
Els 21 regidors de l’Ajuntament d’Igualada 2015-19. / AI

Pla per 
transformar 
les zones 
esportives 
d’Igualada

Millores a l’entorn 
del camp de futbol 
de les Comes i a 
l’estadi atlètic 

L’Ajuntament ha publicat 
recentment la declaració ofi-
cial de patrimoni dels seus 
21 regidors, tal i com marca 
la nova legislació europea en 
matèria de transparència que 
s’ha d’aplicar a totes les admi-

nistracions locals. 
En la declaració, que per pri-
mera vegada publica un mit-
jà de comunicació a l’Anoia, 
l’alcalde Marc Castells i tots 
els regidors de l’Ajuntament 
donen a conèixer el seu patri-

moni immobiliari, els auto-
mòbils o altre tipus de vehicles 
de què disposen en propietat, 
el número de comptes,  fons 
d’inversió o plans de pensions 
que tenen i el nom de les en-
titats bancàries amb que tre-

ballen, i, finalment, si dispo-
sen de participació en alguna 
empresa. També publiquem 
els sous i el màxim de dietes 
que poden percebre tots els 
regidors del consistori.
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ÉS EL PRIMER AJUNTAMENT DE L’ANOIA EN FER PÚBLIQUES LES DADES

El patrimoni, sous 
i dietes dels regidors 

d’Igualada, al descobert

L’alcalde Marc Castells no costa ni un euro als igualadins, però hi ha regidors 
que poden arribar a emportar-se un màxim de 27.000 euros en dietes

L’Ajuntament d’Igualada ha 
anunciat la inversió de més 
de dos milions en la millo-
ra de les zones esportives, 
sobretot a les Comes, tant 
al camp de futbol com a la 
zona del pavelló poliespor-
tiu. També es crearà una 
pista d’entrenament indoor 
a l’Estadi Atlètic.         Pàgina 7

Demà, Nit 
dels Museus a 
Igualada

Cal Granotes, el Tra-
giner, el Museu de la 
Pell i el RailHome, 
oberts al públic fins 
a mitjanit

Demà dissabte, es prepa-
ra una gran festa cultural a 
Igualada, amb visites guia-
des al museu de Cal Grano-
lets, al de carruatges de Cal 
Traginer, el Museu de la Pell 
i el Railhome, amanit amb 
una actuació de l’històric 
grup Pegasus a la nau d’en-
cavallades de Cal Boyer.

 Pàgiina 48

ESPORTS
DECISIU PARTIT DEL CFI 
CONTRA EL LÍDER
PÀG. 40 | ESPORTS

VALLBONA
FESTES DEL ROSER I 
TROBADA DE FALCONS
PÀG. 31 | ANOIA SUD

Divendres, 13 de maig de 2016 - 34è any - Núm. 1756 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat D E   L’A N O I A
LA VEU

MONTBUI
DIUMENGE, APLEC DEL 
ROSER A LA TOSSA
PÀG. 28 | CONCA D’ÒDENA

CENTRE VISIÓ GRUPCENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     
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  Tel. 93 805 13 46

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  
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Promoció vàlida del 01 Maig al 31 Agost de 2016 o fins a final d'existències. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant 
per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats 
de les marques: Mango, He by Mango, Pepe Jeans , Javier Larrainzar, Antonio Banderas Pull & Bear i David Delfin. amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes 



Maria Senserrich 
@msenserrich  

Ves q el TC no decideixi passar-nos una 
factura per les hores que dedica als 

catalans, pq és clar tb deu ser culpa nostra

L’EDITORIAL

Diner fàcil?

