
Igualada 
recuperarà el 
cinema abans 

de Nadal 

Igualada recuperarà el cine-
ma abans de final d’any. 
Dimarts al vespre, l’Ajun-
tament, l’Ateneu Igualadí i 
Igualada Comerç presentaven 
conjuntament “El Cinema de 
l’Ateneu”,  que obrirà portes 
a l’actual auditori de l’enti-
tat, al carrer de Sant Pau, en 
ple centre de la ciutat. L’es-
pai serà lliurat per 20 anys a 
l’Ajuntament a canvi d’una 
inversió de 200.000 euros.                          
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Piera viu la 
Fira i Festes del 

Sant Crist

Piera celebra aquest cap de 
setmana la 27a Fira del Sant 
Crist. Després de més d’un 
quart de segle, la Fira repre-
senta un referent a la comar-
ca, potenciant el comerç de 
la segona població de l’Ano-
ia. Alhora, en els propers dies 
tenen lloc les Festes, amb una 
amplíssima agenda d’acti-
vitats culturals, socials i es-
portives per a totes les edats.                    
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Lídia Morcillo

@lidia_morcillo  

   Retornada de Brusel·les, m’entristeix 
pensar que poguem arribar a normalizar veu-
re militars al carrer i als accesos a l’aeroport.

L’EDITORIAL

Una bona notícia
Era d’esperar que no tardaríem gaire a tenir cine-
ma a la capital de l’Anoia. Des de la desaparició dels 
cinemes Kursal, era habitual escoltar en molts ciu-
tadans d’Igualada que no era possible que la ciutat 
pogués permetre’s no disposar d’una instal·lació així. 
Afortunadament, la campanya iniciada fa un any per 
l’Ateneu Igualadí, que va recollir més de cinc mil sig-
natures favorables a la recuperació del cinema, ha do-
nat els seus fruits, amb el 
suport explícit de l’Ajun-
tament. 
A més, el que havia de 
ser un auditori convertit 
temporalment en cinema, 
model que havia generat 
algunes crítiques raona-
bles, ha passat a ser un 
“cinema de veritat”, que 
funcionarà gairebé tots 
els dies de l’any, i, el més 
important, amb una clara 
aposta per la cultura de 
qualitat i amb pel·lícules 
d’estrena, a ser  possible 
en llengua catalana.
Ens agrada la intenció de l’Ateneu Igualadí de recupe-
rar l’hàbit, perdut, d’anar al cinema a Igualada, quel-
com que amb les noves tecnologies, els costums mo-

derns, o, darrerament, la necessitat de desplaçar-se, 
s’havia esvaït. Moltes famílies tindran un apunt de 
tranquil·litat en saber que els seus fills tindran, molt 
aviat, una oportunitat “d’anar al cine” en un espai 
modern, adaptat a les últimes tècniques de so i imat-
ge, condició indispensable, no siguem il·lusos, per 
guanyar-se clients.
No podem tampoc perdre de vista que, mentre Igua-

lada no ha disposat 
de cinema, d’altres 
indrets han mantin-
gut viva la flama, com 
succeeix a Sant Mar-
tí de Tous, amb una 
fórmula que ha gua-
nyat molts adeptes, i 
amb tot mereixement. 
També Santa Marga-
rida de Montbui, amb 
dues sales -una d’elles 
molt més gran que la 
que tindrà Igualada- 
que estan funcionant 
amb força èxit. El nou 

“Cinema de l’Ateneu” hauria, necessàriament, de te-
nir un vincle permanent amb les altres ofertes, per 
evitar duplicitats absurdes. Pel bé de la cultura i del 
sentit comú. 
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Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

Ara resulta que #ManosLimpias i #Ausbanc 
fan el mateix k feia ETA: extorsió a empreses. 
Però, és clar,aquests porten corbata i gomina 

#oletu

Marina Llansana
@marinallansana  

A la festa de la Llança d’@omnium , tret de 
sortida de la setmana de Sant Jordi. 

Bon ambient!

Francina Cirera
@francinacirera  

Bona feina!! Felicitats per l’acord!! 
@AteneuIgualadi 

@ajigualada @igualadacomerc

Jordi Badia 
@BadiaJordi  

Una jove de Calaf, millor nota entre 4.000 
aspirants a psicòlegs residents
Llorenç Palomas ® @LlorensP 

Pauli Villamarín 
@Pauli_G  

Todavía existe gente buena, perder el móvil  
esta mañana y encontrarlo en la policía 

 @ajvilanovacami 
Mil gracias a esa persona desconocida

Ramon Vicens
@ramonvicens1  

Fem tantes i diferents coses a Igualada que 
caldrà instituir els caps de setmana de 3 dies. 

#vademercat

Joan vich adzet 
@joan_vich  

Necessitem els nous Partits dels “indig-
nats” perquè desbordin en l’àmbit public, 

el  que venim considerant fatalment, 
evident i inevitable.

Imma Palet

@Imma_Palet  

Vine a #FiraBresquesSantaCandia
 #Orpí al 24 d’abril. 

#Salvemlesabelles @Micropobles

#latevaveu

iaia Toneta 
@Iaia_Toneta  

Molt bon dia a tothom! 
Encetem la setmana més literària de l’any 

amb ganes i energia!

José Maria Aznar, expresident del 
govern, ha estat multat amb 70.403 
euros per una paral·lela feta pels 
serveis d’Hisenda, a més de fer-li 
pagar 200.000 euros que no havia 
ingressat. Aznar va reaccionar di-
ent: “No em puc creure que els del 
meu partit em facin això. Perquè jo 
m’he guanyat tot el que tinc”. 

Cristóbal Montoro, ministre 
d’Hisenda en funcions, va declarar 
“No es pot estar al govern havent 
operat en paradisos fiscals”. Per 
defensar tot seguir la presumpció 
d’innocència de José Manuel Soria, 
assegurant que “el govern espanyol 
no té coneixement del cas concret, 
però si hi ha indici de sospita sobre 
evasió fiscal no es pot continuar a 

l’executiu”.
Soraya Sáenz de Santamaria, vi-
cepresidenta en funcions, va dir 
“el ministro Soria ha assumit les 
seves responsabilitats polítiques”. 
Ara se’n diu així de qui ha de re-
conèixer la vergonya de ser des-
cobert en una malifeta i haver-la 
negat repetidament.

Mariano Rajoy, president del 
Govern en funcions, va dir en el 
programa de  Jordi Évole “Seria 
responsable per un cas de corrup-
ció si l’hagués comès jo o algú no-
menat per mi”. I d’això només fa 
dues setmanes.

Empar Moliner, periodista, va 
cremar el llibre de la Constitució 
en un programa ‘Matins’ de TV3. 
Davant de les irades protestes 
d’alguns va respondre “ No em 
sembla lògic que s’anul·li la llei de 
pobresa energètica. Si el Consti-
tucional no permet que aquestes 
persones tinguin calefacció, hau-
ran d’escalfar-se com sigui, inclo-
ent la crema de llibres”.

Arnaldo Otegi, secretari general 
de Sortu, considera “un honor 

ser el candidat a ‘lehendakari’ que 
l’Estat no vol”. I ha afegit que “s’ha 
d’activar a Euskadi un procés uni-
lateral independentista, similar al 
de Catalunya perquè no cal esperar 
res del futur govern espanyol, que 
segurament prepara una regressió 
a Espanya”.

Miguel Bernard, secretari general 
de ‘Manos Limpias’ i Luis Pineda, 
màxim responsable de ‘Ausbank’, 
han estat detinguts per presump-
tes extorsions. L’advocada Virgi-
nia López Negrete que actua com 
acusació particular en el judici del 
‘cas Nóos’ ha assegurat que malgrat 
tot això continuarà el procediment 
contra la Infanta Cristina.

Mikel Lejarza, més conegut com ‘el 
Lobo’, és un espia que havia treba-
llat  pel Servei Central de Docu-
mentació (Seced), que més tard es 
convertiria en el Centre Nacional 
d’Intel·ligència (CNI). Aquest per-
sonatge, clau en la desarticulació 
d’ETA i de Terra Lliure, ha declarat 
“que fa més de vint anys que es va 
informar de la fortuna que la famí-
lia Pujol tenia a Andorra. El govern 
ho sabia perfectament”.



N
o sé vosaltres, però jo des de fa me-
sos, cada vegada que poso cinquan-
ta euros de combustible al dipòsit 
del cotxe, tinc la desagradable sen-

sació que una part dels diners van a parar a la 
butxaca de la família Borbó, en forma de co-
missió per venda de cru. Primer va ser la cons-
tatació de la fortuna personal de l’exRei, que 
va arribar al tro amb una mà al davant i una 
altra al darrera i en quaranta anys s’ha fet una 
fortuna personal de milers de milions d’euros, 
sense que mai s’hagi donat una sola explicació 
plausible.
Ara, amb la filtració dels anomenats Papers de 
Panamà, coneixem que la germana de l’exRei, 
Pilar de Borbó, va crear unes empreses a Pana-
mà dedicades “a la intermediació i el cobrament 
de comissions per hidrocarburs”. Casualment 
aquestes empreses es varen crear dos mesos 
després que Juan Carlos I fos coronat i va ser 
tancada el mateix dia que aquest abdicava. No 
hi ha dubte que es tractava d’empreses vincu-
lades al paper del Rei, situat al capdamunt de 
l’estructura de l’Estat. És tanta la impunitat que 
els dóna el cognom, que ni tan sols dissimulen 
les seves activitats il·lícites.
I seguint amb els Papers de Panamà, s’acaba 
de conèixer que la “amiga especial” (per no 
donar-li un altre qualificatiu més directe) del 
vell Borbó, una tal Corinna Zu Say-Wigstens-
tein, també ha intervingut com a intermedià-
ria en temes relacionats amb empreses radica-
des a Panamà. Com també ho han fet diversos 
amics i comissionistes vinculats a la Casa Reial 
espanyola, entre els quals hi ha el company de 
caceres reials a Botswana. Associats amb la tal 
Corinna, també hi han intervingut els empresa-
ris Gerardo Díaz Ferran i Arturo Fernández (el 
primer condemnat i empresonat i el segon in-
vestigat). Això de les comissions del cru, sembla 
que dóna per a molt.
És tanta la porqueria que hi ha sota les catifes 
de l’Estat, que dóna la impressió que no hi ha 
Borbons ni polítics honrats a l’Estat Espanyol (i 
malauradament això inclou alguns lamentables 
exemples a Catalunya).
Hi ha tanta corrupció que suportem que els 
corruptes ja no hi caben al territori de l’Estat i 
per això mateix, ja els estem exportant a Pana-
mà i a altres “paraisos fiscales” de tot el món.
El dia que es faci una neteja efectiva de tanta 
porqueria, tots plegats serem una mica més rics 
o una mica menys pobres i les empreses seran 
més competitives.  

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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T
ant soroll fa que aquest país sembli podrit. 
Un lloc sense ètica ni moral on tothom ar-
rambla el que pot. No s’han acabat Gürtel, 
la Púnica, els Eres, Palma i el Palau, que 

exploten nous casos. Mario Conde, el que moralitza-
va des dels estudis televisius. El ministre José Manu-
el Soria, negava evidències com l’estruç amagant el 
cap. Els dirigents Manos Limpias i d’Ausbanc, acu-
sats de comportaments mafiosos. I l’ajuntament de 
Granada evidenciant que l’urbanisme continua sent 
un cau de corrupcions. 
Una llarga crisi estructural que deteriora la convi-
vència. Molts malviuen i mentre els depredadors no 
paren de mossegar. I el ferment d’extremismes i po-
pulismes, nodreix el malestar social. Hom s’adona 
que els salvadors de la pàtria són uns estafadors, que 
diuen que estimen el país, però només pensen en co-
brar els seus serveis. Tot es fa a les tertúlies i als jutjats. 
És el moment de les revenges i els atacs al contrari, 
per treure els que hi ha per intentar posar-s’hi ells i 
els seus amics. I els seus xoriços prediquen el contra-
ri del que practiquen amb una hipocresia immoral. I 
a més, la seva inoperància els incapacita per resoldre 
els problemes de la gent. I la societat els va prenent 
com exemple i tothom es va comportant igual. 
El PP no té casos aïllats de corrupció. La llista és 
massa llarga. Les obres de la seu social, ajuntaments, 

diputacions i governs autonòmics. Rus, Fabra, Ri-
poll, Camps, Barberà, Bárcenas, Correa, Esperanza 
Aguirre, González i Mato. La  dona de Miguel Arias 
Cañete en els ‘papers de Panamà’. El ministre Wert 
i la seva esposa. Gómez de la Serna y  Gustavo de 
Arístegui. La multa d’Hisenda a José María Aznar. 
No han parat d’acumular escàndols. Detencions, 
imputacions i sensació de desgavell. Però sembla que 
la seva intenció de vot es manté. Com ja els va pas-
sar a València i com passa a Andalusia amb el PSOE. 
Tenim el que ens mereixem. Desgraciadament un xi-
polleig a la merda. El poble intentant emular els que 
ens governen. I des del poble han de sortir els nous 
governants.
La societat ha d’esforçar-se en posar les coses al seu 
lloc. Deixar d’utilitzar un llenguatge políticament 
correcte, quan els polítics no ho són. Un exemple. 
El ministre Soria no ha assumit la seva responsabi-
litat política. L’han caçat intentant eludir-la. No se’n 
va per errors de comunicació, sinó per haver estat 
enxampat en un comportament discutible, condem-
nable o directament corrupte i negar-ho reiterada-
ment. I si no volem que robin, comencem per no vo-
tar a qui sabem que ho fa. I mirar de ser més exigents 
amb les tasques de govern. Començant per nosaltres 
mateixos. Perquè, no ho oblidem, els que governen 
són els nostres representants.  

Instal·lats a l’escàndolPanamà

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensació  i la instal·lació et surt gratis!

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.lació
i manteniment

de calderes

                 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
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LA VEU del lector

L’ATENEU IGUALADÍ

Igualada tornarà a tenir cinema i serà gràcies a l’acord que hi ha en-
tre l’Ajuntament, Igualada Comerç i l’Ateneu Igualadí, qui cedirà 
un dels seus espais per ubicar-lo.

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

SOBRE LA PUJADA DE 
L’IBI A LA POBLA
ERC La Pobla de Claramunt

El grup d’ERC a la Pobla de Clara-
munt va posar al descobert el passat 
divendres 8 d’abril, una greu desvia-
ció en l’import del rebut de l’IBI, que 
s’havia comunicat des de l’equip de 
govern als poblatans i poblatanes. 
Tot comença el novembre del 2015, 
quan es va aprovar en Ple extraordi-
nari l’augment d’aquesta taxa, pas-
sant del 0,76 al 0,87, és a dir, un aug-
ment del 7,83%, amb l’argumentació 
que es baixarien els valors cadastrals 
un 15% i que el resultant final seria 
una rebaixa d’un 10% del rebut de 
l’IBI l’any 2016, en comparació al re-
but del 2015.
Però aquest mes d’abril, el rebut de 
l’IBI no ha disminuït un 10%, ans al 
contrari, ha augmentat en una mitja 
del 13,5%, ja que la rebaixa del cadas-
tre promesa d’un 15% no ha provocat 
una baixada en el preu dels rebuts.
Així, aquest augment suposarà una 
recaptació superior als 1.302.000 
euros per les arques municipals, un 
23,5% (307.000 euros) més del pre-
vist al pressupost del 2016, que era de 
995.000 euros.
En aquest sentit, volem anunciar que 
ERC La Pobla vàrem votar negativa-
ment a la proposta de modificació 
de l’IBI i vàrem expressar la nostra 
disconformitat en aquest mètode de 
càlcul, amb una baixa i un augment 
posterior, perquè a les simulacions 
fetes no ho vèiem clar i vam creure 
que podia donar errors en la inter-
pretació i, a més, que aquesta mesu-
ra no fos entesa per la població. La 
proposta, però, es va aprovar amb els 
vots a favor de CIU, mentre que tots 
els partits de l’oposició varen votar 

en contra, i des d’ERC vàrem dir que 
estaríem expectants al rebut del 2016.
Ja al 2016 i després  de veure els re-
buts, des d’ERC creiem que s’ha co-
més un greu error, que afecta a tots 
els poblatans i poblatanes i que no té 
solució possible per aquest any, a més 
de fer canviar les expectatives creades 
sobre la rebaixa de l’IBI, ja que de 
rebaixa finalment res de res, sinó un 
augment que provoca una diferència 
d’un 23,5%, de l’expectativa a la re-
alitat.
L’equip de govern va ser informat del 
seu error a principis d’aquest mes 
d’abril, quan l’Organisme de Gestió 
Tributària va emetre el padró fis-
cal del 2016 i va començar a enviar 
les primeres cartes als poblatans que 
no tenen domiciliat el pagament dels 
impostos. Tot i que les queixes dia 
darrera dia anaven en augment, però, 
l’equip de govern va mantenir aquest 
tema en secret tant a l’oposició com 
als contribuents. Tot i això, les co-
ses van canviar quan el divendres 8 
d’abril, el regidor d’ERC es va perso-
nar a l’Ajuntament per buscar algu-
na explicació a l’augment que s’havia 
produït en el rebut de l’IBI. 
Veient la magnitud de l’error, ERC va 
fer públic dits errors i la falta d’infor-
mació, mitjançant les xarxes socials. 
La resposta per part de l’equip de go-
vern, llavors, va ser convocar una reu-
nió dels portaveus dels grups munici-
pals pel dijous de la setmana següent.
Mentrestant, un diari digital va reco-
llir la denúncia i declaracions emeses 
per ERC, el passat dimarts 13 d’abril, 
el que va provocar una ràpida res-
posta de l’equip de govern passant 
una carta a tots els veïns i emetent 
un comunicat oficial (sense signar), 
carregant aquest error a la figura de 
secretaria-intervenció, sense assumir 
cap mena de responsabilitat del greu 

error.
El passat dijous 14 d’abril, es va re-
alitzar la reunió de portaveus dels 
grups municipals, en la qual l’equip 
de govern  va tornar a argumentar 
que aquest error era produït per un 
càlcul erroni fet pel personal muni-
cipal.
Des de l’oposició es va sol·licitar una 
assumpció de responsabilitats polí-
tiques per part de l’equip de govern, 
que va ser refusada en tot moment. A 
la pregunta sobre què es faria a par-
tir d’aquest punt, l’alcalde i el regi-
dor d’Hisenda van dir que farien una 
carta de disculpa i van presentar una 
proposta per a portar al proper Ple, 
en què s’aprovava el valor imposi-
tiu de l’IBI de cara al 2017, un punt 
que normalment s’aprova el mes de 
novembre quan l’estat espanyol ha 
aprovat els pressupostos generals i ja 
s’han marcat les directius municipals 
en els impostos. Malgrat tot, aquestes 
són unes mesures que l’oposició va 
creure que eren insuficients i única-
ment buscaven calmar el mar humor 
urgentment, sense buscar cap solució.  
La proposta del IBI pel 2017,  tornava 
a ser errònia, ja que es proposava un 
valor de 0,63 amb la intenció de re-
baixar la recaptació a 967.000 euros 
(la previsió d’aquest any), deixant de 
recaptar l’extra de 167.000 euros del 
2016, però sense tenir en compte la 
rebaixa del 10% aprovada per l’equip 
de govern. Els grups a l’oposició và-
rem tornar a advertir que els càlculs 
no eren correctes i ara esperem que 
es modifiquin de cara a la proposta 
del ple, tot i que som incrèduls que la 
rebaixa que s’ha de fer per compensar 
l’error en l’IBI, sigui aplicable durant 
el 2017. 
En aquest sentit, el grup municipal 
d’ERC lamentem profundament l’er-
ror comés per l’equip de govern, la-

mentem que no s’escoltés les nostres 
advertències abans d’aprovar l’IBI del 
2016, lamentem que no s’informés 
als grups municipals i als poblatans 
fins que nosaltres ho vàrem treure a 
la llum, lamentem que es vulgui car-
regar tota la responsabilitat al cos de 
treballadors, lamentem que tots els 
poblatans -votin qui votin i visquin 
on visquin... tots- es vegin afectats 
per una mala decisió, lamentem tam-
bé que a dia d’avui encara ningú hagi 
assumit o vulgui assumir la respon-
sabilitat política d’aquest gran error...
Nosaltres seguirem treballant per 
mirar de trobar una solució a aquest 
conflicte, tot i no ser-ne els causants, 
i tal i com varem dir al ple de novem-
bre del 2015, estarem al cas dels pro-
pers rebuts per comprovar que veri-
tablement es compleixi el que l’equip 
de govern s’ha compromès.

NOTA ACLARIDORA

Un amable i nonagenari lector ens fa 
saber que el grup de caramelles que 
sortia en La Veu del dia 8 d’abril, en la 
fotografia de les pàgines centrals, no 
és del Centre Catòlic sinó de la Penya 
Germanor i la foto està presa al seu 
local, que era l’antic edifici que avui 
ocupa el Banc Santander.
Pot afirmar-ho ja que ell és un dels 
supervivents que figura en aquest 
grup. És un dels dos nens que estan a 
primera fila. Anà a cantar a instàncies 
d’un oncle seu, l’Artur, que aquell dia 
no va poder participar en la cantada.

FE D’ERRADES:
Per altra banda la foto deia que era 
del Fons Farrés Marimon, quan en re-
alitat pertany al Fons Parés-Marimon.
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ALT
NIVELL DE PROTECCIÓ

1. Promoció vàlida entre l’1-3-2016 i el 15-4-2016 (tots dos inclosos). Possibilitat d’aconseguir una Targeta Regal (40.000 unitats) per a persones físiques o un abonament en compte per a persones jurídiques, 
sempre que es compleixin les condicions de la promoció, que es poden consultar en qualsevol oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat. L’import que s’ha d’abonar es calcula en funció de les assegurances 
contractades i de si el prenedor té un Pack multiAssegurances o no en té cap, i/o de si contracta el servei d’alarma de Securitas Direct España, SAU, a través de PromoCaixa, SA, en els termes indicats a les 
condicions de la campanya. Promoció subjecta a la fiscalitat vigent. Qualsevol de les companyies pot descomptar l’import de la promoció en cas que s’extingeixi el contracte d’alguna de les assegurances i/o 
de l’alarma abans de 12 mesos des de l’entrada en vigor, o en cas que s’extingeixi el Pack abans de l’1-1-2017. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i 
assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i 
Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1419-2016/09681

Amb les assegurances a CaixaBank i l’alarma de 
Securitas Direct, estaràs totalment protegit.  
A més, podràs aconseguir fins a 1.000 euros1 
en una Targeta Regal.

Descobreix quin nivell de protecció tens en 
qualsevol oficina de CaixaBank. 

Informa-te’n a www.CaixaBank.cat

multiProtecció



E
stem molt acostumats a vigilar la cadu-
citat dels productes, en especial els ali-
mentaris. Els iogurts van ser els primers 
a tenir data i progressivament s’han do-

nat normatives per a què la mesura s’estengués a 
molts altres productes. Alguna cosa semblant, però 
no de manera tan explícita, passa amb els produc-
tes manufacturats i se’n diu obsolescència progra-
mada. Això vol dir que durant el procés de fabri-
cació es pot determinar la vida útil 
de l’esmentat producte. Actualment 
qualsevol aparell pot quedar depre-
ciat com a conseqüència del progrés 
tècnic. En qualsevol dels casos ens 
trobem davant del fet que productes 
que eren útils, el pas del temps els ha 
fet poc aprofitables.
Vetllar per la vigència dels diferents 
productes ja ha esdevingut gairebé 
un costum que també s’ha genera-
litzat a altres contextos. I això em 
va passar a mi. Aturada davant les 
velles enciclopèdies de la meva bi-
blioteca, comprades algunes amb 
la clara voluntat de reivindicar una 
llengua i una cultura pròpia, sem-
bla que amb mirada plorosa diuen 
que ja no les consulto i també miren 
amb rancor l’ordinador que els hi 
va prenent protagonisme en la cer-
ca d’informació. El mateix em passa 
amb tot un seguit de manuals que semblen esperar 
estoicament la fi dels seus dies.
Així doncs, quin futur espera els llibres? De llibres 
n’hi ha de molts tipus: narrativa, poesia, assaig, 
enciclopèdies, text, manuals, etc. i no tots tenen el 

SOFIA GALLEGO, Psicòloga i pedagoga

JOSEP M. CARRERAS
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Hipòcrites

Els llibres tenen data de caducitat?

A
vui els mitjans de co-
municació han perdut 
bona part de la seva 
funció informativa 

i són més aviat tribunes d’opi-
nió. És evident que la informació 
“neutra” no existeix, sempre s’in-

forma des d’una perspectiva concreta, un punt de 
vista; i els punts vista són variables segons el color 
de qui els manifesta. Però això no vol dir falsejar la 
veritat i manipular-la. En canvi, massa sovint no 
interessa tant el fet en ell mateix com el profit que 
se’n pot treure. Aquesta setmana n’hem tingut un 
seguit de mostres.
Els caps benpensants s’han esquinçat les vestidures 
perquè l’Empar Moliner va cremar un exemplar de 
la Constitució després que el TC anul·lés el decret 
de pobresa energètica de la Generalitat de Catalu-
nya. El motiu al·legat pel TC va ser la invasió de 
competències de l’estat. A la pobra periodista l’han 
omplert d’improperis fins al punt que TV3 ha es-
borrat de la seva pàgina el moment de la crema. 
En canvi, no he llegit cap referència al problema 
de fons, cap reivindicació dels motius que varen 
portar a elaborar un decret d’aquestes caracterís-

tiques. Els pobres han de passar fred, que per això 
hi són, no? Com va dir la diputada del PP Andrea 
Fabra al Congrés: “¡Que se jodan!”
També s’ha passat de puntetes sobre un fet que 
considero gravíssim: la defraudació a Hisenda  per 
part de José M. Aznar. L’expresident del govern, un 
dels inquisidors més implacables contra les nostres 
llibertats ha estat multat per haver defraudat Hi-
senda. Els mitjans afins no han pogut amagar el 
fet, però no li han donat cap importància. I és que 
Aznar segueix sent molt Aznar...
Tampoc em va sorprendre l’enrabiada de la vice-
presidenta Soraya Sáenz de Santamaría perquè la 
Generalitat ha acudit a la Unió Europea oferint 
les infraestructures que ja té preparades per aco-
llir 4.000 refugiats dels camps de Grècia. Aquesta 
mena d’actuacions –va dir amb una indignació no 
gens dissimulada– corresponen a l’estat i no a les 
comunitats autònomes. Molt bé. I què ha fet l’es-
tat? Ha rebut 18 refugiats dels 16.000 que li corres-
pondrien segons les quotes establertes per la UE. 
Els hauria de caure la cara de vergonya per la seva 
inacció. En canvi, s’indignen quan algú intenta po-
sar-hi remei. No s’adonen que es tracta de perso-
nes i no de números? Com en el cas del decret de 

pobresa energètica, l’estat espanyol no ha fet més 
que posar traves a unes accions humanitàries. Es-
clar que la crua realitat ens diu que no està sol; són 
molts els països de la cristiana Europa que han tan-
cat les portes al clam de 5 milions de refugiats que 
han fugit de Síria. 
D’altra banda, però, aquesta mateixa setmana hem 
vist caure la careta de Manos Limpias, un sindicat 
que es presentava com a guardià de les essències 
més pures de la societat espanyola, l’àngel justicier, 
martell d’heretges i salvador de la pàtria. Finalment 
ha resultat que no era més que una organització 
mafiosa que es dedicava a denunciar als tribunals 
per després anar a trobar els acusats i exigir diners 
per retirar la denúncia. El seu mateix nom és ja 
avui una befa per a totes les persones honrades que 
varen creure que eren allò que deien.
La manca d’espai m’impedeix seguir amb altres 
casos, com els de pederàstia que han estat ama-
gats per aquells que tenien l’obligació de prendre 
mesures. Estic convençut que és la punta d’un ice-
berg i caldrà parlar-ne algun dia. De moment ens 
hem de conformar amb mostrar la baixesa moral i 
tota la porqueria que hi ha amagada darrere totes 
aquestes actituds hipòcrites.   

mateix futur ni la mateixa funció. Els llibres elec-
trònics –aquest aparell que ens permet la lectura 
en els llocs mes inversemblants– semblen estar re-
servats més als llibres d’entreteniment com pot ser 
la narrativa o poesia. No he estat capaç –i no dic 
que no n’hi hagi– de trobar algun assaig editat en 
format digital.
Actualment gairebé totes les persones de la societat 
occidental tenen accés a internet. La quantitat in-

gent d’informació que es té a l’abast d’un clic deixa 
una mica fora de joc el llibre de consulta tradici-
onal. Sens dubte, un llibre de consulta editat amb 
cura té la garantia de successives revisions tant de 
forma com de fons i, a més, es té un referent: el nom 

de l’autor, que actua com un argument d’autoritat 
o, millor, una garantia de tot el procés d’elaboració 
de l’obra. Contràriament molta de la informació 
que trobem en les grans enciclopèdies d’internet, i 
l’autoria de les diferents entrades, queda sovint en 
l’anonimat. Fàcilment es cau en l’error de donar 
per bones algunes informacions que no ho són gai-
re. Sempre cal contrastar-les i mirar més d’una font 
abans d’acceptar una informació com a fiable. Per 

altra banda, la producció d’informa-
ció i també de coneixement per part 
de la comunitat científica i tecnològi-
ca és tan ràpida que fa gairebé inviable 
editar un llibre correctament que pu-
gui estar sempre al dia.
Sóc conscient que no he donat respos-
ta a la pregunta amb què començava 
l’article. Per a mi és que alguns llibres 
en paper i enciclopèdies són fàcilment 
superables i poden esdevenir obsolets 
molt ràpidament, però un llibre no és 
un aparell. Sembla que tingui vida, té 
color i olor, el pots tocar, el pots guar-
dar i tornar-lo a agafar amb la segu-
retat que res haurà canviat, et brinda 
la seva amistat incondicional i el sents 
molt teu, és el teu llibre.
Sovint penso que hauria de despren-
dre’m d’alguns llibres, però no puc. 
Sembla que em mirin amb pena cada 
vegada que decideixo fer espai a la bi-

blioteca i cerco altres solucions per a trobar lloc per 
a posar-n’hi. Arribats aquí, ja queda clar que encara 
que els llibres, tinguin data de caducitat, no es po-
den llençar com si fossin un trasto. Espero i desitjo 
una llarga vida pels llibres.  
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I gualada recuperarà el 
cinema abans de final 
d’any. Dimarts al ves-

pre, l’Ajuntament, l’Ateneu 
Igualadí i Igualada Comerç 
presentaven conjuntament 
“El Cinema de l’Ateneu”,  que 
obrirà portes a l’actual audi-
tori de l’entitat, al carrer de 
Sant Pau, en ple centre de la 
ciutat. L’espai serà lliurat per 
20 anys a l’Ajuntament a can-
vi d’una inversió de 200.000 
euros que el convertirà en “el 
millor  cinema que ha tingut 
mai Igualada”, segons va dir 
l’alcalde Marc Castells.
Castells explicava que amb 
la reobertura del cinema a 
Igualada es compleix un tri-
ple objectiu. “Torna el cine a 
la ciutat, es tracta d’acostar la 
cultura i l’oci, sobretot a les 
famílies. Complim una pro-
mesa, perquè això ja hi era en 
el nostre programa electoral. I 
finalment, convertim Igualada 
en un gran centre comercial 
a l’aire lliure, volem expo-
sar-nos i convertir-nos en un 
referent de model comercial 
completament contrari al que 
van fer moltes ciutats fa anys, 
quan van treure el comerç als 
afores”.
La gestió comercial del cine-
ma anirà a càrrec de l’Ateneu, 
que tindrà com a “partner” 
una empresa especialitzada en 
aquest tipus d’instal·lacions, i 
que ja treballa en 40 sales del 
país. En principi, el cine obri-
rà cada dia, amb un mínim de 
65 hores setmanals, i la capa-
citat serà de 129 cadires. Esta-
rà obert tot l’any... menys una 
setmana, la de la “Mostra”, ja 
que llavors el cinema es con-
vertirà en un espai més del 
certamen teatral.
Els treballs per adequar l’au-
ditori duraran tres mesos, per 
equipar-lo amb les butaques 
-que proporcionarà una em-
presa de La Rioja- i els aparells 
de vídeo i àudio, que seran de 
darrera generació.

Recuperar l’hàbit 
d’anar al cinema
La presidenta de l’Ateneu, Mi-
reia Claret, exposava que “això 
és el fruit de molt temps de 
treball, i que ja va iniciar-se 
l’any passat amb la recollida 
de 5.400 signatures que de-
manaven un cinema a Igua-
lada. L’Ajuntament ha estat 
cabdal per aconseguir fer rea-

Igualada tindrà abans de Nadal el nou “Cinema de l’Ateneu”, 
que obrirà cada dia, amb estrenes i cicles temàtics

litat aquest somni. Agafem el 
compromís que aquest sigui 
el cinema que Igualada neces-
sita, volem que la gent recu-
peri l’hàbit d’anar al cinema; 
aquest és un projecte de tota 
una ciutat i, per això, projec-
tarem pel·lícules d’estrena, 
cinema familiar i una àmplia 
oferta adaptada als diferents 
públics”. Per a la presidenta de 
l’entitat centenària “aquesta 
fita també representa un valor 
afegit, i els socis de l’Ateneu 
tindran descomptes especials 
en l’entrada”.

“Tindrem un Nadal 
de pel·lícula”
El president d’Igualada Co-
merç, Xavier Figueres, recor-
dava que l’entitat va ser qui 
va organitzar la darrera sessió 
als cinemes Kursal. “La des-
aparició d’aquells cines ens 
preocupava i molt, als comer-
ciants. Ara podrem evitar que 
aquells compradors que bus-
quen també una bona oferta 
de lleure i cultura marxin de la 
ciutat; tenim un centre privi-
legiat i, amb aquesta excel·lent 
notícia, tindrem millors eines 
per competir”.  Figueres, fins 
i tot, s’avançava a generar el 
lema de la propera campanya 
comercial de Nadal a la ciutat: 
“Tindrem un Nadal de pel·lí-
cula”, deia, frase que feia seva 
l’alcalde.

Instal·lacions 
d’última generació 
El nou cinema d’Igualada tin-
drà les màximes comoditats, 
sistema de projecció digital 
i àudio d’última generació, 
amb 129 seients i dues loca-
litats reservades per persones 
amb mobilitat reduïda. Les 
butaques, de gran confort, es 
distribuiran sobre una super-
fície amb pendent per a faci-
litar una òptima visió en tota 
la sala. L’accessibilitat està 
garantida, a peu per l’escala 
principal del vestíbul de l’Ate-
neu o mitjançant l’ascensor de 
l’edifici. S’hi faran també to-
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Mireia Claret, Marc Castells i Xavier Figueres, dimarts en la presentació del nou cinema.

L’Ateneu ha cedit per 20 
anys a l’Ajuntament 
l’actual auditori, que 

es convertirà en un 
cinema comercial, amb 

darrera tecnologia 
d’àudio i vídeo 

i “preus populars”

“El Cinema de l’Ateneu” serà idèntic al de la imatge.

tes les adequacions pertinents 
d’insonorització i seguretat i 
es preveu afegir, a l’entrada, 
un punt de venda de begudes 
i crispetes. Els lavabos, ja exis-
tents, seran els actuals de la se-
gona planta de l’edifici. 
Tal i com han explicat els im-
pulsors de la iniciativa aquest 
dimecres, el futur cinema de 
l’Ateneu oferirà principal-
ment pel·lícules comercials 
i d’estrena, amb possibilitat 
d’oferir també altres projec-
cions per arribar al màxim de 
públics possible. 
La intenció, com han avançat, 
és tenir un cinema molt actiu, 
amb propostes variades, que 
compleixi la doble funció de 

retornar el cinema d’estre-
na a la capital de l’Anoia i de 
promoció de la cultura cine-
matogràfica entre el conjunt 
de la ciutadania. Per a vetllar 
pel bon funcionament de la 
instal·lació, es constituirà una 
comissió de seguiment, for-
mada per quatre representants 
de l’Ajuntament i quatre de 
l’Ateneu, que es reuniran un 
mínim de dues vegades l’any. 
En principi, es dedicaran els 
caps de setmana a una estre-
na, tot i que també es podria 
projectar una pel·lícula infan-
til als migdies. Els dies labora-
bles, el cinema es dedicarà al 
cineclub o cicles temàtics, o a 
les versions originals. 

Cinema en català
Tant Claret com Castells van 
assegurar que el cinema pro-
jectarà sessions en llengua 
catalana, una de les reivindi-
cacions que més s’havien fet 
en temps dels cinemes Kursal. 
“Intentarem que, si hi ha una 
còpia en català, la puguem te-
nir, però no sabem si això ens 

pot costar més diners”, deia 
la presidenta de l’Ateneu. “Si 
costa un plus més, el posarà 
l’Ajuntament”, s’afanyava a 
afegir l’alcalde Castells.

Mont-Àgora, una altra cosa
Quan entri en funcionament 
el “Cinema de l’Ateneu”, hi 
haurà dues sales a la Conca, 
amb els Cinemes Mont-Àgora 
de Santa Margarida de Mont-
bui, ja oberts de fa mesos, i 
que habitualment projecten 
estrenes, algunes d’elles amb 
molt èxit de públic, sobretot 
igualadí.
L’alcalde Castells deia que “hi 
ha espai per a tothom, estem 
parlant d’una àrea de 65.000 
habitants. Són espais diferents, 
complementaris. A Igualada 
fem un cinema, i l’altre són 
equipaments que fan cinema”. 
L’alcalde recordava que hi ha 
tres iniciatives empresarials 
per a fer cinema a la ciutat. “Jo 
no tinc una bola de vidre per 
saber si els acabaran  fent o no, 
ja es veurà”.

El cinema tindrà una 
capacitat per a 129 
persones, i, entre 
setmana, oferirà 
cinema familiar, 
cineclub i cicles 

temàtics
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada està decidit a re-
gularitzar la situació 

del servei d’aigua. Després de 
les denúncies que el grup Ai-
gua és Vida i tots els grups de 
l’oposició municipal van fer fa 
mesos, el govern de la ciutat, 
que també coneixia la situa-
ció abans que es fes pública, 
ha vist que val més fer les co-
ses ben fetes. No fos cas que, 
a la llarga, hi hagués sorpreses. 
D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment ha iniciat ja les gestions 
per a crear el Servei Municipal 
d’Aigua. I no ho farà sol. Tam-
bé acompanyaran en el procés 
els ajuntaments de Vilanova 
del Camí i la Pobla de Clara-
munt, amb l’assessorament de 
la Diputació de Barcelona. Els 
alcaldes Marc Castells, Vanes-
sa González i Santi Broch així 
van decidir-ho en una reunió 
la setmana passada.

Operació administrativa
Bàsicament, es tracta d’una 
operació administrativa que, 

L’Ajuntament d’Igualada inicia les gestions, juntament 
amb Vilanova i la Pobla, per a crear el Servei Municipal d’Aigua

probablement, no tindrà cap 
efecte en l’usuari final. És més, 
és molt possible que Aigua de 
Rigat continuï tenint la con-
cessió del servei, com si res 
hagués passat. Crear el “servei 
municipal” no significa que 
l’Ajuntament se’n faci càrrec, 
perquè el “servei” es pot con-
cedir a una empresa, com pas-
sa amb tants d’altres, com el 
manteniment d’enllumenat o 
la neteja.
De fet, la pròpia empresa -de 
la que l’Ajuntament d’Igua-
lada n’és accionista, però no 
amb la majoria, que pertany 
a Agbar, propietat de la multi-
nacional francesa Suez- ha po-
sat totes les facilitats en aques-
tes gestions, i fins i tot farà 
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L’alcaldessa de Vilanova, i els alcaldes d’Igualada i la Pobla aniran 
junts en la regularització del servei d’aigua.

L’operació tracta de re-
gularitzar la inexistèn-
cia actual de contracte 
amb la concessionària 
Aigua de Rigat, de la 

qual és accionista 
Igualada

una auditoria interna pel seu 
compte que “creuarà” amb la 
que facin els respectius ajun-
taments.
Dimecres, el tinent d’alcal-
de de Qualitat Urbana de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jor-
di Pont, va fer una llarga ex-
posició davant els periodistes 
per explicar el procediment 
que s’endega ara i que, a un 
any vista, pot acabar de solu-
cionar el “problema” existent: 
que des dels anys 20 del segle 
passat Aigua de Rigat té as-
sumida la prestació del servei 
d’aigua potable,  però no hi ha 
cap contracte escrit. Situació 
que passa a moltíssims mu-
nicipis, entre ells Barcelona. 
“Ara fa més d’un segle pocs 
ajuntaments estaven en dispo-
sició d’assumir la creació d’un 
servei d’aquestes dimensions i 
se’n van fer càrrec els empre-
nedors i les companyies pri-
vades”, deia Pont. “Veient les 
experiències prèvies d’altres 
ciutats, aquesta serà sens dub-
te una de les operacions jurí-
dicament més complexes a la 
que ens haurem enfrontat mai 
els tres consistoris”. L’objectiu, 
però, és “acabar endreçant una 
situació atípica de la manera 
més ràpida i efectiva possible 
i amb les mínimes repercussi-
ons per als usuaris finals”. 

Una comissió proposarà
Així anirà el procés. En pri-
mer lloc, una fase d’auditoria 
econòmica i inventari del pa-
trimoni de la companyia en 
cadascun dels municipis, que 
pot tenir una durada aproxi-
mada de tres mesos. Tot se-
guit, la creació de la Comissió 
d’Estudi per a la Creació del 
Servei, que ja implica pròpia-

Aigua de Rigat SA col.laborarà activament en posar fil a 
l’agulla a la situació irregular.

ment que cada consistori vol 
assumir la titularitat del ma-
teix, que també ha de tenir 
una durada d’uns tres mesos 
i que ha de desembocar en la 
proposta del model de gestió 
més adequat.  
Pont ha apuntat, però, que 
la creació del servei d’aigua 
no implica que l’ajuntament 
n’acabi assumint la gestió, ja 
que hi ha diferents models 
possibles: des de la dispen-
sa -demanar a la Generalitat 
que el dispensi de prestar-lo, 
cosa que no passarà a cap dels 
tres municipis-, l’adjudicació 
a una companyia externa -el 
que hi ha ara, però “en fals”- 
o la gestió directa per part del 
mateix ajuntament. 
Serà precisament aquesta co-
missió d’estudi, integrada per 
diferents actors en cadascun 
dels tres municipis, que de-
cidirà quin és el model més 
apropiat per a cada cas. La 
previsió inicial és poder en-
llestir el procediment l’any 
2018.

Cap risc patrimonial
Pont afirmava que “no està 

clar el tema del patrimoni. Hi 
ha canonades, pous i altres 
elements que són de propie-
tat  compartida, d’altres són 
privats, d’altres completament 
públics.. Hem de saber com 
està això per tenir informa-
ció i poder decidir, però en 
cap cas volem que hi hagi un 
risc patrimonial per a l’Ajun-
tament, i sobretot, el que hem 
de fer és garantir el servei per 
als ciutadans”. El regidor, de-
signat també per Aigua de Ri-
gat -n’és membre del Consell 
d’Administració- per tutelar 
el procés, afegia que “no puc 
dir quina serà la solució final, 
perquè no tinc cap bola de 
vidre, però no estem fent cap 
pedaç, ni tampoc permetrem 
convertir aquest assumpte en 
una qüestió política o ideolò-
gica. Nosaltres no”.

Una comissió valorarà 
el patrimoni i 

l’auditoria econòmica, i 
proposarà quin tipus de 

model de gestió 
és el millor

endesa.com

Per què  
evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se  
al món que l’envolta. Aquest desig innat  
de l’ésser humà per progressar explica per 
què una nova identitat. Una transformació  
que reflecteix el nostre nou model de negoci 
basat en la innovació i en la sostenibilitat, 
a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, 
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible  
per a tots. #usatuenergía

LaVeudel'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa2016_OP_F_M_CAT.indd   1 19/4/16   13:31
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La celebració de la Diada de 
Sant Jordi a Igualada comp-
tarà demà dissabte, 23 d’abril, 
amb un total de setanta-dues 
parades. D’aquestes, nou cor-
responen a floristeries, tretze 
a llibreries i cinquanta a dife-
rents mitjans de comunicació 
i entitats socials, culturals i 
juvenils locals, que també hi 
participaran. Enguany, com 
que la jornada coincideix amb 
un dia no lectiu, els centres 
escolars no han promogut les 
accions de venda de roses que 
duen a terme habitualment. 
Tothom, però, està pendent 
de les previsions del temps, no 
massa bones per demà. 
 
Presentacions literàries 
i efemèrides 
La jornada aplega un seguit 
d’activitats al seu voltant més 
enllà de la venda de llibres i 
roses, coordinades des del de-
partament municipal de Pro-
moció Cultural. D’una banda, 

Igualada es prepara per viure una Diada de Sant Jordi pleníssima 
d’activitat durant tot el dia... i pendents del temps

el dijous, dia 21, a les 19h, la 
Biblioteca Central acollirà la 
presentació del llibre Antolo-
gia de la poesia igualadina. Del 
segle XV al XXI, de l’igualadí 
Lleonard del Río i Campma-
jó. Aquesta és una compilació 
dels autors més significatius 
en poesia del passat i el pre-
sent d’Igualada, fruit d’un tre-
ball exhaustiu de recerca. La 
vetllada comptarà amb lectura 
de poemes a càrrec de Maria 
Santfores, acompanyada al pi-
ano per Albert Gàmez. 
Destaca, en segon lloc, el re-
cord que la ciutat d’Igualada 
tindrà per l’escriptor Miguel 
de Cervantes, quan fa qua-
tre-cents anys de la seva mort. 
Es descobrirà una placa al 
carrer de Cervantes, cantona-
da amb l’Avinguda Balmes, el 
dissabte 23 a les 13h. Aquest 
element servirà per recordar 
l’autor de Las dos doncellas, 
en què les protagonistes de la 
història, Teodosia i Leocadia, 
dormen una nit en un hos-
tal d’Igualada, on es desplega 
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Una parada de llibres, a Cal Font, una diada de Sant Jordi.

el nus d’un conflicte amorós. 
Els fragments on s’anomena 
la ciutat esmenten que “...a 
dos leguas de un lugar que está 
a nueve de Barcelona, que se 
llama Igualada” i “...y sin de-
tenerse más, en poco espacio 
se pusieron en Igualada, donde 
supieron que las galeras el día 
antes habían llegado a Barcelo-
na...”. L’obra forma part de les 
Novelas ejemplares. 

Ballada de Sardanes
D’altra banda, a la Rambla 
Sant Isidre i com també és tra-
dició, hi haurà una ballada de 
sardanes el mateix dia de Sant 
Jordi a partir de les 19:30h. 
Anirà a càrrec de la Cobla de 
Tàrrega i la promouen l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada i 
l’Ajuntament. 
 
Actes a la Biblioteca  
La Biblioteca Central comen-

çarà a celebrar Sant Jordi avui 
divendres, 22 d’abril, amb 
l’espectacle poètic i audiovi-
sual M’exalta el nou i m’ena-
mora el vell. Aquest espectacle 
tindrà lloc a les 19h i anirà a 
càrrec de la companyia de te-
atre Essela, que proposa un 
recorregut poètic, des de les 
avantguardes fins als autors 
més contemporanis, acom-
panyat de fotografies d’espais 
industrials, obra de Sebastià 
Plans. La iniciativa  s’emmarca 
dins el projecte i-Biblioteques: 
industria, patrimoni, energia i 
desenvolupament, del qual la 
Biblioteca forma part. 
Ja el dia 23 d’abril, la Bibliote-
ca obrirà portes de 10 a 13h i, 
com ja és tradició, oferirà una 
visita guiada, a les 11:30h, pels 
racons més insòlits de l’equi-
pament per a tothom que s’hi 
vulgui afegir. A aquesta matei-
xa hora, els més petits tindran 

ocasió de conèixer A modern 
Saint George’s Legend en una 
nova edició de l’hora del conte 
en anglès, de la mà de Helen 
Doron English School. Totes 
les persones que aquell dia 
visitin la Biblioteca trobaran 
també la parada de les princi-
pals novetats literàries, que es 
podran emportar en préstec 
cap a casa. Entre aquestes no-
vetats també hi haurà les que 
han publicat aquests dies els 
escriptors anoiencs. 
S’hi podrà visitar, a més, 
coincidint amb l’Any Dahl, 
la Convenció de bruixes, una 
exposició itinerant de bruixes 
elaborades amb diversos ma-
terials per alumnes de centres 
educatius, a proposta del Cen-
tre de Recursos Pedagògics de 
l’Anoia.  

Continua a la pàg. 12 
c/ Sta Caterina, 17 - 08700 Igualada

 Tel. 93 803 29 40
llibreriacalrabell@hotmail.com

Papereria, revistes, 
premsa, còmics

PER A MÉS INFORMACIÓ: 666 468 786

de maig i juny

OBERT ELS DIUMENGES
Vivers: Urb. St. Jaume Sesoliveres

Horaris: de dilluns a dissabte
matí 10 a 13h

tarda 15.30 a 19.30h
diumenges
de 10 a 13h

Per a més informació: 666 468 786 rosetjardins@rosetjardins.com

·Disseny i construcció de jardins
· Arbres exemplars i arbustos
·Planta vivaç i de temporada
·Bruc, terres, jardineres i complements
·Manteniment de jardins
·Poda d’arbrat

El Sant Jordi 
més dolç!
El Sant Jordi 
més dolç!
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2016

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.   
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ve de la pàgina 10
Set biblioteques i divuit es-
coles de la comarca celebren 
d’aquesta manera l’Any Dahl, 
inspirant-se en una de les 
obres més emblemàtiques de 
l’escriptor, Les bruixes. 
L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps ha col·laborat amb 
el disseny del logotip de l’ex-
posició, que ha estat obra de 
l’alumne Martí Rossell. També 
realitzant la portada d’avui de 
La Veu de l’Anoia.
La primera parada de la Con-
venció de bruixes serà a la Bi-
blioteca Central d’Igualada, 
del 21 d’abril al 6 de maig i, 
posteriorment, passarà per Vi-
lanova del Camí, Santa Mar-

garida de Montbui, Capella-
des, Masquefa, Piera i la Pobla 
de Claramunt. També hi hau-
rà una versió en petit format 
de l’exposició per al Bibliobús 
Montserrat, que recorre dife-
rents pobles. 
 
