 15 d’abril de 2016

REDACCIÓ / LA VEU 

Dissabte passat es decidien els 
guanyadors del Campionat 
Comarcal de Natació dels di-
ferents estils: esquena, braça, 
lliure i papallona en categories 
prebenjamí, benjamí i aleví i 
els relleus mixtes de cada ca-
tegoria. Per evitar sorpreses al 
consultar els resultats cal acla-
rir que les categories més joves 
recorrien una piscina, un total 
de 25 metres, mentre que els 
alevins nedaven 50 metres.
Aquest cap de setmana es cele-
bren dues finals:
- Dissabte el Campionat Co-
marcal de Cros que es viurà a 
Òdena. L’escola Castell d’Òde-
na convida a totes les escoles 
participants als JEEA i a qui 
ho vulgui a participar al seu 1r 
Cros Escolar que, aquest any, 
és la seu de la Final Comarcal 
del Campionat. Segons aclareix 
l’organització, el premi a la re-
gularitat s’entregarà en l’últim 
Cros, el del Garcia Lorca el 8 de 
maig.
Les Trobades de P5 i Preben-
jamines compten amb aques-
ta cita dins els seus calendaris 
particulars.
- Diumenge la Final Comarcal 
de Gimnàstica Rítmica. La sala 
Barri del Complex Esportiu de 
Les Comes serà l’escenari que 
farà gaudir d’aquesta com-
petició on, durant tot el matí, 
aniran desfilant les diferents 
agrupacions participants: C.E. 
Montbui, C.G. La Torre de 

   j g e p gf  gc PT
1 E. VALLÈS 6 FS  18 15 3 0 191 97 51
2 C. CLARAMUNT  19 14 4 1 188 116 51
3 GARCIA LORCA  19 12 1 6 165 139 44
4 ESCOLÀPIES B  19 10 4 5 169 135 43
5 AC IGUALADA  19 9 5 5 163 141 42
6 MONALCO  19 7 2 10 142 157 35
7 MARISTES  18 7 2 9 143 144 34
8 MARQUÈS POB.  18 5 4 9 126 162 32
9 CFS ÒDENA  17 6 3 8 133 135 32
10 J MARAGALL  19 4 5 10 137 167 32
11 ESCOLÀPIES A  19 4 2 13 128 172 29
12 CFS PIERA  18 0 1 17 82 202 19

F. SALA aleví masculí
Jornada 19
CFS ÒDENA   CFS PIERA         
MARQUÈS POBLA  8 JOAN MARAGALL  8
CAN CLARAMUNT  11 MONALCO  5
ESCOLÀPIES B  8 EMILI VALLÈS 6 FS  8
GARCIA LORCA  6 MARISTES  10
AC IGUALADA  10 ESCOLÀPIES A  6

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES C  10 8 1 1 44 29 25
2 ESCOLA PIA A  10 8 0 2 68 25 24
3 INS PERE VIVES  10 6 0 4 36 40 18
4 PLA MORERES B  10 4 3 3 41 26 15
5 MARISTES B  10 4 0 6 38 31 12
6 MESTRAL  10 3 2 5 30 53 11
7 EMILI VALLÈS  10 2 1 7 31 52 7
8 J MERCADER  10 1 1 8 29 61 4

F. SALA infantil masculí-nivell A
Jornada 4
MARISTES C  3 MARISTES B  1
INS PERE VIVES  4 SEA EMILI VALLÈS  3
PLA MORERES B  5 JOAN MERCADER  2
MESTRAL  0 ESCOLA PIA A  9       

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES  6 5 0 1 26 9 15
2 UE TOUS  7 5 0 2 34 6 15
3 MONALCO  7 4 0 3 11 18 12
4 J MERCADER  6 1 1 4 14 39 4
5 ESCOLA ANOIA  6 0 1 5 8 21 1

F. SALA cadet masculí - 2a fase
Jornada 3
ESCOLA ANOIA   DESCANSA 
UE TOUS  7 JOAN MERCADER  1
MARISTES  7 MONALCO                 0                         

   j g e p gf  gc PT
1 UE SUBIRATS  13 10 3 0 133 75 36
2 ESCOLÀPIES mx  14 9 1 4 131 93 33
3 EEM FONT-RUBÍ  12 9 2 1 166 72 32
4 SECC - SALA mx  13 7 3 3 114 94 30
5 MONALCO  13 7 1 5 115 93 28
6 MARISTES  15 6 0 9 121 119 27
7 ESCOLÀPIES   14 4 0 10 83 137 22
8 MARQUÈS P. mx  14 3 0 11 80 140 20
9 FRANGOAL  14 1 0 13 75 195 16

BÀSQUET  aleví femení-mixt
Jornada 16 
MONALCO  12 MARQUÈS P. mx  4
ESCOLÀPIES   4 UE SUBIRATS  12
SECC - SALA mx  10 FRANGOAL  6
MARISTES  7 EEM FONT-RUBÍ  9

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  15 14 0 1 519 308 29
2 VILANOVA B.E.  15 9 0 6 516 378 24
3 CAPELLADES A  14 9 0 5 418 274 23
4 MARISTES  14 8 0 6 484 376 22
5 CB LLORENÇ  14 7 0 7 437 426 21
6 EMILI VALLÈS  14 7 0 7 424 332 21
7 ESCOLA ANOIA  14 6 0 8 460 359 20
8 CB ROQUETES  14 3 0 11 137 484 17
9 CAPELLADES B   14 1 0 13 171 629 15

BÀSQUET  infantil femení
Jornada 16
CB ROQUETES  21 UE CAPELLADES B   42
UE CAPELLADES A  36 ESCOLA ANOIA    29
VILANOVA B.E.  24 SEA EMILI VALLÈS  39
MONALCO  34 CB LLORENÇ  33

   j g e p gf  gc PT
1 ÒDENA CB  15 12 0 3 580 433 27
2 MONALCO  14 11 0 3 642 337 25
3 BÀSQUET PIERA  15 10 0 5 527 460 25
4 INS PERE VIVES  15 9 0 6 512 571 24
5 ESCOLA ANOIA  16 7 0 9 472 480 23
6 CAPELLADES B  16 6 0 10 533 519 22
7 HORTONENC  15 7 0 8 612 642 22
8 CAPELLADES A  14 8 0 6 445 337 22
9 ELS CAFETERS  15 5 0 10 448 484 20
10 J MERCADER  15 0 0 15 299 807 15

BÀSQUET  cadet-juvenil femení
Jornada 16
INS PERE VIVES   UE CAPELLADES A        
ESCOLA ANOIA  24 ODENA        31
MONALCO  51 CB HORTONENC  21
BÀSQUET PIERA  54 JOAN MERCADER  14
CAPELLADES B  31 ELS CAFETERS  17

  ass. orie. nat. atl. TOT
1 R.CASTELLTORT A  37 9 8,5 9 63.5
2 ATENEU  30 10 9,5 10 59.5
3 EMILI VALLÈS 6  32 5,5 10 6 53.5
4 MOWGLI  28 9,5 7 7 51.5
5 R.CASTELLTORT B  32 8 6 4 50
6 MONTCLAR  25 7 9 5 46
 MONALCO  24 6,5 7,5 8 46
8 MARISTES  19 8,5 5.5 2 35
9 EMILI VALLÈS 5  17 6 6,5 3 32,5
 CASTELL D’ÒDENA  16 7,5 8 1 32.5

POLIS aleví fem. (futbol sala)
Jornada 18 
CASTELL D’ÒDENA  5 MONALCO  11
EMILI VALLÈS 6  11 EMILI VALLÈS 5  5
MOWGLI  4 R.CASTELLTORT A  12
ATENEU  9 MARISTES  7
R.CASTELLTORT B  10 MONTCLAR  6

POLIS aleví mas. (minibàsquet)

POLIS benjamí f. (futbol sala)

POLIS benjamí m. 3r. (minihandbol)

POLIS benj. m. 3-4rt. (minihandbol)

Jornada 18
MESTRAL A   MOWGLI        
ATENEU   4 R.CASTELLTORT B 12
EMILI VALLÈS 5  8 JESUS MARIA mx  8
MESTRAL B  12 CASTELL D’ÒDENA  4
GARCIA FOSSAS  4 MARTA MATA  12
R.CASTELLTORT A  10 MARIA BORÉS  6
MDP IGUALADA  10 G CASTELLÀ mx  6

Del 30 de març a l’1 d’abril, 
Recu
Dissabte 16 d’abril,  Jornada 
dels Jocs Esportius Escolars, 
de 9.00 a 14.00
Trobada P5 i Prebenjamí. 
El circuit comarcal de Cros 
convida a tots els esportistes 
de P5.
Nadador complert. La Pis-
cina Municipal de Les Co-
mes rebrà als nedadors/es 
de secundaria que vulguin 
demostrar les seves habilitats. 
Diumenge 17 d’abril,  Final 
Comarcal de Gimnàstica Rít-
mica Individual i Conjunts, a 
les Comes.
Del 18 al 21 d’abril, Jorna-
da del Campionat Comarcal 
Futbol Sala d’AMPA.
18/04 a les 21.30: Alta Segar-
ra-Garcia Lorca (a Calaf).
20/04 a les 21.00: Acadèmia 
Igualada-Castell d’Òdena 
(Les Comes C).
20/04 a les 22.00: G.Fossas - 
Escolàpies (Les Comes C).
21/04 a les 21.00: Vilademà-
ger-Castellolí (Comes C).

Agenda

  ass. orie. nat. atl. TOT
1 R.CASTELLTORT B  40 12,5 10,5 11 74
2 ATENEU  33 13,5 13 14 73.5
3 MESTRAL A   35 11,5 13,5 13 73
4 MOWGLI  32 14 12,5 12 70.5
5 R.CASTELLTORT A  35 10,5 9 7 61.5
 MESTRAL B  32 11 9,5 9 61.5
7 MDP IGUALADA  28 10 11,5 10 59.5
8 JESÚS MARIA mx  21 13 14 8 56
9 MARTA MATA  25 8 10 6 49
10 EMILI VALLÈS 5  31 1 12 2 46
11 CASTELL D’ÒDENA  18 8,5 11 4 41.5
12 MARIA BORÉS  22 12 1 5 40
13 G CASTELLÀ mx  18 9 8 1 36
14 GARCIA FOSSAS  14 9,5 8,5 3 35

Claramunt, C.G. San Roque, 
C.R. Capellades, Escola Castell 
Òdena, Escola Garcia Lorca i 
Igualada C.G. Aula. La prime-
ra tanda està reservada per les 
categories: mini, prebenjamina 
i benjamina i, a partir de les 

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES A  9 7 0 2 39 26 21
2 IES ALT PENEDÈS  8 4 2 2 37 27 14
3 PLA MORERES A  8 4 2 2 27 22 14
4 EEM VILOBÍ  9 4 1 4 35 31 13
5 ESCOLA PIA B  10 3 1 6 34 41 10
6 EEM SANTA FE  9 2 3 4 32 42 9
7 MONALCO  9 2 1 6 25 40 7

F. SALA infantil masculí-nivell B
Jornada 4 
IES ALT PENEDÈS   DESCANSA 
ESCOLA PIA B  7 MONALCO  1
MARISTES A  3 EEM VILOBÍ  2
AEE PLA MORERES A  3 EEM SANTA FE * 0

   j g e p gf  gc PT
1 J MERCADER A  6 6 0 0 51 9 18
2 ESCOLA ANOIA  7 4 1 2 28 28 13
3 J MERCADER B  6 3 1 2 20 18 10
4 ESCOLA PIA  6 2 0 4 20 33 6
5 AE SALLENT  7 0 0 7 10 41 0

F. SALA juvenil masculí - 2a fase
Jornada 3
ESCOLA PIA   DESCANSA 
AE SALLENT   0 J MERCADER A      6
JOAN MERCADER B   2 ESCOLA ANOIA  2                                

  ass. orie. nat. atl. TOT
1 JESÚS MARIA  40 12 11.5 12 75.5
2 MONTCLAR B  37 11 12 7.5 67.5
3 R.CASTELLTORT A  33 10.5 10.5 7.5 61.5
4 EMILI VALLÈS 3-4  30 10 9.5 9 58.5
5 MONALCO  30 8.5 8 11 57.5
6 ATENEU  20 8 8.5 10 46.5
7 MONTCLAR A  19 9.5 11 6 45.5
8 MOWGLI  20 11.5 9 4 44.5
9 CASTELL D’ÒDENA  26 7.5 6.5 3 43
10 ESCOLÀPIES  24 0 10 5 39
11 R.CASTELLTORT B  24 0 7.5 2 33.5
12 DOLORS MARTÍ  13 9 7 1 30

  ass. orie. nat. atl. TOT
1 GARCIA FOSSAS 3  36 10.5 10 10 66.5
2 MOWGLI B  34 10 11 8 63
3 R.CASTELLTORT B  30 9 7 11 57
4 MARISTES  27 7 10.5 9 53.5
5 DOLORS MARTÍ  27 11 8 6 52
6 ESCOLÀPIES 3  31 0 9.5 7 47.5
7 GARCIA LORCA  25 8.5 8.5 3 45
8 MONALCO  21 9.5 9 5 44.5
9 J MARAGALL B  15 8 7.5 4 34.5
10 G CASTELLÀ  14 7.5 1 1 23.5
11 MESTRAL B  16 1 1 2 20

  ass. orie. nat. atl. TOT
1 J MARAGALL A  33 10.5 13 9 65.5
2 R.CASTELLTORT A  27 13 10 13 63
3 ATENEU  29 10 12 11 62
4 JESÚS MARIA  25 11 11 12 59
5 MOWGLI A  27 12 9.5 10 58.5
6 CASTELL D’ÒDENA  26 12.5 12.5 7 58
7 MESTRAL A  27 9.5 11.5 5 53
8 POMPEU FABRA  23 9 8 8 48
9 ESCOLA PIA  14 11.5 8.5 4 38
10 AC IGUALADA  16 1 10.5 6 33.5
11 MARISTES mx  21 0 9 1 31
12 EMILI VALLÈS 3-4  19 1 1 2 23
13 CASTELLOLÍ  17 1 1 3 21

13.15 hores les categories: ale-
vina, infantil i cadet demostra-
ran les habilitat dels diferents 
estils: mans lliures, cèrcol i ma-
ces.
Cap de setmana complert per 
l’esport escolar de la comarca. 
Pots ampliar la informació vi-
sitant la pàgina web del Consell 
Esportiu de l’Anoia.

Diumenge la Final Comarcal 
més rítmica dels JEEA
Aquest diumenge es celebra la 
2a jornada del Campionat Co-
marcal de Gimnàstica Rítmica, 
la jornada final del Campio-
nat on es lliuraran els premis. 
El dia 20 de març les partici-
pants disputaven la 1a jorna-
da a Montbui, aquest cap de 
setmana és el torn del Pavelló 
de Les Comes. La mitjana de 
les puntuacions, aconseguides 
a les jornades del Campionat 
Comarcal, servirà per ordenar 
la taula classificatòria.
L’hora de convocatòria de les 
entitats participants és a les 
8.00h del matí per lliurar el 
material d’àudio i la fitxa de 
l’exercici necessària per als jut-
ges. Les participants, a partir 
de les 8.30h, podran accedir a 
la pista per fer els seus exercicis 

d’escalfament i preparar l’exer-
cici.
Les 9.00 és l’hora proposada 
per encetar la competició de 
minis, prebenjamines i benja-
mines que l’ordre de sortida els 
agrupa per edat i nivells. Just 
després de la desfilada de les 
minis, prebenjamines i benja-
mines, als voltants de les 13.15 
hores, les categories alevines, 
infantils i cadets començaran 
la seva competició. En aquest 
cas, l’ordre de sortida agrupa 
les esportistes per estils: mans 
lliures, cèrcol i maces i segons 
si l’exercici és individual o amb 
conjunt, deixant aquests úl-
tims per al final de la jornada.
El següent pas, després de la 
competició de diumenge, és el 
Campionat Nacional que es ce-
lebrarà els dies 28 o 29 de maig 
per a conjunts i el 4 o 5 de juny 
la competició individual se-
gons la UCEC.
Visiteu www.ceanoia.cat per 
conèixer a les participants, l’or-
dre de sortida i per ampliar la 
informació de la Final Comar-
cal de Gimnàstica Rítmica.