A
questa setmana publiquem la declara-
ció de patrimoni de tots els regidors de 
l’Ajuntament d’Igualada, aprofitant els 
recursos que ens proporciona la nova 

legislació en matèria de transparència. També la 
relació de sous i percepcions econòmiques en for-
ma de dietes que, aprovades públicament en sessió 
plenària, poden arribar 
a rebre els esmentats re-
gidors, en funció de les 
seves hores de dedicació 
al municipi. 
Certament, les xifres 
poden comportar inter-
pretacions molt diverses 
entre els nostres lectors.  
Òbviament, un càrrec 
públic en un ajunta-
ment com el d’Igualada 
comporta unes respon-
sabilitats que han d’estar d’acord amb el volum 
pressupostari. Per tant, és lògic que hi hagi certes 
assignacions econòmiques elevades, en especial si 
es té ferma constància que el regidor o regidora 
estan dedicant-se amb l’esforç que mereix la com-
pensació que li “oferim” els ciutadans. Pensar que 
treballar durant un temps determinat en favor d’al-

tri ha de ser a canvi de res o d’una almoina, és una 
reflexió equivocada. Altra cosa és, però, quan pren 
forma l’exageració en les xifres, o, pitjor, quan del 
regidor o regidora se’n sap ben poca cosa. O res, 
en alguns casos. Llavors és fàcil -i lògica- la in-
dignació ciutadana, especialment en temps de di-
ficultats econòmiques com les que travessem. “Els 

diners costen de gua-
nyar” és una frase que 
tots hem sentit i hem 
hagut d’assumir amb 
el pas del temps. No 
és tolerable, doncs, 
que hi hagi qui s’em-
porti de la caixa de 
tots un volum equi-
parable a un sou ha-
bitual -o més, fins 
i tot- i no hagi mai 
donat comptes de la 

seva tasca pública. És intolerable i condemnable.
Celebrem aquest exercici de transparència de 
l’Ajuntament d’Igualada, com a demostració clari-
vident que sap adequar-se als nous temps de la 
política i les institucions públiques, i convidem 
els altres consistoris de la comarca a seguir el seu 
exemple. 

Celebrem l’exercici de 

transparència de l’Ajuntament 

d’Igualada, i convidem els 

altres consistoris de la comarca 

a seguir el seu exemple
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Josep M Vergés #27S

@jmvergesprat  
 

RAJOY, diu que no es temps x amateurs, 
doncs si ell és considera professional així 

anem! No coneix el principi de Peter!

Assumpta Bartrolí
@assumptaba  

Mercat/outlet del paper a #Capellades,
 @mmp_capellades . Val molt la pena, 

demà nova oportunitat. 
#capelladinament

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

Avui han desallotjat l’@espaispelsomnis 
On abans hi corrien les rates per desídia, 

ara hi passava cultura i optimisme.

Adriana Fuertes Lara
@adriana_fuertes  

Vam començar a @RadioIgualada i ara 
estem a la final de @PremisIdeaRadio!

Xavier Berneda

@xberneda  
Despues de ver @30minuts sobre el 

#referéndumTv3 me dan verguenza los 
dirigentes del #psoe #psc y cada dia soy 

mas Pro #referendum

Xavier Carles 
@XavierCarles  

Molt preocupant això “@diariARA: Sagnia 
a la guardiola de les pensions “

Cristina Domènech 
@CristinaDomenec  

Molt bo @soniagelma La mediocritat és 
envejosa i perversa. 

Als USA això és totalment al revés.

#latevaveu

ROGER SOLER BOU 
@rogersolerbou 

Resultats aclaparadors de les publicacions 
a xarxes socials: els dispositius mòbils 

arrasen!! #socialmedia #android

Ignacio Cosidó, director general de 
la policia, va aprofitar un programa 
de 13TV, per dir “el més perillós de 
‘Podemos’ és que la seva doctrina 
política hi ha un germen de justifi-
cació de la violència i defensa pro-
jectes com el que ha representat 
ETA”.

Montserrat Nebrera, professora de 
dret a la UiC, va declarar “el fet de 
portar la justícia al terreny material, 
a doblegar la lletra de la llei perquè 
hi càpiga la interpretació que més 
convingui, viola el nostre sistema de 
poders”.