Especial a Ràdio Igualada 
Coincidint amb la jornada, 
l’emissora municipal Ràdio 
Igualada farà també una pro-
gramació especial durant tot 
el dia, amb la música i la lite-
ratura com a grans protago-
nistes i amb bona part dels es-
pais elaborats a la Plaça de Cal 
Font. Destaca, de 12 a 13:30h, 
el programa especial amb en-
trevistes als autors locals con-

La Veu i Surtdecasa Centre compartiran estand a Cal Font

duït per Josep Maria Solé, res-
ponsable de l’espai Vols llegir?. 
I, ja a la tarda, s’emetrà un es-
pecial també en directe des de 
Cal Font, davant la Biblioteca, 
amb entrevistes a protagonis-
tes i entitats, per acabar en-
llaçant amb la transmissió en 
directe del partit de l’Igualada 
Hoquei Club a partir de les 
20:15h. 
Ràdio Igualada es pot escol-
tar al 103.2 FM, al web www.
radioigualada.cat o a través 
de l’aplicació per a dispositius 
mòbils IgualApp. 
 
Estand de La Veu 
i Surtdecasa Centre
Durant tota la diada La Veu de 

l’Anoia i el portal d’oci i cul-
tura Surtdecasa Centre comp-
taran amb un estand a Cal 
Font.  Hi passaran els princi-

pals autors locals i comarcals 
que presenten per Sant Jordi 
les seves novetats. Us hi espe-
rem!

Concert de Sant Jordi 
de la Mixta i la Xalest

El proper dia 23 d’abril la 
Coral Mixta i la Coral Juvenil 
Xalest d’Igualada us oferiran 
el tradicional concert de Sant 
Jordi.
A la primera part la Mixta, sota 
la direcció d’Alfred Cañame-
ro, presentarà obres dels com-
positors Benjamin Britten, Jo-
hannes Brahms, Rheinberger i 
Javi Busto (segles XIX i XX). A 
continuació podrem escoltar 
un breu recull de cançons tra-
dicionals catalanes, La Calma 
de la mar, Ton pare no té nas i 
Una dona llarga i prima.
A la segona part, i seguint el 
mateix esquema, la Xalest co-
mençarà amb música del segle 
XX dels compositors Zóltan 
Kodály i Eugene Butler. Aca-
barà el concert amb Munta-
nyes del Canigó, La gavina  i 
El cavaller enamorat.

La direcció és a càrrec de Pol 
Berlinches.
Les entrades es podran ad-
quirir anticipadament al preu 
de 6 euros o bé el mateix dia 
abans del concert, a l’església 
de Santa Maria, a 7 euros.

L’Assemblea Nacional Catalana 
programa diferents activitats 
ANC.- Per Sant Jordi, com ja 
es tradició, l’Assemblea Ter-
ritorial de l’ANC d’Igualada, 
serà present a Cal Font amb 
una parada on, al llarg del dia, 
tindran lloc moltes activitats.
De les 10 del matí fins les 9 
del vespre, tothom qui vulgui 
podrà explicar contes, llegir 
poemes i també articles de la 
proposta de Constitució Ca-
talana, escrita per Santi Vidal 
i Marina Llansana.
A les 10 del matí, el grup igua-
ladí JoKB, que està fent la gira 

de presentació del seu nou 
disc, Camaleònic, farà un petit 
avançament del seu concert en 
acústic amb una actuació per 
obrir la parada.
A 2/4 de 11 del matí, presen-
tació del conte infantil “Mig 
adormits”, que posa en el punt 
de mira l’hemiparèsia, una 
paràlisi parcial lateral. Es basa 
en el cas real de l’igualadí Pol 
Makuri Redolad, que explica-
rà vivències i anècdotes i com, 
amb el seu esperit de supera-
ció, aconsegueix fites impen-

sables. Ell s’ha encarregat  del 
disseny del conte. Les il·lus-
tracions són d’Elisabet Serra i 
el text d’Oriol Solà i Prat. Es 
comptarà amb la presència de 
tots tres.
A les 5 de la tarda, es podrà 
gaudir de l’actuació musical 
de “Plantes d’Interior”, grup 
de folk de la nostra ciutat, que 
barreja músiques tradicionals 
amb bandes sonores i altres 
melodies populars modernes.
A la tarda, a 2/4 de 7, es comp-
tarà amb la presència de Rosa 
Maria Caballol, mestra de 
professió i conta contes d’afi-
ció, que amb l’explicació dels 
seus contes, ens encantarà a 
tots, petits i grans.
A la parada també podreu re-
novar aquella estelada deste-
nyida que fa tant temps que es 
al balcó i canviar-la per una de 
ben nova i lluent!

plantes i flors
Plaça Pius XII, 7 (Cal Cuadras) Tel. 93 803 03 67

·ARRANJAMENT 
DE JARDINS

·venda de flors i plantes

C/Roquetes, 20 
 Sant Martí de Tous

Tel. 659 047 003 - 606 567 993

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

Av. Balmes, 92
 IGUALADA

Tel. Fax. 93 805 45 25
floristeria@layucaigualada.com 
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D esprés del sorprenent 
acord del govern de 
CiU, tot i tenir ma-

joria absoluta, amb el grup de 
Socialistes d’Igualada, en els 
pressuposts municipals i en 
l’aprovació de les ordenances 
fiscals per aquest any, ja es veia 
venir que hi hauria noves de-
mostracions d’aquest clima 
d’entesa. Aquesta setmana 
s’ha tornat a comprovar, i el 
resultat és una bona notícia 
per als universitaris iguala-
dins, perquè podran gaudir 
de beques de 200 a 400 euros 
-segons el cas- que, sumades 
a les Equitat de la Generalitat 
o les del MEC de l’Estat, esde-
vindran un alleujament per a 
moltes famílies a l’hora de pa-
gar les despeses de matrícula.
En total, es destinaran 50.000 
euros per a aquestes beques, 
que s’aprovaran en el ple de 
dimarts vinent.
La tinent d’alcalde Àngels 
Chacón i el portaveu de Soci-

Una nova demostració d’entesa entre CiU i Socialistes a Igualada 
permetrà gaudir de beques per als universitaris de la ciutat

alistes, Jordi Riba, van presen-
tar dimecres la iniciativa, que 
va ser proposada pel PSCi in-
corporada al pressupost mu-
nicipal. 

El nivell de renda 
familiar serà determinant
El termini de sol·licitud per al 
curs 2016/2017 s’obrirà entre 
els mesos de juny i juliol. 
Per a poder-hi optar, cal que 
el sol·licitant i la seva unitat 
familiar estiguin empadro-
nats a la ciutat des de sis me-
sos abans, cal ser estudiant de 
grau de primer o segon cicle 
en una universitat amb seu a 
Catalunya i estar matriculat 
d’un mínim de 48 crèdits, ex-
closos els crèdits dels quals ja 
ha estat matriculat i els estudis 
de postgrau, màster i doctorat. 
Cal també tenir acreditat per 
l’Agència de Gestió d’Estu-
dis Universitaris (AGAUR) el 
tram de renda familiar entre 
1 i 5 inclosos, en l’actual curs 
2015/2016. 
En funció d’aquest barem, es 
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La tinent d’alcalde Àngels Chacón, i el cap de Socialistes, Jordi Riba.

Els ajuts variaran 
de 200 a 400 euros 
depenent del nivell 
de renda familiar, 
però si es compta 
amb la credencial 

d’Agaur es tindrà dret 
a rebre aquest ajut 

complementari per a 
pagar la matrícula

concediran ajuts màxims de 
400 euros per les persones 
amb renda familiar acreditada 
en els trams 1 i 2, de màxim 
300 euros per als acreditats 
en els trams 3 i 4 i de màxim 
200 euros per les persones del 
tram 5. 
Les bases completes es podran 
consultar, un cop aprovades 
definitivament, a la seu elec-
trònica de l’Ajuntament o a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). És a dir, els qui tinguin 
beques MEC o Equitat i siguin 
igualadins tindran dret a rebre 

una beca municipal, i el que 
variarà serà la quantitat, depe-
nent del tram de renda famili-
ar on estiguin situats.
El portaveu socialista Jordi 
Riba ha destacat que “el su-
port als joves estudiants havia 
de ser també una prioritat per 
aquest Ajuntament i, per això, 
la nostra formació va proposar 
ampliar el suport a les famílies 
amb dificultats econòmiques, 
contribuint a fer front també 

a la despesa de la matrícula 
universitària, en alguns casos 
molt difícil d’assumir”. 
Àngels Chacón, de la seva 
banda, agraïa “aquesta inicia-
tiva, que ens permet ampliar 
el suport que l’Ajuntament ja 
oferia a la ciutadania i que es 
tradueix també cada any en 
altres subvencions i ajuts com, 
per exemple, els destinats al 
pagament de l’IBI o a l’escola-
rització”.  
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RAMBLA SANT ISIDRE 41. IGUALADA. 938 04 57 30

Fins al 31 de maig
www.alainafflelouoptico.es

ATREVEIX-TE A TREURE’T LES ULLERES!

GRATIS
MES
DE CONTACTE
DE PROVA DE LENTS1

Totes les graduacions amb les millors marques.
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L ’últim cap de setmana 
de maig el centre d’l-
gualada tornarà a om-

plir-se d’activitat comercial 
i cultural. Arriba FirAnoia el 
27, 28 i 29 de maig, tres dies 
plens d’ofertes dels comerços 
de la comarca i de propostes 
gastronòmiques, culturals i 
esportives per a totes les edats. 
Enguany el Passeig Verdaguer 
s’omplirà de punta a punta, 
en total es calculen que més 
de 220 negocis tindran el seu 
aparador al centre de la ciutat. 
TastAnoia, la mostra gastro-
nòmica de FirAnoia, celebra-
rà la seva quarta edició amb 
moltes novetats. S’amplia 
I’oferta de vins, de cellers i 
de restaurants participants 
que el visitant podrà degus-
tar amb la compra de tiquets. 
Una carpa a la Rambla Sant 
lsidre acollirà activitats gas-
tronòmiques com tasts per 
parelles, un tast de vi i música 
a càrrec del periodista Marcel 
Gorgori i altres tallers gastro-
nòmics. 
Aquesta edició serà la quarta 
que FirAnoia se celebra a la 
primavera. Fira d’lgualada va 
apostar per canviar de dates la 
fira multisectorial del setem-

FirAnoia ocuparà sencer 
el Passeig Verdaguer

La detecció precoç de càncer de colon 
ha arribat ja a 1.700 persones

bre, ja fa quatre anys, ja que 
està convençuda que és abans 
d’estiu quan es prenen més 
decisions de compra i no des-
prés de les vacances. 
Les activitats de sempre con-
viuran amb noves activitats 
i propostes culturals que ens 
sorprendran. Algunes de les 
novetats d’aquesta edició que 
ja es poden revelar són la ce-
lebració de la Mostra de For-
matges de Catalunya amb de-
gustacions i tallers formatius 
i un campionat de futbolins 
a la plaça del Pilar. Encara hi 
ha moltes activitats per tancar 
un programa que oferirà més 
de 50 propostes culturals i es-
portives per a totes les edats.  
Més informació en properes 
edicions.
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Les proves de cribatge es recullen a la farmàcia.

En les 1.651 proves fetes 
fins ara, s’han detectat 

4 casos de càncer 
i 19 casos de risc
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P rop de 1.700 perso-
nes ja han participat 
al programa de detec-

ció precoç de càncer de còlon 
i recte a l’Anoia. En aquest 
període de temps, han donat 
positiu un total de 102 proves 
de sang oculta en femta de les 
1.651 persones que han parti-
cipat. S’han fet 63 colonoscò-
pies que han permès detectar 
càncer en 4 persones i adeno-
mes de risc alt i mitjà en 19 
persones més. 
El 16 de novembre passat es va 
posar en marxa el Programa 
de Detecció precoç de Càncer 
de Còlon i Recte (PDPCCR) 
a la comarca de l’Anoia, en al 
marc del desplegament pro-
gressiu a tot Catalunya. Fins 
a març s’ha estat convidant a 
la població de referència de 
l’ABS Igualada Urbà. Es van 
convidar a participar 4.500 
ciutadans i ciutadanes de les 
que han participat 1.651; això 
representa un 36% de partici-
pació. 
Passat Setmana Santa s’ha co-
mençat a convidar als més de 
5.000 veïns i veïnes de l’ABS 
Igualada Nord. 
En total, durant els dos anys 
que dura la ronda de des-
plegament del Programa es 
convidarà a participar més 
de 25.800 homes i dones de 
l’Anoia entre 50 i 69 anys. En 
l’organització estan implicats 
el Consell de Farmacèutics de 
Catalunya, l’Atenció Primà-
ria, la Unitat d’endoscòpies de 
l’Hospital d’Igualada i l’Ofi-
cina tècnica de Cribratge del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
tot plegat amb el suport del 
CatSalut. 
El mètode de cribratge es fa 
a partir d’una anàlisi per de-
tectar resta de sang en femta. 
La participació del programa 
és voluntària, amb una rea-
lització biennal. S’invita a la 
població diana –tots els ho-
mes i dones que tenen entre 
50 i 69 anys durant l’any en 
curs-, els quals reben una car-
ta a casa seva on se’ls explica 
el programa i se’ls informa de 
com participar-hi. Es realitza 
un segon enviament de cartes 
de recordatori a totes aquelles 
persones que no hagin contes-
tat a la invitació. 
Per dur a terme el programa, 
ha estat molt important la im-
plicació de les farmàcies com 
a centres de salut informadors 

i facilitadors dels kits. El seu 
horari d’obertura al públic fa-
cilita l’accessibilitat al progra-
ma a les persones que vulguin 
participar-hi. Aquestes perso-
nes s’han de dirigir a una ofi-
cina de farmàcia amb la carta 
que hagin rebut. A la farmàcia 
li donen un kit per dipositar la 
mostra de femta i les instruc-
cions de com conservar-la fins 
que la porti de nou a la farmà-
cia. 
Si els resultats de les anàlisi 
són negatius, els participants 
reben una carta on se’ls in-
forma d’aquest resultat. Si 
són positiu, són citats per a 
una visita amb la infermera 
de cribratge on se’ls informa 
del resultat i procés a seguir a 
partir d’aleshores i que parteix 
de la realització d’una explo-
ració diagnòstica: una colo-
noscòpia. Segons els resultats 
d’aquest estudi, s’indica al o la 
pacient què cal fer (participar 
de nou en el programa en dos 
anys o més temps, una segona 
exploració en 1 o 3 anys o pot 
ser derivat a nivell hospitalari 
per atendre’l en el que es con-

firmi la presència de càncer. 
Cal tenir present que si es té 
alguna de les següents mo-
lèsties: canvis en els hàbits 
intestinals durant més de sis 
setmanes, pèrdua de pes o 
cansament inexplicables, sang 
en les deposicions o males-
tar abdominal persistent, cal 
consultar el metge, encara que 
s’hagi participat en el Progra-
ma de Detecció de Càncer de 
Còlon i Recte. 

El càncer de còlon i recte
A Catalunya cada any es di-
agnostiquen 5.000 casos nous 
de càncer de còlon i recte. Ac-
tualment ha esdevingut la se-
gona causa de mort per càncer 
a Catalunya, tant en homes 
com en dones, amb unes 2.000 
defuncions a l’any. Així doncs, 
la supervivència als cinc anys 
se situa per sobre del 55%. 
La majoria dels càncers de cò-
lon i recte es desenvolupen a 
partir de pòlips adenomato-
sos. Això no obstant, la pre-
sència de pòlips és freqüent a 
la població i només un petit 
percentatge progressa a càn-
cer. El temps mitjà necessari 
per completar aquesta pro-
gressió és llarg, probablement 
de 10 o més anys, fet que per-
met prevenir o detectar pre-
coçment el càncer de còlon i 
recte i millorar-ne el pronòs-
tic. Donat que aquest càncer 
és asimptomàtic fins que està 
molt avançat, és molt impor-
tant la participació en aquest 
tipus de programes de detec-
ció precoç. La prova de detec-
ció de sang oculta en femta és 
l’única que ha demostrat la 
seva eficàcia en assaigs con-
trolats aleatoritzats.
L’objectiu principal del Pro-
grama de detecció precoç del 
càncer de còlon i recte és re-
duir la incidència i la mortali-
tat del càncer de còlon i recte 
a través de la detecció i el trac-
tament dels adenomes colo-
rectals i del càncer de còlon i 
recte en fases inicials. 
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I gualada Comerç acaba 
d’iniciar la campanya 
d’adhesions dels establi-

ments comercials i de serveis 
de la ciutat en el projecte “No 
puc esperar”, un programa pi-
oner a l’Estat espanyol, i que 
facilita a les persones que te-
nen un problema mèdic no 
contagiós utilitzar de forma 
urgent i gratuïta un lavabo 
dels establiments adherits, en-
tre els quals hi ha bars, restau-
rants, comerços, equipaments 
municipals...
El projecte és impulsat per 
ACCU Catalunya i per la Uni-
tat de Malaltia Inflamatòria 
Intestinal de l’Hospital Uni-
versitari de Girona Doctor 
Josep Trueta, està pensat per 
a totes aquelles persones que 
per algun problema mèdic, no 
contagiós, han d’utilitzar ur-

Igualada Comerç inicia 
la campanya 
“No puc esperar”

gentment un lavabo. Aquesta 
iniciativa també compta amb 
el suport del Departament de 
Salut de la Generalitat de Ca-
talunya, la Societat Catalana 
de Digestologia, GETECCU 
(Grupo Español de Trabajo en 
Enfermedad de Crohn y Coli-
tis Ulcerosa), l’Institut Català 
de la Salut i Foment del Tre-
ball Nacional.  Aquesta inicia-
tiva de caire social està pensa-
da per millorar la qualitat de 
vida d’aquelles persones que, 
a causa d’un problema mèdic 
no contagiós, necessiten, en 
un moment determinat, uti-
litzar un lavabo de forma im-
mediata i gratuïta. 
“No puc esperar” també dis-
posa d’una aplicació per a 
dispositius mòbils que recull 
els horaris i la ubicació dels 
centres sanitaris, restaurants, 
bars, i comerços adherits.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

C ontrols de formigó per 
a evitar que conduc-
tors incívics puguin 

aparcar indegudament a les 
parades de bus, impedint que 
les persones amb dificultats de 
mobilitat puguin pujar fàcil-
ment. Aquesta serà una de les 
mesures que s’aplicaran grà-
cies a una inversió de 160.000 
euros que, en tres anys, rebrà 
l’Ajuntament de l’Associació 
de Municipis per la Mobilitat 
i el Transport Urbà (AMTU). 
La capital de l’Anoia es be-
neficiarà, doncs, de l’acord 
de col·laboració que estableix 
que el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat i l’ATM 
de l’àrea de Barcelona inverti-
ran 17,25 milions d’euros del 
2015 al 2017, per a la millora 
de les xarxes de transport pú-
blic dels municipis associats a 
l’AMTU, entre els quals hi ha 
Igualada. Degut a la data final 
de signatura del nou conveni, 
l’import de 2015 s’ha rebut fa 
poques setmanes i això fa que 
els imports es rebin en realitat 
en dos anys. 
De moment, aquest any Igua-
lada ja ha rebut 53.258,30 eu-
ros, corresponents a l’exercici 
2015, i posteriorment en cada 
exercici rebrà els diners que li 
corresponguin. 
És la primera vegada que 
Igualada rep aquest tipus 
d’ajut. I és que entre els aspec-
tes més importants d’aquest 

Posaran esculls de 
formigó a les parades de 
bus per evitar incívics

El Rec.0 d’estiu acollirà més de 80 
marques i tindrà més música en viu

nou conveni destaca precisa-
ment la nova distribució de 
les ajudes, que ja no es limita-
ran als municipis de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
(Alt Penedès, Baix Llobregat, 
Garraf, Maresme, Vallès Oc-
cidental i Oriental), sinó que 
es distribuiran entre tots els 
municipis del Sistema Tarifa-
ri Integrat de Barcelona i que 
siguin municipis associats 
a l’AMTU. Aquesta era una 
demanda històrica de les ciu-
tats d’Igualada, Manresa i Vic, 
municipis fundadors de l’AM-
TU, i que Jordi Pont, regidor 
de mobilitat d’Igualada va de-
fensar amb èxit quan formava 
part del Comitè Executiu de 
l’AMTU, durant la legislatu-
ra 2011-2015, i que finalment 
la inversió ha pogut arribar a 
les tres comarques pel període 
2015-2017. 
A l’Anoia, a més d’Igualada, 
també es veuran beneficiats 
per aquest conveni Masquefa 
(que rebrà uns 20.000 euros) 
i Piera (que rebrà uns 83.500). 
Per tant, l’Anoia rebrà uns 
263.500 euros en total durant 
tres anys.
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Jordi Xena, president de l’AMTU, amb l’alcalde Marc Castells.

160.000 euros per a 
Igualada en tres anys 
per a invertir millores 

en el servei de bus urbà. 
També rebran diners 

Masquefa i Piera
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D e l’1 al 4 de juny, 
torna el Rec.0 Ex-
perimental Stores: la 

venda salvatge i l’experiència 
de compra singular inunden 
de nou l’antic barri industri-
al d’Igualada. Des de les mar-
ques més populars fins als 
dissenyadors més emergents 
es reuneixen al Rec per vendre 
els seus estocs a preus radicals 
en un entorn creatiu únic, que 
converteix el Rec.0 en una de 
les concentracions de pop up 
stores de moda més singulars 
del sud d’Europa.
Més de 80 marques de roba 
de dona, home, nen i comple-
ments estaran repartides en 
quatre grans zones del bar-
ri del Rec. En moda urbana i 
esportiva, arriben noves mar-
ques com Vans, Santa Cruz, 
WAU i Lolë Woman, que 
s’afegeixen a Grifone, Kaotiko 
Bcn, Adidas, Buff, Dütch De-
light, Visual Poetry Barcelona, 
WESC i Fox Head; en sabates, 
Camper i Dorotea, a més de 
Satorisan, Pretty Ballerinas, 
Kickers i Mascaró; en bany, 
Mi&Co, Bcn Beach, Red Point 
i Punto Blanco, els dissenys per 
dona de Mus&Bombon i Tiny 
Cottons en moda infantil, que 
s’uneix a l’espai RecKIDS on 
hi ha yporqué, Bean’s Barcelo-
na, Little Lia, Micu Micu, Piu 
et Nau, Mamadú, Al agua pa-
tos o Mon Marcel.
Una edició més, continuen 
les marques de dona i home 
Lacoste, Desigual, Levi’s, Man-
go, el Secret Market de Priva-
lia, LTB Jeans, Loreak Mendi-
an o Pepe Jeans; i també les 
de dona Miss Me, Sita Murt, 
Lupo Barcelona, Hakei, Javier 
Simorra, Ingrid Munt o In-
di&Cold; així com les d’home: 
Antonio Miró, Boxley, New 
Zealand Auckland, Redskins o 
Torras.
Per primera vegada els dis-
senyadors estaran en un ma-
teix pati, repartits en diverses 
pop up stores. Miriam Ponsa, 
Who, Josep Abril, Gorni Kra-

mer, Kupuri, Txell Miras, Susi 
Sweet Dress, Veneno en la Piel, 
Jordi Rafart, Catherine Parra 
i David Valls, a més del disse-
nyador guanyador del concurs 
Time Out, són els escollits 
per aquesta edició d’estiu del 
Rec.0 Experimental Stores.
A més, el festival de moda 
compta amb dos espais efí-
mers amb una marca diferent 
cada dia: el Rec Pop Up Day 
Estrella Damm, amb repre-
sentants de la 080 Bcn Fas-
hion, marques de Moves to 
Slow Fashion, de moda ètica 
i sostenible, i amb Colmillo 
de Morsa o Martitoro. L’altre 
espai efímer és l’Urban pop 
up, que presentarà una marca 
de moda urbana diària, com 
Costalamel o Surf ’n’Roll.
L’edició d’estiu del Rec.0 des-
taca també per la gran aposta 
per la gastronomia i la cultura. 
El festival Rec Street Food pre-
senta els millors food trucks 
de menjar de carrer, on desta-
quen les novetats de La Fines-
tra, Kaixito o La Relíquia, a 
més de Pebre Negre, Msala’73, 
Dali’s, Fuxia Barcelona, Ca-
rambola, Porta Platets i fins a 
40 furgonetes més. Al circuit 
Rec.0 hi haurà els dos patis 
Estrella Damm, amb les bar-
res i un escenari de concerts 
i un de DJ, la zona de vins de 
Bodegues Torres, la dels caves 
Vallformosa i el food truck de 

xocolata Lindt. 
La música en viu creix en 
aquesta edició amb dos espais: 
l’escenari Estrella Damm i 
l’escenari Menú Stereo de Mo-
vistar, amb grups com El últi-
mo vecino, The New Raemon, 
Joana Serrat, Cala Vento, Edna 
Sey o Morena Tradipatxanga. 
Les sessions de DJ de l’escena-
ri Estrella Damm, les activitats 
culturals i el Rec Meeting aca-
ben d’arrodonir una agenda 
completa, amb totes les pro-
postes gratuïtes.
Com a novetat, Rec.0 pre-
sentarà la samarreta Rec, un 
disseny únic fet per un crea-
dor que participa a l’esdeve-
niment. En aquesta edició, la 
Miriam Ponsa serà l’encarre-
gada de dissenyar la samarre-
ta, que es podrà comprar a la 
seva pop up store del Rec.013.
Rec.0 Experimental Stores va 
néixer l’any 2009 de la mà de 
professionals del món del dis-
seny i la comunicació per rei-
vindicar el patrimoni del barri 
del Rec d’Igualada. En aquests 
set anys s’ha convertit en un 
festival de referència del món 
de la moda i de la cultura, amb 
la singularitat de donar vida a 
un patrimoni industrial únic a 
Catalunya. En la passada edi-
ció, celebrada el novembre del 
2015 van passar pel Rec.0 unes 
120.000 persones. 

El Rec.0 tornarà el juny amb propostes novedoses.

El llibre i l’exposició a la Sala Municipal
del 21 abril a 8 de maig de 2016

Llibre  a la venda a llibreries 

1940-1972
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L a CUP Igualada i el sin-
dicat USTEC organit-
zen el proper dimecres 

27 d’abril una taula rodona 
sobre el model educatiu de 
l’Esquerra Independentista. 
Amb el títol Per què un altre 
món sigui possible una altra 
educació és necessària, la tau-
la rodona comptarà amb la 
presència de membres de la 
CUP, del sindicat de mestres 
USTEC, del sindicat d’estudi-
ants SEPC i d’un pare de l’es-
cola pública.
La taula rodona abordarà la 
proposta d’ILP d’Educació 

Alberto Fernández (PP) demana més 
lideratge a l’alcalde d’Igualada

que aposta per una escola 
pública, laica, popular, demo-
cràtica, inclusiva, coeducado-
ra i en català. La taula rodona 
comptarà amb la presència 
de:
• Pilar Castillejo, diputada al 
Parlament de Catalunya de la 
CUP - Crida Constituent
• Ramon Font, portaveu del 
sindicat USTEC-STEc
• Ícar Lorenzo, portaveu del 
Sindicat d’Estudiants dels Pa-
ïsos Catalans (SEPC)
• Bernat Ferrer, pare de l’esco-
la pública i periodista
La taula rodona tindrà lloc di-
mecres 27 d’abril a les 7 de la 
tarda a la Biblioteca Central.
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Joan Agramunt i Alberto Fernández, a Igualada.
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E l passat dia 14 d’Abril 
el portaveu de del Par-
tit Popular a l’Ajun-

tament de Barcelona Alberto 
Fernández Díaz, va ser a Igua-
lada on va reclamar unitat i 
consens del territori per acon-
seguir prioritzar un seguit de 
noves infraestructures per tal 
de fer més competitius els 
municipis de la Conca d’Òde-
na. 
El Partit Popular de Catalu-
nya considera que des d’Igua-
lada, exercint la capitalitat 
de la comarca s’haurien de 
liderar diversos projectes per 
dotar de més oportunitats 
econòmiques i socials als nos-
tres Municipis. Projectes com 
recuperar el Polígon indus-
trial de Can Morera a Òdena, 
amb parcel·les de mida gran i 
que en tot cas, aquest projecte 

seria complementari, i mai en 
exclusió d’un d’ells, com va 
manifestar l’Alcalde d’Igua-
lada Marc Castells, amb el del 
Polígon del Parc d’innovació 
del Cuir i la Marroquineria 
d’Igualada-Jorba, que es més 
concret per a les especificitats 
de les industries de la Pell i 

annexes. Així com també l’Eix 
Ferroviari Transversal, si més 
no amb una connexió priori-
tària entre Igualada i Marto-
rell, ja que en ple segle XXI no 
es de rebut que en el tren de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, el trajecte duri 
una hora i quaranta minuts.

Visita a l’Anoia de la diputada 
del PSC Assumpta Escarp
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Assumpta Escarp, di-
putada pel PSC i por-
taveu de l’àmbit de la 

Salut al Parlament, i secretària 
d’organització del PSC, va vi-
sitar el passat dissabte passat 
la comarca de l’Anoia, per tal 
de conèixer algunes de les pro-
blemàtiques socials i econò-
miques de diverses poblacions 
de la comarca.
La primera població visitada 
va ser Capellades, on es va tro-
bar amb els regidors del PSC 
al municipi, Aaron Alcázar i 
Carles Cuerva, fent un breu 
repàs de l’actualitat del ma-
teix, i amb Noemí Truchar-
te, regidora de Vilanova del 
Camí. Seguidament, es va rea-
litzar una visita al Museu Molí 
Paperer de Capellades.
Seguidament, la següent po-
blació visitada va ser La Torre 
de Claramunt, concretament 
el nucli de Vilanova d’Espoia, 
on la diputada acompanyada 
dels regidors del PSC al muni-
cipi, David Manzanera i Ma-
nuel Coca i de la 1a secretària 
de l’agrupació Estela Merino, 
van ser rebuts per la junta del 
Centre Recreatiu i Cultural 
de Vilanova d’Espoia. Aquí la 
diputada va poder conèixer 
l’espai que disposa l’entitat on 

s’organitzen multitud d’acti-
vitats. Es va comentar com des 
de la Generalitat ja porten tres 
anys sense rebre cap ajuda, i la 
diputada va assumir el com-
promís de preguntar al Go-
vern sobre aquest tema.
Finalment, a Piera la diputa-
da Escarp es va trobar amb 
regidors i regidores de Vallbo-
na d’Anoia (Maribel Ferrer), 
Masquefa (Isis Abad), Piera 
(Javier Perellón), Capellades 
(Carles Cuerva), La Torre de 
Claramunt (David Manza-
nera) per tal de comentar les 
problemàtiques conjuntes 
sobretot en transport i co-
municacions. La diputada va 
comentar com el 12 d’abril es 
van registrar preguntes al Par-
lament sobre els problemes 
que ocasiona la nova roton-
da de la B-224 a Sant Esteve 

Sesrovires. Els regidors van 
comentar que ha crescut la 
congestió i també la insegu-
retat. Així, es planteja la ne-
cessitat d’actuar a la carretera, 
tant amb desdoblaments com 
canvis de traçat. També es va 
remarcar la necessitat d’una 
alternativa en transport pú-
blic eficient però l’experiència 
diària dels regidors és negativa 
pel que fa al temps del viatge 
en tren. La regidora de Mas-
quefa remarcà com la Hispa-
no Igualadina no compleix els 
horaris, vehicles incòmodes, i 
la freqüència de pas és baixa, 
fet que ja porta als usuaris a 
unir-se per reclamar millo-
res. Finalment es va comentar 
com el transport escolar obli-
gatori té alguns problemes en 
municipis amb urbanitzaci-
ons allunyades del nucli.

Dimecres, taula rodona 
de la CUP i sindicats 
sobre el model d’escola
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U nes 40 persones van 
assistir divendres al 
matí a la inaugura-

ció de la botiga For&From de 
Massimo Dutti a Igualada, si-
tuada a la cantonada del car-
rer Custiol amb el carrer del 
Roser, entre les quals hi eren 
presentes directius d’Inditex, 
Moltacte i Fundació Àuria. 
La botiga treballarà conjun-
tament amb l’Àuria Grup i 
comptarà amb més de 10 llocs 
de treball.
A la presentació, l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells va 
manifestar la intenció de “fer 
del centre d’Igualada un gran 
centre comercial a l’aire lliu-
re”. Segons Castells, l’obertura 
de la botiga de Massimo Dutti 
té tres impactes a la ciutat: “di-

namització comercial, aposta 
inclusiva de l’Àuria Grup i 
posa Igualada al mapa”.
De la seva banda, la presidenta 
de l’Àuria Grup, Teresa Maria 
Jorba, assegurava que la nova 
botiga aporta “normalitat i 
oportunitats”. 
Creada fa 14 anys, aquesta 
insígnia compta amb deu es-
tabliments,  dóna feina a més 
de 70 persones, factura 5,3 
milions d’euros i assoleix un 
benefici de 475.000 euros.
Inditex també compta amb 
marques com Zara, Pull & 
Bear, Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Uterqüe i Zara Home. 
Les botigues For&From són 
bàsicament a Galícia i a Cata-
lunya, i un establiment a Elx 
(Alacant). En el nostre país, té 
botigues a Barcelona, Palafo-
lls, Manresa i Igualada.

Massimo Dutti For&From 
obre portes a Igualada
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E l passat dijous, 14 
d’abril, es va presentar 
el segon Pla d’igualtat 

de Gènere dels municipis que 
conformen la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (Micod), que abasta-
rà un període de quatre anys. 
Una quarantena de persones 
es trobaven a l’auditori del 
Museu de la Pell per conèixer 
un projecte que s’ha elabo-
rat en els darrers vuit mesos 
i a través d’un procés que ha 
comptat amb la participació 
ciutadana, amb sessions par-
ticipatives amb els grups de 
dones i amb personal tècnic 
dels cinc ajuntaments Micod i 
d’enquestes a la població. 
El president de la Manco-
munitat i alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, obria l’acte 
reconeixent la importància 
de treballar de forma manco-
munada per sumar esforços i 
refermant el compromís de la 
Mancomunitat per vetllar i se-
guir promovent les polítiques 
d’igualtat de gènere al territo-
ri. Francisco Guisado, alcalde 
d’Òdena i referent polític de 
la Mancomunitat pel que fa 
a l’àrea d’igualtat de gène-
re, recordava el llarg bagatge 
d’aquesta institució pel que 
fa al desenvolupament de les 
polítiques d’igualtat i de pre-
venció de violència masclista 
agraint la tasca desenvolupada 
des de fa molts anys a Dones 
amb Empenta, amb qui la 
Mancomunitat ha treballat de 
forma molt propera. Mencio-
nava també la creació d’UEA 
Inquieta, un grup de dones 
empresàries i emprenedores, i 
reforçava la necessitat de po-

Presentat el II Pla d’Igualtat de Gènere 
de la Mancomunitat de la Conca

tenciar el talent creatiu de les 
dones en el camp productiu. 
Sílvia Casola de la Diputa-
ció de Barcelona, felicitava el 
treball desenvolupat aquests 
mesos i remarcava els projec-
tes de coeducació de la Man-
comunitat, on es destinen 
molts recursos per a treballar 
i sensibilitzar la població des 
de la infància. Elena La Torre, 
de la consultoria FEM, res-
ponsable de l’elaboració del II 
Pla d’Igualtat de Gènere con-
juntament amb l’àrea tècnica 
d’igualtat de la Micod i la Di-
putació de Barcelona, va fer la 
presentació tècnica del Pla, ex-
plicant el procés l’elaboració, 
dades interessants obtingudes 
a través de la diagnosi en pers-
pectiva de gènere i les línies 
de treball dels propers quatre 
anys. S’evidencia el biaix de 
gènere en àmbits com la salut, 
la percepció de necessitat de 
disseny de les ciutats en pers-
pectiva de gènere, l’excés de 
feminització de les tasques re-
productives on encara ara una 
de cada tres dones s’encarrega 
exclusivament de les tasques 
domèstiques i la necessitat de 
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L’empresa igualadina 
Iguana, seleccionada 
per al Financiapyme 
de Pimec a la Borsa de 
Barcelona

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’operador de teleco-
municacions Igua-
na va participar ahir 

dijous 21 d’abril a la 23ena 
edició del Mercat Financia-
pyme promogut per la pa-
tronal Pimec. Aquesta troba-
da, comptava amb un total 
de cinc empreses d’arreu de 
Catalunya, amb l’objectiu de 
posar en contacte a empre-
ses que cerquen facilitats de 
finançament per a inversions 
i per seguir creixent amb una 
trentena d’importants enti-
tats financeres d’àmbit naci-
onal, internacional i públic 
interessades en invertir en els 
diferents projectes que es pre-
senten al mercat.
La trobada es va fer a la Borsa 
de Barcelona i servia també 
per donar a conèixer l’em-
presa en un important apara-
dor empresarial. Així doncs, 
els responsables i socis fun-
dadors d’Iguana presentaren 
la companyia, la seva trajec-
tòria, les seves particularitats 
i projectes de futur. Fins ara, 
segons explica PIMEC, la 
gran majoria d’empreses que 
hi ha participat han aconse-
guit tancar el finançament 
que necessitaven o es troben 
en fase de negociació del ma-
teix.
Iguana era la tercera empresa 
de l’Anoia que participa al Fi-
nanciapyme. Fins ara hi han 
participat més de 120 empre-
ses d’arreu de Catalunya i se 
n’han fet 22 edicions amb les 
quals les companyies han ob-
tingut 110 milions d’euros de 
finançament. 

feminitzar la política i fer vi-
sibles les aportacions de les 
dones. 
Va cloure l’acte Carme Riera, 
tinent d’alcalde d’Acció Soci-
al i Igualtat de l’Ajuntament 
d’Igualada en representació 
de totes les regidores d’igual-
tat de la Micod, que agraïa la 
tasca de les entitats de dones 
en tot el procés i el suport de 
la Diputació i recordava la 
necessitat de fer polítiques 
transversals, des de tots els 
departaments i ajuntaments i 
també del compromís de totes 
les regidories perquè aquest 
document sigui viu, actiu i en 
constant revisió. Apel·lava a la 
necessitat de posar-se les ulle-
res liles i incorporar la pers-
pectiva de gènere en tots els 
àmbits i contextos. 

Disseny=Igualada, 
en el jurat del concurs 
d’aparadors de la 
Mostra
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Com a representants 
de l’Associació Dis-
seny=igualada Carmi-

na Orgué i David Reina, van 
participar en el jurat del con-
curs d’aparadors de la recent 
27ª edició de La Mostra, jun-
tament amb integrants d’al-
tres entitats: Xavier Mula de 
l’Escola d’Art Gaspar Camps, 
Eva Galtés per part de La Xar-
xa d’Igualada i Jaume Sendiu, 
de l’Institut Joan Mercader. 
Des de Disseny=igualada es 
valora molt positivament 
iniciatives com aquesta. En 
aquest sentit, una de les línies 
de treball  és el programa que 
dóna servei de disseny a les 
entitats sense ànim de lucre 
per afavorir l’ús del disseny 
a les seves activitats i comu-
nicació. Totes les entitats, de 
qualsevol àmbit, que tinguin 
interès en renovar la imat-
ge o bé tinguin necessitat de 
dissenyar un cartell per algu-
na activitat poden dirigir-se a 
dissenyigualada@gmail.com 
 

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada inicia aquesta 
setmana les obres de 

reforma de la Plaça dels Tra-
giners, amb la voluntat de fer 
més amable i acollidor aquest 
indret simbòlic de la ciutat. La 
futura plaça serà més accessi-
ble i tindrà més espai per les 
persones, se n’eliminarà la cir-
culació en rotonda ampliant 
l’illa central de vianants fins a 
tocar de la façana del Museu 
dels Traginers, es millorarà la 

Comença la reforma de la plaça dels Traginers

seva estètica respectant l’ar-
brat existent, se’n reordenarà 
el trànsit i els aparcaments i, 
paral·lelament, es milloraran 
les voreres d’alguns carrers 
adjacents, com la Travessia 
dels Traginers. 
El cost d’aquests treballs és 
de 125.000 euros, aportats 
per l’Ajuntament i pel Pla de 
Barris de la Generalitat de Ca-
talunya, i la durada prevista 
és d’uns quatre mesos, con-
templant la seva interrupció 
durant els dies que se celebri 
l’esdeveniment REC.0.
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Cinc anys de la 
Confraria de la Vinyala

La Confraria de la Vinyala, fa 
cinc anys que es va constituir. 
Entre altres activitats, orga-
nitza cada segon dijous de 
cada mes el #Dijousdevinya-
les  a diferents restaurants de 
la comarca.
Aquest passat dijous dia 14 es 
va fer al restaurant Sesolive-
res i com ja es habitual hi van 
assistir aprop de 90 vinyalers.
El xef Josep Hernández va 
preparar de primer: cigronet 
amb escuma de bacallà, vi-
nyales confitades i mousse de 
formatge amb praliné. 
El xef va explicar la recepta de 
les vinyales i va sorprendre la 
laboriositat del plat: vinyales i 
ingredients cuinats durant 16 
hores en un forn a 80º. 
El dissabte 16, la Confraria 
també va participar en la Nit 
de Tapes del Mercat de la Ma-
suca, organitzat per Vadefoo-
dies. 

Dimarts, xerrada 
d’UOCTalk sobre 
monedes 
complementàries

El proper dimarts tindrà lloc 
una nova xerrada del grup 
UOCTalk, a les 7 de la tarda, a 
la Biblioteca Central, sobre el 
tema “Monedes complemen-
tàries: diners amb valors per a 
un futur sostenible”.
Si bé encara són bastant desco-
negudes per a les grans masses 
de públic, està més que con-
trastat que les monedes com-
plementàries fomenten tant 
la sostenibilitat social com 
l’econòmica i l’ambiental. 
Entre elles podem trobar-ne, 
des dels bancs del temps a les 
monedes socials, les xarxes 
d’intercanvi multilateral o els 
mercats de troc. La xerrada la 
durà a terme August Corrons. 
Professor dels Estudis d’Eco-
nomia i Empresa de la UOC. 

L’EAP Igualada Urbà, 
en un congrés a Madrid

L’Equip d’Atenció Primària 
Igualada Urbà ha presentat 
recentment en un congrés ce-
lebrat a Madrid un estudi de 
prevalença de les úlceres per 
pressió. El treball posa de ma-
nifest que hi ha una major in-
cidència de les úlceres entre les 
dones, que no es fan servir tant 
com seria desitjable els dispo-
sitius de descàrrega i que la 
majoria d’úlceres s’originen al 
domicili mateix i en persones 
que estan enllitades.  
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E l Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials 

de Barcelona va organitzar 
el passat 14 d’abril una tro-
bada al restaurant El Jardí 
d’Igualada amb una vintena 
de col·legiats de l’Anoia. Es 
tracta d’una nova iniciativa 
impulsada per la junta d’EN-
GINYERS BCN que té com a 
objectiu apropar el Col·legi 
als residents en zones de fora 
de l’àmbit de Barcelona ciutat 
i fomentar els llaços entre en-
ginyers d’un mateix territori. 
D’aquesta manera es poden 
detectar possibles sinergies i 
generar noves oportunitats de 

Trobada dels enginyers de l’Anoia 

col·laboració a nivell professi-
onal i social.   
Durant la trobada, el degà, 
Miquel Darnés, el vicesecre-
tari, Francesc Amer, i l’in-
terventor, Fèlix Duran, van 
conversar amb aquest grup 
de col·legiats, que formaran 
part d’un grup territorial de 
treball obert a la participació 
de més col·legiats de l’àrea i 
que puguin estar interessats 
en el projecte. La trobada, que 
va transcórrer en un ambi-
ent distès i molt participatiu, 
va servir per analitzar l’estat 
actual de la professió i per 
comentar algunes de les situ-
acions més habituals viscudes 
per part dels enginyers cata-
lans. 

Vist l’èxit d’aquest primer 
sopar, està previst estendre la 
iniciativa a altres comarques 
de l’àmbit d’influència del 

Col·legi d’Enginyers Graduats 
i Enginyers Tècnics Industri-
als de Barcelona durant els 
propers mesos.  
 

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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C reu Roja Anoia està 
buscant voluntaris per 
engegar un projecte 

destinat a infància i joventut 
hospitalitzada. Els benefici-
aris seran nens i nenes amb 
edats compreses entre els 0 i 
els 17 anys, els quals, a causa 
d’un accident o malaltia, es-
tan ingressats/des a l’Hospital 
d’Igualada.  
L’objectiu del projecte és mi-
llorar la qualitat de vida dels 
nens, nenes, adolescents i jo-
ves ingressats al Centre Hos-
pitalari, millorar el seu desen-
volupament personal i social 
en el marc d’una educació en 
valors i cobrir les seves neces-
sitats emocionals, cognitives i 
lúdico-educatives. 
Inicialment, el voluntariat 
es desenvoluparà a la Planta 

Creu Roja busca 
voluntaris per a la 
infància hospitalitzada

Les cooperatives escolars presenten els 
seus projectes a l’Ajuntament

materno-infantil de dilluns a 
divendres de 16 a 18 hores de 
la tarda. Hi haurà dos espais 
on portar a terme les activi-
tats: la ludoteca-sala de jocs i 
les habitacions. El tipus d’ac-
tivitats són d’animació i ex-
pressió, jocs, tallers, préstec de 
joguines i llibres, visualització 
de pel·lícules, contacontes, re-
forç escolar i tot tipus d’activi-
tats d’oci i temps lliure, a més 
de suport emocional, acom-
panyament i suport i descans 
a les famílies i acompanyants. 
El perfil de voluntaris que 
es busquen és majors de 18 
anys amb experiència o co-
neixements en l’educació en el 
temps de lleure amb infància 
i adolescència. Els interessats 
o qui vulgui més informació 
es pot posar en contacte al te-
lèfon 93.803.07.89 o al C/Les 
Comes, 34 d’Igualada.  
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L es cooperatives Món 
d’Art i 1000 Somnis 
dels Maristes, Eicoo i 

Eipe de les Escolàpies, Coo-
paiwai i Hipergrup de l’Aca-
dèmia Igualada, GuaiEmi i 
Tot Mans de l’Emili Vallès, i 
Artpins i El Món dels Avets 
del Col·legi Monalco, han vi-
sitat al llarg de les dues dar-
reres setmanes l’Ajuntament 
d’Igualada, on han estat re-
budes per l’alcalde, Marc 
Castells, i la regidora d’Ense-
nyament i Joventut, Patrícia 
Illa. Aquestes cinc coopera-
tives han estat creades pels 
alumnes de 5è de Primària 
en el marc del programa Cul-
tura Emprenedora a l’Escola, 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona i coordinat, a ni-
vell local, pels departaments 
municipals d’Ensenyament i 
de Dinamització Econòmica. 
Els responsables de cada co-
operativa han exposat al Saló 
de Sessions el procés que han 

seguit fins al moment per a 
la constitució de la coope-
rativa, l’elecció del nom i 
de l’equip directiu, així com 
el producte que han deci-
dit elaborat i que posaran a 
la venda més endavant. Els 
cooperativistes han respost 
a les preguntes de l’alcalde i 
han sol·licitat també el per-
mís per a la ubicació de les 
parades en què vendran el 
seus productes, en un mercat 
que tindrà lloc a la Plaça Pius 
XII el 21 de maig. 
La metodologia del progra-
ma Cultura Emprenedora a 
l’Escola consisteix a simular 
la creació, gestió i organitza-

ció  de cooperatives a l’aula. 
Per a fer-ho, es compta amb 
l’assessorament de Valnalón, 
entitat que es dedica a la pro-
moció de l’emprenedoria a 
l’escola i que té una notable 
trajectòria a nivell de l’Estat. 
Aquest és el cinquè any de 
desenvolupament del projec-
te, que arriba a 46 municipis 
de Barcelona i promou el 
treball conjunt entre els ens 
locals i els centres educatius. 
En total, hi prenen part prop 
de 3.900 escolars i s’han creat 
al voltant de 170 cooperati-
ves. A Igualada, hi participen 
cinc escoles i deu grups, que 
han creat deu cooperatives.  
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Els residents i usua-
ris de tres centres del 
Consorci Sociosanitari 

d’Igualada (CSSI), Residència 
i Centre de dia Pare Vilaseca, 
Centre de Dia Montserrat i 
Hospital de Dia Sant Jordi, 
gaudiran avui divendres dia 
22, durant el matí, d’unes jor-
nades intergeneracionals amb 
nois i noies de primer i segon 
d’ESO de l’Escola Maristes.

Jornada intergeneracional 
de les residències d’avis 
amb el Col·legi Maristes

Hi ha previstes diverses activi-
tats lúdiques i culturals. L’acti-
vitat forma part de la Setmana 
de la Solidaritat que duen a 
terme aquesta setmana dife-
rents escoles d’Igualada.
Durant el matí dels dies 22 i 
23 també està prevista la vi-
sita de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, a tots els cen-
tres del CSSI per fer entrega 
de la tradicional Rosa de Sant 
Jordi als residents, usuaris i 
treballadors.

PORTES
OBERTES

ESCOLES
BRESSOL
MUNICIPALS

DISSABTE, 30 d’ABRIL 

EBM LA LLUNA
EBM LA ROSELLA

EBM L’ESPÍGOL

PREINSCRIPCIÓ DEL
2 AL 13 DE MAIG



IVET PONS,
Directora de l’ Institut YvettePons
@YvettePons

CARLES ECOLANO

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

                      ORIOL AMAT @oriolamat
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat 

(UPF Barcelona School of Management).

ÀURIA, UN NOM PER EXPLICAR-HO TOT

Demanen a les CCAA que retallin més, pero elles i els 
ajuntaments són els que més sacrificis han fet

MIQUEL ROIG @miquelroig  
Periodista. Corresponsal d’Expansión.
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C. Escolano L. PINYOLI. Pons

D
e l’any 2007 al 2014 moltes em·
preses es van veure afectades per 
la dificultat de poder accedir al 
crèdit bancari, fet que va obligar 

a moltes empreses a reestructurarse o inclús 
haver de tancar.
El crowdlending, o préstecs directes a peti·
tes i mitjanes empreses, és una alternativa al 
finançament bancari per a les empreses que 
volen diversificar les seves fonts de finança·
ment externes i així, no dependre únicament 
de la banca, amb el perill que això implica en 
una situació de crisi financera.
Les petites i mitjanes empreses sempre han 
tingut molts problemes per obtenir finança·
ment i la banca no ofereix sempre la millor 
solució i molt poca flexibilitat respecte a les 
condicions de finançament com les comis·
sions per cancel·lació anticipada, falta de 
transparència en les tarifes de gestió, termi·
nis molt llargs i incerts de la sol·licitud, ga·

ranties insuficients, dificultat d’aconseguir 
finançament en altres bancs…
Aprofitant les noves tecnologies el crowdlen·
ding va sorgir com una nova alternativa que 
ofereix a les empreses una nova font externa 
de finançament independent de la banca i als 
inversors una nova alternativa d’inversió en 
empreses amb un impacte social positiu i di·
recte sobre el teixit empresarial del país, més 
del 95%,  formant part del creixement de les 
petites i mitjanes empreses.
Les principals diferències entre un préstec a 
través de la banca o un préstec a través del 
crowdlending són l’agilitat, la transparència, 
millors condicions i menys costos vinculats 
al préstec.
Aquesta nova alternativa és fruit de l’ús de 
les noves tecnologies per canviar el  sector 
financer del país, que fins ara semblava ina·
movible, i obligant als grans bancs a canviar 
les seves estratègies.  