ESQUAIX / LA VEU 

J ust quan es compleixen 35 anys 
de la pràctica d’aquest esport a 
Igualada, el jove jugador anoienc 

Bernat Jaume, de 20 anys, va assolir el 
passat cap de setmana el subcampio-
nat absolut jugat a la capital de l’estat.
L’anoienc va tenir un quadre molt fa-
vorable i va saber jugar sota pressió, 
accedint a la gran final sense cedir un 
sol joc. Al no sortir de cap de sèrie, va 
haver de disputar les prèvies de diven-
dres davant J. Bercedo de Canàries i 
Kike Garcia d’Andalusia. El mateix 
divendres va tenir de superar els dos 
partits del quadre principal davant 
Santi Solla d’Astúries i el valencià Javi 
Castillo.
Dissabte es va desfer de amb molta au-
toritat d’Aitor Zunzunegui de Castella 
i Lleó a quarts i Alberto Pérez de Múr-
cia a semis.
En la gran final de diumenge, com era 
d’esperar, el Bernat no va poder fer-se 
amb el màxim títol estatal caient per 
3-0 davant el 15è millor jugador del 
món, el gallec Borja Golan. La final es 
va anar decantant poc a poc pel juga-
dor de Santiago que per cert va anar a 
pel partit des de primer punt i deixant 
molt poc marge al nostre jove jugador. 
El gallec que suma ja 14 títols, es gran 
referent de l’esquaix estatal i sens dub-
te això va suposar una gran experièn-

Bernat Jaume, sotscampió 
d’Espanya absolut d’esquaix

Anna Noguera guanya 
l’exigent duatló de Vic
DUATLÓ / LA VEU 

E l diumenge 10 abril es va ce-
lebrar el duatló de Vic, prova 
puntuable per la lliga de clubs i 

circuit català de duatló de carretera. En 
un dia solejat, 414 duatletes van pren-
dre la sortida per recórrer les distanci-
es de 7 km córrer + 33 km ciclisme + 3 
km córrer. El tram de ciclisme, un dels 
més macos pels seus paratges i al ma-
teix temps més exigents per la seva du-
resa amb constants pujades i baixades, 
com es habitual al duatló de Vic aquest 
tram va marcar les principals diferen-
cies entre els participants. La prova va 
ser guanyada per Rodrigo Torres del 
AE Rockets i Anna Noguera del CAI 
triatló Petromiralles que va demos-
trar el seu bon moment de forma just 
abans de l’inici de la temporada de tri-
atlons. Destacar també la 10º posició 
de la general de Daniel Baraldés que 
va estar lluitant en tot moment amb el 
grup capdavanter de la prova i Oriol 
Castells 4º de la seva categoria i molt a 
prop del podi. La resta de resultats dels 
duatletes de l’equip igualadí van ser:
9è Dani Baraldés
96è Oriol Castells
206è Oscar Perez
238è Isidre Roca
244è Toni Cañas
261è Josep Malavé
Femení:
1a Anna Noguera

Martina Zunino 2a benjamina a la 3a 
duatló infantil Trikis Tiana
El passat dissabte 9 d’abril al matí es va 
celebrar la III Duatló infantil Trikids 
Tiana, amb 148 inscrits, vuit d’ells de 
l’escola esportiva del CAI Triatló.
Destacar la 2a posició posició de Mar-
tina Zunino en la categoria benjamí 
femení.  En la mateixa categoria, Oriol 
Alonso finalitzava en una magnífica 3a 
posició i Guim Gabarró  era 7è.  
Per falta de participació en la categoria 
dels més petits, van realitzar una sorti-
da conjunta amb categoria prebenjamí 
i Ton Gabarró creuava la meta en una 
8a posició total.
També destacar la bona actuació de 
l’equip en categoria aleví, on Naiara 
Zunino era 6a en categoria femení i 

Marina Gabarró era 9a. Tancaven la 
magnífica actuació en la categoria aleví 
masculí Nicolau Gassó i Toni Padrós.

Assumpta Castelltort, campiona 
d’Espanya del seu grup d’edat
Es va celebrar a Cerdanyola del Vallés 
el Campionat d’Espanya de Duatló.
Els atletes del CERRR Igualada que 
van prendre la sortida van ser Miguel 
Cerro amb un temps de 1h12’46’’ (44è 
GGEE), Luis Perea amb 1h 18’46’’ (28è 
GGEE) , i en fèmines Marta Mari-
mon amb un temps de 1h22’01’’ (9a 
GGEE) i Assumpta Castelltort amb 
1h22’13’’(1a GGEE), proclamant-se 
campiona d’Espanya de duatló del 
grup d’edat de 55-59 anys.
En la modalitat olímpica hi van parti-
cipar Manel Vivancos que va ser des-
qualificat després d’equivocar-se en el 
recorregut i Sergio Burón que no va 
poder finalitzar la prova degut a pro-
blemes físics. 

cia pel nostre anoienc.
Propera estació, aquesta mateixa set-
mana a Kuala Lumpur (Malasia).
A Madrid també s’hi van desplaçar el 
Nil Munné i el Joel Jaume.
Caps dels dos va tenir massa sort en 
el sorteig caient tots dos a les rondes 
de classificació prèvies. Malgrat tot, el 
Joel va ser subcampió del quadre de 
prèvies perdent la final per un ajustat 
2-1 davant el castellà Jesús Gallardo.

Nova jornada de lliga catalana
L’equip Radio Sala-PLASTNET va te-
nir un bon comportament empatant 
a 2 a casa amb el Nat’s de Sant Frui-
tós del Bages. El Nat’s és un equip on 
hi tenim molt bona relació ja que dos 
dels seus membres, són assidus visitant 
i practicants d’aquest esport.
Les coses van començar prou be grà-
cies al cada dia millor rendiment del 
Dani Saragossà guanyant Toni Reillo 
per 11-6, 11-6, 11-7. Lluís Fernández 
però va caure amb Joan Casahuga 11-
9, 2-11, 4-11, 3-11. Nacho Fajardo, que 
està “on fire” va desfer l’empat gua-
nyant Jordi Nova per 11-5, 12-14, 11-
9, 12-10 però finalment l’experiència 
de David Llibre va decantar el matx 
davant el nostre Rafa Sánchez per 11-
4, 11-7, 11-5. Dos puntets més que 
deixen l’equip en la zona tranquil·la 
del grup.
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Gran partit de l’AVI 
davant el Terrassa (3-1)

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

M agnífic partit el que es va 
veure dissabte a Les Co-
mes, bon futbol i gols de 

bella factura, on caldrà destacar el Hat 
Trick de Costa, acompanyat per el im-
mens treball dels jugadors Igualadins, 
minvats per les nombroses baixes i in-
cansables durant els noranta minuts, 
“chapeau”!!!
Primera part, s’avaçaren els egarencs 
en el minut 16, bona triangulació i de 
xut creuat superen al meta igualadí 
0-1.Segona part, minut 73, passi mil-

limètric de Lele a Costa amb jugada 
de crack empata el matx 1-1.  Minut 
75 córner a favor dels blaus, serveix 
Lele, remata Sergi i el rebuig del porter 
l´aprofita Costa, atent, per avançar als 
Blaus 2-1. Min 89, passi precís de Sergi 
a Costa a la zona de tres quarts, veient 
el porter avançat el supera per alt, gol 
de crack, magnífic!!! 3-1.
Per l’equip igualadí jugaren, Diego, 
Farré, Canals, Robert, Calsina, Lele, 
Pau, Gustavo, Enric, Costa, Sergi, Toro, 
Tort, a la banqueta Ramonet.  La prò-
xima jornada els Blaus visitaran el 
camp del Cornellà.



HANDBOL / LA VEU 

E l passat dissabte a les 6 de la tar-
da es va disputar al pavelló de 
Les Comes d’Igualada el partit 

corresponent a la vint-i-quatrena jor-
nada de Segona Catalana que enfron-
tava l’Igualada i l’Aula, desè i tercer 
classificats respectivament.
A falta de 3 jornades per acabar la fase 
regular, l’enfrontament tenia una im-
portància cabdal sobretot pels iguala-
dins, que necessitaven una victòria per 
assegurar-se la permanència a la lliga 
actual. 
Semblava doncs que l’AE Aula tindria 
un partit fàcil amb els igualadins - més 
que res per la diferència en la classi-
ficació – però per sorpresa de tots no 
va ser així . L’Igualada des del primer 
moment va plantar cara a l’ equip ri-
val i va desenvolupar un joc efectiu 
amb bona defensa i bons atacs, amb 
la conseqüència que els de Barcelona 
no podien deixar enrere l’Igualada en 
el marcador. Poc a poc l’Igualada du-
rant la primera part anava recuperant 
gols a favor i al minut 15 ja anaven 9 a 
7 a favor seu i a l’acabar la part el re-
sultat era de 20 a 16 per l’Igualada. Un 
resultat esperançador sumat a què el 
joc que desenvolupaven els igualadins 
era de qualitat i semblaven tenir-ho tot 
sota control. 
Al començament de la segona part el 
joc estava més igualat, l’Aula va sortir 
amb la lliçó apresa i es veia un canvi 
de tàctica en el seu joc. Van innovar 
amb marcatges individuals en la seva 
defensa, que anul·lava el joc dels go-
lejadors igualadins i amb un joc molt 
més agressiu que a la primera meitat. 
Es veia clarament que havien rebut 
instruccions dels seus tècnics per no 
deixar perdre aquest partit. Tot i que 
al minut 45 l’Igualada encara estava 
guanyant per 28 a 25 el joc que creaven 
començava a fer figa. L’equip estava 
més encallat, tirs a porta del contrari 
que sortien fora, protestes a l’àrbitre 
que acabaven amb exclusions...  O si-
gui que els jugadors igualadins, ells 
sols, van aconseguir que en els últims 5 
minuts l’Aula s’avancés en el marcador 
per no haver sabut aguantar la pressió. 
I el partit va acabar amb derrota igua-
ladina per 32 a 35. 
Es una llàstima que un equip que ens 
demostra a cada partit que sap jugar 
bé, que es pot enfrontar amb qualsevol 
equip de la lliga i guanyar, per aquestes 
tonteries i infantilismes acabin per-
dent partits com aquest que al minut 
50 encara tenien a les seves mans.
El proper partit serà a la pista del Tor-
tosa, segon classificat de la lliga. Des-
plaçament complicat per l’Igualada, 
però si juguen com saben poden treu-
re’n un bon resultat. 
Entrenats per Josep Garcia, van jugar: 

L’Handbol Igualada llença tot 
l’esforç fet davant l’Aula (32-35)

El CAI guanya la 1a jornada del 
campionat de Catalunya

ATLETISME / CAI

E ls atletes dels equips absoluts  
masculí i femení del C.A. Igua-
lada Petromiralles aconsegui-

ren el primer lloc del seu grup, en la 
primera jornada de lliga del Campio-
nat de Catalunya  de clubs.
Al Campionat de Catalunya, que es 
distribueix en 5 grups, hi participen 
32 equips que competeixen en dife-
rents pistes de Catalunya, encara que 
en realitat la competició es de tots con-
tra tots, ja que els clubs assoleixen la 
puntuació final de la jornada en virtut 
de les marques aconseguides pels seus 
atletes.
En la competició del grup A que es va 
celebrar dissabte a les pistes del Camp 
Clar de Tarragona, el CAI es va impo-
sar amb 25.540 punts al Lleida UA, que 
n’aconseguí 24.523, a l’Avinent Man-
resa 3r amb 23.025, al C.A. Tarragona, 
4t amb 19.573, a l’Esportiu Penedès, 5è 
amb 13.903 i al Dinami-k de Vilanova 
i la Geltrú, 6è amb 9.513 punts.
El fort vent,  que va bufar durant tota 
la tarda amb rauxes en algun moment 
superiors als 5 m. per s/., va perjudicar 
en algunes proves, però malgrat això 
alguns atletes van poder millorar les 
seves marques personals.
De l’actuació dels i les atletes iguala-
dins, cal destacar els doblets assolits  
per Lahcen Ait Alibou i Rafael Hom-
panera en els 1.500 m.ll., per Elia Ibar-
ra i Mar Berenguer en els 3.000 m. obs-
tacles i per Aleix Marín i Dario Sirerol 
en triple salt, així com els primers llocs 
d’Abdessamad Oukhelfen en 3.000 m. 
obstacles, Eduard Viles en 100 m.ll., 
Mª Caridad Hernández en 100 m. tan-
ques , Paula Blasco en 1.500 m.ll., Mar-
ta Llagostera en 400 m.ll. i de l’equip 
femení de relleus 4 x 100 m. format 
per Silvia Hohnhaussen – Cristina Ga-
barró – Judit Bascompte i Mª Caridad 
Hernández.
En el global de la puntuació dels 32 
clubs participants, el CAI Petromiralles 
amb els seus 25.540 punts, està situat 
en quart lloc per darrera del FC Bar-
celona (29.471), de l’A.A. Catalunya 
(26.352) i del Cornella Atl. (26.184), 
una bona posició que li permet veure 
amb confiança poder classificar-se en-
tre els vuit equips que tindran accés a 
disputar la fase final del Campionat. 
La 2a Jornada es durà a terme diumen-
ge, a les pistes de les Basses de Lleida.

Resultats:
100 m.ll.               
1 Eduard Viles  11”22
4 Victor Pifarre 11”68
100 m.ll.
3 Judit Bascompte            13”64
11 Isabela Lago 14”34
400 m.ll.
2 Jan Roca                52”07
5 Albert Hernandez 52”47

400 m.ll.
1 Marta Llagostera 1’02”01
8 Anna Asensi 1’03”34
1.500 m.ll.
1 Lahcen Ait Alibou 4’00”76
2 Rafael Hompanera 4’04”41
1.500 m.ll. 
1 Paula Blasco 4’55”73
3 Naima Ait Alibou 5’07”67 
3.000 m. obstacles
1 Abdessamad Oukhelfen      9’38”06 
5 Jose D. Morales       10’48”41 
3.000 m. obstacles
1 Elia Ibarra 11’56”93
2 Mar Belenguer 12’22”94
110 m.tanques
2 Santi Ramos 16”15
5 Marc Sanchez 18”05
100 m. tanques
1 Mª Caridad Hernandez  15”20
8 Cristina Gabarro    18”56
Salt amb perxa  
7 Jaume Mallén 2,40 m.
8 Oriol Bertran 2,40 m. 
Altura
3 Laia Planas 1,52 m.
4 Dasha Malevich 1,48 m.
Triple salt
1 Aleix Marin 13,87 m.
2 Dario Sirerol 13,87 m.
Llargada
3 Laia Moix 5,06 m.
4 Silvia Hohnhaussen 5,05 m.
Martell  
2 Josep Mª Lagunas 39,50 m.
5 Marcel·li Quintana 32,51 m.
Pes
2 Nuria Rey 9,09 m.
9 Natalia Hurtado 7,77 m.
Disc  
3 Adrià Bertran 36,58 m.
9 Martí Farrés 27,58 m. 
Javelina 
4 Cristina Fernandez 29,27 m.
9 Carola Bertran 18,38 m.

David de la Cerda (8 a. 53%) i Adrià 
Senar (9 a. 47%), com a porters. Òs-
car Visa (9), José Ramallo(1), Jordi 
Vilarrubias (3), Esteban Lezama, José 
Luís Álvarez (2), Pol Cantero (3), Sergi 
Garcia, Rubén Álvarez (4), David Díaz 
(5), Jordi Grado (4) i Roger Calzada 
(1).

Altres resultats:
CHI sènior femení 22 – 22 Club 
Handbol Vilanova del Camí
Entrenades per Joan Alcoberro, Xavier 
Corbinos i José Maria Rosa van jugar 
pel Club Handbol Igualada: Laura Ba-
raldés, Laura Ferrera, Jordina Marsal, 
Maria Noguera, Raquel Arnau, Alicia 
Nieto, Ana Vázquez, Queralt Badia, 
Ainoa Rizo, Èlia Roca, Marcel·la Es-
querra, Oriana Quintero, Lorena Men-
doza i Júlia Estany.
Acabada la Lliga Catalana les noies del 
Sènior Igualada i el cos tècnic es sen-
ten orgullosos de la lluita, intensitat i 
la entrega que s’ha demostrat al llarg 
de tota la temporada. Tot i les dures 
derrotes s’ha seguit endavant, el treball 
i l’esforç finalment s’ha vist recompen-
sat a pista.
Finques Argent Igualada Atlètic cadet 
masculí 30 – 36 Lleida Pardinyes
Dirigits per Elías Galiano, van jugar: 
Marc Espinagosa, Marc Martínez, 
Marc Andreu, Gerard Carrasco, Fer-
nando Almendro, Arnau Torner, Biel 
Hornas, Toni Puig, Iker Sabuquillo, 
Ivan Ruiz, David Malpartida i Xavier 
Reina. A la porteria Ivan Salazar i Joel 
Solanelles.
CEACA Tàrrega 25 - 29 Club Hand-
bol Igualada cadet femení
Jugadores:  Núria Rizo (portera), 
Aida López, Alba Casé, Amanda San-
juán, Ane Crespo, Júlia Subirana, Laia 
Moyes, Laia Sanuy, Laia Tarrida, Olga 
Núñez. Lesionades: Abril Horcas i Jana 
Elvira. Entrenadors: Àngel Arias i Hi-
lari Canales.
BM La Roca 41 - 21 Club Handbol 
Igualada infantil masculí
Entrenats per Laura Baraldés, van ju-
gar: Dani, Pol, Agustín, Marc M., Eric, 
Dimas, Guillem, Sergi, Isaac, Edgar, 
Arnau, Bernat i Biel.        
Club Handbol Igualada aleví femení 
4-12 Club Handbol Gavà
Dirigides per Laura Baraldés I Elia 
Roca. van jugar: Judit Solanelles, Alba 
Senar, Núria Checa, Mélat Olivé, Èrika 
Chia, Iona Gámez, Mireia Corros,Júlia 
Oliveras, Aroa Sánchez, Núria Garriga  
i  Júlia Lladò. 
Amistós Special Apinas
Club Handbol Igualada 20 – 23 CHI 
Apinas
Entrenats per Eduard Jounou, Carla 
Bisbal, Roger Calçada i Ton Casellas: 
Marc, Marcos (10 gols), Dani (4), Ai-
tor (2), David (2), Ariadna, Diana, 
Laura, Jordi (4), Àlex i Daniel.  
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Èlia Ibarra. / CAI