Modest Guinjoan, economista i es-
criptor, no dóna crèdit al debat del 
pla ‘Torres Sales’ de Lleida que vol 

construir doblar en un sol espai 
tota la superfície comercial de la 
ciutat. “Obvio la pregunta de si cal. 
La qüestió és: quin model comerci-
al es busca per a la ciutat, el de grans 
àrees comercials perifèriques, sacri-
ficant el centre a cel obert?. Darrere 
la decisió, un model de ciutat i tota 
una canonada a la línia de flotació 
del model comercial català”. 

Mariano Rajoy, president del go-
vern en funcions, ha fet un nou 
sintagma verbal en un dels seus 
tuits: “Si fem les coses bé, podrem 
arribar a l’objectiu de 20 milions 
de persones empleades en la pròxi-
ma legislatura #RajoEnLaSer” Dei-
xar-se la “y” va provocat una “raja-
da” i la hilaritat a la xarxa. 

José M. García-Margallo, ministre 
d’Assumptes Exteriors en funcions, 
ha declarat que “si es produís el 
‘Brexit’ (sortida de la Gran Breta-
nya d’Europa), Escòcia demanaria 
la independència per quedar-se a la 
UE”.

Xavier Garcia Albiol, coordinador 
general del PP, ataca a tort i a dret 
els seus contrincants polítics, a Pe-
dro Sánchez, del PSOE, de “ser un 

vendepátrias” i a Alberto Garzón “de 
ser l’enterrador de IU”.  
Carles Puigdemont, ha declarat que 
“els alcaldes i alcaldesses de CDC 
són un tresor impressionant, una 
base molt sòlida. Allà on governen, 
la gent veu la millor cara de la millor 
tradició de CDC. Sobre això podem 
construir un futur molt gran. Jo vol-
dria que el nou partit tingués aques-
ta base, de baix cap a dalt”.

Francisco Goerlich, professor que 
ha dirigit l’estudi de la Fundació 
BBVA i l’Institut valencià d’Investi-
gacions Econòmiques, ha publicat 
que “tres milions de persones s’han 
despenjat en els últims anys de la 
classe mitjana i han passat a situ-
ar-se en grups més vulnerables com 
a conseqüència, principalment, de la 
precarietat del marcat laboral”.

Soraya Sáenz de Santamaría,  vi-
cepresidenta del govern en funci-
ons, ha reiterat que “si no desen-
volupa el reglament sobre la llei de 
pobresa energètica és perquè no es 
vol, ja que aquesta part de la nor-
ma no està recorreguda i el Tribunal 
Constitucional no l’ha suspès”. El 
que ho està és el de l’habitatge. 

Daniel Macia Marti 
@Macia_daniel 

Recordeu, que la llei prohibeix 
la destruccio dels nius. @marccastells 
@VeuAnoia @ICOcells @espaiterra



P
odemos, conscient que s’ha convertit en la 
bèstia negra de la casta política espanyola, 
no té manies a l’hora de fer propostes elec-
torals trencadores. La passada campanya 