CARLES ESCOLANO.  Empresari Arboribus
@sportillolex

QUÉ ÉS EL CROWDLENDING

LAURA PINYOLIVET PONS

LA IMATGE ÉS LA 
TEVA MARCA 
PERSONAL 
I PROFESSIONAL

A Àuria sabem 
multiplicar 

les singularitats en 
altes capacitats

À
uria Grup, l’entitat que aglutina la 
Fundació Privada Àuria, el centre es·
pecial de treball Taller Àuria Coope·
rativa, marques pròpies com Àuria 

Cosmètics i cooperatives de segon grau, com 
Gustauria o Àuria Empresa d’Inserció,  estem 
d’enhorabona. Som a punt de llançar una nova 
imatge de marca que projecti el lideratge de la 
nostra entitat com a empresa social capdavan·
tera al  conjunt de la comarca i a la Catalunya 
central. 

Després d’anys emprant les sigles per identi·
ficar les nostres empreses, fa uns mesos vam 
començar un procés per fonamentar la nostra 
identitat en Àuria, un nom bonic que significa, 
ni més ni menys, que una cosa és bona, pre·
ciosa. La nostra missió és àuria perquè tenim 
la vocació de transformar l’entorn social, fer 
participar de la ciutadania col·lectius de perso·
nes amb discapacitat o en risc d’exclusió social, 
treballar per la igualtat d’oportunitats.

Ho fem amb la voluntat de  teixir complici·
tats, compromisos, projectes. És un repte am·
biciós i ens valem de la força motora i tenaç 

dels centenars de persones que  fem  Àuria. Per 
això, aquesta identificació amb la nova marca 
s’ha bastit des de la convicció que cada persona 
és un vot, una mirada diferent. En aquests últims 
mesos, hem viscut un procés de participació i re·
collida de propostes sobre com havia de ser el 
color del nostre nou logo. Després, les vam posar 
a votació: set colors, que mostraven una paleta 
de blaus, malves, verds i vermell.

Al final, després d’un procés obert de votacions, 
n’ha sortit escollit el vermell. Un vermell vivaç, 
enèrgic i decidit per emprendre una nova etapa 
amb aquest nom, Àuria, que ho explica tot. 

Les empreses, les marques, es construeixen sobre 
valors que projecten  identitats fortes, sòlides, 
que, alhora, han de ser flexibles i modulables als 
nous temps. Una identitat que explica qui ets, 
com ets, com conceps el món. No podia ser d’al·
tra manera: a Àuria sabem multiplicar les singu·
laritats en altes capacitats. Per això, propulsem 
aquest canvi radical des d’una implicació col·
lectiva. La nostra empresa rau en aquest compro·
mís ferm: persones obstinades en construir un 
futur millor.  

 El Crowdlending, 
finançament alternatiu 
per a la petita i mitjana 

empresa

El déficit de 2015 fue 5%. Este Gob en funciones no 
puede (por estar en funciones y por escaños) tomar 

medidas para bajar al 2.8% en 2016

E
n la vida en general el nostre aspecte és 
la targeta de presentació que ensenyem 
en el primer contacte amb les persones. 
És molt important ja que reflecteix la 

teva personalitat i és la primera impressió que 
els altres  perceben de tu. Hem de saber que el 
primer pensament  que rebem d’algú queda 
gravat en el subconscient en forma de reflex i 
cada vegada que pensem en aquella persona el 
reflex reacciona i el primer que ens imaginem és 
la primera impressió que ens vam endur quan 
la vam conèixer.
Està demostrat que el 79% de les decisions que 
prenem estan motivades pel que veiem i que ens 
fa formar una opinió negativa o positiva de les 
persones.
D’aquí la coneguda frase “Una imatge val més 
que mil paraules”, doncs la vista sempre va per 
davant que l’oïda.
Per aquest motiu factors com el pentinat, una 
pell cuidada i neta, un maquillatge subtil, unes 
mans polides, la vestimenta, la manera de pre·
sentar·se, el to de veu i la manera de compor·
tar·se, en poques paraules, el llenguatge verbal i 
corporal, adquireixen gran rellevància en l’àm·
bit professional per aconseguir un reflex en el 
subconscient dels superiors a l’hora de selecci·
onar al personal.
Dit això, no vol dir que tothom haguem de tenir 
una imatge sòbria i convencional. Des de el meu 
punt de vista hem de mantenir el nostre propi 
estil i personalitat i adaptar·lo al treball que vo·
lem desenvolupar, doncs no és igual la imatge 
d’una persona que es dediqui a la moda, que la 
d’un advocat o un oficinista: el protocol de cada 
professió requereix una imatge diferent. Però sí 
que en qualsevol dels casos és fonamental la hi·
giene personal i no descuidar l’aparença, cabell 
net i arreglat, igual que les mans i la pell, doncs 
la deixadesa personal pot fer pensar en un baix 
rendiment i falta d’interès laboral .
Finalment aquesta és una pinzellada de la im·
portància de la imatge en el món professional, 
en la vida en general i per la convivència amb 
els altres, però no hem d’oblidar que l’èxit, el 
poder, la visibilitat, el reconeixement i el creixe·
ment d’una empresa s’aconsegueix amb la  per·
severança, actitud , creient en un mateix i amb 
la dedicació.  

Las previsiones económicas empeoran pero las Bolsas suben. 
Para meditar

LAURA PINYOL.  Cap de comunicació ÀuriaGrup
@laurapinyol

L’èxit, el poder, la visibilitat, el 
reconeixement i el creixement 
d’una empresa s’aconsegueix 
amb la  perseverança, actitud, 
creient en un mateix i amb la 
dedicació.
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VadeFoodies és una as-
sociació creada per 
diversos establiments 

amb l’objectiu inicial d’orga-
nitzar petits actes gastronò-
mics per als seus clients més 
habituals, tot i que en poc 
temps el seu públic ha anat 
creixent fins arribar a un àm-
bit comarcal i també més enllà 
dels límits de l’Anoia. El grup 
que està constituït per l’Anna 
Santos i la Montse Santos, del 
Vinnart; el Joan Fontanella i 
l’Aina Fontanella, del Bitok; el 
Cinto Llanas, de la botiga Sant 
Magí 44; i el Xavi Alcoberro, de 
la Carnisseria Gual; tots ells són 
uns apassionats de la gastro-
nomia, des d’una primera tro-
bada es van proposar de pro-
moure l’activitat gastronòmica 
a la ciutat d’Igualada, tal i com 
ha estat per a aquesta ocasió el 
VadeMercat, la primera Nit de 
tapes del Mercat de la Masuca, 
celebrada el passat dissabte 16 
d’abril. Tanmateix, aquest es-
deveniment gastronòmic no 
ha estat del tot una estrena per 
a l’associació: el passat 27 de 
juny, ja van organitzar el Va-
deFoodies, el primer festival de 
Tendències  gastronòmiques,  
una gran experiència pionera 
a l’Estat. I, de resultes d’aquell 
èxit, fa dies que se n’està pre-
parant la segona edició, per als 
propers 1 i 2 de juliol, a les ma-
teixes dependències del Museu 
de la Pell i amb unes quantes 
novetats. De retruc, també val 
a dir que, des dels seus inicis 
aquesta associació també ha 
anat organitzant altres esde-
veniments gastronòmics d’un 
caire –potser- més familiar, 
com és el cas del   VadeFormat-

A propòsit de l’èxit de VadeMercat, altrament “Nit de Tapes” 
al Mercat de la Masuca

ges, el VadeGaroines o el Vade-
Llaunes, entre d’altres.
Des d’un primer moment, 
l’associació ha comptat amb 
el total suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada, tal i com va 
succeir en l’organització del 
primer Vadefoodies. I, és en 
aquest sentit que, en paraules 
dels membres de l’associació 
tots ells sempre restaran agra-
ïts a la persona del que havia 
estat primer tinent d’alcalde 
i regidor  d’Entorn i Promo-
ció Cultural, de l’Ajuntament 
d’Igualada, el tristament des-
aparegut Josep Miserachs; el 
qual des de la primera propos-
ta d’actuació va confiar plena-
ment amb el projecte d’aquests 
incondicionals del món de la 
gastronomia. D’aleshores ençà, 
l’Ajuntament no ha escatimat 
cap esforç per a facilitar la con-
tinuïtat de successius  esdeve-
niments, tant pel que fa refe-
rencia a la celebració d’aquest 
VadeMercat com a per a la se-
gona edició del VadeFoodies.
Quan al VadeMercat, aquest va 
ser organitzar conjuntament 
amb l’Associació de paradis-
tes del Mercat de La Masuca i 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
la finalitat d’impulsar i donar 
més vida al mercat, i també 
en la línia d’aconseguir que 
persones que no n’eren clients 
habituals o bé ni tan sols el 
coneixien participessin de la 
percepció que La Masuca és 
un mercat actiu, amb un meri-
tori pols vital, i el que és més: 
un mercat plenament assor-
tit de tota mena de productes 
de proximitat i d’una elevada 
qualitat. Amb les dades a la 
mà, s’estima, doncs, que per a 
aquesta edició del VadeMercat 
hi van concórrer unes tres mil 
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persones, una xifra plausible-
ment encomiable que certifica 
que meritòriament es va fer re-
alitat l’objectiu principal. Em-
però, els membres de l’Associ-
ació admeten que hi ha algunes 
coses a millorar d’aquesta Nit 
de tapes; aspectes i situacions 
que per a una primera edició 
són difícils de preveure, com 
és el cas que la majoria de gent 
–des de la suposició que aviat 
s’acabessin les tapes- s’hi per-
sonés tot just obrir, ocasionant 
unes llargues cues al decurs de 
les dues primeres hores. Això 
no obstant, a pesar d’aquesta 
eventualitat, tothom es mos-
trava molt satisfet pel fantàstic 
reclam popular i el conseqüent 
èxit amb què –hora rere hora- 
anava guanyant punts el Vade-
Mercat.
I, al capdavall, la generosa, 
amable i completa participa-
ció i dedicació de tots els pa-
radistes a l’hora d’elaborar i 
cuinar tantíssimes tapes –les 
suficients per a servir i cobrir 

totes les demandes de tiquets 
venuts- va permetre que tots 
els assistents poguessin em-
briagar-se amb les aromes que 
deixava anar aquella rica i va-
riadíssima exposició de colors, 
formes i dissenys d’unes tapes 
de suma qualitat, preparades 
totes amb un toc altament 
original i creatiu. Més en-
llà d’observar, de part de tots 
els visitants, el plaer del tast i 
l’assaboriment d’aquestes ex-
quisideses, l’ambient de festa 
i alegria ho envaïa tot fins a 

l’extrem d’aconseguir que La 
Masuca pogués lluir les seves 
millors gales, amb uns paradis-
tes que no van tardar a veure 
plausiblement lloat el seu es-
forç. Paral·lelament, les acredi-
tades associacions convidades 
a aquest festeig gastronòmic, 
així com la sobrada categoria 
dels espectacles que hi havia a 
l’exterior, també van sumar-se 
amb les seves aportacions a 
què aquesta primera “Nit de 
tapes” fos tot una memorable 
nit de festa major. 



VILAFRANCA / LA VEU 

P romoguda per la Fun-
dació CIRCE, Centro 
de Investigación de 

Recursos y Consumos Ener-
géticos, amb seu a Zaragoza, 
la visita s’inscriu en el marc 
del projecte “Up and running” 
que busca saber perquè no 
s’utilitzen les restes de poda 
provinents de l’activitat agrí-
cola, i oferir conèixer projectes 
que funcionin per tal de poder 
adaptar-los a les diferents rea-
litats de les zones productives  

Tècnics de set països europeus visiten 
el Penedès pel projecte Vinyes per Calor

dels països participants amb 
la intenció de buscar les  claus 
que fan possible l’èxit en zones 
com per exemple el Penedès. A 
nivell europeu han trobat uns 
18 experiències d’èxit amb la 
utilització de restes de poda 
per crear energia.
Els participants, responsables 
de centres de recerca i d’orga-
nitzacions agràries d’abast na-
cional de Portugal, Itàlia, Grè-
cia, França, Croàcia i Ucraïna, 
a més de l’ Aragó, s’han inte-
ressat per les diferents  ma-
neres d’aprofitar les restes de 
poda i veure com s’articulen 
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les ajudes tant d’institucions 
locals com d’Europa.
Des de Nou Verd, Ton Grau 
va explicar el projecte que es 
fa a Vilafranca i al Penedès, 
amb la participació de Covi-
des i de caves Vilarnau, mos-
trant que és possible un pro-
jecte d’aprofitament de restes 
agrícoles per produir energia, 
i on tothom hi guanya. Jordi 
Cuyàs, coordinador de Vinyes 
per Calor, va remarcar la im-
portància d’aquest projecte 
per valoritzar la poda agrícola, 
que tradicionalment no s’ha 
reconegut.
Precisament des de Vilarnau, 
el seu gerent Damià Deàs des-
tacava que és un projecte que 
està funcionant molt bé. Una 
proposta que aposta per la 
sostenibilitat ambiental, però 
també econòmica i que ha 
sabut sumar esforços públics 
i privats amb un paper im-
portant de l’Ajuntament de 
Vilafranca. Des de Vilarnau 
remarquen que han elimi-
nat completament el consum 
de combustibles fòssils, amb 
la utilització de les restes de 
poda.
Després de conèixer les línies 
bàsiques del projecte vinyes 
per calor, els participants en 
aquesta visita van poder com-
provar a les instal·lacions de 
Vilarnau el funcionament de 
la caldera de biomassa que 
funciona amb les restes de la 
poda, i també es van acostar 
a una vinya per observar com 
funcionaven les màquines de 
recollida sobre el terreny, a 
més de visitar el Districte de 
Calor de La Girada a Vilafran-
ca del Penedès.

Cubelles commemora 
120 anys del naixement 
de Charlie Rivel

CUBELLES / LA VEU 

D emà, Diada de Sant 
Jordi, Cubelles com-
memorarà el 120è 

aniversari del naixement del 
seu fill il·lustre Josep Andreu 
Laserre, més conegut com 
Charlie Rivel. El pallasso ca-
talà més universal serà recor-
dat a la seva vila natal amb un 
ampli programa d’actes que 
compta amb la col·laboració 
d’entitats de fora del muni-
cipi que han volgut sumar-se 
a la celebració, com Fem+C-
hapeau de Sant Pere de Ribes 
o l’escola de circ Saltimbanqui 
de Vilanova i la Geltrú.
La regidora de Cultura de 
Cubelles, Ester Pérez, desta-
ca “la importància del treball 
transversal a la comarca” per 
la difusió pública de la figura 
de Charlie Rivel, així com la 
col·laboració rebuda per en-
titats, associacions i col·lectius 
de dins i fora del municipi 
per a la celebració de l’efe-
mèride, que s’estendrà del 21 
al 30 d’abril, malgrat el gruix 
de l’activitat es concentrarà la 
Diada de Sant Jordi”.
Durant el dia de demà, a la 

plaça del Castell hi haurà una 
Jornada de Portes Obertes de 
l’Exposició Permanent del Pa-
llasso Charlie Rivel. A les 11.30 
h, a la mateixa plaça, hi haurà 
un l’espectacle de titelles “El 
Drac i el petit Jordi”, presen-
tat per la titella d’en Charlie 
Rivel. A la tarda, A les 16.30 
h, davant de la Biblioteca Mu-
nicipal Mossèn Joan Avinyó, 
cont-contes i animació infan-
til especial Charlie Rivel amb 
Estrella i els Contes i el grup 
Ànima de Borinot. A les 17.30 
h, a la plaça de la Font, Taller 
de labors Charlie Rivel a càrrec 
de Labors de Cubelles i Pun-
taires Cubellenques. I a les 18 
h, també a la plaça del Castell, 
Taller d’Imitadors de Charlie 
Rivel i activitats infantils.

El músic Akira Inoue 
homenatja Pau Casals

EL VENDRELL / LA VEU 

L ’abril de 1961 Pau Ca-
sals va visitar el Japó. 
L’impacte cultural i es-

piritual d’aquell viatge va ser 
molt gran. 55 anys després, 
del Japó arriba un tribut a Pau 
Casals, de la mà de la cançó 
popular catalana que ell va 
popularitzar com un himne 
de pau i llibertat que traspassa 
fronteres. El geni musical i els 
ideals pacifistes que defensava 
Pau Casals van ser compartits 
per molts joves japonesos. En-
tre ells, el brillant violoncelista 
Yoritoyo Inoue (1912-1996), 
que havia estat enviat al camp 
de batalla durant la II Guerra 
Mundial, i retingut durant tres 
anys a la URSS. Després de la 
trobada amb Pau Casals va 
transmetre la seva música i el 
seu missatge a les noves gene-
racions, per tot el país.
El seu fill, Akira Inoue, ha im-
pulsat el projecte “Renga-El 

cant dels ocells”. En el “renga”, 
un tipus de poesia col·labo-
rativa, cada autor afegeix un 
fragment a un poema. Em-
prant “El cant dels ocells” com 
l’inici d’un gran poema, Akira 
Inoue ha convidat a músics de 
diverses especialitats, a fer les 
seves pròpies interpretacions 
de la melodia, establint un di-
àleg musical enriquidor que 
connecta pobles i cultures. “El 
cant dels ocells” ha estat inter-
pretat a tot el Japó, incloent la 
zona devastada per l’accident, 
el terratrèmol i el tsunami de 
2011, en concerts i tallers. Més 
de 35 artistes, des d’intèrprets 
d’instruments tradicionals ja-
ponesos a experts en música 
clàssica europea s’han afegit al 
projecte.

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)
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MONTBUI / LA VEU 

A vui divendres a partir 
de les vuit del vespre 
tindrà lloc a la Sala 

de Petit Format Mont-Àgora 
la projecció del melodrama 
històric Sunset Song, la pri-
mera de les projeccions em-
marcades en el Festival Inter-
nacional de Cinema d’Autor 
de Barcelona (D’A). Cinemes 
Mont-Àgora és una de les 
seus del D’A, un prestigiós 
festival que començarà amb 
la projecció d’aquest film, 
obra del director britànnic 
Terence David. Sunset Song es 
podrà veure en Versió Origi-
nal Subtitulada en Espanyol 
(VOSE), i el preu de l’entrada 
serà de 4’80 euros (que és el 
preu fixat per a totes les pel-
lícules emmarcades en aquest 

festival).
El D’A, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelo-
na, amplia l’abast de la seva 
difusió més enllà de la ciutat 
de Barcelona, incorporant 

set seus a diferents localitats 
catalanes: Berga, Girona, El 
Prat de Llobregat, Terrassa, 
Vilafranca, Vic i Santa Mar-
garida de Montbui. Aquestes 
seus del D’A, entre elles Cine-

Cinemes Mont-Àgora, acull des d’avui divendres 
el millor cinema d’autor, amb el festival “D’A”

mes Mont-Àgora, projectaran 
una selecció d’algunes de les 
millors pel·lícules del festival 
simultàniament a la sisena 
edició del festival.
Així, a més de la inicial Sunset 
Song, les projeccions continu-
aran el dimarts 26 d’abril a 
les set de la tarda amb el film 
francès 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. El dimecres 27 d’abril, 
també a les set la tarda, es pro-
jectarà Taklub, dirigida pel fi-
lipí Brillante Mendoza. Retrat 
dels efectes del tifó Haiyan, 
que va arrassar les Filipines a 
finals de 2013.
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. 
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 mi-
llor cinema de terror, amb un 
film inquietant i angoixant. 
El Festival Internacional de 
Cinema d’Autor de Barcelona 
(D’A) és un dels festivals de 
cinema d’autor de referèn-
cia a nivell català i estatal, i 
compta en aquesta sisena edi-
ció amb 70 llargmetratges, de 
23 països diferents. Durant la 
passada edició va rebre a les 
diferents sales de projecció 
11.000 espectadors.

MONTBUI / LA VEU 

A quest divendres a 
partir de les set de la 
tarda tindrà lloc a la 

Sala Auditori de Mont-Àgora 
el recital-homenatge musical 
“Gabriel i les seves vivències”. El 
concert vol ser un “homenatge 
per al record”, amb en Gabriel 
Carreño, un dels músics ano-
iencs més coneguts de les darre-
res dècades. El concert “Gabriel 
i les seves vivències” vol ser un 
autèntic homenatge a algunes 
de les persones que van acom-
panyar en Gabriel, en tota la 
seva trajectòria musical. 
No hi faltaran alguns dels mú-
sics i cantants amb els quals va 
compartir escenaris ni tampoc 
algunes de les persones que han 
acompanyat en Gabriel Car-
reño durant tot aquest camí. 
Entre els cantants, hi seran Jack 
Carmelo (Orquestra Merave-
lla), Francis (Orquestra Rosale-
da), Gabi (Cotton Club), Sheila 
(cantant i professora de cant), 
Juan (Doble Perfil), Teresa 
(Grupo Hali), Ramon (Orques-
tra Windsor), Tere (Orquestra 
Aquarama) i Josep Maria Oriol. 
Com a músics no hi faltaran 
Jaume Cunilles –pianista Or-
questa Triunfal-, compositor 
de “La Plaça del Diamant” i de 
sèries de televisió. 
També hi serà Juan Diego Gra-
nados, trompetista i professor 

del Conservatori d’Igualada. 
Pedro Cuadras (pianista i trom-
petista del Grup Harle’ms), Jor-
di Gabarró (bateria i percusio-
nista), David Moyes (pianista 
i teclats Grup Liberty), Angel 
Morales (percusionista), entre 
molts d’altres. Els Trobadors de 
l’Anoia, el grup de rondalla del 
qual forma part actualment en 
Gabriel Carreño també tindrà 
un gran protagonisme en l’ho-
menatge.
Des dels seus inicis amb l’Or-
questra Windsor, passant pel 
grup “Los Comodines”, l’Or-
questa Triunfal. A continuación 
fundaria el grup “Doble Veu”, 
amb el qual va amenitzar múl-
tiples activitats per tot arreu. I 
durant els darrers anys va ser 
també un dels grans impulsors 
de la Rondalla Nova Unió. Del 
mateix esperit popular de la 
rondalla, ha nascut durant els 
darrers mesos el projecte de “Els 
Trobadors de l’Anoia”, grup que 
continua difonent la música 
tradicional i popular, mante-
nint l’essència de la música de 
rondalla.
S’espera una gran assistència de 
persones vinculades al món de 
la música, tenint en compte la 
dilatada trajectòria de Gabriel 
Carreño.  El concert-home-
natge és gratuït, i compta amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Montbui a través de la regido-
ria de Cultura.

Concert-homenatge a 
Gabriel Carreño

MONTBUI / LA VEU 

Durant dijous, diven-
dres d’aquesta set-
mana i dilluns de la 

setmana que ve finalitzaran 
les obres d’ubicació de tres 
passos elevats a la mont-
buienca Carretera de Valls. 
L’objectiu d’aquestes obres 
és millorar la seguretat de 
vehicles i vianants, a la prin-
cipal artèria de circulació de 
Montbui. Tenint en compte 
que més de 10.000 vehicles 
Les principals afectacions 

tindran lloc el dia 21 –di-
jous- en els laterals de la 
carretera, a l’alçada dels nú-
meros 78-89. El divendres 
22 s’actuarà en el tronc cen-
tral de la Carretera de Valls, 
i s’habilitaran desviaments 
per Can Passanals en sentit 
Valls. 

Dilluns, cal planificar amb 
més antelació els desplaça-
ments 
El dia més complicat pro-
met ser el dilluns 25, ja que 
l’actuació es durà a terme a 
la carretera de Valls, roton-

da, a l’alçada del número 2. 
En aquest punt es tallarà de 
forma completa la carrete-
ra, i aquest fet comportarà 
l’anul·lació de les parades 
de transport públic. Es pre-
veuen retards i congestión 
circulatòria, especialment 
a les hores punta. Des de 
l’Ajuntament de Montbui es 
demana comprensió als ve-
ïns i se’ls recomana la màxi-
ma col·laboració, planificant 
i fent les seves rutes vers els 
llocs de treball o centres es-
colars, amb la màxima ante-
lació possible. 

Importants obres a la carretera de 
Valls: es preveuen incidències 
importants de trànsit
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A quest dissabte tindrà 
lloc a Montbui una de 
les jornades més es-

pecials de l’any : la celebració 
del Dia de la Rosa i el Llibre, 
Sant Jordi. Com és costum, 
el Boulevard, MontMercat i 
els principals carrers del mu-
nicipi s’ompliran amb para-
detes on es podran trobar els 
regals adequats per a l’ocasió, 
roses de diferent forma, preu 
i naturalesa, i també paradetes 
de llibres. Enguany la festivi-
tat cau en dissabte, un fet que 
facilitarà un major moviment 
de persones, tenint en comp-
te la celebració del tradicional 
MontMercat comercial dels 
dissabtes a la pèrgola del Pas-
seig Torrent Torres. 

I dissabte, per Sant Jordi, a la 
Biblioteca Mont-Àgora, Ta-
ller d’Scrapbooking 
Aquest dissabte, a la Bibliote-
ca Mont-Àgora, i per celebrar 
Sant Jordi, es durà a terme un 
taller familiar d’ « scrapbo-
oking », a càrrec de Sara Ber-
gantiño. L’activitat consistirà a 
realitzar una bonica i original 
caixa amb sorpresa. El taller, 
amb places limitades, comen-
çarà a les 12 del migdia.

Ha finalitzat el Taller de Cal-
ligrafia Recreativa
Dilluns passat va tenir lloc la 
tercera i darrera sessió del Ta-
ller de Cal·ligrafia Recreativa 
organitzada per la Biblioteca 

Mont-Àgora i que ha anat a 
càrrec del Dr. Jaume Vizcar-
ra, un dels millors experts en 
l’especialitat cal·ligràfica de 
casa nostra. El curs, en el qual 
hi han pres part una desena 
de persones, ha permet am-
pliar coneixements i tècniques 
d’aquesta matèria als assis-
tents, que han pogut fer les 
seves pròpies representacions 
cal·ligràfiques, utilitzant les 
tècniques apreses.

Lectura al carrer, avui diven-
dres, amb els centres educa-
tius de Montbui 
Aquest divendres a partir de 
les 9 del matí tindrà lloc una 
matinal de “Lectura al Carrer”, 
a càrrec de diferents escolars, 
estudiants, mentres, profes-
sors, educadors i lectors diver-
sos de Montbui. La trobada es 
farà si el temps ho permet a la 
Plaça de l’Ajuntament. En cas 
de mal temps es traslladaria 
a Mont-Àgora. La jornada de 
lectura al carrer enguany es 
durà a terme un dia abans de 
la celebració de Sant Jordi, te-
nint en compte que la festivi-
tat cau en dissabte en aquesta 
ocasió. Com és costum, es po-
dran escoltar nombrosos po-
emas, contes i composicions 
literàries, amb la voluntat de 
fomentar el gust per la lectu-
ra i fomentar la difusió cultu-
ral. L’activitat és organitzada 
per la regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament de Montbui, 
amb la col·laboració dels cen-
tres educatius del municipi.

Sant Jordi amb roses i 
llibres a Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Aquest diumenge a partir de 
dos quarts de 12 del migdia tin-
drà lloc la 21a Festa de la Bici-
cleta de Montbui. Per sisè any 
consecutiu el lloc de concentra-
ció dels participants serà l’espai 
MontMercat.
Entre dos quarts d’onze i un 
quart de dotze del matí es po-
dran fer les inscripcions. La sor-
tida real de la prova es farà a dos 
quarts de 12. Els participants 
podran triar fer un circuit més 
curt on un altre de més llarg.
Cal destacar que hi haurà un 
petit circuit per als més menuts 
i també diferents novetats tam-
bé pensades per a la mainada. 

Des de l’organització es recorda 
que per prendre part a les peda-
lades cal portar casc, de forma 
obligatòria.
Com és costum, durant la 21a 
Festa de la Bicicleta hi haurà 
diferents premis: al participant 
més jove, al més gran, a la mi-
llor disfressa infantil, a la millor 
disfressa adulta, a la bicicleta 
millor engalanada, a la bicicleta 
més antiga, a la bici més diver-
tida i a l’entitat amb més parti-
cipació (amb premis de 200 i de 
100 euros).
L’organització de l’acte anirà 
a càrrec de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Montbui, amb 
la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i Magatzems Faro.

Diumenge, Festa 
de la Bicicleta

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Biblioteca Munici-
pal mossèn Cinto Ver-
daguer de la Pobla de 

Claramunt ja forma part del 
Directori de Biblioteques de 
Catalunya del departament 
de Cultura de la Generalitat. 
Aquesta incorporació suposa-
rà accedir a una sèrie de pres-
tacions que l’administració 
autonòmica ofereix als equi-
paments bibliotecaris estables 
situats en poblacions de fins a 
3.000 habitants.
El dimarts 12 d’abril, a la tar-
da, tècnics del Servei de Bi-
blioteques van visitar l’equi-
pament cultural poblatà i es 
van reunir amb la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament, Es-
ther Touriñán, i amb la bibli-
otecària, Mercè López, per tal 
de parlar extensament sobre 
aquesta qüestió. L’adhesió su-
posarà una sèrie de beneficis 
per als usuaris de la biblioteca 
poblatana i una sèrie de com-
promisos per part de l’Ajunta-
ment.
Pel que fa als serveis que 
s’oferiran, hi haurà la integra-
ció al catàleg col·lectiu auto-
matitzat; carnets d’usuari và-

lids per ser utilitzats a totes les 
biblioteques públiques catala-
nes i accés al servei de préstec 
interbibliotecari. També es 
podrà disposar d’exposicions 
i organitzar activitats de fo-
ment de la lectura i promoció 
de les biblioteques. Es podrà 
accedir als lots que les centrals 
territorials amb fons propis i 
la Central de Préstec posen a 
disposició dels clubs de lectu-
ra de les biblioteques.
Entre els compromisos de 
l’Ajuntament, s’especifica 
que el personal de la biblio-
teca sigui retribuït, nomenat i 
contractat per la pròpia admi-
nistració local i que l’espai re-
uneixi les condicions adients 

La biblioteca de la Pobla s’incorpora 
al Directori de Biblioteques de 
Catalunya de la Generalitat

per a la prestació del servei i 
disposi de mobiliari específic 
per a biblioteques. L’Ajunta-
ment també ha d’assumir els 
costos del manteniment ge-
neral de les instal·lacions, de 
l’equipament informàtic i dels 
subministraments. A més, 
es compromet a destinar un 
pressupost mínim anual de 
1.000 € per al manteniment 
de la col·lecció i de 300 € per 
a l’organització d’activitats 
de foment de la lectura. Totes 
aquestes actuacions ja les por-
ta a terme l’administració lo-
cal. Actualment, formen part 
del Directori de Biblioteques 
més de 860 equipaments d’ar-
reu de Catalunya. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt 
organitzarà, amb mo-
tiu de la diada de Sant 

Jordi, diverses activitats. El di-
vendres 22 d’abril, al matí, la 
companyia Blue Mango oferi-
rà diverses representacions en 
anglès a l’escola Maria Borés. 
Per als nens i nenes d’educa-
ció infantil, cicle inicial i tercer 
representaran l’obra Jack and 
the beanstalk i per als de quart 
i cicle superior, Tales from 
Ireland. A la tarda, al pati, hi 
haurà parades amb els treballs 
manuals realitzats pels alum-
nes relacionats amb la diada.  
A la Llar d’Infants Munici-
pal Sol Solet, el divendres 22 
d’abril, al llarg del matí, les 
educadores explicaran a la 
quitxalla la llegenda de Sant 
Jordi amb titelles. 
Els infants faran una rosa i es 
compraran llibres nous per 

al centre. Aquestes activitats 
s’organitzaran des de la regi-
doria d’Educació de l’Ajunta-
ment.
Avui divendres a la Biblioteca 
Mossèn Cinto Verdaguer es 
presentarà el llibre de la lin-
güista masquefina M. Carme 
Junyent Escoles a la Frontera. 
L’acte tindrà lloc a les 7 de la 
tarda. La presentació anirà a 
càrrec de la poblatana Mar-
ta Bartrolí i comptarà amb 
la intervenció de l’autora i la 
cloenda de l’alcalde poblatà, 
Santi Broch.
Aquests darrers dies Junyent ja 
ha presentat el seu llibre en di-
verses poblacions anoienques. 
A cavall entre la crònica de 
viatge i la microhistòria local, 
l’escriptora 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.

Activitats del dissabte 23 
d’abril
El mateix dia de la diada de 
Sant Jordi, el dissabte 23, a la 
plaça de l’Ajuntament es fa-
ran diverses activitats. A partir 
de les 9 del matí i durant tot 
el dia, hi haurà una parada de 
venda de llibres i roses, que 
anirà a càrrec de l’Associació 
Cultural Barrufet Roig i que 
comptarà amb el suport de 
l’Ajuntament. 
Entre les 10 del matí i la 1 del 
migdia, l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran vendrà llibres 
de segona mà i a 2/4 d’1 del 
migdia faran una ballada de 
sardanes. A l’Espai Municipal 
de la Gent Gran, de les 10 del 
matí a les 12 del migdia, es po-
drà veure un recull fotogràfic 
de les activitats de l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran del 
2015 i el 2016. 

Sant Jordi amb novetats a la Pobla 
de Claramunt
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E l passat divendres 15 
d’abril la lingüista 
masquefina M. Carme 

Junyent va ser a Òdena per 
presentar el seu llibre Escoles 
a la frontera. Primer. Al Saló 
de plens de l’Ajuntament, 
lloc on es va fer la presenta-
ció, va encetar l’acte l’alcalde 
Francisco Guisado i en Josep 
Vicenç Mentre Nogué va fer 
una introducció de l’obra 
de Junyent, definint-la com 
a brutal, com a crònica de 
viatge, estudi demògràfic, 
exemplar gastronòmic, re-
flexió filosòfica, reflexió de 
l’educació,…
L’ensenyament i la mobilitat 
dels seus mestres a la comar-
ca de l’Anoia va ser un dels 
trets que la mateixa autora 
del llibre d’Eumo Editori-
al va destacar, entre molts 
d’altres. En aquesta obra, 
Junyent parla d’Òdena, dels 
municipis de la comarca de 
l’Anoia, i de Catalunya. I hi 
apareix la seva companya de 
viatge, la Montse, la llepafils 

que és sibarita. A l’ obra hi 
apareixen dues-centes perso-
nes de la comarca de l’Ano-
ia, tal com apunta M. Carme 
Junyent, i recorda haver fet 
uns 10.000 quilòmetres per 
obtenir informació per tirar 
endavant aquest projecte. El 
material el va començar a re-
collir l’any 2009, al principi 
de la crisi econòmica.

Carme Junyent presenta a Òdena 
el seu llibre “Escoles a la frontera”

En el cas d’Òdena, la M. Car-
me Junyent va dur en el seu 
dia els resultats del treball al 
mateix Ajuntament del mu-
nicipi i, també va parlar amb 
persones que viuen o vivien 
en el poble. Només cal llegir 
aquest llibre per entrendre el 
què diu, en un cert context, 
Junyent: “L’Anoia és una 
cosa estranya...”.

ÒDENA / LA VEU 

El dissabte 9 d’abril es va 
fer, al Centre Cívic del 
Pla de la Masia d’Òde-

na, un taller de Kimo-Kap 
on hi van participar més de 
30 persones, de diferents in-
drets (Santa Margarita de 
Montbui, Vilanova del camí, 
del nucli, del Pla de la Masia 
i Barri de Sant Pere, i de l’Es-
pelt d’Òdena).
Una de les 3 delegades de 
Catalunya de l’Associació 
Kimo-Kap és la Núria Cor-
rons que aquesta vegada va 
tirar endavant la iniciativa 
amb suport de l’Ajuntament 
d’Òdena.
Per entendre bé la feina de 
l’Associació Kimo-Kap hem 
de saber que es fan gor-
ros-bandanes pels nens que 
estan en tractament oncòlo-
gic; nens de 0-18 anys.
La mateixa Núria i diferents 
voluntàries van dur màquines 
de cosir, material (roba i fils), 
la planxa, per dur a teme 

l’activitat. Majoritàriament 
van ser dones les que hi van 
participar tot i que també 
hi va participar algun home. 
L’alcalde d’òdena Francisco 
uisado també hi va se donar 
suport a la iniciativa. Aques-
ta vegada hi va col·laborar la 
botiga de roba Miró i Torres.
La mateixa Núria Corrons 
fa una valoració molt bona 
d’aquest primer taller cele-
brat a Òdena i diu “va anar 
molt bé, sobretot per la gran 
participació; amb aque-
lla tarda va donar temps 
d’acabar-ne algunes de gor-
res-bandanes i daltres no; vo-
luntàries s’han ofer per aca-
bar aquestes gorres-batanes a 
casa seva”.
El proper taller de Kimo-Kap 
que es realitzarà a Òdena serà 
el dissabte 21 de maig de les 
15.30-20 h al Teatre Centre 
Unió Agrícola. Per apun-
tar-s’hi cal trucar al telèfon 
938017434 (ext. 1203) o fer-
ho a través del correu electrò-
nic odena@odena.cat.

Èxit del taller de
Kimo-Kap celebrat al 
Centre Cívic del Pla de 
la Masia d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

El dissabte 23 d’abril, dia de 
Sant Jordi, es duran a terme 
diferents activitats al muncipi 
d’Òdena. Des de l’Espai Jove 
del nucli i el grup de batucada 
odenenca s’organitzaran di-
ferents activitats, com tallers 
per crear punts de llibre, tite-
lles de Sant Jordi, Espai Wii, 
roses de paper, també hi hau-

rà jocs tradicionals. A les 11 
del matí i a les 17 h hi haurà 
un rondallaire i es podrà anar 
a ballar  a les 13.30 h i a les 
18.30 h. Això serà a l’Espai 
Cultural i Recreatiu.
D’altra banda, al Teatre cen-
tre Unió Agrícola el mateix 
dia de Sant jordi, al matí de 
les 10.30 h-14 h i a la tarda de 
les 17-20 h, i adreçada a nens 
i nenes de 3 fins a 12 anys, es 

farà una recaptació de fons 
pel projecte de batucada 
d’Òdena.
I, també en motiu de la Dia-
da de Sant Jordi, el divendres 
22 d’abril, de les 9.00 fins les 
19 h, es muntarà una parada 
de llibres i roses davant de la 
porta de l’església Sant Pere 
Apòstol. Aquesta activitat 
s’organitza des de l’AMPA de 
l’Escola Castell d’Òdena.

Activitats per Sant Jordi a Òdena

Francisco Guisado, Carme Junent i Josep V. Mestre. /

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Fotografies d’unes pedres de 
colors que tenen una història 
molt especial al darrera. La Sala 
Municipal d’Exposicions de la 
Pobla de Claramunt acull, des 
del diumenge 17 d’abril i fins l’1 
de maig, la col·lecció que porta 
per títol “Les pedres insòlites” 
de la Sandra Morera, en què es 
barregen dues arts: la pintura i 
la fotografia.
Les pedres pintades són obra de 

la Sandra, una noia que pateix 
paràlisi cerebral, i l’autora de 
les fotografies és la seva mare, 
l’Anna Vila. La inauguració de 
la mostra va anar a càrrec de 
l’alcalde, Santi Broch. Durant 
la l’acte, l’Anna va projectar al-
gunes de les pedres pintades per 
la seva filla, acompanyades dels 
breus poemes (haikús) que va 
recitar el poeta Feliu Formosa. 
De fet, aquesta combinació es 
troba en l’edició d’un llibre que 
porta per títol La pedra insòlita.

Amb aquesta exposició, obrir 
la porta de la Sala Municipal 
suposa endisar-se en un món 
màgic en el qual les pedres pre-
nen vida a través dels colors i 
són un vincle de comunicació 
de la seva creadora, la Sandra. 
Per això, aquesta mostra és tan 
especial. Darrera de cada pedra 
no només hi ha treball i un es-
forç sinó que hi ha una història. 
Val la pena dedicar una estona 
per passar per l’espai cultural 
poblatà i contemplar les creaci-

ons d’aquesta noia a través de la 
fotografia, que també hi juga un 
paper molt important.
La mostra l’organitza la regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament. 

El món màgic de les pedres de colors 
de la Sandra Morera

L’horari de visites és de dilluns a 
dissabte, de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre, i els diumenges, de 
les 12 a les 2 del migdia. 
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T ant Vilanova Comerç 
com Els Cabrons de 
Vilanova del Camí 

han coincidit a valorar amb 
satisfacció la diada que van 
compartir el passat dissabte, 
a la plaça del Mercat. El bon 
temps va acompanyar tots els 
actes. A més la doble proposta 
de la Fira de la Primavera i el 
II Dia del Cabró va permetre 
a comerciants i diables sumar 
esforços i retroalimentar la re-
compensa, tant pel que fa al 
nombre de visitants com de 
potencials clients. 
Jordi Vilarrubias, president de 
Vilanova Comerç, ha destacat 
la bona afluència de públic i 
ha fet una positiva valoració 
comercial, ja que tot i que les 
vendes han variat, depenent 
dels productes, en el balanç 
conjunt tots els comerciants 

han vist amb bons ulls tenir 
una nova oportunitat de pro-
moció i màrqueting.
Bàsicament totes les parades 
de la Fira eren de comerços 
que ja solen participar en 
aquest tipus d’esdeveniments. 
Fins i tot hi va haver alguns 
que no van anar a vendre, sinó 
que només pretenien a donar 
a conèixer el producte en el 
marc d’aquest aparador.
Des de l’Associació “Els Ca-
brons” de Vilanova del Camí 
han fet també una valoració 
molt satisfactòria del II Dia 
del Cabró. El president, José 
Maria Caldito, ha destacat que 
durant tot el dia hi va haver 
molta gent a la plaça i que els 
tallers infantils van funcionar 
força bé; uns noranta cinc 
nens van participar-hi fent 
màscares i forques. 
Caldito també compartia la 
gran alegria per una festa “in-

Satisfacció a Vilanova Comerç i Els 
Cabrons per la diada de fira i foc

creïble” i donava les gràcies a 
Vilanova Comerç, als pares 
i mares dels Petits Cabrons i 
diables que van organitzar els 
Tallers Infantils, als grups que 
van participar a la tabalada: 
Diabolics Musics de Sant Boi, 
Diables Kabra d’Hospitalet 
de Llobregat, Tabalers de Sar-
rià, Pixafocs i Cagaspurnes de 
Masquefa i Ssstrepits de Vi-
lassar de Mar, així com als di-
ables que van fer un correfoc 
amb força participació i que 
van treballar durant tot el dia i 
al dj de la nit”. 
També donaven les gràcies des 
de l’entitat a les escoles Joan 
Maragall i Pompeu Fabra per 
aconseguir fer arribar la tradi-
ció del foc als més petits. I no 
oblidaven els col·laboradors 
que han fet possible la festa i 
el suport de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A les portes de la diada 
de Sant Jordi, Vilano-
va del Camí té prepa-

rades diferents activitats per a 
la celebració. La diada s’escau 
en dissabte, amb la qual cosa 
serà força especial aquest any. 
A més, Cultura ha avançat la 
commemoració del Dia de la 
Dansa, que és el 29 d’abril, i 
l’ha fet coincidir amb la festa 
de Sant Jordi.
La plaça del Mercat tornarà 
a ser el centre de l’activitat i 
s’omplirà de parades de llibres 
i roses, aquest dissabte. Una 
dotzena d’entitats han confir-
mat la participació a la festa, 
que segons la regidora de Cul-
tura, Txell Humbert, pot ser 
tota una sorpresa, però de ben 
segur afavoreix la participació 
i la tasca de les  entitats, pel fet 
que sigui un dia festiu.
L’ambient i el bon humor 
també està garantit amb un 
espectacle familiar. A 2/4 de 
12 del migdia la companyia 
“El pot petit” descarregarà 

“Rialles”. A més, de les 12 a les 
dues del migdia els més petits 
podran participar en un taller 
de manualitats i de maquillat-
ge a càrrec d’Endinsa’t. I cap a 
dos quarts d’una, no hi faltarà 
la tradicional ballada de sar-
danes. 
La diada vilanovina serà esce-
nari per al Dia de la Dansa, i 
és per això que a la tarda s’han 
previst diferents actuacions i 
exhibicions: balls de diferents 
entitats com ara Balls de Saló 
Ainhoa, la Unión Cultural Ex-
tremeña Anoia, Sweet India i 
el Centro Cultural Casa An-
dalucía.
També a la tarda, la diada 
s’obrirà especialment a la cre-
ativitat dels més petits i com ja 
fa uns anys hi haurà el concurs 
de dibuix obert a nens i nenes 
de fins a 12 anys. Els dibui-
xos s’hauran de fer i lliurar a 
la mateixa plaça. Tots tindran 
per berenar melindros amb 
xocolata. 
Tot plegat està organitzat per 
Cultura i la Comissió de Fes-
tes. 

Dansa i Sant Jordi a la 
plaça del Mercat

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l Centre d’Innovació 
Anoia acull durant 
aquest mes d’abril un 

seguit d’activitats per donar 
a conèixer les seves instal·la-
cions així com el seu poten-
cial empresarial i associatiu. 
El darrer dels actes que s’ha 
celebrat en el marc d’aquest 
mes de portes obertes ha es-
tat l’assemblea de l’Associació 
dels polígons dels Plans, que 
va convocar un bon nombre 
d’empresaris i industrials. 
El president de l’associació, 
Ramon Felip, va ser l’encarre-
gat d’obrir l’acte amb la pre-
sentació de l’ordre del dia. La 
Junta va exposar als associats 
els projectes que s’han realit-
zat en el darrer any com la im-
plementació als polígons  de la 
tecnologia 4G LTE, gràcies al 
conveni de col·laboració que 
l’entitat ha signat amb l’em-
presa igualadina Tecnocolor 
TT Telecomunicacions. 
D’altra banda també es va 
donar coneixement als socis 
del servei de control i verifi-
cació d’instal·lacions, que es 
va posar en funcionament el 
passat mes de març. Una vin-
tena d’empreses ja gaudeixen 
d’aquest servei nocturn als 
Polígons dels Plans. 
L’entitat va presentar un pro-

jecte de senyalització dels po-
lígons, que es planteja fer amb 
uns tòtems que mostrarien la 
informació i ubicació de les 
empreses, mitjançant codis 
QR. 
L’Associació també va infor-
mar sobre el procés de creació 
d’un aparcament per a cami-
ons als Polígons dels Plans, un 
projecte que estan treballant 
amb CIMALSA de l’Institut 
Català del Sòl. Aquest espai, 
degudament habilitat i vigilat, 
ofereix una major seguretat 
als conductors que han de fer 
nit als seus vehicles alhora que 
“buida” els polígons de cami-
ons.
El president de l’Associació de 
Polígons dels Plans, Ramon 
Felip, va tancar la sessió convi-

dant els socis a participar acti-
vament de les juntes mensuals 
que s’organitzen per fer un 
seguiment dels projectes que 
es porten a terme. “Tothom és 
ben rebut i tothom pot dir-hi 
la seva”, va concloure Felip.
D’altra banda, encara queden 
algunes activitats pendents 
de realitzar dins aquest mes 
de portes obertes al Centre 
d’Innovació Anoia. El dia 25 
d’abril proposen parlar de la 
fidelització de clients i xarxes 
socials, de deu del matí a una 
del migdia, i el dia 29, amb el 
mateixa horari, la Diada del 
residu sota el títol “Diguem 
d’on vens i et diré qui ets”. 
Ambdues activitats són gra-
tuïtes.

L’Associació de Polígons dels Plans fa 
balanç a l’assemblea de socis

Dol a Montbui per la 
mort del jove Carlos 
Castellana Berrocal

MONTBUI / LA VEU 

D ol a Santa Margari-
da de Montbui per 
la pèrdua, dimarts 

d’aquesta setmana, del jove 
de 21 anys d’edat Carlos Cas-
tellana Berrocal, com a con-
seqüència d’una malaltia de 
la que va ser diagnosticat fa 

molt poc temps. Format a les 
files del San Mauro, Castellana 
va jugar després al Vista Ale-
gre i a la Peña Madridista La 
Tossa de Montbui. Fins el mes 
passat, jugava al CE Anoia de 
Vilanova del Camí. Dimecres, 
el pavelló de Can Passanals es 
va omplir per dir-li el darrer 
adéu.

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
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CAPELLADES / LA VEU 

La primera proposta de 
celebració de Sant Jor-
di ha estat el dimarts, 

al Teatre de La Lliga, amb un 
concert de la Coral de la Re-
sidència Consorts Guasch 
“Veus amigues”.
També el dimarts però a les 
set de la tarda, a la sala d’ac-
tes de la Biblioteca El Safareig, 
el capelladí Pere Mayans ha 
presentat el llibre “Escoles a 
la frontera” de M. Carme Ju-
nyent. L’autora, va estar un 
any i mig voltant per les esco-
les de la comarca, abans d’es-
criure la seva obra.
També a la Biblioteca el dime-
cres 20 d’abril a les sis de la 
tarda es va presentar el llibre 
“Mig adormits” d’Oriol Solà 
i Elisabet Serra, sobre l’hemi-
parèsia.
Dijous, a les 11 al Teatre de La 
Lliga era previst un espectacle 
poètic-musical per a escoles, 
titulat “Verdaguer Art Pro-
ject” a càrrec de la companyia 
WAMP.

També per a escoles serà la 
matinal de contes que tindrà 
com a protagonistes els més 
petits, amb unes sessions de 
contes per als alumnes de P2 
de la llar d’infants Vailets, i 
els alumnes de P3 a P5  de les 
escoles Mare del Diví Pastor i 
Marquès de la Pobla.
El dia 23, l’activitat es concen-
trarà a la Plaça Catalunya amb 
parades de comerços i entitats 
i amb la venda de llibres, ro-
ses i pastissos. Es farà tallers 
familiars, hi haurà un Espai 
Biblioteca amb lectures de 
contes, promocions i signa-
tures de llibres. També es farà 
degustació del vermut de Sant 
Jordi, a càrrec de la Bodega J. 
Torres i Ca l’Angelillo. Cap a 
la una del migdia es farà un 
concert-vermut amb el grup 
Igualada Latin Jazz Band.
Finalment aquest diumenge 
24 d’abril, a l’acabar l’ofici de 
migdia, hi haurà un concert 
de Sant Jordi amb el solista 
i concertista d’orgue Beren-
guer Montserrat, que inter-
pretarà obres de Johan Sebas-
tian Bach.

