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PUNT I FINAL A QUASI TRES ANYS D’OCUPACIÓ DE L’ANTIC CASAL

Desallotgen l’Espai pels
Somnis d’Igualada
Els Mossos d’Esquadra, sense previ avís, van bloquejar ahir al matí
l’Espai pels Somnis, en ple centre d’Igualada. L’edifici ha quedat tapiat i cadenat
Pàgina 9

Castells “fitxa”
l’exregidor
d’ERC Joan
Torras
Serà el president
del nou Consell
Assessor del Bon
Govern d’Igualada
L’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, ha nomenat l’exregidor d’ERC Joan Torras
com a president del nou
Consell Assessor del Bon
Govern. Aquest organisme
ha de ser l’òrgan que supervisi l’aplicació de la legislació relativa a la transparència. Torras no va comunicar
res al seu partit.
Pàgina 8
		

Diumenge,
torna Firaverd
a Carme
La fira de les flors i
els jardins obre cada
any les portes del
bon temps a
la comarca
Carme arriba diumenge a la
19a edició de Fira Verd, que
omplirà de colors els carrers del nucli antic del poble
amb Mostra d’Herbes Aromàtiques i Medicinals i la
Mostra d’Artesania. A més,
aquest any s’obren les Rutes
de l’Aigua, amb un alt interès turístic.
Un cadenat impedeix des d’ahir al matí accedir a l’antic Casal Interparroquial. / JP
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L’EDITORIAL

Del somni a la promesa
Ahir a primera hora del matí, els Mossos d’Esquadra van procedir al tancament definitiu del Casal
Interparroquial d’Igualada, ocupat des de fa tres
anys per diversos col·lectius sota el nom de l’Espai
pels Somnis. Es posava punt i final així a una ordre judicial que, per dues vegades i per diferents
motius, havia estat suspesa. Ja es coneixia que,
tard o d’hora, acabaria
passant. La notícia va
caure, lògicament, com
un gerro d’aigua freda en col·lectius de la
ciutat i de tot el país.
També va ser motiu de
crítiques d’algunes formacions polítiques.
Més enllà de les formes,
o del rerefons legal del
tema, és obvi que l’Espai pels Somnis ha complert
una funció social durant tot aquest temps. L’indret, propietat del Bisbat de Vic, es trobava en
molt males condicions i els qui l’han ocupat s’han
cuidat de mantenir-lo amb un mínim de dignitat,
no tancant mai la porta a ningú i esdevenint un
espai de debat i de promoció cultural. També és

cert, però, que aquella és una propietat privada,
que té inherents uns drets que no es poden trencar injustament. Lamentablement, no s’ha trobat
mai un bon resultat en les vies d’acord que es van
obrir inicialment.
Avui, el Casal Interparroquial despertarà convertit en un edifici
fantasma, tapiat per
maons en finestres
i portes, amb panys
soldats i amb potents
cadenats que eviten
l’entrada. Tampoc és
la imatge que Igualada es mereix en un
indret situat en ple
centre de la ciutat,
testimoni de molts
anys de la nostra història.
Serà ara, doncs, moment de veure feta realitat la
promesa del Bisbat de Vic de convertir el Casal
Interparroquial en un veritable Ateneu Popular,
un centre cívic obert a tots els ciutadans, que doni
vida a la ciutat i contribueixi a enriquir-la social
i culturalment. Quan abans es comenci, millor.

Avui, el Casal despertarà
convertit en un edifici
fantasma, tapiat per maons,
amb panys soldats i amb
potents candaus. Tampoc és la
imatge que Igualada mereix.

#latevaveu
Xavier Figueres
@xavifigueres

Tot i que, sovint, poden criticar-me -per una
cosa i a vegades per la contrària- prefereixo
ser proactiu i propositiu, que no reactiu...

|V| Càlichs Sole
@OCalichs

A la Rambla d’Igualada, tant si plou com si
fa sol, sempre peta fort!!!!
Gaaaaaaas!!!!!
Mònica Morros Serra
@monicamorros
#26JTV3 @ramoncotarelo
“Catalunya és la única oposició real dels
governs neofranquistes espanyols”

David Prat
@DavidPrat
Quin equipàs! Quina bona gent i quin
plaer haver participat i guanyat la @xarxavives amb @univpompeufabra! Grans!!!

Ramon V icens
@ramonvicens1

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Anna Gabriel, diputada de la CUP,
considera excessiu l’enrenou sorgit arran de la filmació d’una parella que mantenia relacions sexuals
al metro de Barcelona i ho atribueix al “puritanisme, la reacció conservadora i la moral cristiana regnant a la societat. No trobo normal
que li donem tanta importància.
Són molts anys d’Església catòlica i
de Santa Inquisició en aquest país
que tenim”.
Ricardo Costa, exsecretari general
del PP valencià per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana set anys i
nou mesos de presó per tres delictes electorals i un altre de falsedat
documental en la branca valenciana del cas Gürtel, que investiga el

presumpte finançament irregular
del partit en les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les
generals del 2008 ha declarat “El
finançament era competència del
PP nacional”.
Miguel Ángel Rodríguez, exsecretari d’Estat de comunicació, ha
mantingut en els últims anys als
platós i a les xarxes socials el mateix to ofensiu que feia servir com
a portaveu dels governs de José
María Aznar. Ara li ha tocat a Inés
Arrimadas de qui ha dit “és físicament atractiva com a femella jove,
però políticament és inconsistent”.
Xavier Garcia Albiol, coordinador general del PP, va emprendre-la amb Rafael Ribó, Síndic de
Greuges, dient: “que es jubili, no
toca ni quarts ni hores”.
José Manuel García Margallo,
ministre d’assumptes exteriors en
funcions, va dir que “Colon va ser
el primer socialista. No sabia on
anava, quan va arribar no sabia
on era i sempre va viatjar amb els
diners dels altres”.

Santi Vidal, exjutge i senador
d’ERC, va fer la seva darrera intervenció comentant la moció sobre
la unitat d’Espanya presentada pel
coordinador general del PP, comparant amb el film “El dia de la
marmota” dient “sona el despertador, aquell senyor es lleva i torna a
ser ahir. I vostès exactament igual.
Cada dia que es lleven torna a ser
ahir”.

Què en Pep sigui tant menystingut per la
Caverna i “el periodisme” del Madrid només
corrobora que és un gran entrenador.

Oriol Junqueras, vicepresident de
la Generalitat va declarar: “El govern espanyol està en funció només
quan vol”.

Lluís Soriano
@lluissoriano

Joan Tardà, diputat d’ERC a les
Corts ha dit: “esperem que el bon
amic Xavier Domènech l’endemà
del 26-J per proclamar la república
com més aviat millor”.
Jaume Oliveres, pensador i activista polític, ha dit “el Primer de Maig
és una jornada reivindicativa per
excel·lència, farcida de manifestos
i mobilitzacions, potser cada vegada més magres, marcades per les
coordenades desmobilitzadores de
la subsistència, quan els somnis es
tornen utòpiques quimeres”

pau corcelles
@paucorcelles
Aquest equip fa anys que juga sense
caràcter i fora casa sembla desorientat...
Així no es pot guanyar res! #EurolligaE3

20 anys d’activitat professional en l’àmbit
del disseny i el desenvolupament
de projectes en un A4 no es fàcil.
Laura Pinyol Puig
@laurapinyol
L’absència de corresponsals ens fa
insensibles. Qui informa avui d’Alep, de
Lesbos d’Idomeni?
Jaume Singla Sangra
@jaumesingla
APer a que vol el PP una majoria a Las
Cortes, si ja te al Tribunal Constitucional
que li fa la feina bruta?
iaia Toneta
@Iaia_Toneta
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A Espanya aviat la Fiesta Nacional deixaran
de ser els toros i seran les eleccions!
La Fiesta de la Democracia!
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LA VEU de ...

JAUME SINGLA

JAUME SINGLA, periodista

PERE PRAT, empresari

@jaumesingla

@pere_prat

Banc de proves

Tot torna

D

es que el PP va descobrir que criticant
i/o maltractant Catalunya obtenia rèdits
electorals a les demarcacions on hi ha
pocs escons a repartir, que no ha parat
d‘agredir-nos, sense que l‘altre partit majoritari a
l‘Estat -el PSOE- hagi aixecat mai la veu en defensa
dels catalans. Estrany comportament el dels socialistes, si tenim en compte que la darrera victòria socialista a l‘Estat es va basar en guanyar les eleccions
a Catalunya amb 25 escons.
La deriva anticatalana del PP ha fet que a cada elecció tregui menys representació a Catalunya. Però
això no li preocupa gaire: el que perd aquí -on mai
hi ha tingut gaire força electoral- ho guanya amb escreix a les 99 demarcacions provincials on la força
guanyadora, ni que sigui per un vot, treu el doble
d‘escons que la segona.
Ara mateix, tot i ser un govern en funcions, no paren de portar lleis aprovades al Parlament de Catalunya, al Tribunal Constitucional amb l‘exigència
que siguin suspeses mentre dura la seva tramitació
legal. Tenint en compte que alguna de les lleis recorregudes porta deu anys d‘espera, en realitat és
una suspensió permanent. Fins i tot han arribat a
recórrer lleis que han estat aprovades per unanimitat al Parlament de Catalunya. És a dir, amb els vots
favorables dels diputats del PP.
No hi ha cap dubte que les impugnacions al Tribunal
Constitucional en aquest moment no són altra cosa
que una excusa per a fer la seva campanya electoral
que, per a més burla, els surt gratis. Suspendre la llei
antidesnonaments i la de pobresa energètica excita a
la Plataforma d‘Afectats per la Hipoteca, braç armat
de Podemos/En Comú, que són, conjuntament amb
els independentistes, els únics que han aixecat la veu
contra el govern Rajoy. La PAH ja ha anunciat que
farà manifestacions en contra del PP en tots els actes
electorals que aquests vulguin fer al territori. Això
polaritzarà el vot entre PP i Podemos.
El principal perjudicat per aquesta situació serà
el PSOE que seguirà perdent vots cap a Podemos,
mentre el PP més anticatalà, recuperarà una part del
vot perdut a mans de Ciudadanos. Si el 26 de juny
torna a guanyar el PP i Podemos queda en segon
lloc, als socialistes no els quedarà una altra alternativa que fer la gran coalició amb el PP o posar-se en
mans de Pablo Iglesias. Qualsevol de les dues sortides, representarà el cant del cigne per al PSOE.
Òbviament no em preocupa el mes mínim el que li
pugui passar al PSOE, el que m‘indigna es continuar
patint les agressions dels polítics espanyols -peperos
o sociates- per als seus interessos partidistes.

S

’han complert els mals auguris. Quatre
mesos d’una minilegislatura vergonyant,
on els partits han sigut incapaços de trobar una fórmula de govern. I tornarem a
votar els mateixos protagonistes d’aquest espectacle tan poc exemplar. Els que han demostrat tant
interès pels tacticismes partidistes i tan poc per la
ciutadania. Els instal·lats en partits jerarquitzats,
burocràtics i sense democràcia interna, on el silenci i l’ostracisme és l’únic horitzó de la crítica
i la dissidència. La renovació depèn de qui mana.
I així s’ha fet inviable qualsevol projecte. El canvi
és gairebé impossible, perquè la corrupció genera
immobilisme. Ningú es planteja cap regeneració,
encara que sembli ineludible. El nucli dur de cada
partit – el que de debò decideix – defensa la seva
quota i la mateixa mediocritat continuarà encapçalant les llistes.
Es barallen utilitzant paraules com si fossin ganivetades traïdores. Per eliminar els qui van al davant, per guanyar posicions o algun càrrec (i així
compensar els esforços fets per “la causa”). Estan segurs que ningú “es recordarà” que durant
els darrers quatre mesos han aparegut noves evidències de corrupcions. Es començarà una nova
campanya on potser vigilaran més el que diuen,
no sigui cas que després faci inviable algun pacte.

PERE PRAT
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LL. CAPDEVILA

Però saben que les paraules i el passat se l’endú
el vent. I més quan no hi ha altres opcions. I els
polítics miren les enquestes intentant anticipar el
desenllaç final. Ni nova política, ni nova manera
de gestionar. Ni tan sols noves cares. Tot ho controla la maquinària del poder de sempre. Ni es fa
autocrítica, ni hi ha voluntat de canviar res.
Alguns es queixen que fent articles com aquest es
fa mal a les llibertats i a l’essència de la democràcia. Són els qui defensen aquesta forma de govern
fet a mida. Perquè el mal no el fan les queixes,
sinó les accions persistents d’aquest model de gestió corrupte, ineficient i interessat. No s’adonen
que molts ciutadans pateixen. Ni els importa el
mandat social, ni la voluntat de les majories, ni
el respecte per les minories. Res es discuteix, si no
convé al poder, que volen seguir perquè és “qui hi
entén”. Els ciutadans -per a ells- són només comparses. I les votacions una cerimònia.
No hi haurà grans càstigs. Seguirà el mateix escenari i els mateixos actors. Volen que el poble pagui
per tornar a veure la mateixa obra de teatre. Però
tot torna. També aquella cançó dels Sirex dels anys
seixanta. “Si jo tingués una escombra, quantes coses escombraria”. I quan es faci neteja, potser hi
haurà qui es lamenti que s’hagin perdut tants llençols amb la bugada.

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Destrucció d'arxiu
confidencial

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

615 392 438
93 004 46 49

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

www.apsabogadolaboral.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL
Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

Instal.lació
i manteniment
de calderes

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
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LA VEU del lector
AGRAÏMENT A L’HOSPITAL D’IGUALADA
Carme Agset
Quan perds una persona estimada et
deixa un buit i una tristesa que t’anul·la
completament.
Però a mesura que el cap torna al seu
lloc i tornes a pensar t’adones de les

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

persones que en tot moment varen
estar lluitant per Salvar el Josep Casal
Bartrolí.
Són molts dies passats a l’Hospital
d’Igualada i voldria, després d’aquesta
llarga malaltia, agrair en primer lloc els
metges que el varen atendre i que en tot
moment van esmerçar-se en una lluita
molt dura de la qual, malauradament,
no va sortir-ne.

Els metges, infermeres, ATS, fisios... no
em voldria deixar ningú. A tots els dic:
gràcies, moltes gràcies!
També gràcies per tot el suport que
jo mateixa vaig tenir en tot moment i
quan més ho necessitava.
És d’admirar la vostra professionalitat
i el tracte amb els pacients i familiars,
demostra molt bé quan una feina és vocacional i aquesta, de ben segur, ho és.

GALO BALL RATÉS

La serp catalana

L

a serp, animal dimonitzat
a l’Edat Mitjana, sempre
ha estat associada a la
maldat i a la bruixeria,
s’arrossega per terra i difícilment
sempre va en la mateixa direcció,
doncs aprofita els obstacles del
terreny per circular cap els seus
objectius: ara tomba a la dreta, després cap a l’esquerra, i d’aquesta manera sorteja les dificultats
que troba en el seu reptar. Així fa CDC davant del
nouvingut clam d’una part del poble català amb
el nou nacionalisme. El partit hegemònic a Catalunya durant molts anys s’ha vist obligat a canviar el pas, i del seu autonomisme moderat, hereu
ideològic de la Mancomunitat fundada per Prat
de la Riba, ha passat al nacionalisme radical basat
en Macià i Companys, això obliga CDC a caminar
per camins incerts i d’enfrontament amb l’Estat
Espanyol, amb totes les conseqüències polítiques
i de risc que això comporta. El resultat és l’efecte
serp: s’ha de reptar a tort i a dret per salvar els
obstacles que van sorgint i no ofegar-se dins el
moment de confusió que viu en els últims 5 anys.
Llegeixo Michael Howard, catedràtic emèrit d’Història Moderna de les universitats de Yale i Oxford,
en el seu llibre sobre la Primera Guerra Mundial,

conceptes que poden servir d’exemple per al que
estem parlant. Diu aquest important historiador
que, a principis de segle XX, els rivals tradicionals
d’una Anglaterra en ple domini del seu imperi
eren França i l’Imperi Rus, i que Alemanya, gran
potència europea continental dominada i creada
per Prússia no feia mes de 25 anys, no era enemiga
de l’Imperi Britànic, sinó un gran soci comercial.
Per tant, qui s’hauria imaginat que l’any 1914 les
coses canviarien de tal manera que França i Rússia s’aliarien amb Anglaterra i lluitarien contra
Alemanya i Àustria en una guerra ferotge que va
ocasionar la mort de milers de nois joves, tota una
generació sacrificada sota les bombes, metralles i
gasos asfixiants.
Per això, perquè la història, i la política en general,
fa estranys amics i porta a situacions que ningú
s’imagina que poden passar, i a aliances que avui
hi són i demà es desfan, com passa a Catalunya
actualment, degut a canvis polítics inesperats que
ningú s’imaginava. Avui la CUP esdevé aliat forçat de la burgesia catalana convergent, o sigui els
seus adversaris naturals, els que han manat a Catalunya al llarg de tota la seva història, això costa
a CDC plors, llàgrimes i a la dimissió de la seva
figura més emblemàtica, Artur Mas. ERC és sacrifica estratègicament dins CDC per poder realit-

zar l’abraçada de l’ós i superar-la històricament
com a partit hegemònic a Catalunya, com va fer
en temps republicans amb La Lliga. El partit Podem català, dirigit moralment per l’Ada Colau,
podríem titllar-los de populistes, però són nous
comunistes disfressats de color violeta en lloc de
vermell, volen aturar part de la iniciativa privada -infantilisme d’ esquerres- i municipalitzar els
serveis dels ajuntaments, treure’ls de les possibles
privatitzacions i crear nous serveis públics amb
centenars de nous funcionaris, a l’estil del paradís que sempre ha tingut el PC al cap, un camí ja
recorregut pels populistes d’Amèrica del Sud, com
Veneçuela, amb resultats catastròfics per a l’economia, la burocratització enorme disfressada de
municipalització són velles tècniques ens els actuals temps. No hi ha res de nou al món, tot és
repetició del passat que torna. En resum: Un joc
de disbarats continu, però aquesta vegada és evident no podem donar la culpa a Madrid, llàstima,
ja que produeix un cert regust de satisfacció donar la culpa dels nostres problemes als enemics de
fora, això galvanitza l’esperit de lluita i permet als
que manen escapar de les seves responsabilitats.
Aquesta vegada és la serp catalana la culpable de
tot.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM
JOAN TORRAS
L’exregidor d’ERC Joan Torras ha estat cridat per l’alcalde Marc
Castells, a presidir el nou Consell Assessor del Bon Gover, que serà
l’encarregat de vetllar la bona gestió municipal .

AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Platja i natura, diversió i esports...
molt a prop teu!!
Costa Barcelona és un
destí que combina el turisme de sol i platja, el
patrimoni monumental,
la diversió, les compres
i la possibilitat de fer esport, tot plegat a quatre
passes de Barcelona. La
Diputació de Barcelona,
en la seva voluntat de
donar suport als municipis de la demarcació de
Barcelona, promociona
les diferents propostes turístiques, sota la marca
“Barcelona és molt més”
Un centenar de quilòmetres de
costa us esperen amb platges
dotades de múltiples serveis i
amb els paràmetres de qualitat
mediambiental. També hi trobarem petites cales que s’amaguen entre el rocam reservades per a aquells que busquen
tranquil·litat i la pràctica del
naturisme.
Durant tot l’any, però sobretot
l’estiu, extensos arenals es converteixen en el lloc ideal per fer
esport, practicar activitats nàutiques o gaudir d’un refresc a
les terrasses de les guinguetes a
peu de platja. Arribat el vespre
aquest món es transforma i els
mesos d’estiu la brisa marina
s’impregna de música mentre
assaborim un combinat sota la
nit estrellada.

També l’Agència Catalana
de Turisme ha certificat com
a Destinacions de Turisme
Familiar municipis com
Calella que disposa d’una
important oferta d’allotjaments, restauració i activitats per a tota la família, amb
Vacances actives per a
magnífiques platges i petites
tots els públics
cales. També Castelldefels,
Els espais naturals que en- per a les famílies amants de
volten la capital catalana són la natura, ciutat que desideals per fer esport o senzilla- cansa al peu del massís del
ment practicar el senderisme, Garraf, on es poden fer passense oblidar les possibilitats sejos, excursions i esports
que ens ofereix el mar per des- en un entorn natural. Pienvolupar els nostres coneixe- neda de Mar és un destí faments en nàutica. Diversos miliar excel·lent, en un enmunicipis estan certificats per torn tranquil i relaxat i amb
l’Agència Catalana de Turisme propostes esportives i rutes
com a Destinacions de Turis- guiades pels paratges de
me Esportiu. Així, Castellde- l’entorn. A Santa Susanna,
fels ha rebut la certificació en la platja de les Dunes comples especialitats de rem i pira- ta amb un club infantil i un
güisme en aigües tranquil·les interessant programa d’acmentre que Santa Susanna tivitats a la natura. Malgrat
disposa de la certificació en de Mar té més de 60.000 m2
la modalitat de BTT, ciclisme, de parcs, ideals per a tota la
futbol, esports col·lectius i vela família, especialment per als
lleugera. Finalment, Calella petits; i durant l’estiu es pot
l’ha obtingut en la modalitat gaudir de forma gratuïta del
d’atletisme, running, triatló, Mini-Club, ubicat a la Platja
futbol i natació.
de l’Astillero.

Roca Grossa a Calella (Maresme)

A Costa Barcelona, trobarem
dues Estacions Nàutiques, a
Santa Susanna i una altra a Vilanova i la Geltrú, juntament
amb nou ports esportius i
nombrosos clubs nàutics. Tot
això vol dir instal·lacions per
practicar esports, serveis per
acollir les famílies i una munió de productes pensats perquè les estades es converteixin
en quelcom inoblidable.

Un món cultural per
descobrir
Les poblacions costaneres i
també les de l’interior aglutinen un patrimoni monumental que arranca a l’època
medieval i que té una important representació en el Modernisme. Arquitectes com
Domènech i Montaner, Puig
i Cadafalch i Josep Mª Jujol
van deixar la seva empremta
en nombroses cases i palauets,
encàrrecs molts cops d’aquells
que van anar a fer fortuna a
Amèrica. Tot això, juntament
amb centres com la Fundació
Palau a Caldes d’Estrac amb
obres de Picasso, el Museu del

Càntir a Argentona, el del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú
o els que ens mostren el món
del Romanticisme a Sitges,
són alguns dels molts indrets
d’interès que ens permetran
combinar cultura i oci.

Enoturisme, una nova
forma de turisme
L’enoturisme és una pràctica
cada cop més estesa que possibilita el descobriment del
territori lligat als vins que es
produeixen. Tres DO properes
a la costa ofereixen la descoberta d’uns terrenys plantats
de vinyes i uns cellers productors que obren les seves portes
als visitants. A Alella, Penedès
i la DO Cava hi ha cellers centenaris, alguns veritables filigranes de l’arquitectura modernista i altres, bodegues de
nou disseny, tots ells productors de vins i caves d’excel·lent
qualitat. La seva visita, que es
pot complementar amb la del
VINSEUM a Vilafranca del
Penedès dedicat a les cultures
del vi i la del Centre d’Interpretació del Cava de Sant Sa-

Gonzalo Sanguinetti /Diputació de Barcelona

durní d’Anoia, comporta la
realització d’itineraris entre
vinyes, el coneixement i les
tècniques d’elaboració del vi i
el tast dels millors productes.

Festa i gastronomia a
Costa Barcelona
Costa Barcelona és un territori ple de tradicions, festes
majors i concerts que tenen
lloc al llarg de tot l’any. Podem
gaudir d’una gastronomia que
ofereix la combinació perfecte
entre els productes de l’horta,
fruites com maduixes i cireres
i el que cada dia ens arriba del
mar mitjançant flotes pesqueres com les d’Arenys de Mar
i Vilanova i la Geltrú. Cuina
tradicional i d’autor reconeguda internacionalment que
permet allargar la nostra estada en la memòria gustativa
durant molt de temps.
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BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

La transició definitiva La deessa blanca

E

ls comentaristes polítics
pronostiquen que en les
properes eleccions espanyoles hi haurà un fort increment de l’abstenció. Diuen que
és un mal averany per al futur de la
democràcia.
No sé de què s’estranyen si els polítics s’ho han guanyat a pols en una mostra d’incompetència vergonyant. ¿Creieu que hi ha algú que pugui sentir-se
representat –ja no dic il·lusionat– amb l’espectacle
que ens han ofert durant aquests quatre mesos? Amb
quin programa es presentaran els partits? Suposo
que no serà gaire diferent dels anteriors perquè les
condicions són les mateixes. Per què votar, doncs?
La percepció generalitzada és que els partits s’han
apartat tant de la realitat que viuen en un altre món.
Molts dels que varen votar la darrera vegada s’han
sentit enganyats o, si més no, utilitzats. Per això s’entén que diguin que no volen tornar a ser comparses
d’una comèdia que en definitiva només beneficia els
que ja són “de l’olla”. Que la veu del poble sigui només dipositar un vot en una urna cada quatre anys
no és democràcia. Massa vegades els votants són purament titelles. La paciència té un límit.
Semblava que els nous partits havien de portar també uns nous aires de democràcia, una nova manera
d’entendre-la, més participativa i atenent les necessitats reals del país. Però quan aquests nouvinguts han
olorat poder, tot se n’ha anat en orris i han caigut de
quatre potes a la trampa. Tothom parla de la necessitat d’un canvi, però a l’hora de la veritat ningú s’atreveix a tocar les sacrosantes estructures d’un estat que
es basa encara en la carcassa del segle XIX més que
no pas del segle XXI.
Per part meva, ho tinc clar. Malgrat tot, mentre continuï sent súbdit espanyol, aniré a les urnes per donar suport als que des de dintre han de treballar per
posar fi a una situació que arriba a ser vergonyant.
Cada dia estic més convençut que el futur de Catalunya passa pel fet de tenir un estat propi que administri els nostres recursos, que atengui les necessitats de
la gent, que fomenti la cultura i la llengua i no es vegi
obligat a demanar caritat per veure satisfets els drets
més elementals dels ciutadans, com són l’habitatge,
la sanitat i l’educació.
Votaré un partit que em garanteixi la transició, però
l’autèntica, la definitiva, no aquesta enganyifa que
ens han volgut colar com a democràtica. Un país
amb sentit de justícia, on no calgui demanar perdó
per ser el que som, que vetlli pels interessos de tots
els ciutadans i no només pels d’uns quants privilegiats. Vull viure en un país lliure i en una societat més
justa. I si en el govern d’aquest nou país es cometen
errors, almenys seran els nostres errors i tindrem a
l’abast els mecanismes suficients per corregir-los o,
si cal, perseguir-los.
Un país no pot governar-se si no té capacitat de promulgar lleis i els mecanismes necessaris per fer-les
complir. Per això cal acabar amb aquesta situació
d’incertesa que actualment ens aclapara pels recursos constants del govern central al TC. Trenta-sis
lleis recorregudes són moltes lleis i una de dues: o
ens plantem i seguim endavant o el monstre acabarà devorant-nos. Té els mitjans per fer-ho i gana no
n’hi falta. Per això ens ensenya les urpes cada dia. Per
això també, a més de demanar la intercessió de sant
Jordi, dipositaré el meu vot perquè aquesta vegada la
transició sigui autèntica, real i definitiva.

H

e rebut fa ben poc
el primer llibre de
l’alacantí José Miguel
Mut Ronda, professor
de llengua i literatura castellana,
versaire i caminant de la vida. Per
les eres del silenci és un poemari
breu, minimalista, que s’enceta amb els esplèndids versos: Som humils taques de pols al llenç
blanc de la vida que, de vegades, dibuixen melodies que ens fan somiar a l’alçada dels déus.
El poeta igualadí Joan Llacuna va escriure anys
enrere: estem sols sobre crits de profetes. Potser
estem sols perquè renunciem a ser profetes.
Robert Graves explica al seu imprescindible assaig La Diosa Blanca que la poesia originalment
era una tradició per a iniciats. Que tenia l’origen
en els remots cultes matriarcals, en les tradicions
antigues de la feminitat associades a les tres llunes: la blanca, la negra i la vermella. La feminitat
que Graves lloa és entesa com un universal, un
etern femení que, com expressà un segle abans
Goethe, sempre ens impulsa cap allò més elevat.
Una feminitat que com una màscara és alhora
mare, filla, amant, esposa, sàvia i fetillera, bruixa i remeiera, vida i mort. Lilith, Eva, Maria,

Hel·lena i Sofia, diferents noms per a un rostre
de moltes cares.
Ressonen als textos de José Miguel l’eco dels passos dels fugitius pels camins antics dels moriscos, grimpadors forçats de les llargues escales del
barranc de l’Infern, el lament d’una terra vella i
oblidada per la qual els homes i dones vessaren
sang segles enrere. També els records d’un viatge
al Cabanyal, el crit del guerrer vital que pugna
per sortir entre les nits més obscures de l’ànima,
i l’amor... L’amor a les seves dones, a l’Anneta, a
qui dedica el llibre, i a la seva mare, Ana Ronda,
que és la protagonista de In Memoriam, que conté fragments d’estremida memòria.
Desconec prou l’art de la poesia per atrevir-me a
fer-ne un elogi desmesurat o una crítica formal,
però la sensibilitat de José Miguel, professor atípic de qui els seus alumnes guarden cada any un
record inesborrable, és molt a prop de la lírica de
Lorca, dels místics hindús, i de la poesia morisca
i andalusí. La Lluna (Al Kamaria) és una figura
arquetípica de la poesia dels iniciats en la deessa
blanca i que per als moriscos, els antics habitants
de la Vall de Laguar, lloc on es troba la mítica
muntanya del Cavall Verd, ha estat sempre molt
important.

JOSEP ORIOL JORBA COSTA

El deure de l’Estat

E

ls Estats, estiguin constituïts com a monarquies
o repúbliques, provenen
d’una legitimació gens
democràtica ja que són els hereus
dels Estats Moderns, unes estructures de poder que no eren altra cosa
que l’extensió de les monarquies absolutes i aquestes
una evolució de les monarquies patrimonials medievals. En definitiva, formes de poder instaurades sota
l’auspici de la llei del més fort.
En cap ocasió, al llarg de la història de la humanitat,
s’ha donat la tessitura que el poble hagi liderat i legitimat la creació del seu propi Estat. Ni tan sols l’aclamada i exaltada Revolució Francesa, que va provocar
el trencament amb el despotisme il·lustrat, va tenir
arrels populars ja que en definitiva fou una revolució
burgesa.
En conseqüència, per la pròpia lògica, els Estats,
tinguin la forma de poder que tinguin, estan més
involucrats i còmodes en la gestió de la repressió i
l’opressió del poble que no pas en la formació per
la transformació o millora dels individus i de les
estructures que constitueixen l’Estat. Prima més el
control policial i l’exacció fiscal que l’obsessió per
garantir els drets i el benestar de la ciutadania. Proves
mil. Malgrat la crisi global cap Estat ha rebaixat, de
forma substancial, la despesa militar ni tampoc els
impostos; tanmateix continua essent tou i permissible envers les tracamanyes i evasives dels poderosos.
A dia d’avui per contes de treballar, de manera conjunta tots i cadascun dels agents que configuren el
marc polític, per l’elaboració d’un model d’equilibri
i de justícia, l’Estat es centra de forma imperativa en
la funció recaptadora; i a sobre ho fa de manera ine-

ficient, improductiva, amb buits legals, pròpia d’un
estat amb un projecte inacabat.
No cal descriure, ni fer un elenc, tots els decrets i declaracions que han figurat a les Cartes Magnes o que
actualment estan presents a les Declaracions Universals o a les singulars Constitucions per entendre que
la missió bàsica, fonamental, de l’Estat no és altre
que la de protegir al ciutadà dotant-lo d’un corpus
de drets i deures a través de la bona i eficaç formació.
Per a tant, si la formació no és la convenient i adequada llavors mai tindrem allò que volem, allò que
ens mereixem, a saber, un autèntic Estat de dret.
En definitiva aquest seria, essencialment, el full de
ruta natural en democràcia. Però bé, degut a que
l’Estat no té, ni tampoc treballa en la direcció per a
tenir un model de funcionament que vetlli per aconseguir l’anteriorment anunciat, cal que la formació,
des del punt de mira integral de l’ésser, es treballi
des de la base, des de les relacions socials primeres,
des de les relacions pares/fills. Quan el vèrtex de la
piràmide social no fa la funció de líder, quan el govern no gestiona i administra adequadament, el més
important i preat per la societat com és l’educació
per a la formació, no tant intel·lectual, sinó humana,
a fi que les sinergies que es generen coadjuvin a tenir
una societat justa i equilibrada, llavors ha de ser la
pròpia societat, des de la base la que ha de liderar el
procés per a la transformació.
Si l’Estat no va per aquest camí, perquè té altres prioritats o per què, simplement, no té el model clar,
llavors la total i plena responsabilitat de lideratge recau en tots i cadascun de nosaltres. Llavors el canvi
ha de venir de baix cap a dalt, és a dir, des dels pares
i els fills, des de les escoles i universitats, des de les
empreses i les entitats no governamentals.
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Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Estrella
CaixaBank està adherit al Fons de Garantia
de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu
el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre.
L’import garantit té com a límit 100.000
euros per dipositant en cada entitat
de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del
producte; 1/6 indica el risc més baix
i 6/6, el més alt.

Nou Compte Estrella
Ara, amb el Nou Compte Estrella trauràs més
profit de la nòmina.
No pagaràs comissions i, a més, et podràs
emportar un smartwatch, una tablet o un
televisor Samsung.
Si estàs pensant a domiciliar la nòmina, fes-ho al
Nou Compte Estrella. El compte de confiança.
Informa-te’n a CaixaBank.cat

Promoció vàlida de l’1-1-2016 al 30-6-2016 per a domiciliacions noves de nòmina amb un import mínim de 750 €/mes, domiciliació de 3 rebuts i 3 compres amb targeta al trimestre. Permanència: 12 mesos i 48
mesos com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés a compte segons la normativa fiscal vigent. El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre que el client pertanyi al
Programa Estrella i faci servir exclusivament els canals electrònics. En cas d’incompliment, es cobrarà una penalització de 249 € per la tablet, de 279 € pel televisor i de 349 € per l’smartwatch. Consulta a www.CaixaBank.cat
la resta de condicions. NRI: 1372-2015/09681

7

8

LA VEU

| IGUALADA

Divendres, 6 de maig de 2016

L’exregidor d’ERC Joan Torras presidirà el nou Consell Assessor del
Bon Govern, que vetllarà per “controlar” l’equip de Marc Castells
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

N

ova sorpresa de l’alcalde. Si bé ja estava
anunciada -hi era al
seu propi programa electoralla creació d’una mena de “comitè de savis” que aconsellaria
al govern municipal en segons
quins temes, sota el pompós
nom de Consell Assessor del
Bon Govern, ningú no sabia
que a qui tocaria presidir-lo
seria a Joan Torras, l’exregidor
d’ERC en els darrers tres mandats i membre del govern en el
darrer, gràcies a un pacte amb
CiU. Dimecres, la sorpresa va
ser majúscula entre els periodistes davant l’anunci de l’alcalde, però més encara va ser
ser-ho a les files republicanes.
De l’estupefacció es va passar
a una molèstia evident, per
acabar en una fugida endavant per intentar treure ferro
a l’assumpte.
La presentació de Torras com
a president del nou Consell
Assessor del Bon Govern es va
fer amb presència de l’alcalde i de la regidora de Govern
Obert, Maribel Cuadras.
De seguida Castells, que té una
relació molt fluïda amb Torras, va definir l’exregidor com
“una persona bona, honesta i
compromesa amb la ciutat”.
L’alcalde va explicar que amb
aquest nomenament es dóna
compliment a una promesa
electoral. “El consell vetllarà
per a que es compleixi el reglament de la transparència,
de la bona gestió del dia a dia
de l’Ajuntament. No podem,

Torras, que va ser regidor d’ERC durant 12
anys, el passat mandat
dins del govern amb
CiU, no va informar la
formació republicana
del seu nou càrrec, que
no és remunerat
mai més, trobar-nos com ens
va tocar a nosaltres quan vam
accedir al govern l’any 2011,
amb una molt mala situació
econòmica”.
L’alcalde va voler anar més
enllà, volent demostrar que
la idea de fer el Consell Assessor no era de cara a la galeria.
“Vull que, passat l’estiu, es tinguin les màximes certificacions possibles, a nivell nacional
i internacional, sobre els criteris de transparència d’aquest
govern municipal. Volem ser
referents per a d’altres municipis”, deia Castells, deixant
anar així el primer encàrrec
per a Joan Torras i els membres que triarà per a formar
part del Consell.
Torras: “la proposta se m’ha
fet a mi, com a persona”
Torras, visiblement content,
afirmava que “portem mig any
treballant en aquest assumpte,
en el que serem pioners. Es
tracta bàsicament d’acostar el
dia a dia de l’Ajuntament als
ciutadans. És un repte novedós. El que vegin els meus ulls
també ho hauran de veure els
ciutadans”, deia l’exregidor

L’alcalde Marc Castells, Joan Torras i la regidora Maribel Cuadras, dimecres a l’Ajuntament.

La decisió de Castells
de nomenar Torras és
un nou clatellot al grup
municipal d’ERC, amb
qui a nivell local manté
una relació
molt freda i distant
d’ERC.
Joan Torras va declarar també
que “no he dit res a Esquerra
d’aquest tema, perquè la proposta que em va fer arribar
l’alcalde no era per a ERC,
sinó per a Joan Torras, com a
persona individual. Jo estaria
molt content que la persona
que té aquest càrrec fos del
meu partit”. Torras va deixar
l’ajuntament -també el regidor Joan Requesens- l’any

passat i s’ha mantingut des de
llavors allunyat de la primera
línia de la política local, si bé
es coneixen públicament les
seves crítiques a la gestió de
l’actual equip d’ERC a l’Ajuntament d’Igualada.
Ni el govern municipal ni el
propi Torras van informar el
grup d’ERC a l’Ajuntament,
que encapçala Josep Maria Palau, ni tampoc a la direcció de
la formació republicana, tot
i tenir la decisió, òbviament,
una càrrega política molt important. En un inici, el nomenament va caure molt malament a les files locals d’ERC,
enfrontades amb Convergència i específicament amb Marc
Castells i el seu equip més
pròxim, ja des del començament del present mandat, i
sobretot després del “pacte”

amb el PSC per l’aprovació
del pressupost municipal
d’aquest any. Ningú no dubta,
més enllà de la notable relació
d’amistat que Castells i Torras
tenen, que la decisió és “de
passada” un nou clatellot al
grup municipal d’ERC.
Josep Maria Palau va voler
treure ferro a la notícia afirmant que el nomenament
de Torras “era molt positiu”,
mentre recordava que “quan
va ser regidor del govern va
fer una excel.lent tasca al capdavant d’Acció Social”. Al mateix temps, lamentava que “el
govern, en la seva línia, no ens
hagi dit res. Està clar que som,
per a ell, l’únic enemic polític
a batre, el seu principal perill
en les properes eleccions municipals”.

Una eina per garantir la transparència del govern municipal
i un millor accés a la informació pública per a tots els ciutadans
El nou consell assessor ha
de ser l’òrgan que supervisi
l’aplicació de la legislació relativa a la transparència i el
garant dels principis del bon
govern a l’Ajuntament de la
capital de l’Anoia. Estarà format per un president i per diferents membres, que poden
ser regidors, tècnics municipals i assessors externs, en
aquest cas especialistes contrastats en diferents camps.
La recentment aprovada ordenança municipal de la
Transparència i Accés a la Informació contemplava la creació d’una unitat responsable
de la informació pública, que

ara es tradueix en aquest nou
element.
Segons s’ha detallat aquest
dimecres, el president del
Consell Assessor del Bon
Govern treballarà de la mateixa manera que la Síndica
Municipal de Greuges, com
un element independent del
govern, que desenvoluparà la
seva tasca amb llibertat per a
acostar la institució a la ciutadania, facilitant el rendiment
de comptes i fent possible
que els ciutadans puguin entendre el com i el perquè de
la majoria de decisions. Anualment, de la mateixa manera que ho fa la Síndica, el

president del consell Assessor
del Bon Govern, elaborarà i
exposarà públicament el seu
informe de balanç.
El seu nomenament, que és
competència de l’alcalde, serà
ratificat en la sessió plenària
del mes de maig i, a partir
d’aquí, se li encarregarà que
proposi la resta d’integrants
del consell i estableixi un primer pla de treball, orientat a
obtenir les primeres conclusions al mes de juny de 2017.
Entre les seves tasques fonamentals, destaquen les responsabilitats de vetllar per la
implantació i el compliment
de la normativa de transpa-

rència, orientar els ciutadans
en la recerca d’informació
pública i ajudar-los en la seva
sol·licitud si s’escau, elaborar informes en matèria de
transparència administrativa i situació econòmica de la
institució que es presentaran
periòdicament, vetllar per la
millora contínua de l’atenció
ciutadana, fer intel·ligibles i
comprensibles elements sovint feixucs com el pressupost municipal, o promoure
enquestes de satisfacció entre
la ciutadania, entre altres.
A banda d’aquestes tasques
que es deriven de l’ordenança
de la transparència, l’alcalde

ha explicat que ha traslladat
al nou president altres encàrrecs concrets, com supervisar l’elaboració del futur codi
ètic i del bon govern local,
promoure la modernització
del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i adaptar-lo
a la creixent demanda social
de transparència per part dels
ciutadans i a les innovacions
tecnològiques derivades de
l’administració electrònica i,
a més, vetllar perquè l’Ajuntament d’Igualada aconsegueixi les principals certificacions
nacionals i internacionals pel
que fa a la transparència.
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Els Mossos desallotgen l’Espai pels Somnis i el Bisbat de Vic
tanca l’antic Casal Interparroquial a pany i forrellat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

ls Mossos d’Esquadra,
seguint les ordres del
Jutjat número 4 d’Igualada, van bloquejar ahir dijous
a primera hora del matí l’Espai pels Somnis, posant així
punt i final a una llarga batalla judicial amb la propietat,
el Bisbat de Vic, que va iniciar-se l’estiu del 2013 arran de
l’ocupació de l’antic Casal Interparroquial per un col.lectiu
de joves. Un equip de paletes i
soldadors va tapiar amb maons portes i finestres, i es col.
locava un cadenat a l’entrada
del recinte, al Passeig Verdaguer. Al migdia, els Mossos van
permetre als col.lectius que
ocupaven l’espai emportar-se
el seu material. En el moment
del desallotjament no hi havia
ningú a dins.
Segons que han explicat des de
l’Espai pels Somnis, el jutjat
no va comunicar el desallotjament ni al procurador ni al seu
advocat, Andres Garcia. Durant el matí el Passeig Verdaguer es va tallar a la circulació
en un tram de la seva calçada
nord. Algunes persones es van
citar davant l’Espai cercant informació o volent manifestar
la seva protesta pels fets. El passat 27 de novembre de 2015,
es va aturar un primer intent
de desallotjament gràcies a la
mobilització ciutadana. El cas
va seguir la seva causa civil,
perque la penal es va arxivar,
fa tot just un any, després que
els propietaris de l’immoble en
denunciessin l’ocupació.
Ahir al vespre, ja tancada la
nostra edició, hi havia prevista una assemblea al davant
mateix de l’Espai, per deci-

Un grup de paletes es disposen a treure el material per a tapiar portes i finestres, ahir al matí.

Un cadenat a la porta de l’Espai pels Somnis. A la dreta i abaix, imatges del Casal i la part interior.

dir les accions a fer davant el
desallotjament. Des de Twitter
afirmaven que “estan desallotjant l’Espai, però no podran
desallotjar els somnis”. La
situació va provocar un enrenou a Twitter i altres xarxes, de
persones a títol particular però
també d’entitats, sindicats i
partits polítics.
El Bisbat va anunciar poc més
de dos anys enrere, arran de
l’ocupació, un projecte per a
convertir el recinte en un Ate-

endesa.com

neu Popular obert a les entitats, però les negociacions amb
els col.lectius no va fructificar.
L’Ajuntament també va posicionar-se al costat de la propietat i va exigir en més d’una
ocasió el desallotjament. Com
a solució per intentar desbloquejar el cas, va iniciar el projecte de convertir Cal Badia
com a centre juvenil sota una
fòrmula de cogestió. Caldrà
veure com queda tot plegat a
partir d’ara.

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
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L’IES Milà i Fontanals oferirà a partir del proper curs un Cicle
Formatiu de Grau Mig per a omplir la demanda del sector tèxtil
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

mpresaris i institucions calculen que, a no
massa tardar, caldrà
cobrir un mínim de 200 llocs
de treball directes en el sector
tèxtil a Igualada i la Conca
d’Òdena. I el problema és que
no hi ha personal qualificat
per a cobrir aquesta demanda.
Precisament per això, la Cambra de Comerç ha impulsat la
creació d’un cicle formatiu de
grau mitjà d’aquestes característiques, que s’impartirà a
Igualada sobre la fabricació
i ennobliment de productes
tèxtils, perfil gèneres de punt.
Per accedir a aquest grau,
que s’impartirà a l’IES Milà i
Fontanals, només caldrà tenir
aprovat el quart curs d’ESO,
amb 16 anys d’edat.
El cicle serà de formació professional dual i tindrà una
durada de 2 anys i 2.000 hores de formació. Durant el
segon any, l’alumne, amb 17
anys d’edat, ja farà pràctiques
remunerades (més de 650
hores) a empreses del sector,
amb contracte. Precisament
demà dissabte hi ha prevista
una jornada de portes obertes
que organitza l’Institut Milà i
Fontanals, on es podrà demanar més informació. Del 18 al
25 de maig tindrà lloc el període d’inscripcions.