de les generals -que pel juny repetirem- a Catalunya 
En Comú Podem va prometre un referèndum per-
què els catalans poguéssim decidir el nostre futur. 
Ara que s’han convocat noves eleccions, és tota l’es-
tructura -o quasi- de Podemos la que promet una 
consulta vinculant a Catalunya.
D’entrada em sembla bé que partits que no són cata-
lans facin propostes interessants, el problema és que 
si miro amb atenció el panorama institucional i po-
lític espanyol, tot plegat em sembla una altra forma 
de mentida electoral.
La qüestió catalana ja ha impedit la formació d’un 
govern d’esquerres a Espanya. Ningú, ni de dreta ni 
d’esquerra, vol pactar amb els partits sobiranistes 
catalans. Ni que, com va passar el 20 de desembre, 
els seus 17 vots fossin imprescindibles per bastir una 
majoria suficient per nomenar un presidente del go-
bierno. No es preveu que, sigui quin sigui el resultat 
de les noves eleccions del juny, cap de les dues forces 
majoritàries a Espanya -PP i PSOE- accepti de for-
mar govern amb el compromís de fer un referèndum 
vinculant a Catalunya.
En definitiva, Podemos no trobarà a Espanya, cap al-
tra força política que li accepti una consulta, encara 
que això aboqués a unes noves eleccions. Ho acabem 
de veure.
El compromís electoral de fer un referèndum a Ca-
talunya és una promesa que els surt de franc als de 
Podemos. La valoro positivament, però és, ara per 
ara, una closca buida de contingut real. I ho saben.
La proposta segurament farà que la llista d’En Comú 
Podem guanyi les eleccions a Catalunya -com ja les 
va guanyar el 20 de desembre passat- perquè la idea 
d’un referèndum vinculant és molt atractiva per als 
electors catalans, i al mateix temps, l’ambigüitat amb 
que és presentada no els farà perdre vots al conjunt 
de l’Estat. La jugada és perfecta.... i populista.
Parlant del 20 de desembre, recordo que Xavier Do-
mènech -cap de llista de En Comú Podem- va jurar i 
perjurar que tindrien grup propi a Las Cortes. Doncs 
no. No n’ha tingut malgrat els 13 diputats del grup. 
Si no ha aconseguit el grup propi, ens volen fer creu-
re que aconseguiran el referèndum vinculant?
Entre les promeses incomplertes, els enganys electo-
rals, la gàbia constitucional... les eleccions del 26 de 
juny no em fan cap il·lusió, però penso anar a vo-
tar perquè la representació de Catalunya a Espanya 
-mentre no hi hagi altre remei- tingui el mínim de 
components espanyolitzadors i el màxim de sobira-
nistes catalans.   

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA
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U
ns parlem que la Nova Era ve d’una con-
junció astral. Altres del món digital. Però 
és evident que impacta transversalment 
en tots els sectors de la societat. Les no-

ves tecnologies provoquen una transformació més 
important que el desenvolupament de la màquina de 
vapor en las fàbriques del segle XIX. El terme glocal 
(visió global, implementació local) va més enllà que 
aquell “llogaret global” de Noam Chomsky. L’ús i 
abús del big data (informació digital) també han su-
perat l’omnipresent “gran germà” de George Orwell. 
Avui es pot saber més de qualsevol, que l’afectat d’ell 
mateix. Els interessos, motivacions, malalties, diners 
i tot el que ens envolta està a la xarxa.  
Els adoradors de la ciència tenen nous déus. Els co-
neixements no s’aprenen, sinó que s’utilitzen. S’em-
magatzemen al núvol.  Aparells que fan feines, que 
dibuixen, que copien i són capaços de processar texts 
o complicades operacions matemàtiques. Els algorit-
mes han substituït el raonament. Però les mancances 
ètiques continuen sent les de sempre. Els llops se-
gueixen vigilant les ovelles. Les estructures de govern 
i la mateixa societat ha canviat poc. El mercat segueix 
sent el mètode per integrar l’activitat econòmica. 
Però segons Peter Drucker, els països desenvolupats 
s’estan apartant dels que fins ara es deia capitalisme. 