Capellades celebra Sant 
Jordi amb una setmana 
plena d’activitats

CAPELLADES / LA VEU 

L ’Ajuntament de Cape-
llades continua amb la 
campanya de control 

sanitari de les colònies de gats 
de la vila.
La primera actuació s’ha fet a 
la plaça Sant Miquel on s’ha 
capturat tots els gats que esta-
ven a la plaça sense controla. 
S’hi ha realitzat el control sa-
nitari, l’esterilització i el mar-
catge amb xip de tots el gats 
d’aquesta zona
Una vegada controlats, han 
estat reubicats a la zona pre-
parada provisionalment com 
a colònia de gats, a la Ronda 
del Capelló. Tal i com des-

taquen els regidors d’Urba-
nisme i Sanitat, Sergi Pérez 
i Salvador Vives, respectiva-
ment, “tots els gats que estan 
a les diferents places i zones 

Control de les colònies de gats 
a Capellades

de Capellades sense control, 
seran capturats a través de 
gàbies trampes per tal de ser 
reubicats provisionalment a 
la zona preparada. La inten-
ció de l’equip de govern és 
gestionar espais controlats i 
ubicar-hi  els gats que no te-
nen cap malaltia i estan este-
rilitzats”.
La campanya tindrà una du-
rada d’entre tres i sis mesos, 
fins aconseguir el seu control. 
Els regidors han informat que 
la campanya s’està realitzant 
amb la col·laboració de la Clí-
nica Veterinària de Capella-
des i de veïnes de Capellades 
que hi col·laboren de manera 
desinteressada.

CAPELLADES / LA VEU 

A quest diumenge s’ha 
fet al Casal de Cal Po-
net de Capellades la 

tradicional arrosada de pri-
mavera, amb la participació 
d’unes  cent cinquanta perso-
nes sòcies i no sòcies de l’en-
titat .
A l’arrossada van assistir-hi 
l’Alcalde, Aleix Auber; el 
Tinent d’Alcalde, Angel Sote-
ras, i el regidor d’Acció Social, 
Salvador Vives, que van acom-
panyar al President, Antonio 
Jardí; al tresorer, Valentí Alco-
berro i la resta de col·labora-
dors de la Junta.
El regidor Salvador Vives va 
agrair a la junta la invitació a 
l’arrossada, tot indicant que 
“el Casal és una de les entitats 
de Capellades que realitza més 
activitats i amb  molta partici-

pació de socis i no socis”. Vives 
també va expressar que “l’equip 
de govern des del primer dia 
del seu mandat està al costat de 
l’entitat i que sempre els hi do-
narà la màxima col·laboració”. 
Aprofitant l’acte es va explicar  
la campanya “Tracta’m de tu” 
que és realitzarà conjuntament 

Arrosada al Casal de Cal Ponet

entre el Casal  i l’Institut Molí 
de la Vila, per promoure el bon 
tracte entre joves i gent gran, 
que està vinculada a la Campa-
nya del “Tracta’m bé” per a la 
prevenció del maltractament a 
les persones grans que s’ha im-
pulsat des del Consell Comar-
cal de l’Anoia.

CAPELLADES / LA VEU 

Ahir dijous a dos quarts de vuit 
del vespre era previst que es fes 
una assemblea oberta a la sala 
d’actes de la Biblioteca El Safa-
reig de Capellades per organit-
zar la solidaritat amb les perso-
nes refugiades.
Des que va començar aques-
ta crisi hi hagut persones que 

s’han adreçat al consistori ca-
pelladí per demanar de quina 
manera es podia vehicular la 
solidaritat amb tots aquests qui 
necessiten ajuda. 
Des de l’Ajuntament, després 
d’estudiar diverses possibilitats, 
s’ha decidit convocar aquesta 
trobada i parlar-ne amb tothom 
qui estigui interessat a fer arri-
bar la seva ajuda i solidaritat.

Assemblea oberta per 
parlar dels refugiats

www.3X3disseny.com

Per Sant Jordi, regala una 
rosa diferent a qui més estimesPer Sant Jordi, regala una 
rosa diferent a qui més estimes

Vine als nostres tallers de dibuix il.lustrat Vine als nostres tallers de dibuix il.lustrat 
c/ Calaf, 2 08700  IGUALADA  Informa’t al 660 762 142

regals originals i divertits amb fotomuntatges, samarretes personalitzades, quadres-rellotges...

REGALS personalitzats i TALLER de dibuix il.lustratREGALS personalitzats i TALLER de dibuix il.lustrat
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CARME / LA VEU 

A quest passat diumen-
ge 17 d’abril, la zona 
esportiva de Carme 

s’omplí de gent per la sisena 
caminada de penyes del Barça.  
Unes 260  persones prengue-
ren la sortida des del carrer 
Sant Jordi, 220 per la ruta llar-
ga de 16 kms. i 40 per la ruta 
curta de 5 kms. La trentena de 
col·laboradors ja havien co-
mençat dies enrera a preparar 
els recorreguts. 
A les 8 es començaren a en-
tregar els dorsals i a 2/4 de 
nou es donà la sortida al re-
corregut que enguany canvià 
de lloc. Els 5 anys anteriors es 
caminava pels paratges de la 
Solana i enguany s’ha fet per 
l’Obaga. Aquí els participants 
van haver d’accedir als plans 
de la Clota pel camí del forat 
de les Graus, camí que agafa 
el nom de grau (graó, esglaó) 
que les mateixes plaques de 
pedra calcària de la zona han 
conformat com si fossin gra-
ons. Una vegada dalt, seguiren 
costa amunt fins arribar a en-
voltar Les Pinedes de l’Arme-
gol i continuar fins a Espoia, 
lloc on pogueren esmorzar pa 
amb tomàquet i botifarra. Al 
llarg de l’itinerari hi hagué dos 
punts més d’avituallament. La 
tornada al lloc de sortida es va 
fer pels carrers del poble, cosa 
que afavorí la visibilització de 
la caminada.
Va venir gent de  moltes pobla-
cions,  d’Igualada, Barcelona, 
Òdena, Collbató, La Pobla de 
Claramunt, La Torre de Clara-
munt, El Bruc, Piera, Capella-
des, Sant Guim de Freixenet, 
Les Roquetes del Garraf, Ba-
dalona, Banyeres del Penedès, 

Masquefa, Vallbona d’Anoia, 
Sabadell, Olesa de Montser-
rat, Mediona, Viladecans, Cal-
des de Montbui, Vilanova del 
Camí, L’Hospitalet, Terrassa, 
Montbui, Cervera, Premià de 
Mar, Argentona,  Santa Maria 
de Miralles, Sant Boi, Prats de 
Rei, El Bedorc (Piera), Orpí i 
Carme..  
Tots els participants reberen 
una samarreta tècnica de l’es-
deveniment: uns mitjons de 
Punto Blanco, bolígraf Ca-
talunyaCaixa, els nens pòs-
ters dels Barça i una bossa By 
Puns. A 2/4 de 2 tingueren lloc 
els sortejos de vals de dinars 
en els restaurants col·labora-
dors (restaurant Marcet, Racó 
de Carme). Val festa infantil 
Restaurant Scòrpia, Hotel per 
a dues persones (Hotel Sol i 
Vi), packs experiències, pilotes 
del Barça firmades, motxiles 
del Barça, entrades pel museu 
del F.C.Barcelona i quatre sa-
marretes del Barça. 
Vàrem comptar amb quatres 
patrocinadors de la samarreta 
de la caminada: Ajuntament 
de Carme, Construccions Me-
càniques TECNOPEL,  BY 
PUNS i com a partner de la 
caminada AIRPHARM. 
Com a representants del 
F.C.Barcelona van venir el di-
rectiu Sr. Xavier Llinxeta, l’ex-
jugador Joan Torrents,  l’Avi 
del Barça (que a Carme es 
com a casa seva), el Sr. Ramon 
Burniol de la Federació de pe-
nyes Bages i Bergueda, el Sr. 
Jordi González Federació de 
penyes Barcelona Est.  
Penyes assistents: P.B.Collba-
tó, P.B. la Toga, P.B. Sant Sa-
durní d’Anoia, P.B. Castellers 
de Barcelona, P.B. Piera, P.B. 
Capellades, P.B. Igualada, P.B. 

Les Roquetes del Garraf, P.B. 
Òdena, P.B. Vilanova i la Gel-
trú, P.B. Banyeres i P.B. Car-
me!!!!
La caminada fou organitza-
da per  la Penya Blaugrana de 
Carme, amb el seu president 
Joan Carles Còdol al capda-
vant i comptà amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Car-
me i del F.C.Barcelona.
Vàrem fer un homenatge al 
Sr. Jordi Sellarès, alcalde de 
Carme, que ens abandonarà 
aviat com alcalde però volem 
destacar la seva important tas-
ca en la caminada ja que quan 
vàrem tenir la gran idea de 

Èxit espectacular de la 6a Caminada 
de penyes del Barça a Carme

fer la caminada a Carme ens 
va donat tot el suport per ti-
rar-ho endavant !!!! Alcalde de 
la caminada !!!
Donar les gràcies a tots els es-
ponsors, col·laboradors, junta  
i sobretot a tots els voluntaris 
que sense ells no hauria estat 
possible gaudir d’una jornada 
espectacular. 
La 7ª Caminada de Penyes del 
Barça ja està en marxa. Si és 
possible ens esforçarem més, 
però creiem que ha anat tot 
molt bé i les mostres de suport 
ens han anima’t perquè sigui 
una cita del barcelonisme i 
dels caminadors. 

La caminada va resultar tot un èxit. / GLÒRIA GLEYAL

CARME / LA VEU 

De nou un grup de persones 
de Carme va col·laborar des-
interessadament en la neteja 
de les rutes de l’aigua. Aques-
ta vegada la corresponent a la 
ruta blava: el rec. L’obertura de 
les rutes de l’aigua al terme de 
Carme ha suposat descobrir 
nous paratges per on caminar 
i passejar, però també ha supo-
sat trobar-nos amb deixalles 
properes a l’entorn d’alguns 
camins nous. El rec també pa-
tia d’aquest problema. 
Dissabte pel matí ens ajunta-
rem una quinzena de perso-
nes i resseguirem tota la ruta 
del rec, recollint tot allò que 
al seu entorn no formava part 
de la natura. Vàrem recuperar 
plàstics de tota mena, llaunes, 
torretes, papers, etc. La zona 
prèvia a la baixada al rec esta-
va plena de materials de tota 
mena, doncs en aquell paratge 
hi havia hagut una deixalleria 
incontrolada i calia sanejar-la. 
Com més rasclàvem l’entorn, 
més materials sortien de sota 
terra. Va ser una feina feixuga 
però molt necessària. 
Esperem que es respecti la zona 
netejada, doncs ara es pot tor-
nar a passejar per aquell parat-
ge gaudint del verd i de l’aigua. 
En agraïment a la col·labora-
ció, l’Ajuntament va convidar 
al voluntariat a un esmorzar 
de pa amb tomàquet, embotits 
i formatge al costat del mateix 
rec. Gràcies a tothom per la 
feina feta.

El voluntariat neteja 
la ruta del rec

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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MASQUEFA /  

E ls socialistes de Mas-
quefa han emès el se-
güent comunicat en 

què denuncien l’augment de 
l’IBI del municipi.
“El govern del Sr. Boquete ex-
primeix els veïns del munici-
pi apujant desmesuradament 
l’IBI. Aquest a pujat un 57% 
durant els vuit darrers anys i 
aquest 2016 ho farà un 10%.
Segons l’agrupació socialista, 
aquest augment és degut a la 
falta de projecte i improvisa-
ció  del govern masquefí. La 
manca de planificació ha cau-
sat que el deute augmenti un 
64% durant els últims anys, 
passant de 3.760.000 euros 
l’any 2006 a 6.188.000 l’any 
2016. L’obligació del govern 
de tornar el deute generat té 
com a conseqüència directe la 
pujada excessiva de l’IBI. En 
definitiva, la deficient gestió 
econòmica del Sr. Boquete la 
paguen els veïns de Masquefa.
Els socialistes denuncien, a 
més, la insensibilitat del go-
vern, que ha aprovat aquests 
grans increments en la pres-
sió fiscal en el pitjor moment 
econòmic de les famílies mas-
quefines. La pujada de l’IBI ha 
coincidit amb un augment de 

l’atur del 100% al municipi. 
La insensibilitat del govern del 
Sr. Boquete ha generat proble-
mes econòmics en moltes fa-
mílies de Masquefa i ho con-
tinua fent.
Però això no és tot. A més dels 
increments en els impostos, 
els socialistes denuncien altres 
desigualtats econòmiques a les 
que el govern de Masquefa no 
vol fer front.
L’aigua: Masquefa és l’onzè 
municipi de Catalunya amb 
l’aigua més cara (any 2013). 
L’aigua és més cara que a 
Barcelona, Mataró, Sant Just 
Desvern. Al darrera d’aquesta 
situació està la deficient gestió 
econòmica del Sr. Boquete i el 
seu equip.
PIB per habitant: Tot aquest 
escenari de pressió fiscal es 
dóna a Masquefa, un dels 
municipis (de més de 5.000 
habitants)més pobres de Ca-
talunya. Així ho indica la com-
parativa dels diferents PIB dels 
municipis catalans.
El PSC de Masquefa planteja 
fer un ús racional, transparent 
i planificat dels recursos eco-
nòmics del municipi. I fer-ho 
seguint tres criteris:
1. Rigor i prudència en la pre-
visió d’ingressos i aplicació de 
mesures d’eficiència, innova-
ció. Coherència amb la realitat  
econòmica.
2. Prioritzar activitats, pro-
grames i serveis i garantir la 
cobertura de les necessitats 
bàsiques. Bàsic per consolidar 
la cohesió social.
3. Planificació de les inversi-
ons per promoure la reactiva-
ció econòmica i generar bene-
ficis a la comunitat.”

El PSC Masquefa 
denuncia  l’augment 
exagerat de l’IBI

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
17 d’abril de 2016, Sant 
Martí de Tous va cele-

brar la seva primera fira de 
licors artesanals.
La fira es va organitzar en di-
ferents àmbits: Degustació, 
venda, xerrada sobre els licors 
d’abans i d’ara, taller de licors: 
licor de farigola i limoncello, 

taller de decoració d’ampolles 
de vidre i un espai d’exposi-
ció.
Unes 115 persones van visitar 
la fira hi ha visitat els diferents 
àmbits. Van poder degustar 25 
licors, dels quals 10 estaven en 
venda i els 15 restants els van 
portar la gent del poble de fa-
bricació casolana, artesana. 
Els infants han decorat les 

Tous va celebrar amb èxit la seva 
1a. Fira de licors artesanals

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El proper dissabte dia 23 
d’abril de 2016, festivitat de 
Sant Jordi, des dels Amics de 
Tous i el Grup de Teatre la Cla-
ca, hem organitzat una jornada 
cultural.
Durant tot el matí de les 9 a les 
14 hores, a la Plaça de Fàtima, 
venda de roses i llibres.
A les 12 del matí, Recital de 
poemes “Teresa Tort”. Poesia 
al carrer. Celebrarem el Dia 
Internacional de la poesia, a la 
mateixa plaça. Farem home-

ampolles de vidre, mentre els 
pares participaven de la resta 
d’àmbits de la fira.
Al mateix temps s’ha celebrat 
una xerrada sobre les herbes i 
la fabricació de licors artesa-
nals i els assistents han ela-
borat un licor de farigola i un 
limoncello que s’han pogut 
endur a casa per macerar. 
L’exposició mostrava les 
plantes que es fan servir per 
a l’elaboració dels licors, així 
com diferents elements d’em-
magatzematge, garrafes, am-
polles... com també un petit 
mostrari de licors, cal desta-
car el que feu la Crèdula Riba, 
el licor de codonyat. També es 
van poder veure receptes de 
licors, de gent de Tous i també 
de Palma, gent s’ha interessat 
per tenir-les. 
La jornada es valora positiva 
des de l’organització i també 
s’han recollit comentaris fa-
vorables, això esperona per 
poder realitzar una nova edi-
ció.

natge a la poeta Olga Xirinacs, 
es llegirà una ressenya biogrà-
fica de la poeta i és llegirà en 
diferents llengües el poema 
“Preneu les Roses”.  

En l’acte es llegiran poesies de 
varis poetes. 
La lectura és lliure per a tothom 
que ho desitgi, cal inscripció el 
mateix dia a les paradetes.

Sant Jordi a Sant Martí de Tous

PEELING CORPORAL (DIFERENTS AROMES) 
+ MASSATGE CORPORAL BAMBÚ 4 0 €

c/capellades,35 08700 Igualada (Barcelona) 
tel. 93.804.25.57 - www.spanatureigualada.com

PEDICURA SPA + MANICURA SPA 
3 0 €

L’Alzinar de 
Masquefa presenta 
preconcurs de 
creditors
MASQUEFA / LA VEU 

L’Alzinar Societat Recreativa i 
cultural va presentar el passat 
15 d’abril preconcurs de cre-
ditors. La nova junta directiva 
havia encarregat una auditoria 
per conèixer l’estat comptable 
de l’entitat que ha demostrat 
que aquesta presentava una 
situació d’insolvència provo-
cada per un important deute 
a curt termini amb proveïdors 
i socis que van actuar coma  
petits inversors. La Junta ha 
hagut de refer els comptes i 
prendre mesures correctores 
importants. El futur de l’en-
titat està en mans dels prove-
ïdors, amb qui disposa d’un 
termini de tres mesos per ar-
ribar a acords i si no s’aconse-
gueix haurà de presentar con-
curs de creditors.
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MASQUEFA / LA VEU 

A quest Sant Jordi, els 
llibres i les roses tin-
dran més protagonis-

me que mai. I és que aquest 
any les parades ja s’instal·la-
ran al carrer un dia abans, el 
divendres 22 d’abril. 
A Masquefa les llibreries i les 
floristeries instal·laran les se-
ves parades als carrers Ma-
jor, Sant Pere i Crehueta i a 
l’avinguda Catalunya. També 
ho faran algunes entitats dis-
sabte per donar a conèixer la 
seva tasca i vendre material 

promocional per recollir fons. 
Per animar les compres s’ins-
tal·larà un inflable de l’Asso-
ciació de Comerciants i Ser-
veis de Masquefa a la zona de 
les parades. Els vals gratuïts 
s’aconseguiran comprant als 
comerços associats entre els 
dies 15 i 21 d’abril. A La Be-
guda les parades es col·loca-
ran al carrer Major.
D’aquesta manera, els mas-
quefins i els begudencs tin-
dran l’oportunitat d’aprofitar 
el temps primaveral per sortir 
a passejar i complir la tradi-
ció de comprar roses de tot 
tipus i adquirir les darreres 
novetats editorials o els grans 
clàssics literaris.

Per Sant Jordi la Biblioteca 
fa 5 anys
Arriben els Goblins!. Ens vi-
sitarà un dels Goblins del país 
dels Llibres de fantasia acom-
panyat de la Fina Lletres, la 

Aquest Sant Jordi, parades de llibres i 
roses durant dos dies a Masquefa

gran lectora de llibres. Cada 
nen haurà de donar una pa-
raula al Goblin per guardar-la 
a la caixa màgica de mots per 
a que tots els escriptors pu-
guin trobar-les. Els nens po-
dran fer-se fotografies amb el 
Goblin. La Fina també expli-
carà uns quants contes i ens 
recomanarà llibres. La festa 
acabarà amb la dansa del país 
dels Goblins. 
Tot seguit es bufaran les espel-
mes dels 5 anys i berenarem.
El Sant Jordi s’avança un dia 
a la Sala Polivalent
Aquest divendres, tot i ser 
22 d’abril, ja serà Sant Jordi 
a la Sala Polivalent. Per cele-
brar-ho, s’han organitzat di-
versos actes.
- 18.15 h. Cantada de Cara-
melles Infantil 
El grup de Caramelles In-
fantil, format per 12 infants, 
oferiran una petita mostra 
del seu repertori amb acom-
panyament de piano. Anna 
Martí i Isabel Llopart (direc-
ció) i Xavier Tobella (piano).
- 18.30 h Presentació i posada 
en escena de l’obra ‘La Carla, 
en Jan i la llegenda de Sant 
Jordi’. A càrrec dels alumnes 
d’AMACAT – Aula de Músi-
ca  de Masquefa i CEM Cal 
Maristany dels Hostalets de 
Pierola.

MASQUEFA / LA VEU 

D ivendres, 15 d’abril, es 
va presentar a l’Edi-
fici Francesc Mata i 

Sanghés de la Beguda Alta, el 
Projecte d’Ocupació Singulars. 
A la trobada es van donar a 
conèixer els itineraris d’apre-
nentatge i com es fa la forma-
ció i inserció laboral per a jo-
ves, majors de 16 anys,  amb 
discapacitats psíquiques o ne-
cessitats educatives especials. 
L’objectiu del projecte, que van 
presentar la tècnica d’educació 
Carme Alías, Maribel Borrega i 
Moisès Castells, és aconseguir 
la inserció laboral dels joves en 
una empresa ordinària propera 
de l’Anoia Sud. Entre els dife-
rents itineraris que els joves po-
den escollir hi ha àmbits com 
el de la jardineria, el comerç i el 
magatzem.  Els diferents itine-
raris, que són sobretot pràctics,  
busquen dotar d’experiència 
professional aquest col·lectiu 
perquè puguin conèixer oficis 
i accedir, després d’una for-
mació específica, a futurs llocs 
de treball. Això s’aconsegueix 
amb la metodologia d’apre-
nentatge-servei, que permet 
que al mateix temps que els 
joves fan un aprenentatge, el 
puguin posar en pràctica  a tra-
vés d’una servei a la comunitat. 
Un exemple és la col·laboració 
amb l’Associació del Grup de 
Voluntaris de Masquefa, que 
gestiona el banc d’aliments, 
on els joves aprenen el procés 
d’emmagazematge, etiquetat-
ge, comandes, stocks,...) 
Les TIC tenen un paper des-
tacat entre la formació que 
reben els joves. Les TIC com a 
eina per buscar feina a través 
d’Internet, modificar un cur-

rículum o inclús fer un video-
currículum. 
Durant l’acte de presentació, 
l’alcalde de Masquefa i presi-
dent del Consell Comarcal, Xa-
vier Boquete, va explicar que 
l’origen del projecte se situa 
en l’any 2008, quan dues famí-
lies van demanar una resposta 
adequada pels joves que tenen 
necessitats especials. Boquete 
va recordar que la necessitat 
d’aquests joves és que tinguin 
feina i va demanar a les empre-
ses que generin llocs de treball 
per aquest col·lectiu. Va remar-
car que cal trencar tabús i com-
plexes vers les persones amb 
dificultats i veure’ns a tots com 
a iguals. Boquete també va ex-
plicar que el projecte neix amb 
16 nois i que té vocació de con-
tinuar més enllà d’aquest any.  
El gerent d’Àuria Grup, Miquel 
Canet, va destacar la iniciativa 
de l’Ajuntament de Masquefa i 
va assegurar que volen generar 
més i millors oportunitats de 
treball per aquells que ho tenen 
molt difícil. El valor de la di-
versitat –va dir- és un benefici 
per a les empreses. Va reiterar 
que s’ha de donar oportunitats 
de formació i treball a aquests 
joves i conscienciar al sector 
empresarial. També va dema-
nar que el projecte vagi més 
enllà d’aquest 2016.
El director de formació de la 
Fundació Jaume Balmes, Gon-
zalo Rodríguez, va recordar 
que els joves són el col·lectiu 
amb la taxa d’atur més gran. 
Va considerar que el projecte 
és un repte i que ells posaran el 
seu granet de sorra perquè si-
gui tot un èxit. També va donar 
els gràcies al consistori per la 
iniciativa.
El responsable de l’Àrea d’Ocu-

pació Juvenil del SOC, Jesús 
Quiroga, va assegurar que és 
un projecte que suma i que ha 
de permetre rebaixar el 55% 
de l’atur juvenil que hi ha en 
l’actualitat. Va advertit que un 
país amb aquest percentatge 
d’atur no té futur.  També va 
valorar que el criteri de proxi-
mitat fa que es desenvolupin 
els projectes i que el SOC esta-

rà per ajudar a que això sigui 
una realitat.
El diputat delegat d’educació 
de la Diputació de Barcelona, 
Rafael Homet, va voler recor-
dar que les persones amb dis-
capacitat falten molt menys a 
la feina i que quan hi van ho 
fan amb més ganes perquè es-
tan més motivades, ja que han 
tingut molt més difícil el po-

En marxa el Projecte Singulars, iniciativa de l’Ajuntament, amb 
el suport de la Fundació Àuria i la Fundació Jaume Balmes

der accedir a un lloc de treball. 
Va agrair a les empreses, a les 
institucions i a les fundacions 
privades que hi participen i 
que creuen en aquest projec-
te. També va agrair als nois 
que venen a formar-se i va dir 
que l’èxit del projecte també 
dependrà del seu esforç. Final-
ment va tenir paraules d’agra-
ïment pels educadors perquè 
sense ells – va dir- el projecte 
no tindria sentit. . 
Aquest projecte s’emmarca 
en la convocatòria d’ajudes 
econòmiques de la Garantia 
Juvenil i està cofinançat pel 
Fons Social Europeu i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. De 
moment s’ha rebut subvenció 
per tot aquest 2016, tot i que 
hi ha perspectives de demanar 
noves subvencions per acon-
seguir que el projecte tingui 
continuïtat.

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

classes de 
REPÀS

25€/mes
primària-ESO-batxillerat

totes les assignatures
vine i aprovaràs

AULA42
626082108
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L a Generalitat ha acordat 
pagar a l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia el 

deute que té endarrerit, que 
ascendeix a 680.000 euros.
Amb aquest deute, es podran 
pagar les obres finançades pel 
PUOSC, com ara la reforma de 
l’Ajuntament vell i les obres del 
col·lector. Aquest fet permet 
que l’Ajuntament no tingui 
deute per aquestes obres, i que 
les factures es puguin pagar 
el més aviat possible, evitant 
problemes d’endeutament i a 
la tresoreria de Vallbona.
Molts cops aquests pagaments 
s’endarrereixen molts anys, 
causant problemes a les arques 

dels municipis. Amb aquest 
fet Vallbona no tindrà, pràcti-
cament, cap deute a curt ter-
mini. La Generalitat ha donat 
ja 80.000 euros directament a 

La Generalitat acorda pagar el deute
que té amb Vallbona

l’Ajuntament, i els 600.000 eu-
ros que falten ens seran retor-
nats pel Consell Comarcal, un 
cop l’Ajuntament presenti els 
certificats finals d’obra.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

La Regidoria de Cultu-
ra, conjuntament amb 
l’AMPA SES Josep 

Masclans i l’ANC Vallbona 
d’Anoia, tenen preparades 
una serie d’activitats per tal 
de celebrar la diada de Sant 
Jordi al nostre municipi, a la 
Plaça de l’Església.
Programa d’activitats

10 a 14h Vine a comprar lli-
bres, roses i contes a les pa-
radetes de l’AMPA del CEIP 
Josep Masclans i l’ANC
11h Vine a escoltar l’espec-
tacle de la Mònica Torra: “La 
llegenda de Sant Jordi i altres 
contes” Durant el matí: xoco-
latada per a tothom a càrrec 
de l’AMPA de CEIP Josep 
Masclans.
Us hi esperem a tots!

Vallbona d’Anoia 
preparada per celebrar 
la diada de Sant Jordi

LA TORRE DE C. / LA VEU 

E l passat dissabte 9 
d’abril el municipi de 
la Torre de Claramunt 

va rebre un total de 53 motos 
i 73 motoristes participants 
de la Happy Ride Navigati-
on 2016, una ruta de 300 km 
aproximadament que tenia 
la sortida a Sabadell i el punt 
d’arribada al nucli de Pinedes 
de l’Armengol.
Per a l’ocasió, la comissió de 
Festes de Pinedes de l’Armen-
gol va habilitar un espai amb 
carpes, taules i cadires on po-
der descansar i on es va cele-
brar un sorteig de productes 
cedits pels sponsors de l’esde-
veniment. El punt d’arribada 
també va comptar amb un 
photocall on els participants 
podien fotografiar-se a l’arri-
bada. 
La Happy Ride Navigation 
no és una carrera, no hi ha 

classificats ni premis, és un 
esdeveniment motociclista 
no competitiu d’uns 400 km 
per carreteres obertes al tràn-
sit d’una durada de sis hores 
aproximadament. L’itinerari 
no està definit, només hi ha 
controls de pas presencials 
i virtuals (on els motoristes 
s’han de fotografiar amb algun 
element que l’organització els 
ha indicat).  Cada participant 
pot escollir el camí que consi-
dera més apropiat. 
La jornada va transcórrer amb 
total normalitat, aspecte que 
va destacar Francesc Xavier 
Comes, regidor de Medi Am-
bient, Joventut i Promoció de 
La Torre de Claramunt. Co-
mes va voler agrair també a la 
Comissió de Festes de Pinedes 
de l’Armengol el seu treball i 
esforç, ja que “activitats com 
aquesta ajuden a promocio-
nar el nostre municipi arreu 
de Catalunya”. 

La Torre acull 
l’arribada dels 
motoristes de la Happy 
Ride Navigation 2016

CARME / LA VEU 

A quest passat dissabte, 
16 d’abril va tenir lloc 
a Carme la presenta-

ció del llibre Escoles a la Fron-
tera a càrrec de la seva autora, 
la Mª Carme Junyent i del ca-
tedràtic d’història medieval i 
carmetà, Flocel Sabaté.
Va ser un acte distès on la vin-
tena llarga d’assistents vam 
poder escoltar el preàmbul 
historicista del professor Sa-
baté abans d’endinsar-nos en 
l’imaginari de l’autora mas-
quefina. Aquesta va repassar 
els motius que l’han portat a 
escriure el llibre i va comentar 
extensament el capítol dedicat 
a Carme: El lloc on les homo-
nímies esdevenen polisèmies, 
abans d’explicar altres aspec-

tes de pobles veïns i compartir 
algunes anècdotes viscudes.
La presentació forma part del 
recorregut que l’autora fa per 
la comarca de l’Anoia. Una 
comarca, diu, que ha desco-
bert a partir de la visita a les 
escoles i instituts de cadascun 
dels pobles d’aquest territo-
ri de frontera. Una passejada 

Presentat a Carme el llibre “Escoles a 
la frontera”

per l’ús de la llengua i per la 
construcció d’uns relats que, 
en paraules d’ella mateixa, 
es defineixen perquè “...to-
tes aquestes històries les hem 
anat transformant a la nostra 
manera, i si les fossilitzem en 
un text deixaran de ser la nos-
tra història perquè ja no ens la 
podrem inventar”.

FIRA D’IGUALADA

Organitza Conveni amb Suport de

DI
UM
EN
GE

DIUMENGEDIUMENGE
-TOCA-
MERCAT

AQUEST

d’antiguitats
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VECIANA / LA VEU 

T al i com estava previst 
el passat diumenge 17 
d’abril l’Ajuntament 

de Veciana va inaugurar les 
millores que ha realitzat al 
local social del nucli de Santa 
Maria del Camí amb el suport 
econòmic de la Diputació de 
Barcelona.
L’acte va començar amb els 
parlaments de l’alcalde de 
Veciana, Jordi Servitje, que 
va posar de manifest la im-
portància de la recuperació i 
conservació del patrimoni en 
un municipi com el de Vecia-
na el qual degut a la seva llar-
ga història compta amb molts 
edificis i elements d’alt valor 
arquitectònic. També va fer 
palesa la visió de territori que 
té el consistori que encapçala 
fent esment de les múltiples 
millores que s’han realitzat 
darrerament en els diversos 
nuclis amb que compta el 
municipi. A continuació el 
diputat delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic 
Local i vicepresident segon 
de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells, va esmentar la 
gran feina feta per aquest ens 

provincial en la darrera legis-
latura en el municipi de Veci-
ana i arreu de la comarca tri-
plicant les ajudes per realitzar 
millores i es va comprometre a 
continuar ajudant-la des de la 
seva vicepresidència.
Tot seguit, Servitje, va adreçar 
unes paraules d’homenatge 
i reconeixement als darrers 
socis de l’entitat propietària 
del local social fent-los en-
trega d’un obsequi comme-
moratiu. Va remarcar la gran 
tasca d’aquestes persones en 
la construcció i conservació 
d’aquest equipament cultural 

Festiva inauguració del local social de 
Santa Maria del Camí

i social fins l’any 2011 que el 
van cedir a l’Ajuntament de 
Veciana.
Una vegada tallada la proto-
col·lària cinta inaugural, amb 
la presència de l’hereu i pubi-
lla,  el públic assistent va poder 
accedir als dos espais que for-
men l’edifici. La planta baixa, 
on hi hagué antigament el cafè 
del poble, i el primer pis, on hi 
continua havent la sala de ball 
i teatre. En aquest darrer espai 
hi hagué un concert-vermut 
amb el qual es va cloure l’acte 
d’inauguració.

CALAF / LA VEU 

E l Jordi Estany, Dani 
Grados, Francesc Llo-
bet i José Ramon Puer-

ta són els quatre corredors ca-
lafins que aquest dissabte van 
creuar la meta en segona posi-
ció a la sisena edició de l’Ox-
fam Intermón Trailwalker, 
una prova que consistia en 
córrer els 100 Km de la Via 
Verda Pirineu - Costa Brava, 
que separen Olot i Sant Fe-
liu de Guixols. Amb el dorsal 
G225, portaven el nom de 
“Calaf, capital dels Pastorets” i 
van superar la prova amb un 
temps de 12 hores i 18 minuts.
A més de solidària, la 
Trailwalker és un desafiament 
esportiu que consisteix a re-
córrer 100 km en un màxim 
de 32 hores. En aquest cas, el 
recorregut tenia un desnivell 
positiu de 423m i negatiu de 
986 metres. No es tractava 
d’una cursa de relleus ni calia 
fer-la correns, ja que es po-
dia acabar caminant. El més 
important és que els quatre 
membres de l’equip comen-
cessin i acabessin junts, que és 
el repte que, tot i les dificultats 
que es van anar trobant pel 
camí, va aconseguir l’equip 
calafí. A més dels corredors, 
aquest equip comptava amb el 
suport format per Jose Malet i 
Esteve Mallorquí, que els van 
auxiliar al llarg de tota la cur-
sa.
La Trailwalker és una mar-
xa solidària organitzada per 
l’ONG Oxfam Intermón amb 
l’objectiu d’aconseguir fons 
per als més de 400 projectes de 
cooperació que desenvolupa a 
50 països d’arreu del món. La 
marxa és per equips de quatre 
caminadors o corredors i dues 
persones de suport. Aques-

ta era la primera vegada que 
se celebrava a la demarcació 
de Girona sota el lema “Els 
meus quilòmetres canvien vi-
des” i hi van prendre part 433 
equips.
Per poder participar en 
aquesta marxa cada equip ha 
d’haver fet un donatiu mínim 
de 1.500 euros. Per això, ha de 
mobilitar-se per tal d’aconse-
guir el màxim de diners que 
es puguin aportar als projec-
tes de l’ONG. L’equip “Calaf, 
capital dels Pastorets” havia 
aconseguit recaptar 1.780,77 
euros gràcies a les col·labora-
cions anònimes i també a les 
tòmboles solidàries que van 
organitzar diferents establi-
ments de la població de l’Alta 
Segarra. 
D’entrenament militar a es-
deveniment 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 
primera 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.
Entre tots els equips que han 
participat en aquesta 6a edi-
ció del Trailwalker ja han re-
captat més de 887.000 euros. 
Xifra que segueix creixent, ja 
que encara queda la cita de 
Madrid, el proper 11 i 12 de 
juny i per a la qual les inscrip-
cions continuen obertes. En 
total, s’espera recaptar entre 
els equips participants a Gi-
rona i Madrid 2016 més d’1 
milió d’euros.

L’equip “Calaf, capital 
dels Pastorets” segons de 
la Trailwalker 2016

COPONS / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha redactat l’avant-
projecte de rehabilitació 

de l’antiga rectoria de Copons 
(Anoia), un edifici barroc de-
clarat Bé Cultural d’Interès 
Local situat al centre de la vila, 
en el que l’Ajuntament vol ubi-
car-hi l’escola i altres serveis 
municipals. El projecte ha estat 
lliurat aquest dimarts pel dipu-
tat d’Urbanisme i Habitatge, 
Josep Ramon Mut, a l’alcalde, 
Francesc Salamé.
La rectoria està formada per 
dos edificis amb una escalinata 
d’accés que conformen un con-
junt urbà típicament barroc si-
tuats al final de l’eixample urbà 
del segle XVIII, època de gran 
esplendor a Copons. L’edifici va 
ser adquirit per l’Ajuntament a 
finals de la dècada de 1990 i té 
l’estructura d’un típic habitatge 
de finals de 1700.
L’avantprojecte proposa i valora 
la incorporació en aquest edifici 

d’una escola unitària rural, tot 
conservant la seva estructura 
d’edifici històric i posant-ne 
en valor els seus atributs típics 
d’una edificació característica 
de l’època. El treball també re-
cull altres necessitats exposades 
pel consistori, com el dispensari 
mèdic, el despatx de l’assistent 
social, el despatx del jutge de 
pau i l’oficina de correus, que 
amb un accés independent es 
fan compatibles amb la utilitza-
ció de l’escola i reduint les des-
peses de manteniment.
Una altra demanda de l’Ajun-

tament que el projecte resol és 
la incorporació d’una caldera 
de biomassa que des de l’escola 
subministri calefacció a les de-
pendències municipals de l’edi-
fici de l’Ajuntament i la sala po-
livalent, tots dos molt propers a 
la rectoria.
L’avantprojecte, redactat pel 
Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local i amb un cost de 
9.500 euros, planteja l’execució 
de la reforma per fases, tot i que 
es parteix que la posada en ús 
de l’edifici pugui ser des de les 
primeres etapes.

Avantprojecte de rehabilitació de la 
rectoria de Copons





Jordi Madrid, alcalde de Piera per ERC. / LA VEU

“Piera és un cas atípic. 
Jo no hagués dit mai a 
la vida, fa uns anys, no 
que jo seria alcalde del 
meu poble, sinó que hi 
hauria un alcalde d’Es-

querra Republicana!
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l republicà Jordi Ma-
drid és alcalde de Piera 
en virtut del pacte de 

govern amb CiU. La seva for-
mació va guanyar les eleccions 
en el municipi, un fet històric, 
amb vuit vots més que la lla-
vors coalició. Coincidint amb 
la Fira i Festes del Sant Crist, 
i gairebé a punt de complir-se 
un any des dels últims comi-
cis, hem mantingut una con-
versa amb l’alcalde sobre l’ac-
tualitat pierenca.

Quina valoració fa, d’aquest 
primer anys de govern?
Estem molt contents. El pacte 
ja es va fer per tenir continu-
ïtat amb un model que ja te-
nia una certa dinàmica. Vam 
ajuntar els dos programes 
decidits a tirar-los endavant i, 
sí, estem satisfets perquè diria 
que ho estem aconseguint, i 
amb molta celeritat.
Vostè ja va estar uns anys po-
sant-se d’acord amb l’alcalde 
Jaume Guixà. Amb Josep Llo-
part és més fàcil?
Amb el Jaume ens enteníem 
bé, i amb el Josep, molt bé. 
Cada partit té la seva ideo-
logia, és clar, però la vessant 
personal en un poble sempre 
és molt important. I el cert és 

“Ara que ja tenim el nou CAP, la nostra principal reivindicació 
és el desdoblament de la carretera fins a Martorell”

que hi ha afinitat. Som nou 
persones en el govern, i cadas-
cú és un món, però quan hi ha 
un conflicte, es resol bé. Penso 
que pensem així les dues parts, 
i això es nota en el tarannà del 
poble.
Doncs Piera, qui ho diria, ha-
via tingut alcalde i majoria 
del PSC, ja fa anys. Ha canvi-
at la idiosincràsia política, a 
Piera?
Doncs potser sí. És veritat 
que Piera és un cas atípic, sí. 
Jo mateix no hagués dit mai 
a la vida, fa uns anys, no que 
jo seria alcalde del meu poble, 
sinó que hi hauria un alcalde 
d’Esquerra Republicana! Pen-
sa que a l’Ajuntament, fa anys, 
hi havia zero regidors d’ERC. 
Ni un, i bé que es presentava 
a les eleccions. Potser és que, 
més enllà de les ideologies 
d’esquerres i de dretes, la gent 
està confiant més en les ideo-
logies de país, i que hi ha gent 
que ho està tirant endavant. I 

Jordi Madrid, alcalde de Piera

això també és important en 
un poble...
Quin és, el secret d’això? Sou 
més pròxims, heu sabut relli-
gar un terme municipal molt 
extens...?
Una barreja de tot plegat. Jo 
sempre dic que, quan una 
cosa va bé, no és només per 
una cosa, sinò per varies. Sí 
que és cert que intentem ser 
molt propers, i relligar un 
poble que té molts barris, en 
un terme molt gran. Històri-
cament, a més, la gent potser 
ens veia als d’ERC una colla 

d’eixelebrats, però quan hem 
pogut governar han vist que 
no, que hem sabut canviar el 
poble, que som seriosos, res-
ponsables, que allò que diem, 
ho fem. De moment funciona, 
aquest tarannà.
Ja no hi ha aquelles batalles 
cruentes entre oposició i go-
vern.
No, no. Quan jo ja era a l’opo-
sició no hi havia aquells con-
flictes que fa uns anys hi havia. 
Hi ha oposició i fa la seva fei-
na, però amb un bon compor-
tament i un tarannà construc-

tiu. Quan acaba el ple, tots ens 
saludem, i això es molt impor-
tant.
Quinze mil habitants té Pi-
era. La segona població de 
l’Anoia. Se la tracta com es 
mereix?
Sempre dic que ens han de 
tractar bé perquè nosaltres 
ens ho hem treballat. Sempre 
hem lluitat perquè Piera sigui 
la segona capital de l’Anoia. 
Per això tindrem un nou CAP, 
i batallem perquè les vies de 
comunicació siguin millors 
de les que són... Sí, si t’ho mi-

Ctra. Capellades a Martorell, KM.8700 
08784 PIERA • Tel. 93 778 90 98 - Fax. 93 776 24 43    
 info@susecosa.es • www.susecosa.es

 A SUSECOSA descobriràs tot en interiors,  exteriors, per decorar el teu bany, cuina, façanes o terrasses, 
en estil rústic o contemporani, amb materials de primera qualitat perquè el teu habitatge tingui l’aspec-
te que tu desitges i que nosaltres t’ajudarem a fer realitat. Deixa que la teva imaginació sigui la protago-
nista. També els oferim servei de contenidors per a recollida de runes, grues i maquinària de lloguer. 

Av. Ctra. Igualada, 6, local 1
Tel. 93 778 96 53 - Fax. 93 776 27 01

08784 PIERA
piera@alexjulien.es

Mòbil: 667 726 727  - www.alexjulien.es

Rambla Sant Isidre, 16. 3a planta
Tel. 93 804 14 17 - Fax. 93 803 73 53

Apt. 462 - 08700 IGUALADA
igualada@alexjulien.es
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Centre de Dia Mar 
i Cel de Piera, atenció de 
qualitat a la gent gran

FIRA DEL SANT CRIST  |  37

res, doncs estem mal tractats, 
però també ho està la comar-
ca. Igualada fa quatre dies, que 
està bé. Té l’autovia A-2, té la 
C-15, la nova carretera a Man-
resa... Piera, en canvi, està com 
estava Igualada fa uns anys. Te-
nim una carretera a Martorell 
en dues direccions, amb molt 
trànsit, i això fa que la indús-
tria no es vulgui posar al po-
ble. També tindríem el segon 
cinturó molt a prop... Estem 
lluitant-ho amb l’Ajuntament 
de Masquefa, però ja se sap, la 
Generalitat no té diners.... No 
hi compto. Es tracta d’anar 
fent Piera el millor possible, 
però comptar amb ajuda ex-
terna està molt, molt difícil. És 
el que hi ha.
Per construir el CAP ja vàreu 
haver de demanar molt.
I tant. Pensa que vam fer un 
pont per a vianants abans que 
ens aprovessin les obres del 
CAP. Hi va haver molta feina 
al darrere, no aturar-nos fins 
aconseguir-ho. Ja el tenim. La 
inversió més gran que s’ha fet 
els darrers anys a l’Anoia.
Quina és ara, la principal rei-
vindicació de Piera?
Volem que ens desdoblin la 
carretera a Martorell. És pos-
sible tècnicament, però no hi 
ha diners. Això és el que ens 
diuen. No és només una rein-
vindicació nostra, també de 
Masquefa, Hostalets, Vallbo-
na.. A nivell més local sí que 
farem un nou camp de futbol 
de gespa i un nou pavelló po-
liesportiu cobert, perquè hi ha 
molta demanda. Hi ha molts 
clubs, i activitat. 
Un altre projecte que tenim 
previst per aquest mandat és 

fer vies verdes per comunicar 
els diferents nuclis del poble. 
En tenim a punt una que ani-
rà de Piera als Hostalets, i des-
prés una altra a Can Aguilera. 
Ja n’hi ha una que funciona 
per Can Bonastre, Can Clara-
munt i la Grua.
Hi ha bona entesa, veig, entre 
els pobles de l’Anoia Sud, en 
els grans temes.
Sí, molt. T’has de portar molt 
bé amb els veïns, perquè el que 
li va bé a Masquefa, li va bé a 
Piera. El mateix amb Hostalets 
de Pierola. Hi ha una compe-
tència sana, sí, però això és 
molt positiu.
Vostè és dels que demana un 
tren semidirecte a Barcelona. 
Com ho tenim, això?
Estic desesperat, en aquest 
tema. Pels igualadins, anar a 
Barcelona en tren es fa etern. 
Però a Piera s’omple. Això ja 
és motiu perquè de Piera a 
Martorell parés a tots els po-
bles, però a partir de Marto-
rell anés directe a Barcelona. I 
no hi ha manera. Costa molt 
d’aconseguir. A més, se’n be-
neficiaria Igualada, també. Si 
tinguéssim un tren semidirec-

te, des de Piera ens posaríem a 
Barcelona en 40 minuts.   
Al vostre terme hi ha moltes 
urbanitzacions. En termes 
de seguretat hi ha alguna de-
manda especial?
Han baixat una mica el nom-
bre de robatoris. Però el que 
demanem és una subseu de la 
comissaria dels Mossos d’Es-
quadra d’Igualada, com la que 
ja tenen, per exemple, a Sant 
Sadurní. Aniria molt bé per 
a tota l’Anoia Sud. El mateix 
succeeix amb els Bombers. Ho 
estem treballant.

Estació del tren, a Piera. L’Ajuntament vol un semidirecte. / LA VEU

“Farem un nou camp 
de futbol de gespa i un 
nou pavelló poliespor-

tiu cobert, perquè hi ha 
molta demanda. Hi ha 
molts clubs, i activitat. 
També tirarem enda-
vant un seguit de vies 
verdes per comunicar 
els diferents barris” 

E l centre de dia Mar i Cel 
és un centre dedicat 
a l’atenció de la gent 

gran en el municipi de Piera, 
que proporciona assistència 
gerontològica centrada en la 
persona. Tenim com a punt de 
partida la dignitat d’aquesta, i 
oferim una atenció individual 
i personalitzada amb la fina-
litat de mantenir la autono-
mia de la persona, i d’aquesta 
manera, la permanència en 
l’entorn familiar. Així mateix, 
donem suport a les famílies en 
l’atenció als seus familiars.
Els usuaris poden triar les 
franges horàries i els dies de 
la setmana en què desitgen ve-

nir. També s’ofereix servei de 
transport en vehicle adaptat, 
servei d’atenció domiciliària, 
servei de dutxes i higienes en 
banys geriàtrics adaptats, ad-
ministració de medicació, cu-
res d’infermeria, perruqueria, 
podologia, menús persona-
litzats, valoracions psicolò-
giques, tallers de memòria, 
manualitats, gimnàstica i psi-
comotricitat, entre d’altres ac-
tivitats lúdiques.
El centre està obert de dilluns 
a divendres de 08 a 20 hores i 
ens podeu trobar a Plaça Mar 
i Cel, núm. 1, 2n pis de Piera. 
Si voleu informació també po-
deu trucar al 93 776 17 86.

Laura Llamas Gallardo, directora del centre de dia Mar i Cel.

Tots els serveis per viure bé.  
Tot per a la gent gran.

    Vius a casa i et cal ajuda per 
fer les tasques de la vida diària? 

       Utilitza el nostre Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) - Tel. 93 804 5515

    Dorms a casa i durant el dia
 necessites acollida i suport? 

      Vine al Centre de Dia Mar i Cel de Piera - Tel. 93 776 1786
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DIVENDRES 22 D’ABRIL

- A les 18 h, al Teatre Foment de Piera
LLIURAMENT DE PREMIS DELS 
IV JOCS FLORALS
- A les 22.30 h, a la plaça del Peix
TRADICIONAL ENCESA DE LA 
FONT DEL PEIX
- A les 23.30 h, a la plaça del Peix
CONCERTS amb Calet Versions 
(swing, disco-pop-rock/Baix Llobre-
gat) i DJ Baena
Organitza: Diables de Piera

DISSABTE 23 D’ABRIL

- De 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h, al 
carrer de la Guinovarda PRIMERES 
JORNADES 4x4 VILA DE PIERA
- De 10 a 12 h, a l’Espai d’Entitats
MUNTATGE I INICI DE LA LAN 
PARTY
Torneig de videojocs connectats per 
LAN (Local Area Network). Amb 
xerrada sobre les normes de partici-
pació. Cal portar l’ordinador. 
- A les 11 h, al carrer Piereta
INAUGURACIÓ DE LA XXVII FIRA 
DEL SANT CRIST DE PIERA
- A les 14 h, davant de l’Ajuntament
ACTUACIÓ FINAL DELS FALCONS 
DE PIERA
- D’11 a 12 h, a l’escenari 11 de se-
tembre
EXHIBICIONS DE MUAY THAI 
(arts marcials), a càrrec del mestre 
Òscar Simón
- D’11 a 14 h, a les carpes del carrer 
Piereta TALLER DE SANT JORDI, 
amb Verónica Cano
- D’11 a 14 h, al carrer Dr. Carles
PUJA AL TREN DE 5 POLZADES!
- D’11 a 14 h, al carrer de la Plaça
INFLABLES I LUDOTECA
Amb pista americana, tobogan, la 
granja i espai per al desenvolupa- 
ment congnoscitiu
- A les 12 h, a l’escenari de la zona 
infantil
HISTÒRIA DE SANT JORDI, LA 

Programa d’actes de la Fira del Sant Crist de Piera

PRINCESA I EL DRAC, a càrrec de 
les Pallasses Turpineta i Ninfa
- De 12 a 13 h, a l’escenari 11 de se-
tembre
CLASSE GRATUÏTA ‘LUXURY 
BOOM’, activitat fitness dance inspi-
rada en balls llatins i aeròbics
Organitza: Dance Luxury
- A les 12.30 h, a la plaça del Peix
CONCERT VERMUT amb Sílvia To-
màs
- A les 17 h, pels carrers de la Fira
Actuació de la COLLA DE TAM-
BORS DELS DIABLES DE PIERA
- De 17 a 19 h, a la placeta de les Aba-
desses
SILUETES DE PIERA
Taller creatiu comunitari, gratuït i 
obert a tothom.
- De 17 a 20 h, a les carpes de la zona 
Infantil
TALLER INFANTIL per fer animals 
amb material reciclat, a càrrec de 
Cristina Moreno
- De 17 a 20.30 h, al carrer de la Plaça
INFLABLES I LUDOTECA
- De 17 a 21 h, al carrer Dr. Carles
PUJA AL TREN DE 5 POLZADES!
- De 17 a 21 h, a l’Estand de l’Aula 
Municipal de Música ACTIVITATS 
MUSICALS
- A les 17.30 h, al carrer Sant Cris-
tòfol
FLASH MOBB DEL GRUP DE BO-
LLYWOOD DE PIERA - De 17.30 a 
19 h, a les carpes de la zona infantil 
XOCOLATADA I TALLER DE FAL-
CONS 
- A les 18 h, a l’escenari de la pl. del 
Peix 
BOLLYWOOD I DANSES DE LA 
POLINÈSIA 
- A les 18 h, a l’escenari de la zona in-
fantil ESPECTACLE MUSICAL amb 
Kids Party Show
- De 18 a 19.30 h, a l’escenari del car-
rer 11 de setembre
ACTUACIÓ DE LA PISCINA DE PI-
ERA
- A les 19.30 h, a l’escenari 11 de se-

tembre
EXHIBICIÓ DE DANSA JAZZ CON-
TEMPORÀNIA, amb Sàndal Boada, 
professor de l’Escola de Teatre de Pi-
era
- A les 22 h, des de l’Espai d’Entitats 
i fins a la plaça del Peix GIMCANA 
NOCTURNA
- A les 23.30 h, a la plaça del Peix
CONCERTS amb AlRicokoco (mes-
tissatge/St. Llorenç d’Hortons) i 
Dantuvi Trio (rumba versions/Bar-
celona).