BTT / LA VEU 

E l rider anoienc Pau Reixachs, ha 
començat amb bon peu la tem-
porada d’Enduro BTT acon-

seguint la tercera posició scratch a la 
primera i segona prova de la Copa Ca-
talana INTENSE Enduro Series.
Bitem (Tortosa) va ser la primera pro-
va farà 3 semanes, i més de 300 riders 
hi van prendre part en un recorregut 
extremadament pedregós i tècnic el 
qual s’adequava perfectament a les ha-
bilitats tècniques de Pau Reixachs. La 
prova la va guanyar la jove promesa 
francesa, Youn Deniaud, imposant-se 
en 5 de les 6 especials, doncs l’última 
va ser per Reixachs que va anar de més 
a menys, aconseguint també la segona 
posició en la 4a i la 5a. Aquests bons 
resultats li asseguraven la segona posi-
ció de la general, però la organització 
va decidir anular finalment la especial 
núm. 4 degut a un accidentat que va 
tenir que ser evacuat i que va causar 
algunes incidències en alguns parti-
cipants. Aquest fet va el relegar final-
ment a la 3a posició.
La clàssica de Riudarenes (La Selva) ha 
sigut la segona prova en la que les 400 
places s’esgoten en pocs dies setma-
nes abans doncs es tracta d’una de les 
zones més concorregudes per els afec-
cionats d’aquest esport del país. Un 
terreny de sauló amb poca pedra en el 
que s’agafen grans velocitats és el que 
caracteritza aquesta zona en la què el 
club organitzador ha fet un gran èm-
fasi en la adequació i obertura de sen-

Dos podis consecutius de Pau 
Reixachs a la Copa Catalana 

ders de descens específics per al BTT. 
En els 4 trams cronometrats de des-
cens, Reixachs aconseguia una bona 
regularitat sense cometre massa errors 
en un terreny molt desgastat, finalit-
zant 3r, 2n, 3r i 2n, finalitzant després 
de 20 min i 8 seg a 9s del jove Guillem 
Sanz i a 18s del veterà i vigent campió 
del campionat, Carles Barcons.
La propera del total de les 6 proves de 
què consta el campionat, serà a final de 
Maig a Arfa (Alt Urgell) en el què serà 
la prova més exigent físicament amb 2 
dies de competició i més de 3000m de 
desnivell.
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Demà, Òdena acull el primer 
Cròs Comarcal, dins dels Jocs 
Escolars de l’Anoia

CRÒS / LA VEU 

El 16 d’abril se celebrarà el 1r Cros 
Comarcal d’Òdena (64  jocs esportius 
Escolars de l’Anoia) al recinte d’Òdena 
Village. Per poder participar-hi ja pots 
fer-ho en línia a la pàgina https://ed-
fisicacastellodena.wordpress.com/ o al 
mateix recinte el mateix dia de la pro-
va. Hi haurà medalla per als 3 primers 
classificats de cada categoria i sexe i 
medalla pel primer classificat de l’Es-
cola Castell d’Òdena de cada categoria 
i sexe, també.
Aquest 1r Cros Comarcal d’Òdena 
l’organitza l’AMPA de l’Escola Cas-
tell d’Òdena i el Consell esportiu de 
l’Anoia, també hi participen diferents 
patrocinadors. 
Les categories participants, horaris, 
metres a recórrer i anys de naixement 
són els següents:
Aleví masculí (10 h), 1.500 m (any 
2005/2004); aleví femení (10.15 h), 
1.500 m (any 2005/2004); benja-
mí masculí (10.30 h), 1.000 m (any 
2007/2006); benjamí femaní (10.45 
h), 1.000 m (any 2007/2006); preben-
jamí masculí (11 h), 600 m (any 
2009/2208); prebenjamí femení (11.15 
h), 600 m (any 2009/2008); cadet mas-
culí i infantil masculí (11.30 h), 2.500 
m (2001/2000-2003/2002); cadet fe-
mení-infantil femení (11.45  h), 1.500 
m (2001/2000-2003/2002); P5 masculí 
i femení (12 h), 300 m (2010); P4 mas-
culí i femení (12 h) 250 m (2011); P3 
masculí i femení (12 h), 150 m (2012) 
i la categoria d’adult (12.30 h), 2.500 
m (< 1999).

Victòria dels benjamins de 
l’Igualada Hoquei Línia

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Els benjamins de l’IHL van derrotar 
per 12-0 el Cent Patins B. Malgrat una 
primera part ensopida, el joc es va ani-
mar a mesura que transcorria el temps. 
A falta de tres partits per finalitzar la 
lliga regular, tenen matemàticament 
opcions d’entrar als playoffs. 
Porter: Yeray Lorenzo. Jugadors: Lluis 
Torras (3), Nil Alonso (2), ¿lex S·nchez, 
Marc Camarero (2), Marc Fuster (4), 
Arnau Santano, MartÌ Roig (1), Unai 
Guerrero.

Avui, xerrada d’Eduard Jornet 
a la UECAnoia, tot presentant 
la “Gran Volta a la Cerdanya”

ACTES / LA VEU 

Eduard Jornet presentarà avui diven-
dres el seu llibre “Gran Volta a la Cer-
danya” a la sala d’actes de la UECAno-
ia, al carrer de Sant Magí. Serà a les 8 
del vespre. El llibre és “un tomb per 
tota la comarca però diguem a peu pla. 
L’Eduard ha deixat els cims de banda 
per ensenyar-nos aquells indrets que 
generalment ens pasen desapercebuts”.

   De 10 a 11h: Marc Freixas 
    'Reflexions a plena llum de carrer'
  
  De 13 a 14h: Anna Marsal  | Elisabet Serra.
    'Quin cacau! Desordres i altres històries'

  De 17 a 18h: David Ymbernon 
   'Carbassa emergent'
  
  De 18 a 19h: Vendrell Brothers 
  'Corín Tellado Revisited'
  
  De 20 a 21h: Oriol Solà | Elisabet Serra | Pol Makuri 
   'Mig adormits'

Vols que els autors

 locals et signin

 el seu llibre?

Vine al nostre estand de 

Cal Font per Sant Jordi!

Horari de signatures



GIMNÀSTICA / LA VEU 

D iumenge va tenir lloc al po-
liesportiu de Can Titó de  
Vilanova del Camí  la 2a 

fase Copa Catalana en Edat Escolar – 
CCEE, organitzada pel Club Gimnàs-
tic San Roque amb col·laboració de 
l’Ajuntament.  
Van participar 180 gimnastes en total 
d’arreu de Catalunya, i va donar lloc 
una jornada molt intensiva d’aquest 
esport, representant diferents gimnas-
tes al Club Gimnàstic San Roque.
Per part del San Roque, en modalitat 
individual van competir Abril Cane-
la (categoria aleví II) sortint a pista 
amb una gran expressivitat i millo-
rant la seva posició aconseguida en la 
1 fase; Natalia Gimenez (infantil II) 
aconseguint una merescuda 2 posició 
del podi; Gisela Fontalba (junior II) 
repetint la seva gran 1 posició en la 
seva categoria; Anna Díaz (senior II) 
executant el seu exercici amb una gran 
millora i assolint la segona posició al 
podi.
En nivell III i categoria infantil indivi-
dual van sortir a competir Irune Mu-
nuera, Alba Blanco i Aina Pacheco; to-
tes elles van executar un gran exercici 
i van assolir la primera, quarta i setena 
posició respectivament en la seva ca-
tegoria.
I al final de la jornada, era el torn dels 
conjunts, per part del club van parti-
cipar el conjunt benjamí I-II format 
per: Lia Escribano, Blanca Moyes, Julia 
Barroso, Clara Perez i Martina Quin-
tana, amb una simpatia i execució bri-
llant que els va donar la segona posició 
del podi. I per acabar, el nostre conjunt 
infantil I-II format per: Natalia Gime-
nez, Iraida Fontalba, Anna Calvo, Sele-
na Ibañez i Estela Sanchez, executant 
el seu exercici amb una gran millora 
i pujant a la segona posició de la seva 
categoria.
Per part de l’Igualada CG, Marta Alon-
so Lamas 1a en la categoria infantil, 
nivell IV  en corda, Lia Vidal 3a en in-
fantil nivel III amb maces,  la junior III 
Marta Alonso Martinez va quedar 3a 
en maces, la benjamina IV Mar Vaz-
quez 1a en  mans lliures i la més jove  
pre-benjamina  IV Arlet Oliva en 2a 
posició amb  mans lliures.  Carla Cer-
vera, Alina Gili i Berta Enrique van 
millorar en nota respecte de la prime-
ra fase.
Per la tarda van trepitjar el tapís les 
alevines II amb mans lliures: Violeta 
Aguilera, Eider Zamora, Laia Parera i 
Nerea Lara que van millorar la  nota 
respecte de la primera fase i les col·loca 
prop de les primeres places. Marc Sal-
vador benjamí II mans lliures, també 
millora nota i es col·loca entre els 6 
primers.
Dissabte va tenir lloc a Salt- Girona, 
la 3a fase de Copa Catalana Escolars. 
De l’Anoia Club Gimnàstic, van par-
ticipar a categoria ‘Escolars B’, les gim-

Copa Catalana en Edat Escolar de Gimnàstica

nastes Ana Alonso i Laís Canet. Les 
dues gimnastes van competir en els 4 
aparells d’artística femenina. A catego-
ria ‘Escolars C’, van competir les gim-
nastes Gemma Gispert i Núria Garcia. 
Núria als 4 aparells i Gemma a Terra, 
Salt i barra d’equil·libris.
Totes van obtenir resultats superiors a 
la 2a fase. Destaquem les notes de Laís 
Canet amb 9.500 i Ana Alonso amb 
9.100 a l’aparell de salt. Núria Garcia 
amb 9.700 també a Salt i 6.700 a Terra.

Competicions anteriors
Dissabte 2 d’abril a Lloret de Mar es 
va celebrar el segon torneig de Cerda-
nyola amb les gimnastes de l’Anoia CG 
Marta Villar i Marta Alonso. Totes dos 
van tenir una gran actitud i un gran 
treball duran tota la competició, l’en-
trenadora molt contenta i orgullosa 
per l’evolució de totes les gimnastes i 
el avançar cada dia per millorar.
Del San Roque tenien aquesta cita: 
Julia Farré en categoria infantil, va 
aconseguir realitzar el seu exercici de-
mostrant una gran millora i expressi-
vitat; I per altre banda, Itziar Mensa 
en categoria junior, va competir amb 
una bona execució que la va portar a 
la segona posició del podi, i així acon-
seguir classificar-se per a la final de la 
seva categoria. 
Per part de l’Igualada CG, les gim-
nastes Dana Pijoan, Infantil V i Ruth 
Reymundi, Sénior V van obtenir una 
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San Roque.

Quatre victòries de cinc 
possibles dels equips de pàdel 
de l’Esquaix Igualada

reconeguda 9a i 4a posició que les ha 
portat a la final.
Per altra banda les gimnastes Sheila 
Garcia, infantil IV,  Mariel·la Espin-
alt, aleví IV, Paula Salas, benjamí IV, 
Martina Espinalt, benjamí IV i  Gina 
Castelltort, benjamí IV, van aconseguir 
unes molt bones posicions destacant la 
medalla de plata  de la jove benjamina 
Gina Castelltort.
Per altra banda l’equip junior d’Estè-
tica de Grup HORUS hem participat  
a la tercera fase del Campionat d’Es-
panya a Benidorm obtenint una molt 
bona 5ena posició. El proper objectiu 
es el Campionat d’Espanya els propers 
13, 14 i 15 de maig a Madrid.

Igualada CG.

Anoia CG.

PÀDEL / LA VEU 

D e nou molt bona collita pels 
diferents equips Subaru que 
juguen les lligues federades i 

PàdelCat.
Lliga federada 1a masculina
L’Olesa no va ser rival pel primer 
equip guanyant 3-0 a casa. Isidre Mari-
mon/Albert Homs van resoldre en dos 
set davant Joan Abasolo/Fran Flores, 
idèntic resultat de Carlos Jiménez/Jo-
sep Llorach enfront Javi Portero Juan 
Villar. Mito Campins/Edgar Bisbal van 
completar la victòria guanyant també 
en dos a Javi Muñoz/Enric Sánchez.
PadelCat masculina 3a categoria 
Excel·lent rendiment de l’equip Suba-
ru davant el CN Martorell (2-1). Gran 
Partit d’Andy Franco/J.M. Pino gua-
nyant Alberto Gonzalez/Marc Andra-
de per 7-6, 4-6, 6-0, Marc Bausili/Josep 
Buron van ensopegar caient 3-6, 1-6 
amb Xavi Davila/Biel Devesa i en el 
decisiu victòria de Marc Rabell/Jordi 
Pallarès 6-4, 6-3 amb Joaquim Andu-
jar/Jordi Pallarès.
El veterans guanyen a La Llacuna
El germans Jordi i Albert Homs van 
dominar 6-1, 6-4 Alfons Saumell/Car-
les Galan, Jordi Ferrer/Lluís Fernández 
tampoc van tenir problemes guanyant 
en dos sets a Joan Mínguez/Beni Cachà 
i finalment en el partit més igualat Jau-
me Grané/Jordi De Belza van guanyar 
en 3 sets a Miquel Grau/J.R. Redondo.
PàdelCat Femení 2ª categoria
Victoria 1-2 amb el Matchball Pàdel de 
Castellà del Vallès i seguim líders. Les 
noies Subaru segueixen líders i molt 
sòlides tant a fora com a casa.
Rosa Sanuy/Susanna Campo van tenir 
un partit molt complicat caient davant 
Noemí Freixes/Núria Rambla per 1-6, 
4-6. Però aquest cop vàrem saber re-
muntar gràcies a les victòries de Rosa 
Riba/Marta Hidalgo guanyant primer 
6-2, 1-6, 6-1 a Salut Camps/Gladis 
Olivan i Margot Gumà/Mònica Òdena 
dominant Monica Gotes/Arlette Peiret 
per 6-3, 6-4.
 
PàdelCat Femení 3a categoria
Les noies Subaru de 3a van perdre el 
seu compromís amb Les Moreres per 
0-3. Les germanes Calvet Rosa i Joana 
ho van tenir a tocar però van perdre 
desprès d’un gran partit davant Iolan-
da Fernández/Isabel Gutiérrez, Sílvia 
Farrés/Mireia Parramona també van 
cedir en dos sets davant Any Ureña/
Susanna Xufré i finalment Marta Pu-
jol/Joanna Bisbal també van caure en 
dos set amb la parella Núria Rosich/
Marta Badies.
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TEATRE / LA VEU 

L’actriu Clara Segura actua en 
solitari en un muntatge, Coni-
llet, que dirigeix el també ac-
tor i director Marc Martinez. 
L’obra és la posada en escena 
d’El conejito del tambor de Du-
racell, de Marta Galán, i es po-
drà veure el proper dissabte, 
16 d’abril, a les 21h, al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Iguala-
da. 
Darrerament, Clara Segura ha 
guanyat el Premi de la Crítica 
2015 a la Millor Actriu pel seu 
paper a Conillet i Una giornata 
particolare i el Premi Nacional 
de Cultura 2016, atorgat pel 
Consell Nacional de la Cultu-
ra i les Arts (CoNCA).

Un viatge al propi l’interior
Conillet és un monòleg inter-
pretat per una gran actriu, que 
parla d’una mare que treballa 
nou hores seguides, estima, té 
ràbia, té por i està molt i molt 
cansada, una dona al límit, 
com tantes dones. L’obra és la 
selfie d’una dona polièdrica, 
una dona al límit que ha de fer 
malabars a diari per combinar 
totes les seves facetes i mante-

nir un mínim equilibri entre 
les seves obligacions i el seus 
desitjos. Però, a quin preu? Tot 
comença quan rep una carta 
de l’escola, on li diuen que el 
seu fill no progressa adequa-
dament. Aquí s’iniciarà un 
viatge que l’acabarà conduint 
a les profunditats del seu in-
terior i la confrontarà amb les 
pròpies pors i desitjos.
Quina d’aquestes cares -mare, 
amant, treballadora, ésser 
humà, ésser social, ésser viu-
pesa més que les altres? La 
protagonista de Conillet di-
videix el temps, es multiplica 
i es divideix, un cop rere un 
altre. Però, per més que s’hi 
esforça, no li surten els nú-
meros. L’espectador serà tes-
timoni d’un viatge íntim, tot 
i que salvatge i amb un parti-

Clara Segura interpreta una dona al límit a “Conillet”, 
dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

cular sentit de l’humor, a tra-
vés del dia a dia d’una dona 
d’avui, una superwoman del 
passat, del present i del futur, 
que travessa el temps per ar-
ribar a tot arreu però que, al 
contrari dels superherois de 
pel·lícula, està morta de por. 
La por dels fills, la por de la 

soledat, de les mentides, de 
les ferides. La por de no ser 
estimada, i sobretot, de no ser 
entesa.
Un retrat íntim però col·lec-
tiu d’una dona desacomple-
xada. La vida d’aquesta mare 
apocalíptica és com un remo-
lí, un xuclador, un anar i venir 

frenètic al ritme del timbal 
de Duracell, que dura i dura 
i dura. Però què passaria si un 
dia a totes les conilletes del 
món se’ls acabessin les piles?.
Com diu Clara Segura, co-
mença “com una dona nor-
mal que va parlant per capes 
de la seva vida quotidiana, 
que és com la vida de cada dia 
de les dones, però entra al seu 
interior fins a acabar dient tot 
el que ha callat”. 
Segura ha participat en una 
trentena d’espectacles i una 
gran quantitat de pel·lícules, 
pels quals ha obtingut guar-
dons com el Premi Butaca, el 
Premi Ciutat de Barcelona, el 
Premi Gaudí o el Premi Mar-
garida Xirgu.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada 
(c/ Garcia Fossas, 2) de dime-
cres a divendres, de 19 a 21h, 
i el dissabte, d’11 a 14h i, des 
d’una hora abans de la funció 
a la taquilla del Passatge Vives. 
Les entrades tenen un preu de 
18 i 15 euros, amb descomp-
tes per a diversos col·lectius. 
També es poden adquirir en 
línia a www.ticketea.com.