Ho fan perquè el factor de producció efectiu ja no és 
el capital, sinó el coneixement. Les classes socials ja 
no són de proletaris i burgesos, sinó treballadors del 
coneixement i dels serveis, dedicats a les idees  i les 
transaccions electròniques. 
Abans el coneixement s’aplicava a la millora de l’és-
ser humà, a les eines, els processos i els productes. 
La revolució industrial va consistir a aplicar el co-
neixement a la tècnica i a canalitzar-lo vers el ‘fer’, 
en lloc de dedicar-lo en ‘ser’. I això ha durat gairebé 
cent cinquanta anys. Les grans corporacions decidi-
en què s’havia de consumir i com s’havia de fer. Ara  
ningú espera els seus productes. Es mira més el que 
aporten, que de qui són. Es queda fora qui no està en 
disposició de satisfer les demandes del mercat.  La 
transformació tecnològica va tan ràpida, que ningú 
pot donar res per segur. El 1993 va aparèixer el pri-
mer navegador d’internet.
Les noves tecnologies són disruptives. Maten activi-
tats antigues i en creen altres de noves. La revolució 
industrial del segle XIX feia que les màquines subs-
tituïssin el treball de les persones. Ara que quedin 
marginades. En la Nova Era la terra, la feina i el ca-
pital passen a ser només paràmetres condicionants. 
Esperem que el coneixement no sigui només el que 
hi ha al núvol. Els humans també n’han de tenir.  

La nova eraReferèndum de franc

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

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

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LA VEU del lector

COLLES DE FALCONS

Vallbona acull aquest cap de setmana la Trobada Nacional de Fal-
cons que aplegarà més de 700 falconers d’arreu de Catalunya. Les 
colles falconeres de l’Anoia hi seran totes presents.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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AGRAÏMENT
Roser Català

L’ equip i els pares del JUVENIL A  de 
l’Igualada Hoquei Club volen agrair 
a SUPERMERCATS SEBASTIAN  
d’Igualada i a la Farmacia MASSANA   
de Vilanova del Camí per la seva col-
laboració durant els Campionats de 
Catalunya que es van dur a terme els 
passats dies 29, 30 d’abril i 1 de maig 
a Mollerussa.

LA BONA FEINA DEL CAI
Josep Elias Farré

El Club Atlètic Igualada està d’enho-
rabona. Celebro que el CAI hagi assolit 
la classificació que l’ha fet pujar al podi 
del millor atletisme d’aquest país.
Ho celebro i m’omple de satisfacció ha-
ver participat en la fundació d’aquest 
Club, al redós de l’OAR, on s’inicià la 
seva cursa. Una cursa que avui l’ha fet 
arribar a una meritòria  i destacada 
meta. Una cursa superior a una marató, 
en la qual ha calgut superar molts obsta-
cles i fer molts salts d’altura.
Sí, foren aquells: Farrés, Marimon, 
Cornellà, Canals, Ribé, Elias, els Seva, 
Compte,  Cartagena, Vives, Torrescasa-
na, Morales, Lladó, Basas, Valls, Verdés, 
Mateu, Ribas, Mir, Modest, Ceci, Saba-
té.... amb aquella junta que presidiren 
Lluís Sagristà i Martí Torner, en el juny 
de 1952.
Foren temps difícils, però plens d’il·lu-
sió, d’esforç i entusiasme per forjar uns 
atletes capaços de superar-se físicament. 
Durs entrenaments, autodidactes molts 
cops, o amb els preparadors Tomàs Ser-
ra i Esteve Morera. S’anà consolidant 
un equip competitiu, que establí molts 
rècords d’Igualada, en diverses especiali-
tats. Rècords que anaren sent batuts per 
les noves generacions que han anat sor-