DIUMENGE 24 D’ABRIL

- De 9 a 17 h, al Parc Gall Mullat
IX PIERA MOTOR FESTIVAL
Estands, show bike, barbacoa biker i 
concerts 4133
- De 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h, al 
carrer de la Guinovarda
1es JORNADES 4x4 VILA DE PIERA
- A les 9 h, des del parc del Tricente-
nari
EXCURSIÓ PER DESCOBRIR PIE-
RA I EL SEU TERME
- De 10 a 14 h, a la plaça Mar i Cel
18a TROBADA D’INTERCANVI DE 
PLAQUES DE CAVA 
- De 10 a 14 hores, al costat residèn-
cia Meritxell
16a TROBADA D’INTERCANVI DE 
SOBRES DE SUCRE i presentació de 
la col·lecció ‘rellotges de sol de Pie-
ra’ - De 10 a 19 h, a la Nau de Cal 
Sanahuja
CONCENTRACIÓ I EXPOSICIÓ DE 
VEHICLES DE SEAT 
- D’11 a 14 h, al carrer Dr. Carles
PUJA AL TREN DE 5 POLZADES!
- D’11 a 14 h, al carrer de la Plaça
INFLABLES I LUDOTECA
Amb pista americana, tobogan, la 
granja i espai per al desenvolupament 
cognoscitiu.
- D’11 a 14 h, a les carpes de la zona 
infantil
TALLER DE MAQUILLATGE IN-
FANTIL, a càrrec de Cristina Cujó

- De 11 a 14 h, a l’estand de l’Aula 
Municipal de Música ACTIVITATS 
MUSICALS
- A les 12 h, a la sala d’actes de l’Ajun-
tament
LLIURAMENT DELS PREMIS TREC
- De 12 a 13 h, a l’escenari de la zona 
infantil
MÚSICA I ANIMACIÓ EN VIU! 
amb les Pallasses Pallusses
- De 12 a 13 h, a l’escenari 11 de se-
tembre
EXHIBICIONS DE MUAY THAI 
(arts marcials), a càrrec del mestre 
Òscar Simón
- A les 12.30 h, a la plaça del Peix
CONCERT VERMUT amb Kill Drake 
(funky, blues, rock & soul/Piera)
- A les 14.30 h, a la plaça del Peix
PAELLADA POPULAR
- A les 17 h, a la plaça del Peix KIN-
TO POPULAR Organitza: Diables de 
Piera
- De 17 a 20 h, a l’Estand de l’Aula 
Municipal de Música ACTIVITATS 
MUSICALS
- De 17 a 20 h, a la zona infantil 
BOMBOLLES DE SABÓ GEGANTS, 
a càrrec de Barcelona Bubble Events
- De 17 a 20 h, a les carpes de la zona 
infantil
TALLER DE MARC DE FOTOS AMB 
FLORS D’OUERA, a càrrec de Cali-
doscopi
- De 17 a 21 h, al carrer Dr. Carles
PUJA AL TREN DE 5 POLZADES!
- De 17 a 21 h, al carrer de la Plaça
INFLABLES I LUDOTECA
- A les 18 h, a l’escenari de la zona in-
fantil ACTUACIÓ DE MÀGIA, amb 
Cristina Ferrer
- De 18 a 19 h, a l’escenari de l’11 de 
setembre
EXHIBICIÓ DE BALL (street dance, 
bachata, balls de salo, salsa i contem-
porani)
- A les 19.30 h, a l’entrada del Teatre 
Foment
LLIURAMENT DE PREMIS DEL 41è 
CONCURS DE DIBUIX.

DILLUNS 25 D’ABRIL

- A les 20 h, a l’església Santa Maria de 
Piera TRÍDUUM DE PREPARACIÓ 
AL SANT CRIST Organitza: Parrò-
quia de Piera

DIJOUS 28 D’ABRIL. 
DIADA DEL SANT CRIST

- A les 8 i a les 9 h, a la capella del Sant 
Crist MISSA
- A les 10 h, a la capella del Sant Crist 
OFRENA FLORAL
- A les 11 h, a l’església Santa Maria de 
Piera
MISSA SOLEMNE I RENOVACIÓ 
DEL VOT DE POBLE, presidida pel 
pare Bernabé Dalmau, osb monjo de 
Monserrat i missioner de la Misericòr-
dia
El cor parroquial canta la missa del 
Sant Crist, del mestre Josep Mata Ba-
lart
- A les 11 h, a la residència La Torreta 
de Piera
TALLER DE RISOTERÀPIA
- D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h, al 
parc del Gall Mullat
ACTIVITATS INFANTILS
Camp de futbol amb gespa artificial, 
xutòmetre de potència, karts ecolò-

Programa d’actes de les Festes del Sant Crist de Piera

gics, inflable amb pista americana i 
ludoteca
- A les 12.30 h, a la plaça del Peix BA-
LLADA DE SARDANES. Amb la cobla 
orquestra Montgrins
- A les 18.30 h, al Teatre Foment de 
Piera CONCERT, amb l’Orquestra 
Montgrins - A les 21.15 h, al Teatre Fo-
ment de Piera BALL, amb l’Orquestra 
Montgrins.

DIVENDRES 29 D’ABRIL

III PÀDEL X CATALUNYA-FESTES 
DEL SANT CRIST, al Club Tennis Pi-
era
Dates: Del 29 d’abril a l’1 de maig
Informació a info@clubtennispiera.
com
- A les 20 h, a la capella de Sant Bonifa-
ci MISSA pels difunts de la vila
- A les 20.30 h, a la Nau de Cal Sanahu-
ja
Acte de PRESENTACIÓ DE L’EIXAM 
DE PIERA
La nova associació de joves es presenta 
amb sopar popular i un concurs musi-
cal dirigit als grups musicals de joves 
de Piera. 
- Durant tot el dia, diversos carrers
I CONCURS DE GUARNIMENT DE 

BALCONS. Tema: L’infern.
 Amb la participació dels veïns dels 
carrers del recorregut del correfoc: c. 
Mn. Jaume Guixà, c. Sant Bonifaci, pl. 
de la Creu, c. Dr. Carles, c. Jaume Fons, 
c. de la Plaça, pl. Joan Orpí, pl. de Ca-
talunya, c. Sant Sebastià i pl. del Sant 
Crist

DISSABTE 30 D’ABRIL

- De 17 a 20 h, a la Nau del Sanahuja
XVII TROBADA DE PUNTAIRES DE 
PIERA
- A les 18 h, a la sala d’actes del Ca-
sal per a Joves i Grans XERRADA: EL 
TEMPS ESTÀ BOIG... ARA MÉS QUE 
MAI?
- A les 20.30 h, al Teatre Foment de Pi-
era
COI DE CRIATURES, un espectacle 
amb clau d’humor que ens mostra la 
ingenuïtat dels nens i la relació amb els 
adults. 
- Durant tot el dia, diversos carrers
I CONCURS DE GUARNIMENT DE 
BALCONS. Tema: L’infern
- A les 22.30 h, des de l’escola Les Flan-
des
CORREFOC, amb recorregut fins a la 
plaça de la Sardana
- Seguidament, al Gall Mullat

FESTA FLAIX FM - DEVOTION FES-
TIVAL

DIUMENGE 1 DE MAIG
40è APLEC DE MAS BONANS

- A les 9 h, des de la Font del Prat, sor-
tida a peu cap al Mas
- A les 10 h, missa a l’ermita amb una 
sardana dedicada als 40 anys de l’aplec
- A les 11 h, ballada doble de sardanes, 
amb les cobles Maricel i ILuro, amb 
l’estrena d’una sardana per a l’ocasió
- Al migdia, paella popular
- A les 16 h, jocs de cucanya
- A les 17.30 h, ballada de sardanes, 
amb Cobla Principal de Terrassa 
- A les 18 h, al Bar Foment
LLIURAMENT DE PREMIS del I 
Concurs de guarniment de balcons.

és

és RENDA
2015

piera@gestoriagaltes.com

Mª Teresa Vallès i Brossa
Vallès Service Automoció S.L.

Crta. Martorell a Capellades, Km 9,4
08784 Piera · Barcelona

Tel. 93 778 88 00 · Fax 93 778 82 42
venda@vallesautomobils.com

www.vallesautomobils.com

us desitgem 
una bona Fira 
del Sant Crist

Dr. Luis Mariño · Cirurgià dentista
Dr. Franco Hero · Odontòleg

C/Piereta, 1 bx. PIERA   Tel. 93 776 16 69



www.aperitiuscatalans.com Horari venda: 
Dissabtes de 10 a 14h i Diumenges de 11 a 13h

També ens trobaràs a:
Carrer Piereta, 64 de PIERA

i al Carrer Calàbria 127 de Barcelona

També ens trobaràs a:
Carrer Piereta, 64 de PIERA

i al Carrer Calàbria 127 de Barcelona

A Sant Sadurní

BOTIGA VIRTUAL
A LA VOSTRE DISPOSICIÓ

Fruits secs de l’ar�e 
al consumidor

Fruits secs de l’ar�e 
al consumidor
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MATRINOX, S.L.
Pol. Ind. AL-45/2 - C7 Copérnico, 16      08784 Piera (Barcelona)

Tel. 93 776 17 52 Fax 93 776 16 42    e-mail: matrinox@matrinox.com
www.matrinox.com

· MATRIUS PROGRESSIVES 

· UTILLATGES 

· MECANITZATS 

· MANTENIMENT

PIERA / PERE BOSCH 

A rribats al temps de la 
Fira de Piera, podem 
recordar el seu ini-

ci històric, de fa molts anys, 
segles. Difícil de concretar 
sense fer una visita a Pedral-
bes i l’Arxiu  de la Corona 
d’Aragò.
De ben segur, tot plegat, ha 

vingut motivat pels movi-
ments de grups, vinculats 
amb el seguici fervorós, de la 
imatgeria religiosa.
Endinsats a la dècada dels 
trenta, ja podrem dir, que fa 
350 anys es va decidir, cele-
brar tots els anys, el dia 28 
d’abril, festa solemne.
Piera va arribar el gener del 
2011 als 15.000 habitants. 

Fira i Festa a Piera
Això pot anar fluctuant. 
Amb 50 nacionalitats dife-
rents. Repartits en 20 nuclis 
habitats. Cicuanta-set km², 
situats aproximadament, a 
324 metres sobre el nivell del 
mar a Alacant.
Va tenir un mercat i fira, re-
lativament petits, fins la se-
gona meitat del segle XVIII, 
va ser quan es va enderrocar 

el portal d’en Selva (avui 
carrer Sant Bonifaci).
L’extensió actual de la Fira, 
va desde la carretera fins a la 
plaça Joan Orpí.
En aquest indret, enguany 
dues mostres de bon art ens 
esperen. Per una part l’ho-
menatge a Ricardo Galucci, 
Pierino, esplèndida mostra. 
Material variat i de molt 

bona qualitat. En front, 
el Col.lectiu d’Artistes de 
l’Anoia, amb mes de 40 pe-
ces, us donen la benvinguda, 
si entreu pel sur de la Vila, i 
serà un acabament amb tres 
pics i repicó, de baixar des 
del nord. Tothom serà ben-
vingut.
Bona Fira i Festa ! 

PIERA / LA VEU 

L ’Aula Municipal de 
Música ‘Maria Escolà i 
Cases’ continua col·la-

borant amb les entitats de Pi-
era, com ho mostra l’activitat 
conjunta feta amb infants del 
Casal Xaxi Piruli.
El passat dimecres 20 d’abril 
es va fer una activitat conjunta 
entre l’Aula Municipal de Mú-
sica Maria Escolà i Cases i el 
Casal Xaxi Piruli. Els nens del 

casal es van desplaçar a les ins-
tal·lacions de Ca la Mestra per 
fer-hi una activitat de música 
conjuntament amb els nens 
d’Iniciació de L’Aula Munici-
pal de Música.
L’Esther Sabaté, professora de 
l’Aula, va preparar una sessió 
de música per tal que els nens 
del casal i els nens de l’escola 
de música compartissin l’acti-
vitat. Una proposta més dins 
la dinàmica de col·laboració 
amb les entitats de Piera.

Sessió musical conjunta 
a l’Aula de Música
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EXPOSICIÓ DEL 41è CON-
CURS DE DIBUIX
Dibuixos fets pels alumnes de 
les escoles de Piera
Dates: 23 i 24 d’abril
Lliurament de premis del con-
curs: Diumenge 24 d’abril, a 
les 19.30 h
Lloc: Entrada del Teatre Fo-
ment
Organitza: Agrupació Sarda-
nista de Piera
Col·labora: Ajuntament de Pi-
era

EXPOSICIÓ DEL XXII 
CONCURS DE CARTELLS 
DE LA FIRA I FESTES DEL 
SANT CRIST
Dates: Fins al 9 de maig
Horari: De 9 a 21 h
Lloc: Bar Foment
Organitza: Regidoria de Cul-
tura

ARTISTES DE L’ANOIA
Exposició col·lectiva d’artistes 
-pintors i escultors- de la co-
marca de l’Anoia, amb obres 
representatives del seu treball 
habitual. Dates: 16, 17, 23, 24, 
28 i 30 d’abril
Inauguració: Dissabte 16 
d’abril, a les 18.30 h
Horari: D’11 a 14 h i de 17.30 
a 20 h Lloc: Estudi Pere Bosch 
Morera Organitza: Col·lectiu 
d’artistes de l’Anoia

PIERINO (1951-2015)
Mostra dels quadres i dibuixos 
de Ricardo Gallucci, ‘Pierino’, 
d’origen argentí i que va resi-
dir a Piera, que reflecteix la 
seva trajectòria com a humo-
rista gràfic, dibuixant i artista.
Dates: Del 16 al 30 d’abril
Inauguració: Dissabte 16 
d’abril, a les 12 h
Horari: De dimarts a diven-
dres, de 18 a 20 h. Dissabtes i 
diumenges, d’11 a 14 h i de 18 
a 20 h
Lloc: Sala Municipal d’Expo-
sicions
Organitza: Família Gallucci

CASTELL DE JAUME I
Rastrillo-Mercat
Jardins del castell
Dates: 23, 24, 27 i 28 d’abril
A benefici de Càritas Parro-
quial Horari: De 12 a 14 h
EXPOSICIÓ DE PINTURES 
A L’OLI, DE PILAR GIL
Sala d’armes del Castell
Dates: 23, 24, 27 i 28 d’abril
Horari: De 12 a 14 h Organit-
za: MSM

EXPOSICIÓ DE PINTURES 
A L’OLI, DE PILAR GIL
Sala d’armes del Castell
Dates: 23, 24, 27 i 28 d’abril
Horari: De 12 a 14 h Organit-
za: MSM

Exposicions que es 
poden veure aquests dies 
de Fira i Festes

PIERA / LA VEU 

L a Vila de Piera va tornar 
veure ballar en Jaume i 
n’Elisenda per celebrar 

la XXI Trobada de Gegants a 
la nostra vila. La trobada va 
comptar amb la participació 
de diverses colles geganteres.
A la cercavila, celebrada el 
passat dissabte 16 d’abril, hi 
van participar el grup de Ta-
bals Desterrats de Vilanova 
de Sant Jaume Sesoliveres, els 
Gegants de Collbató, els Ge-
gants de Mollet del Vallès, els 
Gegants Pallaresos, Gegants i 
Grallers de la Vila de Puigcer-
dà, la Colla Gegantera del Bis-
balet d’Igualada, els Gegants 
de Sant Andreu de la Barca, els 
Gegants de Sant Feliu de Llo-

que els Eixerits ja s’han des-
plaçat a Mollet del Vallès i per 
Sant Nicasi a Sant Jaume Se-
soliveres. Aviat es desplaçaran 
cap a Tarragona en la seva pro-
pera sortida al poble dels Pa-
llaresos. Com a curiositat de la 
XXI trobada, aquest any a Pie-
ra van ballar dues Elisendes de 
Montcada, la de Puigcerdà i la 
de Piera, ja que les Clarisses de 
Pedralbes regnaven sobre gran 
part del territori català. 
En acabar el acte, les colles 
assistents van rebre un recor-
datori, agraint-ne la partici-
pació, per part de Jordi Ma-
drid, alcalde de Piera, Josep 
M. Rosell, regidor de Cultura, 
i Albert Domingo, cap de colla 
dels Eixerits Geganters de la 
Vila de Piera.

Va tenir lloc la XXI Trobada 
de Gegants a la Vila de Piera

bregat.
Aquesta sortida no és la pri-
mera ni l’última de l’any, ja 

Us desitgem una molt bona Fira!
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ORPÍ / C. ROMA 

Imma Palet és l’alcaldes-
sa d’Orpí. Aquesta és la 
seva segona legislatura 

al capdavant del consistori 
municipal. Les passades elec-
cions, la seva llista, ERC, va 
guanyar aconseguint els cinc 
regidors davant d’una llista 
fantasma del PP.
Aquest diumenge el muni-
cipi viurà una jornada festi-
va amb la Fira i Aplec de les 
Bresques.

Orpí celebra aquest diu-
menge la 1a. Fira de les Bres-
ques. Quin és el seu origen?
El seu origen és l’Aplec de les 
Bresques de Santa Càndia. 
Aquest era un punt de troba-
da de tots els apicultors de la 
comarca per vendre la mel, 
que es recull en aquestes da-
tes, i d’aquí neix la voluntat 
i el desig de fer aquesta fira.

A qui va dirigida la Fira?
La fira va dirigida a les per-
sones que tinguin interès 
pels temes relacionats amb la 
mel i les abelles i que estimin 
i vulguin protegir el medi 
ambient. El visitant podrà 
gaudir de la fira en un dels 
entorns més bonics de la co-
marca de l’Anoia.

Què s’hi trobaran els visi-
tants que s’arribin a Orpí 
aquest diumenge?

La celebració de la Fira en 
plena Natura i la Fira més 
dolça de la Comarca.
Hi haurà diferents expositors 
relacionats de diferents ma-
neres amb la mel i les abelles, 
s’hi duran a terme diferents 
tallers, i també hi haurà de-
gustacions. A part i com cada 
any s’hi trobaran els actes ja 
tradicionals de l’Aplec de les 
Bresques, que finalitza amb 
el dinar “un arròs exquisit” 
en què la gent acampa a la 
zona dels ametllers i se’ls 
menja amb colla i família.

Per a un ajuntament petit 
com el vostre, organitzar 
una fira d’aquestes caracte-
rístiques deu ser una feina-
da. Compteu amb col·labo-
racions?
Realment suposa una feina-
da per un poble tan petit, 
som 150 habitants, però sort 
en tenim de la col·laboració 
de la gent del poble. És una 
festa que la gent se la sent 
com a pròpia i hi  participa 
molt. També tenim la sort de 
comptar amb una persona 
que és molt bon organitza-
dor de fires, el Josep Pons, i 
també els regidors de l’equip 
de govern, que hi han dedi-
cat un gran esforç i il·lusió 
per fer realitat aquesta Fira.
Des d’aquí vull agrair a tots 
la seva col·laboració.

Orpí és un dels municipis 

més petits de la comarca i en 
pocs dies s’hi han organitzat 
un parell d’actes relacionats 
amb la natura (em refereixo 
a la trobada de propietaris 
forestals que es va dur a ter-
me el cap de setmana passat 
i la fira d’aquest cap de set-
mana). La natura que us en-
volta és un reclam? 
La natura és el principal va-
lor que tenim a Orpí i, tot i 
que sempre l’hem tingut,  des 
de fa uns anys li hem volgut 
donar valor i protecció, tot 
potenciant la senyalització, 
adequació de rutes i camins 
per donar a conèixer el nos-
tre patrimoni natural a nivell 

turístic.
La tasca que està realitzant 
l’Associació de propieta-
ris forestals Serra Miralles                      
Orpinell  és una  molt bona 
feina de gestió forestal per 
evitar incendis i protegir els 
nostre boscos. 

Hem passat uns anys de cri-
si econòmica important. 
Com ha afectat al municipi. 
Es nota actualment una re-
vifada?
La crisi econòmica ha afectat 
de manera molt important 
a  la nostra comarca. A  Orpí 
també ens ha afectat  amb el 
tancament de diverses em-
preses. Aquest últims anys 
s’observa un canvi de ten-
dència al nostre municipi, 
amb la creació de nous nego-
cis enfocats al turisme rural 
i la reobertura d’empreses 
dedicades al sector paperer.

Actualment quina és la 
principal activitat econòmi-
ca del municipi? 
Les principals activitats eco-
nòmiques són l’agricultura 
i ramaderia, i en aquests úl-
tims anys la indústria de-
dicada el sector del paper i 
negocis dedicats al turisme 
rural. 

L’Ajuntament a curt i mig 
termini, quines actuacions 
té previst dur a terme?
Actualment estem treballant 
en un projecte important pel 
municipi; la urbanització 
del nucli de Santa Càndia. 
Aquest és un dels nuclis his-

“El visitant de la Fira de les Bresques podrà gaudir 
d’un dels entorns naturals més bonics de la comarca”

Imma Palet, alcaldessa d’Orpí

tòrics més bonics del muni-
cipi. Actualment està molt 
degradat i no disposa dels 
serveis adequats per ser un 
nucli habitable. Per aquest 
motiu es vol millorar i dig-
nificar aquest nucli com tots 
els nuclis d’Orpí.
L’adequació i senyalització 
de la riera i el rec són altres 
projectes també importants 
per tal de continuar millo-
rant i donar a conèixer el 
nostre patrimoni natural i 
cultural i per fomentar el tu-
risme al municipi.
Per finalitzar, i el més im-
portant, garantir el funci-
onament del “ dia a dia” de 
l’Ajuntament, garantint els 
serveis mínims per tots els 
habitants d’Orpí.

L’Ajuntament orpinenc for-
ma part de l’AMI? Com veus 
el procés català cap a la in-
dependència en aquests mo-
ments?
L’Ajuntament d’Orpí forma 
part de l’AMI i n’estem molt 
orgullosos.  El procés català 
ja ha iniciat el seu camí i s’es-
tà treballant a un bon ritme. 
És la sensació que tens des-
prés de parlar amb gent que 
està treballant “el dia a dia” 
al Parlament i et comenten 
que això “va de veritat”. No 
obstant això cal eixamplar 
la base social, i que cada dia 
siguem més els que vulguem 
un futur Estat Català.
Com Alcaldessa, és tot un 
plaer poder viure aquests 
moments històrics i poder 
contribuir en el procés català.Santa Càndia, a Orpí, un dels indrets més bonics de la comarca. 

Imma Palet, alcaldessa d’Orpí. 
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En Josep Pons és l’ànima 
de les Fira de les Bres-
ques. Ell és l’encarregat 

de la seva organització, per 
a la qual ha comptat amb el 
suport de l’Ajuntament i dels 
molts vilatans. Amb ell parlem 
dels canvis que hi ha previstos 
per a l’edició d’enguany.

L’Aplec de les Bresques s’ha 
reconvertit en la Fira de les 
Bresques. Per què es va optar 
a fer una fira a l’entorn del 
món de les abelles.
L’Aplec de les bresques ja ha-
via estat un punt de trobada 
important dels apicultors de 
la comarca, per tant ja teníem 
la base, sols calia el desig de 
l’Ajuntament d’Orpí i trobar 
el grup humà per a tirar enda-
vant aquest projecte, haig de 
dir que ha estat un plaer tre-
ballar amb un consistori jove i 
amb empenta.

Què s’hi trobaran els visi-
tants?
En primer lloc hi trobaran un 
entorn molt agradable, una 
situació de la Fira molt origi-
nal i tots els segments que te-
nen com origen les abelles de 
la mel. Així doncs hi trobaran:
- La pròpia mel, en diferents 
gustos que es podrà provar; 
plantes mel·líferes. 
- Complements i derivats de 
la mel.

- Cosmètics a base de mel. 
- Begudes a base de mel, l’hi-
dromel, que també es podrà 
tastar. 
- Tractaments d’apiteràpia.
- També veurem una parada 
de fruita en què hi haurà els 
productes que hi ha amb abe-
lles i què quedaria si les abelles 
ens deixessin (molt represen-
tatiu). 
- Tallers: d’ornitologia, de 
com fer caixes niu i com pen-
jar-les, d’estampació de bos-
ses, d’analítica d’aigües i de 
ruscs amb vímet 
- Un show cooking de produc-
tes a base de mel que també 
podrem provar.
- I finalment una parada d’in-
secticides botànics, els que 
haurem d’utilitzar en un futur.  

D’un temps cap aquí s’està 
donant més importància a 
les abelles. Per què són tan 
importants?
Les abelles són molt més im-
portants del que pensem. La 
producció d’aliments a nivell 
mundial i la biodiversitat ter-
restre depenen en gran mesu-
ra de la pol·linització, un pro-
cés natural que permet que es 
fecundin les flors i donin així 
fruits i llavors. Les abelles, i 
altres insectes pol·linitzadors,  
com les papallones i els bo-
rinots, són els responsables 
d’aquest procés i, no obstant 
això, les seves poblacions es-
tan disminuint a passos de 

gegant.
Entre d’altres factors, moren 
per l’agricultura industrial i 
el seu ús de plaguicides tòxics. 
És urgent,  per tant , canviar el 
model de l’agricultura indus-
trial per una agricultura eco-
lògica .

El món de l’apicultura és un 
gran desconegut. Hi ha força 
apicultors a la nostra comar-
ca?
Hi ha pocs professionals a 
Catalunya, sols tenim 80.000 
ruscs. A la comarca n’hi ha 
pocs. Un dels principals és 
Mas Buret que vindrà a la Fira.
Jo crec que encara no ens hem 
adonat de la magnitud de la 
tragèdia, sense les abelles, la 
natura tal com la coneixem 
avui, desapareixeria i la qua-
litat de vida de l’ésser humà 
es reduiria enormement. Ni 
tan sols la nostra alimentació 
seria la mateixa, ja que moltes 
fruites i verdures podrien des-
aparèixer. Les abelles ajuden a 
la producció de gairebé el 75% 
dels cultius que mengem.

Com podem saber si la mel 
que comprem és de bona 
qualitat?
Cal mirar sempre la proce-
dència. Si la procedència és 
d’apicultura ecològica ha de 
portar el segell CCPAE.
La resta és mel és de proxi-
mitat, responsable, integrada, 
etc. 

És important mirar l’origen. 
A Espanya hi ha 2.300.000 
ruscs i molts apicultors són 
professionals. D’Espanya en 
ve molta, però hem de tenir 
en compte que al 2014,  7 de 
cada 10 Kg de mel van venir 
de la Xina  (que té 367.000.000 
de ruscs), on no s’apliquen els 
estàndards de qualitat i sani-
tat exigits als nostres apicul-
tors, ja que a la Xina es fan 
tractaments amb fitosanitaris 
i antibiòtics a les abelles que 
aquí estan prohibits, cosa que 
suposa una competència des-
lleial, i  comporta que el cost 
d’1 Kg de mel a Catalunya si-
gui de 2,69 euros i el cost a la 
Xina d’1,37 euros.

Què hem de tenir en compte 
a l’hora de fer un jardí per fa-
cilitar la vida de les abelles?
Al jardí, pati o terrassa, és 
recomanable mantenir una 
bona diversitat de plantes, 
especialment si són plantes 
adaptades al nostre clima i 
que requereixen poca aigua.
També és bo procurar que hi 
hagi plantes en floració al llarg 
de l’any (a casa nostra no és 
difícil), ja que insectes com les 
abelles puguin trobar aliment. 
Podem plantar flors com pe-
túnies, margarides, boixacs o 
bé herbes com totes les aro-
màtiques. També hortalisses o 
fruiters, qualsevol d’aquestes 

Josep Pons: “sense les abelles, la natura com avui 
la coneixem, desapareixeria

eleccions són correctes.

I el món de la pagesia, què 
hauria de tenir en compte per 
respectar les abelles?
La Fira també va dirigida a 
tots els pagesos, ja que jo pen-
so que a totes les explotacions 
agràries hi ha d’haver ruscs 
d’abelles, o propis o bé que un 
apicultor els instal·li. A la Fira 
s’hi trobarà tot el que es neces-
sita per a protegir les abelles i 
no perdre productivitat als 
conreus.

Si trobem un rusc a prop de 
casa nostra, què hem de fer?
Si coneixem un apicultor, li 
hem de fer saber, si no hem de 
trucar als bombers, ells l’as-
piraran i el posaran en una 
caixa. Al Baix Llobregat molts 
bombers són alhora apicul-
tors.

Com es pot explicar als nens 
que les abelles no han de fer 
por?
Les abelles són vegetarianes. Si 
no les molestes no et picaran.
Si t’apropes molt a un rusc et 
poden picar, t’has de quedar 
quiet.
Les abelles tenen més por de 
nosaltres que nosaltres d’elles.
I sempre has de pensar, et fa 
molt de mal quan et pica una 
abella? Doncs per l’abella és 
pitjor, ella es mor.

Josep Pons, director de la Fira de les Bresques. 

Som la 4a generació 
d'apicultors. 

Mel artesana i Km0

www.masburet.com
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Calaf s’aboca a la celebració de la Diada de Sant Jordi
CALAF / LA VEU 

L ’agenda de la Diada de 
Sant Jordi arriba a Ca-
laf ben carregada. Per 

als dies 23 i 24 d’abril s’han 
programat una desena activi-
tats de diferent caire i dirigides 
a un públic heterogeni amb 
l’objectiu que la gent gaudeixi 
de la festa al poble. 
La celebració començarà dis-
sabte al matí, a la plaça dels 
Arbres, on tothom qui vulgui 
podrà fer-se una foto de cava-
ller o de princesa de Sant Jor-
di amb els dracs i els cavalls. 
Aquesta és una activitat orga-
nitzada pels Diables de l’Alta 
Segarra, amb la col·laboració 
d’Equinoteràpia Cal Graells, i 
serveix com a tret de sortida a 
totes les activitats que han or-
ganitzat per donar-se a conèi-
xer durant la diada. 
A les 11.00 hores hi haurà una 
nova edició del Dictat Cata-
là de Calaf, la cinquena. Així 
que una vegada més, petits i 
grans tindran l’oportunitat 
de demostrar els seus conei-
xements de llengua catalana. 
A la mateixa plaça dels Arbres, 
el primer torn serà per a les 
categories infantil i juvenil. A 
les 12.30 hores serà el torn del 
dictat per als adults, a partir 

de 18 anys. Entremig, hi haurà 
la lectura de poemes a càrrec 
de les mares dels “Tallers de 
famílies”. La inscripció, que és 
gratuïta, es pot fer una estona 
abans de l’inici de cada dictat, 
a la mateixa plaça.
A la tarda, a partir de les 17.00 
hores, i amb la col·laboració 
de l’ARCA, hi haurà xocola-
tada per a tothom. Serà a la 
mateixa hora que començaran 
els tallers diabòlics per a nens 
de 4 a 12 anys: taller de màs-
cares, de masses, de banyes, 
maquillatge… Tot de la mà 
de la colla de Diables de l’Alta 
Segarra. 
Al cap d’una estona, a les 
18.00 hores, la Unió Calafina 
acollirà el concert de Les Mez-
zos, organitzat pel Grup Ani-
falac, una proposta dirigida a 
infants de 0 a 6 anys i especi-
alment dedicada als amants de 
les veus blanques.
Acabats els tallers diabòlics, a 
les 20.00 hores, s’encendran 
els dracs que guiaran el camí 
fins a la Sala d’actes municipal 
on, a partir de les 21.00 hores, 
tindrà lloc el sopar popular. 
Els tiquets anticipats es poden 
adquirir per 3,5 euros a Cal 
Fitó, Cal Gatells, a l’Ajunta-
ment i al Punt d’Informació.

Concurs de DJ
Els actes de dissabte 23 d’abril 
s’acabaran amb la festa que 
tindrà lloc a la mateixa Sala 
d’actes municipal, en finalit-
zar el sopar. La festa começarà 
amb el Concurs de DJ’s que 
han organitzat la colla de Di-
ables de l’Alta Segarra, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Calaf. Aquí, actuaran els 
DJ’s seleccionats durant la pri-
mera fase de la convocatòria. 
Els guanyadors punxaran en la 
propera edició de la Festa Major 
de Calaf, al setembre. L’objectiu 

és fomentar la cultura musical 
amb la participació d’artistes 
del territori.
Acabada aquesta segona fase del 
concurs, seguirà la festa amb 
música variada per a tothom.

Jocs Florals i concert
El diumenge, 24 d’abril, segui-
ran els actes de celebració de 
Sant Jordi. A les 12.00 hores, a 
la Unió Calafina, hi ha convo-
cada l’entrega de premis dels 
Jocs Florals 2016. Una convo-
catòria en la qual s’hi han pre-
sentat 48 treballs en les quatre 

categories que es convocaven, 
infantil fins a 12 anys, juvenil 
de 12 a 18 anys, prosa d’adults 
i poesia d’adults.
A les 18.30 hores, al Casal de 
Calaf, s’ha programat la sisena 
edició del concert “Calaf can-
ta Sant Jordi”, organitzat per 
la Coral Ressons. La proposta 
compta amb la participació 
de la pròpia coral, dels Amics 
d’Ucraïna i Calaf, Jaume Fo-
noll, el grup Vent Endins, Joan 
Prat i La Banda, la Coral Sant 
Ramon i la soprano M. As-
sumpta Cribillers. 

CALAF / LA VEU 

R ecentment, la Unió 
Calafina va celebrar la 
reunió anual ordinària 

de socis en la qual es va apro-
var la nova Junta directiva de 
l’entitat. Està formada per set 
membres: Pilar Diez, Anna 
Martí, Maribel Morellón, Joan 
Roig, Josep Enric Vila, Manel 
Perez i Jordi Mas, que n’és el 
nou president. La nova junta 
enceta una etapa que s’allarga-
rà fins a l’any 2020.
Entre els objectius que s’ha 
marcat la nova directiva hi ha 

el de fer créixer el número de 
socis, fer que l’entitat esdevin-
gui una eina important en el 
desenvolupament festiu i cul-
tural de Calaf, col·laborar amb 
altres entitats i amb l’Ajunta-
ment, i fer créixer l’orgull de 
pertinença dels associats a la 
Unió Calafina. 
En concret, durant la reunió 
es va explicar que es mantin-
dran les sessions de ball, es fa-
ran noves propostes culturals, 
s’estudiarà la possibilitat de 
projectar cinema i s’activarà 

una programació destinada 
als més joves a qui es dirigirà, 
de manera especial, una nova 
campanya de captació de socis. 
En aquesta sessió el nou presi-
dent, Jordi Mas, va avançar la 
voluntat de celebrar el 120è 
aniversari de la consitutició 
oficial de l’entitat. També va 
explicar que s’estudiarà la pos-

Nova Junta directiva a la Unió Calafina
sibilitat de convertir la Unió 
Calafina en una fundació amb 
l’objectiu que els col·labora-
dors puguin obtenir beneficis 
fiscals, sense que això suposi 
que els socis perdin cap dret. 
Projecte de remodelació
Una vegada constituïda la nova 
junta, es va celebrar una sessió 
extraordinària en la qual es 

va aprovar la sol·licitud d’una 
subvenció al programa euro-
peu Leader per tirar endavant 
el projecte de rehabilitació de 
l’edifici del Casino i per ade-
quar la sala amb la infraestruc-
tura de llum i so necessària. 
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L’Igualada HC espera refer-se de la derrota 
al Palau guanyant a casa el Vendrell

Els jugadors del Barça celebren un gol, dissabte passat al Palau Blaugrana. / FCB

HOQUEI / IHC BLOCAT

L ’Igualada HC espera 
refer-se demà a les Co-
mes de la derrota al Pa-

lau Blaugrana davant el líder, 
guanyant el Moritz Vendrell, 
un rival gens fàcil. 
El partit a Barcelona va ser 
dur, sobretot perquè la vic-
tòria ja se sabia que era molt 
complicada, i a més Met Mo-
las va acabar a l’hospital. Se-
gona lesió pràcticament con-
secutiva i de característiques 
semblants. Fa dues jornades 
va ser un cop de bola a la galta 
a Dani López. Aquest cop ha 
estat una altra bola que s’ha 
estavellat al nas de Met Molas. 
Met Molas ha rebut un cop de 
bola rebotada des d’un patí. 
L’atenció del servei mèdic del 
Barça va ser rapidíssima. Al 
jugador el van portar en am-
bulància a l’Hospital de Bar-
celona.

Màscara per a Molas
Al final, Molas té una fissura 
al nas que necessita protecció 
i descans. De moment, el ju-
gador osonenc farà servir una 
màscara per jugar. La protec-
ció facial li deixarà l’exjugador 
de l’IHC, actualment al Vila-
franca, Roger Rocasalbas que 
la va utilitzar el febrer del 2014 
quan era jugador del Vic (pre-
cisament la va estrenar en un 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona 64 24 21 1 2 127 50
2. Club Patí Vic 56 24 18 2 4 96 52
3. Coinasa Liceo 53 24 17 2 5 124 69
4. Moritz Vendrell 44 24 13 5 6 102 83
5. Reus Deportiu 38 24 11 5 8 87 79
6. Noia Freixenet 36 24 10 6 8 81 86
7. Voltregà 35 24 11 2 11 78 74
8. Igualada  31 24 10 1 13 67 76
9. Vilafranca 31 24 8 7 9 67 67
10. Cerceda 28 24 8 4 12 71 103
11. Caldes Laser 28 24 8 4 12 63 87
12. Lloret  26 24 8 2 14 62 89
13. ICG Lleida 24 24 7 3 14 67 93
14. SHUM  21 24 5 6 13 78 93
15. Calafell  17 24 5 2 17 68 102
16. Enrile Alcoi 16 24 4 4 16 60 95

OK Lliga
Jornada 24
FC Barcelona - Igualada Calaf  6-3
Coinasa Liceo HC - CH Lloret  4-3
Club Patí Vic - Vallès CP Calafell  8-4
CE Moritz Vendrell - Noia Freixenet 6-4
CH Caldes Recam Laser - SHUM 3-3
Enrile PAS Alcoi - Cerceda 4-4
Reus Deportiu - CP Vilafranca 2-4
ICG Software Lleida - CP Voltregà 1-6

Jornada 25
Shum-FC Barcelona
Igualada Calaf Grup-Moritz Vendrell
Noia Freixenet-Vic
Calafell-Liceo
Lloret-Reus Deportiu
Vilafranca-ICG Lleida
Voltregà-Enrile Alcoi
Cerceda-Caldes

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

derbi contra el Voltregà que va 
acabar amb victòria vigatana 
per 1 a 2 amb un gol del ma-
teix Rocasalbas). Ara esperem 
que la màscara li doni el ma-
teix resultat al jugador igualadí.
La lesió del Met va marcar 
profundament un partit sem-
pre complicat contra el líder i 
màxim candidat al títol. Fer-
ran López va haver de tirar 
de banqueta i Joan Muntané 
i Tety Vives van disposar de 
molts minuts (i Vives fins i 
tot va marcar el 6 a 3 de …  
penal!). El partit, però, es va 
trencar molt ràpid amb un 3 a 
0 dels blaugranes al minut 14 
de la primera meitat. Només 

començar la segona un hat 
trick de Pablo Alvarez sembla-
va condemnar als arlequinats 
a la golejada… però aleshores 
l’equip va començar a carbu-
rar, va agafar el control del 
partit, va reduïr la diferència 
a la meitat i si el partit dura 
una mica més es podria haver 
gestat algun ensurt pels capi-
talins.
Just un minut després de re-
bre el 6 a 0 Pol Galbas va re-
duir diferències aprofitant 
un rebuig d’Egurrola a un tir 
de Baliu. Després va ser Sergi 
pla, al minut 21, qui va caçar 
un rebot i va tornar a batre al 
porter blaugrana. I finalment 

a falta de 3 minuts Cesar Tety 
Vives va trencar la sequera de 
penals de l’equip amb un llen-
çament sec, dur i per sota que 
va significar el 6 a 3 (i el seu 
primer gol aquesta tempora-
da). Dos minuts abans l’IHC 
va disposar d’una FD (per 10 
faltes d’equip) que podria ha-
ver retallat encara més el mar-
cador (també és cert que just 
després l’Elagi va haver de sal-
var el 7è aturant-li un penal a 
Lucas Ordoñez).
Amb els igualadins llençats 
curiosament qui més va aca-
bar desitjant el final del partit 
van ser els locals…

Europa és possible
Queden sis jornades per aca-
bar l’OK Lliga i l’IHC ho té tot 
a favor per a col.lar-se en una 
de les places per a la CERS. 
La permanència matemàtica 
cada vegada és més a prop, i 
podria arribar en un parell 
de jornades. La novena plaça 
marca el llistó de la CERS, i, 
per ara, l’IHC es vuitè empa-
tat amb el Vilafranca.
FC Barcelona 6 (3/3) Egur-
rola, Pascual (1), Panadero, P. 
Alvarez (3), Gual (1), equip 
inicial. Costa, Ordoñez, Bar-
roso (1), Roca.
IHC Calaf Grup 3 (0/3) Elagi 
Deitg, Met Molas, Ton baliu, 
Pol Galbas (1), Sergi Pla (1), 
equip inicial. Roger Bars, Nil 
Garreta, Joan Muntané, Tety 
Vives (1).
Gols: 1-0 Gual (m 4), 2-0 Pas-
cual (m 9.10), 3-0 Barroso (m 
14). SEGONA PART. 4-0 Al-
varez (m 0.52), 5-0 Alvarez (m 
5), 6-0 Alvarez (m 9). 6-1 Gal-
bas (m 15), 6-2 Pla (m 20.49), 
6-3 Tety Vives penal (m 22).

Més info a ihc.blog.cat  

A l’esquerra, Met Molas, un dels protagonistes del xoc a Barcelona. A la dreta, Tety Vives en acció.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat



ESPORTS / CBI  |  47
LA VEU
Divendres, 22 d’abril de 2016

“Ara més que mai necessitem que 
les Comes estigui al nostre costat!”
BÀSQUET / PAU CASTELLTORT

A questa setmana hem 
entrevistat a Carlota 
Carner, capitana del 

sènior femení de l’Igualada. 
Les noies estan duent a terme 
una gran temporada on a falta 
de quatre partits per acabar la 
lliga tenen serioses aspiraci-
ons a guanyar la competició 
i aconseguir l’ascens a la mà-
xima categoria catalana: Copa 
Catalunya. La Carlota n’és una 
de les grans partícips d’aquest 
èxit. 

El teu entrenador t’ha descrit 
com a una jugadora molt ver-
sàtil i una capitana ideal, hi 
estàs d’acord?
Segurament exagera un pèl 
massa. Intento adaptar-me al 
que em demana l’entrenador, 
faig d’aler-pivot, encara que 
em sento molt més  pivot que 
aler, però potser per això em 
considera versàtil. Respecte 
això que ha dit de mi com a 
capitana, tot just és el meu se-
gon any, mai abans ho havia 
estat. Va ser i és encara una si-
tuació nova, i que m’ha ajudat 
molt, perquè com que sóc una 
persona una mica despistada,  
m’ha fet implicar-m’hi molt 
més i ser més responsable amb 
tot el que faig.
Quin és el moment que re-
cordes amb més estima de 
tots els que t’ha proporcionat 
el bàsquet?
Aquest esport et fa viure tants 
bons moments, dins i fora 
pista, que al final és compli-
cat haver-se de quedar no-
més amb un. Però si hagués 
de triar-ne algun en concret, 
potser em quedaria quan faig 
el salt al primer equip amb el 
Xavi Borràs, tancant la meva 
etapa júnior, per la confiança 
que se’m va donar. Va ser un 
punt d’inflexió per a mi, em 
vaig adonar que realment se’m 
valorava com a jugadora, que 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 L´Hospitalet 15 14 1 1163 957 29 -1
2 Collblanc 15 11 4 1088 959 26 +8
3 Mollet 15 9 6 1102 1035 24 +2
4 Quart 15 9 6 1097 1031 24 +1
5 Ciutat Roses 15 8 7 1096 1091 23 -1
6 Igualada 15 6 9 1015 1083 21 -1
7 Salt 15 6 9 1009 1065 21 +1
8 Castelldefels 15 5 10 950 1020 20 -3
9 Jac Sants 15 5 10 1051 1208 20 -6
10 Cornellà 15 2 13 969 1091 17 +1

Bàsquet - Lliga EBA - GC
Jornada 15
Salt - L´Hospitalet 71-60
Jac Sants - Aracena-Collblanc 70-72
Cb Cornellà - Physic Cb Igualada 71-59
Mollet - Ciutat De Les Roses 77-75
C.b. Quart- Castelldefels 68-62

Jornada 16
L´Hospitalet - Jac Sants
Aracena-Aec Collblanc - Cb Cornellà
Physic Cb Igualada - Mollet       dia 23, 18h
Ciutat De Les Roses Cbs - C.b. Quart
 Bba Castelldefels - Salt 

Carlota Carner, capitana del sènior femení del CBI, a les portes de l’ascens

podia estar al primer equip i 
fins i tot fer-m’hi un lloc, i tot 
això quan comences a jugar 
sempre ho veus quasi impos-
sible o molt llunyà. 
I el moment més dur?
Per sort, no en tinc gaires de 
moments durs ni compli-
cats, relacionats amb aquest 
esport... a nivell esportiu les 
derrotes sempre et fan créixer 
i aprendre. Però un moment 
delicat que sí que recordo, és 
fa dos anys i poc, quan l’equip 
que teníem a Copa es va dis-
soldre, perquè tancàvem una 
etapa i en aquell moment tot 
era molt incert.
T’hem vist completar tempo-
rades molt bones, però quina 
creus que ha estat la teva mi-
llor temporada a nivell indi-
vidual?
Espero que encara estigui per 
arribar, perquè de moment no 
en destacaria cap en concret.  
Sí que en els primers anys com 
a sènior, pels minuts que em  
donaven  i pel paper que tenia, 
havia fet bons partits  i tempo-
rades bastant completes. Tot i 
així, no destacaria cap tempo-
rada com la millor, perquè en 
totes he procurat ser una juga-
dora regular.
Esteu fent una temporada 

molt remarcable, teniu l’as-
cens a Copa Catalunya molt 
a prop, hi ha algun factor que 
us hagi ajudat? 
Crec que una de les claus ha 
estat no posar-nos pressions 
a nivell de resultats  però a 
la vegada ser exigents amb el 
què fem i com ho fem. El Sergi 
sempre ens repeteix que ens 
ho hem de passar bé a la pista, 
i aquest any ho hem aconse-
guit, entre d’altres coses per-
què hem après a competir. No 
podria dir que estem a punt de 
complir un “objectiu” perquè 
l’objectiu era gaudir del bàs-
quet i aquest ja està més que 
complert, però és evident que 
a dia d’avui i amb la tempo-
rada acabant-se,  tenim molt a 
prop poder quedar primeres i 
assolir un ascens,  ho donarem 
tot per aconseguir-ho!
Carlota, tu ja havies jugat a 
Copa Catalunya, que se sent 
al estar tan a prop de tornar 
a aconseguir-ho?
Moltíssima il·lusió. A nivell 
personal és una oportunitat 
per poder treure’m l’espina 
clavada de quan vàrem haver 
de renunciar a la categoria 
sense haver-la perdut a pista. 
En el seu moment va tocar 
fer un pas enrere per més en-
davant esperar tornar a gua-
nyar-nos el lloc on crec que el 
bàsquet femení de l’Igualada 
ha de ser. A nivell esportiu, 
seria un repte molt gran po-
der tornar-hi, per tot el que 
comporta, els equips i el nivell 
que hi ha. Però ara de moment 
encara queden 4 partits molt 
importants, i hem de pensar 
només en això. 
Quan jugaves a Copa ante-
riorment, erets la joveneta 
de l’equip i és obvi que no te-
nies el mateix paper que ara 
que n’ets la capitana i una de 
les màximes referents. Com 
ho veus des d’aquesta pers-
pectiva comparada amb la 
d’abans?

És un repte per què vulguis 
o no quan acabes de pujar a 
un equip que ja està fet i que 
ja està a la categoria vas una 
mica a remolc del que fan les 
altres i això permet no sem-
pre està al 100% concentrada  
en el que fas i el que deixes de 
fer perquè saps que sempre hi 
haurà alguna  veterana que et 
posarà al lloc on et pertoca i 
et dirà la teva funció depenent 
de la jugada.  En aquest sentit 
sí que potser en el suposat cas 
que pugéssim a Copa,  ja que 
encara  queden 4 partits, no 
està res fet i pot passar de tot. 
Sé que ja no sóc la  joveneta  
per tant si que he d’intentar fer 
una mica més el paper de una 
jugadora que ha d’assumir un 
rol més transcendental.
Un equip que amb 5 tempo-
rades està a punt d’aconse-
guir l’ascens a la màxima ca-
tegoria catalana venint des de 
l’última, tantes bones tempo-
rades no són pas casualitat?
Bé jo no he viscut l’ascens de 
tercera a segona ni de segona 
a primera, però evidentment 

aquí hi ha una feina important  
dels entrenadors i de les juga-
dores amb un treball constant 
d’exigència i compromís que 
dóna mèrit a tota la gent que 
ha format part d’aquest pro-
jecte.
Us queden quatre partits de 
lliga i dos d’ells són a casa, el 
primer aquest dissabte dia 23 
d’abril, que n’esperes de les 
Comes?
Seria increïble que Les Comes 
fos ple i que la gent vingui 
emocionada i il·lusionada per 
veure’ns, aquesta temporada 
molta gent diu que ens ve a 
animar perquè els fem pas-
sar-s’ho bé. Espero que ens 
animin molt i seguir sentint 
com hem estat fent fins ara 
que la gent  ens dóna suport i 
ens anima ja que també els fa 
molta il·lusió veure’ns quedar 
primeres. Esperem doncs re-
bre el màxim suport del pú-
blic i sentir-nos orgulloses de 
ser jugadores de l’Igualada.  
Ara més que mai necessitem 
que Les Comes estigui al nos-
tre costat!   