El cicle, de dos anys, es
farà a l’IES Milà per a
persones que tinguin
l’ESO aprovada. Amb
17 anys d’edat ja treballaran amb contracte en
empreses tèxtils
El cicle, que compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Igualada, FITEX i l’Agrupació Tèxtil FAGEPI, “respon
a una demanda històrica del
sector tèxtil de la comarca davant la manca de mà d’obra
qualificada, l’envelliment dels
professionals del sector i en un
moment en què les empreses
es comencen a recuperar i es
treballa per tornar la producció a la comarca”, va explicar en roda de premsa David
Garcia, gerent de Fitex. “Ara
mateix hi ha problemes molt
importants per a cobrir llocs
de treball en el sector tèxtil,
perquè no es troben professionals qualificats”, deia.
El curs es va presentar aquesta setmana amb la presència,
també, del delegat a l’Anoia
de la Cambra, Xavier Badia,
la tinent d’alcalde de l’Ajuntament Àngels Chacón, i el
director de l’IES Milà, Juan
Manuel Linares. Aquest darrer explicava que “la modalitat

El cicle formatiu es va presentar dimarts a la seu de la Cambra.

dual té l’atractiu que estudies i
treballes alhora. Suposem que
tindrà molta demanda, perquè
hi ha també moltes empreses
interessades. Avui, disposar de
ma d’obra qualificada és molt
important”.
Si bé el curs té unes característiques específiques de gènere
de punt que el fan inèdit al
país, aquest tipus d’ensenyament ja s’està fent també a
Terrassa i Sabadell, però més
destinat al tèxtil-confecció.
David Garcia apuntava també que la generació que tants
anys va treballar al tèxtil, i que
va quedar a l’atur davant la
crisi del sector, avui ja està jubilada o a punt de ser-ho. “A
més, el perfil que avui es busca
ja no és el mateix. Abans, un
treballador estava superespe-

Simulacre d’emergència
al nou Centre de Dia Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU

E

l dimecres 27 d’abril els
treballadors del Centre de dia Montserrat
del Consorci Sociosanitari
d’Igualada van realitzar una
formació pràctica de simulacre d’emergència al mateix
centre, en coordinació amb
la Mancomunitat Sanitària de
Prevenció de Barcelona.
Sense preavís, a les 14:00h es
va procedir a fer el simulacre d’incendi en un despatx
del centre, activant els mitjans tècnics de que disposa el
centre i amb la mobilització
dels professionals que es van
coordinar per tal de seguir
el protocol d’actuació en cas
d’emergències.
Els professionals havien rebut
prèviament una formació teòrica del Pla d’Autoprotecció

cialitzat, es passava 30 anys
fent el mateix... Avui ja no és
així, i també intervenen molt
les noves tecnologies”.
L’Ajuntament va fer també
una enquesta a gent aturada
de la ciutat, i 155 persones van
mostrar-se disposades a treballar en el sector tèxtil si en

tinguessin oportunitat. Àngels
Chacón va informar que el
consistori també està treballant la possibilitat d’elaborar
més estudis relacionats amb el
sector, com un Màster al campus universitari, i d’altres de
caire artístic i de disseny.

Xerrada sobre la
docència universitària,
dimarts al Campus
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Facultat d’Infermeria
i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL)
ha organitzat una Tertúlia-Cafè amb el títol: “Jo també vull
ser docent universitari, què he
de fer?”, on també es presentarà el “Màster Interuniversitari
en Recerca en Salut. Serà dimarts al Campus d’Igualada,
de 16 a 18 hores.
En aquest acte s’informarà de
les diferents categories laborals que existeixen a la Uni-

versitat i els coneixements necessaris per desenvolupar una
plaça de docència, i informar
del currículum necessari per
poder sol·licitar l’acreditació.
Si penseu assistir-hi, envieu
un correu amb les vostres dades personals a la Secretaria
del Departament d’Infermeria
i Fisioteràpia, Montse Piñol
(secretaria@infermeria.udl.
cat). Dates per confirmar assistència: del 5 al 9 de maig.
Telèfon: 973 70 24 46 / 973 70
24 49.

El 13 de maig, sessió sobre
el Camí de Sant Jaume
REDACCIÓ / LA VEU

del centre. Es va realitzar l’evacuació de tots els usuaris del
centre de dia i de tots els treballadors amb èxit, reunint-se
tots en els patis interiors del
centre com a punt de trobada;
i es van realitzar les trucades
pertinents als serveis d’emergències com si es tractés d’una
situació real. Cal dir que l’activitat havia estat comunicada
prèviament al servei de Pro-

tecció Civil de l’Ajuntament
d’Igualada.
Després de la realització del
simulacre, es va fer una reunió
de valoració de la pràctica per
part de tots els treballadors
del Centre de Dia Montserrat
i amb el responsable del simulacre, Nacho Alvarez, tècnic de
Prevenció de Riscos Laborals
de la Mancomunitat Sanitària
de Prevenció.

L

’Associació d’Amics del
Camí de Sant Jaumer
d’Igualada i de l’Anoia
ha organitzat una nova activitat pel proper divendres, 13
de maig. Si vols fer el Camí
de Sant Jaume de Galícia, en
alguna de les seves diverses
rutes. Si necessites la Credencial, o simplement la informació necessària per fer el Camí,

pots anar el proper dia 13 de
maig, de 7 a 9 del vespre, a
l’Espai Cívic Centre, carrer de
la Trinitat, 12.
Cada any, són molts els igualadins i anoiencs que es decideixen a fer tot o bé algun dels
trams del Camí de Sant Jaume, en alguna de les seves vertents. Igualada és pas del Camí
des de Montserrat, travessant
la ciutat pel mig seguint l’antic
Camí Ral.
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La Primavera Gran serà del 20 al 29 de
maig, amb moltes activitats
REDACCIÓ / LA VEU

I
500 persones al Vermut
Solidari de Creu Roja
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat diumenge dia 1
de maig va tenir lloc la
primera edició del Vermut-Concert solidari per l’alimentació infantil de la comarca, organitzat per Creu Roja
Anoia, Espai Gastronomia-Ca
n’Alzina, 8 cadires i Gestions
Musicals Núria Morera. Va ser
tot un èxit i es calcula que hi
van assistir unes 500 persones.
Es van vendre 165 butlletes del
Sorteig de l’Or de Creu Roja i
participacions pel sorteig solidari que es va fer, que incloïa
lots de productes donats per
empreses col·laboradores, sobretot de la comarca.
Pel que fa a la recaptació en
les parades de begudes i tapes, que anaven a càrrec de
la Pastisseria Targarona, del
celler Parés Baltà, la Xurreria
Duna, l’espai gastronòmic 8
cadires, l’equip de Ca n’Alzina

i la pastisseria Cat & Cakes, es
van vendre més de 700 tiquets,
que representen una recaptació total d’uns 1800 euros.
A més, es va comptar amb una
donació de 1400 euros per
part de 8 cadires, un dels organitzadors, corresponents a la
recaptació aconseguida amb
les tapes solidaries durant el
Vademercat, la primera nit de
tapes al Mercat de la Masuca,
que es va celebrar el passat dia
16 d’abril.
Tota la jornada va estar amenitzada per la música dels
igualadins Toboggan Tones
que va fer ballar a grans i petits. Els organitzadors volen
donar les gràcies a tots els assistents i a les empreses col·laboradores que han fet possible
aquest acte, que permetrà a
Creu Roja seguir treballant
per garantir l’alimentació dels
infants en situació de risc de la
comarca.

gualada celebrarà una
nova edició de la seva Primavera Gran entre els dies
20 i 29 de maig, en una iniciativa conjunta de l’Ajuntament
d’Igualada i l’Associació de
Gent Gran de la ciutat, amb
el suport de la Diputació de
Barcelona i el departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que reuneix nombroses
alternatives lúdiques, festives,
culturals i musicals per al
col·lectiu de persones gran.
Aquest dimecres, 4 de maig,
n’han presentat els detalls la
tinent d’alcalde d’Acció Social i Igualtat, Carme Riera, i el
president de l’associació, Enric Senserrich.
Sortides a La Pedrera, CaixaFòrum i Montserrat
Dins d’aquesta programació,
destaquen novament les sortides. El 23 de maig, les residències i els centres de dia
gaudiran d’una visita guiada
a la basílica de Santa Maria.
L’endemà, dia 24, hi haurà
una excursió a Barcelona, per
a descobrir el modernisme
del CaixaFòrum i La Pedrera i
acabar amb un dinar tots plegats.
El mateix dia es farà també
una excursió a Montserrat,
que inclourà missa conventual, recepció per part d’un

monjo de l’Abadia i dinar. El
26 de maig hi haurà una segona possibilitat de participar
en la sortida al CaixaFòrum i
La Pedrera.
Hi haurà també propostes
teatrals. El 22 de maig es podrà veure, al Teatre Municipal
l’Ateneu, una representació
de Terra Baixa, d’Àngel Guimerà; el dia 25, al Casal del
Passeig, el grup teatral CGG
de Terrassa Centre interpretarà Ni fadrí, ni casat, ni vidu;
el 28 el Museu de la Pell acollirà tallers intergeneracionals
i la representació d’Escenes
amb tracte –dins la campanya
de sensibilització impulsada
amb el Consell Comarcal de
l’Anoia– i, finalment, el 29
de maig, es durà a terme el
sempre esperat espectacle de
playback Llum i color, a càrrec de l’Associació de Gent
Gran d’Igualada, que precedi-

Diumenge, nova jornada de neteja “popular” al riu
REDACCIÓ / LA VEU

A

ny rere any, milions
de tones d’escombraries acaben als rius,
oceans, platges, boscos i altres
espais naturals. Les causes
principals són la producció
insostenible i els patrons de
consum de les societats, les
escasses estratègies de gestió
de residus i la manca de sensibilització de la població. Per
tal de reduir el nombre de
residus abocats a la natura i
donar visibilitat a la problemàtica, la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus
coordina una jornada anual
de neteja a tot Europa, el Clean-Up Day.
En els darrers anys, s’han organitzat arreu del continent

diferents campanyes de neteja
per fer front al problema de la
brossa. El Clean-Up Day, amb
el lema “Let’s Clean Up Europe!”, aplegarà els dies 6, 7 i 8 de
maig les iniciatives locals.
A Igualada, el departament
de Medi Ambient, Energia
i Sostenibilitat de l’Ajuntament, amb la col·laboració
d’Aladern-CECI, impulsa el
proper diumenge, 8 de maig,
una recollida de deixalles al
riu Anoia, des del Pont Nou
de Montbui fins al Pont Petit
de la Palanca. Es tracta d’una
jornada popular amb marcat caràcter lúdic i oberta a la
participació del conjunt de la
població. En cas de pluja, es
retardarà l’activitat fins al diumenge següent, 15 de maig.
El punt de trobada serà sota el

Pont Vell de Montbui, al carrer del Rec amb el carrer Joan
Abad, a les 11h. La finalització
es preveu al voltant de les 13h.
L’activitat és oberta al conjunt
de la població –els menors
d’edat han d’anar acompanyats d’un adult– i cal efectuar inscripció prèvia, escrivint

a medi.ambient@aj-igualada.
net o trucant al telèfon 93 803
19 50, extensió 535.
S’anirà recollint tota la brossa i, al final de l’activitat, els
participants seran obsequiats
amb un refrigeri. L’organització proporcionarà bosses,
contenidors i guants.

rà l’acte de cloenda de la Primavera Gran.
El catàleg musical l’integren
el concert de música culta de
piano i violoncel amb acompanyament poètic, el dia 20,
coincidint amb l’acte inaugural al Casal del Passeig; el concert de la formació Ol’Green,
participant al programa Oh
happy day, el 21 de maig conjuntament amb la Coral Gatzara; l’actuació dels veterans
de l’Agrupació Folklòrica
Igualadina amb la Coral Cors
Units i el grup de gospel de la
gent gran el dia 26; i la ballada de sardanes, el 28 de maig,
al Parc de la Xemeneia de Cal
Pasqual amb la cobla Terres
de Marca. El 27 de maig, en la
missa que se celebrarà a l’església de la soledat, hi participarà la Coral Cors Units.
Xerrades i Conferències
Les xerrades i conferències
també hi tindran un pes important. El dia 23, s’abordaran
les migracions amb Bitàcora
de viatge, a l’Espai Cívic Centre, i a l’Ateneu es podran descobrir els secrets de La Vall del
Madriu-Perafita-Claror, amb
Susanna Simon. El dia 25 es
durà a terme, a la Biblioteca
Central, la tertúlia titulada
El teatre a Igualada durant el
franquisme.
La programació la completen
dos sopars ja tradicionals: el
dia 25, el d’aquells igualadins
que enguany compleixen 80
anys i, el dia 26, el d’aquells
matrimonis que celebren les
seves Noces d’Or. El dia 27 es
farà el Dinar de la Primavera
Gran al Casal de Passeig.
Terminis d’inscripcions
Ja estan obertes les inscripcions per participar de les diferents activitats de la Primavera Gran que ho requereixin.
Per aquells actes organitzats
per l’Ajuntament d’Igualada,
com les excursions a Barcelona o l’obra Terra Baixa, es poden formalitzar a l’Espai Cívic
Centre, al carrer Trinitat, 12.
Per aquelles propostes impulsades per l’Associació de Gent
Gran d’Igualada, com l’excursió a Montserrat, l’espectacle
de playback Llum i Color, el
dinar de la Primavera Gran o
el concert del grup Ol’Green
i la Coral Gatzara, cal fer-ho
al despatx de l’entitat al Casal
del Passeig Verdaguer.
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ONA CARBONELL, NADADORA DE NATACIÓ SINCRONITZADA. Com definiries la
teva professió? –La barreja perfecta de l’esport
d’elit amb l’art. Què es necessita per tirar endavant una idea? –Iniciativa, il·lusió i treball. Un
consell per a un emprenedor? –Cal creure-hi, cal
voler i cal tirar endavant. Quan vas saber que
anaves de debò? –Des de molt petita. Quan faig
una cosa la faig al 100 %, no hi ha opció de ferla al 99,9 %. Què és el que més valores de les teves companyes? –Que tenim un objectiu comú,
cosa que no és fàcil. Què passa si perds? –Perdre
és molt important, tots hem perdut en aquesta

BS_Negocios_La veu del anoia_250x370_ONA_CAT.indd 1

vida. De què depèn l’èxit? –En un equip depèn
de diverses persones, però hi ha una responsabilitat personal que és bàsica per aconseguir
l’èxit. Quina és la teva virtut més important?
–La il·lusió constant que tinc per aprendre.
Quin és el millor invent de la història? –Les piscines. Si no, no seria aquí. Quin és el teu lema?
–Be water my friend. És el meu estat de Whatsapp.
L’important és participar o guanyar? –L’important és voler guanyar i donar-ho tot per guanyar.
I després passarà el que hagi de passar. Aigua o
refresc? –Aigua. Descobreix més respostes a la
web www.bancsabadell.com/respostesnegocis.

Els nous temps als negocis exigeixen respostes
immediates. Per això ara un dels nostres gestors
especialitzats es desplaça fins on siguis per respondre al moment a les teves necessitats, inclosa la teva
sol·licitud de crèdit. Informa’t sobre aquest servei
i d’altres de Banc Sabadell o demana directament
una cita amb el teu gestor entrant a la nostra web
www.bancsabadell.com/respostesnegocis.

Document publicitari

Cent Respostes Immediates
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Tres tallers formatius per
a empreses i emprenedors
REDACCIÓ / LA VEU

E

l servei de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de
l’àrea de Desenvolupament
Econòmic de la Diputació de
Barcelona i el programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, ha programat tres activitats formatives
de l’acompanyament de persones emprenedores i la consolidació i creixement d’empreses. L’objectiu d’aquests
tallers és oferir eines concretes que permetin a empreses
i emprenedors millorar les
habilitats directives i afavorir
el desenvolupament de la seva
activitat empresarial.
Millor gestió per
reduir despeses
El primer taller, Millorar la
gestió per reduir despeses,
permetrà conèixer i analitzar
aspectes econòmics i financers essencials de l’empresa
per poder refer l’estructura
de costos i aconseguir la seva
viabilitat. Entre els continguts
que es tractaran durant l’activitat formativa, destaquen els
següents: analitzar el compte
de resultats per poder valorar
l’evolució de les vendes i les
despeses variables, el marge
ponderat o el comportament
de les despeses d’estructura;
pensar altres maneres de realitzar processos per reduir
despeses; millorar la gestió de
les compres; aprendre a negociar amb proveïdors; conèixer
el cicle de maduració i els terminis de cobrament i pagament; analitzar instruments
financers actuals i la utilitzat
que té cadascun i, finalment,
aprendre a fer pressupostos
de tresoreria per analitzar la
nostra necessitat financera.
Aquesta activitat està adreçada a empreses i, més en concret, tant al personal directiu
com a responsables de les diferents àrees de gestió. El taller
tindrà una durada de vuit hores i es realitzarà els dies 23 i
30 de maig, de 9 a 13h.
Empreneduria amb èxit
La segona activitat, Emprendre amb èxit i orientats al
mercat, permetrà ajudar emprenedors i empreses a tenir
èxit orientant el negoci, entendre què s’ha de treballar
per estar orientats al mercat,

Els tallers, promoguts
per l’Ajuntament,
la Diputació i
la Generalitat, són
gratuïts i les places
són limitades
identificar les parts d’un model de negoci orientat al client
i donar eines per tal que els
emprenedors millorin la seva
idea de negoci. En el decurs de
la sessió, es definiran les peces
clau del model de negoci orientat al mercat, es donaran a
conèixer quines són les macro
tendències amb creixement
per emprendre durant la propera dècada així com eines de
pensament per orientar la idea
de negoci al mercat. La sessió,
adreçada a persones emprenedores que tinguin un projecte
empresarial i gerents i directius de micro i petites empreses de recent constitució, es
realitzarà el dia 13 de juny de
9 a 14 hores.
Els mercats d’exportació
a Internet
Finalment, la darrera sessió
formativa serà Fonts d’informació per a una selecció de
mercats d’exportació a través
d’Internet. Atès que la xarxa
s’ha convertit en una de les
millors eines per a la investigació i selecció de mercats internacionals, la sessió mostrarà
com planificar una investigació, quina és la informació
necessària per a internacionalitzar l’empresa, quina és
la metodologia per cercar a
Internet amb efectivitat i com
fer una selecció dels mercats
exteriors a través de l’anàlisi de la informació de països,
de la demanda, de l’oferta i de
l’accessibilitat als mercats. La
sessió està adreçada principalment a personal d’empreses
en fase d’inici o consolidació de la internacionalització
(export manager, area manager, comercials d’exportació,
administratius d’exportació,
etc.) i es realitzarà el dia 27 de
juny de 9 a 13h.
Els tallers de formació són
gratuïts i les places limitades.
Es pot veure el programa complet dels cursos a www.igualada.cat. Per a més informació i
inscripcions, es pot contactar
amb Ig-nova Empresa al 93
805 04 09 o al correu ignovaempresa@aj-igualada.net.

L’alcalde de Castellolí i conseller comarcal Joan Serra va participar en una missió a la Xina.

El Campus Motor, present en
una missió empresarial a la Xina
REDACCIÓ / LA VEU
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l Campus Motor de
l’Anoia va participar en
un viatge empresarial a
la Xina organitzat pel Clúster
de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) el
passat mes d’abril. A la missió
comercial van participar empreses i institucions catalanes
relacionades amb el sector de
l’automoció, encapçalades per
Vicenç Aguilera, president del
CIAC.
Visites als fabricants
de cotxes xinesos
L’objectiu era visitar els principals fabricants de cotxes
xinesos ubicats a les ciutats
de Nanjing, Wuhu, Wuhan i
Xangai. Durant les visites es
van mantenir reunions amb
els departaments de compres,
de planificació i desenvolupa-

ment, així com amb els departament d’I+D.
La Xina s’ha convertit en el
principal mercat per al sector
de l’automoció i ja produeix
un cotxe de cada quatre que es
fan al planeta. La grandària de
l’economia xinesa ha convertit
el sector de l’automoció en un
dels més dinàmics i amb major potencial de creixement.
Tot i que la competència local
i estrangera és molt intensa,
existeixen oportunitats en determinats productes: articles
de gran acabat, articles per a
vehicles de transport de passatgers, segments específics
com en el desenvolupament
de vehicles d’energies alternatives i els seus components
(bateries, motors elèctrics, sistemes de control electrònic,
piles de combustible, etc..)
Amb l’objectiu de conèixer
aquestes oportunitats en di-

recte i promocionar el Campus Motor i el Parc Motor
en el sector de l’automoció a
Xina, el conseller del Campus
Motor, Joan Serra, va assistir
a reunions i visites a diferents
empreses i institucions xineses relacionades amb el món
del motor, amb les quals, segons Serra “vaig tenir l’ocasió
de donar a conèixer els serveis
del Campus Motor de l’Anoia
i trobar algunes sinergies amb
empresaris que veien en les
nostres instal·lacions i serveis
una oportunitat”.
Aquesta visita forma part de
l’estratègia del Consell Comarcal de l’Anoia de donar a
conèixer les infraestructures
del motor que disposem a
l’Anoia i del treball que s’està
duent a terme per posicionar
la comarca davant possibles
clients i inversors estrangers.

Nova oportunitat per
a la “generació ni-ni” de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU
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l Programa de Garantia Juvenil que ofereix
el Consell Comarcal de
l’Anoia és un projecte europeu adreçat a joves que ni estudiïn ni treballin i que tenen
de 16 a 29 anys amb l’objectiu
de donar-los accés a ofertes de
feina i formatives, així com a
la possibilitat de fer pràctiques
o rebre suport en el seu procés
d’emprenedoria.
Fins ara, la tramitació dels
codis inicials per a les inscripcions al programa de la
Garantia Juvenil es realitzava
setmanalment. Des de la set-

mana passada l’Oficina Jove
de l’Anoia té accés a la creació
d’aquests codis, fet que possibilita la inscripció dels joves
sense cita prèvia i al moment.
Per a la inscripció, els joves
d’entre 16 i 29 anys interessats
només han d’apropar-se al
Consell Comarcal de l’Anoia
amb el DNI o NIE i un telèfon
mòbil i preguntar per la tècnica impulsora, la Raquel Pérez,
en horari d’atenció al públic
de l’Oficina Jove (de dilluns a
divendres de 10h a 14h i els dimarts de 16:30h a 19:00h)
Actualment hi ha vora els 800
joves inscrits a la Garantia Juvenil a la comarca de l’Anoia

que han pogut accedir a formacions ocupacionals, PFIs,
programes com Joves per
l’Ocupació, rebre orientació
acadèmica, laboral i d’emprenedoria, realitzar tallers de
recerca de feina, així com tenir una persona de referència
que els acompanya en el seu
procés. Aquest projecte a més
contempla bonificacions a les
empreses que contracten joves
del programa i bonificacions
als joves que s’inicien en un
projecte d’emprenedoria.
Per més informació entrreu
www.anoiajove.cat, truqueu al
93.805.15.85, o envieu un mail
a rperez@anoiajove.cat.
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Les JERC organitzen
avui la presentació del
llibre “Otegi, la força
de la pau”

Divendres, 6 de maig de 2016

El PSC demana una parada de la Hispano
a la plaça dels Set Camins
REDACCIÓ / LA VEU
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Les Joventuts d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(JERC) Igualada organitzen
la presentació del llibre amb
el seu autor, Antoni Batista,
i amb Angel Rekalde, expres
basc.
Avui divendres 6 de maig a
les 8:30 del vespre l’auditori
de l’Ateneu Igualadí acollirà la presentació del llibre
“Otegi, la força de la pau”, escrit pel periodista i escriptor
Antoni Batista. La dilatada
carrera professional de Batista, i durant els 25 anys en els
que va ser corresponsal de La
Vanguardia a Euskal Herria,
l’ha convertit en un expert
de la realitat política i social
basca. Ha publicat diverses
obres sobre el procés basc, la
darrera “Otegi, la força de la
pau”, una publicació en la que
retrata el dirigent de l’esquerra abertzale i analitza la seva
biografia política i personal.
Rekalde, exprès
basc d’ETA
A la presentació també hi
participarà Angel Rekalde, escriptor, periodista, politòleg,
sociòleg, director de Nabarralde i expres basc. Rekalde
va formar part d’ETA i va ser
condemnat a una pena de
privació de llibertat des de
l’any 1981 fins al 1999. Arran
del pacte Lizarrako Akordioa es va mostrar molt crític
amb l’organització. Durant
el compliment de la seva condemna es va llicenciar en 3
carreres universitàries, ha escrit 3 llibres, és doctor en periodisme, i un expert sobre la
història d’Euskal Herria.
La presentació, segons les
JERC Igualada, vol servir per
“conèixer de primera mà el
procés basc, el conflicte que
s’hi ha viscut durant molts
anys i analitzar els casos
exemplificadors i il·lustratius
com el d’Arnaldo Otegi”.

l grup municipal dels
Socialistes d’Igualada
ha fet arribar al govern
de CiU la seva petició de crear una parada de la Hispano
Igualadina a l’avinguda Balmes per donar servei al nord
de la ciutat. D’aquesta manera
s’aproparia el transport públic
de la Hispano als veïns dels
barris del Set Camins, el Poble
Sec i les Comes.
Després que fa uns mesos
el grup socialista plantegés
aquesta demanda públicament i rebés el suport de diversos veïns de la zona, ara
s’ha comunicat al govern de
CiU a través de la Comissió
Informativa de Territori.
Els Socialistes d’Igualada,

doncs, han traslladat oficialment aquesta petició al govern de la ciutat davant el fet
que molts dels autobusos ja
passen per l’avinguda de Balmes quan surten o van a les
cotxeres, ubicades a l’avinguda de Catalunya.
Per això el grup socialista demana aprofitar aquesta situació per crear una parada a
la zona del bloc de pisos del
Punto Blanco tant per a les
expedicions d’anada com per
a les de tornada de Barcelona i
altres municipis.
Els Socialistes recorden que
d’aquesta manera es descentralitzarien les parades de la
Hispano, ja que en aquests
moments totes es troben ubicades al passeig Verdaguer,
el que dificulta la connexió

Els socialistes volen un parada prop dels pisos del Punto Blanco.

amb els barris del nord de la
ciutat. Socialistes d’Igualada espera que CiU dóni una
resposta a aquesta demanda i

que pugui ser satisfeta per tal
de facilitar l’accés al transport
públic als veïns del Set Camins, el Poble Sec i les Comes.

Els militants anoiencs de Convergència
decideixen sobre el futur del partit
REDACCIÓ / LA VEU

C

onvergència Democràtica a l’Anoia ha presentat aquesta setmana
els resultats de les enquestes
del Torn Obert, sobre el futur
del partit. L’alcalde d’Igualada Marc Castells, el President
Comarcal Jordi Torra i Jordi
Segura Coordinador de Torn

Obert a l’Anoia, van explicar
els resultats.
La primera fase del Torn Obert
es va fer a principis d’abril, en
trobades a Piera, Igualada i
Prats de Rei, en les que va quedar clar, segons Torra, “que
CDC està immersa en un gran
debat ideològic per assolir els
reptes d’un nou temps i país.
Debat també social, econòmic

Organisme municipal d’habitatge, selecciona per incorporació immediata amb contracte de duració inde�inida:

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Es cerca una persona responsable, empàtica, metòdica,
dinàmica, resolutiva i sobretot endreçada, amb bon caràcter i
positiva.
◊ Les seves funcions i responsabilitats principals seran:
-Atenció telefònica i atenció al públic.
-Introducció de dades bàsiques a diferents aplicacions.
-Recollir/registrar sol·licituds d’altres organismes.
-Arxiu de documentació.
-Donar suport a la resta del departament.

◊ Es requereix:
-Estudis mínims de Grau mitjà de Gestió d’administrativa o Batxillerat social (o similar).
-Experiència en atenció al públic.
-Domini de Word, Excel i Acces.
-Es valorarà coneixement d’idiomes.

Les persones que hi estiguin interessades han d'enviar, abans del
proper 20 de maig de 2016, el seu currículum detallat amb fotogra�ia
recent, al correu electrònic seleccio@jmmorros.com,
o entregar a J.M.MMORROS i ASSOCIATS, S.L. c/. Joan Maragall, 3,
baixos, 08700 Igualada.

i d’estructures”. També es va
presentar la pregunta a votar
el dia 21 de maig, el Superdissabte, en els locals de CDC
per poder decidir entre la militància la creació d’una nova
formació política, o fer una
renovació de l’actual Convergència. Els resultats del 21 de
maig ens portarien al Congrés

del partit els dies 6, 7 i 8 de
juliol. Segura va explicar que
s’ha fet una extensa enquesta
a l’Anoia i “comparant els resultats amb la resta de Catalunya no hi ha gaire diferència.
Cal fer una valoració molt positiva, perquè que calia poder
parlar del model de país i de
partit que volen”.

RESTAURANT
NOU URBISOL

NECESSITA CUINER/A
i CAMBRER/A
amb experiència
i vehicle propi

Interessats enviar CV a:
info@nourbisol.com

o truqueu a:

93 808 40 03
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Demà torna la Fira de
la Primavera i Festa dels
Animals de Companyia
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David Prat i Núria Vicens guanyen la
Lliga Universitària de Debats i Oratòria
REDACCIÓ / LA VEU
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emà dissabte 7 de
maig de 2016, Igualada viurà la Fira de
la Primavera d’Igualada i la
Festa dels Animals de Companyia, una acte promogut per
l’Associació de comerciants
Nou Centre, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Un any més, la Festa de la primavera concentrarà, al llarg
del matí de dissabte, activitats
per a la mainada, animació
musical i fira de comerciants, a
la zona de comercial de l’Avinguda Barcelona a la Plaça de la
Sardana d’Igualada.
Comerç de la zona nord
La festa de la primavera pretén
dinamitzar el sector comercial
de la zona nord d’Igualada, a
través d’activitats atractives i
que permeti als usuaris passar
un matí de dissabte distès i diferent. Per aquest motiu, s’han
organitzat una sèrie d’acti-

vitats, que mantindran tot el
matí actiu i dinàmic. La Fira
de la primavera, pretén donar
continuïtat a la dinamització
comercial dels comerços de
l’Associació.
A més a més, enguany també
comptarem amb la primera
edició de la Festa de les Mascotes, que neix per tal de contribuir en la sensibilització
de l’educació de l’animal, la
convivència amb ell i amb el
nostre entorn, i la salut de la
mascota. Es tracta d’una acció
que neix per tal de treballar
conjuntament amb l’Ajuntament, per tal d’aconseguir la
conscienciació de la cura dels
animals de companyia, i en
conseqüència el respecte amb
l’entorn.
No us perdeu el programa
d’activitats que ha preparat
l’Associació Nou Centre, i que
podeu llegir en el suplement
especial de vuit pàgines que es
lliura avui amb La Veu, disponible a les pàgines centrals.

L

’equip dels igualadins
David Prat i Núria Vicens guanya la lliga
universitària de debats i oratòria dels Països Catalans
Els dos igualadins formaven
part de l’equip de la Universitat Pompeu Fabra. David
Prat, a més a més, també va
rebre el premi de millor orador universitari.
Del 25 al 29 de maig la ciutat de València va acollir la
celebració de la lliga universitària de debats i oratòria de
la Xarxa Vives, competició en
la que hi van participar 14
universitats dels Països Catalans. L’objectiu de la lliga,
que celebrava la 12na edició,
era que els diferents equips
debatessin entre ells al voltant d’un tema d’actualitat,
concretament sobre si “cal
tenir uns mínims coneixements polítics per tenir dret a
vot”. Les diferents universitats
representades, d’arreu dels

El David i la Núria, segons per l’esquerra i dreta, amb el seu equip.

Països Catalans, havien de
competir entre elles per defensar la postura (a favor o en
contra) que se’ls hi assignava
just abans de començar cada
debat.
Els igualadins David Prat i
Núria Vicens formaven part
de l’equip de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona,
que estava conformat també
per Marcel Birulés (capità),
Laia Climent, Ariadna Romans i Oriol Bosch. Després

de passar imbatuts la fase
classificatòria, van arribar a
les semifinals i posteriorment
a la final, que van guanyar. La
UPF va ser proclamada com
a guanyadora de la lliga de
debats i es va endur el primer
premi i 2500 euros. A més a
més, d’entre tots els participants de la lliga el jurat va escollir a l’igualadí David Prat
com a millor orador de la
competició, premiant-lo amb
300 euros més.
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Campanya inèdita del
comerç igualadí:
intercanviar aparadors
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gualada Comerç convida
als seus associats a participar a una nova campanya comercial que fins ara
no s’havia fet mai a la nostra
ciutat.
L’entitat proposa l’intercanvi d’aparadors entre els comerços associats. Es poden
exposar fruites en l’aparador
d’una botiga de roba, mobles
en una fruiteria o sabates en
una floristeria, productes de
ferreteria en l’aparador d’una
carnisseria... L’objectiu de la
campanya és, per una banda,
crear sorpresa al passejant decorant l’aparador del comerç
amb producte que no té res a
veure amb la seva oferta habitual i per l’altra, donar presencia de les botigues en altres
carrers i zones de la ciutat.
L’entitat explica que la iniciativa es podrà fer de manera conjunta amb el comerç
amb el que intercanviaran els
productes o be en solitari. En
aquest cas des d’Igualada Comerç es proposaran altres comerços per fer intercanvi.
Cada comerç haurà de tenir
ben visible a l’aparador, el
cartell indicatiu del comerç

creuat, que s’entregarà abans
del dia 20 de maig, donat que
la iniciativa forma part de la
campanya Igualada Nit de
Shopping.
Els comerços participants
també poden aprofitar per
fer-se promocions creuades
entre ells, p.ex. per la compra
en un comerç, descompte o
regal en l’altre emparellat. La
campanya és oberta a tots els
establiments associats.
Un jurat de tres persones determinarà la creativitat del
millor aparador, que tindrà
com a premi un sopar per a
dues persones, i altre sopar
també per dues persones pel
comerç emparellat. També
hi haurà concurs a les xarxes
socials. L’autor/a de la foto de
l’aparador que obtingui mes
“m’agrada” guanyarà un val
de 100 euros dels quals 50
s’hauran de gastar al comerç
guanyador i 50 mes a qualsevol establiment associat.
Els comerciants associats interessats en participar han de
trucar al 938051419 o enviar
un mail a info@igualadacomerc.cat fins el dia 13 de maig.
El dia 21 s’hauran de tenir els
aparadors muntats i mantenir-los fins el 6 de Juny.

Nous ajuts per la creació
de noves empreses
REDACCIÓ / LA VEU
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n l’àmbit del suport
a la iniciativa emprenedora i, en especial,
a l’emprenedoria en format
de cooperativa, l’Ajuntament
d’Igualada obre, entre els dies
2 i 31 de maig, un nou termini per a demanar subvencions
per part de les noves empreses que s’hagin creat durant
el 2015. A més de la inversió
realitzada, es tindrà en especial consideració aquelles empreses que hagin formalitzat
contractacions estables i, com
a principal novetat, aquelles
que tinguin la forma jurídica
de societat cooperativa.
Per a poder optar a aquestes
subvencions cal complir uns
requisits com haver donat
d’alta l’empresa al llarg de
l’any passat, haver invertit en
immobilitzat material un mínim de tres mil euros, haver

formalitzat una contractació
laboral i acreditar la viabilitat
tècnica, econòmica i financera.
Es poden tramitar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana OAC (Pl.
Ajuntament, 1) i a Ig-nova
Empresa (Av. Mestre Muntaner, 86 i Av. Barcelona, 105).
També es poden consultar les
bases i obtenir els impresos
corresponents al web tramits.
igualada.cat.

Membres de l’associació de psicòlegs de l’Anoia, amb Josep Vilajoana.

El Degà del Col·legi de Psicòlegs de
Catalunya va visitar el 4D Health
REDACCIÓ / LA VEU
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l degà del Col.legi de
Psicòlegs de Catalunya,
Josep Vilajoana, va ser
divendres a Igualada convidat
pel col·lectiu de professionals
de l’Anoia, que van organitzar una visita al 4D Health.
Vilajoana va fer una valoració molt positiva de la seva
estada a la ciutat i en espe-

cial en el centre de simulació
mèdic. “Apart d’espectacular
i interessant en sí mateixa,
tan en el projecte d’aventura, com des de la perspectiva del col·legi de psicologia
de Catalunya. Es tracta d’una
oportunitat el fet de poder
introduir en els processos de
formació especialitzada dels
professionals un element
clau com és la simulació. Hi

ha moltes possibilitats de
col·laboració a la que representa molta gent formada i
que s’ha de seguir formant i a
més a més la presencia d’una
associació de psicòlegs aquí
a l’Anoia encara fa més interessant el projecte perquè no
són excloents a altres iniciatives, al contrari, amplien el
teixit professional i curricular
a molts nivells del país”.

Els professionals de la Fundació Àuria
es formaran al 4D Health
REDACCIÓ / LA VEU
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a Fundació Àuria i el
centre de simulació 4D
Health han signat un
conveni de col·laboració pel
qual els professionals i voluntaris de la salut de la Fundació
Àuria es formaran a l’hospital d’innovació igualadí, amb
l’objectiu de millorar l’entorn
de les persones amb discapacitat.
Es tracta d’un acord que la
Fundació Àuria incorporarà
en el seu Pla Estratègic i que, a
més de voler millorar l’entorn
de les persones amb un grau
de dependència, pretén també fomentar la innovació en
el tipus de formació que s’imparteix en l’àmbit de la discapacitat. Entre les persones que
rebran aquest tipus de formació s’hi troben professionals
de la salut, voluntaris, professionals de teràpia ocupacional, cuidadors i familiars.
La signatura del conveni s’ha
fet aquest dimarts al centre 4D
Health i hi han assistit Teresa
Maria Jorba, presidenta del
Patronat de la Fundació Àuria,
Jordi Ferrer, gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada

(CSSI) adscrit al 4D Health,
i els responsables del centre
Àngels Chacón i Enric Macarulla.
L’Hospital simulat 4D Health es troba situat a l’edifici
de l’antic hospital d’Igualada i té per objectiu augmentar la seguretat dels pacients
i reduir els errors en salut a
través de la formació i entrenament dels professionals en
un escenari gairebé real. Va ser
inaugurat el març de 2015 i la
seva posada en marxa va ser
possible gràcies al suport d’un
fons europeu d’innovació FEDER. Està adscrit al Consorci
Sociosanitari d’Igualada, rep

el suport de l’Ajuntament i
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, i hi col·laboren empreses
punteres com la farmacèutica
Grífols.
Àuria Grup
Àuria és grup d’entitats i empreses que compta amb una
fundació de suport i prestació de serveis a persones amb
discapacitat i una Cooperativa especial de Treball on treballen prop de 300 persones;
una de les empreses més grans
de la comarca de l’Anoia en
nombre de treballadors. El
conjunt del grup Àuria aglutina més de 900 persones.
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Igualada ofereix demà
el tradicional Ciri Votiu

El xef del Somiatruites, David Andrés,
pot tornar a ser millor xef jove del país
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D

emà dissabte, 7 de
maig, l’Ajuntament
d’Igualada farà la
tradicional ofrena del Ciri
Votiu de la ciutat a la Mare
de Déu de Montserrat. Aquest
costum, recuperat a la dècada
dels’90 del segle passat, recorda que fa més de cinc-cents
anys, el 1.515, per evitar una
epidèmia de pesta procedent
de Barcelona, els Consellers de
la vila van demanar protecció
a la Mare de Déu portant-li un
ciri. Aquest any 2016 es comptarà amb la presència de la
Coral la Llàntia i l’Agrupació
Folklòrica Igualadina, que celebren respectivament els seus

140è i 75è aniversari.
L’acte tindrà lloc durant la
missa conventual de dissabte, a les 11h, a la Basílica de
Montserrat. Posteriorment,
els igualadins assistents seran
rebuts pel Pare Abat en audiència especial.

Xerrades sobre el futur
dels nostres fills
REDACCIÓ / LA VEU

L

’oficina Jove de l’Anoia, amb el suport de la
Diputació, ha organitzat una xerrada per a pares i
mares d’estudiants que cursen
ensenyament secundari o que
estan a punt d’entrar a la secundària dins del programa
de suport a la funció educativa
de les famílies.
Es parlarà de globalització,

tecnologia, societat i valors,
treball i joves i futur a través
de dues sessions formatives.
La xerrada anirà a càrrec de
Román Castro, doctor en ciències polítiques i en sociologia. Professor universitari de la
UNIR. Tindrà lloc els dies 10 i
17 de maig de 19h a 20:30h al
Consell Comarcal de l’Anoia
Per més informació envieu un
mail a anoia@oficinajove.cat.

avid Andrés, xef del
restaurant Somiatruites d’Igualada i
cap de cuina del Restaurant
Abac de Barcelona amb dues
estrelles Michelin, serà l’únic
cuiner jove d’arreu del món
que tornarà a competir a les
semifinals regionals del prestigiós concurs S. Pellegrino
Young Chef. L’any passat David Andrés (Igualada, 1987)
va proclamar-se millor xef
jove d’Espanya i Portugal i va
poder competir a la final on es
va enfrontar amb 19 cuiners
més d’arreu del món, els millors de cada regió.
El xef del Somiatruites ha estat
escollit entre els 4.000 candidats que s’han presentat a tot el
món per competir a la semifinal d’Espanya i Portugal. “Llet
d’ovella, carn de Xai, pistils de
Carxofa i fum de Pi” és el títol
de la seva proposta gastronòmica, un plat d’arrel tradicional inspirat en les costelles de

Llet d’Ovella, carn de Xai, pistils
de Carxofa i fum de Pi.

xai i carxofes a la brasa, però
que Andrés ha evolucionat de
manera que l’elaboració del
plat s’acaba davant del client o
del jurat del concurs amb una
infusió del llom de xai curat i
fumat i amb una quallada de
llet feta dins d’una carxofa. “El
plat està basat en productes
100% d’aquí, de Catalunya”,
explica Andrés que també destaca que “la llet d’ovella fresca
és molt apreciada i que amb
unes gotes de quall de carxofa
extret dels seus pistils queda
una quallada excel·lent”. Per a
la seva banda, de les típiques
costelles de xai n’ha extret el

llom per fer-ne un embotit salat i curat que infusiona just al
moment de servir el plat.
El concurs S. Pellegrino Young
Chef està convocat per la revista Fine Dining Lovers, la
més prestigiosa del món de la
restauració. El certamen gastronòmic pensat per a cuiners
menors de 30 anys, està dividit
en 20 àrees geogràfiques d’arreu del món.
La final d’Espanya i Portugal
se celebrarà el proper 23 de
maig al World Trade Center
de Barcelona. El jurat estarà
format pels xefs Andoni Luis
Aduriz, del restaurant Mugaritz, per Joan Roca, de El
Celler de Can Roca i per Leonel Pereira, del restaurant São
Gabriel de Portugal que valoraran els ingredients, aptituds,
talent, presentació i missatge
de cada plat. Aduriz serà, a
més, el mentor del xef que
guanyi la semifinal i l’acompanyarà de cara a la final internacional que es disputarà el
13 d’octubre del 2016 a Milà.