gint a casa nostra.
Eren els temps que els atletes locals co-
mençaven a competir. Era quan les figu-
res es deien: Barris, Rojo, Quadras Salce-
do, Bosch, Casi, Llompart...
Recordaré, sempre, aquelles anades amb 
el “carrilet”, per tal d’assistir a les reuni-
ons de la Federació Catalana d’Atletis-
me, per representar al CAI, davant dels 
màxims  dirigents: Ponsati, Coromines, 
Mas.
Tinc ben present aquella cursa de relleus, 
en què vaig participar portant la torxa 
del CAI a Montserrat, la nit de sant Joan, 
aniversari de la fundació del Club.
No oblidaré aquella hora de guàrdia que 
quatre atletes igualadins -entre ells el 
meu germà Lluís (epd)-  va fer-se al foc 
olímpic que anava a Mèxic pels JJOO del 
1968. Un foc que també passa per Igua-
lada, com després va fer-ho el 1992, camí 
de Barcelona.
Quan ara, un veu la quantitat de practi-
cants que té l’atletisme local i els triomfs 
que van assolint, no pot menys que es-
tar orgullós de la feina ben feta. És com 
aquell camperol que veu una ufana colli-
ta, que li ha proporcionat aquella llavor 
que un dia va plantar.
Per tot això, i per moltes coses més, no 
puc menys que felicitar a tots i cadascun 
dels directius, entrenadors i atletes que, 
amb tant d’encert ara capitaneja en Ra-
mon Mir, que també sap molt d’aquells 
llunyans dies inicials, en els quals hi par-
ticipà.
Amb pocs diners i de forma totalment 
amateur, s’ha configurat una entitat que 
prestigia l’esport igualadí, amb la seva 
presència en estadis i pistes. Enhorabo-
na!
No puc acabar aquestes línies sens fer 
una menció especial a l’Ignasi Costa, que 
amb la seva dedicació i constància,s va 
fent-nos saber, puntualment, les notícies 
d’aquests atletes i d’aquest club, que l’any 
vinent farà 65 anys que va fundar-se.

SUPORT A L’ESPAI PELS 
SOMNIS
La Coll@nada Igualada

Tenint en compte els fets produïts 
aquest matí en relació al desallotja-
ment de l’Espai pels Somnis, l’Associ-
ació Juvenil La Coll@nada vol expres-
sar: El nostre suport incondicional cap 
a l’Espai pels somnis, un espai que ens 
ha acollit durant aquests gairebé 3 anys 
juntament amb altres entitats i que per 
tant per a nosaltres a significat un punt 
de trobada i tot un símbol per a la rei-
vindicació d’espais per al jovent de la 
nostra ciutat.
El nostre compromís amb iniciatives 
com aquesta, els seus col·lectius i la 
seva gent segueix ben viu.
Així doncs, seguim reivindicant espais 
com aquest; d’autogestió, pensament 
crític i de noves maneres de fer, trans-
formant cada dia una mica més la nos-
tra ciutat.

IAIA, QUÈ ET VA PASSAR 
A LA RESIDÈNCIA PARE 
VILASECA
Família de la difunta Montserrat 
Escudé i  Brunet

La nostra àvia feia gairebé deu anys que 
era a la residència Pare Vilaseca. Era gran 
i tenia una salut molt delicada, però vi-
víem tranquils perquè sabíem que esta-
va en bones mans. Érem conscients que 
ningú la podia cuidar millor que els pro-
fessionals de la residència. A l’any 2006, 
a causa de la poca mobilitat que tenia, 
vam decidir portar-la perquè pogués ser 
atesa per personal professional. 
No obstant això, tot es va anar compli-
cant a partir dels darrers mesos. Alguna 
de les vegades que l’havíem anat a veure 