El sènior masculí rep demà a les 
Comes el Mollet, a la Lliga EBA

El sènior masculí torna a tenir 
un compromís a casa, demà 
a les 6 de la tarda, davant el 
Mollet, en la 15a jornada de la 
Lliga EBA. Es tracta del tercer 
classificat, amb tres victòries 
més que els igualadins. 
El partit arriba després que el 
CBI patís a Cornellà una der-
rota inesperada per 71-59 da-
vant el cuer del grup pel títol. 
Recordem, però, que l’Iguala-
da té assegurada la permanèn-
cia a la Lliga EBA la propera 
temporada.
Physic CB Igualada A: M. Mo-
liner (6), R. Riu (5), E. Burgès 
(-), S. Laguarta (14), J. Torres 
(7), C. Fons (-), A. Gual (5), A. 

Del Hoyo (6), X. Creus (7), E. 
Tejero (8), P. Camí (1).
Parcials: 18-13, 16-12 (34-25), 
20-15 (54-40), 17-19 (71-59).

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54

MATRÍCULA OBERTA EXÀMENS
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HANDBOL / TON CASELLAS 

D issabte es va disputar 
a Tortosa el partit de 
la 25a jornada de Se-

gona Catalana. Al final, derro-
ta del CHI per 24-20.
Desplaçament llarg en un 
dels camp més complicats per 
aconseguir la victòria. Primer 
de tot pel bon handbol que 
acostuma a desplegar el Tor-
tosa i segon pel cansament 
del viatge. A més, en aquesta 
ocasió s’hi va sumar un altre 
factor, la falta de banqueta, 
només 7 jugadors de pista i 2 
porters. 
Un cop iniciat el partit, quan 
encara no es va tenir temps de 
veure qui dominaria el partit, 
els igualadins es van quedar 
sense canvis per culpa d’una 
inútil expulsió per part de 
l’extrem dret. Això va condici-
onar tota la resta del partit, i 
tot i que en un principi va ser 
un cop dur pel conjunt igua-
ladí, els integrants van saber 
tirar endavant. Al minut 15 
el resultat era de 6 a 4, i grà-
cies a la concentració i l’esforç 
dels igualadins van aconse-
guir mantenir aquesta distàn-
cia durant la resta de la part. 
Gràcies a això, es va arribar a 
la mitja part només 3 gols per 
sota, 12 a 9.
El descans de la mitja part els 
va anar de perles als iguala-
dins, que necessitaven repo-
sar per afrontar uns altres 30 
minuts sense canvis a la ban-
queta. Costava de creure, però 
cada cop jugaven millor, una 
defensa compacte amb pocs 
errors i uns atacs relativament 
eficaços. Això els va permetre 
posar-se per davant quan fal-
taven 15 minuts pel final del 

Perilla la permanència 
per a l’Handbol Igualada

El CAI manté el 4t lloc, i disputarà la 
fase final del Campionat de Catalunya

partit, 17 a 16. Ara bé, els úl-
tims minuts serien claus per 
decidir qui seria el vencedor. I 
va ser llavors quan els de Tor-
tosa es van deixar anar i van 
demostrar perquè van segons 
a la lliga, i van aconseguir un 
parcial de 8 a 4 que va matar 
als igualadins, tant psicològi-
ca com físicament. Anant per 
darrera en el marcador i sen-
se canvis, les forces ja s’havien 
acabat. Finalment el partit va 
acabar amb un 24 a 20.
Vistes les característiques del 
partit, va ser una derrota que 
estava escrita tot i l’èpica que 
semblava regnar en algun mo-
ment del matx. Un altre mal 
resultat que no ajuda a la mala 
dinàmica que porta l’equip en 
les últimes setmanes. El prò-
xim partit serà clau per acon-
seguir la permanència, a hores 
d’ara encara depenen d’ells 
mateixos gràcies al “goal ave-
rage” però empaten a punts 
amb el Sant Esteve Sesrovires. 
Si aconsegueixen la victòria 
contra l’Escola Pia demà dis-
sabte a les 18h a casa, es que-
den a 2a, i si no, caldrà esperar 
una derrota dels de St. Esteve. 
Entrenats per José García, van 
jugar: David de la Cerda (5 
a.) i Adrià Senar (7 a.), com a 
porters. Òscar Visa (6), Este-
ban Lezama (1), José Luís Ál-
varez (1), Pol Cantero, Rubén 
Álvarez (2), David Díaz (9) i 
Roger Calçada. 
Altres resultats:
Òdena 26 – 35 Finques Argent 
Igualada Atlètic  cadet m.
Igualada cadet fem. 27 – 36 
Cooperativa Sant Boi 
Martorell  16 – 20 CH Iguala-
da infantil fem.
St. Joan Despí 8 – 8 CHI Atlè-
tic  aleví mixte. 
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E ls atletes dels equips 
absoluts  masculí i fe-
mení del C.A. Igualada 

Petromiralles aconseguiren 
mantenir el 4t. lloc global, 
confirmant la seva classifica-
ció per a la fase Final, en la 2a 
jornada del Campionat de Ca-
talunya de clubs, que es va dur 
a terme diumenge a les pistes 
de les Basses de Lleida.
En la puntuació global de les 2 
Jornades assolida pels 32 clubs 
participants, el CAI Petromi-
ralles, amb 51.199 punts, està 
situat en un magnífic 4t. lloc 
per darrere del FC Barcelona 
(56.805 p.), de l’A.A. Catalu-
nya (52.518 p.) i del Cornellà 
Atl. (52.103 p.). La Jornada fi-
nal, amb la participació dels 8 
millors equips del Campionat, 
es durà a terme diumenge a la 
tarda  a l’Estadi Joan Serrahi-
ma de Barcelona.
En la 2a Jornada del grup A de 
diumenge a les pistes de Lleida, 
el CAI va ser 2n. amb 26.197 
punts, darrere de l’Avinent 
Manresa, guanyadors  amb 
27.172 punts, i per davant  del 
Lleida U.A., 3ers. amb 24.753 

punts, del C.A. Tarragona, 4ts. 
amb 18.418 punts, de l’Espor-
tiu Penedès, 5ens. amb 14.639 
punts, i del  Dinami-k de Vi-
lanova i la Geltrú, 6ens. amb  
8.915 punts.
De l’actuació dels i les atle-
tes igualadins, cal destacar 
els doblets assolits  per Lah-
cen Ait Alibou i Abdessamad 
Oukhelfen en els 5.000 m.ll., 
per Guillem Carner i Rafael 
Hompanera en els 800 m.ll., 
per Albert Hernández i Jan 
Roca en els 400 m. tanques,  
per Marc Sánchez i Eduard 
Fàbregas en el salt d’alçada, i 
per Santi Ramos  i Jordi Yos-

hinori Matsuoka en el salt de 
llargada. Cal ressaltar tam-
bé  les victòries de Fc. Adrià 
Bertran en Javelina, de Pau-
la Blasco en 800 m.ll., i del 
reaparegut Javier González 
en 5.000 m. marxa, i  els se-
gons llocs  dels equips de re-
lleus  del CAI de 4 x 400 m.:  
Les femenines amb el conjunt 
format per Marta Llagostera 
- Mar Belenguer - Naima Ait 
Alibou i Paula Blasco, amb  
4’09”55, i els masculins amb 
Sergi Nadal - Abel  de la Varga 
- Marc Castán i Oscar López, 
amb  3’35”16. Josep A. Ca-
mats era 2n en Pes. 

MASCULÍ:
200 m.ll.  
3 Eduard Viles -22”81  
6 Oscar López- 23”97 
400 m.t.   
1 Albert Hernández- 56”13 
2  Jan Roca-56”84      
800 m.ll.    
1 Guillem Carner-1’58”70  
2 Rafael Hompanera- 1’58”73 
5.000 m.ll.
1 Lahcen A. Alibou- 15’00”41 
2 Abdessamad Oukhelfen -15’08”77 
5.000 m. marxa  
1 Javier González - 25’47”28   
3 Héctor Hidalgo-26’21”54 
Salt d’Alçada 
1 Marc Sánchez - 1,97 m.
2 Eduard Fàbregas- 1,91 m. 
Salt de Llargada  
1 Santi Ramos- 7,02 m. 
2 Jordi Y. Matsuoka- 6,80 m. 

Pes              
2 Josep A. Camats -12,08 m. 
6 Josep M. Lagunas-11,03 m. 
Javelina   
1 Adrià Bertran- 47,97 m.   
8 Juan Sánchez G.- 33,97 m. 
4 x 400 m. masculí
2n lloc equip del CAI amb Sergi Na-
dal - Abel De la Varga - Marc Castán 
i Oscar López - 3’35”16 

FEMENÍ:
200 m.ll.
3 Anna Asensi -26”96 
5 Judit Bascompte-27”95
400 m.t. 
6 Berta Castells- 1’11”79
7 Marta Llagostera- 1’12”47
800 m.ll.   
1 Paula Blasco- 2’17”85
4 Naima Ait Alibou-2’21”40
5.000 m.ll.       

4 Mª Angels Mestre- 19’35”11
5 Paquita Pérez-19’39”24
5.000 m. marxa  
5 Silvia González - 27’56”84
9 Mariona Vila- 33’52”01
Salt de Perxa 
10 Cristina Gabarró- 2,40 m.
11  L. Belén Villalba- 1,70 m.
Triple Salt
3 Natàlia Hurtado- 11,30 m.
7 Laia Moix- 10,59 m.
Martell
8 Nuria Rey- 25,30 m.
9 Josefa Salazar- 22,29 m.
Disc 
3 Cristina Fernández- 32,52 m.
12 Carola Bertran-15,58 m.
4 x 400 m. femení
2n. lloc equip del CAI amb Marta 
Llagostera - Mar Belenguer - Naima 
Ait Alibou  i Paula Blasco -4’09”55 -   
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REDACCIÓ / LA VEU 

El passat cap de setmana, els 
Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia ens ha deixat campions 
i campiones del Campionat de 
Cros Comarcal i el Campionat 
de Gimnàstica Rítmica.
L’Escola Castell d’Òdena va 
traçar sobre els camps verds 
que envolten el poble els dife-
rents circuits de la 1a. edició 
del seu Cros que, a més a més 
era la prova comarcal. L’orga-
nització va superar amb nota, 
superant els 800 participants.
Diumenge, els pares, mares, 
familiars i amics van poder 
gaudir de la Final Comarcal 
de Gimnàstica Rítmica a La 
sala Barri del Complex Espor-
tiu de Les Comes. Un centenar 
de gimnastes de les agrupaci-
ons del C.E. Montbui, C.G. La 
Torre de Claramunt, C.G. San 
Roque, C.R. Capellades, Escola 
Castell Òdena, Escola Garcia 
Lorca i Igualada C.G. Aula van 
posar-ho difícil a les 3 jutges de 
la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya. Podeu veure els 
resultats a la pàgina web del 
Consell Comarcal de l’Anoia.

Dissabte diada de jocs per ca-
vallers i princeses
La diada de Sant Jordi es pre-
veu tranquil·la. Aquest cap de 
setmana només es disputen, 
dissabte, els partits de la fase 
regular dels diferents Campio-
nats del Jocs Esportius Escolars 
de l’Anoia. Amplia la informa-
ció visitant la pàgina web del 

   j g e p gf  gc PT
1 EMILI VALLÈS FS  19 16 3 0 200 104 54
2 C. CLARAMUNT  20 14 4 2 195 125 52
3 ESCOLÀPIES B  20 11 4 5 178 142 46
4 AC IGUALADA  20 10 5 5 175 145 45
5 GARCIA LORCA  20 12 1 7 172 148 45
6 MONALCO  20 7 3 10 150 165 37
7 MARISTES  19 7 2 10 150 153 35
8 J. MARAGALL  20 4 6 10 145 175 34
9 MARQUÈS P.  19 5 5 9 134 170 34
10 CFS ÒDENA  18 6 4 8 141 143 34
11 ESCOLÀPIES A  20 5 2 13 137 179 32
12 CFS PIERA  19 0 1 18 86 214 20

F. SALA aleví masculí
Jornada 20
ESCOLÀPIES A  9 GARCIA LORCA  7
MARISTES  7 ESCOLÀPIES B  9
EMILI VALLÈS 6 FS  9 C. CLARAMUNT  7
MONALCO  8 MARQUÈS POBLA  8
JOAN MARAGALL  8 CFS ÒDENA  8
CFS PIERA  4 AC IGUALADA  12

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES C  11 9 1 1 48 29 28
2 ESCOLA PIA A  11 9 0 2 75 26 27
3 INS PERE VIVES  11 7 0 4 41 41 21
4 MARISTES B  11 5 0 6 49 32 15
5 PLA MORERES B  11 4 3 4 42 33 15
6 MESTRAL  11 3 2 6 31 64 11
7 EMILI VALLÈS  11 2 1 8 31 56 7
8 J. MERCADER  11 1 1 9 30 66 4

F. SALA infantil masculí-nivell A
Jornada 5
ESCOLA PIA A  7 PLA MORERES B  1
JOAN MERCADER  1 INS PERE VIVES  5
SEA EMILI VALLÈS  0 MARISTES C  4
MARISTES B  11 MESTRAL  1

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES  7 6 0 1 34 11 18
2 UE TOUS  8 5 0 3 38 11 15
3 MONALCO  7 4 0 3 11 18 12
4 JOAN MERCADER  7 1 1 5 16 47 4
5 ESCOLA ANOIA  7 1 1 5 13 25 4

F. SALA cadet masculí - 2a fase
Jornada 4
MONALCO   DESCANSA 
ESCOLA ANOIA  5 UE TOUS  4
JOAN MERCADER  2 MARISTES                   8                                  

   j g e p gf  gc PT
1 UE SUBIRATS  15 11 3 1 149 91 40
2 EEM FONT-RUBÍ  14 11 2 1 178 78 38
3 ESCOLÀPIES mx  15 10 1 4 143 97 36
4 SECC - SALA mx  13 7 3 3 114 94 30
5 MONALCO  15 7 1 7 121 105 30
6 MARISTES  15 6 0 9 121 119 27
7 ESCOLÀPIES   14 4 0 10 83 137 22
8 MARQUÈS P. mx  15 3 0 12 84 152 21
9 FRANGOAL  14 1 0 13 75 195 16

BÀSQUET  aleví femení-mixt
Jornada 17
FRANGOAL   ESCOLÀPIES         UE 
SUBIRATS  10 MONALCO             6
MARQUÈS POB. mx  4 ESCOLÀPIES mx  12
UE SUBIRATS  6 EEM FONT-RUBÍ  10

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  15 14 0 1 519 308 29
2 VILANOVA B.E.  16 10 0 6 554 413 26
3 CAPELLADES A  15 10 0 5 469 275 25
4 MARISTES  14 8 0 6 484 376 22
5 CB LLORENÇ  15 7 0 8 472 464 22
6 EMILI VALLÈS  14 7 0 7 424 332 21
7 ESCOLA ANOIA  14 6 0 8 460 359 20
8 ROQUETES  15 3 0 12 138 535 18
9 CAPELLADES B   14 1 0 13 171 629 15

BÀSQUET  infantil femení
Jornada 17
SEA EMILI VALLÈS   ESCOLA ANOIA        
CAPELLADES B    MARISTES     
ROQUETES  1 CAPELLADES A 51
CB LLORENÇ  35 VILANOVA                38

   j g e p gf  gc PT
1 ÒDENA CB  16 13 0 3 641 447 29
2 BÀSQUET PIERA  16 11 0 5 570 480 27
3 INS PERE VIVES  16 10 0 6 575 596 26
4 MONALCO  14 11 0 3 642 337 25
5 ESCOLA ANOIA  17 8 0 9 523 524 25
6 CAPELLADES B  17 6 0 11 553 562 23
7 HORTONENC  16 7 0 9 656 693 23
8 CAPELLADES A  14 8 0 6 445 337 22
9 ELS CAFETERS  16 5 0 11 462 545 21
10 J. MERCADER  16 0 0 16 324 870 16

BÀSQUET  cadet-juvenil femení
Jornada 17
UE CAPELLADES A   MONALCO   
HORTONENC  44 ESCOLA ANOIA 51
ÒDENA CB  61 ELS CAFETERS  14
BÀSQUET PIERA  43 CAPELLADES B  20
JOAN MERCADER  25 INS PERE VIVES  63

Consell Esportiu de l’Anoia.
Les classificacions del Campio-

   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  9 4 2 3 31 27 14
4 ESCOLA PIA B  11 4 1 6 35 41 13
5 EEM VILOBÍ  10 4 1 5 35 32 13
6 MONALCO  10 3 1 6 30 44 10
7 EEM SANTA FE  9 2 3 4 32 42 9

F. SALA infantil masculí-nivell B
Jornada 5  
MARISTES A   DESCANSA 
EEM SANTA FE   IES ALT PENEDÈS         
EEM VILOBÍ  0 ESCOLA PIA   1
MONALCO  5 PLA MORERES A  4

   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 7 3 0 4 31 35 9
5 AE SALLENT 8 0 0 8 12 52 0

F. SALA juvenil masculí - 2a fase
Jornada 4
ESCOLA ANOIA   DESCANSA 
JOAN MERCADER A    JOAN MERCADER B   
ESCOLA PIA  11 AE SALLENT  2                                   

nat Comarcal de Cròs a Òdena 
es van resoldre de la següent 
manera:
Cadet/Infantil Femení 
Anna Torras E. Pia
Carlota Diaz-Guerra  Pere Vives
Farida El Kasmi H. Badia i M. 
Aleví Femení 
Carla Bisbal Belenguer G.Fossas
Ona Barron Gomez Emili Vallès
Judith Navarro Escolàpies
Benjamí Femení 
Mar Buchaca Valdes Maristes
Clàudia Franco R. Castelltort
Laia Alonso Degràcia Ac. Igualada 

Prebenjamí Femení 
Martina Sola Garcia Fossas
Martina Camps Mowgli
Gemma Laguna Jesús Maria
P5 Femení 
Berta Marquez Ac. Igualada
Celia Torrens MDP Capellades
Ingrid Martin Dalmases E. Vallès
P4 Femení 
Silvia Martinez   Renaixença
Gal·La Lubian Solé Ateneu
Xenia Sala  Renaixença
P3 Femení 
Anna Salvador Soto Ateneu
Aina Grados  Dolors Martí
Arlet Pons Garcia Fossas
Adult Femení 
Maria Sayavera 
Raquel Martinez Guixà Monalco
Cristina Cervera   Emili Vallès
Cadet/Infantil Masculí 
David Muñoz Maristes
Axl Francia Apiaria
Isaac Olmo Monalco
Aleví Masculí 
Nil Cabello Mendez Maians
Jan Solà  Garcia Fossas
Nil Alonso Ac. Igualada
Benjamí Masculí 
Joel Roca  R. Castelltort
Oriol Alonso  Jesús Maria
Quim Vilà Roset Jesús Maria
Prebenjamí Masculí 
Aleix Morón Prat Monalco
Biel Diaz   Castell d’Òdena
Joan Gil Castell Òdena
P5 Masculí 
Ton Gabarró  Jesús Maria
Cesc Marin Renaixença
Bernat Camps Mowgli
P4 Masculí 
Oleguer Aloy Sendra Ateneu
Arnau Martínez Carrera Ateneu
Pau Franco Calvet R. Castelltort
P3 Masculí 
Biel Borràs Castell d’Òdena
Roc Margalef E. Pia
Marti Carreras Maristes
Adult masculí 
Alex Casanoves Òdena village
Josep Pont Morros Independent
Joan Rueda Soler Emili Vallès



GIMNÀSTICA / LA VEU 

Dissabte 16 a Girona es 
va celebrar la compe-
tició de gimnàstica de 

base nivells VI i VII, on van 
participar Paula Mula, Nadine 
Ballesteros, Júlia Aisua, Alba 
Bosch, Ivet Farriol, Júlia Ru-
bio, Miriam Alomar, Matina 
Ting, Aida Morales, Eliza Ira-
soc, Anna Ainsua i Karina Du-
eñas, totes elles van defensar el 
seu exercici sota la direcció de 
les seves entrenadores Laura 
Martínez i Marta Rodríguez.
Ara toca mirar resultats i fer 
mitges de puntuació per anar 
a les fases finals.
Per altra banda diumenge 17, a 
Igualada també van competir 
les gimnastes de nivell escolar 
en individual, Nora Holgado, 
Hanna i Ainoa Payán, Ayla 
Jaén, Marina i Natalia Reche, 
Mar Calvache, Irene Vallés, 

El CE Montbui, en proves 
a Girona i Igualada

Zaira Martinez, Nerea Zapata, 
Judit Castaño, Marta Mateos i 
Mariona Robert. En conjunt 
i individual Irene Elvira, Eira 
Caballé, Natalia Poch, Irene de 
la Rosa, Geila Macià. Aconse-
guint varis podis en totes les 
modalitats.
Dirigides per les entrenado-
tres Ivette González, Marina 
Marfil, Alba Delgado, Marta 
Rodriguez  i Jéssica Rodri-
guez.
Cal destacar la bona actitud 
de totes les gimnastes durant 
tota la competició i el seu bon 
tarannà a pista realitzant uns 
exercicis brillants. Tot l’equip 
tècnic estem molt contents i 
orgulloses dels resultats ob-
tinguts per part d’aquestes jo-
ves promeses.
Desitjar el millor a les tres 
gimnastes classificades per 
campionats d’Espanya que 
marxen dimecres a competir. 
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Diumenge es presenta 
el primer club de tir 
amb arc de l’Anoia, a la 
Llacuna

PÀDEL  / LA VEU 

E l primer torneig 
Caprabo femení de 
pàdel va resultar ser 

un gran èxit tant participatiu 
com esportiu. El campionat 
amb 70 participants constava 
de 3 categories distribuïdes en 
or, plata i bronze.
En la màxima categoria, vic-
tòria de l’Alba Herreros/Alba 
Colell doblegant en la gran 
final a les sorprenents Marta 
Hidalgo/Carla Gassó. El tercer 
lloc va ser per la Meri Garcia/
Floren Stossleïn guanyadores 
del partit pel tercer lloc a l’Al-
ba Sanou/Francina Olaria.
En plata igualdíssima catego-
ria amb victòria final de Mò-
nica Òdena /Georgina Carrer 

Gran èxit del torneig 
Caprabo de pàdel femení

guanyada 7-4 en el tie-break 
davant Rosa Riba/Rosa Sanuy. 
Terceres van ser Mireia Parra-
mona/Sara Muntané que van 
guanyar la plaça de pòdium a 
Sònia Díaz/Marta Bergadà.
La categoria Bronze també va 
anar frec a frec amb victòria 
final d’Antònia Arribas/Ra-
quel Garcia davant Laia Agui-
lera/Núria Martínez. Terceres 
van ser Andrada Stefan/Noelia 
Oller guanyadores del partit 
pel tercer lloca davant Mercè 
Muntané/Teresa Izcara.
La jornada va acabar amb 
el tradicional pica-pica i els 
corresponents lliuraments de 
premis i sorteigs de carros de 
compta Caprabo. Ferrer do-
minant 2-6, 6-4, 6-0 a Sebas 
Florensa/Aleix Rojas

TIR AMB ARC / LA VEU 

E l proper 24 d’ abril es 
presentarà a la Lla-
cuna, un nou club 

anomenat Club Arquers 
Can Cúguls, una nova  enti-
tat  esportiva dedicada a un 
esport poc reconegut, com és 
el tir amb arc. 
A la jornada es faran una sè-
rie d’activitats, com una tira-
da de recorregut de bosc (di-
anes volumètriques en 3d), 
jornades de portes obertes 
a les instal·lacions del club, 
que està situat a la masia de 
Can Cúguls, a la carretera de 
Vilafranca del Penedès – La 
Llacuna km 23.
Actualment en el club hi ha 
varis socis que estan inscrits 
amb varies competicions 
importants, com el campi-
onat de Catalunya de bosc, 
amb uns bons resultats entre 
els 3 primers classificats, tir 
olímpic aire lliure,  i la lliga 
catalana de IFAA Bowhunter 
(International Field Archery 
Association).
Per la gent que estigui inte-
ressada en formar part del 
club i provar un esport poc 
reconegut, pot adreçar-se 
al correu electrònic clubar-
querscancuguls @gmail.
com o al telèfon de contacte 
689666652 (Maties Tarrida).

   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



FUTBOL SALA / LA VEU 

Aquesta setmana els mont-
buiencs es desplaçaven fins a 
Castellbisbal, contra un equip 
de la part baixa, però en una 
pista on els primers de la lliga 
han hagut de suar.
El partit començava amb els 
grocs intensos a mitja pista, 
aprofitant les pèrdues de pilo-
ta del equip rival, al minut 3 
un dels primers  contraatacs 
generaria un gol en pròpia 
porta del equip local, que feia 
pujar el 0-1 al marcador. Al 
min 4 Alberto feia una juga-
da per la banda, d’una pilota 
que ja donaven per perduda, 
on assistia a Asensi per ampli-
ar la distància 0-2. Un minut 
desprès Oli marcava el 0-3 
amb toc d’esperó, finalitzant 
d’aquesta manera una jugada 
individual. El quart gol arriba-
ria d’un rebot d’un xut exte-
rior, on Asensi assitia de cara 
a Oli, la dinàmica del partit 
continuava igual, una forta 
defensa dels montbuiencs que 
feia generar contraatacs rà-
pids, d’ aquesta manera amb 
David Cano arribaria el 0-5. L’ 
equip rival amb poques ocasi-
ons clares, aprofitarien un xut 
entre defenses per fer el 1-5, 
els de Castellbisbal a partir 
del gol van generar mes pe-
rill, però Rubén a la porteria 
evitava que pugés el segon gol 
local.  Abans del descans, en 
un contraatac ràpid d’ Alberto 
per la banda, assistia al segon 
pal a Javi per realitzar el 1-6. 
A la segona part, i amb la ma-
teixa filosofia de joc, al primer 
minut Asensi aprofitava un 
corner amb una jugada d’es-
tratègia, augmentant l’avan-
tatge 1-7. En dues pèrdues 

El FS Montbui recupera 
la zona d’ascens

El Ral.li Ciutat d’Igualada 
torna a la Rambla

del equip local aprofitaria Oli 
per fer pujar dos gols més al 
marcador en nomes dos mi-
nuts. Era el minut 24 del par-
tit i el marcador evidenciava 
una clara avantatge  1-9, no 
obstant els grocs mantenien 
l’ intensitat, això produïa re-
cuperacions ràpides de pilota, 
així Joel superant als contraris 
per velocitat marcava el desè 
gol dels homes de Xavi Fitó i 
David Jiménez. El partit estava 
trencat i els dos equips dispo-
saven d’ ocasions, amb un cor-
ner directe arribaria el segon 
gol del Castellbisbal. Al minut 
35 Javi realitzant una jugada d’ 
estratègia de banda, assistia a 
Asensi per fer el 2-11, dos mi-
nuts desprès Oli feia el 2-12 
amb un xut creuat. Al min 39 
amb una falta a la frontal de 
l’àrea, Toni aprofitava per rea-
litzar el 2-13. L’últim minut de 
joc els locals finalitzaven una 
bona jugada que els hi feia 
aconseguir el tercer gol, en el 
últim contraatac del partit els 
grocs feien el 3-14 definitiu 
amb un gol en pròpia.
Alineació: Rubén, Cristian, 
Oli (5), Alberto, Asensi (3) –
cinc inicial- David Cano (1), 
Joel (1), Paquito, Javi (1), Toni 
(1) i David Marchal
Ara, el FS Montbui amb un 
partit menys recupera la 2a 
posició a un punt del ter-
cer classificat. Demà dissabte 
23 d’abril a les 16:30 hores a 
Montaqua, contra l’Olímpic 
Floresta B. 
Resultats de la base:
Benjamí: FS Olesa 9-6 FS Montbui 
(Hugo 2, Aarón, Àlex, Aitor i Edin)
Cadet: FS Ath. Vilatorrada 1-8 FS 
Montbui (Raúl 3, Yassine 2, Manu, 
Gaizka i Xexu)
Juvenil:  CE Jesús Maria B 6-4 VPR 
Refrigeració Juvenil (Angelillo 3 i 
Daniel).
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

L a competició de l’es-
port de l’automòbil 
més important de l’any 

a l’Anoia és a punt de comen-
çar. La divuitena edició del 
Ral·li Ciutat d’Igualada és dis-
putarà el dissabte vinent dia 
30 d’abril puntuable pel Cam-
pionat de Catalunya, Open i 
Trofeu, Copes de Regularitat 
i organitzat per Moto Club 
Igualada.
Constarà de cinc trams cro-
nometrats a fer dues vegades 
cadascun d’ells: Orpí, la Lla-
cuna, Sant Jaume, Santa Per-
pètua i Savallà. Trams tots ells 
molt selectius i que a ben se-
gur faran les delícies dels par-
ticipants així com dels espec-
tadors anoiencs i dels vinguts 
d’arreu de Catalunya.

El ral·li començarà a les nou 
del matí, per acabar a partir de 
tres quarts de nou del vespre. 
S’espera una nombrosa par-
ticipació d’equips, varis d’ells 
de Moto Club Igualada, així 
com dels màxims especialis-
tes catalans. El divendres a la 

tarda hi haurà les verificacions 
administratives i tècniques a 
la base del ral·li situada a les 
instal·lacions totalment refor-
mades del prestigiós Garatge 
Montserrat igualadí.
Si en els trams cronometrats 
hi ha novetats importants, 
destaca i molt que la sortida 
i arribada del ral·li sigui a la 
Rambla de Sant Isidre igua-
ladina, com així ja havia sigut 
en anteriors edicions, tot i 
que en els darrers anys havien 
estat situades en l’avinguda 
Barcelona i també al Polígon 
Industrial davant del conces-
sionari Toyota. Tot un cert de 
Moto Club Igualada tornar a 
situar la sortida i arribada a la 
Rambla, i que ajuda a enlairar 
el caliu ciutadà envers al ral·li 
de casa, al Ral·li Ciutat d’Igua-
lada.

Jordi Sala, al Mundial d’Enduro

MOTOR / LA VEU

E l pilot de Moto Club 
Igualada Jordi Sala, 
aquesta temporada està 

afrontant  un nou repte cen-
trat al cent per cent al món de 
l’enduro, deixant les curses de  
motocròs només per ocasions 
esporàdiques i entrenaments.
Integrat dins l’equip de WP 
ERIC AUGE –KTM-, des de 
l’inici d’aquesta nova tempo-
rada fins a data d’avui ha dis-
putat 3 proves del Campionat 
d’Espanya, Antas (Almeria) 
i  Cañamero (Càceres)  que 
van ser proves d’un sol dia i 
Valverde del Camino dos dies 
de cursa i  que de moment el 
situen en la 5a posició estatal 

dins la categoria TN Junior.
Els dies 16 i  17 d’abril  par-
ticiparà a Gouveia (Portugal) 
en la seva primera prova del 
mundial d’enduro dins la ca-
tegoria Youth Enduro World 
Cup. Es preveu un cap de set-
mana molt dur, amb pluges 

intenses tots els dies, l’experi-
ència serà dura però esperem 
que satisfactòria.
Agrair al suport d’aquesta 
nova temporada a, Moto Club 
Igualada, Cs grup, Castrol, 
WP Eric Augé- Ktm, Tuga Ac-
tive Wear i Salma Competició.

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



AGILITY / LA VEU 

A punt de finalitzar la 
temporada d’agility 
per les classificacions 

a les competicions nacionals 
i internacionals el Luis Lu-
que ha aconseguit fer molt 
bona temporada. En aquest 
moments competeix amb tres 
gossos de dues categories dife-
rents, el Melendi, canitx de ca-
tegoria mini, La Dela una ma-
linoise i la Venus una border 
collie totes dues de categoria 
estàndard.
Aquest passat cap de setmana 
es va celebrar a València la úl-
tima selectiva pel campionat 
del món, que aquest any es 
celebrarà a Saragossa i l’euro-
peu que tindrà lloc a França. 
El Luis Luque va aconseguir 
classificar-se amb el seu gos 
Melendi per al mundial, al 
qual només hi poden assistir 
tres gossos de cada categoria. 
Luque també va aconseguir 
classificar al Melendi i a la 
Dela per al Europeu d’agility 
de la FCI. Referent al campi-
onat d’Espanya d’agility, Luis 
Luque està classificat amb els 
seus tres gossos.
Luis Luque dirigeix l’equip 
d’agilitystes del Club d’Agi-
lity Rivalcan situat a Montbui 
Poble, dins l’equip hi ha dos 
integrants Xerach Batista i Is-
rael Fernández que també han 
aconseguit classificar-se per al 
campionat d’Espanya.
Els propers dies 30 d’Abril i 
1 de Maig es celebrarà la pri-
mera proba puntuable per al 
campionat d’Espanya d’agility 
2017 a les dependències del 
club montbuienc. L’entrada 
es gratuïta per tot aquell que 
vulgui gaudir d’aquest esport 
caní tan espectacular. 

Nedadors del CNI infantils i alevins 
a la darrera jornada de lliga
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Nedadors alevins del CN Igualada.

Luis Luque, classificat 
per al campionat del 
món i l’europeu d’Agility

NATACIÓ / LA VEU 

Dissabte dia 16 d’abril, 
el CNI va reprendre 
l’activitat competiti-

va, després d’un breu descans  
degut a la Setmana Santa, 
durant la qual, tot l’equip  ha 
seguit amb els seus entrena-
ments habituals. I ho va fer 
començant amb l’última jor-
nada de lliga de la FCN. 
Aquesta jornada va ser una 
de les més llargues i difícils 
de la temporada, ja que S’ha-
via de nedar les proves de 
1500 i 800 metres.    
Per una part els nedadors 
alevins  que es van traslla-
dar a les instal·lacions del 
Terrassa, són: Janna Blaya, 
Aina Méndez, Aida Sanchez, 
Judith Fei Gonzalez, An-
dreu Bermejo, Oscar Díez, 

nens a més dels relleus 8x50 
estils mixte.
D’altra banda els nedadors 
infantils: Esther Morillo, An-
drea Perez, Judit Ibarra, Car-
la Alemany, Laura Rodriguez, 
Alicia Pérez, Alex Varea, Mar-
çal Rodriguez, Jaume Lopez, 

Jan Rubio, Inés Fernandes, 
Iona Zhen Maturana, Mireia 
Carrero, Sonia Floria, Aleix 
Casals, Aitor Bustos, Miquel 
Gil, Gil Romero, Mikel Pérez, 
nedant 50 lliures, 200 papa-
llona i també 800 lliures per a 
les nenes i 1500 lliures per els 

Nil Enriquez, Bernat Esteban 
i Amaru Rubio, van despla-
çar-se fins a les piscines del 
Sabadell. En aquest cas van 
ser les noies qui van nedar 
els 1500 lliures i els nois 800 
lliures a més a més de 100 
lliures.  

Bernat Jaume cau a quarts del PSA de Malàisia

ESQUAIX / LA VEU 

El recentment proclamat sub-
campió d’Espanya d’esquaix, 
el jove igualadí Bernat Jaume 
es va desplaçar a Malàisia per 
jugar dues proves del Malàisia 
Tour Leg Two a Kuala Lum-
pur. En la primera prova, ja 
dins del quadre principal, va 
superar la primera ronda gua-
nyant el malai Muhammad 
Hannan cap de sèrie 8 i 146 
del món per 11-8, 12-10, 11-1. 
A quarts de final per això, va 
caure amb Adam Idrakie 121 
del rànquing mundial també 
de Malàisia per 8-11, 10-12, 
6-11.
 
Lliga Catalana
L’equip Radio Sala-PLAST-

Campus, Nacho Fajardo va 
caure 8-11, 5-11, 5-11 davant 
Víctor Ruiz, Ton Colom tam-
bé va cedir 8-118-11, 3-11 
amb Xavi Simon, Carles Sánc-
hez va donar el punt igualadí 
guanyant de forma agònica 
Roger Capdet per 7-11, 11-7, 
12-10, 4-11, 11-9 i finalment 
Dani Zaragosà va perdre el 
seu compromís amb Massimo 
Milesi per 5-11, 8-11, 8-11.
 

NET va tenir un ensopegada 
a casa davant el Natació Llei-
da per 1-3 en la jornada de 2a 
categoria i a fora davant el Dir 
Campus també per 3-1 en la 
jornada de 3a categoria.
L’únic que va sumar va ser el 
jove Nacho Fajardo que va do-
nar compte del Òscar Falcon 
per 11-8, 11-5, 12-10. Rafa 
Sánchez va caure amb la cam-
piona de Catalunya femenina 
Marta Latorre per 4-11, 13-15, 
5-11. Tampoc Toni Jiménez 
tot i completar un gran par-
tit no va poder davant Genís 
Calderó per 10-12, 11-7, 7-11, 
5-11 i  finalment Lluís Fernàn-
dez va també caure per 6-11, 
7-11-8-11 amb Lluís Coro-
mines.
En l’enfrontament del Dir 

Les matinals infantils van 
passar per Igualada
Les matinals que organitza la 
federació catalana d’esquaix, 
van fer parada a Igualada 
el passat dissabte. Amb una 
gran participació de 30 nens 
vinguts de Terrassa, Sabadell, 
Manresa i Barcelona, més una 
nombrosa armada igualadina, 
va ser de nou un gran èxit de 
participació.

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:



Els pals impedeixen la victòria 
del CF Igualada
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FUTBOL / CFI

E nsopegada del primer 
masculí a Lleida, on els 
blaus van encaixar un 

2-1. Tot i el resultat, els igua-
ladins van tenir nombroses 
ocasions de gol i un enemic 
afegit: el travesser, ja que els 
d’Edu Berrocal van arribar a 
estavellar fins a 5 vegades la 
pilota al pal. 

Resultats

   PT. g e p gf gc
1 FC Barcelona 65 21 2 0 96 9
2 Seagull 57 19 0 4 52 24
3 Levante LP 48 14 6 3 74 30
4 L´Estartit 44 14 2 7 56 45
5 Europa  33 10 3 10 34 37
6 Igualada 31 9 4 10 35 38
7 Son Sardina 31 8 7 8 45 51
8 RCD Espanyol 30 8 6 9 30 31
9 Pallejà 28 7 7 9 25 41
10 AEM Lleida 27 7 6 10 37 45
11 Sant Gabriel 25 6 7 10 36 49
12 Blava La Roca  16 5 1 17 26 58
13 Cerdanyola  14 3 5 15 25 59
14 Collerense B 5 1 2 20 9 63

futbol 2A NACIONAL FM.

1R EQUIP CF LLEIDA CF IGUALADA 2-1
1- VETERANS UD CORNELLÀ CF IGUALADA 2-2
2-JUVENIL ‘A’ CF IGUALADA CF VILANOVA G 8-5
3-CADET ‘A’ CF IGUALADA CF CUEBLLES 2-1
3-CADET ‘B’ CF IGUALADA ST ANDREU B. 4-4
3-CADET ‘C’ OLÈRDOLA CF IGUALADA 4-2
4-INFAN. ‘A’  CF IGUALADA CLUB TERLENKA 4-0
4-INFAN. ‘B’ UD MARIANAO CF IGUALADA 2-1
4-INFAN ‘C’ CF IGUALADA GIM. MANRESA 1-3
4-INFAN‘D’ C EFO 87 CF IGUALADA 2-3
5-ALEVÍ ‘A’ CF IGUALADA CE MANRESA 2-3
5-ALEVÍ ‘B’ CF CUBELLES CF IGUALADA 4-2
5-ALEVÍ ‘C’ CF RIPOLLET CF IGUALADA 1-1
5-ALEVÍ ‘D’ FC PIRENAICA CF IGUALADA 3-2
5-ALEVÍ ‘E’ CF IGUALADA CF CUBELLES 4-2
5-ALEVÍ ‘F’  CF IGUALADA UE ST JOAN DESPI 2-9
5-ALEVÍ ‘G’  CF HOSTALETS  CF IGUALADA 4-5
6-BENJAMÍ ‘A’ TECNOFUTBOL CF IGUALADA 1-1
6-BENJAMÍ ‘B’ CF IGUALADA CF CUBELLES 5-2
6-BENJAMÍ ‘C’ CF IGUALADA GIM. MANRESA 5-4
6-BENJAMÍ ‘D’ FC ST JUST CF IGUALADA 4-1
6-BENJAMÍ ‘E’ UD SANT MAURO CF IGUALADA 4-2
6-BENJAMÍ ‘F’ CF IGUALADA CF PALLEJÀ 1-2
6-BENJAMÍ ‘G’ CF IGUALADA CF HOSTALETS 1-3
6-BENJAMÍ ‘H’ CF PALLEJÀ CF IGUALADA 1-6
7-PREBENJ‘A’ CF IGUALADA C CF IGUALADA A 2-6
7-PREBENJ ‘B’ SANT SADURNÍ CF IGUALADA 1-6
7-PREBENJ ‘C’ CF IGUALADA C CF IGUALADA A 2-6
8-1R FEM CE SEAGULL CF IGUALADA 0-1
8-FEMENÍ ‘B’ CF IGUALADA BASE M. BARTRA 7-0
8-FEMENÍ ‘C’ UD CORNELLÀ CF IGUALADA 2-5
8-FEMENÍ ‘D’ FC LEVANTE LP CF IGUALADA 0-13
8-FEMENÍ ‘E’ CE LLERONA CF IGUALADA 5-4
8-FEMENÍ ‘F’ CF IGUALADA CF PALLEJÀ 4-1

   PT. g e p gf gc
1 Castelldefels 57 18 3 7 59 31
2 Vilanova Geltrú 55 16 7 5 57 29
3 Santboià 52 14 10 4 59 25
4 Balaguer 51 15 6 7 43 27
5 Igualada 48 13 9 6 50 32
6 Suburense 48 13 9 6 53 39
7 Lleida Esportiu 47 14 5 9 41 34
8 Jesus y Maria 45 13 6 9 46 29
9 Vista Alegre 41 10 11 7 50 44
10 Sant Ildefons 41 12 5 11 60 37
11 Vilaseca 39 10 9 9 31 28
12 Rapitenca 38 11 5 12 48 45
13 Terrassa  32 7 11 10 24 39
14 Viladecans 32 8 8 12 38 55
15 Reddis 25 7 4 17 26 52
16 Amposta 24 7 3 18 41 64
17 Torredembarra 15 3 6 19 30 61
18 El Catllar 3 1 3 24 19 104

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 28
Torredembarra 0 - 1 Vilaseca
Vista Alegre 2 - 2 Santboià
Rapitenca 8 - 0 El Catllar
Viladecans 2 - 0 Reddis
Lleida Esportiu 2 - 1 Igualada
Sant Ildefons 1 - 2 Castelldefels
Jesus y Maria 0 - 1 Vilanova G.
Suburense 5 - 4 Amposta
Balaguer 3 - 0 Terrassa

Jornada 29
Reddis-Vista Alegre
Terrassa-Viladecans
Santboià-Torredembarra
Castelldefels-Rapitenca
El Catllar-Lleida Esportiu
Vilaseca-St. Ildefons
Amposta-Jesús y Maria
Vilanova G.-Balaguer
Igualada-Suburense                    dia 24, 17h

Jornada 23  
Son Sardina 3 - 1 Cerdanyola 
Seagull 0 - 1 Igualada 
Blava La Roca  2 - 6 Levante 
RCD Espanyol 2 - 1 L´Estartit
Sant Gabriel 1 - 5 FC Barcelona
Pallejà 3 - 0 Collerense B 
Europa  2 - 2 AEM Lleida

El femení assegura la permanència a Segona
Un gol de la Carla va ser sufici-
ent per derrotar aquest cap de 
setmana a les noies de Badalo-
na del Seagull en un camp on 
només havien cedit tres punts. 
Una victòria que assegura a les 
blaves la permanència un any 
més a 2a Nacional. 
Les badalonines, amb la pro-
moció d’ascens assegurada, i 
les igualadines, amb la perma-
nència conquerida, jugaven 
un partit plàcid, sense pressió, 
que les de l’Anoia van saber 
resoldre amb un bonic gol de 
la Carla al minut 30 de la pri-
mera part.
Es va viure una primera part 
molt disputada en què l’Igua-
lada podia haver-se avançat 

Jornada 24 
Igualada-Son Sardina           dia 23, 18.30h
Cerdanyola-Levante LP
Collerense B-Seagull
Barcelona-Pallejà 
L’Estartit-St. Gabriel
AEM Lleida-Espanyol
Europa-Blava la Roca

L’inici del partit va ser dur, ja 
que els lleidatans es van avan-
çar al marcador quan només 
s’havia disputat un minut de 
joc amb una falta lateral. El 
gerro d’aigua freda va dei-
xar els igualadins tocats i els 
següents minuts van ser de 
domini local i desconcert vi-
sitant.
Però, poc a poc, l’Igualada 
va anar guanyant en actitud i 

Fran va tenir la primera ocasió 
clara amb una gran jugada in-
dividual on el seu tir va sortir 
fregant el pal. Els anoiencs van 
seguir pressionant i buscant 
el gol davant un gran Lleida 
Esportiu, i la primera part va 
finalitzar amb una gran ocasió 
de l’Igualada que va acabar al 
travesser. 
A la represa, els blaus van 
aconseguir l’empat gràcies 

a una gran passada de Fran 
que va rematar Martí Just. Els 
igualadins es van anar fent 
amb el domini del partit, tot 
i que els del Segrià estan ben 
ordenats i atents a les recupe-
racions per sortir a la contra 
amb perill.
Baraldés va estavellar una 
nova pilota al pal i, uns mi-
nuts més tard, va ser una juga-
da d’Oscar qui va topar amb 

el travesser. Al 65’ l’àrbitre va 
expulsar un jugador del Lleida 
per doble groga i, de nou, el 
travesser va ser l’obstacle per-
què el xut d’Eric no entrés a la 
porteria.  
A falta de 7 minuts pel final, 
i amb un Igualada bolcat a 
l’atac, van ser els del Segre els 
que, en una recuperació a la 
seva àrea, van aconseguir des-
fer l’empat i van establir el 2-1 
definitiu. 

abans amb una pilota que va 
acabar al travesser. Però no 
va ser fins a la mitja hora de 
partit quan, una pilota robada 
de la Marina, va caure als peus 
de la Carla que la va enviar al 
fons de la porteria.

Amb el marcador en contra, 
les locals van continuar pres-
sionant i també van tenir bo-
nes ocasions, amb dos pilotes 
al travessers abans del descans, 
però el marcador ja no es va 
moure.

La segona part va ser més tra-
vada. Les badalonines ho van 
intentar incansablement, però 
la falta d’encert i les grans in-
tervencions de la Noelia van 
evitat que el marcador es mo-
gués.
CFI: Noelia Garcia, Elena 
Alert (Janet Mendoza 50’), 
Araceli Barroso, Queralt Gó-
mez, Esther Soler, Anna Ber-
nadí , Núria Miquel (Marta 
Sáez 46’), Jèssica Pablos (Míri-
am Solies 67’), Carla Navarro, 
Pilar Puig, Marina Salanova.

El femení B goleja i segueix segon

CFI 7 – BASE M. BARTRA 0
Clara i contudent victòria da-
vant el Marc Bartra del femení 
B, en un encontre on les locals 
van imposar des d’un bon co-
mençament la seva qualitat, 
fent-se amb la posessió de la 
pilota i creant constants arri-
bades a l’àrea penedesenca a 
partir d’un bon joc de posició.
Si bé el primer gol es va fer 
esperar gairebé mitja hora, les 
blaves ja dominaven al des-
cans per 3 a 0. A la represa, les 
igualadines en cap moment 
van aixecar el peu de l’acce-

lerador, eixamplant la dife-
rència fins el 7 a 0 final. Amb 
aquests tres punts, l’equip es 
manté a un punt del líder, el 
Fontsanta, esperant una enso-
pegada d’aquest.

CFI: Laia, Paula, Júlia Tomàs 
(1), Cesca, Carla Roset, Carla 
Gamisans, Aitana, Laura (2), 
Anna, Júlia Costa, Jana (2), 
Vero, Yaiza i Èlia (1).

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54
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VELA / LA VEU 

L ’igualadí Eduard Ferrer 
Carvajal, amb el tripu-
lant Carlos de Maqua, 

aconsegueixen dos podis de 
Sotscampions d’Espanya sub-
17 en el Campionat  d’Espanya 
de Vela de la classe 420, que 
va tenir lloc al Club Náutic 
El Balís del 21 al 26 de març, 
amb un total de 98 embarca-
cions. Impressionant el que 
han fet en tan sols sis mesos, 
subcampions d’Espanya sub-
17 en individuals, a tan sols 15 
punts del primer i subcampi-
ons d’Espanya per equips amb 
la Selecció Catalana.
Amb individual, Ferrer Car-
vajal/de Maqua van estar molt 
sòlids, però a la penúltima 
màniga del tercer dia, anant 
tercers, se’ls va deixar anar 
la drissa i van haver d’aban-
donar, això els va fer perdre 
l’opció a la primera plaça del 
Campionat. Però han acon-
seguit una de les tres places 
de la Selecció Espanyola per 
al Mundial sub-17 que tin-
drà lloc el mes de juliol a San 

Eduard Ferrer, soscampió d’Espanya

Remo (Itàlia).
Al per Equips, la Selecció Ca-
talana formada per quatre tri-
pulacions va quedar en segona 
posició, a 2 punts de Gran Ca-
naria, però guanyant la segona 
plaça per anar al Mundial de 
per Equips que tindrà lloc al 
Lago di Garda (Itàlia) a finals 
d’agost i principi de setembre.
La propera cita la tenen aquest 
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Carlos de Maqua i Eduard Ferrer.

mes al Campionat Nacional 
Italià a San Remo del 22 al 26, 
on són uns del quatre repre-
sentants espanyols convidats, i 
de pas poder conèixer i pràcti-
car el camp de regates, ja que 
és el mateix lloc on es celebra-
rà el Mundial. Després els es-
pera un estiu mogudet per tot 
Europa.  