És un monòleg 
interpretat per una 

gran actriu, que parla 
d’una mare que treballa 

nou hores seguides, 
estima, té ràbia, té por i 

està molt cansada

CULTURA / LA VEU 

A quest diumenge, 17 
d’abril, el programa 
Diumenges en Famí-

lia, coordinat per l’Ajunta-
ment d’Igualada, farà la seva 
commemoració particular del 
naixement de l’escriptor Ro-
ald Dahl.
Aquells que assisteixin al Mu-
seu de la Pell, a partir de les 
12h, tindran l’oportunitat 
d’escoltar un dels seus contes 
més tendres, El gran amic ge-
gant, una història entre una 
nena i un gegant molt especial. 
Aquesta obra, que ja comença 
a ser tot un clàssic de la litera-

tura infantil del segle XX, l’ex-
plicarà en aquesta ocasió en 
Bufamots, acostant a petits i 
grans l’univers del gran autor 
d’altres clàssics com Charlie i 
la fàbrica de xocolata o Matil-
da. En aquesta sessió, el narra-
dor també donarà a tastar al-
tres creacions de l’autor, com 
Els culdolla, James i el préssec 

gegant o Les bruixes.
Sigui a través de la lectura o 
del cinema, els personatges 
de Dahl deixen sempre un 
bon regust de boca. En tots els 
seus relats hi ha bones dosis 
d’humor i de tendresa, d’ima-
ginació i de ganes de fer refle-
xionar sobre el món –sovint 
incomprensible– dels adults.
El programa Diumenges en 
Família ha pres el relleu del 
Cultura en Família per seguir 
proposant a Igualada activi-
tats ben variades per compar-
tir, com ara hores del conte, 
cinema en català, visites, ta-
llers i sortides per gaudir al 
llarg dels diumenges de març, 

Diumenges en Família proposa endinsar-se aquesta setmana en 
el món de Roald Dahl amb “El gran amic gegant”

Aquesta narració 
permetrà petits i grans 

entrar en l’univers 
imaginatiu d’un dels 

grans referents literaris 
del segle XX

abril i maig. Una oferta varia-
da coordinada des del depar-

tament municipal de Promo-
ció Cultural.

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar 
bombes · descalcificadors
osmos i  ·  i l · l uminac ió  

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

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

 ¿NECESITA DINERO?
CONCEDEMOS

 CRÉDITO

Tel. 644 199 891



56  |  CULTURA
LA VEU

Divendres, 15 d’abril de 2016

MÚSICA / LA VEU 

A quest dissabte 16 
d’abril, Ildefons 
Alonso presenta al Te-

atre de l’Aurora el seu primer 
disc Metrinova Vol 1. Després 
d’una llarga carrera musical 
participant en altres projec-
tes i formacions musicals, el 
músic igualadí presenta el 
seu primer projecte, liderant 
el quartet de jazz Metrinova, 
al costat de Dani Comas, Lu-
cas Martinez i Marc Cuevas. 
El resultat és un disc que es 
nodreix de la tradició del jazz 
i de la passió d’Alonso per 
investigar formes rítmiques 
poc habituals. Editat pel segell 
Underpool, aquest treball pre-
senta set peces interpretades 
aferrissadament, amb un ca-
ràcter excepcional i plenes de 
connotacions extramusicals.
Tal i com explica Ildefons 
Alonso, a Metrinova “la ba-
teria té un paper primordial. 
La rítmica per primer cop té 
protagonisme. Paràmetres 
com la melodia o l’harmonia, 
molt importants dins la histò-
ria de la música, estan més tre-
ballats, més esgotats. El ritme 
ha enquadrat la música, però 
ha format part del discurs, no 
l’ha vertebrat. Volem explorar 
el ritme. Que el joc rítmic pas-
si a tots els instruments i ho 
fem a través de les composi-
cions, amb melodies rítmica-

ment ambigües, que es poden 
interpretar amb una mètrica o 
altra. He anat observant quins 
paràmetres afecten la percep-
ció i els hem combinat. També 
en la improvisació. El públic 
no té perquè percebre-ho raci-
onalment. No cal explicar-ho, 
perquè allò bonic de la música 
és sentir-la”.
L’Ildefons Alonso va iniciar 
la seva carrera essent un ba-
teria habitual en l’escena folk 
i tradicional catalana, tocant 
amb formacions com El Pont 
d’Arcalís, Marc del Pino, La 
Font de la Carota i Les Vio-
lines. També va ser membre 

dels guanyadors del concurs 
Sona 9 2006, Xazzar, amb qui 
va enregistrar dos discs. En 
l’àmbit del pop-rock, tam-
bé ha col·laborat amb grups 
com Angelina i els Moderns 
(el grup de versions de ieié 
en català), Abono pa la Tierra 
(funk-metal), Mínnim (pop 
d’autor) i recentment amb 
Cataplàusia (power-rock psi-
codèlic). També ha treballat 
al teatre amb Dagoll Dagom a 
La Nit de Sant Joan al costat 
de Xavi Lloses amb qui també 
ha col·laborat amb l’Escolania 
de la Quadratura del Cercle i 
en l’enregistrament en directe 

El músic igualadí Ildefons Alonso presenta el projecte 
jazzístic “Metrinova” al Teatre de l’Aurora

d’Espriu a Sinera, el concert de 
commemoració del centenari 
del naixement de l’escriptor. A 
part de Metrinova, el seu pro-
jecte de jazz, Ildefons Alonso 
participa com a sideman en 
projectes d’altra gent. Recent-
ment acaba de finalitzar la gira 
de La Figura del Buit amb El 
Petit de Cal Eril. També ha 
participat tocant i composant 
per al tercer volum dels Un-
derpool Sessions de la disco-
gràfica Underpool Records i 
participa en diversos projectes 
de jazz.
Llicenciat en piano clàssic el 
2007, Ildefons Alonso torna 
novament a l’ESMUC uns anys 
més tard per estudiar l’especi-
alitat de jazz, empès per la seva 
passió per la bateria. Fruit dels 
coneixements adquirits, de la 
seva experiència i del mestrat-
ge de músics com Jo Krause, 
David Xirgu, Joan Monné, 
Giulia Valle, Elisabeth Raspall, 
Ignasi Terraza o Lluís Vidal, 
l’Ildefons Alonso s’endinsa en 
el llenguatge del Jazz. Comen-
ça a tocar amb grans noms del 
jazz català com Dani Comas, 
Albert Cirera, Pol Padrós, 
Marc Cuevas, encetant una 

nova etapa, després d’haver 
assaborit l’èxit amb projectes 
que s’emmarquen en altres 
estils de música més propers 
al folk i al pop.
Ara, a casa seva, a Igualada, 
al Teatre de l’Aurora, tenim 
l’oportunitat de descobrir un 
projecte propi, amb el segell 
personal d’Ildefons Alonso. 
“Metrinova és el joc que ens 
hagués agradat tenir quan 
érem petits. Aquell laborato-
ri inofensiu on pots provar a 
veure què passa quan barreges 
una mica del compàs de tota 
la vida amb un pessic de quel-
com que no saps ben bé què 
és... després, mica en mica, a 
cop de balança, càlcul i imagi-
nació, del fum que en surt i les 
taques que queden a la taula 
després de jugar, t’inventes 
històries que s’han explicat 
mil vegades però que segu-
rament és el primer cop que 
s’expliquen així...”, explica el 
músic igualadí.

Horari i venda d’entrades
El concert Metrinova Vol. 1, 
de Metrinova, tindrà lloc dis-
sabte 16 d’abril a les 21 h. Les 
entrades 10 euros i 8 euros 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU 

A quests dies ha sortit 
a la llum un butlletí 
en format revista que 

porta per títol “Glaceres/Glaci-
ares i és obra de l’igualadí Jordi 
Camins.
La revista, en format bilingüe, 
ha estat editada pel mateix Jordi 
Camins i pretén divulgar l’es-
tat de les glaceres a l’inici de la 
campanya glaciològica de l’any 
2016. Tot i la utilització de dues 
llengües en l’explicació dels 
continguts (català i castellà), la 
intenció és que el protagonisme 
el tingui el llenguatge universal 
de la fotografia. La imatge és la 
millor eina per donar a conèi-
xer l’evolució de les geleres.

La d’aquest any serà la 35a 
campanya d’observació de les 
glaceres en què participa en 
Jordi Camins, una feina exi-
gent i a la vegada apassionant, 
i que només el recull de milers 
d’imatges (unes 70.000) i d’al-
gunes paraules expressades en 
la cinquantena de conferències 
i actes en que participa l’autor 
cada any, poden transmetre i 
divulgar tants aprenentatges 
adquirits en el seguiment per-
sistent de cada aparell glacial.
Les condicions climàtiques ac-
tuals estan conduint a les gla-
ceres, que són els millors indi-
cadors del canvi climàtic, a un 
retrocés dràstic i contundent a 
gairebé tot el planeta. En aquest 
butlletí Jordi Camins per do-

cumentar-lo ha seleccionat 4 
glaceres dels Pirineus i gairebé 
una quarantena de fotografies 
a més de la contraportada, la 
meitat de la darrera campanya 
d’observacions comparades de 
manera diversa amb les d’anys 
i dècades anteriors; 7 glaceres 
dels Alps amb 25 imatges i el 
mateix estil de comparatives. 
Les 18 darreres imatges més la 
de portada corresponen a gla-
ceres Antàrtiques i del Camp de 
Gel Patagònic Sud, totes elles 
del darrer estiu austral. 
La revista la podeu trobar a la 
web www.gelicehielo.com, a 
pàgina de facebook de Jordi 
Camins i a llibreries i a les se-
ves parades per Sant Jordi com 
Abacus, Llegim?

Jordi Camins edita un butlletí 
en format revista sobre l’estat 
de les glaceres

Aquest concert de dis-
sabte està inclòs dins el 

Cicle Joventuts Musicals 
d’Igualada
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

A quest dissabte a la 
tarda els Moixigan-
guers van actuar a 

la diada d’aniversari dels 
Castellers de Lleida, on van 
demostrar un molt bon es-
tat de forma per encarar el 
2016. Després de dos mesos 
d’assajos intensos i amb un 
centenar llarg de camises a la 
terra ferma, els igualadins es 
van fixar castells de la gam-
ma alta de set i van descarre-
gar-los sense problemes. Van 
començar l’actuació amb la 
torre de set, una estructura 
que tenen perfectament do-
minada com ja es va demos-
trar l’any passat i que de fet 
a Cal Tabola la treballen per 
pujar-la properament un pis. 
En segona ronda els Moi-
xiganguers van completar 
un tranquil cinc de set i per 
acabar van optar pel quatre 
de set amb agulla, que tam-
bé van descarregar amb sol-
vència; van marxar de plaça 
amb el vano de cinc. La colla 
local, els Castellers de Llei-
da, va descarregar el tres de 
set, un cinc de set que es va 
quedar en carregat per la 
despenjada d’un dels poms i 
el quatre de set; i per la seva 
banda els Castellers d’Esplu-
gues van completar el quatre 
i el tres de set, i un cinc de 
set després d’un intent des-
muntat. 

Dues actuacions especials
Aquest cap de setmana la co-
lla igualadina té una de les 
primeres cites importants de 
la temporada: actuarà a Valls 
en motiu del memorial Ra-
mon Barrufet de la Colla Jo-
ves. Els Castellers de Figueres 
i els d’Andorra seran també a 
la cita. En aquesta actuació, al 
bressol dels castells, els Moi-
xiganguers intentaran portar 
les millors construccions que 
tinguin a l’abast i pot ser una 
bona oportunitat per plante-
jar el primer castell de vuit pi-
sos de la temporada. Per això 
la colla convida a tothom qui 
ho vulgui a participar dels as-
sajos de dimecres (a les 19 h 
escola de castells i de 20 h a 
22 h assaig general) i el de di-
vendres (21.45 h a 00 h) a Cal 
Tabola, al carrer Sant Antoni 
de Baix 106-108. L’autobús 
per anar a Valls sortirà dissab-
te a les 16.15 h des de la plaça 
de la Bàscula d’Igualada. Però 
Valls no deixa de ser l’avant-
sala d’una actuació marcada 
amb vermell al calendari igua-
ladí, la diada del 21è aniversa-
ri dels Moixiganguers, que se 
celebrarà el diumenge 24 a la 
plaça de Pius XII d’Igualada 
i on els morats esperen pujar 
un altre graó que permeti cer-
tificar una bona arrencada de 
la temporada. En aquesta oca-
sió, a més de la colla local hi 
actuaran els Castellers de Sant 
Cugat i els castellers de Lleida.

Els Moixiganguers estrenen 
l’any amb la torre de set

DANSA / LA VEU 

El 29 d’abril, recordant 
el naixement de Je-
an-Georges Noverre 

(1727-1810), figura clau de la 
renovació del llenguatge core-
ogràfic, la UNESCO va con-
vertir aquesta data en el Dia 
Internacional de la Dansa. A 
Igualada, el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament ha preparat novament 
per aquest 2016 propostes ben 
variades, aprofitant aques-
ta oportunitat per a donar a 
conèixer el treball d’aquelles 
escoles i entitats que practi-
quen la dansa, amb l’objectiu 
d’acostar aquest vessant escè-
nic al màxim públic possible.
Per obrir els actes i coincidint 
també amb el quatre-cents 
aniversari de la mort de Mi-
guel de Cervantes –que es-
mentava Igualada en una de 
les seves Novelas ejemplares–, 
el Ballet de Moscou va posar 
en escena El Quixot dimarts a 
l’Ateneu.
Un altre esdeveniment im-
portant per la ciutat aquest 
2016 és el 75è aniversari de 
l’Agrupació Folklòrica Igua-
ladina, que estrenarà dues 
coreografies de danses d’arrel 
tradicional: Vida i costums i 
Tossa 1914, un magnífic es-
pectacle que es durà a terme 
el dia 30 d’abril, a les 21h, al 
Teatre Municipal l’Ateneu.
El Dia Internacional de la 
Dansa es fa major d’edat amb 

un gran acte central, com és la 
18a Mostra de Dansa Ciutat 
d’Igualada, que es durà a ter-
me al Teatre Municipal l’Ate-
neu el proper diumenge, 1 de 
maig, a les 18h. Una activitat 
que mostrarà el treball core-
ogràfic de les escoles de dansa 
del municipi, com també de 
diferents escoles convidades 
d’altres indrets, que perme-
tran conèixer les seves darre-
res novetats.
Las muchas, de Mariantònia 
Oliver, comptarà amb la col-
laboració de dones més grans 
de 70 anys de la ciutat i per-
metrà veure que els cossos en-
vellits i fràgils reclamen una 
visibilització que té a veure 
amb la seva vitalitat i llibertat. 
Una proposta innovadora de 
dansa contemporània que es 
podrà veure el dissabte, 7 de 

maig, a les 21h al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.
Per als petits i no tan petits, el 
dia 15 de maig a les 19h, s’es-
cenificarà una versió lliure de 
la novel·la de Jules Verne, Vi-
atge al centre de la terra, amb 
la dansa de Roseland Musical 
i les imatges de Franc Aleu. I 
també seran petits els infants 
dels diversos esbarts i grups 
de dansa que participaran a la 
Roda d’Esbarts Infantils i Ju-
venils Catalònia, el diumenge, 
8 de maig, també a les 12h al 
Teatre Municipal.
Per cloure el programa d’ac-
tivitats, un dels referents de 
la dansa del país, el director i 
coreògraf Ramon Oller, oferi-
rà una masterclass oberta a les 
persones interessades, el 22 de 
juliol al pati del Museu de la 
Pell.