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 26 d’abril
de 2016, va acordar el següent:
Primer. Valorar positivament la justificació de la proposta de la “modificació puntual del Pla General d’Ordenació
d’Igualada a l’àmbit dels terrenys destinats a sistema d’equipament docent i esportiu, situats al sud-oest de la ciutat,
en front a l’avinguda de Montserrat”; i , en conseqüència, declarar la seva oportunitat i conveniència per a l’ interès
públic local.
Segon. Aprovar inicialment la “modificació puntual del Pla General d’Ordenació d’Igualada a l’àmbit dels terrenys
destinats a sistema d’equipament docent i esportiu, situats al sud-oest de la ciutat, en front a l’avinguda de Montserrat”.
Tercer. Sotmetre l’instrument aprovat inicialment i l’expedient a informació pública mitjançant edicte al Butlletí
Oficial de la Província i en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal, perquè en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de l’última publicació de l’edicte en el BOP i en el diari de caire municipal, les persones
interessades puguin examinar l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de
l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions
i suggeriments que estimin oportuns.
L’instrument esmentat també podrà consultar-se al taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada
(www.seu.cat/igualada).
Alhora, sol·licitar informe als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit afectat per la present modificació puntual del
Pla general d'ordenació.
Aquesta suspensió afecta als àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació del règim
urbanístic. En conseqüència, es podrà atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis
proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada aprovat definitivament.
Cinquè. Les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es presentin seran resolts pel Ple i en cas de no haver-n’hi,
s’entendrà aprovada provisionalment la modificació puntual sense necessitat de nou acord; i, a continuació, es
trametrà l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central per a seguir els tràmits en ordre a la seva
aprovació definitiva.
Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d'un acte de mera tramitació, per
la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.
Alhora, es fa saber que el diari de premsa periòdica on es publicarà aquest edicte és La Veu de l’Anoia.
Igualada, 27 d’abril de 2016
L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa
Ajuntament

d'Igualada
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En marxa el control al
passeig de les Cabres

Ràdio Igualada rep el premi Ràdio
Associació al millor programa local

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

D

L

es de dilluns passat ja
funciona la regulació
de l’accés al lateral
Nord del Passeig de les Cabres
d’Igualada. El control es durà
a terme mitjançant càmera
fotogràfica, que s’ha situat
recentment en aquest punt,
juntament amb la senyalització que adverteix de la prohibició d’accedir-hi, exceptuant
els veïns i vehicles autoritzats.
La càmera funciona en fase de
proves des de fa algunes setmanes, paral·lelament al període en què els residents han
pogut comunicar les matrícules dels seus vehicles a l’Ajuntament i, a partir de dilluns
vinent, es començaran a aplicar sancions als aquells que hi

accedeixin sense autorització.
El departament de Mobilitat
ha decidit aplicar aquesta mesura perquè, tot i que hi havia
senyals que hi prohibien l’accés, el pas i l’estacionament
indegut de cotxes era freqüent,
ocasionant molèsties i malmetent el terra de llambordes,
indicat perquè aquest sigui un
espai majoritàriament per als
vianants però no per al trànsit
de vehicles.

Taller de comunicació i
convivència
REDACCIÓ / LA VEU

D

es de Col·laborum,
projecte de cooperació social impulsat
per l’àrea de Serveis Socials de
l’Ajuntament d’Igualada, amb
la complicitat de l’Oficina
Tècnica d’Inclusió i Cohesió
i el Servei de Mediació Comunitària, s’ha organitzat un
taller de Comunicació Eficaç.
Hi han pres part quinze persones voluntàries, participants
en diferents projectes municipals, que han reflexionat sobre
les eines bàsiques per establir
una comunicació eficaç amb
l’interlocutor.
Aquesta formació, que ha tingut una durada de sis hores,
juntament amb altres tallers

L

a nova versió de l’exposició itinerant “Controles?”, sobre els riscos de
les drogues i com prevenir-ne
el consum, ja es pot veure al
Museu de la Pell d’Igualada.
Aquesta exposició, proporciona informació actualitzada
sobre les drogues per treballar els factors de protecció i
prevenir-ne el consum. Conté
missatges adreçats a adoles-

L’equip d’informatius de Ràdio Igualada.

l’any passat, provocada per un
incident químic al polígon industrial de Les Comes.
Ha recollit el premi l’equip
que va fer possible aquella jornada informativa, amb els periodistes Montse Sanou, Xavi
Dàvila, Jordi Quintana i Aitor

Centelles, el tècnic Xavi Amat
i el meteoròleg Albert Borràs.
En la mateixa categoria s’han
atorgat també dues mencions
de qualitat, una per L’Estenedor de Boca Ràdio de Barcelona, i l’altra per l’espai Enfilats
de Ràdio Sabadell.

Dos joves de l’Anoia, a la final de la
segona edició dels Premis IdeaRàdio
REDACCIÓ / LA VEU

M
que s’aniran oferint, els permetrà assolir la formació de
Facilitadors de la Convivència.
Els facilitadors de la convivència són ciutadans i ciutadanes
que, en determinats moments,
poden realitzar una tasca de
mediadors naturals per a promoure la convivència i el diàleg a la ciutat.

Exposició sobre els riscos
de les drogues, al Museu
REDACCIÓ / LA VEU

’equip d’informatius
de l’emissora municipal Ràdio Igualada ha
recollit el passat dijous, 28
d’abril, el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local de l’any 2015. La gala
de lliurament de la 16a edició
d’aquests guardons, conduïda per Quim Masferrer, s’ha
celebrat a l’Auditori ONCE
de Barcelona i ha comptat
també amb la presència de la
presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell.
El jurat ha valorat “la capacitat d’executar perfectament
les funcions d’alerta i informació” d’aquesta emissora
en l’especial informatiu que
va emetre durant la situació
d’emergència del febrer de

cents i joves per promoure
actituds responsables i treballar les habilitats per la vida i
a pares i mares per reflexionar
sobre l’estil educatiu per prevenir el consum de drogues.
A Igualada estan previstes 18
visites guiades amb estudiants
i 4 sessions formatives per a
pares i mares, professorat, tècnics i professionals sanitaris.
L’exposició estarà oberta de
dilluns a divendres, de 9.30 a
14.30 h i de 15.30 a 19 h.

arta Valls i Adriana
Fuertes es preparen
per a defensar de
totes totes el programa Modo
Avión, un dels projectes que
han estat seleccionat per participar a la final de la 2a edició
dels Premis IdeaRadio de Cadena Ser, Catalunya.
Jordi Ramoneda, Joan Prat,
Marta Valls i Adriana Fuertes
es classifiquen a la final IdeaRàdio 2016, un concurs impulsat per Ser Catalunya amb
l’objectiu de descobrir nous
talents de ràdio. Les dues veus
femenines, la Marta de Capellades i l’Adriana de Montbui, aquest pròxim 7 de maig
presentaran el projecte Modo
Avión (nom del programa finalista) a la final dels premis
de la tercera cadena més escoltada de Catalunya.
Les dues joves de l’Anoia van
iniciar la seva relació professional als estudis de Ràdio
Igualada, i ara uneixen forces
amb aquest nou projecte de
comunicació. Un projecte que
han creat juntament amb Joan
Prat, mestre d’anglès, i Jordi
Ramoneda, guionista de cinema i televisió.
La Marta, periodista de formació i l’Adriana, antropòloga, han estudiat a la Universitat Autònoma de Barcelona

i coincideixen en pensar que
la ràdio és el seu canal preferit
de comunicació. Un espai que,
per una banda, ofereix al locutor la possibilitat de parlar
obertament al públic, i alhora
dóna una permanent sensació
de proximitat al oient.
El projecte ha estat elaborat
amb molta il·lusió en el temps
lliure de cada un dels quatre
participants. Un dels requisits
que demanava el concurs Premis IdeaRàdio era que es tractessin temàtiques diferents. El
treball que han presentat és un
programa pensat exclusivament per a radio, amb to humorístic i que pretén riures de
les absurditats, les estupideses
i les contradiccions del món
d’Internet -l’invent més revolucionari de la humanitat dels
últims anys-. Perquè Internet
pot ser una eina molt útil,
però a vegades ens fa perdre

el temps i ens pren vida social.
Gairebé a les portes de la final, els membres de Modo
Avión asseguren que haver
arribat fins aquí ja és tot un
èxit, i esperen amb ganes poder mostrar el millor de si
mateixos davant el micròfon
aquest dissabte. Ells i els altres
grups finalistes estan convocats a parlar davant del jurat i
el públic durant 5 minuts per
demostrar les seves habilitats
comunicatives.
El jurat farà públics els treballs
guanyadors el 16 de maig a
SER Catalunya i al web www.
premisderadio.cat. Els tres
equips guanyadors tindran
un any produït a la Cadena
Ser Barcelona dels programes
guardonats. Dels tres grups
finalistes, el més ben valorat,
guanyarà un viatge, obsequi de la companyia de vols
Vueling.
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CaixaBank aprova la gestió i els resultats del 2015
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Junta General Ordinària d’Accionistes de
CaixaBank ha aprovat la gestió i els resultats
de l’exercici 2015. L’entitat
presidida per Isidre Fainé i el
conseller delegat de la qual és
Gonzalo Gortázar ha obtingut el suport majoritari dels
accionistes, que han aprovat
la totalitat de les propostes
formulades pel Consell d’Administració pel que fa als assumptes inclosos en l’Ordre
del Dia de la convocatòria.
El president de CaixaBank, Isidre Fainé, va destacar davant
els accionistes que, el 2015,
l’entitat ha realitzat “avenços
importants” en els cinc reptes
del Pla Estratègic 2015-2018:
qualitat i reputació, rendibilitat, gestió activa del capital,
digitalització i equip humà.
Lideratge a Espanya
“Hem reforçat el nostre lideratge a Espanya, en un entorn
molt competitiu gràcies al
nostre model de proximitat, a
una gran tasca comercial i a la
integració del negoci de Barclays a Espanya”, va assegurar
Isidre Fainé.
A més, Fainé va destacar que
“som l’entitat amb el superàvit de capital més alt del sector” i això és “una fortalesa
que ens permet dur a terme
operacions com la que recentLula_dependenta REC_T.pdf
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ment hem proposat amb relació a BPI”, de qui va subratllar
que és “un banc de referència
en el mercat portuguès” i una
entitat “respectada, sòlida i
ben gestionada”, amb què CaixaBank manté relació des de
fa més de 20 anys.
El president de CaixaBank va
afirmar que aquesta operació,
que confia en poder tancar
durant el tercer trimestre, “és
molt bona per als accionistes
de CaixaBank, que tindran
l’oportunitat de capturar el
valor generat en l’aplicació
del model de negoci de CaixaBank en la franquícia de
BPI”, però també “és bona per
als accionistes actuals de BPI,
que poden vendre a un preu
raonable o continuar sent accionistes i beneficiar-se de les
sinergies previstes de costos i
ingressos”.
Millora de la rendibilitat
En la seva intervenció davant
la Junta General d’Accionistes,
Fainé va destacar que “CaixaBank ha estat capaç de millorar la seva rendibilitat gràcies a l’augment dels ingressos
bancaris, a l’estabilització de
la base de costos recurrents
i a la disminució del volum
de provisions per una menor
morositat”.
A més, es va mostrar confiat
que “la cotització actual ofereix un ampli marge de revalorització”. Així, va indicar que

“la resolució d’algunes de les
incerteses de l’entorn que estan afectant a l’acció hauria de
permetre materialitzar aquest
recorregut a l’alça”.
Fainé va explicar que, per a
l’accionista que va entrar en
la sortida a Borsa l’octubre de
2007, “CaixaBank tenia al final

de 2015 un retorn total lleugerament positiu i ha superat en
30 punts percentuals a la banca espanyola i en 60 punts, a la
banca de la zona euro”.
“La rendibilitat per dividend
pagat en l’exercici 2015 superava la mitjana nacional i també la mitjana de la banca de la

zona euro”, va explicar Fainé,
i va afirmar que “la nostra intenció és repartir en efectiu
almenys el 50% del benefici
net consolidat de l’exercici”. A
més, va avançar que el 2016 es
passarà de 2 a 3 pagaments en
efectiu i un altre pagament es
podrà escollir accions.
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SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Periodista. Cap de secciód’Expansión.

Lo peor es que el movimiento obrero no obtuvo mejoras por su
activismo: la burguesía se las dió cuando le convino.

“Igualada necessita
una regeneració
social i econòmica”

MIQUEL ROIG @miquelroig
Periodista. Corresponsal d’Expansión.

El verdadero regalo de cumpleaños. Amancio Ortega recibirá mañana 554 millones por dividendos de Inditex.

Si alguien cree que lo del TTIP va de empresas
vs ciudadanos, que despierte. Va de lobbies a ambos
lados del charco defendiendo su cortijo

Les cooperatives no
som una solució en
temps de crisi.

El crowdlending
va financiar l’any 2015
més de 40 milions d’euros
en préstecs a les petites i
mitjanes empreses.

DAVID COS

CARLES ESCOLANO

MANEL MACIÀ

MANEL MACIÀ MARTÍ
Consultor de RRHH per competències

M. Macià

D. Cos

C. Escolano

DAVID COS GARCIA President d’Escola Sant Gervasi, sccl. President de Grup CLADE
@davidcosg

@talentiagestio

ITV inquiets i invisibles

N

o fa molt de temps que vaig
saber què volia dir ITV:
igualadí de tota la vida. Jo
sóc un d’ells. Amb una diferència: no tinc pedigrí. Vull dir que jo
sóc un ITV però provinc d’una família
modesta.
Igualada necessita una regeneració
social i econòmica, i mentre en certs
centres de poder social i econòmic
continuen havent-t’hi posicionats, “els
mateixos de sempre”, aquesta no és
produirà.
Hi ha molt talent, jove i no tan jove,
a la nostra ciutat, i a l’Anoia, per suposat, però aquest no emergeix a la superfície doncs no se’l deixa sobresortir.
Aquest podria fer molt per la nostra
ciutat i comarca si li donéssim veu i el
suport necessari per desenvolupar les
seves idees i aconseguir, d’una vegada
per totes, treure’ns de l’ensopiment i la
invisibilitat.
Necessitem obrir-nos a fora, a l’estranger i a la resta del país. Necessitem
accions concretes. Prou ja de comissions, reunions amb polítics que vénen
a complir l’expedient, fòrums, taules, sectorials, esmorzars, dinars... Em
consta que les institucions, públiques i
privades, s’estan movent força, però no
n’hi ha suficient. El que reclamo és que
es doni entrada en els poders decisoris
al nou talent.
Manresa i Vilafranca van tenir caixa
pròpia... Estem al centre de Catalunya i
Bruc enllà se’ns veu com uns provincians, hi ho som. Tot el que ve de fora, és
millor. L’atur baixa a Igualada en gran
part perquè el talent marxa. He parlat
amb força gent amb idees però d’entrada ja estan desanimats, doncs coneixen
el tarannà de la nostra societat i prefereixen treballar i no perdre el temps.
Ja està bé de continuar regant el jardinet i no plantar flors noves.

CAMPS DE VISIÓ

E

ntre 2007 i 2015, en l’arxiconegut
context de destrucció de llocs de
treball en l’empresa mercantil catalana (-13 %), les nostres cooperatives han estat capaces de generar-ne de nous
(+2 %). Vol dir això que totes les cooperatives són idíl·lics espais de creació de llocs de
treball? De cap de les maneres, però sí que
és cert que els models de governança propis
de les societats cooperatives poden facilitar
moltíssim que l’empresa actuï amb un elevat
sentit de la responsabilitat, no només respecte els seus usuaris i clients, sinó envers el
conjunt de la societat.
Al cap i la fi, les empreses les formem les
persones i aquestes actuem inspirades per
una combinació (voldria pensar que coherent) de valors personals i valors corporatius. La voluntat de crear llocs de treball
estables és lloable, però per si sola no ens
conduiria massa lluny. La creació de llocs
de treball de qualitat només és un resultat

més dels principis amb què solem treballar
les cooperatives i els cooperativistes. Quan
es mira més enllà de la imprescindible sostenibilitat econòmica, quan la participació
de les persones, políticament i econòmica,
és real, quan l’empresa i la seva gent viuen
un autèntic compromís amb el seu entorn,
aleshores és més fàcil generar valor i incrementar el nombre de socis de la cooperativa.
Sortint o no d’una crisi, teòrics i mitjans subratllen el millor comportament de les cooperatives en escenaris adversos, sobretot pel
que fa a la gestió dels llocs de treball. Però les
cooperatives no som una solució en temps
de crisi. Som un model d’empresa també
molt beneficiós per a la societat en períodes
de prosperitat, quan alguns, amb una certa
estretor en el camp de visió, focalitzen excessivament el resultat econòmic i obliden
altres formes de benefici més compartits i
profitosos a llarg termini per a tots.

CARLES ESCOLANO Economista
@CarlesEscolano

Estudi de l’inversor en crowdlending

E

l crowdlending és una nova alternativa de finançament col·lectiu mitjançant la qual els inversors participen de l’economia real i productiva
del país.
En aquest nou producte d’inversió, els inversors inverteixen directament en empreses que busquen finançament i no volen
recórrer a la banca.

el 93% dels inversors seguiran invertint en
aquesta nova alternativa de finançament. Un
30% dels inversors els agrada saber que estan
ajudant i participant que les PIMEs del país
segueixin creixent i un 28,5% els agrada un
model que ofereix una alternativa d’invertir
els seus estalvis amb independència de la banca.
Una de les característiques del crowdlending
és que permet la inversió conjunta d’inversors
particulars i professionals en un mateix préstec, un fet impensable en altres models d’inversió tradicionals.
Els inversors sempre seleccionen les empreses
en les que volen invertir i el 60% selecciona
l’empresa en funció del sector d’activitat, només un 12% analitza els balanços i el compte
de resultats.

Un estudi recent realitzat a més de 1.500
inversors en crowdlending reflecteix que

El crowdlending va finançar l’any 2015 més
de 40 milions d’euros en préstecs a les petites
i mitjanes empreses.
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Les activitats d’estiu són una gran oportunitat
per als més petits de casa
REDACCIÓ / LA VEU

E

n les activitats d’estiu
els infants i joves poden
exercir la participació
d’una manera més oberta i
creativa. L’estiu vol dir, fonamentalment, aventura, viatge i
un augment de la relació entre
els nens i els monitors/es.
Durant les colònies, campaments, rutes o altres activitats
d’estiu els infants estan més
que mai en contacte amb l’aire
lliure i la natura; és una bona
oportunitat, per tant, per treballar la cura del medi ambient
i el respecte pel nostre entorn.
El sentiment de llibertat i de
temps lliure es posa de mani-

fest amb més intensitat que en
d’altres situacions d’esplai que
tenen lloc durant el curs escolar. Les vacances són, doncs, un
bon moment per treballar la
participació des de la creativitat i la llibertat.
A més a més, són activitats per
si soles motivadores per als
infants, ja que amb aquestes
acostumen a passar-s’ho millor
que no pas amb les activitats de
l’esplai, per la diversitat d’ambients i de recursos que se’ls
poden oferir en aquests contexts de vacances, tant pel que
fa a les activitats de casals com
de colònies, campaments i rutes. Durant les colònies, campaments i rutes ens trobem, a

www.3x3disseny.com

TALLERS DE DIBUIX IL.LUSTRAT
informa’t
al
660.762.142

al carrer Calaf, 2 d’Igualada .

fotomagic.igualada@gmail.com

més, amb l’aventura que suposa dormir fora de casa compartint l’experiència amb altres
nens i nenes de la mateixa edat.
A l’estiu, a més, per als nois i
noies de ciutat, hi ha la possibilitat de viure en un medi
que gairebé és excepcional: el
camp. I viure al camp vol dir
viure amb més senzillesa, en
un ambient agradable i diferent. Al camp o a la muntanya,
en les sortides d’esplai, cal que
ens fem les coses, i no només
que les consumim. I això també passa amb els nens/es. Per
tant, en aquest entorn privilegiat, més que mai, podem afavorir la participació dels nois i
noies. Aquests han de prendre
partida de tot el que es faci i
realitzar més coses de les que
normalment estan acostumats
a fer en la seva vida rutinària.
La vida quotidiana dels nois
i noies de ciutat, si bé passa
a l’escola, al centre d’esplai i
a casa, està programada pels
adults. Els nois i noies només
fan ús de la vida quotidiana,
però no la creen. I si la viuen
amb aventura és perquè la seva
il·lusió i ganes de ficar el nas a
tot arreu és excepcional.
L’estiu és diferent. Les colònies,
els campaments, les rutes i els
mateixos casals són l’ocasió
per retornar a una vida més
senzilla i, en certa manera, més
desestructurada, on l’aven-

tura personal de fer allò que
normalment no fem pren una
dimensió i resta, quan tornem
a la ciutat, com un moment
inoblidable. A l’estiu tots i totes volem passar-nos-ho bé
i expressar-nos tal com som.
Sota aquesta premissa no podem oblidar però, que en les
activitats de vacances cal que
reforcem més que no pas debilitem les normes i els hàbits
que treballem durant el curs,
encara que l’ambient sigui més
distès i ens permetem algunes
llibertats.
Per tant, si analitzem les característiques excepcionals de les
activitats d’estiu, podrem intentar descobrir què les fa tan
afavoridores de la participació
d’infants i joves:
- el temps lliure
- la sensació de llibertat
- el contacte amb l’entorn i la
natura
- el desenvolupament de l’expressivitat
- l’enfortiment dels vincles
afectius (tant dels nens entre
ells com dels nens i nenes amb
els monitors/es)
- l’alta motivació per les activitats
- l’augment de les relacions intergrupals (més temps per a les
relacions personals)
- el descans, l’allunyament de
la rutina
- el creixement personal
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CAMPUS INQUIET

Un estiu per a ments inquietes!

E

l ritme de vida actual és frenètic, som bombardejats amb notícies instantànies, publicitat i milers d’altres estímuls que ens mantenen constantment en un estat d’alerta
exterior. Això fa que sovint, grans i petits, trobem a
faltar un espai on connectar amb nosaltres mateixos, amb la capacitat de sentir, d’expressar, de crear i inventar. Amb voluntat de propiciar aquest espai,
aquest estiu es consolida el Campus InQuiet, un casal d’estiu per a ments inquietes, on tots els perfils
tenen el seu racó: des dels més artistes als més tecnològics.
El Campus InQuiet es durà a terme del 27 de juny al
29 de juliol, des de les 9 del matí fins les 19h.
Al matí s’arrenca amb el Campus Creatiu, de 9 a 13h,
un espai per a nens i nenes de 5 a 11 anys reservat per aprendre construint i pel desenvolupament
de la creativitat que tots portem dins. Cada setmana, treballarem un tema que servirà de fil conductor
de totes les activitats i cada dia s’abordarà des d’una
perspectiva diferent. Començarem imaginant i creant els éssers més estrambòtics, experimentarem
els fenòmens meteorològics, estudiarem la màgia
de la llum a través de la fotografia i el stopmotion,
ens submergirem al fons marí per descobrir què s’hi
amaga i finalment recordarem tots els inventors que
han canviat el nostre dia a dia i ens imaginarem els
invents que canviaran el nostre futur. La imaginació,
el dibuix, combinats amb l’expressió corporal, tallers
de “Do It Yourself” i la construcció, ens donaran els
recursos per inventar sense límits imposats.
A les tardes de 15 a 17h, en els Tallers de Creació (5
a 11 anys) la música,dibuix, l’experimentació i l’expressió artística s’uneixen per gaudir d’una molt
bona estona a través de les arts plàstiques i la lliure
expressió a la vegada que treballem els sentits i les
emocions.
Última part del dia està reservada per als Inventors
3.0. El Campus ROBOTITZA’T de 17 a 19h,ofereix a
joves entre 8 i 12 anys la possibilitat de ser inventors
i d’aprendre tècniques com el bricolatge i tecnologies com la Impressió 3D o la Robòtica per inventar
objectes que amenitzaran el seu dia a dia. Cada setmana s’abordarà la tecnologia des de diferents vessants: des de construir un robot a partir d’objectes
reciclats o programar a través de Lego® Mindstorm
fins l’energia verda. En aquest campus, inQuiet vol
unir dos camins que sovint estan massa allunyats: la
tecnologia i la creativitat. La suma d’aquests dos camins donaran peu a projectes de tecnologia aplicada
per resoldre petites necessitats quotidianes.
No us perdeu la segona edició del Campus inQuiet.
Els grups són reduïts per tal de donar l’atenció necessària a totes les petites grans ments inquietes.

Gaudeix d’un preu reduït per a inscripcions
abans del 20 de maig, per a germans
o si vens a més d’una activitat o setmana.

Per a més informació i inscripcions:
www.inquiet.cat/campusinquiet

￼

Troba’ns al:

c/ de la Torre 36, Igualada Telf 931316044 - taller@inquiet.cat
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El temps lliure amb sentit: el valor de la participació a l’estiu
REDACCIÓ / LA VEU

E

n el temps lliure, com
en totes les altres situacions, els nens i nenes
aprenen a comportar-se com a
éssers socials.
El temps lliure, doncs, ha de
ser socialitzador i educatiu, i
ha de respondre als següents
principis:
1- Ha de ser capaç de desenvolupar propostes objectives,
tant en l’oferta de materials
(recursos), com en l’organització del temps, i així poder
potenciar les aptituds i la participació dels membres de la
comunitat.
2- Ha de ser adaptable i adient
a la població a qui va dirigit.
3- S’ha de plantejar com un

temps alliberador de la majoria de necessitats reals i de les
percebudes per part de la població a la qual va dirigida.
I com totes les activitats
d’educació en el lleure,
4- ha d’afavorir el contacte
humà
5- ha de tenir una intencionalitat
Aquest procés ha de permetre aconseguir tres modalitats
d’oci:
1- L’oci com a eina de desenvolupament personal i, per
tant, com un temps de competències i d’habilitats personals
i de comunicació interpersonal.
2- L’oci ha de facilitar el descans de les activitats més quotidianes, i així evitar que es

7è CAMPUS ESPORTIU
CE ÒDENA
Organtizador
Col·labora:

AT!

ET
NOV

International
Campus
League
Reunió
informativa:
15 de juny
20h
Centre Unió
Agrícola

produeixin situacions d’angoixa i de malestar personal.
3- Per últim, l’oci creatiu, no
rutinari, que ens ha de permetre moments de diversió.
En aquestes tres modalitats,
l’oci ha de permetre als infants
participar activament del seu
temps de lleure.
Plantegem dues dimensions
en la participació social dels
nens i nenes i dels adolescents
en la gestió i el desenvolupament del seu temps lliure:
1- En primer lloc, la participació en les activitats de temps
lliure a l’estiu ha de cobrir als
infants i joves la necessitat de
desenvolupar assemblees o
reunions on puguin proposar
les seves inquietuds i puguin
plantejar els seus dubtes, fa-

cilitant accions i moments de
diàleg i de desenvolupament
de noves accions conjuntes.
S’han de plantejar accions
que permetin la codecisió i la
possibilitat de desenvolupar
activitats conjuntes. Aquesta
forma de participació no ha
d’entendre’s com un element
d’improvització, sinó que ha
de ser un objectiu de l’entitat.
2- En segon lloc, la participació en la vida social de la co-

27 DE JUNY - 22 DE JULIOL (DE 9 A 17 H)

munitat. Els espais de temps
lliure han de permetre una
incorporació progressiva dels
nens i nenes en el seu entorn
social. Han de representar una
bona pràctica per a la participació dels infants en la vida
social.
Hem d’entendre el temps lliure com un espai on els nens i
nenes han de poder descansar,
divertir-se i créixer personalment.

DE P0 A 6è DE PRIMÀRIA

ESTIU 2016
PER A NENS I NENES DE 5 A 15 ANYS
DATES:
1a setmana del 27 de juny a l’1 de juliol
2a setmana del 4 al 8 de juliol
3a setmana de l’11 al 15 de juliol
4a setmana del 18 al 22 de juliol
5a setmana del 25 al 29 de juliol
HORARI:
de dilluns a divendres de 8.45h a 13.15h
INSTAL·LACIONS:
Camp de futbol La Sort, Piscina municipal i
Poliesportiu Mestre Vila Vell

Piscina cada dia
Treballs creatius (Atelier)
Balls, teatre i cançons
Deures d'estiu i... moltes activitats sorpresa!

INSCRIPCIONS:
Fins divendres 17 de juny (inscripcions fora de
termini, subjectes a disponibilitat)

Places limitades a partir de
75 participants per setmana

INFORMACIÓ i CONTACTE:
facebook.com/campusceodena campus@ceodena.cat
www.ceodena.cat
676 865 449 / 680 431 503

+ info 670 389 860
INTENSIUS ESTIU
Matrícula oberta pel curs 2016/2017
Inscripcions ara pel proper curs!!
ELISABET SEUBA

C/ Marià Cuiner, 40, 2n
IGUALADA
elisabetseuba@gmail.com
www.elisabetseuba.com

REUNIÓ INFORMATIVA
19 de maig a les 19 h.
MÉS INFO
938 03 38 66
www.montclar.org
secretaria@montclar.org
summer-montclar.indd 1

28/4/16 12:49
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L’Escola d’Estiu del Somiatruites,
un casal diferent entre fogons i gastronomia
La creativitat, el treball en equip i el menjar bé i sa, són els trets fonamentals
El restaurant Somiatruites d’Igualada programa l’Escola d’Estiu del Somiatruites, un espai on la creativitat, la gastronomia i el treball en equip és el pal de paller. Enguany, l’Escola d’Estiu del Somiatruites es durà terme en torns de setmanes durant tot el mes de juliol i la primera quinzena de setembre.
“Al Somiatruites som un cuiner i un arquitecte, dues professions on la creativitat és fonamental.
El cuiner arrisca amb noves receptes i combina de manera diferent aliments que té al seu abast”,
expliquen els germans David i Xavier Andrés, impulsors del projecte i asseguren que “per aconseguir ser uns somiatruites hem hagut de ser creatius imaginant un projecte, confeccionant els
plats, proposant formats gastronòmics diferents... i hem vist la importància del treball en equip
per aconseguir els nostres objectius”. Amb aquesta filosofia es va posar en marxa ara fa dos anys
l’Escola d’Estiu del Somiatruites.

Menjar bé i menjar sa
Una de les apostes de l’Escola és la de fomentar
la bona alimentació. “Si des de ben petits ens
atrevim a tastar nous gustos, a combinar-los i
a inventar-nos receptes, de ben segur que tindrem una dieta més saludable i equilibrada”, explica Laura Pallarols, coordinadora de l’Escola
d’Estiu del Somiatruites.
L’organització d’un dia a l’Escola del Somiatruites és ben senzilla: es treballa en equips de
màxim quatre persones, amb un monitor cada
dos grups i un de suport. A disposició dels participants, hi ha tres cuines i durant gran part del
matí es dissenya i es cuina el dinar que els nens
i nenes menjaran. Cada dia es treballen dos
grups d’aliments, així doncs abans d’engegar
fogons es coneixen els aliments i les seves propietats. Els reptes als quals els nous somiatruites
s’han d’enfrontar són, per exemple, cuinar per
25 persones, planificar un àpat, dissenyar un
dinar amb un pressupost limitat, o cuinar tres
plats en unes circumstàncies determinades.
Els divendres es prepara alguna activitat relacionada amb la gastronomia triada pels pro-

pis participants. Per exemple, l’any passat van
fer un concurs gastronòmic i van convidar als
pares, van anar al Mercat de la Masuca a oferir
tapes entre els comerciants i clients o van visitar la residència Pare Vilaseca i van cuinar amb
els avis. Enguany, hi ha previstes moltes d’altres
activitats i reptes que engrescaran als joves cuiners. A les tardes, aprofundeixen en la cuina de
rebosteria i troben temps per preparar, en assemblea, les activitats del divendres involucrant
els valors de l’autonomia i el diàleg. Altres dies,
s’aprèn a través del joc, es visiten espais locals
vinculats amb la gastronomia, sempre tenint en
compte el treball en equip, el respecte, la constància, la motivació, etc.
El preu de l’Escola d’Estiu per una setmana
única és de 130 € la setmana, dinar inclòs. Si
l’infant assisteix més setmanes el preu serà de
120 € la setmana. Les inscripcions es poden fer
a través del correu escola@somiatruites.eu especificant el nom del nen o nena, la seva edat i
les setmanes que vol apuntar-se.
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Casal esportiu a Infinit
S’acosta l’estiu i molts pares i
mares d’Igualada es troben amb
la dificultat de no poder compatibilitzar les obligacions laborals amb les vacances d’estiu
dels seus fills. Els més petits de
la casa han acabat l’escola i necessiten ocupar el temps lliure
divertint-se, jugant i gaudint de
l’estiu.
El passat 4 de maig el Complex
esportiu Municipal Infinit va
iniciar les inscripcions als casals
esportius 2016. Els casals esportius són una proposta d’oci, diversió i esport per a tots els nens
i nenes d’Iguala i rodalies.
Des del 27 de juny i tot el juliol
i des del 29 d’agost al 9 de setembre s’organitzen diferents
activitats i tallers, sortides a
la natura, i esport des de les 9
h del matí fins a les 14 h cada
dia, els nens/es podran gaudir
de l’aprenentatge de la natació
mitjançant una hora de curset
diària. Els casals esportius, estan
organitzats per edats i adequats
al curs escolar que imparteixen,

des de P3 a 6è de primària.
A més a més, també oferim algunes activitats esportives en
anglès, per tal que els nens i nenes practiquin l’idioma jugant i
integrant algunes expressions i
vocabulari en la seva vida quotidiana.
També s’ofereixen casals específics de pàdel a on els nens i joves
a partir de 7 anys podran gaudir
de l’aprenentatge, millora i perfeccionament d’aquest esport
combinat amb altres activitats
més lúdiques i piscina.
Per als nens, els casals esportius
d’Infinit, són una molt bona
oportunitat per desenvolupar
noves aptituds, creativitat i relació amb nous companys. Conviuen i comparteixen espais i participen de diferents activitats.
Neixen noves amistats i aprenen
a relacionar-se en un ambient
diferent de l’escolar, tenen noves experiències i vivències que
els ajudarà per al seu creixement
personal i aprenentatge.
Per als pares és una alternativa a

la problemàtica de la conciliació
familiar en els mesos d’estiu, on
moltes vegades es fa impossible
compatibilitzar l’horari laboral
amb les vacances escolars. A més
a més, cal tenir en compte que el
preu setmanal és molt atractiu i
assequible per a moltes famílies

Els casals esportius d’Infinit,
són per tant, una solució a gust
de pares i fills per passar un estiu ple de diversió, experiències,
noves amistats amb la seguretat
i tranquil·litat d’estar en bones
mans. Trobareu tota la informació a www.infinit.cat.

28

LA VEU

| COMARCA

Divendres, 6 de maig de 2016

Bombers de la Generalitat va organitzar una jornada
tècnica sobre accidents amb múltiples víctimes
en el transport col·lectiu al ParcMotor
Han participat unes 150 persones entre figurants
i operatius de Bombers de la Generalitat i Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, personal de
la Creu Roja, el SEM, els Mossos d’Esquadra, la
Policia Local i professionals de l’àmbit hospitalari
i del sector de l’automoció
CASTELLOLÍ / LA VEU

A

l Campus Motor de
Castellolí, la Regió
d’Emergències Metropolitana Sud dels Bombers
de la Generalitat i la Creu
Roja van organitzar, ara fa
uns dies, una jornada tècnica i operativa sobre accidents
amb múltiples víctimes en el
transport col·lectiu. A banda
dels operatius de bombers, en
aquesta jornada hi va participar també personal del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM), de la Creu Roja, dels
Mossos d’Esquadra, de la Policia Local, professionals de
l’àmbit hospitalari i del sector
de l’automoció. En total, així,
van assistir-hi 60 Bombers de
la Generalitat, una desena de

Bombers de l’Ajuntament de
Barcelona i una trentena d’observadors.
La jornada, que era prevista
dins del programa de formació dels Bombers des de principis d’any, va començar amb
tot un seguit de tallers, on els
participants van treballar diferents aspectes relacionats amb
les tasques operatives que requereix un accident de trànsit
amb múltiples víctimes, com
ara l’estabilització i l’elevació
posterior del vehicle sinistrat,
la gestió de l’espai interior, per
facilitar el treball dels equips
en el salvament de les víctimes; les maniobres amb les
eines de tall, el rescat en alçada
i la manipulació de ferits, entre d’altres.
A la tarda, es va realitzar un

El dia 16 d’abril
el Marçal
Boladeras Pasans
va celebrar el bateig
i el sant.
Els que t’estimem
et felicitem
per aquesta
bonica diada.

El simulacre va comptar amb la participació d’unes 150 persones. / LIDERA COMUNICACIÓ

exercici pràctic amb un autocar accidentat com a escenari
simulat on hi havia 45 figurants. En l’exercici, els equips
d’emergències van haver de
rescatar els ocupants de l’interior de l’autocar, donant-los
assistència sanitària, i evacuar-los a zona segura per ser
valorats pels serveis sanitaris. En el balanç final d’afectats hi va haver dues víctimes
mortals, 8 ferits molt greus, 6
ferits menys greus i 17 ferits
lleus. Els considerats ferits
més greus, van ser evacuats a
les instal·lacions de 4DHealth d’Igualada, des d’on es van
retransmetre en directe les
tasques d’atenció als ferits per
als participants de la jornada,
ubicats a Campus Motor.
Amb aquesta jornada, es van
posar a prova les maniobres
de rescat i l’operativitat de
tot el personal d’emergències

implicat en un accident amb
múltiples víctimes, amb l’objectiu de millorar i ampliar els
coneixements en aquest tipus
d’intervencions. La sessió va
comptar amb la col·laboració
d’AUTOREC, que va posar
a disposició dels Bombers el
vehicle amb què es va treballar; Transports Municipals de
Barcelona, que va facilitar els
dos autobusos d’on es va fer
l’excarceració de les víctimes,
i la Fundació RACC, que va
possibilitar el trasllat dels autobusos fins a les instal·lacions
de Campus Motor.
Un cop finalitzat l’exercici de
la tarda, a les mateixes instal·
lacions del Campus Motor,
els assistents van realitzar un
brifing per tal d’avaluar la jornada, on també va assistir el
director general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments, Juli Gendrau, acom-

panyat del subdirector general
operatiu dels Bombers de la
Generalitat, Albert Vilanova,
i del cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud,
Joan Rovira.
El director Gendrau, durant
l’acte de cloenda, va felicitar a les persones que van fer
possible la jornada formativa
d’avui i va agrair la col·laboració a tots els participants.
Així mateix, posava en valor la
tasca duta a terme pel centre
4DHealth, “les instal·lacions
del qual hem pogut conèixer
avui gràcies a la seva participació en la jornada”, deia.
Segons Gendrau, la jornada i,
en especial l’exercici de la tarda posava de relleu com d’importants són els materials i les
eines de què han de disposar
els Bombers de la Generalitat,
i recordava el ferm compromís
del Govern per millorar-les.

www.3x3disseny.com

fotomuntatges on-line, amb acabat professional
&

Vesteix i decora les habitacions, amb fotomuntatges divertits i originals.
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Montbui va celebrar una Fira de la multicultura i el comerç
amb èxit de visitants i un gran nombre d’activitats
MONTBUI / LA VEU

M

ontbui va organitzar durant el passat cap de setmana
una nova edició de la Fira de la
Multicultura i el Comerç, certamen que enguany commemorava els 20 anys de la seva
primera edició. La Fira va tenir
una afluencia molt important
de visitants especialment durant tota la jornada de dissabte i diumenge al matí. El fort i
fred vent va condicionar les activitats de diumenge a la tarda.
Les activitats de la Fira van començar divendres al vespre a
Mont-Àgora, amb la inauguració d’una exposició fotogràfica
i la projecció d’un video commemoratiu sobre els 20 anys
de la Fira de la Multicultura i
el Comerç. Tant en vídeo com
en imatges fotogràfiques es van
poder rememorar alguns dels
millors moments d’aquests 20
anys de fira a Montbui.
Dissabte al matí, malgrat la
fina pluja de primera hora, es
van poder celebrar totes les
activitats tal i com estava previst, a excepció dels Espectacles
Eqüestres, que es van dur a
terme finalment l’endemà diumenge.
El bulevard montbuienc es va
omplir d’ambient i paradetes,
amb el comerç i les entitats
del municipi, amb la primera
jornada de la Fira del Comerç
Montbui Vintage, que també
va comptar amb diferents artesans vinguts d’arreu. No hi
va faltar una Xocolotada per a
la mainada (a càrrec d’Òscar’s

Churreria i la col·laboració de
la Comissió de Festes Nucli
Urbà). També es va organitzar
un espai de jocs gegants per a
la mainada, una mostra d’arts
i oficis dels anys 80, un taller
infantil a càrrec de l’Associació Inama, cavallets de fira
amb tracció mecànica…Tant
el Boulevard com MontMercat
–amb l’habitual afluència de
compradors al mercat dels dissabtes- van mostrar un magnífic ambient. A tot això cal afegir
l’animació musical (amb la posada en funcionament del sistema de megafonia que uneix
l’Ajuntament
montbuienc,
amb el Boulevard, MontMercat i el Passeig Catalunya).
El dissabte a la tarda va arribar
el moment de la Cercavila, la
qual va anar a càrrec dels Tabals de l’Institut Montbui, els
gegants del barri de Sant Maure, els Gegants de La Tossa, els
Capgrossos de Montbui, Bofonet de Montbui, Banda de
Fàtima, Geganters i Grallers de
Vilanova del Camí i Colla Gegantera del Bisbalet.

A continuació, a la plaça de
l’Ajuntament, va donar inici
un seguit d’actuacions de diferents grups de ball. D’una banda el grup de “Zumba” d’Eva
Copoví. Tammateix van actuar
els diferents grups de sevillanes
de Cristina Morente; el grup
de balls orientals de Bollywood
Igualada i el grup de balls moderns de l’escola Garcia Lorca.
La jornada de dissabte va finalitzar amb una espectacular
Cercavila de Bous Foc, la qual
va anar a càrrec dels Dracs i
Diables de Montbui.
I diumenge, una nova jornada
plena d’activitats
Diumenge es va dur a terme la
segona jornada de la Fira del
Comerç Montbui Vintage”, enmig d’un ambient força fred i
ventós. El Bulevard va mantenir una gran presència de comerciants, artesans i entitats.
Molts dels visitants a la Fira
van aprofitar per comptar els
regals del Dia de la Mare en els
estants. També durant la matinal els visitants a la Fira van

poder veure les diferents paradetes del Mercat d’Antiquaris,
Brocanters i Col·leccionistes,
que es realitza cada primer
diumenge de mes en el Boulevard.
Aprofitant la jornada festiva es
va fer la 5ª Trobada de Cotxes
Clàssics, la qual va comptar
amb una cinquantena de vehicles. Els participants en aquesta
trobada van poder degustar un
esmorzar popular, van deixar
els seus vehicles a la pèrgola de
MontMercat i a mig matí van
sortir a realitzar una ruta amb
els diferents vehicles –cotxes i
motos- per la Conca d’Òdena.
També va tenir lloc un Acapte de Sang Extra, a la plaça de
l’Ajuntament. Una unitat mòbil del Banc de Sang va estar a
disposició dels donants montbuiencs per tal de contribuir a
millorar les reserves del Banc
de Sang.
I també durant el matí els més
menuts van poder gaudir amb
diferents activitats, com cavallets de fira amb tracció mecànica i un túnel d’activitats a

càrrec de MontSplai. Tammateix van continuar les exhibicions d’arts i oficis dels anys
80 i els oficis vinculats amb
la licoreria –tot rememorant
l’antiga activitat industrial de
La Vinícola-.
El matí de diumenge es va
completar, a l’esplanada a tocar
del Mercadona, on es van dur
a terme nombroses diferents
activitats relacionades amb els
cavalls i el món eqüestre (circuit d’obstacles, carrera de cintes, exhibicions de doma, etc.)
I el diumenge a la tarda va finalitzar la Fira de la Multicultura
i el Comerç amb la celebració
de la sisena Trobada de Cultura Popular i Tradicional de
l’Anoia. Malgrat el foro vent
i sensació de fred, centenars
de persones van aplegar-se a
la Plaça de l’Ajuntament per
veure les actuacions de la Colla
dels Falcons de Capellades, la
Casa de Andalucía de l’Anoia
(amb Sebastián Cano “El Taranto” i Evelyn), la Unió Cultural Extremenya Anoia i el Grup
de Sardanes de Montbui.

Cinemes Mont-Àgora participen a la Dissabte, jornada de
“Festa del cinema”
neteja del riu anoia
de cinema, amb la possibilitat Això farà que puguin tenir “Let’s clean up Europe”
de gaudir de pel·lícules d’es- un preu reduït per entrada
MONTBUI / LA VEU

C

inemes Mont-Àgora
prendran part durant
els propers dies 9, 10 i
11 de maig en una nova edició de la « Festa del Cinema »,
un esdeveniment organitzat
per la Confederació de Productors Audiovisuals d’Espanya (FAPAE), la Federació
de Distribuïdors de Cinema
(FEDICINE), la Federació de
Cinemes d’Espanya (FECE) i
l’Institut de les Ciències i les
Arts de l’Àudiovisual (ICAA).
L’objectiu de l’activitat és fomentar l’assistència a les sales

trena a preus molt econòmics
(2’9 euros per entrada).
Cinemes Mont-Àgora pren
part en aquesta iniciativa, que
es realitzarà els dies dilluns
9, dimarts 10 i dimecres 11
de maig, amb projeccions intersetmanals de cinema a un
preu de 2’9 euros. De la mateixa manera que en edicions
anteriors, els espectadors caldrà que s’acreditin primer a
la pàgina web HYPERLINK
“http://www.fiestadelcine.
com” www.fiestadelcine.com.

durant els tres dies que dura
aquesta promoció. Cal dir que
que els menors de 14 anys i els
majors de 60 no caldrà que
s’acreditin, i tindran directament les entrades al preu reduït establert.
Les pel·lícules que es podran
veure durant aquests dies
de “La Festa del Cinema” a
les dues sales de Cinemes
Mont-Àgora són “El libro de
la selva” (pel·lícula infantil),
la comèdia romàtica “Feliz día
de la madre” i el thriller d’acció “Toro”.