veiem que tenia grans blaus a diverses 
parts del cos. De vegades a la cara, d’al-
tres als braços, a l’espatlla, o a les mans. 
En la majoria dels casos, els responsables 
de la residència ens van reconèixer que 
els havia caigut mentre la intentaven 
aixecar o dutxar. Nosaltres sabíem que, 
a causa de la seva rigidesa muscular, 
moure-la no era fàcil, i per això entenem 
que en alguna ocasió poguessin succeir 
aquests tipus d’accidents. 
Ara bé, el nostre descontentament amb 
la residència va començar quan no rebí-
em cap mena d’explicació i/o justifica-
ció per la presència d’alguns d’aquests 
hematomes. De fet, el passat mes d’abril 
es va trencar el fèmur de la cama esquer-
ra i, casualment, també li va aparèixer 
una gran contusió a prop de la barbeta. 
Els responsables de la residència en cap 
moment van relacionar la fractura del 
fèmur amb una caiguda però tampoc 
van justificar el sospitós blau que tenia. 
A més, la doctora de la residència va con-
fondre la ruptura de l’os per la dislocació 
de la pròtesi que duia a l’altre fèmur, el 
qual s’havia trencat a principis de l’any 
2007. 
És per aquest motiu que escrivim aquest 
article. Per reivindicar que les persones 
que confiem la salut dels nostres fami-
liars, en aquest cas, a la residència Pare 
Vilaseca tenim dret a saber la VERITAT 
de tot el què els passa. Tenim dret a rebre 
explicacions. I volem que aquest cas si-
gui l’últim perquè les famílies que també 
hi tenen sers estimats no hagin de pas-
sar pel mateix. També ens fem una sèrie 
de reflexions: hi ha el personal suficient 
per cuidar la gent gran totalment depen-
dent? Les instal·lacions estan prou adap-
tades per garantir el benestar i la segure-
tat dels avis? I si tot és correcte, perquè a 
la nostra àvia li van passar tantes “coses”? 
Al mateix temps agraïm a l’Hospital 
d’Igualada al tracte rebut en aquests mo-
ments tant delicats.
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M
entre Espanya la 
paguem també els 
catalans hem de vi-
gilar de prop tot el 

que passa a l’oest. Doncs bé, ara a 
Espanya s’acosten eleccions i, en la 
mesura que els catalans continuem 

formant part de l’Estat espanyol, aquestes seran en-
cara unes eleccions que tindran incidència directa en 
les nostres vides. La importància que sobre el procés 
català cap a la independència tinguin aquells comicis 
és molt menor que si fossin unes eleccions catalanes, 
però això no vol pas dir que ens puguem desenten-
dre dels resultats electorals del 26 de juny. Per tant, 
s’ha de buscar la màxima representació parlamentà-
ria possible. Encara que no serà el mateix que Rajoy 
segueixi instal·lat a La Moncloa o que hi vagi a viure 
Iglesias, Rivera o Sánchez, hem de ser conscients que 
cap d’aquests quatre personatges farà canvis subs-
tancials en el tractament espanyol del problema ca-
talà. I és que el gran objectiu dels partits espanyols és 
que, sigui com sigui, Catalunya no marxi. En aquest 
sentit, si per preservar els interessos espanyols ho 

N
o he tingut temps de 
llegir el projecte de 
Constitució de la fu-
tura república catala-

na i només he pogut donar-hi un 
cop d’ull. Però el fet en ell mateix 
ja és un signe que seguim avançant 

encara que externament no ho sembli i des del TC 
vagin tombant les lleis que aprova el Parlament de 
Catalunya. Malgrat tot, hi som. En aquest cas, ha es-
tat una comissió de 17 juristes la que, sense fer soroll, 
s’ha encarregat de redactar un projecte de Consti-
tució que acaben de presentar al Parlament per a la 
seva propera discussió.
La Constitució és la carta magna que ha de marcar 
les pautes de convivència entre els ciutadans de Ca-
talunya i establir els límits dels seus drets i llibertats. 
Per això m’ha semblat molt adient que el grup de 
juristes que hi ha estat treballant durant més d’un 
any hagi volgut portar el projecte al Parlament de 
manera solemne en la persona de la seva presidenta. 
És el Parlament, com a representant de tot el poble 
de Catalunya, qui en definitiva l’ha de discutir, esme-
nar i aprovar abans de proposar-lo al conjunt de la 
població perquè sigui votada en referèndum. 
No hi ha cap estat democràtic que no tingui recolli-
des en una Constitució les regles de joc dels seus ciu-
tadans. De la interpretació dels seus articles en depèn 
moltes vegades la creació o resolució de problemes 
col·lectius, com podem veure amb freqüència en les 
sentències del Tribunal Constitucional espanyol.
En el projecte català hi ha un seguit d’aspectes que 
m’han agradat especialment, encara que és molt avi-
at per fer-ne una valoració. Caldrà veure com entren 
en el redactat final i com són interpretats. Però no 
puc estar-me de fer-hi referència, encara que sigui de 
manera sumària:
En primer lloc, la creació de mecanismes de parti-
cipació directa dels ciutadans en l’elecció dels seus 
representants, i de manera especial del president de 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