Igualada se suma aquest mes d’abril 
al Dia Internacional de la Dansa amb 
set activitats per a tots els públics
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Amb el nom d’Harmo-
nics in Caelum  e s pre-
senta aquest duo sin-

gular  de  violoncel i acordió. 
Combinació difícil de veure ,  
però de resultats sorprenents. 
En realitat dos gran joves mú-
sics.
Van triar un programa molt  
adequat pel gust del public: 
cançó tradicional catalana, 
tangos, fragments de grans 
obres, etc.
Enmig d’aquest repertori lla-
miner hi van incloure dues 
composicions del propi Ed-
mon Bosch. Dues peces de 
gran qualitat molt adaptades 

per treure el màxim partit als 
seus dos instruments.
Foren acomiadats amb grans 
aplaudiments que agraïren 
amb un tango de Piazzola.

I el proper dilluns el Dakar a 
l’A UGA . Sense pols ,  ni fang, ni 
fred ,  ni calor desèrtica, còmo-
dament asseguts passaran els 
Touriñan, Haro, Monleón...

Excel·lent concert de violoncel 
i acordió a l’AUGA

Torre de set a Lleida. / MOIXIGANGUERS
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J oKB és un grup de músi-
ca igualadina format per 
la Sílvia Farrés, el Carles 

Pauné, el Joan Vidal, el Ber-
nat Canals, el Víctor Miguel, 
l’Alex Almirall, l’Adrià Tort i 
el Raül Pendon.
El grup neix de forma seriosa 
l’any 2013 amb la incorpora-
ció de l’Alex Almirall al saxo, 
conformant els seus set com-
ponents. Els inicis de JoKB 
van ser el Joan, el Bernat i el 
Carles, un grup d’amics de 
l’Escola Mowgli a qui els agra-
dava la música i tocaven junts. 
Posteriorment es va incorpo-
rar la Sílvia com a cantant. 
Ella va portar el Víctor, que és 
el baixista; el Víctor va portar 
l’Alex, i és a partir d’aquest 
moment quan van decidir, 
com a banda, que s’hi posaven 
seriosament. Actualment al 
lloc al saxo hi ha el Raül i tam-
bé hi ha el trombonista que és 
l’Adrià.
Amb el Carles i la Sílvia hem 
parlat del directe “Nits per 
recordar” que preparen per 
aquests propers mesos i que 
està basat en el seu primer disc 
Camaleònic, que van presentar 
l’estiu passat. 

L’estiu passat vàreu llençar el 
vostre primer disc Camaleò-
nic. Va ser molt complicat?

Carles: L’estiu passat, gràcies 
al suport d’un mecenes anò-
nim que va finançar una part 
important i a molta il·lusió i 
molta feina per part de tots, 
vam treure el nostre primer 
disc. Van ser uns inicis durs, 
el grup era molt jove i des-
coneixíem molt el món de la 
producció musical. Hem anat 
creixent i de mica en mica 
hem anat trobat el nostre lloc.
L’estiu passat va ser un punt 
d’inflexió en el creixement del 
grup. Vam oferir nombrosos 
concerts en llocs claus on vam 
poder conèixer gent que ens 
va  apropar a formes més pro-

fessionals de treballar. Malgrat 
que els components del grup 
som estudiants, ens hem abo-
cat a treballar de la manera 
més professional possible en 
aquest món que és la música. 
JoKB som un grup que tenim 
ganes de tirar endavant, ens 
agrada la música que fem i 
creiem que pot agradar.
Sílvia: Treure aquest primer 
àlbum més que complicat, 
podríem dir que va ser distret, 
són moltes hores, tant d’estudi 
com fora de l’estudi i s’ha de 
tenir en compte que nosaltres 
desconeixíem moltes coses. Va 
ser tota una aventura.
C: La gent es pensa que fer 
un disc és enregistrar i ja està, 
però hi ha molta més feina. 
L’experiència, però ha estat 
molt positiva i estem molt or-
gullosos del resultat.

Des de l’estiu passat en què 
vàreu treure el disc, què heu 
fet?
S:. aquest ha sigut un any clau. 
Si bé l’any passat ens vam cen-
trar en el disc, aquest any ens 
hem centrat molt més en el di-
recte. Hem retocat les cançons 
per poder oferir un directe en-
grescador, n’hem afegit de no-
ves. De cara aquest any JoKB 
aposta per tocar molt de cara 
al públic i oferir un directe 
potent que serà la gira “Nits 
per recordar”.
C.: El que busquem és aquest 
concepte que ens hem inven-
tat de “festa camaleònica” 
que és un concepte que gene-
ra molta energia. El disc ens 
agrada molt com és però el 
directe volem que sigui més 
potent, que la gent s’ho passi 
molt bé. I durant aquests me-

sos hem treballat per arranjar 
les cançons. 
A més a més volem portar la 
nostra música més enllà de la 
nostra comarca, que ens cone-
guin arreu.

Com definiríeu la vostra mú-
sica
S.: Ho expressa clarament el 
nom del concert: “Festa ca-
maleònica”. És una barreja de 
tots. Crec que el bo que tenim 
és que els membres del grup 
som molt diferents i cadascú 
aporta la seva part.
C: No som un grup encasellat 
en un estil clar sinó que el que 
busquem és la varietat. Enca-
sellar-te en un estil és tancar 
portes.

Divendres passat vàreu fer el 
primer tast d’aquest concert. 
Com va anar?
Teníem ganes que Igualada 
fos el primer lloc on oferíem 
el concert i  ens va sortir la 
possibilitat d’actuar a l’Escor-
xador, en el marc de La Mos-
tra. El concert va ser un èxit. 
Ens va encantar la resposta del 
públic.

On us podrem escoltar du-
rant aquests propers mesos.
C.: Ahir dia 14 fèiem la pre-
sentació oficial de la gira a la 
sala Dresden de Cerdanyo-
la del Vallès. Poder presen-
tar-nos allà és tot un luxe per 
a nosaltres. Avui divendres to-
quem a l’espai jove Boca Nord 
de Barcelona amb tres grups 
amics que fem un festival de 
directes. Això és una iniciativa 
que volem provar i que si fun-
ciona volem exportar a altres 
llocs.

JoKB aposta pel directe potent amb la seva Festa Camaleònica

S:. I de cara als propers mesos 
actuem a Sabadell, Molins de 
Rei, la Bisbal d’Empordà... 

És complicat trobar llocs on 
actuar.?
S: No és una feina fàcil, encara 
que la nostra comissió de  bolos 
treballa molt intensament. So-
bretot és molt complicat tro-
bar sales que et vulguin acollir. 
Potser per festes majors és més 
senzill però hi ha algunes sa-
les que demanen una paga i 
senyal al grup abans d’actuar 
i nosaltres justament el que 
volem és donar-nos a conèixer 
i no haver de pagar per tocar.

Entrar en el món de la música 
és complicat, hi ha molt ofer-
ta. Com us ho heu fet?
S.: Penso que el bàsic és que 
nosaltres som un grup d’amics 
que fa música i que va comen-
çar a tocar en una festa de 
barri i que hem anat tirant en-
davant. No ens hem proposat 
coses impossibles però sempre 
hem volgut fer una mica més.
De mica en mica van arribant 
coses noves.
C.: El més important és que 
som set persones que estem 
posats en mil i una coses i que 
hem de trobar estones per 
dedicar-les a aquest món que 
tant ens agrada que és la mú-
sica i que ho fem amb molta 
il·lusió. Treballar molt, anar 
creixent i veure que la feina 
dóna resultats.

Per dur a terme tota aques-
ta feina, amb quins mitjans 
compteu?
S: Treballar moltíssim.
C: A part de músics hem de 
ser polifacètics, hem de domi-
nar el tema de les xarxes soci-
als, el tema de les distribuïdo-
res musicals, el tema Spotify, 
a part de buscar sales i espais 
per fer concerts
S: Però sobretot, confiar en els 
altres del grup i saber envol-
tar-te de gent amb qui puguis 
comptar i que treballi bé. I 
econòmicament ens autofi-
nancem: els diners que gua-
nyem com a grup van a parar 
al grup.

I el futur, què us depara?
C.: Molt lluny no volem mirar. 
Volem tocar molt aquest estiu, 
en molts llocs, donar-nos a 
conèixer.
S.: Els nostres objectius són 
propers, anem a poc a poc, 
gaudint de cada moment.

El grup igualadí presenta la seva gira “Nits per recordar”, el directe del seu disc “Camaleònic”

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

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 �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 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)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email



CULTURA  |  59
LA VEU
Divendres, 15 d’abril de 2016

TEATRE / LA VEU 

A quest dijous 21 d’abril, 
el Teatre de l’Aurora 
té una nova cita a la 

sala Les Golfes amb els con-
tes per a adults. El narrador 
Albert Marqués, conegut com 
a Ursus o Ós Mandrós al llarg 
de més de vint anys explicant 
contes arreu del país, oferirà 
una sessió de contes amanits 
amb humor i tendresa, “el més 
necessari més viure”, com as-
senyala el narrador. El desper-
tador, les presses, l’embús de 
trànsit, la falta d’aparcament, 
el jefe que rondina, el cafè que 
ja costa 1,75 euros, els rumors 
de reducció de plantilla, més 
embussos, els crits del veí del 

cinquè, el martell pneumàtic 
foradant a davant de casa, el 
telenotícies... són alguns dels 
ingredients dels contes que ex-
plicarà l’Albert Marqués, àlies 
Ós Mandrós, a Igualada. “Uns 
contes que, tal i com explica, 
afortunadament són aliment 
per al cor”. Horari i venda 
d’entrades La sessió de contes 
per adults Humor i tendresa, 
de L’Ós Mandrós, tindrà lloc 
dijous 21 d’abril a les 21 h. Les 
entrades 7 euros i 5,50 euros 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

Contes per adults, plens 
d’humor i tendresa, al 
Teatre de l’Aurora

LLIBRES / LA VEU 

E l cicle de presentacions 
literàries que l’Ateneu 
ha organitzat conjun-

tament amb llibreries i edi-
torials, aplega autors recone-
guts i guanyadors de premis 
com també autors novells 
que s’estrenen publicant el 
seu primer llibre, aquest és el 
cas de Sergi Purcet i Gregori.  
Purcet és llicenciat en Biolo-
gia i Bioquímica per la Uni-
versitat de Barcelona, però to 
i la seva formació científica és 
un gran aficionat a la lectura. 
Autor de diversos relats edi-
tats en reculls col·lectius, s’ha 
prodigat en la literatura 2.0 i 
en la crítica literària a traévs 
de la xarxa. ‘La noia de la plu-
ja’ és el seu debut. Una histò-
ria punyent i emotiva, d’una 
sensibilitat excepcional, que 
atrapa i es fa llegir. 
Sinopsis
L’Albert és un jove advocat 
d’èxit; la seva feina l’entu-
siasma, la gaudeix amb pla-

er i la viu en cos i ànima. 
El món gira al seu voltant, 
sense ensurts. Però fa uns 
dies que quelcom el neguite-
ja, no dorm bé i té malsons. 
La noia que va veure sota la 
pluja tenia un aire familiar. 
Però no serà per una estranya 
noia sense importància que 
es capgiri el món perfecte de 
l’Albert. O sí? Pensar tant en 
algú que no sigui ell mateix és 
tota una novetat per ell. 
En Joan, el seu millor amic, 
intenta una vegada i una altra 

que l’oblidi: 
“Fem un tracte, jo me la trec 
del cap i tu m’expliques per-
què vols que ho faci tan des-
esperadament.”
Però ja és tard. Pel cap de 
l’Albert ja només passa saber 
qui és la noia de la pluja. 

El que atrapa del llibre
El llibre té el poder de fer sor-
tir de les seves pàgines cadas-
cuna de les paraules impreses. 
Està ple d’emocions, olors, 
llàgrimes, amor, ràbia, dolor, 
tot un ventall de sentiments 
que no deixen indiferent a 
ningú. El lector hauria de lle-
gir molt a poc a poc, gaudint 
de la lectura pàgina a pàgina, 
perquè tot té un final, i desit-
jaràs que aquest no arribi mai 
per poder seguir llegint. 
La presentació de l’autor ani-
rà a càrrec de Jordi Mercader.
L’acte, de la mà de l’editorial 
La vocal de lis es farà el di-
marts 19 d’abril a les 19.30 h 
a la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí.

Amb ‘La noia de la pluja’ Sergi Purcet 
presenta la seva òpera prima
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E l doctor igualdí Josep 
Maria Ustrell continua 
la seva tasca de divul-

gador científic amb la publi-
cació del seu setzè llibre. El 
dentista igualadí ha escrit Di-
agnóstico y terapéutica en or-
todoncia editat per la prestigi-
osa editorial Elsevier. Lligat a 
les publicacions de la Univer-
sitat de Barcelona, Ustrell ha 
comptat amb la col·laboració 
de dentistes catalans i de 10 
països diferents com són els 
Estats Units, Brasil, Equador, 
Portugal, Cuba, Perú, Itàlia, 
Veneçuela, Angola i Espanya. 
El llibre compta amb tres 
parts diferenciades i un dels 
capítols està il·lustrat amb un 
dibuix de grafit de l’artista 
igualadina Rosa Calzada, ja 
que el doctor ha volgut deixar 
testimoni de la seva ciutat i de 
la vàlua de les seves persones 
que, a diferents nivells, fan 
que Igualada sigui sempre pi-
onera en moltes activitats, en 
aquest cas l’artística.

Al llibre, Josep Maria Ustrell 
deixa testimoni del seu am-
pli coneixement adquirit en 
el camp de l’ortodòncia com 

un dels doctors més impor-
tants d’aquest àmbit a nivell 
estatal. A part de la seva tas-
ca mèdica i docent, ha estat 
promotor d’institucions com 
l’Acadèmia Espanyola d’Es-
tudis Històrics en Estoma-
tologia i Odontologia, de la 
Societat Espanyola d’Odon-
tologia Infantil Integrada, és 
membre de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya i 
del International College of 
Dentists, membre d’honor 
de les acadèmies del Brasil, 
Portugal i França, i president 
de la Pierre Fauchard Aca-
demy, totes associacions ci-
entífiques especialitzades en 
l’odontologia.

El Doctor Ustrell publica el seu 16è 
llibre científic amb el testimoni de 
dentistes de 10 països de tot el món
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Demà dissabte a les 7 de la tar-
da i a l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada situada a la Plaça de 
la Creu, 18 tindrà lloc el repar-
timent de premis del XXXVIè 
Concurs Fotogràfic  “Típics 
Tres Tombs 2016”. El veredicte 
és el següent: 
1r Premi Antic gremi de Tra-
giners d’Igualada a “L’espera” 
de Jordi Vives Sabaté d’Igua-
lada.
2n Premi Camins i Associats 
SA. Corredoria d’Asseguran-

ces a “Vermell” de Manel Ca-
ballé Miquel d’Igualada.
3r Premi Taller Electromecà-
nic Pujol a “Evaporació” de 
Pep Myano Llamas de Man-
resa.
4t Premi Gerard Jardins a 
“Motivacions infantils” de Jo-
sep Balcells Adzet d’Igualada.
5è Premi Instal.lacions litre y 
amper S.L. a “Guapu 3” de Sò-
nia Poch Parera de Piera.
Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners  d’Igualada volem felici-
tar a tots als participants i gua-
nyadors del concurs fotogràfic.

Lliurament dels premis 
del Concurs fotogràfic 
dels Tres Tombs

surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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L a Mostra d’Igualada 
– 27a Fira de teatre in-
fantil i juvenil tanca la 

27a edició amb un balanç molt 
positiu, ja que ha continuat 
creixent i consolidant-se en els 
seus diversos vessants. La Mos-
tra calcula haver arribat en-
guany als 36.000 espectadors. 
Aquesta xifra representa un 
nou rècord de públic, amb un 
creixement de prop del 3,5% 
en comparació amb l’any pas-
sat (34.800 espectadors).
Al llarg de 4 dies, Igualada ha 
reunit els millors muntatges 
de teatre per a tots els públics, 
així com professionals que han 
trobat concentrat el bo i mi-
llor de les produccions de casa 
nostra combinades amb les 
d’algunes companyies estran-
geres.

Tot i que La Mostra es va clou-
re diumenge, segueix activa 
amb dues activitats: d’una 
banda, el Premi Fundació Ca-
talunya – La Pedrera al millor 
espectacle per votació popular, 
que s’anunciarà properament. 
Els vots emesos pels assistents 
a La Mostra determinaran 
quina és la companyia guanya-
dora que s’endurà un premi de 
1.200 euros.
D’altra banda, encara es pot 
participar al II Concurs de 
crítica teatral infantil i juve-
nil en què nens i joves poden 
valorar els espectacles vistos 
aquests dies. El concurs, or-
ganitzat conjuntament amb 
Recomana, associació per a la 

La Mostra d’Igualada creix en públic i professionals 
i aconsegueix portar els joves al teatre

La Mostra d’Igualada 
tanca la 27a edició amb 

36.000 espectadors

promoció de les arts escèni-
ques, es divideix en dues ca-
tegories: infantil (primària) i 
juvenil (secundària i batxille-
rat). Hi haurà tres premis per 
cada categoria: un primer pre-
mi dotat en 100 euros genti-
lesa d’Abacus Cooperativa, un 
segon de 50 euros gentilesa de 
Llibreria Cal Rabell i un tercer 
de 25 euros gentilesa de Lle-
gim…? Llibreria. Les crítiques 
es poden fer arribar per cor-
reu electrònic a info@lamos-
traigualada.cat o bé a l’adreça 
postal: Dr. Joan Mercader, s/n 
(Museu de la Pell d’Igualada) 
08700 Igualada (Barcelona).
Finalment, el dissabte 23 
d’abril, diada de Sant Jordi, se 
sortejarà un iPad mini en di-
recte per Ràdio Igualada des 
de la Plaça de Cal Font en-
tre tots els participants al Joc 
del comerç de La Mostra. El 
joc consistia en trobar els co-

ets amagats als aparadors de 
les botigues del 4rt Concurs 
d’aparadors i, com l’any pas-
sat, ha rebut molt bona acolli-
da.