MONTBUI / LA VEU

El proper dissabte entre les
10 del matí i la 1 de la tarda tindrà lloc una trobada
de voluntaris per netejar
l’entorn montbuienc del
riu Anoia. L’activitat, organitzada per l’Àrea de Medi
Ambient, s’emmarca en la
jornada “Let’s Clean Up Europe”, una proposta que es
celebra a tot Europa i que
té com a objectiu recollir el

màxim volunt possible d’escombraries que malmeten el
medi ambient. A Montbui la
trobada es planteja com una
bona oportunitat per millorar la part montbuienca del
riu, en el tram comprès entre
el pont de Vista Alegre i el
pont gran. Es recomana que
els participants duguin roba
i calçat còmode i preferiblement impermeable, així com
guants de protecció, gorra,
crema solar i aigua.
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Castellolí celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major
CASTELLOLÍ / LA VEU

resistència BMX i obsequi als
nadons nascuts aquest darrer
any.
- tot seguit, homenatge al Sr
Joan Bisbal de cal Balegues.
- a dos quarts de 6 de la tarda
Futbol sala
- a les 8 del vespre a la Brillante, Gran concert de Festa Major amb el quartet vocal TNT,
finalista de la darrera edició de
l’Oh happy day, que oferiran
l’espectacle “Vaya show”.
- a dos quarts d’1 de la nit,
gran ball de Festa Major amb
l’orquestra La banda del doctor Paranoia.

Divendres 6
- A les 8 del vespre, presentació de la guia “Anoia, terra de
castells”, la importància del
castell de Castellolí al llarg del
temps. A càrrec de l’arqueòleg
Xavier Bermudez.
- A continuació, sopar popular de pa amb tomàquet.
- Després de sopar, Acústics a
l’Església Vella amb la Capella
de Música de la Tossa que presentaran “De ignoto cantu”.
Dissabte 11
- a les 10 del matí a la plaça del
poble, Xocolatada popular.
- a continuació, gimcana familiar des del poble fins el
castell.
- a les 12 del migdia al Castell
d’Aulí, espectacle de falconeria “Acariciando el aire”,

exhibició de rapinyaires.
- a la 1 del migdia a l’aparcament cal Balegues, V Trial social “Memorial miquel
Mabras”.
- a dos quarts de 3 de la tarda,

Estrena de la recreació
lliure del testimoni vital
de Guido d’Arezzo
CASTELLOLÍ / LA VEU

A

vui divendres tindrà
lloc l’estrena de la recreació lliure del testimoni vital de Guido d’Arezzo al
Segle XI. Serà a les 10 del vespre
a l’església vella de Sant Vicenç
de Castellolí, inclòs dins els actes de la Festa Major.
Es tracta d’una producció de la
Capella de Música de la Tossa
amb la direcció escènica d’Arnau Vinós, direcció Musical
de Frederic Prat i guió d’Isidre
Prat.
De Ignoto Cantu és una recre-

gran fideuada popular.
- A continuació, lliurament
de premis del trial social,

Diumenge 8
- a les 8 del matí, matines a
càrrec del grup de tabals i grallers Alzina Gran.

- a 3/4 d’11 del matí, inauguració del nou altar major,
obra de l’artista local Josep
Guixà.
- a les 11 del matí, missa de
Festa Major cantada per la
Coral d’Aulí.
Benedicció dels nous capgrossos.
- a les 12 del migdia, cercavila
popular
- a les 7 de la tarda a la Brilantes, Teatre. La companyia de
teatre Perehosta presenta “Tal
com sóc” de Pep Vila i Pere
Hosta.
- a 2/4 de 9 del vespre a la plaça de les Escoles
Ressopó al carrer.
- a 2/4 de 10 del vespre, espectacle de foc amb la colla de dibables Mal Llamp.

RESIDENCIAL
PASTEUR
FES LA TEVA RESERVA!

ació lliure de l’experiència vital
del monjo Guido d’Arezzo al
segle XI. Guido veia la necessitat
d’un mètode per a perfeccionar
el cant pla instaurat pel papa
Gregori I, el Gran, i recopilat al
segle IX, segons es diu, per Pau
el Diaca, autor de l’himne a sant
Joan Baptista que inspirà Guido per a donar nom a les notes
musicals.
Guido s’adreça al germà Miquel
en una carta per a fer-li veure
la oportunitat de millorar la
tècnica per a ser més eficients i
útils (labora) en la seva vocació
de pregària cantada (ora).

PROPERA CONSTRUCCIÓ DE CASES UNIFAMILIARS
A L’AV. DR. PASTEUR-SET CAMINS, D’IGUALADA

RENDA 2015
Rambla General Vives, 2
08700 IGUALADA
despatx@gestiorambla2.com
Tel 93 804 84 74

Plaça de la Creu, 2, Igualada
Tel. 93 803 43 40
www.finquesrambles.com

Segueix-nos a facebook
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Òdena va viure una participada
i exitosa Festa Major

Cap de setmana de Festa
Major a l’Espelt

ÒDENA / LA VEU

L’ESPELT / LA VEU

L

A

es diferents activitats,
de diferents temàtiques, que s’han celebrat
aquest passat cap de setmana
a Òdena, per celebrar la Festa
Major han tingut molt èxit,
amb assistència de públic a
totes.
L’inici va ser amb el toc de
campanes del campanar de
l’Església Sant Pere Apòstol. El
grup la Xaranga Ho Peta va ser
l’encarregat de fer la cercavila.
El mateix divendres 29 d’abril
al vespre va ser el torn i recuperació d’una activitat que no
es realitzava des de l’any 1999:
la Galeria odenenca.
Per cloure el primer dia de
festa: l’espectacle de varietats
de llum i color que es va fer al
Teatre Centre Unió Agrícola i
que va finalitzar a mitjanit.
Dissabte 30 d’abril va ser el
torn del teatre pels menuts am
l’espectacle “El llop ferotge” de
la companyia Príncep Totilau,
on pares i petits van gaudir-lo
a partir del punt del migdia.
I a la tarda va ser el torn dels
esports. A la nit, Ball amb l’orquestra Belle Epoque al Teatre
Centre Unió Agrícola. I al Parc
de la Font va haver-hi la disco
mòbil dins d’un iglú inflable.
I el tercer dia i darrer de la Festa Major d’Òdena es va celebrar l’1 de maig. Va ser un dia
intens amb activitats tan reconegudes com el 67è Gran Premi Cisclista d’Òdena, el 45è
Concurs de Colles Sardanistes
d’Òdena i el Ball de Crespelles.
Al matí va començar l’acte de
la proclamació de la pubilla
i hereu d’Òdena 2016. Diferents representants del món
del pubillatge d’arreu de Ca-

quest cap de setmana
l’Espelt està de Festa
major i s’han preparat
un seguit d’actes per a gaudir
de tots els gustos: teatre, ball,
música, esports, activitats per
als menuts, cercavila.

talunya van ser-hi presents al
Parc de la Font. També es va
fer la proclamació de les pubilletes i hereuets d’Òdena i de
l’Espelt: Ivette Ramon Medina
i Joan Gil Bernades, pubilleta
i hereuet d’Òdena, respectivament; la Jana Torné Serrano i
l’Andreu Regordosa Llamas,
pubilleta i fadrinet de l’Espelt,
respectivament; el Pol Martínez Amat, la Vinyet Aguilera
solé i el Víctor López Gallardo, el fadrí, la pubilla i l’hereu
d’Òdena, respectivament.
I a partir del migdia es va donar el tret de sortida al 45è
Concurs de Colles Sardanistes
d’Òdena, que va ser de Campionat de Caalunya Veterans
B, Territorial de les comarques
barcelonines i també hi van
participar-hi colles lliures. Hi
van participar un total de 23
colles de diferents comarques
de Catalunya.
I ja a la tarda, i en la recta final de la Festa, va ser el torn,
primer de la recollida de la
bandera del Ball de Crespelles, de la Cercavila i del Ball
de Crespelles que van ballar

gairebé 400 persones, entre
alumnes de l’Escola Castell
d’Òdena i pares, parents dels
menuts i altres. Aquesta activitat l’organitza l’Associació
de la Confraria del Roser del
Ball de Crespelles d’Òdena.
Enguany el Confrare d’Honor
o Major, que ha estat escollit
mitjançant el procés de la insaculació, ha estat en Francesc
Esteban i l’entitat de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Castell d’Òdena va passar
el relleu de la bandera del Ball
de Crespelles a l’Agrupació
de Defensa Forestal d’Òdena.
I després de les Crespelles el
grup la Xaranga Ho Peta va
cloure la Festa Major al mateix Parc de la Font amb el seu
animat repertori.

Divendres 6
- 21.30h Concurs de postres
Lloc : Sala del centre
- 22. 00h: Traca inici de festa i
Sardinada popular. Veredicte
del concurs de postres i lliurament de premis
Lloc: Sala del Centre
- 23.30h Pregó de festa Major
- 24.00h Karaoke amb Chillout i mojitos.
Lloc: Plaça del Centre.
Dissabte 7
- 10:00h 3x3 de bàsquet i futbol
12,00h Exposició de mobles

restaurats
- 14.30h : Arrossada popular,
amanida, arròs, vi i gelat
Lloc: Plaça del centre
- 17.00h: Animació infantil a
càrrec de “De Parranda”
Lloc: Sala del Centre
- 18.00h: Xocolatada popular
- 20.30h: Cercavila tradicional i espectacle de foc amb el
grup “Mal llamp”
- 23.00h: Teatre a càrrec del
grup l’Espantall
Diumenge 8
- 9.00h Campionat de petanca
- 12.00h: Ofici solemne
- 13.00h: Ballets a càrrec de
“Bitrac Dansa”
- 13,30h: Vermut
- 17.00h: Inflables per als més
menuts
- 17:15h Exhibició de country
- 19:30h: Ball de vetlla amb
l’orquestra Som-hi Band.
- 21:30h: Traca final de festa

Joan Tardà visita Òdena
demà dissabte
ÒDENA / LA VEU

Aquest dissabte, 7 de maig, el
portaveu d’ERC al Congrés
dels diputats de Madrid visitarà la comarca de l’Anoia
amb diferents actes destinats a
tot el conjunt de la ciutadania.
Així, a primera hora del matí,
Joan Tardà serà a Calaf en un
esmorzar-tertúlia, mentre que
a 2/4 de 13h anirà a Òdena.
En aquest cas, Tardà compartirà un vermut amb els veïns
odenencs i tothom qui vulgui assistir al Centre Cívic

del Barri Sant Pere i Pla de la
Masia (c/Unió, 2). El diputat
republicà conversarà sobre
el nou panorama d’eleccions
previstes per al mes de juny,
a més de comentar la realitat
catalana a Madrid, entre altres
temes d’actualitat, tant municipals com nacionals.
En aquest sentit, durant el
vermut es podrà conversar en
un to distès amb el portaveu
d’ERC a Madrid. Tardà, tancarà la jornada amb un dinar a
Igualada amb els companys de
les JERC Igualada-Anoia.
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L’Ajuntament de la Pobla convoca
una reunió per explicar l’error en el
càlcul de l’IBI 2016
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’equip de govern de
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha
convocat per avui divendres
6 de maig una xerrada per explicar l’error de càlcul que s’ha
produït en l’Impost de Béns
Immobles (IBI) 2016 i les solucions que hi ha. L’acte públic tindrà lloc a 2/4 de 8 del
vespre a l’Ateneu Gumersind
Bisbal.
La xerrada comptarà amb la
intervenció de l’alcalde poblatà, Santi Broch, i dels regidors
de l’equip de govern. A conti-

nuació, parlarà Joaquim Solé
Vilanova, economista igualadí, catedràtic de Finances Públiques i director del Màster
sobre Hisenda Autonòmica i
Local de la Universitat de Barcelona. La xerrada porta per
títol “L’IBI i els valors cadastrals. El seu comportament a
la Pobla de Claramunt”.
Segons explica l’equip de govern en un comunicat que
s’ha repartit a les llars poblatanes, “la decisió política que
vàrem prendre era que el rebut a pagar aquest 2016 fos un
10% inferior al del 2015. Però
una errada alhora d’aplicar la

fórmula que determina la base
liquidable d’aquest impost ha
resultat tot el contrari i l’ha fet
pujar”.
Davant la situació creada, “un
cop fetes totes les consultes i
propostes a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que
és qui gestiona els tributs de
l’Ajuntament, la resposta és
que l’única manera de retornar l’increment d’aquest any
2016 és compensant-lo amb
una reducció de la quota de
l’any 2017. L’Ajuntament no
pot abonar directament la diferència”.

Alumnes de l’escola Maria Borés visiten l’exposició “Les pedres insòlites”
LA POBLA DE C. / LA VEU

Els alumnes de cinquè i sisè
de l’escola Maria Borés de la
Pobla de Claramunt van visitar, el dilluns 25 d’abril al
matí, la mostra “Les pedres
insòlites” de la Sandra Morera. La col·lecció es va poder veure a la Sala Municipal
d’Exposicions poblatana del
17 d’abril a l’1 de maig.
En aquesta mostra es barrejaven dues arts: la pintura i
la fotografia. Les pedres pintades eren obra de la Sandra,
una noia que pateix paràlisi
cerebral, i l’autora de les fotografies era la seva mare,
l’Anna Vila. Precisament,
va ser ella qui va explicar
als estudiants, a través d’un
muntatge audiovisual, qui

és la Sandra i els va mostrar
com va confeccionar les seves obres.
Els nens i nenes van mostrar
un gran interès per la Sandra

Obres de manteniment
als vestidors de la
Piscina Municipal
LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt ha realitzat diverses obres de manteniment als
vestidors de la Piscina Municipal. L’actuació es va iniciar
a principi d’abril i la millora
principal que s’ha executat
ha consistit en la col·locació
d’unes rajoles antilliscants per
millorar la seguretat dels usu-

aris.
A més d’aquesta intervenció,
s’han canviat els sanitaris i les
aixetes, s’han tret uns envans
i uns esglaons que hi havia
per accedir als plats de dutxa i s’han arranjat les portes.
Aquestes actuacions han anat
a càrrec de les empreses poblatanes Construccions Isari
2000, Jordi Bartrolí Boada i
Fusteria Enric Argelich.

i la seva capacitat creadora i
van fer diverses preguntes.
La mostra la va organitzar
la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament.

Bona afluència de públic
a l’Aplec del Castell
LA POBLA DE C. / LA VEU

U

n any més, l’Aplec del
Castell de la Pobla de
Claramunt, el diumenge 1 de maig, va tenir una
molt bona afluència de públic.
Des de primera hora del matí
i fins al migdia, la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament va
programar diverses activitats,
com l’enlairament de globus a
favor de la Pau o una ballada
de sardanes.
A les 9 del matí un grup de
persones es van trobar a la
plaça de l’Ajuntament per pujar fins a la fortalesa seguint
l’itinerari de La Muntanya
dels Nens i amb l’acompanyament de música medieval. En
aquest recorregut, inaugurat
el 2014, enguany hi havia una
novetat que era un plafó amb
la fauna i els elements arqueològics que es poden trobar en
l’indret. Aquest itinerari va ser
una iniciativa ideada pels poblatans Pitus Robert i Judith
Gràcia, finançada per l’Ajuntament i amb la col·laboració
de l’escola Maria Borés.
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A dalt del castell, cap a les 9
del matí, l’Associació Cultural
Barrufet Roig va començar a
preparar l’esmorzar popular.
Van vendre uns 200 entrepans
i van oferir el servei de bar. El
sol va brillar en tot moment,
tot i que bona part del matí va
bufar el vent.
A 2/4 de 12, des del terrat de
la fortalesa, el pare Rigo Díaz
va beneir el terme. Un quart
d’hora més tard, i sota les notes de l’Himne de l’Alegria, un
grup de nens va tallar els fils
dels 300 globus blancs que es
van enlairar a favor de la Pau.
Tot seguit, a la plaça del castell,
la cobla Ciutat de Manresa va
oferir una ballada de sardanes.
Al llarg del matí, al pati exterior de la fortalesa, al costat
de la cisterna, qui ho va voler
va poder fer pràctiques de tir
amb arc. Aquesta activitat va
anar a càrrec de l’associació
Ad·Domine·Latere. A més de
totes aquestes activitats, la festa va estar animada amb un
grup de música medieval, que
va fer passar una bona estona
a petits i grans.
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Vilanova del Camí viurà Avui divendres es representa el conte
la primera Festa de
col·lectiu de les escoles vilanovines
l’Educació!
tres: la Martina, en Joanoi i Maragall han escrit la introVILANOVA DEL C. / LA VEU

L

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Plaça del Mercat de
Vilanova del Camí acollirà aquest dissabte 7
de maig la primera Festa de
l’Educació. Des de dos quarts
d’onze del matí i fins la una
del migdia, tots els infants i les
famílies de Vilanova podran
gaudir de la Festa de l’Educació, en una activitat organitzada pels centres educatius,
l’Ajuntament i Òmnium Cultural Anoia.
Els actes començaran a les
10:30h amb l’inici dels tallers
organitzats per les AMPA dels
centres educatius de Vilanova
del Camí. A les 11h del matí,
tindrà lloc dins l’extraordinari
espai de l’Iglú de vent, conta-contes a càrrec de Mònica
Torra. Mitja hora després, a
les 11.30h, es realitzarà una
foto gegant amb tots els presents i a càrrec del foògraf vi-

lanoví Luis Calle. Finalment, a
les 12h del migdia, es clourà la
jornada amb l’espectacle infantil Queviures, una botiga
on hi ha paperines d’animació, cançons d’oferta, assortit
variat de contes, diversió a pes,
danses 2x1 i jocs a granel, de la
companyia deParranda.
Durant tot el matí, també hi
hauran els jocs de gran format
Hola Watty! per conscienciar
sobre els bons hàbits energètics en l’àmbit domèstic, una
activitat per infants de 6 a 12
anys, gentilesa de la Diputació
de Barcelona. L’activitat serà
organitzada pels centres educatius de Vilanova del Camí
(Llar d’Infants la Baldufa, Llar
d’Infants El Molinet, Escola
Joan Maragall, Escola Marta
Mata, Escola Pompeu Fabra
i Institut Pla de les Moreres),
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova del Camí i
Òmnium Cultural Anoia.

La Policia Local posa en
marxa la patrulla amb
bicicleta
VILANOVA DEL C. / LA VEU

Des d’aquest dimecres, la Policia Local de Vilanova del Camí
ha posat en marxa el servei de
policia amb bicicleta que finalitzarà el dia 1 d’octubre.
De forma esporàdica i sempre que ho permeti el servei
en torns de treball diürns, dos
agents patrullaran amb bicicleta en comptes de vehicle
motoritzat. Controlaran principalment les zones del centre
de la població on la velocitat
està limitada a 30 quilòmetres
per hora.
Aquest servei té tres finalitats,
la primera és l’apropament de
la policia al ciutadà. L’inspec-

tor en cap, Marc Peña, afirma
que “és molt més accessible
un agent a peu o bicicleta que
en un vehicle patrulla”; en
segon lloc, l’estalvi de diners
en combustible i per últim,
la detecció d’infraccions i delictes, perquè un vehicle com
la bicicleta “silenciós” facilita
en algunes circumstàncies la
labor policial “ja que el soroll
del motor del vehicle patrulla
delata l’apropament al lloc on
s’està produint el fet delictiu”.
Aquesta actuació, diu, també respon “al compromís de
l’equip de govern de dotar la
ciutat de la major seguretat i
proximitat de la Policia Local
a la ciutadania”.

es tres escoles de Vilanova del Camí -Joan
Maragall, Marta Mata i
Pompeu Fabra- porten aquest
divendres a Can Papasseit la
representació del conte col·
lectiu que l’alumnat ha elaborat per sisena vegada consecutiva de manera conjunta. Des
del curs 2010-2011, per tant,
les tres escoles col·laboren en
aquest projecte que té, com a
principals objectius, el foment
de la lectura, la imaginació i la
creativitat.
Els personatges principals
d’aquest conte són sempre

en Pompei, amb un nom representatiu de cada centre.
Tot comença amb l’arribada
de la maleta viatgera a les escoles. Els alumnes de tercer
curs, introdueixen un objecte
o element per classe que després haurà de sortir al llarg de
la història. Els encarregats de
coordinar el treball són els tutors de referència de cada escola que des de començament
de curs posen fil a l’agulla a la
planificació per fases d’aquest
conte.
Els nens i nenes, doncs, tenen
un paper molt actiu i important. Aquest curs, des del Joan

ducció, des del Pompeu Fabra, el nus de la narració, i els
alumnes del Marta Mata han
estat els encarregats d’escriure
el final d’aquest conte comunitari.
Un dels temes centrals de la
història, un any més, han estat
les aventures i més concretament, aquest any, el món dels
viatges, és per això que el conte porta per títol “Un viatge
entre continents”.
Aquest divendres, a partir de
les 10 del matí el conte s’escenificarà a Can Papasseit, gràcies al treball de la contista Rosa
Maria Caballol.

Un programa d’actes cultural i social
convoca la gent gran del 9 al 15 de maig
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a gent gran de Vilanova
del Camí està citada a
compartir, un any més,
una setmana monogràfica
d’activitats. L’Associació de
Pensionistes i Jubilats de Vilanova del Camí ha preparat la
XVII Setmana de la Gent Gran
del 9 al 15 de maig. El programa d’actes, en la línia d’anys
anteriors, inclou una passejada, una excursió cultural i
diferents propostes lúdiques i
socials. Els actes més destacats
arribaran el cap de setmana
del 14 i 15 de maig.
El president de l’Associació
de Pensionistes i Jubilats, Isidre Solé, ha destacat especialment l’homenatge a la gent
gran, “l’acte, per mi”, diu,
“més emotiu de tota la setmana”. Enguany està dedicat
a les persones nascudes l’any
1929 i que per tant, compleixen 87 anys aquest 2016. Precisament l’Isidre Solé és una
de les persones que serà homenatjada en aquesta edició
i afirma que ho espera amb
candeletes, com totes les persones que participen, any rere
any, en aquest acte tan esperat
que celebren amb “els nervis i
la il·lusió dels nens”.
Solé ha destacat també la veterania del concurs d’arròs a
la cassola que compleix ja 37
edicions, i que per tant es feia
molt abans que es decidís tirar endavant la Setmana de la
Gent Gran com la coneixem

ara, l’any 2000. Solé feia una
crida a la participació en el
concurs, perquè creu que seria
una llàstima que es perdés la
tradició. Ha animat a la ciutadania i explica que donen
totes les facilitats per poder
cuinar la paella i posar a prova
les habilitats culinàries.
Una altra de les activitats per
a la qual feia una crida a la
participació és l’excursió cultural que es fa el dimecres 11
de maig; una visita guiada al
castell de Penyafort i als refugis antiaeris de la Guerra Civil.
Solé espera que la destinació
desperti interès i poder omplir almenys un autocar de 60
places.
El president es mostra preocupat per les obres del casal. Tot
i que té clar que les obres són
complicades i seran llargues,
espera que almenys es compleixi l’anunci fet per la regidora d’Urbanisme, Rosi Gra-

dos, i que es reprenguin amb
celeritat, perquè és vital per
a la dinamització del casal, ja
que actualment hi passa molt
poca gent. En aquest sentit, remarca que la remodelació del
centre no serà només important per a la gent gran, sinó per
a la ciutadania en general. Un
dels desitjos que espera veure complerts un cop les obres
estiguin enllestides, és que el
casal esdevingui un espai de
trobada obert a la ciutadania
i remarcava el valor d’acostar
la gent gran al jovent i la importància de poder compartir
i intercanviar experiències per
a l’enriquiment mutu.
Tant per a les inscripcions a la
passejada, a la sortida cultural
i al dinar de germanor s’ha de
tenir el corresponent tiquet i
que s’ha d’adquirir anticipadament, al Casal de la Gent
Gran (carrer Sant Josep, 36)
fins el dia 6 de maig.
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“La Bassa” de
Carme, 1915

A

questa fotografia correspon a l’indret de Carme
conegut com “La Bassa”. Actualment el Rec està entubat
i soterrat. Li varen donar a el nom de Bassa perquè
abans del anys 20 del segle passat, el Rec s’escampava
abans de caure al molí fariner que hi havia. L’any 60 ja estava
canalitzat. Aquí, aquells anys, s’hi muntava l’envelat de Festa Major,
i per fer-lo cobrien el Rec amb fustes. Actualment, aquest espai és
un aparcament de camions. Res es veu de l’aigua que passa per sota.
Arxiu Municipal de Carme.
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FiraVerd omplirà un any més Carme de plantes i flors
CARME / LA VEU

CIDES BOTÀNICS”
A les 11 del matí a l’Escorxador
- INAUGURACIÓ OFICIAL
A les 12 del migdia
- EXPOSICIÓ DE BONSAIS i
remodelació d’exemplars
- Analítica d’aigua i CAPTURA DE MACROINVERTEBRATS a càrrec de Prodema,
Associació de Defensa del
Medi Ambient
- ANELLAMENT CIENTÍFIC
D’OCELLS a càrrec de la Societat Catalana d’Anellament
- TALLER DE DESTIL·LACIÓ
PER ESSÈNCIES I AIGÜES
FLORALS
- DEMOSTRACIÓ D’ART
AMB MOTOSERRA
- Per als més petits:

C

arme està situat al bell
mig d’una vall amb
un clima benigne,
de temperatures suaus, amb
predomini del cultiu de cereals, horts a peu de riera i
amb ametllers i oliveres a redós d’antics marges de pedra
seca. L’aigua ha configurat
al llarg de la història, la seva
economia i el seu singular
paissatge. D’aquí Fira Verd,
una fira singular i única, on
el visitant pot gaudir d’una
àmplia oferta de flors, plantes, arbres i planters, on els
productesnaturals, ecològics
i de proximitat són els protagonistes.
Programa d’actes
- XERRADA “ELS INSECTI-

Passejades a cavall
Taller d’ornitologia
Taller de caixes niu
I hotels d’insectes
Tallers de manualitats
Maquillatge infantil
Jocs dinàmics

La flora apícola
Per afavorir la biodiversitat, al jardí, al patí o a la
terrassa una bona diversitat
de plantes és ideal. Aquesta

beneficia els invertebrats,
base de la dieta de tants i
tants animals. Per això, és
important procurar que

9a Mostra d’artesania i
d’antics oficis
Als carrers del nucli antic de
Carme podrà gaudir d’una
Mostra d’Artesania d’arreu
dels Països Catalans, on trobarà productes com mel, herbes remeieres, decoració amb
flors seques, plantes medicinals... A més, la Placeta de
l’Alegria acollirà l’exhibició
singular d’antics oficis que
tenen com a protagonistes
elements vegetals, la fusta o
fibres naturals i que enguany
estaran representats pels oficis d’espardenyer i cisteller.

TRANSPORTS PALET
PERE VENTURA PALET, S.L

PA, PASTISSOS i
CAFÈ DEGUSTACIÓ

.

C. Sant Martí, 12
Tel. 93 808 00 02 - Fax 93 808 04 06
08787 CARME (Barcelona)
transportspalet@gmail.com

C.Sant Martí, 6 · Tel. 93 808 00 75 · CARME

hi hagi plantes mel·líferes,
plantes que fan flors que
segreguen nèctar o originen
melat i que produeixen pol·
len aprofitable per insectes tan importants com les
abelles.
Aquestes plantes, com ara
l’heura, la sàlvia de flor
groga, la farigola i moltes
d’altres, a més dels diversos
usos que ofereixen, presenten un atractiu ornamental, són resistents, fàcils de
mantenir i, el que és més
important, contribueixen a
mantenir la riquesa la biodiversitat.
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Els mesos de maig i juny obrim els diumenges de 10.00 a 13.00h

Horaris: de dilluns a dissabte
Matí de 10.00 a 13.00 h
Tarda de 15.30 a 19.30 h
PER A MÉS INFORMACIÓ - 666 468 786 rosetjardins@rosetjardins.com
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Les sis tasques bàsiques en la jardineria
PLANTAR
• No plantis massa fort, dóna’ls espai a les plantes perquè
es desenvolupin bé d’acord a
la seva grandària.
• Excava forats amplis; treu totes les males herbes que puguis
i barreja la terra amb un abonament orgànic, per exemple,
fems, humus, compost, torba,
etc. En lloc de l’abonament
orgànic pots emprar adob
mineral (fertilitzant químic),
però només com a alternativa,
ja que és preferible el primer
en el moment de la plantació.
• En el cas dels arbres, no oblidis clavar i subjectar l’exemplar a un tutor ferm perquè es
mantingui vertical.
2. REGAR
• Per saber regar les plantes és
necessària molta observació i
aprendre dels errors.
• Durant el primer any des de
la plantació no descuidis el reg
perquè encara les arrels són
poc profundes.
• Rega al matí d’hora o al vespre, no amb el sol a magnificència.
• Aporta més aigua si la planta
està a ple sol o si està exposada
als vents.
• No mullis les flors perquè
durarien menys.
• Sempre és millor quedar-se
curt a passar-se.
3. ABONAR
• Tots els anys has d’aportar a
totes les teves plantes (arbres,
arbustos, rosers, flors, gespa,
etc.) algun tipus d’abonament.
• Pots abonar només a força
d’adobs orgànics, com fems,
humus, compost, humus de
cuc, guano, torba ..., però el
millor és utilitzar un adob orgànic combinat amb un abo-

nament mineral.
• L’abonament orgànic es fa
a l’hivern o tardor, estenent
a terra una capa de 2 o 3 cm
(si és guano, menys); després
s’enterra lleugerament amb
l’aixada. Un cop al mes o cada
dos mesos (a l’hivern, res), escampa un grapat de grànuls
de fertilitzants minerals convencionals a la base de les
plantes, per ex., Nitrophoska.
Si fas servir els anomenats fertilitzants d’alliberament lent,
els nutrients els deixa anar a
poc a poc, al llarg de 3 mesos
o més, i és suficient amb una
aplicació a la primavera i una
altra a la tardor en lloc d’una
mica cada mes.
• Es recomana afegir a la terra,
o polvoritzar sobre les fulles,
quelats de ferro i altres micronutrients per tal de preveure
la manca de Ferro i així tenir
fulles més verdes. Això fes-ho
un cop al mes.
• La gespa abona-la amb 3
aplicacions / any.
4. ELIMINAR MALES HERBES
• Si vols tenir un jardí lliure de
males herbes, pren nota dels

C
T
F
CP
P

següents consells:
• En massissos d’arbustos, rocalles, jardins de cactus, camins de grava, etc., abans de
plantar, col·loca una malla antiherbes. Sobre la malla s’estén
escorces de pi, xinesos o graves de colors per aconseguir
un acabat estètic.
• Una altra opció són els encoixinats o mulching. Consisteix a recobrir el terra al peu
de les plantes amb escorces de
pi, grava, palla, humus, torba,
humus, compost ... Molt eficaç
perquè no germinin llavors.
• Les Herbes Perennes com la
Grama, Juncia, Cañota, Corretjola, etc. són difícils d’eradicar perquè rebroten cop i un
altre. Si les arrenques a mà o
amb aixada, tenint constància,
s’aniran afeblint i cada vegada
sortiran menys sense necessitat de recórrer als herbicides
totals tipus Glifosat.
• Rega el dia abans de deshierbar perquè el terreny estigui
humit i així extreure les males
herbes amb més facilitat.

6. CONTROLAR PLAGUES I
MALALTIES
• Si cultives les teves plantes correctament, amb el seu
reg, el seu abonament, llum
suficient, etc., estaran fortes
i vigoroses i seran molt més
resistents als atacs de plagues
i malalties.
• Inspecciona amb freqüència
les fulles per descobrir la presència de paràsits o qualsevol
signe de malaltia. Com més
aviat els descobreixis, més fàcil
serà el seu control.
• Atenció a les plagues més
freqüents com són el pugó, la
Cotxinilla i la Mosca blanca.
• Si l’any anterior hi ha hagut
forts atacs d’alguna plaga o
fong, és lògic que torni a repetir-se, per tant, has de tractar
preventivament amb insecticides o fungicides.
• Tracta preventivament els rosers un cop al mes amb fungicida per evitar fongs com oïdi,
míldiu, Taca negra i Roya.
• La Papallona de l’Gerani cal
combatre-la fent pols cada 15
dies; es vegi símptoma o no.
• Captura a mà escarabats,
erugues, cucs, cargols, llimacs
... aquests últims a la nit després d’una pluja o reg.
• Pots fer servir Marietes per
controlar parcialment el pugó.
Recull totes les que vegis
(adults i larves), fica-en una
caixa i distribúyelas per les
plantes atacades de Pugó.
• Talla i crema les fulles que
hagin estat atacades per fongs.

5. PODAR
• Els arbres, arbusts, enfiladis-

Raval, 5
93 808 01 50
93 808 00 58
08787
Carme (BCN)

www.onduladoscarme.com
info@onduladoscarme.com

ses i rosers es poden a l’hivern,
però al llarg de l’any també
es poden, i es deuen, fer intervencions lleugeres per eliminar elements indesitjables
com ara:
- Branques seques, trencades,
malaltes.
- Branques que destorbin el
pas de persones.
- Branques que hagin crescut
molt (xucladors).
- Rebrots que hagin pogut
sorgir des de la mateixa arrel.
- Flors i fruits passats.
- Branques que hagin sortit
totalment verdes a les plantes
variegadas. Si no ho fas, anirà
perdent el variegado groc o
blanc de les fulles.
• Les tanques formals necessiten almenys 2 retallades a
l’any, però en climes més suaus, de tipus Mediterrani, seran necessaris entre 3 i 5 per
a mantenir-los perfectament
perfilats.
• Les Plantes Vivaces i de Temporada si estan llargarudes i
poc denses s’han de retallar
lleugerament les puntes dels
brots per provocar que es desenvolupin tiges laterals i fer
una mata més compacta i ramificada. Així donaran més
quantitat de flors.
• Orenga, Menta, Melissa, Lavanda, Farigola, Salvia, Santolina ... retalla-després de la
floració per provocar un nou
desenvolupament sa; si no, es
faran llenyoses.

TRANSPORTS

VAQUÉ, S.L.
Av. de Catalunya, 29 - Tel. 93 808 00 65
08787 CARME (Barcelona)
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La Fira de la Garlanda de Vallbona d’Anoia es renova
i incorpora un concurs popular de garlandes amb
el xef David Andrés presidint el jurat
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L

a Fira de la Garlanda
de Vallbona d’Anoia
presentarà nombroses
novetats respecte a edicions
anteriors. La primera d’elles
és que se celebrarà el dia 8
de maig, un cap de setmana
abans de les Festes del Roser.
La Fira de la Garlanda d’enguany comptarà amb una
quarantena de parades d’artesans, art i gastronomia que
s’ubicaran al carrer Major i
carrer Nou de la vila. La jornada que s’allargarà durant tot
el dia es complementarà amb
diverses activitats com una
mostra d’entitats de Vallbona
d’Anoia pels carrers del municipi, una trobada de puntaires
al carrer Cabanyal o l’espai
gastronòmic amb la degustació de la Vinyala de l’Anoia a
càrrec de la confraria de la Vinyala, al carrer nou.

Garlander d’Honor
Una altra de les novetats d’enguany és el nomenament d’un
Garlander d’Honor que presidirà el jurat del Concurs Popular de Garlandes. Aquesta
responsabilitat recau enguany
en el xef del restaurant Somiatruites d’Igualada i cap de cuina del restaurant Abac de Barcelona (2 estrelles Michelin),
David Andrés. Andrés també
va ser proclamat l’any passat
Millor xef jove d’Espanya i
Portugal al prestigiós certamen gastronòmic San Pellegrino Young Chef. La resta del
jurat estarà format per tres de
les quatre administradores de
les Festes del Roser: Mercè Junyent, Montserrat Pregonas i
Begoña Negueruela.
Concurs popular de Garlandes
L’altra novetat destacada de la
Fira de la Garlanda d’enguany
és el Concurs Popular de Gar-

landes. La Garlanda és un dolç
típic de Vallbona d’Anoia que
antigament s’utilitzava de
postres en motiu de les Festes
del Roser i que ja l’any passat
es va començar a recuperar en
alguns establiments de la vila.
Es tracta d’un dolç de la família dels tortells elaborat amb
sucre, ous, farina, oli d’oliva,
anís dolç, ametlles, avellanes,
llevat i diverses espècies.
Al concurs hi pot participar qualsevol persona tingui
l’edat que tingui i haurà de
presentar una garlanda d’uns
20 centímetres de diàmetre a
l’estand de la Fira de la Garlanda que s’ubicarà a la plaça
de l’Església el diumenge 8 de
maig entre les 11 i les 12 hores del matí; també s’haurà de
presentar un sobre tancat on
hi constarà el nom i cognoms
del participant, l’edat i el telèfon de contacte. El concurs
tindrà tres categories i tres
premis: la garlanda més bona,

la garlanda amb la recepta
més innovadora i la garlanda
amb millor presentació. Els
guanyadors que es donaran a
conèixer el mateix dia 8 a les
13 hores rebran un lot de productes de Vallbona i el barret
de cuiner d’honor. Tots els

participants seran obsequiats
amb un tiquet de degustació
de la vinyala i un diploma.
A partir de les 13 hores els visitants de la Fira podran fer
un tast de garlandes i de Vi de
Melis de Vallbona d’Anoia a la
plaça de l’Església.

L’experiència del
Els Falcons de Vallbona
PaleoTurisme al Mercat van actuar a Igualada
d’Escapades de BCN
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU
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HOSTALETS DE P. / LA VEU
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ls Hostalets de Pierola
és pioner en el desenvolupament d’experiències turístiques a l’entorn
de la paleontologia. El PaleoTurisme esdevé una proposta
innovadora que atrau a públic
divers i sobretot de caràcter
familiar.
Les
HYPERLINK “http://
hostaletspaleontologia.cat/ca/
paleorutes/” P@leo_rutes i el
HYPERLINK “http://hostaletspaleontologia.cat/ca/paleo-cap-de-setmana-paleontoleg/” P@leo_CapdeSetmana
conformem un conjunt d’activitats que conviden a viure
l’experiència paleontològica
dels Hostalets de Pierola a través de la divulgació científica,
la descoberta del territori i les
noves tecnologies.
L’Agència Catalana del Turisme ha valorat la proposta hostaletenca i per això ha
convidat el nostre municipi a
participar en el HYPERLINK
“http://escasateva.catalunya.

com/mercat-escapades/” Mercat d’Escapades, la trobada
anual de les propostes turístiques a Catalunya.
Els Hostalets de Pierola organitza el taller “Fem de Paleontòlegs!“. Els participants
recrearan el treball dels paleontòlegs per descobrir les
restes d’espècies enterrades
des de fa milions d’anys sota
terra i coneixeran les espècies
de primats i mamífers existents en l’època del Miocè
als Hostalets de Pierola. Serà
aquest diumenge de 17.00 a
19.00 hores al Passeig Lluís
Companys (Arc del Triomf)
de Barcelona.

l cap de setmana passat
els Falcons de Vallbona
d’Anoia van actuar en
el marc de la boda medieval organitzada per el Moli de la Fon
trobada, un restaurant de Santa
Margarida de Montbui.
L’acte va començar al voltant de
les 18:00 de la tarda a la plaça
de Cal Font d’Igualada, on amb
l’arribada dels nuvis es van realitzar figures que van deixar
sorpresos a tots els igualadins
que en aquell moment es trobaven al lloc. En aquesta part
es van poder veure per part dels
Falcons de Vallbona la serra de
4 puntes, l’escala caminada, els
avions de 4 i de 3, ventiladors i
ventalls, sèrie de pilars de 2 i de
3.
Un cop finalitzada aquesta primera part ens vam dirigir cap
el mateix restaurant on en breu
tindria lloc la boda medieval, en
arribar ven ser rebuts per tots
els convidats a la boda, vestits
per l’ocasió. En aquesta segona
part de l’actuació vam realitzar
la pira 4x4, la masia, l’avet de 6.
Tot seguit la colla va poder des-

fruitar d’un bon sopar al Moli
de la Font Trobada.
Festes del Roser!!
El pròxim cap de setmana i en
motiu de les festes del Roser de
Vallbona d’Anoia els Falcons
ens podreu trobar a la fira del
Roser amb la seva paradeta
per informació, el diumenge
podreu seguir-nos a l’actuació
desprès de l’ofici, on podreu
gaudir de les nostres figures.

Alerta!!! El dia 14 de maig
s’acosta i a Vallbona es farà grossa, s’acosta la Trobada Nacional
de Falcons!!! Totes les colles de
Catalunya faran un punt de trobada on mostraran les seves millors figures, escales de 11, pires
de 6x6, avions de 5 … figures
impressionants i la nostra colla…. Veniu i descobriu el gran
espectacle, al camp de futbol de
Vallbona d’Anoia a partir de les
17:00 us hi esperem a tots!!!
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Es redueix un 40% la
factura de telefonia de
l’Ajuntament capelladí

Capellades viurà aquest cap de
setmana el seu primer mercat/outlet
del paper i la impremta

CAPELLADES / LA VEU
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n aquest primer any de
gestió l’equip de govern
de Capellades ha aconseguit una reducció aproximada del 40% en la despesa
de telefonia corporativa de
veu, dades i mòbil.
Una de les tasques prioritàries que es va marcar el govern
VdC-CUP i ERC al començament de la legislatura va ser la
reestructuració tècnica, pendent des de novembre de l’any
2014. Calia redistribuir les
línies de veu, dades i mòbils a
diferents operadors del concurs de compra agregada de
telefonia de la Diputació de
Barcelona, on l’ Ajuntament
s’havia adherit l’any 2014. Un
cop finalitzat aquest procés
de reestructuració tècnic, s’ha
assolit l’objectiu de reduir
aquesta despesa avui per avui
important en telecomunicacions.
La reducció de la factura de
totes les línies instal·lades a
les dependències municipals
(Policia, Ajuntament, Jutjat de
Pau, Biblioteca, Cal Ponet, Espai Jove, Escola Bressol, Pisci-

na, Poliesportiu, Museu Moli
Paperer i Escola Marques de
la Pobla) i de les línies de telèfons mòbils corporatius, ha
passat d’una factura mensual de 2.240 euros a finals del
2014 a només 1.320 euros
el passat març. Així, aquests
920 euros mensuals d’estalvi,
extrapolats a un any, són uns
11.000 euros menys de despesa en telecomunicacions a
l’any.
El regidor de comunicació i
infraestructures
tecnològiques, Jaume Solé i Carol, ha
manifestat que “estic molt
agraït a cada responsable de
les diferents dependències
municipals per la seva paciència i col·laboració en tot
aquest procés de migració
d’operadors que s’ha realitzat
en un temps i formes correctes per no interrompre cap
servei. També vull agrair als
treballadors de cada departament el seu esforç en el dia
a dia per optimitzar les trucades corporatives que realitzen.
Si alliberem entre totes i tots
despesa corrent la corporació
podrà destinar aquest recursos a altres projectes a la vila”.

L’Ajuntament
continua amb la millora
de Casa Bas

una vessant de paper artesà que
permetrà comprar paper “coster” del Museu Molí Paperer de
Capellades; paper fet a mà del
Molin du Verger, a França; paper fet a mà de la cooperativa
de dones artesanes Zó Paper,
del Vietnam; paper fet a mà del
Nepal; papel picado de Puebla,
de Mèxic o Paper Amate de
San Pablito, també de Mèxic.
Tot això sense oblidar els tallers
i activitats que hi ha previstos
durant el dissabte i diumenge.
Així, dissabte a les 12 Dario
Zeruto farà el taller “Plegando
papel y aprendiendo geometria”. Diumenge, també a les 12,
Júlia Pelletier farà “Capturer
un jardin sur papier (frotage
amb paper)”. Finalment, tant
dissabte com diumenge tot el
dia es podrà fer un taller de paper fet a mà i pintar en paper,

S’inicia el procés de diagnosi per
elaborar el Pla Local de Joventut

CAPELLADES / LA VEU
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questes setmanes s’està duent a terme la
segona intervenció a
Casa Bas, que ha consistit en
el condicionament d’un dels
espais que hi ha, a banda de la
sala municipal d’exposicions.
Per solucionar els problemes d’humitat existents provinents del terra, s’ha fet un
aïllament del sòl i s’hi ha col·
locat una llosa de formigó.
D’altra banda, s’hi ha obert
una finestra i s’han redistribuït les reixes per tal de crear
ventilació creuada.
A aquestes millores, executades directament per l’Ajuntament, cal afegir la instal·lació
d’una nova línia elèctrica i
punts de llum, amb la qual
cosa la sala resta ja en condicions de ser utilitzada.