El CAI Triatló i el CERRR 
inicien el circuit català
TRIATLÓ / LA VEU 

E l diumenge 17 abril 
va arrancar la lliga de 
clubs i circuit català 

de triatló amb el ja tradicio-
nal FastTriatló celebrat al ca-
nal olímpic de Castelldefels. 
La prova en distancia sprint 
(750m de natació, 20km de ci-
clisme i 5 km de cursa a peu) 
va comptar amb una gran 
participació de 494 inscrits, 
prova amb molt nivell que va 
ser guanyada pel triatleta in-
ternacional Nan Oliveres i la 
jove Laia Conesa, ambos del 
club FastTriatló. 
Per part del CAI triatló Petro-
miralles destacar l’excel·lent 
3a posició de David Sevilla 
dins la categoria de veterans, a 
més del bon inici de tempora-
da de tot l’equip igualadí que 
va aconseguir una molt bona 
13a posició de la general de 
clubs. Resultats:
48è David Sevilla
64è Daniel Segura
67è Carlos Fernandez
118è Jose Rios
160è Ramon Llado
246è Josep Malavé
291è Enric Guix.
Del CERRR Igualada van par-
ticipar diversos triatletes ob-
tenint els següents resultats :  
27è  Oriol Marimon 1:01:07,  
203è  Manel Puig 1:15:15  i  
273è Daniel Pujolà 1:21:55. 
En fèmines 29a Assumpta 
Castelltort 1:17:51 (1a Vetera-
nes  2), 32a Marta Marimon 

1:18:52 , 41a Dolors Hernan-
dez  1:21:04, 75a  Mireia Malo 
1:31:45, 90a Isabel Maria Cas-
taño 1:31:45 i 91a Marta de 
la Torre 1:38:58, destacant un 
cop més la clara victòria d’As-
sumpta Castelltort en la seva 
categoria.
Pel que fa a la classificació de 
clubs els nois aconseguien 
una 24a posició i les noies una 
meritòria 6a posició .

Anna Noguera 5a al half tri-
atló Elche Arenales
Diumenge 17 abril es va cele-
brar el triatló Elche Arenales 
amb distància half: 1900m de 
natació, seguits de 90 km de 
ciclisme i per finalitzar 21 km 
de cursa a peu. La prova va ser 
molt exigent sobretot el tram 
de cursa a peu amb constant 
pujades. La igualadina Anna 
Noguera, del CAI, va aconse-
guir finalitzar 5a de la gene-
ral en aquesta dura prova. La 
catalana Sara Loher i el basc 
Eneko Llanos van ser els gua-
nyadors absoluts de la prova.

Representació 
del CAI triatló a l’Ametlla
El mateix diumenge 17 abril 
a la població Ametlla de Mar 
també es va disputar un altre 
triatló amb la mateixa distan-
cia half on també va haver re-
presentació del CAI triatló. En 
aquesta prova el triatleta Xavi 
Perdiguer del CAI triatló va 
aconseguir fidelitzar-la amb 
un bon registre de 5h35m.

Atletes del CAI a Castelldefels. A sota, participants del CERRR.



FUTBOL / MARIA SAYAVERA

L ’equip masculí amateur 
del CE Òdena no va 
aconseguir endur-se els 

tres punts del camp municipal 
d’Esplugues. 
El matx començava amb 
avantatge pels odenencs, que 
poc després de la mitja hora 
de joc aconseguien posar-se 
per davant al marcador, amb 
un gol de Xavi Valls de penal. 
A la primera part, doncs, tot 
i ser força igualada, es va po-
der veure un Òdena sòlid en 
defensa i que va tenir algunes 
arribades amb opcions de gol 
a la porteria rival. Amb aquest 
marcador favorable es marxa-
va al vestidor. 
La segona part, però, va ser 
força diferent a la primera, i 
els errors en defensa, a més de 
la falta d’encert de cara a por-
teria, van permetre als locals 
remuntar el partit i endur-se 
els tres punts. 
L’equip seguirà treballant en 
la recta final de temporada, en 
què cada partit es clau per a 
aconseguir la permanència.  
CE Òdena: Camarero; 
Hernández (Sillero, 77’), 
Berenguer, Pajares (Carlos 
Prieto, 82’), Castellano, Gar-

L’Òdena segueix amb 
opcions de salvació

Punt d’or del San Mauro 
davant el Bellvitge

FUTBOL / SARA AVELLAN

E l primer equip de la 
Unió Esportiva Sant 
Maure va disputar diu-

menge a casa un partit molt 
igualat i molt disputat contra 
la Unificació Bellvitge. Amb-
dós equips van tenir l’opor-
tunitat d’endur-se el partit. 
Al minut 35 els grocs obrien 
la llauna però la satisfacció 
d’anar guanyant els va durar 
dos minuts, que és el que va 
necessitar l’equip visitant per 
empatar el partit 1 a 1. 
Així van marxar al vestidor, 
pensant en remuntar el partit 
i emportar-se els tres punts. 
Però no va ser així, va ser 
l’equip rival el que va sortir a 
guanyar el partit i així va ser, 
és va posar amb l’1 a 2 al mar-
cador posant la por i els nervis 
als nostres jugadors que tot i 
així ho seguien intentant.
Quan ja semblava que la Unió 
Esportiva Sant Maure ho tenia 
tot perdut i que els tres punts 
marxarien cap a Bellvitge, una 
grandíssima actuació de Pe-
dro Calvo al minut 90”+2”, 
llençant una falta des dels 30 
metres i fent-la entrar dins la 
xarxa per l’escaire de la por-
teria faria que els grocs i tots 
els seus aficionats quedessin 
bocabadats i celebressin l’em-
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Empat just de l’AVI a 
Cornellà (2-2)

   PT. g e p gf gc
1 Sant Cugat 57 17 6 5 55 26
2 Junior  49 14 7 7 48 35
3 Sant Joan D. 49 12 13 2 48 35
4 Espluguenc 48 14 6 8 45 37
5 Moja  47 14 5 9 61 43
6 Olímpic 45 14 3 11 48 35
7 Can Vidalet 43 12 7 9 50 41
8 Marianao Poblet 40 10 10 8 29 24
9 San Mauro 38 10 8 10 39 41
10 Gornal  35 10 5 13 43 48
11 Vilafranca At. 35 10 5 13 35 44
12 Fontsanta 33 8 9 11 34 45
13 Prat B 32 8 8 12 47 52
14 Unif. Bellvitge 32 7 11 10 28 34
15 Begues 31 8 7 13 37 50
16 Vallirana 29 8 5 15 34 47
17 Òdena 28 8 4 16 41 65
18 Torrelles 21 6 3 18 23 43

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 28
Moja  3 - 0 Fontsanta
Vilafranca At. 3 - 2 Junior 
Espluguenc  3 - 1 Òdena
Olímpic  3 - 1 Can Vidalet 
Begues 7 - 3 Prat B
Vallirana 0 - 2 Sant Cugat
Gornal 1 - 1 Marianao Poblet
Sant Joan D. ajr. Torrelles
San Mauro 2 - 2 U. Bellvitge

Jornada 29
Òdena-Begues        dia 23, 16h
Marianao Poblet-Vilafranca Atl.
Torrelles-San Mauro dia 23, 18h
U. Bellvitge-Olímpic
Fontsanta-Gornal
Prat B-Vallirana
St. Cugat-St. Joan D.
Can Vidalet-Moja
Júnior-Espluguenc

   PT. g e p gf gc
1 Montserrat  68 22 2 4 94 32
2 Calaf 63 19 6 3 77 41
3 Sitges 63 20 3 5 72 31
4 Martorell B 61 19 4 5 82 29
5 Cubelles 53 17 2 9 72 47
6 Piera 46 14 4 10 65 57
7 Martinenca  44 12 8 7 62 47
8 La Munia 43 13 4 10 62 44
9 Les Roquetes 40 11 7 10 59 52
10 Olivella  33 9 6 13 42 58
11 Anoia 31 9 4 15 42 68
12 Carme 30 9 3 16 49 77
13 Sant Pere M. 27 6 9 12 45 58
14 Riudebitlles 26 6 8 14 35 57
15 Sant Cugat S. 25 7 4 17 33 69
16 La Granada 22 6 4 18 39 71
17 Castellvi  17 4 5 19 41 73
18 Fàtima  15 4 3 20 31 91

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 28
Olivella 4 - 3 Martinenca 
Sant Cugat S. 3 - 3 Castellvi 
Montserrat  3 - 1 Sant Pere M.
Riudebitlles 2 - 4  Calaf
Piera 3 - 2 Les Roquetes
La Granada 0 - 3 Sitges
La Munia Ajr. Fàtima
Martorell B 5 - 0 Cubelles
Anoia 2 - 3 Carme

Jornada 29
Sitges-Montserrat dia 23, 17h
Castellví M.-Riudebitlles
Cubelles-Anoia dia 23, 18h
Carme-La Granada dia 24, 12h
Martinenca-St. Cugat
St. Pere M.-Piera dia 24, 12.15h
Les Roquetes-La Múnia
Fàtima-Olivella dia 24, 17h
Calaf-Martorell B dia 24, 17h

   PT. g e p gf gc
1 Hostalets  62 19 5 2 92 26
2 Masquefa  56 17 5 4 102 31
3 San Mauro B 56 16 8 2 81 38
4 Capellades  55 17 4 5 73 30
5 La Pobla Cl. 49 15 4 7 65 41
6 Ateneu PBI 48 15 3 8 79 33
7 Montserrat B 45 13 6 7 46 43
8 Sant Esteve B 42 13 3 10 83 58
9 Mediona  36 10 6 9 50 46
10 Rebrot  35 10 5 10 68 64
11 Tous  24 6 6 14 38 66
12 Calaf B 18 5 3 18 23 81
13 Cabrera 18 5 3 17 34 71
14 La Paz  17 4 5 17 36 114
15 La Torre Cl. 16 4 4 18 27 79
16 Jorba  5 1 2 22 17 93

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 26
Capellades 5 - 1 La Paz 
La Torre Cl. 0 - 4 San Mauro B
Sant Esteve B 2 - 2 Mediona
Rebrot  6 - 0 Tous 
Calaf B 1 - 7 Masquefa 
Hostalets  0 - 1 Ateneu PBI
Jorba  1 - 3 Montserrat B
La Pobla Cl. 2 - 0 Cabrera

Jornada 27
La Paz-St. Esteve B dia 23, 13.30h
Ateneu PBI-Capellades dia 23, 16h
San Mauro B-Rebrot dia 23, 16.30h
Mediona-Calaf B dia 23, 17h
Cabrera-Hostalets dia 23, 18.30h
Masquefa-Torre Cl. dia 24, 12h
Tous-Jorba dia 24, 16.30h
Montserrat B-Pobla Cl. dia 24, 17h

   PT. pj. g e p gf gc
1. Voltregà 58 22 19 1 2 102 32
2. Manlleu 52 22 16 4 2 72 34
3. Hostelcur Gijón 49 22 15 4 3 92 46
4. Palau Plegamans 46 22 14 4 4 61 32
5. Las Rozas 35 24 9 8 7 43 48
6. Alcorcón  32 22 10 2 10 44 41
7. Medicare Mataró 31 22 10 1 11 45 61
8. Sferic Terrassa 30 22 9 3 10 58 50
9. Vilanova 29 22 8 5 9 74 70
10. Cerdanyola 26 23 8 2 13 39 52
11. Bigues i Riells 26 22 8 2 12 38 56
12. AQUA Igualada 20 22 6 2 14 55 78
13. Citylift Girona 12 22 3 3 16 40 79
14. Sta Maria Pilar 1 23 0 1 22 20 104

Hoquei OK Lliga Fem.
Jornada 22 
Palau Plegamans - Sta Maria del Pilar 5-1
CP Las Rozas - CP Manlleu 1-3
Sferic Terrassa - Hostelcur Gijón 2-5
AQUA Igualada - Bigues i Riells 1-4
Citylift Girona CH - CP Alcorcón 1-4
Medicare CH Mataró - Cerdanyola 1-0
CP Vilanova - CP Voltregà 2-5

   PT. pj. g e p gf gc 
1. Alpicat 55 24 17 4 3 128 84
2. GEiEG 53 24 16 5 3 84 61
3. HP Tona 51 25 16 3 6 120 99
4. Taradell  46 24 15 1 8 104 67
5. Himel Capellades 43 24 13 4 7 104 96
6. Noia Freixenet B 38 24 11 5 8 123 106
7. Congrés 36 24 10 6 8 94 81
8. Sant Just 34 24 9 7 8 89 84
9. Caldes Laser B 28 24 8 4 12 89 96
10. Folgueroles 28 24 8 4 12 80 95
11. Masquefa 24 24 6 6 12 84 94
12. Hoquei Olot B 24 24 6 6 12 81 96
13. Ripoll 23 24 6 5 13 85 103
14. Roda de Ter 14 25 4 2 19 87 139
15. Cambrils 13 24 3 4 17 74 125

Hoquei Nacional Catalana
Jornada 26
Caldes Laser B - Folgueroles 1-2
Tona - Himel Capellades HC 4-3
Sant Just - Mesoestètic CP Congrés 5-4
Taradell FísicWell - Roda de Ter 10-3
Ripoll - CP Masquefa 4-6
Noia Freixenet B - Alpicat 1-2
GEiEG - CP Hoquei Olot B ajr.
Cambrils CH (Descansa)  

cia (Toni Prieto 77’); Cierco 
(Magdaleno, 45’), Domènech 
(Gregorio 76’), Valls; Alvárez i 
Pelepco (Biosca 68’).  
Gols: 0 - 1 Valls (37’); 1 – 1 
Vilchez (48’); 2 – 1 Sánchez 
(65’), i 3 - 1 Matallin (73’).

Resultats:
Prebenjamí A
Òdena 3 – 4 Torre Cl.
Prebenjamí B
San Mauro 1 – 4 CE Òdena
Benjamí A
At. Vilafranca 1 – 0 Òdena
Benjamí B
Òdena 4 – 3 UD Calaf 
Benjamí C
La Palma Cervelló 2 – 3 Òdena
Aleví A
Òdena 4 – 7 FC Masquefa 
Aleví B
Hortonenc 6 – 3 Òdena
Aleví C
Corbera 6 – 4 Òdena
Aleví-Infantil Femení 
Anoia 3 – 3 Òdena
Infantil B 
Òdena 0 – 8 Ribes 
Cadet 
PJ Roquetes 4 – 2 Òdena
Juvenil
Òdena 3 – 1 Levante Planas
Femení Amateur
Òdena 4 – 1 Icomar 

pat final. Un puntet més molt 
important per anar sumant, ja 
que, a priori semblava que no 
sumarien.  
Per part del grocs van jugar: 
Jose Garcia, Carlos Martínez, 
Josep Codina (Mili), Pedro, 
Èric, Escribano (Espinosa), 
Aribau (Joao), Guerra, Simón, 
Josué(Bilal), Marc. 
Aquest cap de setmana la Unió 
Esportiva San Mauro juga a 
casa del Torrelles  l’últim clas-
sificat de la lliga, el dissabte 
dia 23 a les 18h. Aquests són 
els partits que més els hi cos-
ta treure a la Unió Esportiva 
San Maure, és per això que us 
hi esperem a tots per animar i 
per ajudar a que els grocs su-
min!  

Resultats:
PREBENJAMÍ A: San Mauro 
4-0 Masquefa
PREBENJAMÍ B: San Mauro 
1-4 Òdena B 
BENJAMÍ A: San Mauro 4- 2 
Igualada   
BENJAMÍ B: Masquefa 5- 2 
San Mauro 
ALEVÍ B: San Mauro 8-5 Sant 
Sadurní Atlètic A  
INFANTIL A: San Mauro 3-0 
Masquefa   (
INFANTIL B: Martorell 5- 1 
San Mauro  
CADET A: Terlenka 1-1 San 
Mauro 
CADET B: San Mauro 5-3 
EFO
JUVENIL: San Mauro 0-3 Vi-
lafranca Atl.   

FUTBOL VETERÀ / J. TORT

E mpat agredolç l’aconse-
guit a Cornellà, ja que 
els igualadins van cap-

girar el resultat advers i anaven 
guanyant fins al minut 90, mo-
ment on els locals van empatar 
el matx.  Dues parts diferencia-
des, la primera amb clares oca-
sions locals i rèplica igualadina 
sense acabar de fructificar i la 
segona on l’equip Igualadí va 
ser clarament superior al Cor-
nellà i fa bona la dita que, qui 
perdona ho acaba pagant, i als 
instants finals del partit es va 
passar de l’1 a 3 al 2 a 2.
Primera part sense gols on els 
equips van temptejar forces 
i els locals van ser el que més 
perill va portar a porteria con-
trària.  Segona part, minut 51, 
córner a favor local i de cap s´a-
vancen els blanquiverds. Minut 
64, atac blau per banda esquer-
ra, Enric C. fa la centrada i de 
cap Costa, complica l’existèn-
cia local i empata el matx,  mi-
nut 75 contra igualadina que es 
presenta fins a la cuina i Lele 
amb jugada de crack avança 
als Blaus,  minut 90. Quan tot 
semblava que els tres punts 
marxarien a Les Comes, contra 
local que amb el premi de la fe, 
ho va buscar i empatà.
AVI: Diego, Calsina, Farré, 
Robert, Toro, Canals, Sergi, 
Pau, Lele, Enric, Costa, Xavi C. 
,  Xavi M., Tort, a la banqueta, 
Ramonet, acompanyaren Jordi 
Enrich, Joan Biscarri i el presi-
dent Josep Mª Talló.  L’AVI 
rebrà ara el Lloreda i clourá el 
campionat per jugar la Copa.
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TEATRE / LA VEU 

E l conegut actor Enric 
Majó, un dels grans 
noms de l’escena cata-

lana, celebra cinquanta anys 
de dedicació a les arts escèni-
ques portant a l’escenari un 
dels títols clàssics del teatre 
nord-americà contemporani: 
Una vida al teatre, del pres-
tigiós i premiat dramaturg i 
guionista David Mamet. 
Majó, que al llarg de la seva 
llarga trajectòria ha interpre-
tat els personatges principals 
dels grans textos catalans i 
universals, ara es posa en la 
pell d’un veterà actor, que 
compartirà emocions i vivèn-
cies amb un actor novell, in-
terpretat per Dafnis Balduz.
A l’escenari del Teatre de l’Au-
rora, els espectadors veuran, 
de ben a prop, als dos actors 
en el seu dia a dia en una com-
panyia estable d’un teatre de 
repertori. Ja sigui a l’escenari, 
entre cametes o a la intimitat 
del camerino, veurem aquella 
part humana dels actors que 
el públic habitualment no 
coneix i esdevindrem espec-
tadors dels canvis subtils però 
significatius en la seva relació.
Una vida al teatre fou escrita 
el 1977 per David Mamet, no-
minat dues vegades als Oscar i 
guanyador del premi Pulitzer. 
Mamet és autor dels guions de 
pel·lícules com El carter sem-
pre truca dues vegades, Els in-
tocables d’Eliot Ness, Glengarry 
Glen Ross, Oleanna, American 
Buffalo, La trama, Hanni-
bal o Spartan entre d’altres, i 
d’obres teatrals com Perversió 

sexual a Chicago, Els boscos, 
Edmond, Novembre, etc.

Enric Majó: una vida dedica-
da la teatre
Des del seu debut el 1965, amb 
vint anys, i al llarg d’aquests 
darrers cinquanta anys, Enric 
Majó s’ha consolidat com un 
dels grans noms del teatre ca-
talà contemporani. 
Majó va saltar a la fama amb 
la interpretació del Manelic de 
Terra baixa el 1981. L’obra fou 
dirigida per Josep Montanyès 
i Josep Maria de Segarra, 
grans noms del teatre català 
als quals cal afegir els de Pere 
Planella, Ricard Salvat, Víctor 
García, Abel Folch, Hermann 
Bonnin, Eduardo Vasco, Llu-
ís Solà, Xavier Albertí, Joan 
Ollé,Pilar Miró o Sergi Belbel, 
que també han dirigit al veterà 
actor al llarg de la seva carrera.
Enric Majó ha interpretat 

grans títols del teatre català, 
com Ronda de mort a Sinera, 
de Salvador Espriu; Cançó de 
la terra, de Jacint Verdaguer; 
Nausica, de Joan Maragall; 
Lucrecia Borja, de Maria Aurè-
lia Capmany; Quan la ràdio 
parlava de Franco, de Josep 
M. Benet i Jornet i Terenci 
Moix; El retaule del flautista, 
de Jordi Teixidor, dirigida per 
Feliu Formosa; Un dia, mirall 
trencat, de Mercè Rodoreda o 
El bordell, de Lluïsa Cuniller; 
també del teatre clàssic espa-
nyol, com Yerma, de Federico 
Garcia Lorca, amb la compa-
nyia de Núria Espert; Farsa y 
licencia de la Reina Castiza i La 
cabeza del dragón, de Ramon 
María del Valle Inclán i obres 
de clàssics universals, com El 
triomf de l’amor, de Marivaux; 
Hamlet i El Mercader de Ve-
necia, de Shakespeare; Dom 
Joan, de Molière; Edip rei, de 

Sòfocles; A la jungla de les 
ciutats i Un home és un home, 
de Bertolt Brecht o El verita-
ble inspector Hound, de Tom 
Stoppard.
Des de l’any 1986 també s’ha 
dedicat a la direcció teatral 
amb muntatges com Setma-
na Santa, de Salvador Espriu 
i Enric Majó; Un passeig pel 
bosc, de Lee Blessing; Lisístra-
ta, d’Aristòfanes; La croada 
dels infants, de Bertolt Brecht. 
Les darreres interpretacions 
han estat: Pel davant i pel dar-
rera, de Frayn, Mir i Herold;  
Nô, de Mishima; Esperant Go-
dot de Beckett o Somni d’una 
nit d’estiu, de Shakespeare.
Majó ha interpretat més d’una 
trentena de personatges dra-
màtics en sèries de televisió, 
d’entre les quals destaquen 
Nissaga de poder (TV3), i Goya 
(TVE). També ha fet cinema i 
ha actuat en diverses pel·lícu-
les.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Una 
vida al teatre tindran lloc di-
vendres 22 i dissabte 23 a les 
21 h. i diumenge 24 d’abril a 
les 19 h. Com és habitual, des-
prés de la funció de divendres, 
els espectadors podran com-
partir les seves opinions en 
una tertúlia que obrirem amb 
els membres de la companyia. 
Les entrades 15 euros i 12 eu-
ros (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
nternet i a la taquilla del Tea-
tre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

Enric Majó porta a l’Aurora “Una vida 
al teatre”, de David Mamet
El conegut actor celebra 50 anys damunt els escenaris amb aquest clàssic d’un dels millors autors de 
teatre i cinema del món

CULTURA / LA VEU 

E l programa Diumen-
ges en Família, impul-
sat pel departament de 

Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, proposa 
aquest 24 d’abril, a les 11:30h 
i al Museu de la Pell, un ta-
ller per a aprendre a inventar 
i escriure un conte, infants i 
adults de manera conjunta.
Anirà a càrrec de Marc Guarro, 
filòleg i apassionat de la litera-
tura i l’edat recomanada per a 
participar-hi és a partir dels 8 
anys. L’aforament és limitat i és 
necessària la inscripció prèvia 
a l’adreça de correu electrònic 
cultura@aj-igualada.net, cal-
drà recollir la reserva d’11 a 
11:15h a l’entrada del mateix 
Museu. A partir d’aquella hora 
es donaran les places que ha-
gin quedat lliures.
Escoltar i llegir contes, novel-
les i pel·lícules agrada a petits 
i grans, perquè permet imagi-
nar i viure històries. Històries 
d’herois que viuen aventures 
fantàstiques i increïbles. O 
històries de persones normals 
i corrents que viuen experièn-
cies de tendresa i de solidari-
tat. Hi ha històries divertides, 
de por, emotives i tristes. Hi 
ha històries per a cada lector i 
per a cada moment. Però, d’on 
surten? Marc Guarro ensenya-
rà alguns trucs molt senzills 
per, primer, descobrir les his-
tòries que tothom té al davant 
però que no sap veure a pri-
mera vista i, segon, per teixir la 
corda de paraules amb què es 
traça una història. Al final de 
la sessió els participants s’en-
duran un petit dossier d’es-
criptura creativa amb tots els 
trucs i la història genial que 
hauran escrit.

Diumenges en 
família ensenya a 
escriure un conte

BICICLETES
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EXPOSICIONS / LA VEU 

A questa primavera 
el Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal 

de l’Anoia exhibeix una expo-
sició excepcional i única sobre 
el passat més antic dels Prats 
de Rei: “Sigara Segarra. Cru-
ïlla entre Ibèria i Hispània”. 
Es tracta d’una producció del 
mateix Museu, centrada en la 
nombrosa i rica cultura ma-
terial que han donat els tre-
balls arqueològics efectuats en 
aquests municipi, tant els de 
dècades anteriors com els més 
recents. La mostra s’inaugura-
rà avui divendres, 22 d’abril, a 
les 19h.
L’exposició ha comptat amb 
l’assessorament científic del 
Grup de Recerca en Arqueolo-
gia, Prehistòria i Història Anti-
ga del Departament d’Histò-
ria de la Universitat de Lleida 
(UdL), molt interessat en què 
la recerca que hi porta a terme 
dins de l’àmbit acadèmic tras-
passi aquests límits i tingui el 

retorn social que es mereix. Als 
Prats de Rei aquesta actitud no 
pot tenir millor acollida, ja que 
té una llarga tradició de cura 
cap a la seva història. Els pra-
tencs, sabedors de diverses tro-
balles ocorregudes al llarg de 
segles passats, van impulsar les 
primeres excavacions en la dè-
cada dels 70 del segle XX i van 
fundar el Museu Municipal 
Josep Castellà i Real, per tenir 
cura dels nombrosos testimo-
nis ibèrics i romans que havi-
en anat apareixent i que feien 
albirar un cert passat notable. 
En el cas de les excavacions ar-
queològiques del 2013, dutes a 
terme sota la direcció de la in-
vestigadora de la UdL Natàlia 
Salazar en ple nucli antic dels 
Prats de Rei, les troballes han 
estat tan espectaculars que han 
sobrepassat les millors expec-
tatives i han permès concloure 
que, almenys des de mitjans 
del s. VI aC, en el lloc va existir 
un enclavament ibèric emmu-
rallat de gran potència arqui-
tectònica, erigit en un centre 

polític i econòmic d’entitat, i 
que aquest va perviure crono-
lògicament i va créixer urba-
nísticament fins a convertir-se 
en municipi romà.

Una mostra que posa a l’abast 
del públic més de 50 peces de 
gran valor
L’interès de la població en con-
servar les restes i donar-les a 
conèixer, la voluntat del Museu 
per fer palès el seu vessant de 
centre patrimonial d’abast co-
marcal i la total predisposició 
del Grup de Recerca de la Uni-
versitat de Lleida per difondre 
els resultats que es van obte-
nint de les investigacions, han 
confluït en aquesta mostra que 
posa a l’abast del públic més 
de cinquanta peces de gran 
valor. Entre elles destaca una 
moneda custodiada al Mu-
seu Comarcal de Cervera amb 
la inscripció ibèrica “Sigara”, 
fragments de ceràmica grega 
–la més preuada en tot el Me-

El Museu de la Pell d’Igualada acull des d’aquest divendres 
l’exposició “Sigara Segarra. Cruïlla entre Ibèria i Hispània”
És una producció del mateix Museu, centrada 
en la nombrosa i rica cultura material que han 
donat els treballs arqueològics als Prats de Rei

diterrani als segles V i IV aC–, 
una base de columna d’un 
imponent monument romà 
o les inscripcions que certifi-
quen que l’enclavament ibèric 
va convertir-se en el municipi 
romà de Sigarra i que, al segle 
III dC i ja com a Segarra, seguia 
gaudint d’un senat local. I, sens 
dubte, destaca una lauda en 
mosaic que cobria un sepulcre 
paleocristià: el fragment con-
servat, recentment restaurat, és 
excepcional perquè conté una 
part d’un crismó; a Catalunya 
només se’n coneixen dos més, 
un a Tarragona i l’altre a Bar-
celona.
 
Activitats per als escolars i 
xerrades
Per arribar a tot el públic que 
vulgui conèixer el passat antic 
dels Prats de Rei, s’han progra-
mat activitats per als centres 
escolars a partir del 10 de maig, 
l’activitat familiar Un matí 
d’ibers i romans el 8 de maig i 

un cicle de xerrades de divul-
gació sobre les excavacions i la 
recerca arqueològica durant el 
mes de juny.
Aquesta exposició es podrà 
veure al Museu de la Pell fins 
el dia 3 de juliol, amb entrada 
gratuïta, de dimarts a diven-
dres de 10 a 14h, dijous i di-
vendres de 16 a 20h i dissabtes, 
diumenges i festius d’11 a 14 h.
L’exposició ha estat possible 
gràcies a la col·laboració en-
tre l’Ajuntament d’Igualada, 
el departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
i l’àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de 
Barcelona. També ha comptat 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament dels Prats de Rei, del 
Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya - Barcelona, del Mu-
seu Comarcal de Cervera i de 
l’Agrupació Cultural Sigarra, 
ànima del Museu Municipal 
Josep Castellà i Real, dels Prats 
de Rei.

Excavacions als Pats de Rei. / AGR. CULTURAL RECREATIVA SIGARRA

Lauda en mosaic restaurada. / AGR. CULTURAL RECREATIVA SIGARRA
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TEATRE / LA VEU 

A l llarg dels 4 dies de 
La Mostra d’Iguala-
da – 27a Fira de tea-

tre infantil i juvenil el públic 
va poder votar els espectacles 
que més li havien agradat. Un 
cop recomptats els 1.097 vots 
emesos, el Premi al millor es-
pectacle de La Mostra ha estat 
per Les Supertietes de la com-
panyia Les Bianchis. El mun-
tatge es va poder veure diu-
menge, l’últim dia de la fira, 
al Teatre de l’Aurora i dins 
l’itinerari 1 ‘Per als més petits’, 
adreçat a nens i nenes de 3 a 6 
anys. L’obra explica amb con-
tes, música i molt d’humor 
com la Queralt es converteix 
en una “supertieta” amb l’aju-
da de les seves amigues Bàr-
bara i Magda, que ja ho són. 
La dramatúrgia és d’Anna 
Maria Ricart i es basa en el lli-
bre Contes infantils contra tot 
pronòstic d’Empar Moliner. El 
Premi al millor espectacle el 
concedeix la Fundació Cata-
lunya – La Pedrera i està dotat 
amb 1.200 euros.

Anna M. Ricart: “El premi de 
La Mostra a ‘Les Supertietes’ 
és un impuls per seguir amb 
el teatre familiar”
Anna Maria Ricart, ha explicat 
a La Veu que no s’esperaven el 
premi, perquè Les Bianchis 
és una companyia molt jove i 
“Les Supertietes” és només el 
seu segon espectacle familiar: 

“la companyia està formada 
per les tres actrius, totes elles 
amb experiència en el teatre 
per a adults. I elles ens van 
contactar a la directora i a mi 
per fer aquest espectacle”, afe-
geix.
“Per a totes nosaltres, i per a 
la companyia, suposa un re-
coneixement important a la 
nostra feina i un impuls per 
seguir endavant en un àmbit, 
el del teatre familiar, en el qual 
no teníem tanta experiència. 
Amb l’espectacle, vam inten-
tar que s’ho poguessin pas-
sar bé tant els petits com els 
grans. Aquesta, penso, és una 
de les claus que hagi agradat 
tant”, afegeix la dramaturga.

Els altres espectacles amb 
més vots
L’espectacle iMe, de la com-

“Les Supertietes” de Les Bianchis 
guanya el premi del públic al millor 
espectacle de La Mostra d’Igualada 

panyia Dara, ha estat el segon 
treball que ha recollit més vots 
del públic. L’obra se situa en 
una societat en què les per-
sones només es comuniquen 
a través de les xarxes socials 
i planteja què passaria en el 
moment que caiguessin tots 
els servidors. L’espectacle es va 
poder veure a L’Escorxador en 
el marc de La Mostra Jove (per 
a nois i noies de 12 a 18 anys).
La tercera companyia més vo-
tada ha estat el Circ Vermut, 
que va estrenar a La Mostra 
l’espectacle Ni cap ni peus. Ho 
va fer a la Plaça de Cal Font, 
el nou espai de circ de la fira 
presidit per una immensa gra-
da, i dins l’itinerari 4 ‘Per a tot-
hom’. Es tracta d’un espectacle 
esbojarrat de circ i pallasso en 
què els protagonistes han de 
superar tot tipus d’entrebancs.

LLIBRES / LA VEU 

J ust aquest mes d’abril ha 
sortit al carrer La duali-
dad interior, primer llibre 

de la terapeuta Georgina Vila 
establerta a Barcelona que ha 
escollit l’Ateneu per fer la pre-
sentació.
Respostes que ha trobat apli-
cant la teràpia de la dualitat 
fruit de la seva investigació 
personal i el que ella entén 
com a saviesa interior. Una 
teràpia senzilla i a la vegada 
àmplia que pot ajudar-nos a 
recuperar el significat de viure 
la nostra pròpia vida des del 
veritable respecte i amor cap a 

nosaltres mateixos.
Després d’anys d’observació i 
interiorització de les qüestions 
elementals que ens concernei-
xen a gairebé tots, l’autora va 
començar a treballar i a obser-
var l’existència de la dualitat 
entre el nen interior i el dicta-
dor interior, el conflicte entre 
què “vull” i el que “haig de fer”. 
Una dualitat que ens allunya 
de viure en pau i en sintonia.
Mitjançant la tècnica de les 
tres regles d’or es pot restablir 
l’harmonia a través d’exercicis 
vivencials de connexió amb el 
nostre ser més íntim per re-
conèixer els nostres dictadors, 
detectar els seus ancoratges 

en traumes i trobar la manera 
d’alliberar-los.

Georgina Vila
Naturòpata, kinesióloga, tera-
peuta floral, amb més de deu 
anys d’experiència. Igualadi-
na de naixement, Georgina és 
creadora de la teràpia de la du-
alitat, és també instructora de 
ioga i professora de feng shui 
i, al marge del que posa en els 
diplomes, una curiosa innata, 
una busca-respostes incansa-
ble que viu apassionada amb 
el que fa.
La presentació serà el dimarts 
26 d’abril a les 19 h a la Sala de 
Socis de l’Ateneu Igualadí.

L’igualadina Georgina Vila presenta 
el seu llibre ‘La dualidad interior’

Anna M. Ricart amb Les Bianchis. /

TEATRE / LA VEU 

D el 16 d’abril a l’1 de 
maig l’espectacle Tri-
pula dels Farrés Brot-

hers i cia es pot veure a la Sala 
Tallers del Teatre Nacional de 
Catalunya.
Amb Tripula proposen un es-
pectacle dins un globus aeros-
tàtic. Un lloc inusual i efímer, 
des d’on emprendre viatges 
cap a l’inconegut. Un material 
que parla per si sol, carregat 
d’experiències i àvid per cre-
ar-ne de noves. La confluència 
amb el projecte Iglús de vent, 
de Jordi Enrich, ha obert a la 
companyia un camp d’explo-
ració teatral inèdit. I es van 
deixar seduir per aquest ma-
terial –un globus aerostàtic en 
desús– que els ha portat cap 
a la història que ell ha volgut. 
Els ha portat a mons on fins 

Tripula, dels Farrés 
Brothers, aterra a la Sala 
Tallers del TNC

ara no havia estat mai ningú. 
Dos científics il·luminats han 
descobert una nova manera 
de viatjar i avui ho exposen a 
un grup de passatgers. Des-
prés de molt treball i esforç, es 
veuen amb cor de mostrar-nos 
la seva gran evolució en els 
mitjans de transport: el Glo-
bus Estàtic. El Globus Estàtic 
viatja per l’espai, fregant els 
límits de la realitat, permetent 
anar a llocs que fins ara ningú 
sospitava que existissin. El vi-
atge promet ser plàcid i poètic, 
tot i que pot sorgir més d’un 
contratemps que obligarà els 
passatgers a incorporar-se a la 
tripulació.
Els Farrés Brothers ens convi-
den a pujar a la seva nau espa-
cial i a explorar els llocs més 
insospitats de l’espai sideral. 
Una aventura a l’abast de molt 
pocs. Qui s’atreveix a volar?

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
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A quest diumenge 
els Moixiganguers 
d’Igualada tenen la 

primera gran actuació a la 
ciutat. És la diada del 21è 
aniversari, que se celebra a la 
plaça Pius XII a les 12 h del 
migdia, i en què prendran 
part també els Castellers de 
Sant Cugat i dels Castellers de 
Lleida. En motiu de l’actuació, 
la colla convida a totes les per-
sones que ho vulguin a par-
ticipar dels assajos d’aquesta 
setmana (dimecres de 20 h a 
22 h i divendres de21.45a00h)
aCal Tabola (C/Sant Antoni 
de Baix, 106 108). Per aquesta 
actuació els morats es plante-
gen els seus màxims castells, i 
volen així fer un pas endavant 
respecte les dues actuacions 
anteriors. Fa mesos que tre-
ballen intensament en el tres, 
el quatre i la torre de vuit amb 
folre i, si tot va bé, la d’aniver-
sari és l’actuació idònia per 
veure algun d’aquests castells. 
Paral·lelament, durant la jor-
nada de Sant Jordi de dissabte, 
la colla també tindrà presència 
a la plaça de Cal Font amb una 
parada de roses i llibres de te-
màtica castellera, i a més a 
més els castells també es faran 
un lloc en l’especial que Ràdio 
Igualada emetrà des de la pla-
ça. L’equip del programa “24” 
conduirà l’hora de les 18 h a 
les 19 h de la tarda.

Amb ganes de més
Dissabte passat, al memorial 
Ramon Barrufet de la Joves de 
Valls, els Moixiganguers van 
deixar molt bones sensacions, 

però es van quedar a les portes 
d’afrontar el primer castell de 
vuit pisos. En primera ronda 
van tornar a apostar per la se-
gura torre de set, que incorpo-
rava algun canvi respecte la de 
la setmana anterior a Lleida i 
que es va tornar a demostrar 
molt solvent per als iguala-
dins. La van descarregar amb 
comoditat. En segona ronda 
venia el repte de la jornada, el 
quatre de vuit, un castell ben 
treballat als assajos però que a 
plaça no va arribar a comen-
çar; el van descartar després 
de tres peus desmuntats per-
què no estaven convençuts 
amb les mides que tenien els 
primers pisos i van voler evi-
tar així qualsevol risc. Van aca-
bar l’actuació amb un cinc de 
set de postal i un quatre de set 
amb agulla. Es van acomiadar 
de Valls amb el pilar de cinc. 
La colla amfitriona, la Joves de 
Valls, va descarregar el quatre 
de vuit i el cinc i la torre de set; 
era el seu homenatge a l’his-
tòric casteller vallenc Ramon 
Barrufet (president d’honor 
de la colla i hereu d’una nissa-
ga, la dels Blanco, molt impor-
tant pel món casteller des del 
segle XIX). Els Castellers de 
Figueres, que completaven el 
cartell, van descarregar el tres, 
el quatre i el cinc de set.

Diumenge, cita amb la 
diada d’aniversari dels 
Moixiganguers

LLIBRES / LA VEU 

E l El proper 23 d’abril, 
coincidint amb la di-
ada de Sant Jordi, es 

presenta el llibre Corín Te-
llado Revisited dels Vendrell 
Brothers. Sota aquest pseu-
dònim s’amaguen els ger-
mans Jordi i Albert Vendrell 
Ortiz (Igualada, 1979 i 1982). 
La idea, que va néixer a In-
ternet com a un divertiment 
literari ara fa un any, ha aca-
bat transformant-se en un 
llibre amb la seva versió im-
presa. Es tracta d’un recull de 
110 contes i microrelats amb 
110 il·lustracions, on també 
han col·laborat d’altres au-
tors igualadins. Els títols de 
les novel·les de la prolífica 
autora asturiana són el punt 
de partida per crear una sè-

rie de contes amb el mateixos 
títols, uns contes carregats de 
clixés de la literatura pulp, 
humor, sarcasme i sovint, 
bones dosis de mala llet... res 
més oposat al romanticisme 
de les obres de la Corín Tella-
do. Un nen en flames, l’últim 

Corín Tellado rep una visita 
inesperada dels Vendrell Brothers

basc sobre la faç de la terra, 
un detectiu privat d’ inte-
gritat divergent, una dona 
invisible, un misteriós cre-
uer on ningú és qui sembla 
ser, una parella de nuvis que 
fuig d’un grapat de morts vi-
vents, un maquiavèl•lic geni 
de la llàntia, un enorme ex 
narcotraficant negre albí, un 
víking amb problemes ma-
trimonials, un minotaure ad-
dicte a Internet, un cambrer 
aficionat a la pintura a l’aire 
lliure amb poders sobrenatu-
rals... són només alguns dels 
personatges que desfilen per 
aquesta esbojarrada obra. 
Podreu trobar el llibre a Cal 
Font i al Kiosk del Rec. I els 
autors signaran exemplars a 
l’estand de La Veu/Surtdeca-
sa Centre de 18.00 a 19.00, el 
mateix dia 23. 

MÚSICA / LA VEU 

E l passat diumenge, al 
Centre Polivalent de 
Can Papasseit, de Vila-

nova del Camí,  es va celebrar 
el 2n concert  solidari orga-
nitzat per l’associació  “Ta-
tanka” amb la col·laboració 
de l’ Ajuntament  de la loca-
litat i  l’escola  Akord’s.
La finalitat del concert com 
a principal era recollir  fons 
econòmics pels diferents  re-
fugis d’animals. L’aportació 
voluntària aproximadament 
d’uns 200 espectadors que 
s’acostaren per a veure les 
diferents actuacions musi-
cals (tenint en compte que la 
capacitat del centre és de 350 
persones.) es podrà pal·liar 
l’estat greu de deutes que te-
nen actualment aquests refu-
gis.
La responsable de l’organit-
zació fou Glòria Vilà. Van ser 
molts els músics i cantaires, 
tant professionals com ama-

teurs, i fins i tot nens i nenes, 
els que van fer possible que 
fora una tarda molt especi-
al amb un alt nivell musical. 
L’ampli repertori de música 
actual pop, clàssica, blues i 
moltes més sorpreses com la 
interpretació de cançons amb 
llengua de signes, amb  Roser 
Vilà, interpretant diferents 
cançons acompanyades per 
la gran veu de Gemma Es-
quer. L’acte va començar amb 

Can Papasseit va acollir el 2n Festival 
solidari Tatanka

la cançó a 4 mans del Cant 
dels ocells de Pau Casals i va 
finalitzar amb l’actuació del 
grup Igualadí innovador Si-
lenci Sonor i la cantata dels 
nens l’Alegre adéu siau. A 
l’escenari vam poder gaudir 
de músics com Xavi Casanyes 
al piano, Pol Sanchez amb el 
Polete i la Carla com a grup i 
de les veus de la Carme Rosell 
i la Lys Miro.

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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A vui divendres tindrà 
lloc un concert a càr-
rec dels Sloppy Beats. 

L’igualadí Dani Prat ens pre-
sentarà Sloppy Beats, quintet 
que combinen ritmes directes 
i contundents del funk amb 
harmonies de jazz. El reper-
tori del grup està basat en la 
majoria per composicions 
pròpies, complementades per 
algunes versions. S’hi poden 
escoltar influències des dels 
Meters fins a Weather Report, 
entre d’altres. El concert serà 
a 2/4 d’11 i l’entrada costarà 
5 euros.
Demà dissabte serà el torn 
del guitarrista igualadí Jau-
me Llombart i del saxofonis-
ta malagueny Enrique Oliver, 
que ens faran viatjar pel món 
del jazz, és un duet que es tro-
ba des de fa deu anys i et fan 
gaudir de jazz més pur d’una 
manera molt natural, plena de 

Dos concerts i Open Mic 
al Hot Blues

virtuosisme i senzillesa al ma-
teix temps. Serà a 2/4 de 12 i el 
preu de  l’entrada és 5 euros.
Per altra banda, dimarts tindrà 
lloc un altre Open Mic d’At-
mosfera13. Cantes?, Compo-
ses?, Fas teatre?, Fas monò-
legs? Recites poesia? Has creat 
coses noves? I no saps on mos-
trar el que et mou? Cada per-
sona que s’apunti disposarà 
de 13 minuts per expressar-se. 
Començarà a dos quarts de 10 
del matí i l’entrada és gratuïta.

MÚSICA / LA VEU 

Dimarts tindrà lloc un nou 
Audiciona’t a l’Escola de Mú-
sica de Capellades. Es tracta 
d’unes trobades musicals es-
coltant música en directe amb 
comentaris de les obres, dels 
estils i dels autors.
Per aquesta ocasió s’ha pre-
parat un Passeig musical “del 
Renaixement a l’actualitat” 
que anirà a càrrec del quartet 
de trombons format per Joan 

Granados, David Calvet, Mar-
cel Puig i Eduard Mañé.
L’acte començarà a les 9 del 
vespre i es farà a la sala d’actes 
de l’Escola de Música.

Nou Audiciona’t 
a Capellades

LLIBRES / LA VEU 

D emà, dia de Sant Jor-
di, diversos autors 
literaris de la nostra 

comarca signaran els seus lli-
bres a l’estand que conjunta-
ment La Veu de l’Anoia i Surt-
decasa Centre tindran  la plaça 
de Cal Font, a tocar de la Bibli-
oteca Central. Els llibres que 
se signaran seran els següents: 

Reflexions a plena llum de 
carrer, de Marc Freixas (Edi-
torial El Petit Editor).
Marc Freixas es defineix com 
a poeta de carrer, i és el seu 
tercer poemari que publica. 
Un llibre madur que reflexi-
ona sobre la quotidianitat, tot 
parlant de la llibertat, l’amor, 
el compromís i la bellesa. 
Compta amb les il·lustracions 
del músic i artista Albert Gà-
mez, i el pròleg del poeta Santi 
Borrell. 

Quin cacau! Desordres i al-
tres històries, d’Anna Marsal.
A vegades les coses no són 
com semblen, ni surten com 
ens pensem. L’autora deixa 
volar la imaginació i relata tres 

històries de desordres sorpre-
nents, petits maldecaps, amb 
solucions divertides i emoci-
onants. El conte transporta al 
lector a tres escenaris conven-
cionals, un poble, una biblio-
teca i una escola, on hi passen 
aventures no tan habituals. 
Les il·lustracions del conte són 
d’Elisabet Serra. També troba-
reu la versió àudioconte amb 
veu de l’autora, música de 
Carles Prat i mescles de Da-
niel Prat. 

Carbassa emergent (llum de 
bengala), de David Ymber-
non (LaBreu Edicions).
L’autor igualadí és un artista 
visual i poeta posseït pel color 
taronja. ‘Carbassa emergent 
(llum de bengala)’ és el seu 
primer llibre individual, on 
la poesia, com l’art i l’escena, 
canalitza el joc i les emocions. 
Ymbernon presenta un món 
disfressat de mirada d’infant 
que sorprèn per la seva apa-
rença de matèria ingènua sota 
la qual s’hi amaga un univers 
creatiu singular que transita 
de la sentència a la màgia, pas-
sant per l’emoció, i de la pa-
raula al color (carbassa).

Autors anoiencs signaran els seus 
llibres per Sant Jordi a l’estand de 
La Veu i Surtdecasa Centre

Corín Tellado Revisited, d’Al-
bert i Jordi Vendrell.
Breus relats inspirats en els tí-
tols dels llibres de l’escriptora 
asturiana Corín Tellado. Cada 
conte l’acompanya una il·lus-
tració que permet entendre 
millor la narració. És una obra 
carregada de sarcasme, humor 
negre, insolent i atrevida.

Mig Adormits, d’Oriol Solà.
‘Mig adormits’ és un conte in-
fantil basat en la història real 
d’un noi d’Igualada, el Pol 
Makuri, que pateix hemiparè-
sia des que va néixer. Aquesta 
malaltia neurològica afecta la 
meitat del cos, paralitzant-lo. 
En aquest llibre, doncs, el Pol 
explica com s’ho fa per rea-
litzar tasques tan quotidianes 
com per exemple cordar-se les 
sabates o fer fotografies. Escrit 
de manera planera i didàctica, 
‘Mig adormits’ té la voluntat 
de donar a conèixer entre els 
més petits la realitat d’aquesta 
malaltia. Les il·lustracions són 
d’Elisabet Serra. El projecte 
compta amb el suport de la 
Fundació María Agustí d’he-
miparèsia infantil i de dife-
rents entitats igualadines.

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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L’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Iguala-
da està realitzant al llarg 

d’aquesta setmana la tercera 
edició de l’activitat pedagògi-
ca transversal XtremKuir, que 
finalitza aquest divendres amb 
la presentació pública dels re-
sultats a l’Adoberia Bella. Serà 
de 9 del matí a 1 del migdia.
Durant aquests dies l’alumnat 
dels cicles formatius de grau 
mitjà d’Artesania en Cuir i els 
de grau superior de Gràfica 
Publicitària estan desenvolu-
pant un producte realitzat en 
cuir a partir de les indicacions 
donades pel professorat.
Aquest és el tercer any que es 
fa l’activitat, i enguany se’ls 
demana realitzar un robot de 

Presentació de III XtremKuir de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps a l’Adoberia Bella

caràcter assistencial realitzat 
en pell. Durant la setmana els 
diferents equips treballen sota 
la pressió d’un temps limitat i 
en una temàtica poc habitual i 
fins i tot desconeguda per ells.
Amb l’XtremKuir es busca 

crear productes singulars que 
posin al límit les prestacions 
del cuir i es proposin aplicaci-
ons no convencionals en noves 
categories de producte, alhora 
que aquesta activitat serveixi 
per estimular la creativitat.

CULTURA / LA VEU 

Còmodament instal·lats a les 
butaques renovades de l’Ate-
neu, els assistents a Auga van 
escoltar al veterà Turiñan i als 
joves Haro i Monleón com ex-
plicaven les seves experiències 
al Ral·li més dur del món des 
de la visió de les primeres edi-
cions fins a la darrera vegada.
Vehicles, temperatures, perills, 
itineraris, menjars, descansos, 
perdre la ruta, mapes, GPS.. 
foren desgranats seguint les 
preguntes del periodista Jordi 
Cuadras.
I així, una sessió que podia 

semblar poc indicada per a 
l’alumnat d’AUGA va resul-
tar molt interessant i rebé un 
afectuós aplaudiment.
I el proper dilluns: la Festa 

Participar al Dakar asseguts 
còmodament, amb l’AUGA

de l’Arbre de Maig. El perquè 
centenars de joves igualadins 
són capaços de portar a coll 
un immens pi i clavar-lo a la 
plaça de Pius XII.