La part professional
La Llotja professional ha fet un 
pas endavant en aquesta 27a 
edició. La ubicació ha canvi-
at al Museu de la Pell, un nou 
emplaçament que ha funcio-
nat molt bé i que es vol con-
solidar en la propera edició. 
Enguany s’ha recuperat l’àrea 
d’expositors amb 33 estands 
disponibles, que van ser reser-
vats amb molta rapidesa. Els 
professionals han valorat molt 
positivament la renovació de 
La Llotja, així com la vintena 
d’activitats que s’hi han de-
senvolupat dotant-la de vida 
i fent-la un veritable punt de 
reunió i negoci. En aquest sen-
tit, a més dels estands i l’espai 

central de reunions i presen-
tacions, han destacat especi-
alment la possibilitat de dinar 
al mateix recinte, ja que ha 
propiciat la trobada de com-
panyies, programadors i altres 
agents del sector.

El públic, el gran protagonis-
ta
El bon temps ha acompanyat 
la fira i tant les sales com els 
carrers han estat plens en cada 
una de les funcions propo-
sades. La Mostra ha exhaurit 
en pràcticament tots els es-
pectacles de sala, fins al punt 
que dissabte només quedaven 
entrades per tres dels espec-
tacles programats. L’ocupació 
de les sales ha estat d’un 81% 
de l’aforament disponible en 
els 71 passis de sala que s’han 
fet. La resta, al carrer, han con-
gregat un públic nombrós als 
diversos espais. 

Molt públic i molt bon teatre van omplir Igualada. / FOTOS: JOAN GUASCH

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

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

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

Restaurant

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 
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Al llarg de quatre dies Igualada ha 
reunit els millors muntatges de teatre 
per a tots els públics

El conseller Santi Vila, acompanyat per l’alcalde Marc Castells, 
Juanjo Puigcorbé i el director de la Mostra, Pep Farrés.

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant l’Eucaria

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·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 
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�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9

�w�w�w�.�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m� � �-� � �i�n�f�o�@�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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MÚSICA / LA VEU 

E l passat dissabte 8 
d’abril es va fer a Igua-
lada, amb la col·labo-

ració de Safont Instruments, 
la 7a trobada d’instruments 
de corda que organitza l’As-
sociació Catalana d’Escoles 
de Música (ACEM). Va ser la 
primera vegada que es va fer a 
Igualada, i donat que en aque-
lla data tots els grans espais 
d’Igualada estaven ocupats 
per la Mostra, per encabir  els 
estudiants que hi intervenien: 
al voltant de 210 alumnes i el 
públic assistent es va fer ne-
cessari fer el concert al Pavelló 
d’hoquei de les Comes.
L’alumnat: violins, violes, vio-
loncels i contrabaixos proce-
dia de la Zona 7 de l’ACEM: 
Anoia i Baix Penedès; con-
cretament de les escoles de 

música de: Sant Sadurní, 
CONTRAPUNT amb aules a 
Banyeres del Penedès, Calafell, 
La Múnia, Llorenç del Penedès 
i Sant Jaume dels Domenys; El 
Vendrell, Vilafranca, Sitges, 
Vilanova i la Geltrú, EMAP 
Alt Penedès amb aules al Pla 
del Penedès, Pacs i Les Caba-
nyes, Llorenç d’Hortons, Sant 
Pere de Riudebitlles, Santa Fe 
i la Granada, Torrelavit, Sant 
Martí Sarroca, Subirats i Puig-
dàlber; Piera, Hostalets de Pie-
rola, Capellades i Igualada.
Al matí, després de rebre als 
participants, va tenir lloc l’as-
saig per seccions: els violins i 
les violes van anar al Col·legi 
Maristes Igualada que, molt 
amablement van cedir les se-
ves aules, i els violoncels i con-
trabaixos es van quedar al Pa-
velló de les Comes; més tard, 
després d’esmorzar va tenir 

lloc l’assaig comú i finalment 
a la 1 del migdia el concert, on 
es va interpretar: Wonderland 
Overture de James Bulla, Loch 
Lomond - Pop. Escocesa, Dan-
ce of the Tumblers de R. Kor-
sakov (Arr. Sandra Dackow) i 
Centerfold - Pop. Americana. 
Les peces  van ser dirigides 
per Núria Beltran (E.M Vila-
franca), Anna Urpí  (E.M Ven-
drell), Miquel Córdoba (E.M 
Igualada) i Marçal Ayats (E.M 
Vilanova i la Geltrú).
Els molts aplaudiments van 
obligar a fer un bis i es va re-
petir Wonderland Overture. 
En el comiat es va obsequiar 
a les diferents escoles amb un 
plafó amb el dibuix que Ro-
ser Ramon va fer per l’ocasió 
i a l’alumnat amb un adhesiu 
amb el mateix dibuix. Un pi-
ca-pica en acabar l’acte va po-
sar punt final a la trobada. 

7a trobada de corda de l’Associació 
Catalana d’escoles de música

MÚSICA / LA VEU 

E l passat  dimarts 29 de 
març tingué lloc, a la 
Basílica de Santa María, 

l’ofici solemne del Sant Crist. 
La celebració fou presidida 
per el sr. bisbe Mons. Romà 
Casanova. La Schola Canto-
rum sota la direcció d’en Pol 
Pastor i acompanyats a l’orgue 
per Josep Xaubet, solemnitzà 
la celebració. Aquesta forma-
ció coral tancava així el Tri-
dum Pasqual que començava 
divendres 18 de març amb el 
miserere al santuari de la Mare 
de Déu de la Pietat ,que en-
guany  commemorava els 100 

anys cantant la pregària a la 
Verge de la Pietat, 1916-2016. 
La direcció anà a càrrec de Da-
vid Andújar i acompanyats al 
teclat per en  Josep Xaubet. El 
diumenge 27, es solemnitzà la 
Pasqua de Resurrecció, al con-
vent dels frares caputxins de la 
nostra ciutat, sota la direcció 
d’en Pol Pastor i acompanyats 
a l’orgue per Berenguer Mont-
serrat. 
Aprofitem l’avinentesa 
d’aquesta crònica per con-
vidar a tothom que vulgui 
unir-se a les nostres veus i en-
tonar cants de glòria i lloança 
al Creador. Us hi esperem els 
dijous de 18:30 a 20:30 al c/
Santa Paula 3 d’Igualada.

La Schola Cantorum va 
solemnitzar la Missa del 
Sant Crist

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

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.

POR HUMOR AL ARTE    TEATRE BORRAS

Dia 14 de Maig 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  18.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Borràs. 

Tornen amb una nova aventura de Mellizos: "Por Humor Al Arte". En ella intentem explicar per què seguim junts: ens hem adonat del bé que 
ho vam passar tots, començant pel públic que és el més important per nosaltres. En aquest nou espectacle hi haurà cançons i música en 
directe com abans, hi haurà històries noves tan divertides com sempre i sorpreses i imprevistos... en de�nitiva, anem a passar una estona 
inoblidable amb i per a tota la família!
Amb Bertin Osborne i Arévalo

Pagament al fer la inscripció -  Places limitades
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“El Mercat de la Masuca”, des de la mirada 
del fotògraf Manel Caballé i Miquel

L a vida i l’activitat dels mercats, de sempre, ha estat intensa; i a més d’exer-
cir un important  paper d’atracció sobre la població amb la rica i variada 
oferta de productes, és inqüestionable el valor de cohesió social que s’esta-

bleix entre comerciants i la clientela, així com entre el col·lectiu que els integren. 
I, d’això no se n’escapa el Mercat de La Masuca que, amb el seu pols vital, no 
ha cessat de fer-se ressò de les transformacions de què ha estat objecte la nostra  
ciutat.
I, per a aquesta ocasió, en forma de relat fotogràfic, a partir del reclam “El Mer-
cat de la Masuca” –impulsat pel tristament desaparegut regidor de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada, Josep Miserachs- l’igualadí Manel Caballé i Miquel 
(Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià, de Fotografia, 2014) ens presenta als 
primers protagonistes d’aquest bategar quotidià en què,  més enllà de la mirada 
atenta a aquests representants de cada parada, s’endevina una constant voluntat 
de renovació d’aquest recinte urbà. En aquest sentit, en paraules de l’autor, si 
bé un mercat es pot fotografiar des de molt prismes, tant des d’una mirada es-
tètica com conceptual, en totes les 
fotografies aplegades en el volum 
“Igualada Visual” –recentment pre-
sentat- el propòsit és oferir una vi-
sió viva i molt propera de les perso-
nes que contribueixen a donar caliu 
a cada parada, especialment a través 
de l’oferta de les seves mercaderies. 
Al capdavall, des de la simplicitat de 
cada imatge, la pròpia disposició de 
la parada, el gest amable i generós 
del/la paradista i la mostra de les 
bondats de cada producte contri-
bueix a establir un autèntic vincle 
comunicatiu entre aquests merca-
ders/es i el públic espectador.

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.

CONVENCIÓ DE BRUI-
XES
En l’any del centenari de Roald 
Dahl, les escoles de la ciutat han 
organitzat una convenció de brui-
xes.
Del 21 d’abril al 6 de maig a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

OLIS
Lluís Amat
Exposició d’olis.
Del 8 al 24 d’abril al Portal del Lle-
vador.

AGRUPACIÓ FOLKLÒ-
RICA IGUALADINA. 75 
ANYS EN DANSA
Veurem l’evolució de l’entitat 
entre imatges, gravacions, docu-
ments, vestuari... i tot els seus pro-

tagonistes.
Del 31 de març al 25 d’abril a l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova.

SABEM COM COMENÇA 
PERÒ NO COM ACABA...
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.

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’exposi-
cions de la  Biblioteca Central d’Igua-
lada.

LA GÈNESI DE LA FOR-
MA
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 Gas-
par Camps.

DESPRÉS DE LA TEM-
PESTA
Lorena Pérez Hidalgo
Tots en algun moment de la vida 
sentim aquesta sensació de tranquil-
litat. En aquesta col·lecció es trans-
met aquest sentiment, on després de 
la tempesta ens arriba la calma.
A partir del 4 d’abril a la Cafeteria 
Nikol’s.

MOSTRA FOTOGRÀFICA
Fabià Puigserver, teatre d’art en lli-
bertat. Una figura clau en la renova-
ció del teatre català contemporani.
Del 6 al 24 d’abril a la Galeria del 
Passatge.

MOMENTS
Porcella Olga
Moments realitzats amb porcellana 
que es combina amb vidres, pedres 
mineralitzades, troncs de vinyes, 
branques tractades, metalls, petits 

vidres d’Swarovsky, i amb orna-
ments metàl•lics..
Del 9 al 30 d’abril a la Biblioteca 
de Piera.

A L’ABRIL CADA PA-
RAULA VAL PER MIL
Exposició que ens ajudarà a conèi-
xer d’on vénen paraules que utilit-
zem habitualment.
Del 19 d’abril al 13 de maig al ves-
tíbul de la Biblioteca Central.

SENSACIONS
Empar Aranda Caparró
Paisatges de la natura, rostres, ob-
jectes quotidians....
Del 19 d’abril al 30 de maig al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central.

CONTRA VENT I MA-
REA
Presentació de conceptes i testimonis 
al voltant de la important crisi de re-
fugiats que viu la societat mundial a 
l’actualitat.
Ho organitza: Amnistia Internacional
Del 15 d’abril al 6 de maig al vestí-
bul de l’Ateneu.

EXPOSICIONS



Un mur decorat

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

U n curiós i monumental”·
grafiti” d’un autor que no 
coneixem pas, durant una 

bona temporada va figurar en el 
mur existent a l’avinguda Gaudí, 
ocupant un considerable espai. Te·
nia uns quinze metres de llargària.
Era una obra evocadora dels ferro·
carrils que solem veure en les pel·
lícules anomenades de l’Oest, o del 
Farw West.

Recordem que quan Igualada ce·
lebrà el centenari de l’arribada del 
tren, a l’any1993, aquesta pintu·
ra mural era visible en aquell in·

dret. Fou un element artístic que, 
en aquell temps, s’entroncava amb 
aquella celebració, juntament amb 
una màquina de tren, de formigó, 
que existí en un parc infantil, en 
una placeta del barri de Sant Ignasi
Al refer·se aquell vial, aquella pin·
tura mural va desaparèixer, o mi·
llor dit, fou suprimida, i ara ja no 
és visible. Ho sentim pel seu artís·
tic autor.

La fotografia que recull aquella 
imatge del decorat mur, correspon 
a l’arxiu de la revista “Vida...”.   
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Aquella Cuba que està a punt de dir-nos “adéu!”  
(2a part)

Arquitectures i veïnatges
Cap a fa consolidació d’una població, 
amb un segell d’identitat propi

Conqueridors í colons, d’antuvi, van beneficiar·se de 
les òptimes condicions per a l’explotació comercial de 
l’Illa que, des del tabac, el sucre i el cafè van anar con·
solidant una economia de gran categoria. Les princi·
pals bases de la riquesa, al costat de productes com el 
cuir, la fusta i els fruits tropicals van atraure, al llarg de 
centúries, moltíssims immigrants que van contribuir 
a configurar una població marcadament dispersa al 
voltant de les principals hisendes i petites explotaci·
ons agrícoles, sempre regida per una estructura feudal 
d’un descarat signe esclavista.
Les primeres ciutats a excepció de les fortaleses de La 
Habana i Santiago són el resultat d’un assentament 
força irregular a l’entorn de les famoses “places de les 
armes”, seguint la línia de les cases d’origen indígena, 
els “bohlos”. Les mansions de luxe, aquelles que ja es 
fan ressò de l’arquitectura colonial són característi·
ques de l’etapa de més esplendor del Colonialisme, als 
segles XVIII í XIX. La població palesava aquella gran 
varietat ètnica i cultural, pròpia de tota colònia, pre·
sentant en el seu conjunt (europeus, mestissos, negres 
lliures ... ) una complexa gamma de pigmentació per 
a les successives hibridacions, expressant la diversitat 
des de l’habitatge, la vestimenta, la seva ocupació i els 
trets culturals. Als nostres dies, encara  és apreciable 
com es va anar resolent el “puzle” social des d’un àm·
bit rural de “mayordomos”, treballadors lliures,  cam·
perols i esclaus concentrat en les gram plantacions, 
gestants d’un dels referents culturals que més definei·
xen Cuba: la música, una música, la “guajira”, de clara 
ascendència hispana que ben aviat s’emparentarien 
amb la música dels tambors, güiros i maraques de les 
poblacions i ciutats portuàries; una factura afrohis·
pana que en el seu sincretisme donaria vida a aquells 
tan expressius i vius “ritmes cubans, tal vegada la més 
gran definició del poble cubà. Castillo de la Real Fuerza

El clàssic Chevrolet americà

La Bodeguita del medio interior

Monument a Colón

Malecón de La Habana
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DIVENDRES 15

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 
Tertúlia per a nens i nenes a partir de 8 
anys que han llegit tots el mateix llibre. En 
aquesta ocasió “La princesa embruixada” 
de Gabriel Janer Manila.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Ferran I: el Compromís de Casp i la cru-
ïlla de camins de la fi del projecte polític 
català medieval”. Taula rodona amb Ber-
nat Roca, professor de l’IES Pere Vives 
Vich; Toni Raja, professor de la Universitat 
Pompeu Fabra i de la UAB.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

XERRADA
Igualada 
Xerrada sobre la crisi dels refugiats,  “Les-
bos  porta d’entrada a ... On?.  Comptarem 
amb la presència de Juanjo Tarrés, expert 
en logística humanitària i el testimoni 
d’Isabel Casas.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’Espai 
Cívic Centre.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del conte “El somiatruites i 
l’encantadora d’ocells” de Joan Gomà i 
Deàs. Il·lustracions: Aïda Elias i Monell.
Divendres a les 6 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Concert amb David Mengual “Slow Quar-
tet”. Músic versàtil i polivalent que coneix 
a la perfecció els més diversos registres del 
llenguatge jazzístic.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

XERRADA
Piera 
“Piera, un museu a l’aire lliure”. L’Ajunta-
ment de Piera va impulsar un projecte de 
museïtzació de la vila per posar en valor 
la importància dels edificis més emblemà-
tics.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Òdena 
Presentació del llibre “Escoles a la fron-
tera” de la lingüista Carme Junyent. La 
presentació anirà a càrrec de Josep Vicenç 
Mestre Nogués. 
Divendres a les 8 del vespre al saló de 
Plens de l’Ajuntament.