E

ls dies 7 i 8 de maig es
farà al Museu Molí Paperer de Capellades el
primer mercat/outlet del paper
i la impremta de Capellades on
es podrà comprar paper d’art i
gravat, paper consumible, papers del món, realitzar diversos
tallers o visitar el mateix Museu.
La proposta s’ha anomenat PaPerPaPer i està organitzada pel
Museu Molí Paperer de Capellades i l’Editorial Gustavo Gili,
amb el suport de l’Ajuntament
de Capellades, la Diputació de
Barcelona i el FAD.
En aquest espai es podrà d’una
banda fer compra de paper
industrial com ara l’stock de
paper procedent dels magatzems de l’Editorial Gustavo
Gili, utilitzat en “Las Estampas
de la Cometa”, edicions d’obra
gràfica original d’artistes com
Joan Miró, Eduardo Chillida
o Antoni Tàpies. També es podrà adquirir raimes de paper
DIN A4 i A3 i cartolines de
colors de l’empresa J. Vilaseca;
paper bíblia i papers especials
de l’empresa Miquel y Costas&Miquel S.A.; paper tissú,
mocadors de paper, tovalles de
paper de les empreses Dicepa
i Gomà-Camps o llibretes de
l’Espiral del paper.
D’altra banda també hi haurà

amb l’equip del Museu Molí
Paperer.
El diumenge, a les 11:30, és
previst fer una visita a la fàbrica de paper J. Vilaseca. Per
aquesta activitat i pels taller
cal inscripció presencial que es
farà els dies 7 i 8 a la recepció
del Museu.
Cal destacar que durant els
dos dies d’activitat el Parc de la
Bassa serà l’escenari d’espectacles, performances artístiques,
concerts, pícnic d’arròs paperer i altres sorpreses.
Tal i com ha valorat el regidor
de Cultura i Promoció, Àngel
Soteras, “és una gran iniciativa
a la qual volem donar continuïtat. Buscàvem crear un esdeveniment que no fos un de tants i
que tingués realment sentit ferlo a Capellades, però que alhora no fos estrictament local,
que tingués un abast molt més
ampli, i el paper és el fil conductor perfecte: enllaça amb la
nostra rica tradició paperera i
ens permet situar Capellades
en el mapa amb un mercat
d’abast universal. Aquest cap
de setmana tothom trobarà
activitats per passar una bona
estona, sí, però a més Capellades serà el paradís d’artistes,
artesans, estudiants d’arts plàstiques i interessats en el paper
d’arreu i des del dilluns serà,
encara més, un referent per a
tothom”.

CAPELLADES / LA VEU
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El regidor de Cultura, Àngel Soteras, es mostra satisfet
amb les accions dutes a terme:
“Acabem amb aquesta actuació la intervenció de l’estiu
passat, en què vam impermeabilitzar i enrajolar la coberta.
No només millorem la instal·
lació –que ja li tocava- sinó
que ens permet comptar amb
una sala més, ara sí en condicions, i redistribuir l’assignació d’espais a entitats amb més
racionalitat”.

l passat mes de març,
va iniciar-se el procés
de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut de
Capellades. Per poder redactar
aquest pla, cal estudiar quina
és la realitat dels i les joves
capelladines i quines són les
necessitats existents avui dia,
a partir de l’anàlisi de dades
quantitatives i qualitatives.
Des de la regidoria de Joventut, s’ha cregut important tenir en compte que per elaborar la diagnosi s’ha d’implicar
als agents que treballen directament amb els joves i, sobre
tot, cal tenir en compte l’opi-

nió i els diferents punts de
vista d’una part representativa
del jovent de la vila.
La primera acció que s’ha dut
a terme és una taula de discussió entre diferents persones que treballen directament
amb joves, des de tècnics fins
a professors de secundària. En
aquesta trobada, es va elaborar un llistat de tots els serveis
i accions que es duen a terme
a Capellades i comarca i es van
analitzar les mancances existents en matèria de joventut
que pateix la vila.
La segona acció, es va dur a
terme el passat divendres al
matí, i va comptar amb diversos joves de secundària de

l’Institut Molí de la Vila i el
Col·legi Mare del Diví Pastor,
que s’havien ofert a participar d’un taller. Aquest taller
dinamitzat pretenia escoltar
la veu d’aquests joves i detectar quines són les inquietuds,
propostes i necessitats entre
12 i 18 anys. L’experiència va
ser molt positiva ja que van ser
molt actius a l’hora de transmetre les seves inquietuds.
Durant les propereres setmanes, també s’està passant una
enquesta als diferents alumnes
de secundària, i s’organitzarà
una nova activitat amb joves
d’entre 18 i 30 anys amb la
mateixa finalitat d’analitzar la
realitat juvenil capelladina.
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Piera va viure, un any més les festes
del Sant Crist
PIERA / LA VEU

La delegada del Govern,
Laura Vilagrà, visita
Montmaneu i Pujalt

L

es festes del Sant Crist
van tenir com a jorna·
da central la Diada del
Sant Crist, el dijous 28 d’abril,
una jornada acompanyada de
pluja, que va acollir els actes
religiosos tradicionals (ofrena
floral, missa solemne i renova·
ció del vot de poble) i també
altres de caire lúdic i festiu,
com les sardanes, activitats
infantils, concert i ball amb
l’Orquestra Montgrins.
El divendres 29 es presentava
una nova associació de joves
de Piera, l’Eixam de Piera,
nascuda amb l’ànim d’orga·
nitzar activitats per al jovent
de la nostra Vila, i ho va fer
amb un sopar popular i un
concurs musical del qual va
resultar guanyador el grup pi·
erenc Gall Mut. D’altra banda.
i durant tot el dia i el dissabte,
es va celebrar el I Concurs de
balcons organitzat pels Di·
ables de Piera, amb el tema
l’Infern (veg. balcó guanyador
a la foto 12 ).
El dissabte 30 hi va haver di·
versos actes culturals i festius:
la XVII Trobada de puntaires
de Piera, la xerrada ‘El temps
està boig’, amb els meteorò·
legs Dani Ramírez, Roger Solé
i Lluís Obiols i moderada per
Piera TV, teatre amb la CIA
Fontmontina de Comèdia al
Foment amb l’obra Coi de
criatures, Correfoc i, seguida·
ment, Festa Flaix FM i els DJ’s

Visita de la delegada a Montmaneu / DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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pierencs Devotion Festival, que
enguany celebraven el 5è ani·
versari, i que van omplir a ves·
sar la pista del Gall Mullat.
40è Aplec de Mas Bonans
I per finalitzar les festes, l’Aplec
de Mas Bonans enguany va
celebrar el 40è aniversari coin·
cidint com sempre amb l’1 de
maig. Una trobada que va in·
cloure els actes tradicionals:

sortida a peu des de la Font del
Prat, missa a l’ermita, balla·
da doble de sardanes amb les
cobles Maricel i ILuro paella
popular, jocs de cucanya i una
altra ballada a la tarda, amb la
Cobla la Principal de Terrassa.
També hi va haver una expo·
sició de fotografies recollint
diversos moments dels 40 anys
d’història de l’Aplec.

La periodista i escriptora Elisenda
Roca serà a Piera dijous
PIERA / LA VEU
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ins el segon cicle del
7 d’experiències la
periodista i escrip·
tora Elisenda Roca serà a la
biblioteca pierenca el proper
dijous 12 de maig a les 19h.
La també escriptora parlarà
dels seus llibres de capçalera,
de la seva experiències lectora
i dels llibres que més l’han in·
fluenciat com a persona i com
a professional. També podrem
conèixer els detalls de les seves
obres més recents: Serem pa·
res!, Què puc menjar si estic
embarassada?, Joc de paraules
i M’expliques un conte?
Elisenda Roca és periodis·
ta i escriptora. Ha treballat

a delegada del Govern,
Laura Vilagrà, ha fet
dues visites institucio·
nals més a dos municipis ano·
iencs: Pujalt i Montmaneu.
A l’Ajuntament de Pujalt ha
estat rebuda per l’Alcalde,
Antoni de Solà i tots els regi·
dors del consistori. Ha signat
al Llibre d’honor i ha mantin·
gut una reunió de treball en la
qual s’han tractat diferents te·
mes relacionats amb el muni·
cipi. Entre d’altres s’ha tractat
la promoció turística que for·
ma part de les iniciatives en·
degades a nivell municipal. En
aquest sentit, i com a un dels
atractius dels que es disposa
s’ha parlat també de les instal·
lacions museïtzades del que va
ser el Camp d’Entrenament
del XVIII Cos de l’Exèrcit Po·
pular de la República a Pujalt.
Abans de marxar de Pujalt,
la delegada acompanyada per
l’Alcalde, Antoni de Solà i els
regidors han visitat la rehabi·
litació ja finalitzada d’alguns
espais i la que s’està duent a
terme en d’altres.
Durant la visita institucional a
Montmaneu va ser rebuda per
l’Alcalde Sr. Angel Farré i tots
els regidors. Durant l’entre·
vista es va parlar molt distesa

ment de tota la problemàtica
que afecta al municipi, com
són l’aigua, els camins, finan·
çament municipal i els nous
projectes de l’actual equip de
govern.
La Delegada del Govern es
va sorprendre gratament de
l’empenta i les ganes de mi·
llorar el municipi per l’actual
consistori i va animar-los per
tirar endavant tots els projec·
tes. Des de l’Ajuntament es va
transmetre a la Delegada del
Govern la importància que te
per aquests municipis més pe·
tits, aquestes visites, no massa
habituals.
Finalment, la delegada els ha
encoratjat a continuar enda·
vant alhora que ha pres nota
de les gestions que els Ajunta·
ments consideren necessàries.

Laura Vilagrà a Pujalt.

Noves propostes culturals a la Unió Calafina
CALAF / LA VEU

a nombrosos programes de
ràdio i televisió com Los se·
gundos cuentan a Antena 3,
Cifras y letras a TVE, Qui ho
diria a TV3 o La Tarda a BTV.
També ha dirigit teatre, Mis·
teriós assassinat a Manhattan
de Woody Allen, i ha rebut

nombrosos premis tant per la
seva feina a la ràdio com a la
televisió entre els quals desta·
quen el premi Ondas de Tele·
visió i l’Òmnium Cultural de
Ràdio.
L’acte serà presentat per Lucky
Albert de Piera Televisió.

Durant el mes de maig, la
Unió Calafina ha reforçat la
seva programació amb noves
propostes culturals per tal
d’atraure més públic a les ac·
tivitats que organitza. Aquest
és un dels objectius de la nova
junta directiva que vol que
aquesta entitat esdevingui una
eina important en el desenvo·

lupament festiu i cultural de
Calaf.
La primera de les novetats ar·
riba aquest proper 8 de maig.
Abans del tradicional ball de
diumenge, a les 18.30 hores, hi
haurà una exhibició de tango
a càrrec de l’escola barceloni·
na Milonga del Mar. A més,
els assistents podran aprendre
a ballar tango.
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Les empreses de Calaf podran
contractar un mínim de vuit aturats
gràcies a un nou pla d’ocupació
CALAF / LA VEU

L

a Junta de Govern de
l’Ajuntament de Calaf, celebrada aquest
dilluns 2 de maig, ha aprovat
les bases de la convocatòria
d’ajuts per a empreses del municipi, o que estiguin ubicades
en poblacions de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, que
contractin persones de més de
45 anys, empadronades a Calaf i que estiguin a l’atur. La
finalitat és estimular la creació
i formació de llocs de treball
i contribuir a reduir la taxa
d’atur al municipi. És la primera vegada que el consistori
calafí destina part de la subvenció per a plans d’ocupació
de la Diputació de Barcelona a
empreses privades.
En concret, hi aporta el 40%
de l’ajut de l’ens provincial.
Això representa un total de
18.095,25 euros que serviran
per subvencionar part de la
contractació laboral d’un mínim de 8 persones, si aquesta
fos a jornada complerta, i per
un període màxim de sis mesos. En aquest cas, per a cada
treballador l’Ajuntament de
Calaf destinaria 400 euros
mensuals. L’import de la subvenció es reduiria proporcionalment si la contractació no

fos per al 100% de la jornada.
Les empreses de Calaf podran
adherir-se a aquesta convocatòria d’ajuts, que properament
sortirà publicada al Butlletí
Oficial de la Província (BOP),
fins al 30 de novembre o fins a
esgotar els ajuts.
Cal tenir present que, segons
les darreres dades del Centre
de Recursos per a l’Ocupació
(CRO), la taxa d’atur a Calaf
se situa al 16,58%, el que representa que al municipi hi
ha 272 persones aturades. En
el cas de les persones majors
de 45 anys aquesta taxa està
per sobre, situant-se al 19,1%,
amb 131 persones sense feina.
Això és gairebé la meitat dels
aturats que hi ha a Calaf.
Més contractacions
A través del 60% restant de
l’ajut de la Diputació de Barcelona per a aquest pla d’ocupació, que és de 43.824,70
euros, l’Ajuntament de Calaf
contractarà, durant sis mesos,
tres persones més que estiguin
a l’atur. Dues d’elles faran
tasques pròpies de la brigada
municipal.
La tercera persona s’encarregarà de donar compliment
a la Llei de 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència,
accés a la informació́ pública

E

nguany arribem a la
VIIIa edició del Mercat
d’Època de Santa Coloma de Queralt, que se celebrarà els dies 14 i 15 de maig, i en
un ànim d’emprendre una línia de millora i ampliació de la
Fira s’hi afegeix “SOM TERRA
DE PATRIMONI”, una jornada dedicada a la mostra del patrimoni històric i cultural de la
nostra vila.
Santa Coloma gaudeix d’una
riquesa monumental digna
de ser visitada i, per això, s’ha
preparat una ruta a peu que
vol ser ben diferent a les que
s’ofereixen habitualment, la
Transermites 2016, que s’estrena amb la voluntat d’oferir
una passejada tranquil·la d’uns
10 quilòmetres amb parades

breus en cada una de les esglesioles i ermites que ofereix
l’entorn natural de la nostra
població: l’ermita de Bell-lloc
serà la primera parada i continuarem cap a Figuerola, Sant
Gallard, sant Esteve del Ferriols, la capelleta de sant Magí,
per acabar al cor de la vila, a
santa Magdalena. Allí oferirem
un bon esmorzar de botifarra
a la brasa, tant per als caminaires com per als visitants.
A la vila s’oferirà un ampli
Mercat d’època de productes locals i forans que quedarà reforçat amb una jornada
de portes obertes del castell i
l’església, visites guiades, degustació del nostre conegut
“romesco colomí”, exposicions, una trobada de puntaires,
exhibició de vehicles clàssics,
sardanes, espectacles infantils,

Els Prats de Rei, darrer
municipi implicat en
“Anoia, terra de castells”

i bon govern a través del web
oficial de l’Ajuntament de Calaf i del Portal de Transparència
Tothom qui estigui interessat
en aquesta convocatòria ha
d’estar inscrit a l’atur i a la
borsa de treball del CRO, on
poden ampliar la informació
referent a aquesta convocatòria.
Més acords de la Junta de Govern
En l’àmbit de la promoció
econòmica i l’ocupació, la
Junta de Govern també va a
provar l’adhesió al nou protocol de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc)
de la Diputació de Barcelona.
A banda, va aprovar l’adjudicació del manteniment i
altres serveis vinculats de la
piscina d’estiu a l’empresa
Aquasos Serveis Integrals per
un import de 21.699,72 (IVA
inclòs). Havent analitzat les
quatre ofertes presentades, la
d’aquesta empresa era la més
econòmica i la que s’ajustava
millor als requeriments del
consistori.
Finalment, va donar el vistiplau a diferents permisos
d’obra major i la proposta de
conveni de col·laboració amb
la Coral Ressons.

Un nou enfoc més ampli per al mercat
d’època de Santa Coloma de Queralt
STA. COLOMA DE Q. / LA VEU
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balls tradicionals...Per acabar
amb un dinar popular que
clourà amb música i glossa,
tot en el marc de la Plaça de
l’església.
També en aquesta edició ens
hem llençat a iniciar una
Mostra turística de pobles del
nostre entorn que fora de les
grans plataformes de la difusió fan una gran tasca per fer
arribar a possibles visitants
el seu potencial en restauració, allotjament, activitats...
Els nostres municipis són rics
en bellesa natural i històrica
però de sempre ens ha faltat, i
continua essent així, una bona
campanya de promoció turística.
Esperem que l’oferta sigui,
doncs, prou atractiva per a
tothom i us animem a visitar-nos.

ELS PRATS DE REI / LA VEU

E

ls Prats de Rei, és el
darrer municipi que
s’ha sumat al projecte
turístic “Anoia, terra de castells”, una iniciativa de l’ens
comarcal que promociona la
comarca a través de la posada
en valor del patrimoni arquitectònic que suposen aquestes
fortaleses.
Així, el Consell Comarcal de
l’Anoia ha signat un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament dels Prats de Rei, per a
desenvolupar conjuntament el
projecte turístic “Anoia, terra
de castells”, juntament amb els
altres municipis implicats.
Els 16 municipis que fins avui

dia s’han sumat al projecte
són: Sant Martí de Tous, Santa
Margarida de Montbui, Castellolí, Piera, Santa Maria de
Miralles, Òdena, Veciana, La
Torre de Claramunt, La Pobla
de Claramunt, Castellfollit de
Riubregós, Jorba, La Llacuna,
Rubió, Cabrera d’Anoia, Bellprat, Igualada i Els Prats de Rei.
Formar part d’aquest projecte
permet als ajuntaments crear
i desenvolupar conjuntament
un producte turístic propi del
territori. Gràcies a les accions d’informació i difusió del
projecte s’espera augmentar
el nombre de visitants, amb la
conseqüent dinamització econòmica del municipi que això
suposa.

Joan Tardà visita Calaf
en un esmorzar-tertúlia
CALAF / LA VEU

E

l diputat al Congreso
de Madrid serà el proper dissabte 7 de maig
a Calaf, en un esmorzar-tertúlia obert a tothom.
Joan Tardà visitarà el municipi de l’Alta Anoia per parlar de l’actualitat a la capital
de l’estat, en previsió d’unes
noves eleccions al Congreso
de los Diputados, a més de
reflexionar sobre el procés
català vist de des Madrid i
la situació en què es troba la
creació d’estructures d’estat
catalanes.
Aquesta visita es farà en el
marc de la Federació Comarcal d’Esquerra Anoia,
que treballa amb l’objectiu
d’obrir el partit als ciutadans

i fer-lo més proper, per tal de
crear un debat constructiu,
a través de líders com Joan
Tardà.
L’esmorzar serà a la Cuina
del Mercat de Calaf, a les
9.30h del matí. Per assistir-hi
cal fer reserva trucant al
653901395; hi haurà places
limitades.
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L’IHC s’assegura la permanència i lluitarà
ara per tornar a la propera CERS
HOQUEI / IHC BLOCAT

L

’IHC, amb l’empat de
dissabte passat a Vic
(4-4), s’ha assegurat la
permanència a l’OK Lliga i es
jugarà, en les últimes cinc jornades, un lloc a la propera edició de la Copa CERS. Puntuar
en una pista com l’Olímpic,
davant d’un equip treballat i
talentós com el Vic, és sempre
motiu de celebració. El problema és quan a falta de 37 segons estàs guanyant i amb un
gol molt protestat (per bola
alta) acabes perdent dos punts
més que guanyar-ne un.
Ruben Fernàndez i Marc Soler van protagonitzar el pitjor
arbitratge de la temporada. El
penal de l’1 a 2 (clarament fora
de l’àrea), 2 targetes blaves no
assenyalades, una si mostrada
al Ton (per teatre “del bueno”
de Font) i el gol d’altura del 4
a 4 són prou arguments com
per definir la seva actuació
d’escandalosa.
Ni això, ni la recompensa mi-

L’Igualada va treure un bon empat de l’Olímpic de Vic. / D. FIGUERAS

grada, poden tapar el partidàs,
especialment en defensa, que
van fer els arlequinats. Sempre
per davant, manant en el marcador, i en el joc, i complint al
100% les consignes de la banqueta… Un partit complert
que li va donar a l’IHC el punt
35 i la permanència matemàtica després de la derrota del
Shum a Cerceda.
L’IHC va començar magníficament el partit. Manant i do-

minant. Ton Baliu va avançar
als arlequinats amb un costa-a-costa. El capità va robar
una bola a la frontal de l’àrea
pròpia i va córrer pista fins a
trobar l’altra, encarar al porter
i batre’l amb un tir creuat a
mitja alçada.
Baliu també va intervenir en el
0-2. Un remat seu des de mitja
pista la va desviar a la xarxa un
oportú Pol Galbas. El Vic només va poder reduir diferènci-

es dels del punt de penal (en la
primera errada garrafal de la
parella arbitral).
Només arrencar la segona
meitat Casas va empatar pel
Vic amb un remat des de la
frontal de l’àrea. Per sort Met
Emmascarat es va inventar
un gol impossible en el servei
d’un booling i l’IHC va recuperar el domini. Va estar, però,
per massa poca estona per
que només un minut després
Christian va encertar a rematar dins un passi des de darrera de la porteria.
Amb el 3 a 3 es va arribar als
últims instants del partit. Tot
podia passar i tot era possible.
I la seqüència va estar taquicàrdica.
-A falta de 3 minuts l’Elagi va
aturar la FD per 10 faltes.
- 30 segons després Roger Bars
defineix una contra perfecta al
primer pal, superant Grau per
dalt… un autèntic golàs que
donava 3 punts.
– A falta d’1 minut i 39 segons
Molas va tenir la FD de 10 i no
la va poder aprofitar.

El juvenil A, segon al Campionat de Catalunya
El Juvenil A de l’Igualada HC
ha finalitzat en segona posició el Campionat de Catalunya Juvenil d’hoquei patins,
celebrat aquest cap de setmana a Mollerussa. L’equip
igualadí va perdre la final per
4 gols a 2, contra el Vendrell,
en un pavelló ple de gom a
gom.
Gràcies a disputar aquesta
final del campionat català, el
conjunt entrenat per Francesc Fernández s’ha classificat per disputar el Campionat d’Espanya Juvenil, que es
celebrarà a La Corunya del
13 al 15 de maig.
Feia sis anys que un equip
de l’IHC no jugava la final
del campionat. Va ser al 2010
quan aquest mateix equip,
llavors benjamí, va guanyar
aquesta competició disputa-

– I just amb només 37 segons
per jugar el Vic (que havia
tret el porter per intentar el
miracle) aconsegueix l’empat
en una bola penjada a l’àrea,
molt protestada pels igualadins que la consideren alta.
Tot i l’enuig majúscul dels
arlequinats el gol pujava al
marcador i l’IHC se’n tornava
d’Osona amb només un punt.
El proper partit de l’IHC serà
demà dissabte, a les Comes,
davant el Liceo de La Corunya, en una jornada en la qual
el Barça possiblement es proclamarà ja campió.
VIC 4 (1/3) Grau, Bancells
(1), Mia, Christian (1) i Presas, equip inicial. Font, Casas
(1) i Burgaya (1).
IHC CALAF GRUP 4 (2/2)
Elagi Deitg, Ton Baliu (1), Roger Bars (1), Sergi Pla i Met
Molas (1), equip inicial. Nil
Garreta i Pol Galbas (1).
GOLS: 0-1 Ton (m 5.06), 0-2
Galbas (m 12.30), 1-2 Bancells penal (m 16.06). SEGONA
PART. 2-2 Casas (m 3.50), 2-3
Molas (m 7.25), 3-3 Christian
(m 8.26), 3-4 Bars (m 22.30),
4-4 Burgaya (m 24.23).
Més info a ihc.blog.cat

OK Lliga
Jornada 26
CE Moritz Vendrell - FC Barcelona
Club Patí Vic - Igualada Calaf
Coinasa Liceo HC - Noia Freixenet
Reus Deportiu - Calafell Tot l’Any
ICG Software Lleida - Lloret
Enrile PAS Alcoi - CP Vilafranca
CH Caldes Recam Laser - CP Voltregà
Hockey Cerceda - Shum

da al Pavelló de Les Comes
d’Igualada.
També cal destacar que feia
dotze anys que un equip arlequinat no participava en el
campionat espanyol. L’any

2004, l’Igualada va ser campió d’Espanya infantil amb
un equip on hi jugava un
jove Ton Baliu, entrenat pel
mateix Francesc Fernández.
Aquest cap de setmana tam-

bé es va disputar el Campionat de Catalunya Aleví, a
Cambrils. L’Aleví A de l’IHC,
entrenat per Joan Antoni
González “Pirri”, va aconseguir el setè lloc.

			
PT.
1. FC Barcelona
70
2. Coinasa Liceo
59
3. Club Patí Vic
58
4. Moritz Vendrell 44
5. Reus Deportiu 44
6. Noia Freixenet 37
7. Voltregà
35
8. Igualada Calaf
35
9. Caldes Laser
34
10. Vilafranca
32
11. Hockey Cerceda 31
12. ICG Lleida
28
13. Lloret
26
14. Shum
21
15. Enrile Alcoi
19
16. Calafell
17
LLIGA EUROPEA

pj g
26 23
26 19
26 18
26 13
26 13
26 10
26 11
26 11
26 10
25 8
26 9
26 8
26 8
26 5
25 5
26 5
CERS

e
1
2
4
5
5
7
2
2
4
8
4
4
2
6
4
2

3-6
4-4
6-0
7-0
4-2
ajr.
3-2
5-4

p gf gc
2 137 54
5 133 70
4 104 60
8 108 94
8 101 83
9 85 96
13 82 83
13 76 83
12 70 91
9 70 70
13 78 111
14 74 98
16 68 100
15 83 102
16 66 97
19 69 112
DESCENS

Jornada 27
Shum-Moritz Vendrell
FC Barcelona-Vic
dia 7, 20.30 h
Igualada Calaf-Liceo
Noia Freixenet-Reus Deportiu
Calafell-ICG Lleida
Lloret-Enrile Alcoi
Vilafranca-Caldes Laser
Voltregà-Cerceda

MAESTRO CADI

GRAN VIDENTE AFRICANO CON RAPIDEZ,
EFICACIA Y GARANTIA

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

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

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

Experiencia en todos los campos de la alta magia.
Soluciona cualquier tipo de problemas por difícil
que sea, protección contra el mal, enfermedades
crónicas, conocedor de los secretos y todos los
casos difíciles, como depresión, amarres, negocios,
quitar hechizos, recuperar parejas, encontrar
trabajo, atrae personas queridas, limpiezas, quitar
mal de ojo, quitar mala suerte, romper ligadura,
impotencia sexual, ayuda para exámens y suerte.
RESULTADO GARANTIZADO 100% EN POCO
TIEMPO
Si quieres conseguir una nueva vida LLÁMAME

Tel. 674 60 44 32
IGUALADA
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Membrado i Vilamala guanyadors del 18è Ral·li Ciutat d’Igualada
amb destacat protagonisme de Miquel Prat i Dani Montaner
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

U

n any més es va disputar el Ral·li Ciutat
d’Igualada, puntuable pel Campionat de Catalunya, Open i Copes de Regularitat. Cinc eren els trams
cronometrats previst per a
disputar dues vegades; Orpí,
la Llacuna, Sant Jaume de
Montagut, Santa Perpètua i
Savallà.
Trams tots ells amb la presència de molts aficionats en
aquest ral·li amb una organització excel·lent de Moto
Club Igualada i en el que van
ser 66 els equips participants,
d’arreu de Catalunya i entre
els qui havia forces equips de
MCI. La Rambla igualadina
va ser l’escenari de la sortida
i arribada del ral·li així com
l’avinguda Catalunya la seu
del parc d’assistència
Josep Bassols i David Usón
amb el Fiat Punto Proto van
fer de cotxe “0” en aquest ral·li
en el que el principal patrocinador va ser el prestigiós Garatge Montserrat, instal·laci-

ons en les que ja el divendres
hi van haver les verificacions
administratives i tècniques i
també el llarg del dissabte va
ser la base del ral·li.
El ral·li va ser guanyat per Josep Maria Membrado copilotat per Jordi Vilamala amb
Ford Fiesta R5. El grans protagonistes però del ral·li van
ser l’equip de MCI format
per Miquel Prat i Dani Montaner de MCI amb Mitsubishi Colt Proto amb el que van
fer autèntiques meravelles en
els trams amb uns cronos formidables que els va portar a
liderar el ral·li fins penúltim
disputat, però va ser un palier
que va provocar el seu abandonament, en un ral.li que
van fer el millor crono en cinc
trams per tan sols tres els guanyadors. Ja és mala sort doncs
tenir que abandonar en el darrer tram dels disputats quan
tot feia pensar que serien els
merescuts vencedors.
Pel que fa als altres equips
de MCI classificats, els tres
primers a la general absoluta foren David Abad/Marcel

Josep Basols i David Usón amb el Fiat Punto Proto acompanyats d’Enric Ruiz President de MCI.

Prat i Montaner amb les seves respectives filles Mar i Isis.

Membrado i Vilamala guanyadors del 18è Ral.li Ciutat d’Igualada.

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

Abad-BMW M3 M30- en el
lloc 15è i primers de grup 1
i classe 1, en el 17è lloc Joan
Morros/Carles Planell-VW
Golf GTI segons de grup 1 i

classe 1, el tercer equip de MCI
foren Toni Prat, el pare de Miquel Prat, copilotat per la seva
filla Janet Prat-Citroën Saxo
VTS- en el 18è lloc i segons

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

del grup A i cinquens de classe
6. A l’Open, triomf de Mario
Acosta/Jonatan Gonzalez de
MCI amb Citroën Saxo VTS i
el també equip de MCI format
per Àngel Bonavida/Anna Tallada-Citroën Saxo VTS- es
classificaren en el quart lloc.
A la classificació de Regularitat, dotzè lloc de Joan Miquel
Sanchez/Joan Font-VW Golf
GTI i primers de classe H1 i
tretzena posició de Joan Salinas/Joan Codinachs-Seat 124
FU- segons de classe H1.
AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA

MAR C E L C LARAM U N T
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

BUSCA

CAPTADOR- VENEDOR
Condicions
econòmiques a convenir

Tel. 662 578 698
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Remuntada del CFI per seguir
amb opcions d’ascens
FUTBOL / REDACCIÓ

P

artit complicat el que
havien d’afrontar el
passat cap de setmana els homes d’Edu Berrocal
contra un Amposta amb la
necessitat de sumar punts, donada la seva situació classificatòria. Però un partit vibrant
amb una gran remuntada dels
blaus va tornar a donar la victòria las igualadins, que segueixen invictes a Les Comes.
L’inici del partit feia preveure
el pitjor, ja que al minut 21 del
partit el resultat era de 0-2 a
favor de l’Amposta, amb doblet de Josep Becerra en dos
contraatacs molt ben portats
pels visitants.
Però la reacció del CFI no es
va fer esperar i Eric aconse-

guia retallar distàncies al minut 23, amb una gran jugada
individual. Pocs minuts després Bernat Benito aconseguia
l’empat i permetia arribar
al descans amb el marcador
igualat.
La segona part va ser de total
domini local i els blaus van
aconseguir plasmar la superioritat amb un gol d’Eric al
minut 58, a través d’una falta
directa. Pocs minuts després,
Joan Redondo donava la tranquil·litat als locals aconseguint
el 4-2 definitiu després d’un
gran tir des de fora l’àrea.
L’ascens segueix sent difícil, ja
que l’Igualada es manté en 5a
posició i tots els equips que estan per sobre han guanyat els
seus partits excepte el líder, el
Castelldefels. Els homes d’Edu

Resultats dels equips

Berrocal mantenen els 4 punts
de desavantatge respecte al Vilanova i la Geltrú que jugaria
ara mateix la promoció d’ascens a tercera.
CFI: Yannick, Bernat Sansa-

no, Martí Lliró (Ton Casas),
Bacha, Baraldés, Fran (David
Pacheco), Martí Just (Joan
Redondo), Eloi (Nuno), Bernat Benito, Eric i Oscar (Totti).

Tres punts més per al CFI femení
LEVANTE LAS PLANAS, 0 –
C.F. IGUALADA, 1
Nova victòria del primer equip
femení davant el Levante Las
Planas després d’assegurar-se
la permanència un any més a
Segona Nacional, i a falta només d’un partit per acabar la
temporada. Amb moltes baixes a les files d’ambdós equips,
el partit de diumenge no va
ser especialment treballat, ja
que els dos conjunts van sortir a jugar sense pressió. Aviat
es va veure que el primer que
marqués s’enduria els tres
punts a casa, i així va ser, tot
i que no es va resoldre fins a
l’últim minut del partit.

Les locals van intentar dominar el joc, mentre l’Igualada
esperava la seva oportunitat
en els contracops. Durant la
primera part, però, no hi va

haver cap xut destacable que
pogués inquietar a cap de les
dues porteres.
A la segona part, el Levante
va pressionar més durant una

bona estona, per intentar decantar el partit cap a la seva
banda, però qui va estrenar el
marcador van ser les visitants.
En l’únic córner que va tenir
l’Igualada, la Queralt, des de
l’àrea petita, va pentinar la pilota al fons de la xarxa quan
només faltava un minut per
acabar el partit.
C.F. IGUALADA: Noelia Garcia, Elena Alert (Janet Mendoza 46’), Araceli Barroso, Queralt Gómez, Carla Navarro,
Anna Bernadí, Jèssica Pablos
(Núria Miquel 66’), Míriam
Solies, Pilar Puig (Ainoa Carrillo 80’), Marta Sáez (Esther
Soler 46’), Marina Salanova.

El Prebenjamí A es proclama campió de lliga
ÒDENA 1-3 CF IGUALADA
El Prebenjamí A arribava líder a l’última jornada de lliga,
amb tan sols 2 punts d’avantatge respecte el segon classificat, l’Hostalets de Pierola.
L’equip es desplaçava aquest
cap de setmana al sempre
complicat camp de l’Òdena,
sabent que l’empat els era suficient per proclamar-se campions de lliga.
Tot i així, els blaus van sortir
sense especular, amb una gran
intensitat en el joc, i això els va
permetre avançar-se ben aviat
amb un xut de Sergio. Malgrat l’avantatge, els igualadins
van seguir atacant per evitar

la reacció dels odenencs, tot i
que cap de les jugades no es va
materialitzar i es va arribar al
descans amb el 0-1.
A la represa, els locals van pres-

sionar més i el joc es va igualar, sense haver-hi ocasions
clares per cap dels dos equips.
Però, a falta de 10 minuts pel
final, els blaus van trenar una

gran jugada d’equip que Aitor va transformar en el 0-2,
un resultat que feia calmar el
partit i permetia als igualadins
tornar a dominar en el joc.
Els últims minuts encara van
ser productius i l’Igualada va
marcar el tercer en una jugada
ràpida. Però els locals no van
defallir en l’ intent i, en l’últim
minut, van poder marcar el
gol de l’honor, de penal.
Amb el 1-3 final al marcador,
el Prebenjamí A es va proclamar campió de la lliga, una
fita aconseguida gràcies al treball i a la constància de tots
els jugadors i entrenadors i
l’inestimable recolzament de
l’afició.

1R EQUIP M.
1R EQUIP FEM.
JUVENIL A
JUVENIL B
CADET A
CADET B
CADET C
INFANTIL A
INFANTIL B
INFANTIL C
INFANTIL D
ALEVÍ A
ALEVÍ B
ALEVÍ C
ALEVÍ D
ALEVÍ E
ALEVÍ F
ALEVÍ G
BENJAMÍ A
BENJAMÍ B
BENJAMÍ C
BENJAMÍ D
BENJAMÍ E
BENJAMÍ F
BENJAMÍ G
BENJAMÍ H
PREBENJAMÍ A
PREBENJAMÍ B
PREBENJAMÍ C
JUV- CADET F.
CAD-INF FEM.
AL-BE-PBEN F.A
AL-BE-PBEN F.B

CF IGUALADA
LEVANTE PL. “A”
CF IGUALADA
POBLA CL. CF “A”
MASQUEFA FC “A”
CF IGUALADA
CAPELLADES “A”
ST JOAN D. “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CAPELLADES “A”
CF IGUALADA
BARCELONA “C”
MANRESA CE “B”
G. MANRESA “D”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
ANOIA CE “B”
CF IGUALADA
B. TERLENKA “A”
CF IGUALADA
PRAT AE “A”
CF IGUALADA
MASQUEFA FC “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
ODENA CE “A”
HOSTALETS “B”
CALAF UD “A”
CF IGUALADA
LA ROCA BB “A”
FONTSANTA “A”
CF IGUALADA

AMPOSTA CF “A”
4-2
CF IGUALADA
0-1
ST JOAN DESPÍ “B” 4-2
CF IGUALADA
2-3
CF IGUALADA
0-11
PB VALLIRANA “A” 2-2
CF IGUALADA
3-1
CF IGUALADA
0-3
CAN VIDALET “B” 3-1
MATADEPERA “A” 3-0
CF IGUALADA
0-5
ESPANYOL RCD “B” 4-1
CF IGUALADA
3-3
CF IGUALADA
4-1
CF IGUALADA
4-3
VILADECANS “D” 9-1
MOLINS REI “A”
2-5
CF IGUALADA
7-1
L’HOSPITALET “A” 2-1
CF IGUALADA
3-1
TERRASSA 2010 “A” 6-1
CF IGUALADA
4-1
VILANOVA G. “A” 1-4
CF IGUALADA
4-1
SAN MAURO “B”
0-0
ST ANDREU B. “C” 5-6
CF IGUALADA
1-3
CF IGUALADA
2-3
CF IGUALADA
0-4
SANTFELIUENC “A” 9-0
CF IGUALADA
4-3
CF IGUALADA
4-5
MOLINS REI CF “A” 2-2

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 30
Torredembarra
1 - 1 Reddis
Vista Alegre
4 - 0 Terrassa
Rapitenca
0 - 1 Vilaseca
Viladecans
1 - 2 Vilanova Geltru
Lleida Esportiu
2 - 2 Castelldefels
Sant Ildefons
0 - 3 Santboià
Suburense
4 - 0 El Catllar
Igualada
4 - 2 Amposta
Balaguer
4 - 1 Jesus y Maria
			
PT. g e p gf gc
1 Castelldefels
61 19 4 7 63 33
2 Vilanova Geltrú 58 17 7 6 60 33
3 Santboià
58 16 10 4 67 25
4 Balaguer
57 17 6 7 50 29
5 Igualada
54 15 9 6 57 34
6 Suburense
51 14 9 7 57 42
7 Lleida Esportiu 51 15 6 9 56 36
8 Jesus y Maria
48 14 6 10 49 33
9 Vista Alegre
47 12 11 7 57 45
10 Sant Ildefons
44 13 5 12 62 41
11 Vilaseca
42 11 9 10 33 30
12 Rapitenca
38 11 5 14 48 48
13 Viladecans
33 8 9 13 41 59
14 Terrassa
33 7 12 11 26 45
15 Reddis
26 7 5 18 28 56
16 Amposta
24 7 3 20 43 70
17 Torredembarra 16 3 7 20 31 67
18 El Catllar
3 1 3 26 19 121
Jornada 31
Reddis-Sant Ildefons
Terrassa-Torredembarra
Santboià-Rapitenca
Castelldefels-Suburense
dia 8, 12 h
El Catllar-Igualada		
Vilaseca-Lleida Esportiu
Amposta-Balaguer
Vilanova Geltrú-Vista Alegre
Jesús y Maria-Viladecans

futbol 2A NACIONAL F.
Jornada 25
Son Sardina
Cerdanyola
Seagull
Levante LP
RCD Espanyol
Sant Gabriel
Pallejà
			
1 FC Barcelona
2 Seagull
3 Levante LP
4 L´Estartit
5 Europa
6 Igualada
7 Son Sardina
8 Sant Gabriel
9 RCD Espanyol
10 AEM Lleida
11 Pallejà
12 Cerdanyola
13 Blava La Roca
14 Collerense B

3-0
6-1
1-1
0-1
2-3
2-1
1-2
PT.
69
61
51
47
39
37
34
31
30
30
28
17
16
5

Collerense B
Blava La Roca
FC Barcelona
Igualada
Europa
AEM Lleida
L´Estartit
g e p gf
22 3 0 101
20 1 4 56
15 6 4 75
15 2 8 60
12 3 10 40
11 4 10 40
9 7 9 50
8 7 10 41
8 6 11 34
8 6 11 42
7 7 11 26
4 5 16 31
5 1 19 29
1 2 22 9

Jornada 26 i última
Blava Roca-Espanyol
Igualada-Cerdanyola
Collerense B-Levante LP
Barcelona-Son Sardina
L’Estartit-Seagull
AEM Lleida-Pallejà
Europa-St. Gabriel

gc
10
25
31
49
41
40
55
52
38
49
47
61
67
69

dia 14, 18.30 h
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L’Òdena, a un pas de la
salvació a 2a Catalana
FUTBOL / MARIA SAYAVERA

B

ona jornada per als
equips del CE Òdena,
amb una victòria del
masculí amateur, que aconsegueixen tres punts que l’apropen a la salvació, i un empat
de femení amateur.
CF Vallirana 0 – 2 CE Òdena
Partit en què els dos equips
necessitaven els tres punts.
Durant la primera part no es
va veure un clar dominador
del joc, tot i que l’Òdena intentava jugar millor la pilota i tenir la iniciativa, mirant
d’aprofitar els errors defensius
del rival, però arribant al descans amb empat a zero. A la
segona part, els canvis de jugadors varen ser el punt clau
del partit, avançant la posició
d’Ivan Cierco i augmentant les
opcions d’arribar a la porteria
rival; així arribava el primer
gol amb una bona passada de
Xavi Valls cap a Cierco, que
obria la llauna. L’Òdena va
gaudir d’alguna altra ocasió,
tot i que l’equip es va replegar
mirant de minimitzar els atacs
rivals. Ja al final, el mateix Cierco feia el segon gol, amb una
jugada d’estratègia. Tres punts
importants, que els apropen a
la salvació.

Òdena: Sillero; Hervilla, Berenguer, Pajares (González,
46’), Garcia (Hernàndez, 46’);
Domènech (Gregorio, 81’),
Castellano, Milan (Biosca, 61’);
Cierco (Hernández, 83’), Valls i
Álvarez (Magdaleno, 73’).
Gols: 1 – 0 Cierco (48’); 2 – 0
Cierco (70’).
Altres resultats del club:
Prebenjamí A
Òdena 1 – 3 CF Igualada
Prebenjamí B
St Sadurní Atl- 3 - 1 Òdena
Benjamí A
Ribes 0 – 3 Òdena
Benjamí B
Òdena 2 – 7 CF Hostalets
Benjamí C
Sant Vicenç 6 – 5 CE Òdena
Aleví A
Òdena 10 – 2 Hortonenc
Aleví B
Òdena 2 – 7 Sant Sadurní
Aleví C
Jorba 5 – 1 CE Òdena
Aleví-Infantil Femení
Cambrils 4 – 2 CE Òdena
Infantil A
Santa Coloma 0 – 3 Òdena
Infantil B
Òdena 1 – 0 FC Hortonenc
Juvenil
Òdena 5 – 2 Base Olèrdola
Femení Amateur
CE Òdena 1 – 1 UE Guineueta

futbol 2A CATALANA G3

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 30
Moja
1 - 1 Unif. Bellvitge
Fontsanta
3 - 2 Marianao Poblet
Vallirana
0 - 2 Òdena
Gornal
3 - 0 Can Vidalet
Espluguenc
2 - 4 Vilafranca At.
Olímpic
3 - 0 Torrelles
Begues
2 - 1 Junior
Sant Joan D.
1 - 1 Prat B
San Mauro
1 - 1 Sant Cugat
			
PT. g e p gf gc
1 Sant Cugat
59 17 8 5 57 28
2 Sant Joan D.
51 12 15 2 50 37
3 Espluguenc
51 15 6 9 51 44
49 14 7 9 52 41
4 Junior
48 15 3 12 52 39
5 Olímpic
48 14 6 10 63 46
6 Moja
46 13 7 10 52 45
7 Can Vidalet
8 Marianao Poblet 43 11 10 9 32 27
9 Gornal
41 12 5 13 48 49
10 San Mauro
39 10 9 11 40 44
11 Vilafranca At.
38 11 5 14 39 47
12 Unif. Bellvitge 36 8 12 10 33 36
13 Fontsanta
36 9 9 12 38 49
14 Prat B
34 8 10 12 48 53
15 Begues
34 9 7 14 39 53
16 Òdena
34 10 4 16 45 65
17 Vallirana
30 8 6 16 34 49
18 Torrelles
24 7 3 19 25 46
Jornada 31
Òdena-St. Joan Despí
dia 7, 16 h
Vilafranca At.-Begues
Marianao P.-Espluguenc
Torrelles-Moja
Unif. Bellvitge-Gornal
Can Vidalet-Fontsanta
Junior-Vallirana
dia 7, 19.45 h
Prat B-San Mauro
St. Cugat-Olímpic

Jornada 30
Olivella
1-4
Sant Cugat S.
6-0
Montserrat
3-0
Cubelles
1-3
Riudebitlles
0-1
Piera
1-1
La Munia
4-2
Anoia
1-1
Martorell B
8-0
			
PT. g
1 Montserrat
71 23
2 Martorell B
67 21
3 Sitges
67 21
4 Calaf
64 19
5 Cubelles
53 17
6 La Munia
52 16
7 Martinenca
51 14
8 Piera
47 14
9 Les Roquetes
43 12
10 Olivella
36 10
11 Carme
33 10
12 Anoia
32 9
13 Sant Pere M.
30 7
14 Sant Cugat S. 29 8
15 Riudebitlles
29 7
16 La Granada
25 7
17 Castellví
17 4
18 Fàtima
15 4
Jornada 31
Sitges-La Múnia
Castellví-Anoia
Carme-Montserrat
La Granada-Piera
Martinenca-Martorell B
St. Pere M.-Olivella
Les Roquetes-St. Cugat S.
Fàtima-Riudebitlles
Calaf-Cubelles

classes de

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

AULA42

626082108

Les Roquetes
Fatima
La Granada
Carme
Martinenca
Sitges
Sant Pere M.
Calaf
Castellví M.
e p
gf gc
2 5 98 35
4 5 94 30
4 5 76 33
7 4 79 46
2 10 73 50
4 10 73 48
9 7 66 49
5 11 68 62
7 11 65 56
6 14 47 62
3 17 52 79
5 15 43 69
9 14 53 67
5 17 39 69
8 15 39 59
4 19 40 74
5 21 42 85
3 23 31 105
dia 7, 17 h
dia 8, 12 h
dia 8, 12 h

dia 8, 17 h
dia 8, 17 h
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L’Hostalets, campió del grup setè de 4a
i ascens a Tercera Catalana

Equip i afició de l’’Hostalets, celebrant el títol i l’ascens al camp del Capellades. / PACO DÍAZ

FUTBOL / LA VEU

A

mb la seva victòria al
camp del Capellades
per 3-5, l’Hostalets de

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 28
Montserrat B
Jorba
La Torre Cl.
Sant Esteve B
Rebrot
Calaf B
Capellades
La Pobla Cl.