LLIBRES / LA VEU 

S ota el títol Quin cacau! 
Desordres i altres histò-
ries hi trobem el recull 

de tres contes desenfadats 
i originals escrits per Anna 
Marsal i amb les il·lustracions 
d’Elisabet Serra. Les històries, 
hi són també en format d’àu-
dioconte, amb música del 
compositor igualadí Carles 
Prat i veu de la mateixa auto-
ra, fet que els fa accessibles als 
nens més menuts i reforça la 
comprensió de la pròpia lec-
tura.
Són tres històries completa-
ment independents, amb ca-
ses barrejades, llibres buits i 
personatges perduts, una grip 
molt estranya, llops i altres 
bèsties, un científic estrafola-
ri, i un munt de nens valents 
i atrevits com a protagonistes.
Tots tres contes, relativament 
curts, són una proposta sen-
zilla, de lectura àgil i com-
prensió fàcil pensats per nens 
i nenes d’entre els 7 i els 9 
anys, tot i que “poden agradar 
a grans i petits“ apunta l’au-
tora. “Són històries desen-
fadades amb desordres que 
poden arrencar un somriure 
a lectors i oients de totes les 
edats. Els més petits poden 
escoltar-los amb música, i els 
més grans llegir-los acompa-
nyats per uns dibuixos molt 
originals i divertits”. L’objec-
tiu d’aquestes històries és, 
segons l’autora “fer volar la 
imaginació d’aquell que gau-
deix de les històries i poder 
passar una estona entretingu-
da i divertida“. 
La primera presentació de 

Quin cacau! va ser ahir dijous 
a l’Inquiet (c/de la torre 36, 
Igualada).
També el podreu trobar per 
Sant Jordi a diverses parades. 
L’Anna i l’Elisabet signaran a 
les 11h a la parada de Torxa, a 
les 12h a la Llibreria Cal Ra-
bell, a les 13h a la parada de 
Surt de casa, a les 16.30 a la 
de la Coral Infantil Gatzara, i 
a les 18h a la de la Llibreria 
Llegim.
Aquest llibre que s’estrena 
per aquest Sant Jordi, té segell 
íntegrament anoienc, ja que 
també la impressió ha estat 
feta a casa nostra, a Codorniu 
Arts Gràfiques SL.

“Quin cacau! Desordres 
i altres històries”, 
l’aposta d’Anna Marsal 

Es tracta d’un recull de 
tres contes desenfadats 
i originals escrits per 

Anna Marsal i amb les 
il·lustracions d’Elisabet 
Serra. S’ha imprès a Co-
dorniu Arts Gràfiques, 
per tant és un producte 

100% anoienc

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

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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-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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El proppassat dissabte dia 
16, la Coral de Santa Ma-
ria d’Igualada va celebrar 

una jornada d’assaig extraor-
dinari a Argençola. Un temps 
magnífic va ajudar a arrodonir 
la trobada en un dels indrets 
més bonics de la comarca de 
l’Anoia.
L’assaig se celebrà a l’aire lliu-
re i s’inicià a darrera hora del 
matí desprès de la concentració 
d’arribada. Sota la direcció de 
Coni Torrents i amb l’acompa-
nyament al teclat de Maite Tor-
rents, es treballaren les diverses 
cançons, que han de fornir els 
propers concerts.
A primera hora de la tarda hi 
hagué una mostra de pastis-
sos artesanals realitzats per les 
cantaires Teresa Calaf, Con-
cepció Cuadras, Roser Gon-
zàlez, Gemma Serarols i Rosa 
Valero, en la qual les diferents 
protagonistes comentaren la 
seva elaboració. Va seguir una 
espectacular arrossada guisada 

per l’equip de cuina de la Coral, 
sota la direcció d’Alfons Ferrer 
i Elisabet Puñal, amb la col·la-
boració  d’Encarna Cànovas i 
Isidre Solé C., i que fou com-
partida per més d’una trentena 
de comensals. No hi mancà ni 
el cava ni el tradicional brindis. 
Desprès del cafè hi hagueren els 
habituals jocs d’entreteniment 
per arrodonir la sobretaula.
A les 5 de la tarda es visità la 
bonica església parroquial de 
sant Llorenç, d’estil neoclàssic 
(s.XIX), amb el seva esvelta 
torre del campanar poligonal. 
És el punt més alt del munici-
pi. En aquest lloc, el president 
Lleonard del Rio explicà les ca-
racterístiques arquitectòniques 
del temple, així com l’empla-
çament i situació geogràfica 
peculiar del terme, nuclis de 
població i estructura adminis-
trativa-municipal. Per acabar 
s’oferí un breu concert de tres 
cançons.
A la sortida hom pogué con-
templar l’excel·lent panoràmi-
ca de la vall argençolenca. 

La Coral de Santa Maria 
a Argençola

LLIBRES / LA VEU 

L a proposta presentada 
per la igualadina Idoia 
Costa ha estat seleccio-

nada com a primer premi del 
“III Concurs de creació de la 
imatge del cartell de Bellprat, 
Vila del Llibre” i esdevindrà la 
imatge oficial de l’esdeveni-
ment, que enguany serà el cap 
de setmana 4 i 5 de juny.
El segon premi , que s’editarà 
com a punt de llibre de la “VI 
Trobada de Punts de Llibre 
de Bellprat”, ha estat atorgat a 
l’Alba González, de Sabadell.
El jurat va estar format per 
tres professionals de l’àm-
bit de les arts gràfiques i la 

il·lustració, Christian Inaraja, 
Anna Llenas i Isaías Verdejo; 
per una editora, Noemí Mer-
cader (Combel edicions), l’al-

Idoia Costa guanya el III Concurs 
de creació de la imatge del cartell 
de Bellprat, Vila del Llibre

calde de Bellprat, Carles Pol, i 
el director de Bellprat, Vila del 
Llibre, Enric Bono.
Des de l’organització s’agraeix 
la tasca de tots els participants. 
Es van rebre 27 propostes en 
total, provinents d’Igualada, 
Sabadell, Castellar del Vallès, 
Barcelona, Tremp, Ivars d’Ur-
gell, Torrelles de Llobregat, 
el Masnou, Masquefa, etc. 
Cal destacar la participació 
d’alumnes del segon curs de 
Gràfica Publicitària de Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps d’Igualada. El premi, 
convocat per tercer any conse-
cutiu, va dirigit a joves il·lus-
tradors i alumnes d’escoles 
d’art de tot Catalunya.

LLIBRES / LA VEU 

Aquests dies podrem veure 
una exposició i podrem ad-
quirir un llibre de la història 
de la Granja Pla que va obrir 
les seves portes ara fa setan-
ta-cinc anys i que va ser centre 
de la vida social igualadina. A 
través de fotografies, cartes, 
minutes, dedicatòries i objec-

tes, se’ns representa una mi-
crohistòria que vol contribuir 
a la memòria col·lectiva de la 
ciutat. 
L’exposició es podrà visitar 
a la Sala Municipal del 21 
d’abril al 8 de maig de 2016.
El llibre i l’exposició han estat 
ideats per l’equip format per 
Marc Vila, Àlex López i Henar 
Morera, com a Bugada Creant.

Un llibre i una exposició sobre la 
Granja Pla

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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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Glòria Vilà, o l’univers interior dels 
harmònics sons del teclat

E l 2n Concert solidari promogut per l’Associa-
ció “Tatanka”, i que ha comptat amb el suport 
de l’Ajuntament  de Vilanova del Camí i de 

l’Escola Akord’s, s’ha celebrat aquest darrer diumenge 
al Centre Polivalent de Can Papasseit amb una nota-
ble afluència de públic que, a més de contribuir gene-
rosament a una recapta econòmica per als diferents 
refugis d’animals, va participar d’una extraordinària i 
molt lloable oferta musical, en la línia d’apropar més 
les arts musicals al món de la cultura.
En tant que concert de música solidària, per a aques-
ta avinentesa, diferents actuacions de  professionals 
i d’amateurs, alhora que algunes criatures, van su-
mar-se a crear un complet repertori de músiques de 
tots els estils i fins i tot la interpretació de peces mu-
sicades mitjançant el llenguatge dels signes. Emperò, 
aquesta va ser una nova ocasió per a què la  Glòria, 
notòriament emocionada, fes ofrena de diversos epi-
sodis de la seva vida, així com d’una successió de re-
cords i de somnis... Des de el cor, doncs, el delicat i 
harmònic dansar de les seves mans sobre el teclat van 
ser un regal per a una expressió vivencial del tot me-
morable, amb una desfilada de notes –també acompa-
nyades de veu- que van magnificar els himnes i valors 
de la nostra tradició, àdhuc de cultures internacionals.    
La passió inequívoca que una vegada més va saber 
transmetre aquesta artista amb el piano, amb cada 
nota, amb cada compàs i amb cada silenci et perme-
tien de sentir –quan no viure- el neguit, el patiment 
o l’eufòria d’unes sensacionals partitures d’inspiració 
pròpia, o bé composicions com: el Cant dels Ocells, 
Mamma Mia, la Dansa hongaresa o l’Hallelujah, entre 

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 
BRUIXES
En l’any del centenari de Roald Dahl, 
les escoles de la ciutat han organitzat 
una convenció de bruixes.
Del 21 d’abril al 6 de maig a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

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.

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

SIGARA SEGARRA. CRU-
ÏLLA ENTRE IBÈRIA I 
HISPÀNIA
Objectes de les cultes ibera, romana i 
tardoantiga trobades en les excavacions 
fetes als Prats de Rei.
Del 22 d’abril al 3 de juliol a la sala 
d’exposicions temporals del Museu de 
la Pell.

MOMENTS
Porcella Olga
Moments realitzats amb porcellana que 
es combina amb vidres, pedres mine-
ralitzades, troncs de vinyes, branques 
tractades, metalls, petits vidres d’Swa-
rovsky, i amb ornaments metàl•lics..
Del 9 al 30 d’abril a la Biblioteca de 
Piera.

A L’ABRIL CADA 
PARAULA VAL PER MIL
Exposició que ens ajudarà a conèixer 
d’on vénen paraules que utilitzem 
habitualment.
Del 19 d’abril al 13 de maig al vestí-
bul 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 MAREA
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.

LA GRANJA PLA
Exposició que recorre la història de 
la mítica Granja Pla, inaugurada 
l’any 1940 com a saló degustació.
Del 22 d’abril al 8 de maig a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

EXPOSICIONS

musicals, amb tan sols vuit anyets va iniciar els estudis 
de solfeig i de piano a L’Escola de Música d’Igualada, 
bo i convertint aquells espais en la seva segona llar. 
Si bé va estudiar principalment piano, no va escati-
mar la descoberta d’altres instruments, fins que més 
endavant va prosseguir la seva especialització al Con-
servatori de El Liceu, de Barcelona. Tanmateix, la seva 
particular concepció sobre la interpretació i la creació 
musical va fer un salt  gegantí: així, la seva destresa i 
capacitat per a la interpretació definitivament van es-
devenir “art”. Això és, una gran interiorització de la 
música i de tots els conceptes musicals, al costat de 
l’equilibri i l’harmonia que aquesta va anar concedint 
a la seva persona, va abocar-la a què les seves mans, el 
seu cos en definitiva, fossin només l’òrgan per a trans-
ferir i transformar el seu univers interior en sons. En 
paraules seves, entén que és a partir de l’acte d’una 
autèntica i genuïna creació musical quan es verifica 
que ella i el piano són un mateix cos. 
Tot i un consolidat estil propi en tant que composito-
ra, als seus quaranta-dos anys es manifesta com a una 
fidel seguidora dels clàssics i una especial admiradora 
de  Bach, amb qui s’hi sent plenament identificada; 
això no obstant, no deixa de seguir a compositors o 
pianistes actuals que són els que l’apropen a noves 
maneres d’enfocar la música. La seva marcada disci-
plina artística ens la presenta per diversos escenaris 
amb algunes composicions summament elaborades 
com és el cas de “La Tornada”; a més de treballar com 
a educadora musical i de cant per a diferents especta-
cles musicals i ser una component més de la Coral de 
Capellades Noves Veus .

d’altres; tot, des d’una perfecta combinació de piano, 
veu i lletres.
El perfil personal i artístic de la gloria et descobreix 
una professional del piano que s’ha anat fent des de 
ben petita, sempre embolcallada de música, quan les 
tardes de diumenge –a casa dels avis, i amb un to-
cadiscs- eren compartides en família amb l’audició 
d’algunes de les òperes més celebrades; de la mateixa 
manera que se sentia acaronada per l’amorosa veu de 
la iaia en escoltar algunes cançons populars catalanes. 
Ben aviat, en fer-se evidents unes primeres aptituds 



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Quatre escriptors de llibres

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La primera vegada que vaig aterrar a I ‘aeroport de La Habana t’havies de 
desposseir dels  prejudicis propers als imperatius del món capitalista per 
tal d’entendre l’essència del què era el primer Estat socialista de les dues 

Amèriques. Des de 1959, llargues dècades de Revolució et venien a trobar i et de-
manaven sobretot una actitud sinó crítica, comprensiva... i tot perquè Cuba ha 
estat i és una altra història dins l’esfera del socialisme; un socialisme que durant 
anys i anys -diferentment dels països de l’Est i de l’ex URSS- es mantenia ben viu. 
Tan bon punt com  assumies una manera particular i considerada de conèixer 
l’Illa, el primer que t’envaïa era comprovar que aquell sol –metafòricament- per 
a tothom i per arreu lluïa igual; després, parlant de clima, la benignitat del Trò-
pic et concedia la càlida abraçada de la brisa caribenya, amb uns bells mosaics 
turqueses com a teló de fons. Tot i així, allò que realment venia a ser la carícia 
inaugural era la generosa i amable receptivitat del poble cubà: cadascú, amb el 
deliciós ritme del seu caminar i el sabor melòdic de la seva veu, et regalava una 
cordial benvinguda.

Imediatament, una particular xafogor et feia reclam d’un tast de l’exquisit i autòcton 
refresc que és el “mojito”, que t’entrava més bé com més a prop de la gent del poble te’l 
prenies, a les  paradetes de carrer. Posteriorment, en començar a moure’t pel país, el pri-
mer que et sorprenia  a l’entorn del paisatge urbà i per les carreteres eren la successió 
de tanques publicitàries que poca cosa tenien a veure amb les habituals dels països co-
munistes; doncs aquí els missatges eren pretesament determinants, una gran lliçó del 
doctrinari castrista, com és el cas d’aquest text: “Nada podrà detener la marcha de la 
historia”, tot referint-se al triomf del “socialisme”. Emperò, per aquests camins i a peu 
de carrer, amb converses amb els illencs, et podies formar la teva opinió sobre com vivia 
cada cubà: la seva estima o decepció envers el règim, segons la proximitat al llegat de 
l’alliberador José Martí, de l’Ernesto Guevara (el Che) o de la pròpia figura de Fidel Cas-
tro. En conclusió, d’un cop d’ull, no et costava gens descobrir a cada cubà caminant amb 

Un pou de ciència! Quatre 
autors de llibres, reunits al 
claustre de Sant Agustí (PP.

Escolapis) d’Igualada. Quatre intel·
lectuals: dos seglars i dos escolapis.
Són el Dr. Joan Mercader, l’arxiver 
Gabriel Castellà, el P. Josep Poch 
(rector) i el P. Josep M. Jaume. Els 
dos darrers de l’Escola Pia, que enca·
ra portaven hàbit dels temps precon·
ciliars. Entre els quatre si en signaren 
de pàgines!  Els seus volums poden 
consultar·se en moltes biblioteques.
La fotografia, de l’any 1950, captà el 
moment en que s’homenatjà al Sr. 
Castellà · autor d’un assaig històric 

sobre l’Escola Pia, a Igualada · per 
haver estat nomenat membre de l 
‘Acadèmia de les Bones Lletres.
Una escola (CEIP) s’anomena Ga·
briel Castellà, i un  institut (IES) 
porta el nom de Joan Mercader. És 
la manera com Igualada els recorda, 
per la seva tasca intel·lectual, que de·
senvoluparen.
Els dos escolapis són afectuosament 
recordats per molts dels  alumnes 
que passaren per les seves aules.
La fotografia fou feta pel, també 
professor d’aquell col·legi,  el senyor 
Florenci Morera (número 1.295, àl·
bum 4, pàgina 282).   
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Aquella Cuba que està a punt de dir-nos “adéu!”  
(3a part)

Arquitectures i veïnatges

la càrrega de la seva personal revolució, jugant pas a pas a superar la difícil prova. I, des 
d’una considerable dosi d’humanitat, ningú no s’amagava de transmetre’t o deixar-te 
entreveure -enmig de molta frustració- quins eren els seus somnis i les seves esperances.
Amb quatre “pesos” a la butxaca, mentre tu et movies amb vises o dòlars, ells feien front 
a les quotidianes despeses d’alimentació, d’habitatge, de telèfon i, naturalment, de ball, 
de  música i de rom. El país, de la mà dels cubans, te’l podies fer teu de seguida, mentre 
admiraves la seva exuberant vegetació i les seves fantàstiques “ceibes” i “yagrurnas”, a 
més de les esveltes  palmeres reials.  Més enllà, cap a l’est, les plantacions de sucre, i les de 
tabac, cap a ponent, amb els “mangos”, la “papaya” i el coco, se sumen a ser l’altre segell 
d’identitat nacional. I, al capdavall, la teva mirada no podia defugir els aparadors d’uns 
paisatges urbans, d’un considerable deterior arquitectònic, tot i les apostes de rehabilita-
ció dels darrers anys. Unes  cases que acostumen a presentar una estructura de columnes 
i alçat de pisos, des de la finca més senzilla fins als grans palaus i mansions colonials, de fa 
temps no cessen d’insinuar alhora resplendor i decadència.  
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DIVENDRES 22

ESPECTACLE POÈTIC
Igualada 
“M’exalta el nou, m’enamora el vell” a càr-
rec de la companyia de teatre Essela. UN 
recorregut poètic des de les avantaguardes 
fins a autors més contemporanis.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

TEATRE
Igualada 
“Una vida al teatre”. El conegut actor enric 
Majó celebra 50 anys damunt els escenaris 
amb aquest gran clàssic .
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 
L’igualadí Dani Prat ens presentarà Sloppy 
Beats, quintet que combinen ritmes direc-
tes i contundents del funk amb harmonies 
de jazz..
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

CARAMELLES
Masquefa 
El grup de Caramelles Infantil, format per 
12 infants, oferiran una petita mostra dels 
seu repertori.
Divendres a 1/4 de 7 de la tarda a la sala 
Rogelio Rojo.

CLUB DE LECTURA
Òdena 
Torna el Club de lectura d’Òdena amb un 
llibre de Saul Bellow “La víctima”.
Divendres a les 8 del vespre a l’Ajunta-
ment d’Òdena.

CONTES
El Bruc 
Jordina Biosca, narradora i actriu ens pre-
sentarà aquest conte “Les Bruixes”, de Ro-
ald Dahl
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Bibli-
oteca del Bruc.

RECITAL POÈTIC
Capellades 
Recital poètic amb Margarida Bernús i 
Franc Guinart.
Divendres a les 7 de la tarda al Saló Rosa 
de la Societat la Lliga.

CINEFÒRUM
Capellades 
Cinefòrum Josep Romanyà Montcada 
amb la pel.lícula “Amor inmortal”, amb 
presentació i col.loqui a càrrec de Joan 
Vives.
Divendres a les 8 del vespre a la Sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 23

TEATRE
Igualada 
“Una vida al teatre”. El conegut actor enric 
Majó celebra 50 anys damunt els escenaris 
amb aquest gran clàssic .
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 
“A Modern Saint George’s Legend”. Adap-

tació de al llegenda de Sant Jordi i taller de 
treballs manuals.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

ACTE COMMEMORATIU
Igualada 
Descoberta de placa i homenatge als 400 
anys de la mort de Miguel de Cervantes. La 
ciutat commemora l’autor universal.
Dissabte a les 12 del migdia al carrer de 
Cervantes amb av. Balmes.

BALLADA DE SARDANES
Igualada 
Ballada de sardanes per Sant Jordi amb la 
cobla Tàrrega.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a la rambla 
de Sant Isidre.

CONCERT
Igualada 
Tradicional concert de Sant Jordi a càr-
rec de la Coral Mixta d’Igualada i la Coral 
Xalest.
Dissabte a 2/4 de10 del vespre a al basílica 
de Santa Maria.

MÚSICA
Igualada 
El guitarrista igualadí Jaume Llombart i el 
saxofonista malagueny Enrique Oliver ens 
faran viatjar pel món del jazz.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al bar musi-
cal Hot Blues.

LLENGUA
Calaf 
Nova edició del Dictat en Català. Petits i 
grans tindran l’oportunitat de demostrar 
els seus coneixements de llengua catalana.
Dissabte a les 11 del matí a la plaça dels 
Arbres.

SANT JORDI
Sta. Margarida de Montbui
Taller familiar d’scrap amb Sara Bergan-
tiño .
Dissabte a les 12 del migdia a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

DIUMENGE 24

TEATRE
Igualada 

“Una vida al teatre”. El conegut actor enric 
Majó celebra 50 anys damunt els escenaris 
amb aquest gran clàssic .
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

DIUMENGES EN FAMÍLIA
Igualada 
“Fem un conte en família”. T’agrada escriu-
re? T’explicarem com inventar i escriure el 
teu propi conte. Amb Marc Guarro, filòleg.
Diumenge a dos quarts de 12 del matí al 
Museu de la Pell.

MÓN CASTELLER
Igualada 
21è aniversari dels Moixiganguers d’Igua-
lada. Actuació amb els Castellers de Lleida 
i els Castellers de Sant Cugat.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
de Pius XII.

TROBADA COUNTRY
Igualada 
Un bon pla de diumenge tarda pels amants 
de la música i el ball country. No cal tenir 
un nivell alt per venir a ballar.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Auditori 
de l’Ateneu.

MÚSICA
Calaf 
Canta Sant Jordi. Amb la Coral Ressons, 
Amics d’Ucraïna i Calaf, Jaume Fonoll, 
Isabel Gallego & Family, Joan Prat i la Ban-
da.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal de Calaf.

CINEMA
Vilanova del Camí 
Cine club familiar amb la projecció de la 
pel.lícula “Cenicienta”.
Diumenge a les 12 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

CINEMA
El Bruc 
Projecció de la pel.lícula “La tarara del 
chapao”. Organitza: L’esquerda i Projecte 
Cal Soteras
Diumenge a les 7 de la tarda al Casal Fa-
miliar.

VISITA GUIADA
El Bruc 
Visita guiada al Memorial de l’Exèrcit Po-
pular a Pujalt - El què queda del passat: del 
1936 al 2016.
Diumenge a les 10 del matí a Can Casas.

DILLUNS 25

CONFERÈNCIA
Igualada 
“La festa de l’Arbre de Maig i la transfor-
mació del paisatge”. a càrrec de Marc Ta-
lavera, llicenciat en Biologia i màster en 
gestió i restauració del medi natural. Or-
ganitza AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 26

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Monedes complementàries: diners amb va-
lors per a un futur sostenible” a càrrec d’Au-
gust Corrons. Organitza UOC Alumni.

Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada. 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre ‘La dualidad interi-
or’ Tres reglas de oro para vivir tu vida 
de Georgina Vila. Una teràpia senzilla i 
a la vegada àmplia, que pot ajudar-nos a 
recuperar el significat de viure la nostra 
pròpia vida.
Dimarts a les 7 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

OPEN MIC
Igualada 
Cantes?, Composes?, Fas teatre?, Fas mo-
nòlegs? Recites poesia? Has creat coses 
noves? I no saps on mostrar el que et 
mou? Open Mic (Micro Obert) d’Atmos-
fera13 és el que esperaves.
Dimarts a 2/4 de 10 del vespre al bar 
musical Hot Blues.

MÚSICA
Capellades 
Nova sessió de l’Audiciona’t. Un passeig 
musical “del renaixement a l’actualitat”  
amb els respectius comentaris de les 
obres amb un quartet de trombons.
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’ac-
tes de l’Escola de Música.

RUSQUICONTES
Piera 
Contes que ens emocionen. Sessió de 
l’Hora del conte en petit format a càrrec 
de la companyia la Mama i la Padrina.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca de Piera.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Vilanova del Camí 
Presentació del llibre de l’escriptora vila-
novina Mireia Rubio “El tiempo negro”.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre al centre 
cívic del barri de la Pau.

DIMECRES 27

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 
Club de lectura adreçat a persones que 
vulguin practicar al lectura i conèixer 
obres d’autors catalans. En aquesta oca-
sió “la tragèdia de cal Pere Llarg” d’Edu-
ard Girbal Jaume. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada. 

DIJOUS 28

TALLER
Igualada 
Descobreix la Biblioteca virtual. Taller 
per descobrir els recursos de la web de la 
Xarxa de Biblioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
Igualada 
Nova sessió de Pantalla Oberta amb la 
projecció de la pel.lícula “La verdade-
ra historia del cine” dels directors Peter 
Jackson i Costa Botes.
Dijous a les 8 del vespre a la sala de socis 
de l’Ateneu.
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Auschwitz 1944
El racó el Cineclub  •  El hijo de Saúl

RICARD FUSTER 

A quest divendres, a les 10 del 
vespre, al Teatre de L’Ateneu, 
el Cine-club presenta la pro-

ducció hongaresa de 2015 El hijo de 
Saúl, de Lászlo Nemes.
Lászlo Nemes, deixeble avantatjat de 
Béla Tarr, en el seu primer llargmetrat-
ge ens parla de l’Holocaust, un tema 
inesgotable pel que té de difícilment 
comprensible.
La història transcorre a Auschwitz, el 
mes d’octubre de 1944, quan un grup 
de sonderkommandos es va sublevar. 
Els sonderkommandos eren jueus que 
rebien un tracte relativament favora-
ble dels guardians nazis a canvi de col-
laborar activament en l’eliminació dels 
deportats a les cambres de gas. Cada 
quatre mesos, però, els sonderkom-
mandos eren al seu torn eliminats per 
no deixar testimonis de la maquinària 
de la mort. Al film, un d’ells creu des-
cobrir entre les víctimes el cos del seu 

fill i concentra tots els esforços a en-
terrar-lo com déu mana en comptes de 
cremar-lo. Els ulls del protagonista ens 
diuen que ha perdut fa temps l’espe-
rança i la raó, però la seva obstinació 
esdevé una forma de rebel·lió contra 
l’absència d’humanitat que regna al 
camp d’extermini.
És difícil mostrar aquest horror en tota 
la seva dimensió sense maltractar l’es-
pectador però el director sembla haver 
trobat la fórmula idònia: la imatge, 
sense profunditat de camp, se centra 
en el rostre del protagonista i la càmera 
el segueix en llargs plans-seqüència en 
les seves anades i vingudes dels vagons 
als vestidors, d’allà a les (falses) dut-
xes i de les dutxes als forns crematoris. 
L’horror és present però desenfocat, 
com en un malson, tot i que la banda 
sonora fa prou evident l’infern, des del 
silenci que acompanya l’arribada dels 
condemnats, la música de l’orquestra 
que els rep camí de les dutxes, fins els 
crits i cops desesperats que arriben des 

de l’interior de la trampa mortal.
No és una pel·lícula amable però és 
necessària perquè no podem oblidar 
aquests fets abominables protagonit-
zats per homes que han perdut la seva 
humanitat.

Dones a Turquia
Es projecta a Tous  •  Mustang

RAMON ROBERT /  

C oproduïda entre companyies 
franceses, alemanyes i turques, 
Mustang és una de les millors 

pel·lícules de l’any 2015. Ho certifi-
quen els nombrosos guardons i no-
minacions de premis obtinguts: Premi 
Discovery del Cinema Europeu (millor 
òpera prima), 4 premis César: Millor 
òpera prima, guió, muntatge i banda 
sonora, Goya a la millor pel·lícula eu-
ropea, Premis Oscar: Nominada a Mi-
llor pel·lícula de parla no anglesa, etc. 
És el que en podríem dir una pel·lícula 
de gran qualitat.

Realitzada pel cineasta turc Deniz 
Gamze Ergüven, Mustang esdevé un 
clam de denúncia i protesta contra la 
cruel desraó de la intolerància moral, 
però sense que els seus responsables 
hagin renunciat a la calidesa, poesia, 
bellesa i humanitat de la vida. El re-
lat transcorre en una petita localitat 
del nord de Turquia, a tocar del mar 
Negre. Allí, cinc germanes òrfenes i 
innocents, d’edats compreses entre els 
12 i els 16 anys, gaudeixen de l’estiu. 
Però no trigaran en conèixer el pes del 
fonamentalisme, la tradició i la religió 
en un món en què les dones sofreixen 
repressions i menyspreus

El hijo de Saúl ha estat premiada amb 
l’Òscar a la millor pel·lícula de parla 
no anglesa i amb el Gran Premi del 
Jurat a Cannes, entre una llista molt 
llarga de guardons que avalen la seva 
qualitat.

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. 

EFRAIN
Etiòpia.  Drama. De Yared Zeleke. Rediat Amari, Kidist 
Siyum i Wolela Assefa
La vida d’Efraïm, un noi etíop, canvia totalment quan el seu 
pare se’n va a treballar a la ciutat i es veu obligat a traslla-
dar-se a viure amb la seva àvia i els seus oncles. Amb l’única 
companyia d’un petit xai com inseparable amic, Efraïm in-
tenta adaptar-se a la seva nova família, cuinant bones pastes 
i treballant al camp. Però un dia el seu oncle li anuncia que 
ha de sacrificar el seu be per el proper àpat festiu.

ALTAMIRA
Espanya. Drama. D´Hugh Hudson. Amb Antonio Bande-
ras, Rupert Everett, Golshifteh Farahani i Pierre Niney..
En 1879, un arqueòleg amateur, Marcelino Sanz de Sautuola, i 
la seva filla de 8 anys, Maria, van descobrir a Cantàbria una de 
les obres prehistòriques més importants de la Història: les pin-
tures d’Altamira. Lluny de proporcionar honor i glòria, la seva 
enlluernadora contribució a la història el va enfrontar però 
amb l’Església catòlica, i també amb la indiferència i l’escarni 
de la comunitat científica de l’època.

MUSTANG
Turquia - França. Drama. De Deniz Gamze Ergüven. Amb 
Erol Afsin, Ilayda Akdogan, Doga Zeynep Doguslu.
En un petit poble, al nord de Turquia, a tocar el mar Negre, 
cinc germanes òrfenes d’edat adolescent passen l’estiu en un 
jardí paradisíac. No obstant això, la condició de la dona al país 
no trigarà a provocar rumors d’immoralitat i escàndol de les 
joves, així que els seus familiars decideixen fer-se càrrec de l’as-
sumpte; és a dir, preparar-les i precipitar-les cap al seu destí de 
futures esposes

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 debat 
quin és realment l’heroi que necessiten. L’home d’acer i Bat-
man es submergeixen en una contesa territorial, però les co-
ses es compliquen quan una nova i perillosa amenaça sorgeix 
ràpidament, posant en escac l’existència de la humanitat.

Cinema a l’Anoia
Igualada

Ateneu Igualadí- Cineclub
EL HIJO DE SAÚL
Divendres: 22:00

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

EL LIBRO DE LA SELVA
Ds i Dg: 16:00/18:15

ALTAMIRA
Ds.: 16:10/20:30
Dg.: 18:30/20:30

SALA PETITA

EL LIBRO DE LA SELVA
Ds i Dg: 16:00/18:15

ALTAMIRA
Dv: 18:00

EFRAIN
Ds: 18:30/20:40
Dg.: 16:10/20:40

Sta Margarida de Montbui

1/ TORO 
Dv. Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dg: 12:00/16:00/18:15/20:30/22:45

2/BATMAN VS SUPERMAN (12A)
Dv a Dj: 21:55
Dg:11:30/21:55
2/EL LIBRO DE LA SELVA 3D (TP)
Dv a Dj: 17:35
2/JULIETA (TP)
Dv Dll a Dj: 19:50
Ds i Dg.: 15:30/19:50

3/ KUNG FU PANDA 3 (TP)
Ds: 15:40
Dg: 11:50/15:40
3/ OBJETIVO LONDRES (12A)
Dv. Dll a Dj: 17:45/19:55/22:10

4/OBJETIVO LONDRES (12A)
Dg: 12:00
4/EL LIBRO DE LA SELVA (TP)
Dv Dll a Dj: 19:00/21:15
Ds. i Dg: 16:45/19:00/21:15

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/ 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: 11:30/15:45/18:00/20:15/22:30

6/EL PREGON (TP)
Dg: 11:50
6/TORO
Dv. Dll a Dj: 19:15/21:45
Ds. i Dg: 17:00/19:15/21:45

7/BLANCANIEVES Y EL CAZA-
DOR (12A) 
Dv. a Dj: 17:30/20:00
Dg.: 11:40/17:30/20:00
7/RACE (TP) 
Dv a Dj: 22:20

8/ ZOOTROPOLIS (TP)
Ds: 16:05
Dg: 11:40/16:05
8/ KIKI (12A)
Dv. a Dj: 18:30/20:40/22:50

BROOKLYN
Diumenge: 18:00

MUSTANG
Diumenge: 19:45
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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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Febrer
22: Caius o Gai; Soter; Agapit I, papa; Senorina.

23: Jordi; Gerard; Adalbert. 
24: Fidel de Sigmaringen; Pere Ermengol; Gregori d’Elvira

25: Marc; Anià; Calixta.  
26: Isidor; Mare de Déu del Bon Consell; Clet ; Marcel.lí

27: Mare de Déu de Montserrat; Toribi de Mogrovejo; Zita
28: Pere Chanel; Prudenci; Cirí; Valèria 

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

Jordi Riba i Gabarró

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal expressen el seu dol.

(Regidor 1979-1987)

Igualada, abril de 2016

Ajuntament d'Igualada

Jordi Riba Gabarró

Ens ha deixat el dia 19 d'abril a l'edat de 79 anys

Els teus estimats: la teva parella, els teus fills, els teus néts, els teus germans, el 
teu nebot i la resta de familiars, volem expressar les més sinceres gràcies per 
totes les mostres de condol rebudes. 
L’acte de comiat va tenir lloc ahir dijous, dia 21 d'abril, a l'oratori de Funerària Anoia.

Vidu de Mª Encarna Ruiz Roig

Igualada, abril de 2016

En record de:

FUNERÀRIA ANOIA S.L

Diumenge passat,  fra Juan 
Felipe Ramírez, fou ordenat 
diaca, per Mons. Romà Casa-
nova, bisbe de Vic, a l’església 
dels PP. Caputxins d’Igualada, 
que s’omplí de gom a gom.
Fou una cerimònia molt emo-
tiva i participada per nom-
brosos sacerdots i frares, pro-
cedents de diversos convents, 
així  com familiars i amics 
membres del món neocate-
cumenal, que volgueren su-
mar-se a l’alegria de la jorna-
da. El nou diaca és natural de 
Medellín (Antioquia- Colòm-
bia). Té 43 anys.
Fou treballador social, te-
rapeuta familiar i professor 
universitari. De petit, estudià 
en un col.legi de franciscans. 

Ha participat en el moviment 
Camí Neocatacumenal, en di-
verses parròquies.
Retornant d’una visita a Assís, 
passà per Barcelona on va re-
lacionar-se amb els caputxins. 
El 7 de desembre de 2014 feu 
la professió  com frare caputxí, 
pertanyent a la província de 
Catalunya i Balears.
Actualment està destinat a 
Igualada, on ha rebut el diaco-
nat. En el decurs de la cerimò-
nia, fra  Ramírez, demostrà la 
seva satisfacció i agraí la pre-
sència de tots els que hi par-
ticiparen.
Posteriorment, al claustre, va 
servir-se un refrigeri entre els 
assistents a tan solemne acte 
d’ordenació diaconal.

Ordenació diaconal als 
Caputxins

Ens ha deixat un amic, i amb 
això no puc més que po-
sar-me trist per la dura realitat 
de l’existència humana. Venim 
en aquest món per marxar, i 
el dia que ho fem deixem un 
munt de records i emocions 
a la gent que han conviscut i 
tractat amb nosaltres una part 
de la seva i de la nostra vida. 
Són un munt d’emocions i 
també alguna baralla, però 
això ja forma part de la nor-
mal relació humana. 
La coneixença amb en Jordi 
va venir a través del PSC, co-
mençant per les campanyes 
electorals que vam compar-
tir, era la part de vida política 
dins el partit que més moguda 
portava i més transcendència 

tenia. La vinguda d’un  mi-
nistre socialista com Josep 
Borrell al local anomenat la 
Bandera Negra, que sense cap 
paper escrit ens va donar un 
bany de números, o els pri-
mers actes electorals en què, 
plens d’emoció democràtica, 
sentíem una il·lusió quasi bé 
infantil, aquella novetat de 
fer política, de llibertat i de-
mocràcia, era nou. Nosaltres 
érem fills del franquisme polí-
tic i el despertar amb ganes de 
millorar el país era l’espurna 
que ens portava a no regatejar 
ni temps, ni a vegades diners, 
per poder tirar endavant la 
nostra ideologia política, que 
crèiem que era la millor per a 
la nostra nova societat, allibe-
rada després de la dictadura. 
No només vam ser companys 
de partit, sinó que  vaig tenir 
la sort de poder comptar amb 
la teva amistat personal i els 
teu boníssim sentit de l’hu-
mor. 
Les vetllades de Cap d’Any, 
amb el regals de l’amic invi-
sible, amb el Jordi com a ani-
mador, i altres festes lúdiques, 
com revetlles, dinars i sopars 
a la masia de cal Bitxo, seran 
inesborrables, formen part 
d’aquell patrimoni d’enyo-
rança que mai es perd. Però, 
sobretot, vull recordar les sor-
tides dominicals a la munta-
nya, on teníem en el Jordi al  
perfecte amfitrió. Preparava 

la carn a la brasa i les carxo-
fes amb una dedicació gai-
rebé pontifical. Començava 
per fer una rodona de pedres 
perfecta per envoltar la lle-
nya que havíem recollit entre 
tots; a continuació, encenia el 
foc i treia una graella plega-
ble que portava a la motxilla, 
es posava uns guants ignífugs 
per no cremar-se i amb ceri-
mònia de canonge catedralici 
feia una barbacoa campestre; 
el més important era la carn 
i les carxofes, però la xerinola 
que fèiem els components de 
l’excursió era la sal de la vet-
llada. També font d’anècdotes 
inesgotables són les sortides al 
Pirineu, en aquestes solíem ser 
4 o 5 amics, cada any en arri-
bar el mes de juny ja parlàvem 
d’on aniríem.  Vam tenir la 
sort de seguir durant bastants 
anys l’alta ruta pirinenca de 
Guy de Veron i també el GR 11 
i el GR10, depenent de quin 
costat de la frontera anàvem 
a  caminar. Ara feia pocs dies 
em va dir: Galo aquest estiu 
que ve hauríem d’anar a Be-
nasc a recordar antics temps, 
però només a veure i gaudir 
de la muntanya a l’estil turís-
tic,  doncs ja no estem per fer 
alpinisme, som massa grans, i 
jo li vaig contestar: ja hi pots 
comptar... malauradament no 
podrà ser, la vida li ha estat lle-
vada per la malaltia.

Galo Ball Ratés

Comiat i record 
d’en Jordi Riba i Gabarró



              

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 22: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 23: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 24: ESTEVE/JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 25: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 26: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 27: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 28: SECANELL
Òdena, 84

PATROCINAT PER:

Salut i Benestar 
Articular.

 Els Millors 
Suplements 
Nutricionals

Fins fa poc, el tractament de la 
patologia articular degenera-
tiva es simplificava en alleujar 
el dolor. L’ús de fàrmacs an-
tiinflamatoris no esteroideus 
(AINEs) ha estat la teràpia 
farmacològica més utilitzada 
en el tractament de l’artrosi i 
altres patologies reumàtiques. 
No obstant, un dels efectes 
secundaris de l’ús a llarg plaç 
de l’`acid acetil salicílic i d’al-
tres AINEs com l’ibuprofè, 
indometacina i el diclofenac 
sòdic és la inhibició del pro-
cés de reparació del cartílag i 
l’acceleració de la destrucció 
d’aquest. Sense oblidar-nos 
dels seus efectes adversos a 
nivell gastrointestinal i cardi-
ovascular. 
Avui dia, disposem de suple-
ments nutricionals com la 
glucosamina, condroitin sul-
fat, MSM, cúrcuma, bromeli-
na, llúpol, omega 3, harpagò-
fit, àcid hialurònic, col·lagen 
tipus 2, vitamina C, vitamines 
del grup B i boswellia que po-
tencien el procés de repara-
ció del teixit connectiu en les 
articulacions, augmenten la 
lubricació de les articulaci-
ons, redueixen la inflamació i 
el dolor, protegeixen les arti-
culacions i inhibeixen la des-
trucció del col·lagen causat pel 
desgast i el dany provocat pels 
radicals lliures. 
Els resultats al prendre diver-
sos suplements combinats i 
seguint un cicle de rotació 
seran més positius que al ad-
ministrar un únic suplement, 
de forma individual, en altes 
dosis i durant un temps per-
llongat. 

NÚRIA TORRES 
Nutricionista 

i dietista
www.movimientomediterraneo.com 
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La periodontitis és una malaltia crònica 
que afecta les genives com a conse-
qüència d’una gingivitis no tractada a 

temps. En els casos més greus la periodonti-
tis pot provocar la pèrdua d’una o més peces 
dentals, i en aquests casos, moltes persones 
es pregunten: he de reemplaçar la peça o les 
peces perdudes amb un implant?
Per comprendre millor el problema, cal en-
tendre com evoluciona aquesta malaltia oral 
que afecta un percentatge molt elevat de la 
població.

Què és la gingivitis?
La gingivitis és una malaltia que sorgeix per 
l’acumulació de placa bacteriana a les geni-
ves. Els seus símptomes són l’enrogiment i 
el sagnat de les genives, principalment quan 
ens raspallem les dents.
Per prevenir una gingivitis és molt impor-
tant mantenir una bona higiene oral i seguir 
aquests consells:

Rentar-se les dents 2 o 3 vegades al dia des-
prés de tots els àpats utilizant la pasta de 
dents aconsellada pel teu dentista.

Utilitzar fil dental per eliminar la placa bac-
teriana i les restes d’aliments que queden en 
els espais interdentals.

Recórrer, un cop acabat el raspallat, a l’elixir 
bucal. Des de Vitaldent Espanya t’aconse-
llem utilitzar un elixir que contingui fluor 
perquè té propietats antibacterianes.
La gingivitis és una malaltia reversible, però 
si no es detecta i tracta a temps, pot empitjo-
rar fins a derivar en periodontitis.
Per això, en aparèixer el primer signe o dubte 
et recomanem fer una consulta amb el teu 
dentista de confiança perquè pugui oferir-te 
el tractament més adequat, ja que la perio-
dontitis crònica és irreversible i afecta el tei-
xit que serveix de suport a les dents, provo-
cant la retracció de les genives, la pèrdua de 
l’os alveolar i la pèrdua de la dent.

He perdut peces dentals a causa de 
la periodontitis, puc posar-me im-
plants?
Cada pacient és un cas únic, per això, si has 
perdut una o diverses peces dentals a causa 
d’una periodontitis, has d’acudir a qualsevol 
de les nostres clíniques perquè un implan-

leg de Vitaldent pugui oferir-te el tractament 
més adequat.
Les conseqüències de no substituir amb im-
plants les peces dentals perdudes són nom-
broses, vegem-ne algunes:

· Les peces adjacents a les dents perdudes es 
comencen a moure per intentar ocupar l’es-
pai que ha deixat la peça absent. Cosa que 
es tradueix en un desajust de l’oclusió de la 
boca.
· Aquest moviment de peces provocarà un 
major risc de patir altres patologies orals, 
com càries o malalties periodontals en altres 
peces.

· Si patim la pèrdua de diverses peces, la 
nostra estètica es veurà afectada, no només 
a l’hora de somriure, sinó que patirem enve-
lliment facial prematur i fins i tot pèrdua del 
contorn de llavis.

Per això és tan important substituir amb 
implants les peces dentals perdudes, perquè 
recuperem la funcionalitat i l’estètica de la 
boca, alhora que la protegim d’altres possi-
bles afeccions.
Des de fa 25 anys, les clíniques Vitaldent s’en-
carreguen, amb professionalitat i eficiència, 
de la salut oral de tots els seus pacients. Les 
nostres clíniques t’ofereixen els tractaments
d’implantologia més eficaços i moderns.
El sistema d’mplantologia de càrrega imme-
diata et permet recuperar l’estètica i la fun-
cionalitat de la teva boca en el menor temps 
possible.
Recupera el teu somriure perquè puguis se-
guir gaudint de la vida somrient.

Cuida les genives
Si no es tracta a temps i de manera correcta, 
la gingivitis pot derivar en periodontitis, una 
malaltia de les genives que pot comportar la 
pèrdua de peces dentals.

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97

Inflamació de les genives

           Genives sanes                    Gingivitis                       Periodontitis

Implant



LA VEU de PATRÍCIA GAVIN /  Psicòloga

Divendres, 22 d’abril de 2016

Ser el primer entre quatre 
mil psicòlegs exigeix un 

gran sacrifici
Vaig néixer l’any 1992 a Calaf on he viscut tota la vida, excepte quan 

em vaig traslladar durant 2 anys a la vila del campus de la UAB i 
2 mes a Sabadell. Aquest últim any i mig he tornat a viure a Calaf 
mentre estudiava pel PIR. Un cop a la setmana pujava a Barcelona 
per assistir a una acadèmia de preparació PIR i la resta de la setma-
na estudiava a casa. M’agrada molt llegir, mirar pel·lícules, viatjar 

(encara que no he tingut gaires oportunitats de fer-ho), els animals...

Costa ser el primer entre quatre mil psicòlegs de tot 
l’Estat?

Costa en el sentit d’haver dedicat tant temps i tantes 
hores d’estudi, quan no estava acostumada a aquest 

ritme. A més, exigeix un gran sacrifici i mentre estudies no tens 
la garantia de si podràs aconseguir plaça o no. També crec que 
influeixen molts altres factors com el teu estat d’ànim el dia de 
l’examen, els nervis, el tipus de preguntes que et toquen... 

Per què vares decidir estudiar Psicologia? 

Vaig decidir estudiar Psicologia perquè, per una banda, sempre 
m’ha semblat interessant tot allò relacionat amb la ment huma-
na. A més, crec que és una carrera que també et serveix a nivell 
personal, t’ajuda a entendre millor als altres i a ser més empàtic.

Podent elegir qualsevol hospital de tot l’Estat, perquè has triat 
el Clínic de Barcelona? 

Perquè és un hospital de referència que ofereix molt bona for-
mació i té diverses àrees d’especialització.

Estudiar tant com has estudiat, t’ha fet sacrificar relacionar-te 
amb els amics? 

Sí, sobretot al principi vaig haver de renunciar a bastants plans. 

Però al llarg d’aquests mesos també m’he adonat que és impor-
tant desconnectar dels estudis i mantenir el contacte amb les 
amistats.

Què és el PIR? 

El PIR és un sistema de formació postgrau, de 4 anys de durada. 
S’hi accedeix a través d’unes oposicions, que consisteix en una 
prova de 225 preguntes (similar a les altres especialitats sanitàri-
es com el MIR). Els 4 anys de residència es realitzen en centres de 
titularitat pública i el psicòleg fa rotacions per diferents disposi-
tius assistencials. Una vegada finalitzats els 4 anys de formació, 
s’obté el títol d’especialista en psicologia clínica.

Després dels 4 anys de PIR, quines són les teves fites? 

Encara no m’ho he plantejat. De moment, espero aprendre com 
aplicar els coneixements que tinc de psicologia a la pràctica, 
conèixer la forma de treballar de diferents professionals i poder 
escollir quins àmbits de la psicologia m’interessen més.

Com ens pot ajudar la psicologia? 

De diverses maneres. Per una banda hi ha la psicologia clínica, 
la branca que jo he escollit, que es dedica a diagnosticar, tractar 
i prevenir els trastorns mentals. En els últims anys hi ha hagut 
un augment considerable de problemes mentals com l’ansietat 

o la depressió i això no s’ha traduït en un augment de psicòlegs 
en la sanitat pública. Crec que si s’inclogués més la figura del 
psicòleg als hospitals i en atenció primària, seria possible preve-
nir aquestes malalties i tractar els problemes des de l’inici, cosa 
que milloraria molt el benestar de les persones. La psicologia 
no només serveix per les persones que pateixen trastorns men-
tal, també és molt útil en altres àmbits com el de l’educació, el 
desenvolupament personal, etc. A nivell individual, pot ajudar a 
comprendre’s a un mateix i a saber gestionar les pròpies emoci-
ons, a desenvolupar relacions personals més satisfactòries...

Ser pobre afegeix risc de patir una malaltia mental? 

Sí, en la mesura en que no et permeti cobrir unes necessitats 
bàsiques. Les persones pobres també poden estar sotmeses a més 
nivells d’esdeveniments estressants, cosa que augmenta el risc 
per depressió, ansietat...  

I les drogues? 

La relació va en ambdós sentits. Per una banda, consumir dro-
gues pot augmentar el risc de trastorns mentals, però els tras-
torns mentals també poden augmentar el consum de drogues. 

Jaume Singla, @jaumesingla

 Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin 95CV
 PVP: 20.989€ - Oferta 15.200€

  Audi A1 1.6 TDI Ambition 105CV
 PVP: 24.249€ - Oferta 17.140€

  Audi A3 Sedan 1.6 TDI clean diesel Attracted 110CV
PVP: 27.594€ - Oferta 21.600€

Audi A3 Sportback 2.0 TDI CD S line 150CV
PVP: 32.120€ - Oferta: 26.000€

 Audi A4 2.0 TDI Sport Edition 150CV
 PVP: 45.598€ - Oferta: 31.800€

 Audi A4 Avant 2.0 TDI sport edition 150CV
PVP: 48.798€ - Oferta: 38.730€

km0

km0 km0 km0

km0

A punt de fer un any des de les passades eleccions municipals, dóna la sensació que, en els darrers dotze mesos, el silenci i la 
tranquil·litat han estat els veritables reis de l’actualitat política local i comarcal. Res es mou, res es diu, i, en alguns departa-
ments, res es fa. Sembla que els governs ja no governen com abans, ni l’oposició fa la seva feina com abans... Estan acomodats. 
No és estrany, doncs, que l’alcalde d’Igualada, feliç ell, escampi en petit comité, cada vegada que pot, que en els propers dos 
mesos hi haurà “un pepino” cada setmana. De moment, el primer “pepino” ha estat el nou cinema per a la ciutat. Molt bé. Es-
perarem apassionats més “cogombres”, a veure si omplim el rebost, amb l’esperança que la confiança -i el sou- que donem els 
ciutadans als nostres representants donin fruits, que ja va essent hora. Mentrestant, l’oposició, o li riu les gràcies a l’alcalde, o 
dorm una llarga letàrgia esperant tres anys més per despertar-se...Això sí, cada mes cobren.
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