DISSABTE 16

TROBADA DEL CLUB PALINDROMIS-
TA INTERNACIONAL
Igualada 
Trobada de persones d’arreu de Catalu-
nya, Espanya i Europa interessades en els 
palíndroms.
Dissabte de 10 del matí a 2 del migdia a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

POESIA
Igualada 

Taller de recitació i dicció amb Sílvia Bel. 
Tres hores de sessió intensiva.
Dissabte de les 5 de la tarda a les 8 del ves-
pre a l’adoberia Cal Granotes.

MÚSICA
Igualada 
Meritrova. El músic igualadí Idelfons 
Alonso lidera aquest quartet de jazz que 
presenta a Igualada el seu darrer disc.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

TEATRE
Igualada 
“Conillet” amb Clara Segura. El retrat 
d’una dona al límit que sobreviu al seu 
present esbudellant el seu passat per fer-hi 
les paus i poder viure amb dignitat el seu 
futur.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DISSABTES INFANTILS
Igualada 
En el marc dels tallers i espectacles, Abacus 
cooperativa us convida a l’activitat Diver-
tim-nos fent figures de fang!           
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

CINEMA
Capellades 
Proposta shakesperiana amb el visionat de 
la pel·lícula de la BBC “El rei Lear”.
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

TROBADA DE GEGANTS
Piera 
XXI Trobada de gegants. Cercavila pels 
carrers de la vila.
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda des del car-
rer Piereta.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
El Bruc 
Presentació del llibre ‘El franquisme que 
no marxa’ - El què queda del passat: del 
1936 al 2016, de Lluc Salellas, regidor de la 
CUP a Girona.
Dissabte a les 7 de la tarda a Can Casas.

CINEMA FAMILIAR
Els Hostalets de Pierola 
Projecció de la pel.lícula “Zootròpolis”.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

PRESENTAC´IÓ LITERÀRIA
Calaf 
Presentació del llibre “Un salt al blau” de 
Josep Maria Solà. Amb l’actuació musical 
de Xavier Solé.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Folchi 
Torras del Casal.

DIUMENGE 17

DIUMENGES EN FAMÍLIA
Igualada 
Hora del conte: Vida i històries del naixe-
ment de Roald Dahl. En Bufamots ens ex-
plicarà una de les seves històries: “El gran 
amic gegant”.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

TEATRE
Capellades 
L’Agrupació de Teatre del Casal de Calaf 

presenta “Un matrimoni de Boston”.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre La 
Lliga.

MÚSICA
Vilanova del Camí 
Concert solidari per a la fundació Tanaka.
Diumenge a les 6 de la tarda al centre po-
livalent de Can Papasseit.

MÚSICA
Masquefa 
Masquefa sona bé proposa el concert “Pai-
satges Gironins, un passeig musical, visual 
i poètic” a càrrec de la cobla Montgrins.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala po-
livalent Rogelio Rojo.

TEATRE
Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova proposa “Per terra de 
dracs” de la companyia Pep López.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

DILLUNS 18

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Anoiencs al Dakar”. La colla d’igualadins 
que l’han viscut ens explicaran les seves vi-
vències i aventures. Organitza AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del primer llibre de poesia “Alè 
de taronja sencera” del cantautor Cesk 
Freixas.
Dilluns, a les 7 de la tarda a la pastisseria 
Tatin.

DIMARTS 19

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Reflexions a plena 
llum de carrer” de Marc Freixas. Poemari  
il.lustrat per Albert Gámez. 
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada. 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “La noia de la pluja” 
de Sergi Purcet. La presentació de l’autor 
anirà a càrrec de Jordi Mercader. 
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la sala de 
socis de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 
Presentació del llibre “Escoles a la fronte-
ra” de la lingüista Carme Junyent. 
Dimarts a les 7 de la tarda a la biblioteca 
El Safareig.

CLUB DE LECTURA
Piera 
“Si una nit d’hivern un viatger”. Sessió que 
tractarà l’obra d’Italo Calvino.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

DIMECRES 20

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Tastet de novetats dels narradors centrals. 

Quatre autors i quatre obres. Joan Pinyol, 
Maria Enrich, Josep M. Solà i Llorenç 
Capdevila. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada. 

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Piera 
“The road”. Sessió que tractarà l’obra de 
Cormac McCarthy.
Dimecres a les 5 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 
Presentació del llibre “Mig adormits” 
d’Oriol solà, Pol Makuri Redolad i Elisa-
bet Serra.
Dimecres a les 6 de la tarda a la bibliote-
ca El Safareig.

POESIA
Masquefa 
Recital poètic “M’exalta el nou, m’ena-
mora el vell” a càrrec de Cacu Prat i Pep 
Tines.  La proposta s’acompanya d’imat-
ges artístiques de Sebastià Plans.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DIJOUS 21

CLUB DE LECTURA
Igualada 
Trobada de lectors per comentar sobre 
el llibre “Assaig sobre la ceguesa” de José 
Saramago.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

CONTES PER A ADULTS
Igualada 
“Humor i tendresa”, l’Ós mandrós (Al-
bert Marquès) visita per primera vegada 
les Golfes amb divertides històries plenes 
d’humor i tendresa.
Dijous a les 9 del vespre a les Golfes del 
Teatre de l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
“Antologia de la poesia igualadina. Segles 
XV-XXI” de Lleonard del Rio. Exhaustiu 
recull de poemaris igualadins. 
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

MÚSICA
Igualada 
Concert amb Santi Careta. Presenta unes 
cançons pròpies tant íntimes com inten-
ses, presentant el disc “Els ocells i l’stereo”.
Dijous a 2/4 d’11 al bar musical Hot 
Blues.

CLUB DE LECTURA
Masquefa 
“Tot preparant Sant Jordi” Trobada del 
club de lectura que ens recomanaran lec-
tures, així com la presentació de les dar-
reres novetats editorials que trobarem a 
les llibreries aquest Sant Jordi. 
Dijous a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Masquefa 
Presentació del llibre “Escoles a la fronte-
ra” de la lingüista Carme Junyent. 
Dimarts a les 7 de la tarda a la biblioteca.
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Dies a França, nits a 
Barcelona
Cineclub  •  El negociador i Barcelona nit d’hivern

RICARD FUSTER  

A quest cap de setmana, el Cine-
club us proposa dues comèdi-
es amb algun rerefons dramà-

tic:
Avui divendres, com sempre a les 10 
del vespre al Teatre de l’Ateneu, po-
drem veure la producció d’Euskadi 
Negociador, dirigida el 2014 per Borja 
Cobeaga.
Cobeaga, director de Pagafantas 
(2009), la comèdia espanyola més rei-
vindicable dels darrers anys, i guionista 
dels dos lliuraments d’Ocho apellidos 
(bascos o catalans tant se val), s’atre-
veix a mostrar a Negociador com van 
ser -o com van poder ser- les negoci-
acions secretes entre el socialista Jesús 
Eguiguren i membres de l’ETA en algun 
lloc de França entre el 2005 i el 2006. 
El film no pretén fer cap lliçó d’histò-
ria i només especular en clau d’humor 
i molta intel·ligència sobre allò que va 
esdevenir en un petit hotel entre un 

negociador que necessita que algú l’es-
timi, encara que sigui l’enemic, i uns 
etarres que poden ser entranyables o 
monstruosos (atenció a Carlos Areces, 
transformat en un personatge terrorí-
fic), mentre la intervenció d’un repre-
sentant internacional i d’una intèrpret 
incapaç d’aclarir-li la diferència entre 
Euskadi i Euskalerria fa més evident la 
dificultat que tenen per entendre’s.
El diumenge, a les 6 de la tarda, po-
drem veure, en la versió original cata-
lana, Barcelona, nit d’hivern, producció 
catalana del 2015 dirigida per Dani de 
la Orden (qui també té en cartell El 
pregón). Repeteix l’esquema, estruc-
tura coral i alguns dels personatges de 
Barcelona, nit d’estiu (també estrenada 
al Cine-club), ara durant la nit de Reis, 
una nit accidentada en què el Rei Mel-
cior abandonarà la comitiva per trobar 
un amor de joventut. Històries entra-
nyables, romàntiques, divertides, en 
algun moment dramàtiques, servides 

Mowgli, el nen de la selva
Es projecta a Montbui  •  El libro de la selva

RAMON ROBERT  

L a novel.la de Rudyard Kipling 
ha estat més d’una vegada por-
tada al cinema. Els cinèfils de 

més edat sens dubte recordaran la ver-
sió que va interpretar el jove actor indi 
Sabú, als anys 40, i no seran pocs els 
qui retenen el bon record que va deixar 
la versió en dibuixos animats produï-
da per la factoria Disney a l’any 1966. 
Ara, moltíssim temps després, aquell 
inoblidable relat d’aventures selvàti-

ques ha tornat a ser adaptat a la pan-
talla. Com ja se sap, el relat segueix la 
història del petit Mowgli (ara interpre-
tat per Neel Sethi), un nen a qui cria 
una manada de llops a la selva, i que 
s’embarca en un fascinant viatge d’au-
todescobriment quan es veu obligat a 
abandonar l’única llar que ha cone-
gut en tota la seva vida. Mowgli tindrà 
de companys de viatge un os cantaire 
anomenat Baloo i una protectora pan-
tera, dita Bagheera, tenint també pro-
tagonisme un malvat tigre de Bengala, 

Shere Khan.

       Realitzada per Jon Favreau i de nou 
produïda per Walt Disney Pictures, 
aquesta pel.lícula està agradant molt al 
qui la veu. Visualment absorbent, pot-
ser no te l’encant de la versió en dibui-
xos animats, però la seva actualització 
digital esdevé grata i satisfactòria. De 
fet, desenvolupa les possibilitats de les 
imatges generades per ordinador fins 
i tot més enllà dels recents treballs de 
Pixar.

per un repartiment divers i impecable 
(Miki Esparbé, Bárbara Santa-Cruz, 
Àlex Monner, Alberto San Juán, Ale-

xandra Jiménez, Clara Segura, Mont-
serrat Carulla, Assumpció Balaguer, 
Berto Romero…). 

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.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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 �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 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)



EL LIBRO DE LA SELVA 
Estats Units. Aventures. De Jon Favreau, Amb Neel Sethi, 
Bill Murray, Ben Kingsley i Idris Elba,
Segueix la història de Mowgli, un nen a qui cria una ma-
nada de llops a la selva, i que s’embarca en un fascinant vi-
atge d’autodescobriment quan es veu obligat a abandonar 
l’única llar que ha conegut en tota la seva vida. Pel camí 
farà alguns amics. Nova adaptació de la novel·la de Rudyard 
Kipling. 

BROOKLYN
Irlanda-Regne Unit-Canada. Drama. De John Crowley. 
Amb Saoirse Ronan, Emory Cohen, Julie Walters 
I Jim Broadbent. Als anys 50, la jove Eilis Lacey decideix 
abandonar Irlanda i viatjar als Estats Units, concretament a 
Nova York, on coneix a un noi del qual s’enamora. Però un 
dia, a l’Eilis li arriben notícies d’un greu problema familiar 
i haurà de decidir entre quedar-se a nou país o tornar a la 
seva terra natal.. 

JULIETA

Espanya. Drama. De Pedro Almodóvar. Amb Emma 
Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Darío 
Grandinetti i Rossy de Palma.

Quan Julieta està a punt d’abandonar Madrid per anar-se’n 
a viure a Portugal, es troba per casualitat amb Bea, una anti-
ga amiga de la seva filla Antía, de la qual no sap res des de fa 
anys. Bea li explica que va veure a Antía a Suïssa, i que ara té 
3 fills. Julieta decideix llavors cancel·lar el seu viatge. 

TENEMOS QUE HABLAR
Espanya. Comèdia. De David Serrano. Michelle Jenner, 
Hugo Silva, Verónica Forqué, Belén Costa i  Óscar Ladoire
Núria ho té tot per ser feliç: una bona feina, una casa me-
ravellosa i un home perfecte amb qui es casarà. Només li 
manca una cosa: els papers del divorci. En canvi, el seu ma-
rit, Jorge, està a l’atur, la seva casa cau a trossos i no té pare-
lla. Com no vol enfonsar més a Jorge, Núria l’anima fent-li 
creure que també ella està malament. Es tracta d’esperar a 
veure-ho més fort per demanar-li el divorci

KUNG FU PANDA 3
Estats Units. Animació. De Jennifer Yuh i Alessandro Car-
loni..
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.

BARCELONA NIT D’HIVERN

Espanya. Comèdia romàntica. De Dani de la Orden. Amb 
Alexandra Jiménez, Abel Folk, Alberto San Juan i Miki Espar-
bé.
A la ciutat de Barcelona, durant la Nit de Reis, diversos perso-
natges viuen històries d’amor romàntiques, esbojarrades i en 
ocasions, agredolces. Per alguns serà una nit màgica, però altres 
tindran més d´un desengany

BATMAN VS SUPERMAN
Estats Units. Fantasia heroica. De Zack Snyder. Amb Ben 
Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, .

Davant la por de les accions que pugui dur a terme Super-
man, el vigilant de Gotham City apareix per posar a ratlla el 
superheroi de Metròpolis, mentre que l’opinió pública de-
bat 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 hu-
manitat.

Cinema a l’Anoia
Igualada

Ateneu Igualadí- Cineclub
EL NEGOCIADOR
Divendres: 22:00

BARCELONA NIT D’HIVERN
Diumenge: 18:00

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

EL LIBRO DE LA SELVA
Divendres: 18:15/20:30 
Dissabte: 16:00/18:15/20:30 
Diumenge: 16:00/18:15/20:30

SALA PETITA

BATMAN VS SUPERMAN
Divendres: 17:30
Dissabte: 17:50            
Diumenge: 15:30
NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
Divendres: 20:20
Dissabte: 15:30/20:45            
Diumenge: 18:25/20:45
LOS GOONIES
Diumenge: 12:00

Sta Margarida de Montbui

1/ EL LIBRO DE LA SELVA  
(TP)
Dv. Dll a Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg: 12:00/15:45/18:00/20:15/22:30

2/BATMAN VS SUPERMAN (12A)
Dv a Dj: 19:45
Dg:11:30/19:45
2/EL LIBRO DE LA SELVA 3D (TP)
Dv a Dj: 17:30
2/EL PREGON (16A)
Dv a Dj: 22:45

3/ KUNG FU PANDA 3 (12A)
Dg: 11:50
3/ OBJETIVO LONDRES (12A)
Dv. Dll a Dj: 17:45/19:55/22:10
Ds. i Dg: 15:40/17:45/19:55/22:10

4/BLANCANIEVES Y EL CAZA-
DOR (12A)
Dv Dll a Dj: 17:55/20:20/22:50
Ds.: 15:30/17:55/20:20/22:50
Dg: 11:40/15:30/17:55/20:20/22:50

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/ ALTAMIRA (7A)
Dg: 11:30
5/ EL LIBRO DE LA SELVA (TP)
Dv Dll a Dj: 19:00/21:15
Ds i Dg: 16:45/19:00/21:15

6/ZOOTROPOLIS en català (TP)
Dg: 11:40
6/ZOOTROPOLIS (TP)
Ds i Dg: 16:20
6/ KIKI (12A)
Dv a Dj: 18:35/20:40/22:50 

7/EL REGALO (12A) 
Dg: 12:00
7/JULIETA (TP) 
Dv Dll a Dj: 18:10/20:30/22:45
Ds i Dg.: 15:50/18:10/20:30/22:45

8/ RACE (TP)
Dv Dll a Dj: 17:30/22:35
Ds i Dg: 16:30/22:15
8/ RACE en català (TP)
Dv. Dll a Dj: 20:05
Ds.: 19:15
Dg.: 11:50/19:15

TENEMOS QUE HABLAR
Diumenge: 18:00

BROOKLYN
Diumenge: 19:40
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www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com

Montàgora Cinemes
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Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8h a 10h  informació, opinió i entreteniment

I el cap de setmana, segueix Els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

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

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.

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

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

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?

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 

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

per als més petits El Conte, de dilluns a dijous a les 21h 

la solidaritat pren paraula amb Igualada Soliàdria, diumenges a les 10h

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

Retard Partie On Air (div. 23h a 24h). 
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Abril
15: Telm; Crescent; Basilissa i Anastàsia.

16: Toribi de Lièbana; Engràcia; Benet-Josep Labre. 
17: Elies, Pau i Isidor,; Anicet; Robert.

18: Eleuteri; Antia 
19: Divina Misericòrdia; Lleó IX; Vicenç de Cotlliure

20: Sulpici; Agnès de Montepulciano; Oda. 
21: Anselm; Silví; Conrad de Parzham 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Josep Vilanova Lluch

  A.C.S

Els seus estimats: esposa, Maria Marimon; fills, Marian i Emilio, Carola i Carles; 
néts, Emili i Maca, Alvaro, Cintia i Xavi, besnéta, Maca; la senyora Altagracia,
nebots, renebots i altres familiars, volen expressar les més sinceres gràcies  
per totes les mostres de condol rebudes. L’acte de comiat tingué lloc ahir dijous
 a l’ Arxiprestal Basílica de Santa Maria.