2-1
2-2
1-2
1-2
0-5
1-3
3-5
4-2

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

PT.
68
62
57
55
55
54
48
45
42
38
24
20
18
18
16
9

Cabrera
San Mauro B
Mediona
Ateneu PBI
Masquefa
La Paz
Hostalets
Tous

g
21
19
16
17
17
17
14
14
12
11
6
5
5
5
4
2

Jornada 29
La Paz-Torre Cl.
Capellades-Cabrera
Ateneu PBI-Calaf B
San Mauro B-Pobla Clar.
Mediona-Rebrot
Hostalets-Sant Esteve B
Masquefa-Jorba
Tous-Montserrat

e
5
5
9
4
4
3
6
3
6
5
6
5
3
3
4
3

p gf gc
2 104 29
4 117 31
3 84 43
7 77 37
7 72 44
8 83 35
8 49 47
11 87 60
9 56 48
11 71 70
16 42 73
18 39 118
20 25 88
19 35 80
20 28 91
22 22 97

dia 7, 13.30 h
dia 7, 16 h
dia 7, 16 h
dia 7, 16.30 h
dia 7, 17 h
dia 7, 18 h
dia 8, 12 h
dia 8, 16.30 h

Pierola s’ha assegurat el primer lloc de la classificació del
grup setè de la Quarta Catalana i, per tant, l’esperat ascens
a Tercera Catalana. Era d’esperar que, tard o d’hora, l’equip
pierolenc assoliria el títol,
després de fer una campanya
magnífica.
De moment, tot i quedar dues
jornades per acabar, l’Hostalets suma 21 victòries, cinc

Hoquei Nacional Catalana

Hoquei OK Lliga Fem.
Jornada 24
CP Las Rozas - Santa Maria del Pilar
AQUA Igualada - Sferic Terrassa
Citylift Girona CH - Hostelcur Gijón
Medicare Mataró - Bigues i Riells
Generali Palau - Alcorcón CAT’s Best
CP Vilanova - Maheco Cerdanyola
CP Voltregà - CP Manlleu
			
PT.
1. Voltregà
61
2. Hostelcur Gijón 55
3. Manlleu
55
4. Generali Palau 52
5. Medicare Mataró 37
6. Vilanova
35
7. Las Rozas
35
8. Alcorcón
32
9. Sferic Terrassa 30
10. Bigues i Riells 27
11. Cerdanyola
26
12. Igualada
23
13. Citylift Girona 13
14. Sta Maria Pilar 1

pj.
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
24
24
24

g
20
17
17
16
12
10
9
10
9
8
8
7
3
0

e
1
4
4
4
1
5
8
2
3
3
2
2
4
1

empats i només dues derrotes.
A sis punts de diferència se situa el Masquefa, que té moltes
opcions de jugar la promoció
d’ascens, si bé també opcions
el San Mauro B. L’any vinent,
doncs, sembla que podrem
veure un derbi apassionant:
Hostalets-Piera, doncs els pierencs tenen assegurada la
permanència al grup 12è de
Tercera Catalana.

0-0
5-3
0-8
2-1
4-1
3-2
2-1

p gf gc
2 104 33
3 104 48
3 76 38
4 69 36
11 50 63
9 85 74
7 43 48
12 46 48
12 63 58
13 40 59
15 44 59
15 62 85
17 41 88
23 22 112

Jornada 27
Cambrils CH - HP Tona
6-9
CP Masquefa - CH Caldes Laser B
4-4
HC Alpicat - CP Taradell
4-0
Congrés - Noia Freixenet B
5-4
Folgueroles - HC Sant Just
5-8
Himel Capellades HC - HC Ripoll
3-6
Roda de Ter - GEiEG
2-3
Hoquei Olot B-Sensible (Descansa)
			
PT. pj. g e p gf gc
1. Alpicat
58 25 18 4 3 132 84
2. GEiEG
56 25 17 5 3 87 63
3. Tona
54 26 17 3 6 129 105
4. Taradell
46 25 15 1 9 104 71
5. Capellades
43 25 13 4 8 107 102
6. Congrés
39 25 11 6 8 99 85
7. Noia Freixenet B 38 25 11 5 9 127 111
8. Sant Just
37 25 10 7 8 97 89
9. Caldes Laser B 29 25 8 5 12 93 100
10. Folgueroles
28 25 8 4 13 85 103
11. Ripoll
26 25 7 5 13 91 106
12. Masquefa
25 25 6 7 12 88 98
13. Hoquei Olot B 24 24 6 6 12 81 96
14. Roda de Ter
14 26 4 2 20 89 142
15. Cambrils
13 25 3 4 18 80 134

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

surtdecasa.cat/centre

Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!
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Resultats de pàdel dels
Li tocarà remuntada al CH Igualada
equips de l’Esquaix IGD
HANDBOL / TON CASELLAS

E
a tu Davant Rebeca Manchón/
Natàlia Font però van caure
3-6, 4-6. Les igualadines van
empatar gràcies a la convincent de Joana Calvet/Encarna
Delgado 6-3, 6-2 davant Mercè Clarà/Sílvia Puig. Però Sílvia Farrés/Encarna Valdés no
van poder fer res caient en dos
sets amb la parella Núria Carmona/Eva Salcedo.
Lliga comarcal de veterans.
Victòria a domicili 1-2 al
CUBE de Manresa. L’equip
de veterans manté el segon
lloc còmodament però el títol
s’escapa cap a Sant Fruitós del
Bages.
Albert Homs/Isidre Marimon
no va tenir problemes per
resoldre 6-1, 6-4 davant Javi
Jiménez/Pedro Gonzalez, però
els del Bages van empatar a
costa de Joan Corcelles/Jordi
De Belza caient 3-6, 2-6 amb
la parella Xevi Santaeulària/X.
Costa. Finalment Jordi Ferrer/
David Sanuy van decantar la
victòria guanyant 6-4, 6-1 a
Jordi Colell/T. Martínez.

PÀDEL / LA VEU

L

liga PàdelCat de 2a femenina. Victòria 2-1
davant l’Olesa i seguim
líders. Les “girls” Subaru segueixen en gran forma i encapçalen el grup.
Davant l’Olesa, Marta Hidalgo/Alba Sanou no van tenir
problemes guanyant per un
doble 6-1 a Susanna Garcia/
Yolanda Rus, l’Olesa ens va
complicar les coses empatant
el partit de Margot Gumà/
Xussi Muñoz que van caure
3-6, 5-7 davant Loli Delgado/
Eli Andreo, però finalment
Mònica Òdena/Elia Soriano
van resoldre amb credibilitat
6-3, 6-2 amb Margarita Ruiz/
Delia Andreo.
Lliga PàdelCat de 3a femenina. Derrota 2-1 a Vilafranca
davant l’Aquàtic. Les noies
Subaru de 3ª van ensopegar a
fora davant les del Penedès.
Eva Jose/Montse Santamaria
que reapareixia desprès de uns
quants mesos, van jugar de tut

l passat diumenge a les
7 de la tarda es va disputar al pavelló El Molí
de Fornells de la Selva el partit
d’anada de l’eliminatòria de
descens cap a Tercera Catalana, que enfrontava el Fornells
amb l’Igualada. Al final, 30-24.
Aquesta eliminatòria es juga
pel cas que baixin més equips
de 1a Estatal a Lliga Catalana que no pas pugin de Lliga
Catalana a 1a Estatal. Si hi
hagués una diferència d’un
equip, o sigui que pugi un,
baixarà el perdedor de l’eliminatòria, i en cas que no pugi
cap equip baixarien tots dos.
En aquestes condicions tant
peculiars començava l’eliminatòria amb els punts negatius d’un desplaçament llarg i
d’un horari nou – mai havien
jugat diumenge a la tarda - per
tots els integrants de l’equip
igualadí.
La primera meitat va ser de
manual i totalment esperada.
Dos equips que tenen el mateix nivell – ja que han acabat
en la mateixa posició a la lliga
però en grups diferents – jugant amb ganes i amb el cap
ben centrat en el partit. A l’arribar al minut 15 el marcador
reflectia aquesta igualtat amb
un empat a 9 gols. A mesura
que van passar els minuts la
lluita seguia sent anivellada:
defenses compactes però amb

fissures, algun contraatac i
atacs amb cap i peus. En definitiva, cada equip amb les
seves armes feia el que podia.
Amb aquesta dinàmica es va
arribar a la mitja part amb un
resultat de 15 a 14 favorable al
Fornells.
Ara bé, a l’inici de la segona
meitat alguna cosa es va bellugar als vestidors ja que el
Fornells va sortir molt més
endollat que l’Igualada. Els de
Girona van seguir fent el seu
joc, d’un nivell mitjanament
alt, però en canvi als igualadins els va agafar un mal general que va provocar que la
distància en el marcador es
comencés a fer gran i preocupant. A més, el porter del
Fornells va sortir molt inspirat i va parar gols que hagueren pogut fer reduir la renta.
A pocs minuts del final el resultat era de 20 a 29. Va ser a
partir d’aquest màxim avantatge quan els igualadins van
treure les forces d’on podien,
conscients que si el partit acabava així l’eliminatòria estava
pràcticament sentenciada. Per
tant, els últims minuts van
servir per tornar a desenvolupar un bon joc per tal de
reduir les diferències, i així va
ser. Al final, un remuntable 30
a 24 apareixia en el marcador.
Gràcies a l’esforç final els igualadins creuen en la remuntada
a casa. El partit es disputarà
demà dissabte a les 20:30 a Les

Comes. Cal que l’afició es mobilitzi en massa cap a la pista
i cregui en la remuntada. Si
el camp s’omple, tot serà més
fàcil.
Entrenats per José García, van
jugar: David de la Cerda (5 a.),
Òscar Visa (6), José Ramallo,
Jordi Vilarrubias (4), Pol Cantero (2), Sergi Garcia, Rubén
Álvarez (3), David Díaz (7),
Jordi Grado (1), Pere Sendra
(1) i Roger Calçada.
Altres resultats:
CADET MASCULÍ.
BM Barberà 21 – 40 Finques
Argent Igualada Atlètic
Dirigits per Elias Galiano,
van jugar: Ivan Salazar, Iker
Sabuquillo, Arnau Torner,
Fernando Almendro, David
Malpartida, Ivan Ruíz, Marc
Espinagosa, Xavi Reina, Marc
Andreu, Toni Puig, Marc Martínez i Biel Hornas.
INFANTIL MASCULI.
CHI 23 - 29 Joventut Mataró
Entrenats per Roger Calçada
i Laura Baraldés, van jugar
amb: Dani, Pol, Agustín, Marc
M., Eric, Dimas, Sergi, Isaac,
Edgar, Arnau, Bernat i Biel.
ALEVÍ FEMENÍ.
Els Costarets 12-4 CHI
Dirigides per Laura Baraldés
i Elia Roca. van jugar: Judit
Solanelles, Alba Senar, Núria Checa, Mélat Olivé, Èrika
Chia, Iona Gámez, Mireia
Corros,Júlia Oliveras, Aroa
Sánchez, Núria Garriga i Júlia Lladò.

Temporada 2016 - 2017

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.

LA BOHÈME

GRAN TEATRE LICEU

Dia 2 de juliol 2016

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 15.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu.
Entrades garantides a la zona 2B

Amor, joventut i tragèdia a París
En unes golfes, neix l'amor entre Mimí i Rodolfo res més conèixer-se. Malgrat ser feliços junts, Rodolfo trenca la relació amb l’excusa del coqueteig de Mimí. La
realitat és que ella està molt malalta i se sent culpable de que la seva vida austera l’ha fet empitjorar. Al final, es troben de nou un breu moment abans que ella
mori.
•Entre les òperes més representades al món, La Boheme és un dels símbols universals de l'òpera.
•La producció transportada al voltant del 1930 (100 anys després de l’original), és fresca, molt teatral i en un marc escenogràfic força tradicional.
Amb la participació d’Olga Kulchynska i Anatoli Sivko, dos dels guanyadors l'edició 2015 del Concurs Tenor Viñas, en els rols de Musetta i Colline.
Preu per persona: transport + entrada platea i zona 2B + refrigeri 114 €
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

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

Truca al:
93 803 75 56

LA VEU
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Resultats dels clubs de gimnàstica
GIMNÀSTICA / LA VEU

D
Sis pilots de l’Anoia, al
Trial de Folgueroles
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat diumenge 17
d’abril, es disputà a
Folgueroles la penúltima prova puntuable de la Dissetena edició de la copa Osona
de Biketrial.
Les cinc zones que conformaven el trial, es repartien entre
l’ermita de la Damunt i el bosc
de can Clotet, zones naturals
de terra, pedres i troncs…
A les 9 començava el trial per
a Ton Mendez, on enguany
ha pujat de categoria, segueix
anant de menys a més en categoria Aleví ,acabant en una
meritòria 21a posició.
Pau Orpí en Open blanc, va
fer un trial molt regular, finalitzant el trial en una molt

bona 9ena posició.
En Quim Paris, fent un molt
bon trial en categoria Principiant, va lluitar fins l’última
zona aconseguint la 4a posició. Carles Marsal, en categoria Benjamí, disputà un molt
bon trial, acabant en la segona
posició del podi.
Àlex Piernas en categoria Benjamí, després d’una molt bona
primera volta, comença la segona de manera irregular acabant en 16a posició.
En Iu Bosch, que s’estrenava
en competició, començava el
trial en la categoria més petita, pre-benjamí, acabant en
8a posició. La propera cita i
última de la Copa Osona serà
el 19 de juny a la localitat osonenca de Calldetenes.

Elisenda Roca, quarta a
l’Europeu de Patinatge Artístic
PATINATGE / LA VEU

E

l passat dissabte 30
d’abril es va celebrar
a Matosinhos, Porto
(Portugal) l’Europeu de Patinatge Artístic del Grup Shows
Gran. El Masnou, amb l’Elisenda Font com a patinadora,
va quedar en quarta posició
ratllant la medalla de bronze

amb la coreografia #cosdarbre. Una gran actuació que
va arrencar els aplaudiments
d’un pavelló ple de gom a
gom, en el que es respirava un
ambient molt cridaner i tens
(esportivament parlant). Amb
aquesta posició el Masnou té
plaça al Mundial que es celebrarà a Novara (Itàlia) del 26
al 30 de setembre.

issabte passat 30
d’abril va tenir lloc
al poliesportiu de
la Mar Bella de Barcelona la
II Fase de Gimnàstica Estètica de Grup on van participar dos equips de l’Igualada
Club Gimnàstic Aula. L’equip
Infantil format malgrat que
només va poder ballar amb
cinc de les vuit gimnastes format per: Marta Alonso, Berta
Enrique, Mariel·la Espinalt,
Carla Cervera, Sheila Garcia,
Alina Gili, Dana Pijoan i Lia
Vidal que al so de la música d’un gust refinat i precís i
alhora també viu i enèrgic de
l’Hivern d’Antoni Vivaldi van
executar un magnífic exercici
que les va fer pujar al segon
calaix del podi, i l’equip benjamí amb Anna Planella, Ivet
Alemany, Clàudia Cabrera,
Tània Monteanu, Mar Bustos, Nikola Kozubek i Gianna
Riba, van fer elegant exercici
ambientat a París amb música
de la pel·lícula Ratatouille, i ni
que no varen pujar a podi van
aconseguir brillar. Amb una
depurada sincronització en els
exercicis presentats les gimnastes van deixar bocabadats
el públic assistent.
La propera cita d’aquests dos
conjunts amb la competició
serà el proper vint-i vuit de
maig, on disputaran la tercera
fase i final.
D’altra banda durant aquesta
setmana, entre el cinc i vuit de
maig, es celebra a Barcelona la
Copa del Món d’AGG i el AGG
International Tournament, on
l’equip júnior del club igualadí hi participarà i defensarà el
seu exercici davant d’equips
de Russia i Finlandia d’entre
altres.

Igualada Club Gimnàstic. A sota, CE Montbui a Gijón.

El CE Montbui,
al campionat d’Espanya
Els dies 21 i 22 d’abril es va
celebrar a Gijón el campionat
d’Espanya amb les gimnastes
del CE Montbui Julia Rubio,
Martina Ting Gras i Miriam
Alomar que van participar-hi.
Van lluir a la pista defensant
els seus exercicis amb elegància i sortint al tapis superant
els seus pors i nervis. Gran
futur per aquestes gimnastes i
per el club.
El club i les entrenadores Laura Martinez i Marta Rodriguez molt orgulloses de totes.
Destacar la 17a posició de Miriam entre 200 participants.
També el dia 23 d’abril es va

celebrar 3a fase de CCEE a la
Torre de Claramunt amb les
gimnastes Ana Perez, Duna
Muñoz, Julia Enrich, Queralt
Mateu, Cristina Molina, Marina Reche, Laia Vives, Ayla
Jaén, Zaira Martinez, Marta
Mateos i Mariona Robert.
Amb les entrenadores Laura Martinez, Marina Marfil i
Ivette Gonzalez.
Amb aquesta competició donen per finalitzada les tres fases de CCEE. Les dues millors
notes de les 10 primeres gimnastes passen a la final.
Han aconseguit 4 podis. De 11
gimnastes que representen el
club, 10 passen a la final, el dia
8 de maig a Reus.

SER I ESTAR A LINKEDIN

Pautes a seguir per a crear-ne un i treure’n rendiment.

Vine a fer un curs amb nosaltres!

Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.
Divendres dia 13 de maig o divendres 27 de maig (2 grups a escollir)
Hora: De 18:00 - 21:00 h
c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal - info@talentiagestio.com
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Segona cursa d’Scaleauto GT del Tim
Comarca, i nova victòria de Pítia Claret
SLOT / LA VEU

D
La temporada d’Agility
2017 comença a l’Anoia
AGILITY / LA VEU

A

quest últim cap de
setmana ha començat
la temporada d’agility 2017. Tots els agilitistes
inscrits als clubs federats a la
RSCE (Real Societat Canina
Espanyola) han començat les
proves que puntuen per classificar-se al campionat d’Espanya 2017.
La primera prova puntuable a
Catalunya de la nova temporada s’ha celebrat al Club d’Agility Rivalcan situat a Montbui
poble. Aquesta competició ha
reunit a 130 agilitistes procedents de clubs catalans, de
Castelló i Saragossa.
El Club d’Agility Montbuienc
ha obtingut bons resultats. El
Jose Luque ha debutat com a
nou competidor i ha estat segon de la classificació de Grau
I categoria estàndar amb la
seva gossa dòberman Loma.
Del mateix grau però en cate-

goria mini la Marina von Podolsky ha estat tercera amb el
jack russell Rock i el Luis Luque amb el seu canitx Melendi, mini de Grau 3 ha estat
campió el diumenge i tercer el
dissabte.
El tercer cap de setmana de
maig es celebrarà a Madrid el
campionat d’Espanya 2016 en
el qual el Luis Luque, president del Club d’Agility Rivalcan i director de l’Escola canina Rivalcan a la qual pertany
el club; està classificat amb
els seus tres gossos, el canitx
Melendi, la malinois Dela i la
border collie Venus. Dos agilitistes més del club, el Isra
Fernández i el Xerach Batista també estan classificats. El
Luis Luque la segona setmana
de maig també es presentarà
al mundial del Pastor Belga
que es celebra a França i per
al qual també forma part del
grup d’agilitistes de pastors
belgues seleccionats.

Bernat Planas, primer al
Campionat de Catalunya

ATLETISME / IGNASI COSTA

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles Bernat Planas, va assolir
diumenge passat el 1r lloc en
categ. M-45 al Campionat
de Catalunya d’Atletisme de
Muntanya, disputat conjuntament amb la 4a edició de la
Cursa MonteScatano, a Mont-

cada i Reixac.
Bernat Planas era 1r. en categ.
M-45, amb 45m. 09 seg. per
cobrir els 9,5 km. de recorregut, assolint l’Or al Campionat català. La prova va ser
dominada a nivell absolut per
Carlos Cera (J.A. Sabadell)
amb 41m. 00seg., i per Louise
Brown (C.A. Sant Celoni) en
femenines, amb 50m. 17 seg..

esprés d’una cursa
tan especial com el
Tour Auto el passat
divendres es reprenia l’activitat habitual de curses a l’sprint
al Tim Comarca, amb la segona cita dels GT del fabricant Scaleauto. Sota aquesta
denominació es configuren
uns cotxes que comparteixen el mateix xassís i motor i
es cobreixen amb carrosseries rèplica dels Gran Turismo
contemporanis tan espectaculars com els Porsche 911
RSR, Audi R8 LMS, Mercedes
SLS, Dodge Viper o BMW Z4,
per esmentar-ne uns quants
exemples.
La cita va aplegar una discreta
assistència de només 12 pilots,
la majoria d’ells locals, però
entre els que no faltava el líder
del campionat.
El programa de la vetllada
va començar com de costum
amb la sessió d’entrenaments
lliures, després dels quals es va
procedir a les imprescindibles
verificacions tècniques. A continuació es va disputar la mànega cronometrada on aquest
cop no hi va haver sorpreses, i
en Pítia Claret es va fer amb la

Instal.lacions del Tim Comarca, a les Comes d’Igualada. / ARXIU

primera posició sense problemes per davant del jove Sergi
Ortiz, fet que darrerament ha
esdevingut molt habitual. La
tercera posició de la graella
de sortida va ser per en Joan
Bisbal.
La cursa va ser dominada
completament per en Pítia
Claret, que va aconseguir un
avantatge de 5 voltes sobre
els seus perseguidors i la volta
ràpida en tots els carrils de la
pista igualadina. Davant d’això l’interès era en saber qui
s’enduria la segona posició,
que va estar molt disputada
entre el Joan Tapiolas, el Jep

Rosines i en Joan Bisbal. Finalment van acabar en aquest
ordre amb lleuger avantatge
pel primer sobre els altres dos
que empataven a voltes.
Cinquè classificat i molt a
prop fou el jove Sergi Ortiz,
que mica en mica va temperant la seva fogositat i traduint
en resultats tangibles el seu talent.
I gairebé sense descans l’activitat continua al Tim Comarca avui divendres 6 de maig
amb la disputa de la segona
cursa de Grup C, els prototips
de Le Mans dels anys vuitanta
i noranta.

Paula Blasco, guanyadora juvenil a la
Milla Urbana de Santa Eulàlia

La calafina Paula Blasco, corrent pels carrers de l’Hospitalet de Llobregat.
ATLETISME / IGNASI COSTA

L

’atleta Juvenil del
C.A. Igualada Petromiralles Paula Blasco,
va assolir diumenge passat una brillant victòria en
la seva categoria, en la 25a

edició de la Milla Urbana de
Santa Eulàlia -7aSolidàriadisputada a l’Hospitalet de
Llobregat, sobre el 1.609 m.
habituals.
Paula Blasco va ser la guanyadora Juvenil amb un
gran registre de 5’24”, en-

trant a més 2a de la general
femenina de la prova, darrere de la Sènior Míriam Ortiz
(A.A. Catalunya) guanyadora amb 5’21”.
El guanyador absolut va ser
Mohamed Zarhouni (F.C.
Barcelona) amb 4’39”.
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Que tremoli la Copa Catalunya!
BÀSQUET / PAU CASTELLTORT

D

imecres 27 d’abril,
pavelló
municipal
d’Olesa de Montserrat, les nou del vespre; comença un partit que pot retornar
el sènior femení del Club Bàsquet Igualada a Copa Catalunya. Les igualadines depenen
d’elles mateixes i per assegurar
l’ascens necessiten obtenir la
victòria en aquest partit.
Un partit que començava amb
l’equip local sense posar les
coses gens fàcils a les visitants,
cosa que feia arribar a la mitja
part amb un marcador ajustat
i amb les igualadines que tot i
disposar d’un lleuger avantatge, no s’acabaven de sentir del
tot còmodes al terreny de joc.
La cosa canviaria a la represa,
l’equip local es va veure ofegat
per un extraordinari joc ofensiu del qual ha fet gala l’equip
igualadí al llarg de tota la temporada i que per fi aconseguia
demostrar en el que començava a semblar l’últim partit
transcendental en la lliga re-

gular. Dit i fet les anoienques
no varen deixar passar la primera oportunitat per classificar-se per a la final a quatre
de la primera divisió catalana
certificant així l’ascens a Copa
Catalunya.
Extraordinària, és la paraula
que descriu a la perfecció la
temporada que ha realitzat el

L’Aqua Igualada manté
opcions de salvació
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Aqua Igualada es creix
en els pitjors moments de
la temporada. Encara en la
zona de descens, les igualadines, després de la derrota del Cerdanyola a la pista
del CP Vilanova, depenen
d’elles mateixes per mantenir la categoria a l’OKlligaf.
Sabent-ho, les noies de Jacob
Compte i Marta Soler van
sortir a totes per guanyar el
partit davant l’Sfèric Terrassa i aprofitar la relliscada del
Cerdanyola. I ho van aconseguir per 5-3. Llàstima de la
lesió de la colombiana Sofia
Ramírez, que tot i això podria jugar el proper Mundial
de Xile.
El resultat permet a l’Aqua
Igualada, després de l’ensopegada del Cerdanyola a la
pista del Vilanova, dependre
d’ell mateix. Queden dues
jornades i les igualadines se
situen a tres punts del Cerdanyola (plaça de permanència), però aquestes tenen un
partit més jugat. Així, la propera jornada, les igualadines
poden empatar a punts amb

el Cerdanyola en una jornada on ja té el partit jugat, si
superen al potent CP Manlleu el proper diumenge a les
12:45 a Les Comes. L’empat
a punts afavoreix a les igualadines pel “goal average”.
A més a més, encara queda la
darrera jornada. Una jornada on el Cerdanyola jugarà
contra el presumible campió
de l’OKlligaf, el CP Voltregà.
Mentrestant, les igualadines
es desplaçaran i jugaran
contra el Girona HC, equip
matemàticament descendit.
El club també fa una crida per a recolzar a l’equip
el proper diumenge a les
12:45, a Les Comes, on les
igualadines sortiran a guanyar tres punts que poden
ser determinants per assolir
la permanència a l’OKlligaf.
Per això haurà de superar
al potent CP Manlleu. Un
equip que ja no té opcions
per guanyar la competició
i té la classificació europea
assegurada per a la propera
temporada.
En el partit de la primera
volta les igualadines van empatar a cinc.

sènior femení del Club Bàsquet Igualada. Les noies de
Sergi Alamillo han aconseguit
l’ascens a Copa Catalunya a
falta de dues jornades per acabar la temporada i amb un
balanç de vint-i-sis victòries i
només dues derrotes en vinti-vuit partits que són els jugats
fins al moment. Però es que la

magnífica temporada igualadina encara va més enllà, a
aquestes alçades de campionat, han obtingut un bàsquet
average de més de cinc-cents
punts en positiu cosa que no
és diu aviat. Una mitjana de
més de quinze punts favorables en el marcador final de
cada partit, ens duu a pensar
que no només han guanyat
sinó que a més a més ho han
fet amb autoritat. Cal recordar
que no ha estat un camí nuu
d’obstacles el que han dut a
terme per a arribar fins aquí.
En els primers mesos les lesions i baixes per determinats
motius van encendre les alarmes creant una urgència per
aconseguir una nova incorporació temporal, la solució per
aquest problema va ser Raquel
Soteras, exjugadora del club
que ja havia penjat les botes
i se les va tornar a calçar per
tal de donar un cop de mà.
Aquest és un dels exemples
que fa més meritòria la temporada que aquest equip ha
culminat amb un ascens que

segons declaracions de les jugadores i de l’entrenador en
cap moment havia estat l’objectiu. Elles mateixes asseguren ser un equip que no s’autopressiona, per aquest motiu
no s’havien plantejat aquesta
fita a principi de temporada,
més aviat s’ha anat tornant un
objectiu a mesura que avançaven els partits i el bon joc
acompanyat de bons resultats
anaven apareixent.
Altre fet a recordar és que
l’equip competia en aquesta
divisió des de feia simplement
dos anys. No és gens fàcil
aconseguir un ascens havent
residit simplement dos anys
en una categoria.
Únicament cal encoratjar a
aquestes noies a seguir així en
aquests dos últims partits de
la competició regular i desitjar-los el millor en la final a
quatre!

Últim partit de la temporada
d’EBA a les Comes, amb victòria
Marta Garrido.- L’últim partit a casa, va començar amb
un parcial de 10-4 quan portàvem 3 minuts de partit, amb
una gran concentració dels
jugadors locals que els portava a tenir molta anotació. Poc
a poc, els jugadors de A. Breta
aconseguien entrar en el partit i poder retallar distàncies
en el marcador, arribant a un
empat de 19-19 a falta de dos
minuts. Finalment, el primer
parcial del partit era de 24-27.
En el segon quart, regnava
un començament molt igualat per part dels dos equips,
fins que l’anotació dels locals
des de la línia de triple ajudava a poder reduir la distancia creada durant el primer
quart. Els ajustos defensius
dels jugadors de Raül Caballero i Pep Piqueras, ajudaven
a bloquejar l’equip contrari,
recuperar pilotes importants
i poder recuperar moltes pilotes aprofitades per augmentar
distàncies en el marcador. El
segon parcial del partit va ser
de 23-11, que col·locava un
marcador total de 47-38.
A la represa del partit, els jugadors del CB Quart-Germans

Cruz, sortien molt posats en
atac, arribant a posar-se a tan
sols 4 punts dels locals, fins
que aquests van poder recuperar la seva anotació, i gràcies
a tres triples durant els últims
minuts de quart aconseguien
col·locar un parcial de 17-20,
que feia un marcador total de
64-58.
En l’últim quart, una gran
pressió defensiva dels blaus
aconseguint aturar el joc dels
visitants i podent robar les
pilotes importants, impedia a
l’equip visitant poder entrar
en el partit. El ràpid atac dels
jugadors del Physic CB Igualada, i la gran anotació dels
mateixos, provocava que els
visitants a la desesperada es
posessin ràpidament en bonus, entrant així en el joc dels
tirs lliures. El quart amb més
anotació per part dels blaus
va acabar amb un resultat de
35-27.
Finalment el matx va acabar
amb un resultat de Physic CB
Igualada 99 – CB Quart-Germans Cruz 85.
Physic CB Igualada A: M. Moliner (12), R. Riu (8), E. Burgès (-), J. Torres (13), C. Fons

(-), A. Gual (18), A. Del Hoyo
(25), X. Creus (5), S. Laguarta
(3), E. Tejero (8), P. Camí (7).
CB Quart-Germans Cruz: D.
Puertas (6), M. Casadevall (0),
J. Bataller (7), E. Camos (0), A.
Masllorens (19), M. Serra (2),
E. Jimenez (25), P. Vila (7), M.
Lozano (6), P. Juscafresa (4),
B.J. Kanis (9).
Parcials: 24-27, 23-11 (47-38),
17-20 (64-58), 35-27 (99-85).
Àrbitres: A. Ming, J. Domingo.
Aquesta setmana el conjunt
del Physic CB Igualada realitzarà l’últim partit d’aquesta
gran temporada a Salt, diumenge a les 17:30h.

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 17
L´Hospitalet - Cb Cornellà
Aracena-Aec Collblanc - Mollet
Physic Cb Igualada-Quart
Ciutat De Les Roses-Salt
Bba Castelldefels - Jac Sants
1 L´Hospitalet
2 Aracena
3 Mollet
4 Quart
5 Ciutat Roses
6 Castelldefels
7 Igualada
8 Salt
9 Jac Sants
10 Cornellà

Pj
16
17
17
17
17
17
17
17
17
16

G
14
13
10
10
8
7
7
7
6
2

P
2
4
7
7
9
10
10
10
11
14

Pf
1226
1249
1259
1257
1225
1091
1177
1140
1202
1030

80-72
99-85
62-78
86-79
Pc
1029
1092
1178
1197
1244
1152
1253
1182
1357
1172

Pt
30 -2
30 +10
27 -1
27 -1
25 -3
24 +2
24 +1
24 +1
23 -1
18 -1

Jornada 18 (última)
Mollet-L´Hospitalet
Quart-Aracena-Aec Collblanc
Salt - Physic Cb Igualada
dia 8, 17.30 h
Jac Sants - Ciutat De Les Roses
Cornellà - Bba Castelldefels
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Comença la Mataró d’Activitats
als Jocs Escolars de l’Anoia

F. SALA aleví masculí
Jornada 22
CFS PIERA
3 G. LORCA
AC IGUALADA
6 ESCOLÀPIES B
MARISTES
8 MARQUÈS POBLA
EMILI VALLÈS 6 FS 10 CFS ÒDENA
MONALCO
9 JOAN MARAGALL
			
1 EMILI VALLÈS
2 C CLARAMUNT
3 ESCOLÀPIES B
4 AC IGUALADA
5 GARCIA LORCA
6 MONALCO
7 CFS ÒDENA
8 MARISTES
9 MARQUÈS POB.
10 J. MARAGALL
11 ESCOLÀPIES A
12 CFS PIERA

j g
21 18
21 15
22 13
22 11
22 12
22 8
21 7
21 7
21 5
21 4
21 5
21 2

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

p
0
2
5
6
9
11
10
11
10
11
14
18

gf
221
205
197
190
179
166
163
164
147
152
144
98

0
10
8
6
7

gc
115
131
155
162
160
181
169
171
189
184
188
221

PT
60
55
52
49
47
41
39
38
37
35
33
26

F. SALA infantil masculí-nivell A
Jornada 7
ESCOLA PIA A
PLA MORERES B

5 INS PERE VIVES
4 MARISTES C

			
1 MARISTES C
2 ESCOLA PIA A
3 INS PERE VIVES
4 PLA MORERES B
5 MARISTES B
6 MESTRAL
7 EMILI VALLÈS
8 J MERCADER

j g
13 10
13 10
13 8
13 4
12 5
12 4
12 2
12 1

e
2
1
1
4
0
2
1
1

p
1
2
4
5
7
6
9
10

gf
56
84
52
49
50
36
34
33

5
4

gc
36
32
49
43
36
67
61
70

PT
32
31
25
16
15
14
7
4

F. SALA infantil masculí-nivell B
Jornada 7
MARISTES A
EEM VILOBÍ
MONALCO

9 PLA MORERES A
3 IES ALT PENEDÈS
3 EEM SANTA FE

3
5
0

			
1 MARISTES A
2 IES ALT PENEDÈS
3 PLA MORERES A
4 ESCOLA PIA B
5 EEM VILOBÍ
6 MONALCO
7 EEM SANTA FE

j
11
10
11
12
12
12
10

PT
27
20
17
13
13
13
9

g
9
6
5
4
4
4
2

e
0
2
2
1
1
1
3

p
2
2
4
7
7
7
5

gf
55
49
37
38
40
36
32

gc
32
33
38
48
40
51
45

F. SALA cadet masculí - 2a fase
			
1 MARISTES
2 UE TOUS
3 MONALCO
4 JOAN MERCADER
5 ESCOLA ANOIA

j
8
8
8
8
8

g
7
5
5
1
1

e
0
0
0
1
1

p
1
3
3
6
6

gf
39
38
14
18
14

gc
12
11
20
50
30

PT
21
15
15
4
4

F. SALA juvenil masculí - 2a fase
			
1 J. MERCADER A
2 ESCOLA ANOIA
3 J. MERCADER B
4 ESCOLA PIA
5 AE SALLENT

j
8
8
7
7
8

g
8
4
3
3
0

e
0
1
1
0
0

p
0
3
3
4
8

gf
64
31
24
31
12

gc
16
32
27
35
52

PT
24
13
10
9
0

BÀSQUET aleví femení-mixt
Ajornats
SECC - SALA mx
ESCOLÀPIES mx
			
1 EEM FONT-RUBÍ
2 UE SUBIRATS
3 ESCOLÀPIES mx
4 SECC - SALA mx
5 MONALCO
6 MARISTES
7 ESCOLÀPIES
8 MARQUÈS P. mx
9 FRANGOAL

11 MARQUÈS POB. mx 5
0 UE SUBIRATS
2
j g
16 13
16 12
16 10
16 9
16 8
16 6
16 4
16 3
16 1

e
2
3
1
3
1
0
0
0
0
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p
1
1
5
4
7
10
12
13
15

gf
200
151
143
143
130
125
87
89
82

gc
88
91
99
113
112
131
149
163
204

REDACCIÓ / LA VEU

A

mb el maig encetat encarem la marató final
de les diferents competicions i activitats organitzades pel Consell Esportiu de
l’Anoia. Aquesta setmana es
disputa la primera Trobada
Esportiva Comarcal (TEC) de
5. Aquestes jornades lúdiques
les organitza un centre educatiu voluntàriament amb el
suport del mateix CE Anoia.
Així doncs, dijous l’Institut
Joan Maragall oferirà als diferents centres educatius participants una matinal de jocs
i diversió al Parc de Xipreret.
La següent TEC està prevista pel següent dijous, 12 de
maig, de la mà del Col·legi
Germans Maristes.
Repassant el primer cap de
setmana de maig:
Dissabte 7 de maig... a part de
la Jornada habitual dels Jocs
Esportius Escolars, la categoria Benjamina del Campionat de Poliesportiu celebra la
festa d’acomiadament de la
competició. El camp de futbol de Les Comes reunirà a
tots els equips participants a
la competició en una jornada
lúdica que servirà per fer el
lliurament de premis.
També tindran lloc les Finals
Comarcals dels campionats
de Bàsquet, Handbol i Vòlei.
Tots els partits es disputaran al Complex Esportiu de
Les Comes. Segons els resultats d’aquests partits podrem

PT
44
43
37
37
33
28
24
22
18

Jornada
CASTELL D’ÒDENA 4 EMILI VALLÈS
MOWGLI
12 MARISTES

Ajornats
SEA EMILI VALLÈS 30 ESCOLA ANOIA
UE CAPELLADES B 17 MARISTES

33
61

			
1 MONALCO
2 MARISTES
3 CAPELLADES A
4 VILANOVA B.E.
5 ESCOLA ANOIA
6 EMILI VALLÈS
7 CB LLORENÇ
8 CB ROQUETES
9 CAPELLADES B

PT
31
26
26
26
24
24
23
19
17

		
1 R.CASTELLT. A
2 ATENEU
3 EMILI VALLÈS 6
4 MOWGLI
5 R.CASTELLT. B
6 MONALCO
7 MONTCLAR
8 C. ÒDENA
9 MARISTES
10 EMILI VALLÈS 5

BÀSQUET infantil femení

j g
16 15
16 10
16 10
16 10
16 8
16 8
16 7
16 3
16 1

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
1
6
6
6
8
8
9
13
15

gf
583
594
491
554
524
478
492
144
202

gc
322
399
299
413
409
387
495
584
754

BÀSQUET cadet-juvenil femení
Ajornats
JOAN MERCADER
MONALCO
INS PERE VIVES
UE CAPELLADES A
UE CAPELLADES B
			
1 MONALCO
2 ÒDENA CB juv
3 PIERA juv
4 INS PERE VIVES
5 CAPELLADES A
6 ESCOLA ANOIA
7 HORTONENC
8 CAPELLADES B
9 ELS CAFETERS
10 J. MERCADER

21
41
16
32
21

ÒDENA CB
ELS CAFETERS
CAPELLADES A
MONALCO
ÒDENA CB

j g
18 15
18 15
18 13
18 10
18 9
18 9
18 7
18 6
18 6
18 0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
3
3
5
8
9
9
11
12
12
18

gf gc
829 438
747 489
650 527
614 664
543 453
554 544
717 786
574 598
542 626
3551000

70
38
22
35
36
PT
33
33
31
28
27
27
25
24
24
18

ori.
9
10
5,5
9,5
8
6,5
7
7,5
8,5
6

12
4

nat. atl. cròs TOT
8,5 9 9,5 76
9,5 10 10 71,5
10 6 9 66,5
7 7 8 65,5
6 4 7 60
7,5 8 8,5 55,5
9 5 6,5 54,5
8 1 7,5 43
5.5 2 0 37
6,5 3 1 35,5

POLIS aleví mas. (minibàsquet)
Jornada
MDP IGUALADA
4 R.CASTELLTORT B 12
ATENEU
12 JESÚS MARIA mx 4
R.CASTELLTORT A 12 G CASTELLÀ mx
4
MESTRAL A
12 CASTELL ÒDENA 4
		
ass.
1 MESTRAL A
41
2 ATENEU
39
3 R.CASTELLT. B 46
4 MOWGLI
35
5 MESTRAL B
33
6 JESÚS MARIA mx 25
7 MDP IGUALADA 30
8 R.CASTELLT. A 39
9 EMILI VALLÈS 5 33
10 MARTA MATA 26
11 G CASTELLÀ mx 20
12 CAST. ÒDENA 22
13 MARIA BORÉS 24
14 GARCIA FOSSAS 15

ori.
11,5
13,5
12,5
14
11
13
10
10,5
1
8
9
8,5
12
9,5

nat.
13,5
13
10,5
12,5
9,5
14
11,5
9
12
10
8
11
1
8,5

atl.
13
14
11
12
9
8
10
7
2
6
1
4
5
3

cròs
14
12,5
11,5
13,5
11
13
10,5
1
12
0
10
1
0
1

Dissabte 7 de maig,
- Jornada dels Jocs Esportius
Escolars de l’Anoia.
- Finals Comarcals – Bàsquet, Handbol i Vòlei, a Les
Comes.
- Cloenda Polisportiu Benjamí. Al camp de futbol de Les
Comes.
Diumenge 8 de maig,
Cruyff Courts 6vs6 – Fase
local. Al Parc del Xipreret
d’Igualada.
Dijous 12 de maig,
2a. TEC infantil (Trobada
Esportiva Comarcal). E l
col·legi Maristes ens convida
al Camp de Futbol Les Comes.
Del 9 al 20 de maig, Jornada del Campionat Comarcal
Futbol Sala d’AMPA.

POLIS benjamí m. 3r. (atletisme)

POLIS aleví fem. (futbol sala)

ass.
40
32
36
34
35
25
27
19
21
19

Agenda

TOT
93
92
91,5
87
73,5
73
72
66,5
60
50
48
46,5
42
37

		
ass.
1 G. FOSSAS 3
39
2 MOWGLI B
37
3 R.CASTELLT. B 33
4 DOLORS MARTÍ 28
5 GARCIA LORCA 31
6 MARISTES
31
7 ESCOLÀPIES 3 32
8 MONALCO
23
9 J MARAGALL B 18
10 G. CASTELLÀ
16
11 MESTRAL B
20

ori.
10,5
10
9
11
8,5
7
0
9,5
8
7,5
1

nat. atl. cròs TOT
10 10 9,5 79
11 8 9 75
7 11 11 71
8 6 10,5 63,5
8,5 3 7,5 58,5
10,5 9 1 58,5
9,5 7 10 58,5
9 5 8,5 55
7,5 4 7 44,5
1 1 8 33,5
1 2 1 25

POLIS benjamí f. (atletisme)
		
ass.
1 JESÚS MARIA
41
2 MONTCLAR B 41
3 R.CASTELLT. A 40
4 EMILI VALLÈS 34
5 MONALCO
33
6 ATENEU
26
7 MONTCLAR A 21
8 MOWGLI
21
9 ESCOLÀPIES
28
10 CAST. ÒDENA 27
11 R.CASTELLT. B 27
12 DOLORS MARTÍ 17

ori.
12
11
10,5
10
8,5
8
9,5
11,5
0
7,5
0
9

nat.
11,5
12
10,5
9,5
8
8,5
11
9
10
6,5
7,5
7

atl.
12
7,5
7,5
9
11
10
6
4
5
3
2
1

cròs
11,5
10,5
11
12
9,5
10
7,5
8,5
9
1
7
8

TOT
88
82
79,5
74,5
70
62,5
55
54
52
45
43,5
42

POLIS benj. m. 3-4rt. (atletisme)
		
ass.
1 J MARAGALL A 38
2 ATENEU
38
3 R. CASTELLT. A 33
4 JESÚS MARIA
32
5 CAST. ÒDENA 31
6 MOWGLI A
31
7 MESTRAL A
32
8 POMPEU FABRA 25
9 ESCOLA PIA
19
10 MARISTES mx 24
11 AC IGUALADA 19
12 CASTELLOLÍ
19
13 EMILI VALLÈS 21

ori.
10,5
10
13
11
12,5
12
9,5
9
11,5
0
1
1
1

nat.
13
12
10
11
12,5
9,5
11,5
8
8,5
9
10,5
1
1

atl.
9
11
13
12
7
10
5
8
4
1
6
3
2

cròs
12,5
11,5
12
13
11
8,5
10
8
1
9,5
1
10,5
9

TOT
83
82,5
81
79
74
71
68
58
44
43,5
37,5
34,5
34

conèixer els equips que defensaran la comarca a les finals
Nacionals.
Diumenge 8 de maig... repartirem la nostra activitat en
dos escenaris: el Parc del Xipreret que acollirà la fase local
del Cruyff Courts 6vs6 i el 23è
Cros del Garcia Lorca que no
es va poder celebrar en la data
prevista inicialment. Consulta
tota la informació de les diferents activitats a:
www.ceanoia.cat.
Campions del Concurs Cultural-Esportiu de l’Anoia
Aquest mes de maig es lliuraran els premis als millors artistes de la comarca que han
participat al Concurs Cultural-Esportiu. Aquest concurs,
persegueix els objectius de:
- Desenvolupar les qualitats
artístiques i literàries dels nois
i les noies a través de l’esport.

- Donar a conèixer la pràctica
esportiva a través de les manifestacions culturals.
- Fomentar el coneixement
global de la pràctica esportiva
mitjançant les manifestacions
culturals.
Seguint el calendari d’actes de
cloenda de les diferents competicions, s’aniran convocant
als guanyadors de cada categoria. Aquest cap de setmana,
al segon camp de futbol del
Complex Esportiu de Les Comes, és el torn de la categoria
benjamí i els guanyadors són:
Mascota
1r Martí Pons, G. Fossas
2n Júlia Ghmyr, G. Fossas
3r Fiona Regordosa, G. Fossas
4t Mar Prats Enrich, G. Fossas
5è Andrada Stan, G. Fossas
Pintura-dibuix
1r Oriol Berenguer
Acadèmia Igd
2n Ivet Torra, Emili Vallès
3r Georgina Zanelli,
Acadèmia Igualada
4t Vinyet Garcia, G. Fossas
5è Ona Solà, G. Fossas
Més de 600 obres presentades entre dibuixos i mascotes
de les 5 escoles participants:
Acadèmia Igualada, Emili Vallès, Garcia Fossas, Mestral i
Monalco. Podeu veure la resta
d’obres al facebook oficial del
Consell Esportiu de l’Anoia.
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Bernat Jaume arriba a les El CAI, al Campionat de Catalunya
semis de Lviv (Ucraïna) de triatló per equips del Prat
ESQUAIX / LA VEU

TRIATLÓ / LA VEU

G

E

ran torneig del jove
anoienc Bernat Jaume a Ucraïna caient a
semifinals de la a la Lyon Cup.
Evitant les sempre perilloses
fases de classificació, el rival
de 1a ronda era el complicadíssim Stephane Gallifi, ex 40è
del rànquing mundial, francès
però ara nacionalitzat italià.
El transalpí, conegut pel seu
fort i guanyador caràcter i
amb una dilatada experiència
internacional va posar com
era d’esperar, les coses molt
difícils al nostre jove anoienc.
Però després de perdre el primer set, el Bernat va saber tenir paciència decantant poc a
poc el partit al seu favor per
acabar dominant al italià resident a Ucraïna per 13-11, 11-8
i 11-8.
A quarts tocava l’Edmon
Lopez PSA124, un altre incòmode rival, ja que sempre es
difícil jugar contra el teu company d’entrenaments. Després
d’un partit molt dur, victòria
per l’anoienc 3-1.
I a semis derrota 3-2, 11-8
Ammar Altamimi (Kuwait) i
PSA 109. Res a dir i res qüestionar. El partit, molt igualat i
exigent, va anat sempre frec a
frec i en el cinquè set, el anoienc va tenir 6-2 a favor però...
el kuwaitià tirant de la seva
gran experiència es va endur
el set i el partit per 11-8.
Propera estació, Varsòvia per
jugar el europeus per equips a
1a divisió.
També és va celebrar el campionat de Catalunya absolut
en el recentment remodelat
can Melich de Sant Just amb
la participació del Nil Munné

BICICLETES

Promoció vàlida fins al 16
de maig de 2016
o fins esgotar existències

caient davant el vallesà Enric
Creus per 3-0.
Lliga catalana de 3a.
Important victòria 1-3 de
l’equip Radio Sala-PLASNET
a Barcelona. Està fent un gran
final de temporada, en situació de play-off per jugar a 2a
categoria. El rival de torn va
ser l’Esportiu Rocafort B i els
nostres van dominar 1-3.
Sergio Rivero va ensopegar
amb Dani Camarsa per 5-11,
11-7, 4-11, 6-11, però a partir d’aquí Carles Sánchez va
dominar Celine Vallée 12-10,
11-8, 11-7, Dani Saragossà va
guanyar en un partit a cara o
creu decantant el partit 11-9
en el cinquè set davant Jose I.
Latorre i el jove Nacho Fajardo també va necessitar 5 sets
amb un 11-9 al cinquè amb
Alex Font.
Copa Federació infantil
El Triops de Banyoles va ser
la seu de la copa Federació
reservada als més petits. Cinc
anoiencs s’hi van desplaçar
destacant principalment el
subcampionat del montbuienc Nacho Fajardo, subcampió de sub 15, la seva germana Montse, segona a sub
15 i el Nil Aguilera 5è a sub15.
També hi van ser presents el
Bernat Gil i el Jordi Colom
caient en les rondes de classificació.

l diumenge 1 de maig,
es celebrava al Prat de
Llobregat el ja tradicional campionat de Catalunya
de triatló per equips, prova en
format contrarellotge i sobre
distància sprint. El dia va ser
assolellat però amb vent i baixa temperatura va fer que la
prova s’endurís encara més.
El CAI triatló Petromiralles va
estar representat per un equip
masculí format per José Rios,
Oleguer Suñé, Sergi Pujabet,
Xavi Perdiguer, Josep Maria
Planell i Marc Codina que va
aconseguir una molt bona 35a
posició de la general d’equips,
amb un molt bon treball de
tots els integrants de l’equip.
La victòria va ser per l’equip
local de Prat triatló, proclamant-se així campions de Catalunya per equips.

Bernat Viñals a l’Ironman
70.3 Pays d’Aix de França
Per altra banda el triatleta del
CAI triatló Petromiralles va
participar a l’ironman 70.3
Pays d’Aix de França. Degut a
les adverses condicions meteorològiques el segment de na-

tació es va suspendre i els participants van completar 90 km
de ciclisme amb molt de vent
i 21 km de cursa a peu. El Bernat va aconseguir finalitzar la
prova amb 4h44minuts i amb
una molt bona 121a. posició.

Participació de la secció de patinatge
artístic de l’IHC al Trofeu de Terrassa
PATINATGE / LA VEU

C

ontinua la preparació
de les noies de l’Artístic de l’Igualada
Hoquei Club, de cara a l’Interclubs que es disputarà a finals
de maig a Igualada.
Aquest cap de setmana es van
desplaçar al II Trofeu Ciutat
de Terrassa, obtenint els següents resultats :
En Iniciació E : Martina Iglesias 8a i Abril Domènech 23a;
en Iniciació C petites: Nayara Luque 5a, Naia Mariño 6a,
Anna Fernández 11a i Hanna
Lucena 21a; en Iniciació C

grans : Ariadna Luque 4a, Carla Bosch 5a, Carla Granado 9a,
Irene Abad 10a, Larisa Sebastian 11a i Aida Luque 13a; en
Iniciació B-1: Berta Roset 4a;
en Iniciació B petites: Ivet

Bonet 9a, Iris Ruiz 15a, Anna
Domènech 17a; en Iniciació B
grans: Mariona Raurich 11a;
en Certificat : Marina Folqué
10a i Paula Pérez 22a; en Categoria Aleví : Aina Canals 6a.
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La Companyia Mariantònia Oliver representarà “Las
Muchas” dissabte vinent al Teatre Municipal l’Ateneu
DANSA / LA VEU

E

l proper dissabte, 7 de
maig, a les 21h, la companyia
Mariantònia
Oliver interpretarà al Teatre
Municipal l’Ateneu d’Igualada
Las Muchas, un projecte de caràcter social, que treballa amb
dones més grans de 65 anys, a
través d’un taller de tres dies
i la seva participació en la representació de l’espectacle
Com diu la companyia “Las
Muchas parla de fragilitat,
d’aquesta que té a veure amb
l’edat, amb cossos que ja no
pertanyen al corpus social,
que ja deixen d’estar al mercat
oficial, però més vius que mai
i sobretot més lliures, cossos
que respiren, pesen, ballen,
sedueixen, es mouen i es posicionen d’una altra manera;
als cinquanta anys, el cos que
presenciem en escena ja ha
viscut moltes experiències,
no depèn ja de la seva fisicalitat com a espai que explora,
cerca i troba, sinó que ja pot
deixar-se escoltar i deixar-se
travessar per les experiències
viscudes, físiques, emocionals,
accidentals, polítiques, d’encobriment i de compromís, un
procés construït a força d’esquerdes i fragilitat, d’escolta i
obertura, un deixar-se ploure,
deixar-se portar del cos com
un conjunt que genera paisat-

ges insospitats i rics”.
El projecte Las Muchas neix
de la necessitat de pensar-se
en l’acte del despreniment, en
el borrós com a moviment del
ser i en el territori d’allò indefinit com a únic lloc possible.
En un moment en què cos i
identitat s’han tornat conceptes canònics i quasi normatius, posem l’atenció i l’interès
en parlar del que aquests cossos i identitats tenen en comú
i dirigim la mirada al lloc des
d’on es desdibuixen els contorns i es pot parlar de paisatge. L’acte de difuminar el cos
i el reconeixement de la incapacitat per a definir-se, per
ser. Què és el que ens descriu?

És la mirada de l’altre l’única cosa entorn de la qual ens
construïm? Seguint a Simone
Weill, no seria aquesta identitat, el primer que hauria de ser
destruït per aconseguir “ser”?
Més que des del lloc de la diferència, el propòsit és intuir
el cos des de les interseccions,
els llocs on els contorns es difuminen i la possibilitat de ser
està més als marges, als límits,
que al centre. Un viatge al territori de l’indefinit.
Companyia Mariantònia Oliver
La companyia neix l’any 1989
a Barcelona i l’any 2000 s’instal·la a Mallorca i emprèn un

treball amb un fort compromís social, gestionant un festival d’àmbit europeu en context rural i encetant projectes
pedagògics.
Des d’aleshores ha creat diferents espectacles per a públic
adult i per a públic familiar,
amb la clara intenció de fer
arribar la dansa a tothom.
Entre les produccions per a
adults destaquen La Contínua
(2001), Poetes, Mapes i La paraula i els peus nus (2008), que
es representen en diversos teatres, fires i festivals del panorama nacional i internacional.
En l’àmbit familiar destaquen
Bobot (2000), Rasss, Na llauneta recicla i Petita Lula (2008).

Els seus darrers espectacles
són nOu (2010) per a tots públics; Las Muchas (2011), creació per a públic adult; Malmenats (2014) per a públic
adult; Trobades (2014), per a
públic familiar, una coproducció amb la cia francesa La
Rampe; Encaixar (2015), per
adults, una coproducció amb
el Teatre Principal de Palma i,
finalment, Volen, Volen, per a
públic infantil.
La Companyia Mariantònia
Oliver du a terme, amb regularitat, projectes pedagògics i de
creació a les escoles, també treballant amb persones amb discapacitat i amb persones grans
construint projectes de Dansa Comunitària i d’Inclusió
Social des de fa nou anys. Ha
realitzat dos projectes creatius
amb l’Obra Social la Caixa, un
amb dones majors de 70 anys i
l’altre amb adolescents en risc
d’exclusió social.
Les entrades es poden comprar al Punt de Difusió Cultural i Turística d’Igualada (c/
Garcia Fossas, 2) de dimarts a
divendres de 19 a 21h i el dissabte d’11 a 14h, també des
d’una hora abans a la taquilla
del Passatge Vives. Les entrades tenen un preu de 12 euros,
amb descomptes per a diversos
col·lectius. A banda, es poden
adquirir en línia a:
www.ticketea.com.

Diumenges en Família proposa aquest 8 de maig endinsar-se,
al Museu de la Pell, en el passat arqueològic dels Prats de Rei
HISTÒRIA / LA VEU

E

l programa Diumenges en Família, impulsat pel departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, proposa
aquest 8 de maig conèixer què
han descobert els arqueòlegs
al voltant del passat més antic
dels Prats de Rei, com ara
restes d’una de les primeres
muralles de Catalunya o una
moneda de fa 2.300 anys. Tot
plegat, en una visita-taller per
a tota la família a l’exposició
“Sigara Segarra. Cruïlla entre
Ibèria i Hispània”, al Museu
de la Pell, una activitat gratuïta i amb l’aforament limitat.
Serà una oportunitat única
perquè tots els públics participin en una visita molt especial, dinàmica i participa-

tiva en què podran descobrir
com van viure els primers
pobladors d’aquest municipi. Coneixeran un munt de
detalls dels ibers i els romans
com, per exemple, com fabricaven la farina, com teixien,
quina era l’última moda a
l’hora de parar una taula luxosa o quins pots utilitzaven
per guardar la mel. Aquesta
exposició ha reunit més de
cinquanta objectes imprescindibles: destaquen la moneda ibèrica Sigara del segle
III a.C., del Museu Comarcal
de Cervera; dues inscripcions
romanes provinents del Museu d’Arqueologia de Catalunya; ceràmica grega importada d’altíssima qualitat; la base
d’una columna romana provinent del temple que, segons
sembla, presidia el municipi,

o tombes paleocristianes i
un lauda en mosaic excepcional. Tots aquests objectes expliquen, com les peces
d’un trencaclosques, petits
fragments de la realitat quotidiana d’aquesta població
tan singular que, al llarg d’un
miler d’anys, va ser sens dubte un dels enclavaments més
potents de l’actual Catalunya
Central. A més, en l’exposició
les troballes materials estan
acompanyades de dibuixos,
fotografies de les excavacions
arqueològiques i textos, que
brinden una oportunitat única per conèixer i entendre el
passat antic de la comarca i
del país.
“Sigara Segarra. Cruïlla entre Ibèria i Hispània” s’ha
realitzat des del Museu de la
Pell d’Igualada i Comarcal de

l’Anoia, amb l’assessorament
de la Universitat de Lleida,
responsable de les darreres
campanyes d’excavació i de la
recerca arqueològica portada

a terme als Prats de Rei, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Igualada, l’Ajuntament dels
Prats de Rei i l’Agrupació
Cultural i Recreativa Sigarra.
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Una nit de soul de la mà de Víctor
Branch a les Músiques de butxaca
MÚSICA / LA VEU

L

a variada oferta musical
en la programació de les
Músiques de butxaca
convida a fer un viatge sonor
diferent cada nit de concert.
Aquesta és la màgia, cada nit és
única i les sensacions viscudes
també.
Avui divendres, a les 11 de la
nit, ens espera una vibrant
nit de Soul de la mà de Víctor
Branch, jove cantant de veu
impressionat que acaba de publicar el seu primer disc Introspective amb una estrena sonada
formant part del cartell de la
darrera edició del Black Music
Festival. Els mitjans especialitzats el defineixen com un dels
nous talents de la música Soul.
Deu són els temes que formen
part d’aquest disc. Composicions curtes, enganxoses i
intenses, amb una estructura
perfecta i bona producció que
remeten als clàssics de la música negra. Els ídols de Branch
són Billie Holiday i Beyoncé. “A
mi m’agrada el jazz pur, el meu
somni seria tenir una banda
per cantar Cheek to cheek per
tot el món. Però aquí he buscat
temes més rítmics”. L’última
cançó del disc, I want to live,
parla del somni d’emigrar a les
grans ciutats dels gais de pobles
i ciutats petites que són criticats
per anar contra corrent o ser
diferents.

Exposició de Gravats,
Fotografies i Retrats a
l’EMA Gaspar Camps
Un disc amb varietat harmònica, amb referents per a Víctor
Branch com Amy Winehouse,
Jamiroquai, Sam Smith, John
Newman, Jennifer Hudson o
Lauryn Hill. Estils diferents
però alhora icones i ídols en
els seus gèneres. En el seu show
s’ofereix un repertori molt ampli i variat, un còctel de temes
propis barrejats amb versions
de clàssics.
El seu debut al Black Music
Festival va marcar l’inici de la
gira d’aquest primer àlbum Introspective. Després de Madrid,
València, Londres, Barcelona,
farà una parada a Músiques
de butxaca en format trio just

abans de seguir amb la gira cap
a Amsterdam.
El preu de l’entrada és de 12 euros (amb consumició inclosa).
Entrada amb descompte: 10
euros.
Les entrades ja es poden comprar online a través de wwww.
musiquesdebutxaca.cat.
També es podran adquirir de
forma habitual a taquilla mitja
hora abans de l’inici de cada
concert i anticipada a les oficines de l’Ateneu Igualadí en
horari d’atenció al públic.
Ho organitza: Ateneu Igualadí
Patrocinadors: Unesco, Renda
Urbana, Cafè de l’Ateneu, Primeras Marcas i Supermas.

EXPOSICIÓ / LA VEU

A

partir del proper dimecres dia 11 de
maig es podran veure a l’Escola d’Art una mostra dels treballs realitzats per
l’alumnat dels tallers de Gravat, Fotografia i Dibuix i pintura de Retrats durant el curs
2015-2016, sota el guiatge
dels professors Jaume Enrich,
Aureli Sendra i Glòria Escala,
respectivament. S’hi podran
veure gravats i monotips realitzats en diferents tècniques
calcogràfiques o litogràfiques;
treballs fotogràfics editats, o
no, amb programari de retoc

d’imatges; i dibuixos i pintures sobre la temàtica del retrat
i la figura humana. Aquesta
col·lectiva és una mostra de
l’activitat artística que l’escola
duu a terme en horari de tarda, dins l’oferta educativa de
monogràfics dirigits a adults
i impartits per professors especialistes en diferents disciplines artístiques. L’exposició
quedarà instal·lada en diferents espais de l’escola i es podrà veure fins el proper 17 de
juny. El període d´inscripció a
aquests, i d’altres cursos i tallers que ofereix l´escola, serà
durant el mes de juny.

L’establiment d’Abacus Igualada serà l’escenari del
càsting dels futurs concursants d’”El Gran Dictat”
LLENGUA / LA VEU

L

’establiment d’Abacus
Igualada acollirà el proper dijous 19 de maig el
càsting per als futurs concurs
d’El Gran Dictat. El procés de
càsting consistirà a reproduir
el concurs de televisió en format reduït. Cada torn es farà
en grups de tres persones que

concursaran juntes.
Per participar al càsting cal
trucar al 638 551 285 o enviar
un correu electrònic a: elgrandictat@tv3.cat.
Càstings del Gran Dictat a
Abacus
El protagonista d’El Gran Dictat és el català actual, el que
parlem al carrer. Per això, els

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

continguts inclouen tant el
llenguatge col·loquial com els
tecnicismes i anglicismes més
recents que es van incorporant a la nostra llengua.
Com diu l’Òscar Dalmau,
amb la seva habitual ironia,
aquest és “el concurs que ens
vol ajudar a tots plegats a destrossar una miqueta menys el
català”. Aquesta introducció

marca el caràcter distès i amè
del concurs.
Un programa que busca la
participació de tothom i per
això realitzarà càstings per a
futurs concursants.
El càsting serà el dijous 19 de
maig de 10 a 2 del migdia i de
2/4 de 4 a 7 de la tarda a la botiga Abacus d’Igualada.

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

VIDENTES CURANDEROS

con poderes naturales. 18 años de
experiencia en la Alta Magia Africana.
Ayuda a resolver los problemas por
difíciles que sean. Eficacia, rapidez.
Problemas en el amor, trabajo y salud los
soluciona inmediatamente con
resultados positivos y garantizados al
100% de 3 a 7 días como máximo. todos
los días de 8 a 22 horas. Desplazamiento
posible.

Tel. 653 598 887
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Dos milions d’espectadors en els vint anys d’”Anem al teatre”
TEATRE / LA VEU

A

mb la representació de l’espectacle La
nena que vivia en una
capsa de sabates, el programa
“Anem al teatre” de la Diputació de Barcelona va celebrar
dimecres a l’Ateneu Igualadí, el 20è aniversari, amb un
balanç en què destaquen els
quasi dos milions d’espectadors que han gaudit d’aquesta experiència concebuda per
“crear nous públics de teatre,
música i dansa, i despertar
la sensibilitat artística entre
l’alumnat d’educació infantil,
primària i secundària”, segons
el diputat de Cultura, Juanjo
Puigcorbé.
Puigcorbé va remarcar que
“Anem al teatre és la millor
mostra de complicitat institucional entre la Diputació i els
ajuntaments, i entre àrees de
la corporació”, i també que es
tracta d’una “experiència bidireccional perquè no només
crea nous públics, sinó que és
pedrera de companyies”. Per
Puigcorbé, el ciutadà no ha de
ser només espectador, sinó actor de pràctiques culturals, ja
que “la cultura és enriquidora
per a la persona”. El diputat
explicava també que “el programa “Anem al teatre” continuarà i s’ampliarà a altres
disciplines, i que properament
es posarà en marxa l’activitat
Anem al cinema”.

A la funció a càrrec de la companyia lleidatana Zum Zum
Teatre, els nens i nenes de l’Escola del Bruc, Serra de CollBas (Carme), Renaixença (els
Hostalets de Pierola), Castell
d’Òdena (Òdena) i Les Flandes (Piera), van ser rebuts a la
sala pels diputats de Cultura
i Educació, Juanjo Puigcorbé
i Rafael Homet, respectivament, i l’alcalde d’Igualada i
vicepresident segon de la Diputació, Marc Castells, que
els van lliurar el programa de
l’espectacle.
Castells assenyalava que “el
programa Anem al teatre encaixa perfectament amb l’esperit de l’Ateneu Igualadí, que
des que es va fundar, fa 152
anys, ja entenia que la cultura
i l’educació havien d’anar juntes”. També el diputat d’Educació, Rafael Homet, relacionava aquests dos àmbits quan
expressava que “per a un futur
millor, la cultura i l’educació
són pilars fonamentals”. Segons Homet, “és molt important per a l’educació que s’hi
incorporin les arts, perquè
sense arts no hi ha innovació
educativa”.
A banda dels 1.924.549 espectadors que han passat per
“Anem al teatre”, Puigcorbé
va detallar altres xifres que
reflecteixen l’envergadura del
programa: 175 municipis, 485
centres docents, 230 companyies de teatre, música, dansa

i circ, i un total de 8.671 funcions.
Les comarques on es va iniciar
el projecte van ser el Berguedà
i l’Anoia, i posteriorment es va
anar ampliant fins arribar a les
set actuals (les dues anteriors
més l’Alt Penedès, el Bages, el
Garraf, el Maresme i Osona).
A totes elles, l’organització és
a càrrec de la Diputació de
Barcelona i els ajuntaments
participants. Aquests s’adhereixen al programa mitjançant
un protocol que es renova
cada quatre anys. A la resta del
territori de la demarcació de
Barcelona, la Diputació atorga
subvencions als ajuntaments

que organitzen programes
amb criteris i objectius similars a l”Anem al teatre”. Cada
alumne pot veure un total de
tres espectacles per nivell educatiu, per un preu de 5,20 euros cadascun, i la Diputació i
els ajuntaments cobreixen el
cost restant de l’espectacle.
La programació artística
d’”Anem al teatre” destaca per
la qualitat, la idoneïtat pedagògica de les obres i la professionalitat de les companyies.
Per tal que els nens i nenes
gaudeixin de l’espectacle en
condicions òptimes es limita
l’aforament de les sessions a
200 espectadors per a educa-

ció infantil i a 350 per a educació primària i secundària.
Però “Anem al teatre” també ha
estat pedrera de noms importants de l’escena actual, com
ara el Mag Lari, Antonio Díaz
(El Mago Pop), Farrés Brothers i Egos Teatre. Així mateix,
hi han participat companyies
i artistes com Àngels Margarit
/ Companyia Mudances, Cabo
San Roque, Camut Band Junior, Dei Furbi, Companyia
Ínfima la Puça, Pep Bou, Cor
de Teatre, El musical més petit, La Perla 29, Marcel Gros o
Thomas Noone Dance.

Cicle de Literatura
i cinema del Japó

“Vida i Costums-Tossa 1914”, el nou
espectacle de l’Agrupació Folklòrica

CULTURA / LA VEU

DANSA / LA VEU

D

urant els tres primers dijous d’aquest
mes de maig té lloc a
Igualada el cicle ‘Literatura i
cinema del Japó’, una proposta que vol mostrar algunes de
les manifestacions literàries
i cinematogràfiques del país
nipó.
El cicle es va inaugurar ahir dijous amb la projecció del film
Tony Takitani (Japó, 2014), de
Jun Ichikawa, dins les edicions
de cinema de Pantalla Oberta,
a l’Ateneu Igualadí. El següent
dijous dia 12 de maig a les
19:30h., al Teatre de l’Aurora
es durà a terme l’acte central
‘Un tast de literatura japonesa’, amb el traductor Albert
Nolla. L’acte girarà entorn de

dues obres, El tallador de canyes, de Jon’ichiro Tanizaki
i Rashômon i altres contes, de
Ryunosuke Akutagawa. Presentarà la trobada el professor
de secundària Jaume Farrés i
en finalitzar la xerrada hi haurà un tast de sushi català fet
per l’Olga Rovira. Finalment,
el dijous 19 de maig a les
20h., es projectarà la pel·lícula
d’Akira Kurosawa Rashômon
(Japó, 2014), també a l’Ateneu
Igualadí.
El cicle ha estat organitzat
per Paranoia Accions, el Teatre de l’Aurora, el Cine Club
Igualada, l’Ateneu Igualadí,
la Llibreria Aqualata i hi col·
laboren Edicions 1984, Viena
Edicions, l’IES Joan Mercader i l’Institut Pere Vives Vich.
Tots els actes són gratuïts.

“

Un objectiu ha de tenir
data. Un objectiu sense
data no és un objectiu, és
un somni”. I així és com el somni ha passat a ser una realitat.
El passat dissabte dia 30 a les
9h del vespre l’Agrupació Folklòrica Igualadina va estrenar
el seu últim espectacle: Vida
i Costums – Tossa 1914. Amb
molta il·lusió i ganes els dansaires de l’entitat van mostrar
al nombrós públic assistent
la vida i les costums d’un poble mariner, així com també,
la vida estiuenca de Tossa de
Mar. Una feina de gairebé un
any i mig ha precedit l’estrena
d’aquest espectacle; la motivació, les ganes i la paciència dels
dansaires i de la directora ha

ajudat a assolir aquest repte.
Gracies! Gràcies també a tots
aquells que heu estat al darrera
facilitant-nos el muntatge de
l’espectacle, el vestuari, el material, etc. Sense tots vosaltres,
els amics de la dansa catalana,

els familiars que sempre sou
el nostre incondicional públic, que ens vareu transmetre
la vostra emoció i implicació
total, sense vosaltres aquesta
estrena tampoc no hagués estat
possible!
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Brillant 27a. edició del Concurs
internacional Paper de Música
MÚSICA / LA VEU

L

a 27a. edició del Concurs
Internacional
Paper de Música de
Capellades ha resultat brillantíssima i emocionant, d’un
cap a l’altre.
Habitualment, i així ha estat
des de la dècada dels 90, sis ha
estat el nombre de formacions
o solistes que han passat a la
final. Aquest any, per poder
fer justícia, el jurat havia escollit vuit finalistes, essent així
la d’aquest any, la sessió final
més llarga de 27 anys de concurs!
El públic assistent, tot i la
llargada, va sortir meravellat
per la gran qualitat que es desenvolupava davant seu amb
un valuós jovent del nostre
país, en bona part.
La sessió va començar amb
un pianista de 18 anys, Rubén Ángel Russo, prodigi de
tècnica i de sensibilitat, amb
tota la vida per davant. Ve de
Madrid però en aquests moments s’està formant al Conservatori del Liceu de Barcelona.
Va seguir un duo de violoncel
i piano Ferran Albrich (Barcelona) i Ah Ruen Ahn, de Corea
del Sud. Després Elina Sitnikava, violí solista procedent
de Bielorússia, acompanyada
al piano per David Bekker
d’Hongria. A continuació vingué Mireia Tarragó, soprano
de Tarragona fent duo amb
Marina Pelfort (Barcelona)
al piano. Va encaterinar amb
una veu meravellosa.
Després d’una pausa va continuar la sessió amb un duo,
Xavier Larsson, saxo (Illes
Balears) i Konstantin Zvya-

La violinista bielorussa
Elina Sitnikava guanya
el Concurs d’enguany
gin (Rússia) piano. Els tres
quartets, de saxos, de corda i
de clarinets van quedar per la
final.
Els components del quartet
de saxos Kebyart Ensemble
procedien dos de Barcelona
(Víctor Serra i Robert Seara)
i dos de Tarragona (Pere Méndez i Daniel Miguel).Va seguir
el Quartet Altimira, de corda,
amb Luis Peña (Madrid), Joan
Mestre (Tarragona), David
Andújar (Igualada) i Mariona
Tuset (Barcelona). Van oferir
un quartet de Xostakóvitx,
amb tota la profunditat i dramatisme que exigeix una obra
com aquesta. I finalment el
Metropolitan Clarinet Quartet amb Joan Ivorra d’Alacant,
Lluís Casanova de Girona, i
José Luis Inglés i Juan Carlos
Carrasco, de Murcia. Tots tres
quartets, cada un en el seu estil, van tocar obres molt compromeses i de manera impecable, amb una qualitat, més que
digna, en paraules del Mestre
Ros Marbà.
I aquest jovent, del nostre país

la gran majoria, tan jove, van
produir un sentiment d’emoció a molts dels assistents.
Aquí la cultura del no esforç
no hi tenia entrada!
El premi va anar a la solista
de violí Elina Sitnikava acompanyada al piano per David
Bekker. A la primera fase va
tocar el primer moviment del
Concert per a violí i orquestra
op. 14 d’Henryk Wieniawski i
a la sessió final el primer moviment del Concert per a violí
i orquestra K 219 de Mozart,
Tema original amb variacions
per a violí i piano opus 15 de
Wieniawski i l’Oblivion d’Ástor Piazzolla. En la primera
fase la seva actuació fou absolutament impactant. En la
final, més d’un assistent em
confessava que havia plorat
amb la interpretació d’aquesta
gran violinista. El mestre Ros
Marbà, després comentava
que el Concert de Wieniawski
no se sol tocar degut a la seva
dificultat extrema. La guanyadora ho va brodar, senzillament.
Una nova edició del Concurs
Internacional Paper de Música de Capellades que ha deixat
una gran satisfacció a tots als
assistents!

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador!

Igualada commemora el
400 aniversari de la mort
de Cervantes
CULTURA / C. PLANELL

A

mb motiu de la celebració enguany del
400 aniversari de la
mort, a Madrid, del cèlebre escriptor Miguel de Cervantes,
el passat 23 d’abril, la nostra
ciutat i, arran del suggeriment
i alhora demanda d’en Jaume
Farrés -membre del CECI i
impulsor sociocultural- i també de la professora de literatura Eugènia Minguillón, ha
vist satisfeta des d’un plural
interès la col·locació d’una
placa al mateix carrer igualadí (dedicat a aquest escriptor
després de la Guerra Civil) en
la línia de retre un homenatge
i també fer justícia a aquella figura de fama universal que va
situar a la nostra ciutat com a
escenari d’un dels episodis de
la popular obra Las dos doncellas, la novena de les anomenades Novelas Ejemplares.
Efectivament, a propòsit que
Cervantes fa esment precís i
en dues ocasions al nom de la
nostra ciutat –aleshores, vila-

quan la situa geogràficament
i en relació a la seva distància
amb Barcelona, d’aquí se’n
deriva una part del nus del
conflicte amorós que centra
l’argument de tota la novel·la,
especialment quan les protagonistes -Teodosia i Leocadiafan nit en un hostal igualadí.
L’acte de reconeixement a
Cervantes i de descoberta de
la placa que li havia de fer
honor va ser participat pel
mateix Jaume Farrés, per un
actor que caracteritzava al
propi Miguel de Cervantes,
pel regidor de Cultura, Pere
Camps i per l’alcalde d’Igualada, el senyor Marc Castells.
Al capdavall, una seqüència
memorable que -en paraules
de l’Alcalde- contribuïa a què
una cita com aquesta se sumés
a ressaltar la importància històrica de la ciutat com a enclavament d’interès i punt de
parada, que l’ha convertida al
decurs de diferents centúries
en lloc d’allotjament i acollida
per a desenes de personatges
destacats.

5,60€

(oferta vàlida per a
un subscriptor més
un acompanyant)
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Les Bianchis recull el premi del
públic al millor espectacle de
La Mostra per ‘Les Supertietes’

Demà dissabte, trobada
final del SardaTIC

Les Bianchis afirmen
sentir-se “superfelices”
per l’obtenció del guardó -premiat amb 1.200
euros- i el seu pas per la
fira de teatre infantil i
juvenil

S

SARDANES / LA VEU

TEATRE / LA VEU

L

es Bianchis van recollir
dimecres, el Premi Fundació Catalunya – La
Pedrera al millor espectacle
de la 27a edició de La Mostra
d’Igualada per Les Supertietes.
L’obra, inclosa dins l’itinerari 1 ‘Per als més petits’ (de 3
a 6 anys) explica amb contes,
música i molt d’humor com la
Queralt es converteix en una
“supertieta” amb l’ajuda de les
seves amigues Bàrbara i Magda, que ja ho són. La dramatúrgia és d’Anna Maria Ricart
i es basa en el llibre ‘Contes
infantils contra tot pronòstic’
d’Empar Moliner. El guardó,
atorgat per votació popular,
està dotat amb 1.200 euros.
En rebre el premi, Les Bianchis han afirmat sentir-se
“superfelices” per l’obtenció
del guardó i han agraït públicament el suport de tot l’equip
de persones que les han ajudat
a tirar endavant la producció.
També han manifestat estar
molt contentes del seu pas per
La Mostra d’Igualada, ja que
els ha permès conèixer millor
el sector del teatre infantil i juvenil –la companyia prové del
teatre per adults– i palpar tota
l’activitat que s’hi mou.

El director artístic de La Mostra d’Igualada, Pep Farrés, ha
destacat la importància del
premi en dos vessants: d’una
banda “perquè el vota el públic, a qui ens devem” i, d’una
altra, perquè “és susceptible
de ser programat a La Pedrera, i això és important, perquè significa feina”. També
ha dit que “és molt lògic” que
els espectadors hagin votat
Les Supertietes com el millor
espectacle de la fira ja que la
proposta desprèn “frescor i un
llenguatge directe cap al públic d’aquesta franja d’edat”.
També ha subratllat la capacitat d’abstreure els contes
d’Empar Moliner i dur-los a
l’escenari.
La directora de Cultura de la
Fundació Catalunya – La Pedrera, Marga Viza, ha felicitat
La Mostra per la 27a edició i
haver esdevingut un any més
“punt de mira i gran mercat
de les arts escèniques per a tots

els públics del país”. També
ha felicitat Les Bianchis: “Ens
agrada promocionar el talent,
la creativitat i la gent jove” i
ha dit que intentaran programar-les a la seva seu, com ja
han fet amb altres espectacles
premiats anteriorment a La
Mostra com Les Trifulgues
dels Germans Garapinyada
de Teatre Mòbil i Inventari de
Marcel Gros. En aquest sentit,
Viza ha explicat que “al llarg
d’aquests anys hem tingut a La
Pedrera més de 30 companyies procedents de La Mostra.
És sempre el nostre mercat de
referència i esperem que ho sigui molt anys més”.

ardaTIC és un projecte telemàtic que té com
a objectiu principal fer
arribar de manera moderna
i lúdica la Sardana i la Cobla
al màxim de nens i nenes en
edat escolar de tot el territori
de parla catalana, tot afavorint el treball col·laboratiu i
en xarxa entre grups d’escoles
mitjançant les tecnologies de
la informació i la comunicació.
Al llarg del 2n i 3r trimestre,
en SardaTIC (una divertida
mascota amb cap de PC que
porta un flabiol en una mà i
un mouse a l’altra) proposa
als participants un conjunt
d’activitats que els permet
apropar a la dansa i a la música de la Sardana. Tot el treball
ha d’estar enregistrat i publicat al blog del grup SardaTIC-Igualada per a que la resta de les escoles participants
puguin veure i comentar el
treball realitzat.
A la ballada final, els alumnes mostren el seu treball tot
entrant a plaça amb el Ga-

lop del SardaTIC i la sardana
composta per a l’ocasió Hi ha
una clau i la tens tu! d’en Dani
Gasulla amb motius de les
principals cançons del Club
Super 3.
A la trobada d’enguany del dia
7 de maig, a les 18:30 h. a la
Plaça de Cal Font, hi tindrem
representades, doncs, 6 escoles de la nostra ciutat, l’any
anterior sols eren 2; aquestes
escoles són: Acadèmia Igualada, Escola Pia, Mare del Diví
Pastor, Ateneu Igualadí, Escola Mowgli i Col·legi Monalco.
La part musical correrà a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.
A continuació hi haurà una
xocolatada oferta a tots els
participants gràcies a l’Agrupació Sardanista d’Igualada;
i per acabar l’acte els mestres
donaran el corresponent diploma de participació i l’establiment Abacus Igualada
obsequiarà a cada classe participant amb un xec regal de
material escolar.
En cas de pluja l’acte es faria
al pavelló esportiu de la Divina Pastora.

10 anys premiant el millor espectacle de La Mostra d’Igualada
Aquest és el desè any que la
Fundació Catalunya – La Pedrera atorga el guardó al millor espectacle de La Mostra
d’Igualada.

Marisqueria
i tapes
Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA
Tel. per reserves
938031357- 618122276
Segueix-nos a Facebook
www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

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

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

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 64

Cuina
Casolana
Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25
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La Biblioteca farà un taller i una
sortida a Folgueroles per conèixer
l’obra de Mn. Cinto Verdaguer
LITERATURA / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada i l’entitat
Veus Poètiques han organitzat per aquest mes de
maig un taller d’introducció a
la poesia de Mn. Cinto Verdaguer per apropar-se a la vida i
l’obra d’aquesta figura emblemàtica de les lletres catalanes.
El taller es farà els dissabtes 14
i 28 de maig i es completarà
amb una sortida a Folgueroles, el 4 de juny, per conèixer el
poble natal del poeta. El preu
del curs és de 25 euros i inclou
les dues sessions i la sortida
amb autocar. Les places són
limitades i ja es poden fer les
inscripcions a la Biblioteca
Central d’Igualada.
Marc Guarro, corrector de ca-

talà i moderador de clubs de
lectura i tallers, serà l’encarregat de dinamitzar un taller,
que vol ser molt pràctic i participatiu. Així, a les sessions
no només es repassa l’obra i
el context del poeta sinó que
també es llegeixen poemes en

veu alta i s’hi reflexiona. Com
a lectors, «fem amb la poesia
allò que volen els poetes: ens la
fem nostra, la fem reviure i hi
busquem tots els sentits possibles», explica Marc Guarro.
Verdaguer és l’escriptor català més representatiu del
segle XIX i del moviment de
la Renaixença. La seva obra
comprèn poesia èpica i lírica,
prosa narrativa i periodística
i literatura de viatges. D’entre
els seus títols destaquen sobretot els poemes èpics de factura
romàntica, L’Atlàntida i Canigó. Folgueroles celebra del 17
de maig al 5 de juny la «Verdaguer2016. Quinzena Literària», dedicada a la figura de
Ramon Llull i al llibre Perles
d’Amic i amat de Mn. Cinto.

Cal Granotes va acollir dissabte un
nou recital De Pell Sensible dedicat a
Ramon Llull
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Màrius Mollà, sorpresa
compartida a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

M

àrius Mollà va sorprendre i encantar
l’auditori explicant
com confecciona cada un dels
seus llibres. Llibres que és venen per milers.
Al relat inicial de l’autor s’hi
afegeix l’aportació dels documentalistes, del primer lector,
del segon lector, dels correctors-lingüistes, de l’assessor
històric i de qui revisa amb
màxim esperit crític. Un treball gairebé fabril per arrodonir una obra sense inconcrecions i de llenguatge pulcre i
relat impecable.
Una explicació tècnica per explicar una carrera brillant que

ara vol eixamplar llengües i
fronteres.
I el proper dilluns torna Francesc Bailón, aquesta vegada
provinent de Sibèria.

Exposició fotogràfica de
Mireia Guilella

POESIA / LA VEU

L’antiga adoberia de Cal Granotes va acollir el passat dissabte, 30 d’abril, un nou recital
del cicle de música i paraules
De Pell Sensible, impulsat
pel departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament
d’Igualada. En aquesta ocasió s’hi va interpretar, coincidint amb l’Any Llull, El verger
de l’amat, basat en El llibre
d’amic e amat. El van protagonitzar Montse Germán, actriu,
i Ferran Pisà, a la guitarra. La

EXPOSICIONS / LA VEU

presentació va anar a càrrec
de Jaume Mensa, professor de

filosofia medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona.

La igualadina Mireia Guilella
inaugura avui dia 6 de maig a
les 8 del vespre “Varanasi: la
porta del cel”, una exposició
fotogràfica sobre el seu viatge
a Índia l’estiu del 2015 i més
concretament a Varanasi, la
ciutat més espiritual d’Índia.

Durant els dies 6-7 i 8 de maig
l’exposició estarà ubicada a
l’Escorxador (Carrer Prat de la
Riba, 47 - Igualada. Després es
podrà visitar a l’Inquiet (Carrer de la Torre, 36 - Igualada)
El projecte s’ha finançat amb
pressupost participatiu d’IMPULS 2016 del Departament
de Joventut.

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

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

nou urbisol

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719
CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38
618 19 42 01
www.eucaria.com
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Punk rock melòdic
i power pop a Igualada amb els Bullitt
al Hot Blues

Divendres, 6 de maig de 2016

La Schola Cantorum
actuà per la Mare de Déu
de Montserrat

MÚSICA / LA VEU

A

quest proper dissabte
7 de maig els gironins
BULLITT arribaran
per primera vegada a Igualada.
Serà en aquest punt neuràlgic
de la cultura igualadina que
és el bar musical Hot Blues on
descarregaran el seu punk rock
carregat de melodies poppies i
sons alternatius dels anys 90.
BULLITT és una banda de Sant
Feliu de Guíxols que ha editat 4
discos molt ben rebuts tant per
la crítica com pel públic, especialment “Sparks”, l’últim disc
editat el 2015.
Conceptes com energia, honestedat, melodia, frescura, joventut i rock’n’roll es desprenen de
la seva música. Es tracta d’una
banda amb ofici, que porta des
del 2005 oferint la seva atractiva recepta musical pels escenaris de tota la península, i
que ha actuat a festivals com el
Primavera Sound, el Mercat de
Música Viva de Vic, o el BAM
de Barcelona.
L’Associació Rock City programa aquest concert ideal per seguidors del punk rock, el
power pop i el rock alternatiu que practiquen grups com
Foo Fighters, Replacements,
Hüsker Dü, Bad Religion,
Weezer, The Posies o Gaslight
Anthem.
Dissabte 7 de maig a les 23:30h
al Hot Blues d’Igualada.

Presentació del primer disc de
TAKNATA
En el temps Taknata va incorporant temes propis cada vegada amb un estil més definit
com a grup. Amb la incorporació de pedals per a les guitarres
i bateries molt més obertes, els
temes han anat agafant un aire
psicodèlic, creant atmosferes i
ambients transportant a l’oient
a diferents estils com impro
jam, jazz rock, afro blues, psicodèlia.
Disc gravat, mesclat i produït
per Jordi Matas i masteritzat
per Yves Rossell.

M. Cinta Castelló
va presentar el seu llibre
als Prats de Rei
MÚSICA / LA VEU

E

l passat diumenge 1 de
Maig tingué lloc, a la
parròquia de la Mare
de Déu de Montserrat, l’ofici
a la seva patrona la Mare de
Déu de Montserrat. La participació de la Schola Cantorum amb la direcció de Pol
Pastor i acompanyats al teclat
per Josep Xaubet, solemnitzà
la celebració amb la missa de

Sant Josep de Calasanz de Ravanello, la reestrena del Santus i l’Agnus Dei del mateix
autor. L’Avemaría d’Ottavini
a l’ofertori i Tota Pulchra de
Lemens a la comunió. Mn
Sabaté tingué unes paraules
d’agraïment per la nostra participació. Així com també un
reconeixement per a tots els
feligresos que col.laboraren
en l’ornamentació floral de
l’altar i la imatge de la Verge.