Traspassà la seva ànima al Senyor el passat dimecres dia 13 d’ abril a l’ edat de 93 anys

Igualada, abril de 2016

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

Dolors Giralt Rosich

Ha mort cristianament  el passat dimarts dia 12 d'abril  a l´edat de 94 anys.

  A.C.S
Els teus estimats:   fills, Adoració i Josep  i  demés familiars, volem agrair les mos-
tres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 
13 d'abril a l'església de la Soledat.

"Sra. Lola"
Vídua de Martí Aliberch Esplugas

Igualada, abril de 2016

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

D es de la més lleial 
amistat amb ell i la 
seva família, em dol 

haver d’encaixar la defunció 
aquest dimecres d’en Josep 
Vilanova: el Josep decorador, 
dissenyador, interiorista, es-
tilista, ... Tot un artistàs i, 
especialment una gran per-
sona, enamorat de la seva 
família, de la vida i de l’art. 
Si bé, amb pèrdues ineludi-
bles com aquesta, no es pot 
esborrar un dia com aquest;  
si que és possible retornar-lo 
al present tot repassant al-
guns episodis de la seva llar-
ga  vida. 

D’ençà la primavera de 1923, 
en què va néixer, han passat 
nou dècades plenes d’histò-
ria. Això és, en dies de la dic-
tadura de Primo de Rivera, el 
Josep va ser infantat al car-
rer del Carme, en el si d’una 
modesta família; fill de pare 
adober i de mare mestressa 
d’una botiga de queviures, 
i el més petit de quatre ger-
mans. Uns anys de foscor 
política no van ser impedi-
ment per a què ell, hereu de 
les Escoles de l’Ateneu, amb 
un esperit inquiet, despert 
i summament creatiu, anés 
dibuixant un avenir prou es-

En el serè traspàs del Josep Vilanova i Lluch, 
“tot un senyor d’Igualada”

perançador en què ja posava 
en valor la potència del món 
de l’estètica i la imatge. Més 
tard, malgrat que impera-
tius econòmics i l’impàs de 
la Guerra Civil no li perme-
tessin prosseguir els estudis, 
una mena d’exaltació artís-
tica no tardaria a esdevenir 
la seva gran passió mentre 
es donava a conèixer com a 
membre del Col·lectiu d’Ar-
tistes Igualadins (recolzat pel 
CECI). De seguida van ve-
nir els seus primeres treballs 
professionals on ja s’endevi-
nava el seu esperit renovador 
i avantguardista, en tant que 

dissenyador i interiorista. 
Així doncs, una capacitat 
creadora com poques, sense 
adscriure’s mai a cap ten-
dència, l’havia de referenciar 
-amb notables èxits- tant en 
el camp del disseny de teixits 
com en el de la decoració 
d’espais interiors, d’exteriors 
i d’aparadors; no sense posar 
per davant unes premisses 
humanes que el feien molt 
generós en les seves realit-
zacions. De retruc, arran del 
seu casament amb la Maria 

Vilanova, a l’any 1953, el 
que va ser la Fonda Maria, va 
convertir-se en el seu estu-
di i taller de treball; un racó 
intimista –del qual se’n sen-
tia plenament orgullós- que 
era tot una metàfora del seu 
amor a l’art, a la cultura i a la 
humanitat. Finalment, no cal 
dir-ho... les seves filles, Ma-
rian i Carola, van sumar-se a 
que –ell- exhibís la més gran 
de les satisfaccions: la de ser 
pare.

Carmel.la Planell



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats 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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OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.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

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
        93 290 68 67 (permanent)

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
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

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 

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

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

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

ORTOPÈDIA

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-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

AUDICIÓ

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

Tel. 687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C/ Pujades, 47 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

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

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

Tel. 626 111 711
espaipsico@gmail.com

ESPAI PSICOINFANTIL

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97

FARMÀCIES 
DE TORN

Dia 15: SECANELL
Òdena, 84

Dia 16: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 17: BAUSILI
Born, 23

Dia 18: CASAS V
Soledat, 119

Dia 19: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 20: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 21: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

PATROCINAT PER:

  LAIA TEROL
 Col. 18000.

Llicenciada en Psicologia. 
www.psicoanima.jimdo.com

ANAR
 AL PSICÒLEG

No tothom decideix anar al Psi-
còleg quan té un problema i això 
pot parlar d’una àmplia font de 
recursos personals i disponibles. 
Quan decidim anar-hi és perquè 
el problema és molt gros o/i per-
què ja fa massa que dura i nosal-
tres sols/es no ens en sortim.
La professió va més enllà de la 
malaltia o trastorn o de les difi-
cultats humanes. Hi ha moltes 
àrees que la Psicologia atén tant 
de forma aplicada com en inves-
tigació:
Desenvolupament evolutiu, neu-
ropsicologia, psicobiologia, per-
sonalitat, capacitats cognitives, 
etc. I dins la Psicologia, hi ha di-
verses branques d’ especialització 
com: la Psicologia General, la Clí-
nica, Educativa, Infanto-juvenil, 
d’Organitzacions o Empresarial, 
Sistèmica Familiar, de la Sexua-
litat, de l’Esport, Social, Forense, 
etc.
Cal saber també que hi ha di-
verses orientacions, la qual cosa 
farà que la teràpia que escollim 
sigui de bases teòriques, durada 
i tècniques molt diferents, per 
exemple: hi ha l’orientació Psi-
coanalítica o Psicodinàmica, la 
Cognitiu-conducutal, la Sistèmi-
ca Familiar, Humanista, etc. I, a la 
vegada hi ha múltiples tècniques i 
teràpies complementaries que els 
diferents professionals fem servir 
en consulta segons la pròpia for-
mació i demanda.
I perquè una teràpia sigui efec-
tiva, la relació terapèutica és fo-
namental perquè es produeixi 
un canvi profund i durador en el 
temps.
Anar al Psicòleg es pot convertir 
també, en un espai de consulta 
puntual, d’una o dues sessions 
per a una mirada distinta, no no-
més en processos llargs o proble-
més grossos.

Des de l’ APPA, et convidem a 
conèixer-nos quan vulguis:
www.appanoia.wordpress.com
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Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

Un problema molt freqüent en la 
població és l’obstrucció nasal. Pot 
venir motivat per molts factors i 

causes. Pot ser transitòria o persistent o crò-
nica. Pot ser unilateral o bilateral o fins i tot 
alternant.
El grau de tolerància varia molt d’una per-
sona a una altra i pot influir molt en la seva 
qualitat de vida.
És molt important determinar-ne bé la cau-
sa, per poder aplicar el tractament mèdic o 
quirúrgic més adequat.

Quins són els símptomes?
• Notar-se el nas tapat sovint.

• Dificultats per respirar pel nas.

• Dolor al cap o cara.

• Taponament d’orelles.

• Sequedat de boca.

• Li costa dormir.

• Alteracions a de l’olfacte o de gust.

• Fent esport es fatiga o cansa abans que 
els altres.

Conseqüències de l’obstrucció nasal
L’obstrucció nasal fa que el cos no s’oxige-
ni bé , dificulta la filtració de l’aire, destor-
ba el descans, i per això pot donar lloc a:

• Cansament , somnolència durant el dia, 
disminució de la concentració i activitat.

• Problemes de son.

• Problemes cardiovasculars: hipertensió 
i arítmies.

• Deteriorament progressiu de l’olfacte.

• Més facilitat per patir faringitis, larin-
gitis, bronquitis.…

• Irritabilitat.

Quines són les causes?
Les causes més freqüents són: 

•  Desviació de l’envà nasal (paret que 
separa les dues fosses nasals, i que està for-
mat per cartílag i ossos). Pot ser d’origen 
congènita o adquirida (per un traumatisme).

• Hipertròfia dels cornets inferiors 
(augment exagerat de volum de la mucosa 
nasal). 

Altres causes poden ser:

• Rinitis vasomotora (alteracions del 
funcionament nasal- irritació de la mu-
cosa nasal). Pot ser al·lèrgica (àcars, pòl-
lens, animals domèstics, …) o no al·lèrgica 
(canvis de temperatura, stress…).

• Sinusitis, pòlips nasals

• Abús de medicaments, sobretot de des-
congestionants tòpics nasals.

• Canvis hormonals durant l’embaràs i 
la menopausa.

• Alteracions endocrines (problemes de 
tiroides, sobrepès i obesitat).

• Hàbits tòxics com ara tabac o l’alcohol.

Com podem solucionar l’obstruc-
ció nasal?

Tal i com he esmentat al principi, en pri-
mer lloc cal fer un bon diagnòstic que és el 
que ens permetrà proposar el tractament 
més adequat. Des d’una bona exploració 
física amb rinoscòpia anterior i fibroscò-
pia nasal i de rinofaringe, passant per pro-
ves d’imatge (RX, TAC nasosinusal),  ana-
lítiques i test o proves d’al·lèrgia. També es 
pot quantificar el grau d’obstrucció amb la 
rinomanometria.

• Tractament farmacològic en funció de 
la simptomatologia del pacient ( antihis-
tamínics orals o tòpics, corticoides nasals, 
…)

• Reduir o eliminar l’ús de descongestio-
nants nasals.

• Tractament quirúrgic:  

 1. Correcció de l’envà nasal (septo-
plàstia nasal) o tècnica simple per via 
endonasal que normalment no modifica 
l’estètica del nas, que requereix d’una cur-
ta anestèsia general i que només comporta 

el petit malestar d’un taponament nasal 
durant 3-4 dies.

 2. Reducció del volum dels cornets 
inferiors que realitzem separadament o 
també en la mateixa intervenció de l’en-
và nasal, mitjantçant làser diodo (de 
contacte) o radiofreqüència. En el cas 
de només reducció dels cornets no cal 
anestèsia general, normalment es fa amb 

Tinc el nas tapat
Què puc fer?

Av. Barcelona 168-170 Baixos 
08700 Igualada 

93 804 74 64

www.institutclaramunt.com

• Atenció integral i personalitzada
• Reconeguda experiència mèdica i quirúrgica
• Concert amb les principals companyies asseguradores

una sedació i sense necessitat de tapona-
ment nasal, ja que el risc d’hemorràgia 
és pràcticament nul. 

 3. Cirurgia endoscòpica nasal 
(CEN) per eliminar pòlips nasals o trac-
tament de sinusitis cròniques, evitant un 
abordatge més agressiu via externa i per 
tant minimitzant el risc de complicaci-
ons.

Desviació de l’envà nasal

Pòlip nasal

L’activitat quirúrgica del Dr. Claramunt es 
desenvolupa majoritàriament a Centro Médico Teknon, 

Hospital de Barcelona i també en el MIPS
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“Si fem pujar joves amb 
valors cristians farem 

canviar la societat”
Sóc consultor d’empreses i formador de directius. Acabo de ser elegit 
Comissari General de Guies i Scouts d’Europa per a tot l’Estat, per 

un mandat de tres anys. Sóc casat, tinc tres fills i formo part del grup 
E-Cristians perquè vull viure d’acord amb les meves creences. La 

societat la fem entre tots i només la podrem transformar, potenciant 
el lideratge dels joves cristians.

Que és el moviment scout?

És el moviment que neix amb Robert Ba-
den-Powell i que als Scouts d’Europa evoluciona 
cap als valors cristians de formació de les perso-

nes. Busquem el creixement integral de la persona, fent que 
els nens aprenguin a prendre les seves decisions i una part 
important del creixement ha de ser espiritual.

Vostè va entrar al moviment scout als quaranta anys.

Formo part del Consell Parroquial de la Sagrada Família i 
del grup E-Cristians. Un dia varen venir a presentar-nos als 
Scouts d’Europa i m’hi vaig implicar. El grup ens ajuda a do-
nar continuïtat al grup de catequesi, en una edat en què els 
joves entren a l’adolescència.

A Igualada hi ha molta tradició escolta. Quines diferències 
hi teniu?.

Hi ha algunes diferències. Nosaltres som moviment catòlic, 
fem activitat diferenciades entre nois i noies tot i que també 
fem activitats conjuntes. També ens diferenciem en què tenim 
dues branques: la groga fins a dotze anys que es diuen Llops 
i la branca verda formada per Scouts i Guies que van de dels 
dotze als disset anys. Els altres agrupaments tenen més línies.

Sou un grup cristià radical?

No som radicals, simplement vivim d’acord amb les nos-

tres creences. Som un moviment d’església molt transversal.  
L’uniforme no té res a veure amb temes militars, és purament 
pedagògic, forma part del joc del escoltisme. Fem un escol-
tisme que potencia la persona en totes les seves dimensions.

Professionalment és consultor d’empreses i formador de 
directius. S’adequa bé a les seves creences cristianes?.

Cent per cent. Ajudem a fer que les persones creixin dins de 
les empreses i liderin equips. Liderar amb ètica es el més cris-
tià que hi ha. És cert que hi ha un capitalisme ultra lliberal 
on només compta el diner, això no és lideratge, això és poder. 
Nosaltres proposem el lideratge de les coses ben fetes i el bé 
comú. Tant un empresari o un treballador poden ser líders. 
El líder ajuda els altres a créixer, donant exemple, delegant... 
això és el que et fa líder.

Fins a l’any 82 Igualada tenia un empresariat autòcton que 
liderava, però avui ha desaparegut o està sota mínims. Tor-
narà?

Vaig fer el Pla Estratègic de l’Anoia on es veu que cadascú tre-
balla per a ell i no hi ha sinergies. La crisi també ha fet malbé 
moltes coses i la comarca ha baixat molt. S’ha començat a 
treballar bé, però hi ha encara pocs mitjans.

Quin és el seu projecte per als propers tres anys per als 
Scouts d’Europa?

Ajudar a formar als joves. El que busquem és transformar la 
societat amb el lideratge dels joves. No és un projecte perso-
nal meu, sinó que és col·lectiu

Un jove de dotze a quinze anys que entri als Scouts què es 
trobarà?

En aquesta edat els joves volen prendre decisions. Nosaltres 
formem patrulles amb nois o noies de dotze a disset anys on 
el gran ensenya al petit i creixeran aprenent moltes coses, 
però sobretot aprendran a prendre decisions. La societat es 
transforma amb la suma de voluntats individuals. Si formem  
joves que creguin en la societat i agafen compromisos, can-
viarem la societat. Si són bons cristians l’impacte serà doble. 
A França es valora professionalment haver format part dels 
scouts.

Si algú vol entrar als Guies i Scouts on ha d’anar?

A la parròquia de  la Sagrada Família o posar-se en contac-
te amb algú de nosaltres o per internet: www.facebook.com/
guiesscoutseuropacatalunya. Persones de contacte a Igualada: 
Josep Vidal   josepvifo@gmail.com   600.024.197   (Comis-
sari Catalunya) Maria Crespi  maria.crespi89@gmail.com  
653.057.718    (Cap agrupament Igualada). 

Jaume Singla, @jaumesingla

Consum mixt (l/100 km) / Emissions de CO2 (g/km): Gamma Astra: 3,7-6,2 / 97,0-142,0. Oferta vàlida per a particulars fins a final de mes i subjecta al compliment de les condicions i vigència del Pla PIVE 8. PVP recomanat a 
Península i Balears per l’Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S (inclou IVA, transport, impost matriculació**, kit accessoris, descompte promocional i Pla PIVE 8). Despeses de matriculació no incloses. Només als Concessionaris 
Opel que participin voluntàriament en aquesta promoció. Model visualitzat: Astra Excellence amb opcions. Consulteu condicions de l’oferta al vostre Concessionari Opel. El correcte funcionament d’Opel OnStar dependrà de 
les xarxes de comunicació sense fil i dels sistemes de posicionament per satèl·lit. WiFi 4G segons disponibilitat de cobertura. Per a més informació sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible a Vehicles 
Comercials Opel. **Impost de matriculació segons els tipus generalitzats del 0%, 4,75%, 9,75% i 14,75% aplicables en base a les emissions de CO2 de cada vehicle. El tipus aplicable podrà variar segons CA.

COTXE DE L’ANY 2016 
A EUROPA

PIVE 8

Inclou OnStar amb WiFi 4G 

des de 14.990€

amb WiFi 4G.inclou

El nou Astra

GARATGE MONTSERRAT. Avda. Catalunya, 10. Igualada. 938 03 15 50.   opel.garatgemontserrat.com

GARATGE MONSERRAT 250X104 CATALAN.indd   1 04/04/16   11:30

Fa una setmana, el nostre investigador privat va rebre un avís. “Ull, que això dels “papers de Panamà” no és només dels que 
surten a la tele. Investiga, que trobaràs petroli”, deia el missatge. En aquestes que els habituals procediments es van posar en 
marxa i.... Sí. Sí. Hi ha anoiencs entre l’enorme document que el diari alemany Süddeutsche Zeitung té guardat sota cent claus... 
Penseu que hi ha correus electrònics, certificats, informació bancària d’estats de comptes, còpies de passaports i documents 
d’identitat dels implicats... Ja seria extrany que, entre 214.000 societats, no n’hi hagués cap que es relacionés, d’una o altra 
manera, amb algú d’aquí. Doncs n’hi ha més d’una. I de dues. Almenys pel que hem sabut fins ara. Ja sabeu, es pot dir el pecat, 
però no el pecador... Ep! Això no vol dir que siguin il.legals, perque tenir calés a Panamà és legal. Molt legal, és clar.
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