MONTMANEU / LA VEU

E

l Divendres 29 d’abril
es va presentar el llibre
“Els Mossos que van
salvar Montserrat” de Maria
Cinta Castelló a la sala polivalent dels Prats de Rei. L’autora va fer un relat sobre els
Mossos destinats a protegir
Montserrat a l’esclat de la
Guerra Civil. Un d’aquests
Mossos era el pare de l’auto-

ra, en Ramon Castelló Hierro. Maria Cinta Castelló va
voler fer la primera presentació del llibre als Prats de
Rei perquè el primer destí
del seu pare va ser en el poble i s’hi va traslladar amb la
família, fins al començament
de la guerra. L’acte va comptar amb l’assistència d’un
nombrós públic que va poder gaudir d’una presentació
molt agradable i amena.

La Coral de Santa Maria ha iniciat un
cicle de concerts a les residències d’avis
MÚSICA / LA VEU

L

a Coral de Santa Maria
d’Igualada va iniciar dijous passat, 28 d’abril, un
cicle de concerts a les residències de gent gran, que continuarà
aquest mes de maig. La primera
actuació ho fou a la llar d’avis
P.Josep Ma. Vilaseca, hi va ser
acollida amb molt entusiasme
especialment pels residents que
els van pregar no retardessin
tant aquesta visita. Es dóna la
circumstància que aquesta activitat que habitualment es porta
a terme cada any, s’havia demorat degut a l’atapeïda agenda de
la Coral el proppassat 2015.
L’estructura d’aquests concerts
és una varietat de cançons populars —himnes, sarsueles, sardanes i havaneres—. en les que
no hi manquen notes de bon
humor que les fan més atractives. D’entre el repertori ofert
cal destacar les actuacions dels
solistes Rafi Pérez, Isidre Solé
C., Lleonard del Rio, així com
la paròdia del “Duetto buffo di
due gatti” a càrrec de Teresa Calaf i Roser González, escenificada amb una agraïda vis còmica.
La direcció fou de Coni Torrents amb l’acompanyament al

piano de Maite Torrents
Abans de començar s’oferí un
reconeixement a la resident
Celerina Solé, que ha hagut de
deixar la Coral per malaltia. El
president Lleonard del Rio, li
lliurà la nova insígnia de l’entitat així com un opuscle editat
amb motiu del 75è aniversari.
Missa i concert en la festa de la
Mare de Déu de Montserrat
El dissabte 30 d’abril la Coral
de Santa Maria participà en la
commemoració de la festa de
la Mare de Déu de Montserrat,
celebrada a l’església parroquial
d’aquest nom de la nostra ciutat, convertida en un jardí gràcies a la generositat de feligresos,
veïns i amics que encapçalats
per l’Associació de Veïns regalen roses a la Moreneta.
Entre els cants en la missa citarem a la comunió el “Bone
Pastor” de Maria del Rio. En el
posterior concert, es presentà
en primera audició l’havanera
“El canó de Palamós”, d’Ortega
Monasterio, en una nova versió
de Coni Torrents, directora de
la Coral, que fou molt aplaudida. També “La sardana de les
monges”, d’E. Morera en un
arranjament de Francesc Solé, i

“El cant a la senyera” de Ll.Millet. Atenent els aplaudiments
del públic s’oferí fora de programa “El meu avi”, d’Ortega
Monasterio. L’acompanyament
al piano fou de Maite Torrents.
Teresa Calaf que presentà la
vetllada que començà amb
aquestes paraules: «La festa de
la Mare de Déu de Montserrat
és una diada molt significativa
pels catalans, però en aquest
barri pren una dimensió especial, extraordinària. L’allau de
flors que regaleu any rere any
a la nostra Patrona, converteix
aquesta església en un jardí. Un
jardí flairós, que encomana ger-

manor i solidaritat, i que gràcies
al vostre rector Mn. Josep Sabaté ens deixeu compartir amb els
nostres cants. És aquest un privilegi que us agraïm.»
Propers concerts
Per aquest setmana eren
previstos sengles concert a la
Residència Amma i al Centre
de dia L’Estada. També s’està preparant per al diumenge 15, la festa de Pentecosta
que acabarà amb un dinar
de germanor. Aquest mes
està previst igualment una
nova edició de la revista “el
trumfo”.
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EXPOSICIONS
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.

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.

ESCOLA OBERTA PER A
ADULTS
Gravat, fotografia i dibuix. Col.
lectiva realitzada pels alumnes
dels allers de Gravat, Fotografia i
Dibuix.
De l’11 de maig al 17 de juny a la
sala d’exposicions de l’Escola d’art

Gaspar Camps.

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

SIGARA SEGARRA. CRUÏLLA 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.

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 vestíbul de la Biblioteca Central.

SENSACIONS
Empar Aranda Caparró
Paisatges de la natura, rostres, objectes 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
refugiats que viu la societat mundial
a l’actualitat.
Ho organitza: Amnistia Internacional
Del 15 d’abril al 6 de maig al vestíbul
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.

G8/750 ESTELS. LA VOLTA CELESTE
Després d’haver travessat a ple sol
el jardí de l’Arena, vaig entrar a la
capella de Giotto, on la volta sencera i el fons dels frescos són tan
blaus...
Del 30 d’abril al 17 de juliol al Museu Molí Paperer.

XVII CONCURS FOTOGRÀFIC RITUS DE PASSIÓ A FÀTIMA
Selecció de totes les fotografies
presentades sobre el tema de la
setmana Santa i les processons de
Fàtima.
Del 9 de maig al 4 de juny a la sala
d’exposicions La Talaia.

VARANASI: LA PORTA
DEL CEL
Mireia Guilella
Exposició fotogràfica sobre l’Índia.
Del 6 al 8 de maig a l’Escorxador.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“La dualidad interior”, de la igualadina
Georgina Vila

U

n llarg, rigorós i agosarat treball d’observació i interiorització d’aquelles qüestions
més elementals de la nostra quotidianitat,
van empènyer a aquesta autora -que avui ens ocupaa una mirada atenta a l’existència d’una dualitat del
nostre interior, aquella que ens priva de viure en pau,
d’estar en sintonia amb la nostra autenticitat. I, és
en aquest sentit que, centrada en la investigació i la
creació d’una teràpia emocional, va començar a desenvolupar una tècnica pròpia de treball, el que ella
anomena “teràpia de la dualitat”, un mètode que li
ha permès de fer front i treballar qualsevol conflicte emocional, d’una manera natural i pràctica, sense
deixar de banda futures tècniques sobre la transformació i la sanació emocional.
Aquesta igualadina de naixement és naturòpata,
kinesiòloga, terapeuta floral, instructora de ioga i
professora de Feng
Shui; i, al marge de
les rúbriques dels
diplomes, mai no
s’ha estancat amb
titulacions mentre es mou en una
incansable curiositat i a la recerca de
respostes referides
a les emocions i els
conflictes que vivim les persones. I,

en aquesta obra, La dualitat interior, la Georgina ha vist culminades les seves dues passions: el
món interior de l’ésser humà, i el
seu entusiasme per a compartir
les respostes obtingudes, mitjançant l’escriptura.
Quant a aquesta magnífica obra
del tot intimista i resoltament
pràctica, allò que l’autora anomena com a teràpia de la dualitat, no és altra cosa que una
mena de guia interna, la suma
d’unes eines pròpies que són el
resultat del seu propi procés de
creixement personal, àdhuc i paral·lelament el dels seus propis
pacients. Tanmateix, la recerca
constant de respostes en el seu
interior ha estat aquella acció
quasi involuntària que l´ha acompanyada des de ben
joveneta, i no va tardar a adonar-se que tots tenim la
capacitat de connectar amb el nostre “mestre intern”,
aquella que troba la connexió amb les idees que estan a l’aire tot esperant ser trobades per a canalitzar-les si estem atents, buscant més enllà de la ment.
La combinació d´aquesta inquietud constant i diverses circumstàncies van empènyer-la envers l’apassionant camí de la dualitat interior: la dualitat en què
estem dividits, la dualitat entre el que ella anomena
el nen interior, el nen que un dia vam ser, i els dictadors interns que ens persegueixen. El nen interior

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

(espontani) és el més pròxim a
la nostra essència i la connexió
amb aquesta part és vital no només per a ser feliços sinó també
per a estar sans, atès que qualsevol desconnexió del nen interior ens fa perdre el vincle amb
la vida, fins a abocar-nos a viure
en contra de nosaltres mateixos.
Més endavant va descobrir allò
que considera les “tres regles
d’or”, tres claus que han de facilitar l’equilibri d’aquelles dues
parts, tot convertint els dictadors
en uns guies interns; una sorprenent teràpia exemplarment explicada en aquest llibre.
Presentar un llibre d’una especificitat com aquest, tot i que de
lectura amena i planera, ha estat
per a mi un motiu de gran satisfacció, especialment
pel fet de reconèixer les motivacions que han portat a la Georgina a voler compartir amb tothom,
des d’una sinceritat i una introspecció com poques,
i amb paraules senzilles, tot una autèntica i apassionant vocació. En conseqüència, no puc més que
complaure’m que -a partir d’aquesta publicacióella se senti molt afortunada de poder contribuir si
s’escau i en moments claus a trobar aquells passos,
aquell camí o aquella guia que cadascú té internat
en el seu interior.
(FOTO: Pere Vila)
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga,
historiadora
i fotògrafa
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La plaça de La Creu

’espai que actualment ocupa la plaça de La Creu
troba el seus orígens a principis del segle XV quan
s’hi va emplaçar l’anomenada Creu de Capdevila,
coincidint amb el lloc on segles més tard acabava el
carrer de l’Argent, just a la porta de l’antiga muralla,
o Portal de Capdevila. En aquest enclavament, a extramurs del nucli primitiu de la vila, l’antic camí de
Barcelona cap a Lleida continuava el seu traçat per a
enfilar-se cap a la Plaça de Sant Agustí.
De totes maneres, el reconeixement d’aquesta àmplia obertura com a plaça no es va produir fins a
mitjan segle XVIII, època en què ja existien unes
quantes cases a tocar amb el Portal de Capdevila i
s’havia fundat una Capella dedicada a Nostra Senyora de la Guia (per als caminants). Després, a partir
de l’enderroc de les muralles, amb la construcció de

Descobreix Igualada i més

l’Església de la Mare de Déu del Dolors i el posterior
edifici de les Escoles Pies, la plaça va anar adoptant el
perfil que avui coneixem. I, des de mitjan segle XIX,
en una context de conflictes polítics i socials, els Escolapis van abandonar l’edifici i aquest, més tard, va
ser ocupat per la Casa Consistorial. Al voltant del veïnatge que s’hi havia instal.lat, aviat, s’hi va aixecar la
primera zona enjardinada de la ciutat. I, si bé la creu
que va havia donat nom a la plaça va ser destruïda
durant la Guerra Civil, a l’any 1952, amb motiu de la
construcció d’una Font i sortidor, una nova creu -esculpida per l’escultor Ernest Marco- presideix tota
la plaça.
Amb el trasllat de la Casa Consistorial a la Plaça de
l’Ajuntament, aquell gran edifici municipal va anar
incorporant nous espais amb diverses funcions (Jut-

La Font en record a la Font de Capdevila i la Mare de Déu de la Guia

Finca del Cal Maco (1915), avui Arxiu Comarcal de l’Anoia

jats, Correus, Bombers, Creu Roja, Dispensari,
etc.), a més de les dues esglésies i una illa de cases,
fins que finalment a l’any 1965 va ser enderrocat
per a donar una projecció urbana molt més àmplia
a tot el recinte; i va ser emplaçada una nova Font en
record de l’antiga Capella de Nostra Senyora de la
Guia, a les portes del carrer de l’Argent. Tanmateix,
des de fa uns vuit anys, una important remodelació
ha concedit un aire de modernitat i funcionalitat a
la plaça, amb la incorporació d’un pàrquing i d’un
funcional mobiliari urbà.
Un edifici singular d’aquesta plaça es troba al número 10: és l’edifici anomenat de “Cal Maco”, una
senyorívola construcció del 1914, de l’arquitecte J.
Pausas Coll que, a més de la seva personal tribuna, presenta alguns elements d’estètica modernista,
com és el cas dels seus relleus i de la seva decoració
interior. Avui, a la importància d’aquesta finca, s’hi
suma el fet d’albergar la seu de l’Arxiu Històric i
Comarcal d’Igualada.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Un amant del costumari

H

o era en Francesc Victori
Aguilera, tot i professionalment era comptable, fou un
home coneixedor del tipisme del costumari anoienc.
Fou un actiu col·laborador de la revista “Vida...”, on publicà molts articles
sobre festes, jocs, danses, dites i refranys, aplecs...
Va escriure molts “Retalls d’Història”
en edicions de goigs d’àmbit comarcal,
dedicats a honorar sants, verges i patrons gremials.
En 1965 el CECI va publicar-li un llibre cronològic, per mesos i dies, sobre costums i festes per tal de donar a
conèixer les manifestacions populars

de casa nostra. Es tracta del Calendari
Folklòric d’Igualada i la seva comarca,
amb dibuixos de l’Amadeu Caballé
Solé
Era, també, un gran devot de la Verge
de la Pietat, formant part de la directiva de la Pia Unió, establerta en el seu
santuari (convent dels Pares Escolapis)
i vocal del Patronat de Santfores.
Amb motiu del seu traspàs (1972) l’Associació d’Amics dels Goigs (CECI),
de la qual en fou secretari, publicà una
nova edició dels Goigs de la Mare de
Déu de Gràcia, venerada a la Tossa de
Santa Margarida de Montbui.
Florenci Morera, el captà en un acte
d’exalumnes de “Can Colapi”.
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DIVENDRES 6

DISSABTE 7

TERTÚLIA LITERÀRIA
Igualada
Atrapallibres + Protagoniste jove. Trobada
dels nois i noies del jurat dels premis Atrapallibres i Protagoniste Jove.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.

DANSA
Igualada
“Las muchas” de Mariantonia Oliver. Dansa contemporània. Parla de la fragilitat,
d’aquell cossos que han arribat a una certa
edat i deixen de tenir presència al mercat
oficial.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada
Víctor Band presenta “Introspective”. Jove
cantant amb influències de músics principalment d’origen afroamericà de soul, jazz
i blues.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu.

l’exposició “Sigara-Segarra. Cruïlla entre
Ibèria i Hispània” sabreu com s’ho fan els
arqueòlegs.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu
de la Pell.
DANSA
Igualada
Roda d’esbarts infantils i juvenils Catalònia. Dansa catalana amb prop d’un centenar de nens i nenes d’esbarts dels país.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre

MÚSICA
Igualada
Presentació del primer disc de TAKNATA
els temes del qual han anat agafant un aire
psicodèlic, creant atmosferes i ambients
transportant a l’oient a diferents estils
com impro jam, jazz rock, afro blues, psicodèlia.
Divendres a 2/4 d’11 al bar musical Hot
Blues.
MÚSICA
Igualada
Concert gratuït de Red Perill.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a Inquiet.
MÚSICA
Castellolí
“De Ignoto Cantu”. Recreació de Guido
d’Arezzo al Segle XI. Una producció de
la Capella de Música de la Tossa amb la
direcció escènica d’Arnau Vinós, direcció
Musical de Frederic Prat i guió d’Isidre
Prat.
Divendres a les 10 del vespre a l’església
vella de Sant Vicenç.
MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
L’Associació per la Cultura dels Hostalets
de Pierola retransmetrà una nova sessió
d’òpera. En aquesta ocasió l’obra escollida
és La Bohème.
Divendres a 1/4 de 9 del vespre a l’auditori de Cal Figueres.
MÚSICA
Masquefa
Festa de la música amb actuacions diverses.
Divendres a 2/4 de 6 a la fàbrica Rogelio
Rojo.

XERRADA
Els Hostalets de Pierola
“Prevenció de fractures de fèmur”. La
jornada anirà a càrrec de Teresa Salgado,
Laia Dalmases i Sílvia Alabedra de l’equip
de fisioteràpia de la Fundació Sanitària
Sant Josep.
Dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda al Casal
d’avis.

DIMARTS 10
DIMARTS DE DIÀLEGS
Igualada
Espai de tertúlia, debat i reflexió amb
qüestions relacionades d’alguna manera
amb Igualada.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de socis de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Els últims 100 metres” de Quim Torra. Ara que Catalunya té
una majoria social independentista, només ens cal mirar endavant.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala
de socis de l’Ateneu.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Otegi, la força de la
pau” d’Antoni Batista. Una biografia d’Arnaldo Otegi en la que repassa la trajectòria
d’aquest des dels seus inicis com a militant
d’ETA fins a convertir-se en la força de la
pau.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a l’auditori de l’Ateneu.
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PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació de “Verba non facta”. David
Vila i Ros és l’autor d’aquest recull de 99
contes intangibles que publica Voliana
Edicions.
Dimarts a les 7 de la tarda a al Biblioteca Central d’Igualada.

Municipal l’Ateneu.
SARDANES
Igualada
Ballada de sardanes i cloenda del curs SardaTic. Amb la cobla Marinada.
Dissabte a les 7 de la tarda a la plaça de
Cal Font.
MÚSICA
Igualada
Concert amb la Coral Agupació Polifònica
de Vilafranca, la Coral Si Fa Sol de Santa
Margarida de Montbui i la Coral del CEP
de Vilafranca.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a l’església
de la Soledat.
MÚSICA
Igualada
Concert del grup gironí Bullitt. Oferiran el
seu punk rock carregat de melodies poppies i sons alternatius dels anys 90.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al bar musical Hot Blues.
XERRADA
Igualada
Jornades de reflexió, música i poesia. “Distància i proximitat: (in)comunicació i conflicte entre els pobles de la Mediterrània .
Dissabte a partir de les 11 del matí a l’Escorxador.
MÚSICA
Piera
El grup pierenc Kill Drake ofereix un concert en suport a les activitats que duu a terme l’Associació Dispiera..
Dissabte a 2/4 d’11 al teatre Foment.

DIUMENGE 8
DIUMENGES EN FAMÍLIA
Igualada
Visita-taller “Un matí d’ibers i romans”. A

SARDANES
Vilanova del Camí
Ballada de sardanes. Organitza l’Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça
del Mercat.
TEATRE
El Bruc
“Històries inesperades” de Roald Dahl.
La companyia Tramateatre commemora
el centenari del naixement de Roald Dahl
amb un espectacle basat en dues de les seves històries
Diumenge a les 7 de la tarda al Casal Familiar.

TALLER
El Bruc
Mossets. Tallers de cuina marroquina a
càrrec de Mohamed El Ouali (Bar Granada).
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a l’Ajuntament Vell.

DIMECRES 11
CLUB DE LECTURA I CINEMA
Piera
Club de lectura i cinema. Trobada per comentar l’obra d’Arthur Golden “Memòries d’una geisha”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Piera.

DIJOUS 12

BALL
Calaf
Exhibició de tango a càrrec de la barcelonina Milonga del Mar. A més, els assistents
podran aprendre a ballar tango.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la Unió
Calafina.

TALLER
Igualada
“Introducció a la poesia de Jacint Verdaguer” a càrrec de Marc Guarro. Taller per
entendre i conèixer millor la poesia de
Mn. Cinto.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.

DILLUNS 9

LITERATURA I CINEMA
Igualada
‘Un tast de literatura japonesa’, amb el
traductor Albert Nolla. L’acte girarà entorn de dues obres, ‘El tallador de canyes’,
de Jon’ichiro Tanizaki i ‘Rashômon i altres contes’, de Ryunosuke Akutagawa..
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Teatre de
l’Aurora.

CONFERÈNCIA
Igualada
“Els nenets. Pastors nòmades de Yamàlia (Siberia)” a càrrec de Francesc Bailon.
Un poble que viu al bell mig de la tundra
mantenint les seves tradicions ancestrals.
Organitza AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Piera
El llibre d’encanteris de la Vella Taràntula.
Club de lectura infantil que tracta l’obra
de Jordi Folck.
Dilluns, a les 6 de la tarda a la Biblioteca
de Piera.

XERRADA
Piera
Dins el segon cicle del 7 d’experiències la
periodista i escriptora Elisenda Roca parlarà dels seus llibres de capçalera i de la
seva experiències lectora.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
de Piera
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Un americà a París
El racó de Cineclub • Mi casa en París
RICARD FUSTÉ

A

quest diumenge, a les 6 de la
tarda, al Teatre de l’Ateneu, el
Cine-club presenta la coproducció del 2014 entre França i els Estats Units Mi casa en París, dirigida
per Israel Horovitz, en versió doblada al català. Narra els problemes de
Mathias Gold, un novaiorquès sense
família i sense ni cinc que viatja a París per vendre el pis que ha heretat del
seu pare, amb qui no es parlava, per
descobrir que l’ocupen una senyora
d’edat avançada i la seva filla, la primera amb caràcter vitalici.
Les relacions entre el propietari
nord-americà i les dues franceses no

seran gaire fàcils atès el conflicte immobiliari; però, de mica en mica, sortiran a la llum problemes més íntims
que potser capgiraran la situació.
Mi casa en París és una comèdia que
evoluciona cap al drama, tendra i
romàntica, extraordinàriament ben
interpretada pels veterans protagonistes: Maggie Smith, Kristin Scott
Thomas (dues angleses fent de franceses) i Kevin Kline, actor d’una ductilitat admirable, que domina tant els
registres còmics com els dramàtics. I,
en el paper d’un agent immobiliari,
trobem el francès Dominique Pinon,
inoblidable protagonista de Delicatessen i secundari il·lustre en films com
Amelie.

Torremolinos connection Meravella del cinema
Es projecta a Montbui • Toro
japonès
RAMON ROBERT

Es projecta a Tous • Nuestra hermana pequeña

D

arrerament, el cinema espanyol ens ha ofert algunes interessants propostes de cinema
policíac i criminalista. Les més recents,
les molt estimables El desconocido i
Cien años de perdón, ambdues del 2015,
en les que tenia paper destacat Luis
Tosar. Aquest mateix actor, en aquest
cas fent costat al també molt sol·licitat Mario Casas, són els protagonistes
de Toro, pel·lícula policíaca amb molta
acció, realitzada pel català Kike Maíllo.
Ambientada a la ciutat de Torremolinos i altres indrets de la Costa del Sol,
la pel·lícula explica la història de dos
germans. Aquests es retroben després
de cinc anys. Un ha estat a la presó, i
ara ha decidit no tornar mai més a delinquir. L’altre, després de robar a un
perillós empresari, fuig amb la seva
petita filla Diana. Els tres emprenen
un viatge per una Andalusia mítica, vi-

RAMON ROBERT

E
olenta i salvatge. Un viatge en el qual
reapareixen les velles ferides del passat
i en el qual els germans es veuen obligats a reconciliar-se per poder salvar la
vida. Afegim-hi que en el paper de cap
dels criminals, una mena de goodfather
andalús, trobem a un històric actor espanyol, José Sacristán.

de San Sebastian. Guardó del tot merescut.

ls amants i coneixedors del bon
cinema japonès tenen una cita
obligada al cinema de Tous.
S’hi projectara Nuestra hermana pequeña, una petita i delicada meravella
del cinema japonès. La pel.lícula narra
un fragment de la vida de Sachi, Yoshino i Chika, tres germanes que viuen
a Kamakura, a la casa de la seva àvia.
Un dia reben la notícia de la mort del
seu pare, que les va abandonar quan
eren petites. En el funeral coneixen a
la filla que el seu pare va tenir tretze
anys abans, la que és una germanastra,
i aviat les quatre germanes decideixen
viure juntes.
Realitzada per Hirokazu Koreeda, Nuestra hermana pequeña va guanyar el
premi del públic en el darrer festival

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.
El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a Yelmo Cines
a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les
activitats i serveis propis de Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines pugui portar a terme,
d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

E.mail
Fes-nos arribar aquesta b u t l l e t a al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.
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EL 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 manada de llops a la selva, i que s’embarca en un fascinant viatge 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.
NUNCA ES TARDE
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Dan Fogelman. Amb
Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner, Bobby Cannavale, Christopher Plummer.
Inspirada en una història real. Danny Collins és un envellit
rocker dels anys 70. Malgrat la seva edat, no pot renunciar a
una vida plena d’excessos. Però quan el seu manager li descobreix una carta que li va escriure John Lennon 40 anys
enrere, decideix embarcar-se en un inspirador viatge per redescobrir la seva família, trobar l’amor veritable i començar
una nova vida..

Cinema a l’Anoia
Igualada

Sant Martí de Tous

Ateneu Igualadí- Cineclub

NUNCA ES TARDE
Diumenge: 18:00

Diumenge: 18:00
MI CASA EN PARIS

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
Diumenge: 19:40

Sta Margarida de Montbui

SALA PETITA

Regne Unit. Comèdia. D´ Israel Horovitz. Amb Kevin
Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas

Montàgora Cinemes

Mathias, un novaiorquès que necessita diners, viatja a París
per vendre el luxós apartament que acaba d’heretar del seu
pare, amb qui no tenia cap contacte. En arribar-hi descobreix que una senyora gran, Mathilde, hi viu amb la seva
filla. No triga a assabentar-se que, segons la llei francesa, no
podrà fer-se amb el pis fins que Mathilde mori..

SALA AUDITORI

EL LIBRO DE LA SELVA
Ds.: 16:00/18:20
Dg: 16:00
Dll i Dc:. 18:45

MI CASA EN PARIS

TORO
Dv i Ds: 18:30/20:30
Dg.: 16:30/18:30/20:30
Dll i Dm: 19:00
EL LIBRO DE LA SELVA
Ds: 16:00/18:20
Dll i Dm: 18:45

FELIZ DIA DE LA MADRE
Estats Units. Comèdia. De Garry Marshall. Amb Julia Roberts, Jennifer Aniston i Kate Hudson. ,
Inspirada en una història real. Danny Collins és un envellit
rocker dels anys 70. Malgrat la seva edat, no pot renunciar a
una vida plena d’excessos. Però quan el seu manager li descobreix una carta que li va escriure John Lennon 40 anys
enrere, decideix embarcar-se en un inspirador viatge per redescobrir la seva família, trobar l’amor veritable i començar
una nova vida.

Yelmo Cines
Abrera 3D

KIKI, EL AMOR DE HACE
Espanya. Comèdia. De Paco León. Amb Paco León, Ana
Katz, Belén Costa, Natalia de Molina, Candela Peña.
Històries creuades en el Dia de la Mare. Sandy és una dona
de gran personalitat que lluita per mantenir el seny i fer el seu
paper de mare quan el seu marit es casa amb una altra dona
més jove. Miranda, la presentadora estrella d’una important
cadena de TV, està soltera i sense compromís. Per la seva banda, Jesse està casada amb un indi, cosa que oculta a la seva
mare, que és molt racista

2/TINI: EL GRAN CAMBIO DE
VIOLETTA
Dv Dll a Dj: 18:05/20:10/22:15
Ds.: 16:00/18:05/20:10/22:15
Dg:11:50/16:00/18:05/20:10/22:15

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
Japó. Drama. De Hirokazu Koreeda. Amb Haruka Ayase,
Masami Nagasawa, Suzu Hirose.
Yoshino i Chika són tres germanes japoneses que viuen a Kamakura, a la casa de la seva àvia. Un dia reben la notícia de la
mort del seu pare, que les va abandonar quan eren petites. En
el funeral coneixen a la filla que el seu pare va tenir tretze anys
abans i aviat les quatre germanes decideixen viure juntes
TORO
Espanya. Policiaca. De Kike Maíllo. Amb Mario Casas,
Luis Tosar i José Sacristán.
Dos germans es retroben després de cinc anys. Un ha estat
a la presó. L’altre, després de robar a un perillós perista, fuig
amb la seva petita filla Diana. Els tres emprenen un viatge
per una Andalusia mítica, violenta i salvatge. Un viatge en
el qual reapareixen les velles ferides del passat i en el qual els
germans es veuen obligats a reconciliar-se per poder salvar
la vida.
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1/ CAPITAN AMERICA (12A)
Dv. Dll a Dj: 19:00/22:00
Ds: 16:00/19:00/22:00
Dg: 11:30/16:00/19:00/22:00

3/ OBJECTIVO: LONDRES (12A)
Dv i Dj: 17.30
3/ EL LIBRO DE LA SELVA (TP)
Dv. i Dj: 19:30
Ds: 17.15/19:30
Dg.: 11:40/17:15/19:30
Dll a Dc.: 17:15/19:30
3/ FELIZ DIA DE LA MADRE (TP)
Dv. i Dj: 21:45
4/EL LIBRO DE LA SELVA 3D (TP)
Dg.: 12:00
4/EL LIBRO DE LA SELVA (TP)
Dv i Dll: 18:15/20:30/22:45
Ds. i Dg: 15:50/18:15/20:30/22:45
Dm a Dj: 18:15/20:30
4/OBJETIVO: LONDRES (TP)
Dm a Dj: 22:45

FELIZ DIA DE LA MADRE
Dv: 18:00/20:20
Ds.: 16:00/20:40
Dg.: 18:20/20:40
Dm i Dc.: 18:45

5/ CAPITAN AMERICA 3D (12A)
Dg: 12:00
5/ CAPITAN AMERICA (12A)
Dv: 17:30/20:30
Ds a Dc: 17:00/20:00
Dj.: 18:00/21:00
6/TRIPLE 9 (TP)
Dv. : 17:50/20:10/22:30
Ds.: 15:30/ 17:50/20:10/22:30
Dg:. 11:40/15:30/ 17:50/20:10/22:30
Dll a Dj.: 17:50/20:10/22:30
7/BLANCANIEVES Y EL CAZADOR (12A)
Dg.: 11:50
7/INFILTRADOS EN MIAMI (12A)
Dv Dll a Dj: 18:20/20:30/22:40
Ds. i Dg: 16:00/18:20/20:30/22:40
8/ BATMAN VS SUPERMAN (12A)
Dg: 11:30
8/ TORO (12A)
Dv. Dll a Dj: 22:50
Ds. i Dg: 16:15/22:50
8/ KIKI (12A)
Dv. a Dj: 18:30/20:40

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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Igualada Capital, de dilluns a divendres
de 8h a 10h informació, opinió i entreteniment

per als més petits El

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

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

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

la solidaritat pren paraula amb

un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

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

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

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

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

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

Conte, de dilluns a dijous a les 21h

Igualada Soliàdria, diumenges a les 10h

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

partits de l'IHC
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El Concurs Bíblic de Catalunya premia 318 nens i joves d’entre
els prop de 62.000 participants a l’edicio d’enguany
ESGLÉSIA / LA VEU

L

a Federació de Cristians
de Catalunya ha fet públic
el veredicte del Concurs
Bíblic de Catalunya 2015-2016,
que ha premiat un total de 318
nens i joves de tot Catalunya. El
lliurament de premis tindrà lloc
als diversos emplaçaments de
cada bisbat el proper dissabte
21 de maig, a les 11 hores, excepte al Bisbat de Lleida, que
celebrarà l’acte de lliurament
el dijous 26 de maig a les 17.30
hores.
A partir del tema de treball
principal “Valors/Virtuts per
créixer com a persones”, els gai-

rebé 62.000 nens i joves participants de l’edició d’aquest any
han desenvolupat redaccions,
dibuixos i treballs informàtics
diversos, segons la modalitat de
participació, que han estat avaluats un a un pel jurat, format
per un equip de voluntaris del
Grup Avant.
En total, l’edició 2015-2016
del Concurs Bíblic ha comptat
amb 318 guanyadors i 61.843
participants, dels 10 bisbats de
Catalunya: 41 premiats i 11.944
participants al Bisbat de Barcelona; 27 premiats i 5.803 participants al Bisbat de Girona; 28
premiats i 3.248 participants al
Bisbat de Lleida; 36 premiats i

6.282 participants al Bisbat de
Sant Feliu; 31 premiats i 3.384
participants al Bisbat de Solsona; 38 premiats i 9.381 participants al Bisbat de Tarragona; 29
premiats i 8.038 participants al
Bisbat de Terrassa; 32 premiats
i 5.910 participants, al Bisbat
de Tortosa; 29 premiats i 4.195
al Bisbat d’Urgell, 27 premiats i
3.658 participants, al Bisbat de
Vic.
El veredicte complet es pot consultar a la web del Concurs Bíblic (www.concursbiblic.com),
a l’apartat de l’edició d’aquest
any, on hi figuren els noms dels
premiats i les seves escoles, i a les
modalitats de dibuix, redacció i

informàtica, es poden veure, a
més, els treballs originals.
Exposició commemorativa
Amb motiu del 30è aniversari
del Concurs Bíblic de Catalunya, entre els dies 23 i 26 de
maig la Federació de Cristians
de Catalunya i Grup Avant de
Terrassa organitzen una exposició commemorativa dels
30 anys del Concurs Bíblic a la
Ciutat del Vaticà, que porta per
títol “Amb Déu tot és possible”.
La mostra, que és audiovisual
i romandrà exposada a la Sala
d’Exposicions de l’Institut Maria Santíssima Bambina, repassa
les principals fites del certamen

al llarg de la seva història. El seu
principal objectiu és explicar
com funciona el Concurs.
Viatge obert a tothom
En paral·lel, els organitzadors
han preparat un viatge al Vaticà
–del 23 al 26 de maig, que són
els dies que dura l’exposició–.
Es tracta d’un viatge obert a tothom, presidit per l’arquebisbe
de Tarragona, on els assistents
–que també podran acollir-se
a l’Any Jubileu de la Misericòrdia– podran participar de totes
les activitats commemoratives
dels 30 anys del Concurs que
s’han organitzat i fer turisme a
la ciutat.

Raquel i Eli
Aquest proper dia 11 de maig farà 13 anys que
les nostres filles van marxar per sempre.

Josep Lladó Badia
1925-2016

Ha mort cristianament el dilluns dia 2 de maig.
Els seus estimats: esposa Montserrat; fills Carlota, Josep Maria,
Carles, Joana, Victòria i Guillermina; germans Carles - Tere i Pilar;
fills polítics, néts, besnéts i família tota,
volem agrair les mostres de condol rebudes.

Igualada, maig de 2016

Per molts anys que passin,
nosaltres les tenim al nostre cor i al nostre costat.
Us continuem estimant amb bogeria.

Família Carol Pla

Família Galan Tello
Igualada, 11-5-2003 / 11-5-2016

SANTORAL
Maig

Manuel María Segura Torrents
Ha mort cristianament a Igualada, a l’edat de 93 anys, el dia 1 de maig de 2016.
Els teus fills, Manel i Dolors, Carles i Susanna, Joan i Magda, Anna M.,
Jordi i Gemma; els teus néts, Gemma, Anna, Jordi, Marc, Ricard;
els teus besnéts, Eloi, Nel, Ciro, Queralt, Saüc, Guim;
família tota i amics et tindrem sempre present.

6: Domènec Sàvio; Beneta; Justí.
7: Sixt; Eovald; Benet II, papa.
8: Maria; Mare de Déu de Pompeia (Roser).
9: Mare de Déu dels Desamparats; Gregori de Berrueza.
10: Joan d’Àvila; Antoni de Florència; Beatriu.
11: Anastasi; Ponç; Eudald.
12: Nereu i Aquileu; Domènec de la Calzada; Electra

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

La família agraeix totes les mostres de condol i afecte rebudes i prega el
tingueu present en les vostres oracions.
Igualada, maig de 2016

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

CENTRE DE SALUT
Cristina Jiménez

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Psicòloga i Terapeuta Familiar

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

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

LA REFLEXOLOGIA
PODAL ENERGÈTICA,
UNA FORMA NATURAL
DE CONSERVAR LA
SALUT

L

a paraula chakra significa cercle o roda,
però en aquest context
és més adequat definir els chakras com a vòrtex
o remolins de “conscienciaenergia”, que enllacen els diferents plans de l’ésser humà.
Els chakres generen, acumulen,
transformen i distribueixen
l’energia, sent també portes
d’intercanvi entre l’home i el
macrocosmos. Treballen en
estreta relació amb els nadis i
igual que ells, no pertanyen a
l’estructura del cos dens, sinó
a la del cos subtil. De tota manera, estan totalment vinculats amb el cos físic, ja que els
principals chakras estan associats amb els plexes nerviosos i
glàndules endocrines més importants. L’activitat del chakra
regeix el funcionament de les
seves glàndules i plexes associats i aquests al mateix temps,
també influeixen en el chakra.
Davant d’una experiència desagradable, la majoria de nosaltres reaccionem bloquejant
els nostres sentiments i detenint gran part del nostre flux
energètic natural. D’aquesta
manera bloquegem també els
nostres chakras que arriben a
desfigurar-se i a no poder fer
la seva funció correctament.
La manca de flux en el sistema energètic humà condueix
indefectiblement a la malaltia, a
més de deformar les nostres percepcions i esmussar les nostres
sensacions.
De la mateixa manera que els
òrgans, els chakras també tenen una zona reflexa representada al peu. LA REFLEXOLOGIA PODAL ENERGÈTICA
consisteix en estimular, mitjançant un massatge subtil, la
zona reflexa dels chakras (al
peu) amb la finalitat d’equilibrar-los, alliberar els possibles
bloquejos i restablir la salut.
Ens ajudarem de l’aromateràpia i la gemmoteràpia per potenciar el resultat.

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

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

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

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

ESPECIALISTES:

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

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

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

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

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments

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

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

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97

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

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

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

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

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

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

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

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

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

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicoterapeuta

Psicòloga

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample).
08008 - Barcelona

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

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

Dia 6: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 7: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 8: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

Dia 9: TORELLÓ

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

FARMÀCIES
DE TORN

P. Verdaguer, 82

Dia 10: ADZET

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

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

Av. Barcelona, 9

Dia 11: SECANELL
Òdena, 84

PER
Dia 12: MISERACHS
Rambla Nova, 1
PUBLICITAT

PATROCINAT PER:

PILAR ARBÓS AIXALÀ

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

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

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

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

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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GUANYADOR
DEL MES
D’ABRIL

Aleix Jorba
de Castellolí

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

SORTEIG

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a
Railhome a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus
fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre
informació de les activitats i serveis propis de Railhome, així com les
activitas publicitàries i campanyes promocionals que Railhome 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

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
D’UNA
BICICLETA

Sortegen 8
abonaments
anuals
per al cicle de
concerts 2016
dels Hostalets
de Pierola

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

SORTEIG
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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de
rebre informació de les activitats i serveis propis de Camins de Vent,
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que
Camins de Vent pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (LOPD)
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SÍLVIA GIRALT / Esteticista

“La meva passió: la bellesa
global”
Sóc igualadina, tinc 44 anys. L’estètica és la meva vocació i la meva
professió, encara que també em considero empresària: m’agrada molt
el món dels negocis. Tinc tres centres d’estètica a la ciutat. Sóc casada
i mare d’una filla. El meu marit és el punt d’equilibri més important
de la meva vida, sense ell no podria ser on sóc.

Q

uins van ser els teus inicis?

Des de ben petita el món de l’estètica m’havia agradat molt. Als 12 anys vaig perdre la meva mare i vaig
anar a viure amb els meus avis que són qui em van
criar i em van fer créixer. Als 15 anys ja tenia molt clar que volia
estudiar estètica però els meus avis em deien que no, que no
tenia futur, que havia de fer alguna altra cosa. Als 16 anys vaig
començar a treballar per anar estalviant per poder pagar-me els
estudis d’estètica. Finalment vaig poder començar a estudiar a
Barcelona a l’acadèmia francesa Jean D’Estrées. La vida em va
brindar l’oportunitat, un cop acabats els estudis, de poder treballar en un lloc que em van deixar portar el negoci. Amb 21 anys
ja era empresària i obria el meu primer centre d’estètica al carrer
de Pau Muntadas.
Actualment quants centres tens?
Posteriorment vaig traslladar el centre al carrer Crisantems, on
estem actualment, que es va anar ampliant. En plena crisi econòmica, obríem el centre de la Rambla Sant Isidre. Va ser una
aposta molt arriscada, però com que sempre hem treballat molt,
ens va sortir bé. El que volia en obrir aquest centre era transmetre la meva filosofia de treball a tothom qui volgués acostar-se a
conèixer-nos. Primer va ser un aparador per mostrar qui som
i després vaig voler fer un centre com jo crec que és la bellesa:
l’equilibri de la natura, entre l’aigua i la llum. El centre és com
un bosc. Allà hi poden trobar productes de cosmètica i realitzem
els tractaments del complement maní, pedí, visagisme i cursos
personals de maquillatge, tractaments facials amb alta cosmètica
a una cabina de somni: La Suit. El nostre darrer objectiu és ampliar a la bellesa global i per al qual ens trobaran, a partir de la

setmana que ve al wellness Cal Font, on es podrà gaudir de l’spa,
els massatges holístics i de la medicina estètica a més de tots els
nostres altres serveis.
Quins serveis i tractaments poden trobar els clients als centres
Sílvia Giralt?
Nosaltres treballem sempre amb molta passió, creiem molt en
la nostra feina i per això sempre volem oferir el millor als nostres clients. Per això la formació continuada és bàsica. Vam ser
pioners en la depilació làser, ara fa vint anys. Jo vaig anar a Lisboa a fer un màster sobre aquest tipus de tractament. I sempre
procuro assistir a cursos sobre les darreres novetats en el món de
l’estètica per poder oferir als meus clients el millor servei. He fet
màsters a París, Itàlia, Suïssa. A Sílvia Giralt oferim el diagnòstic
gratuït a tothom qui vulgui conèixer-nos i el guiem i aconsellem
sobre el que millor li convé. Ens adeqüem sempre a les necessitats específiques de cada persona. Estem especialitzats en el
diagnòstic científic que es basa en buscar les causes emocionals
i les disfuncions del cos per poder oferir el tractament més adequat en cada ocasió. La nostra especialitat són els tractaments
antiaging global, la nutricosmètica i tot tipus de tractaments
específics facials i corporals. Estem especialitzats en visagisme
i maquillatge .
Els teus productes són de qualitat i de gamma alta. Creus que
els teus clients busquen això sense tenir en compte els preus?
Els productes de cosmètica que jo treballo són sempre de qualitat i malgrat sí que hi ha línies que són de gamma alta, també
tinc la línia de cosmètica ecològica per a la depilació làser que
és a uns preus assequibles sense minvar de qualitat. També vaig

crear el meu propi perfum, una de les meves passions des que era
petita. És un perfum que porta sàndal i extractes naturals i que
caracteritza tots els meus centres, perquè és l’olor que els identifica. Per altra banda també col·laborem de manera altruista amb
l’Associació Espanyola Contra en Càncer de Mama aportant els
nostres coneixements per ajudar les dones que pateixen aquesta malaltia, acompanyant-les i ensenyant-les a maquillar-se per
sentir-se millor amb elles mateixes. I cada any, el Dia Internacional contra el Càncer de mama convidem les nostres clientes a
maquillar-se i els diners que s’obtenen van com a donatiu.
Malgrat l’època de crisi que hem passat, la gent continua cuidant-se igual?
Nosaltres sempre ens hem intentat adaptar a les necessitats de les
persones. Durant aquests anys hem continuat treballant, potser
d’una manera diferent. Els nostres clients han optat per seguir
amb nosaltres, potser durant uns anys reduint les despeses però
ara ja es veu la llum al final de túnel.
Compaginar feina i família deu ser molt complicat.
La meva feina és un no parar i sense el suport total de la meva
família, especialment del meu marit, no seria possible fer-ho. Per
altra banda com que és el que m’agrada i he volgut fer sempre,
compensa les hores que hi he de dedicar.
Creus que Igualada és un bon lloc on implantar un negoci?
Penso que qualsevol lloc és un bon lloc per muntar un negoci. Si
tu treballes bé i creus en el que fas podràs tirar endavant. No és el
lloc on hi ha el negoci, sinó les persones que el porten.
Cristina Roma

L’Ajuntament d’Igualada, com tots els altres consistoris, és a punt de complir el primer any del present mandat de govern. Amb
majoria absoluta i un pacte no escrit amb el PSC, Marc Castells i Convergència naveguen tranquils a la capital de l’Anoia pel Mar
de la Tranquil·litat. El que era el dimoni ha passat a ser un company d’aventures, i el que era parella de conveniència, és avui
al calaix de l’oblit. El recent nomenament de l’exregidor republicà Torras és la constatació de que ERC té un forat a la quilla,
que ha de posar-se a arreglar si no vol fer-li ni pessigolles a Convergència d’aquí tres anys. Sobretot veient que el PSC ni hi és,
ni se l’espera; que Decidim és un invent que sembla tenir el motor aturat per manca de gasolina, i que la CUP prou feina té per
omplir les seves assemblees. I és que ja se sap, en el País dels Cecs, el Borni és per sempre més el Rei.

km0
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€

km0
Audi A3 Sportback 1.6 TDI clean diesel Attracted 110CV Audi A4 2.0 TDI Sport Edition 150CV
PVP: 27.796€ - Oferta: 19.200€
PVP: 45.598€ - Oferta: 31.800€

km0
Audi A3 Sedan 1.6 TDI clean diesel Attracted 110CV
PVP: 27.594€ - Oferta 21.600€

km0
Audi A4 Avant 2.0 TDI sport edition 150CV
PVP: 48.798€ - Oferta: 38.730€