JOSEP M. CARRERAS
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A poc a poc i bona lletra

Quan dos més tres poden sumar quatre o sis
consideren convenient i necessari, els quatre líders 
que dèiem abans treballaran plegats per evitar el 
trencament, i utilitzaran tots els mètodes disponibles 
al seu abast. En això dreta i esquerra aniran sempre 
d’acord.
Fetes aquestes consideracions prèvies, centrem-nos 
ara en la matemàtica electoral. De cara a les elecci-
ons del 26 de juny s’ha parlat de dues coalicions o 
llistes compartides entre dos partits. Així, a Cata-
lunya, es va plantejar la possibilitat de fer una llista 
única d’Esquerra i Convergència, però finalment no 
es consolidarà i aquests partits es presentaran per 
separat. A Espanya, en canvi, les llistes compartides 
per Podemos i Izquierda Unida sembla que acabaran 
sent una realitat. Les llistes compartides tenen, però, 
avantatges i inconvenients, defensors i detractors. Els 
defensors —Convergència en el cas de Catalunya— 
argumenten que amb la suma de vots de dos par-
tits concentrats en una mateixa llista s’obtenen més 
diputats que si es presenten per separat. Els sobra 
raó... sempre i que els vots de la llista única siguin els 
mateixos que la suma de vots de les dues llistes si es 
presentessin per separat, cosa que ningú està en situ-

la Generalitat, així com la limitació dels càrrecs a dos 
mandats de cinc anys. D’aquesta manera s’evita la 
“professionalització” de la política i que els càrrecs 
siguin tinguts com un “modus vivendi” o una propi-
etat privada de la qual en poden gaudir especialment 
familiars i amics. La perpetuació en els càrrecs dóna 
peu a actituds autoritàries, favoritismes i corrupció.
També m’ha semblat especialment important el 
tracte donat a la llengua catalana, que juntament 
amb l’aranès són considerades les llengües oficials 
de Catalunya. Això sense menystenir la presència de 
la llengua castellana. Una llengua és una cultura i la 
cultura castellana ha de ser especialment afavorida 
per part dels organismes de govern de Catalunya. 
Però allò que no pot ser és que la llengua pròpia del 
país es trobi en inferioritat de condicions i es vegi 
sotmesa a la pressió d’una altra llengua sense que si-
gui considerada com a cultura pròpia. 

El fet que la república catalana no tingui exèrcit pro-
pi crec que entra també dintre els paràmetres d’una 
societat moderna, cada cop més cohesionada en re-
lació a la seguretat ciutadana. Els exèrcits tradicio-
nals són cosa del passat i caldria plantejar el tema 
de la seguretat des d’una perspectiva europea i no 
com una empresa de cadascun dels estats. Avui no 
cal témer una invasió d’un altre país i la forma més 
eficaç de lluitar contra el terrorisme no és precisa-
ment a través de batalles obertes. Sempre que s’ha 
aplicat aquesta solució (Iraq, Pakistan...) els exèrcits 
han fracassat davant forces teòricament molt menys 
poderoses. 
Volem un país modern, democràtic i just; però per 
damunt de tot, lliure. I no serà lliure mentre siguin 
uns altres els que decideixin per ell. Benvinguda, 
doncs, la Constitució que ens obre les portes del fu-
tur estat català    

ació de demostrar. En canvi, els detractors de la llista 
compartida creuen que presentant-se junts partits 
d’ideologies molt diferents es perden vots per l’es-
querra, i també per la dreta. Evidentment, aquesta 
teoria tampoc es pot provar, i tant en un cas com en 
l’altre només estem davant de simples intuïcions.   
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E l govern municipal està 
decidit a transformar 
de forma radical les zo-

nes esportives, sobretot a les 
Comes. De moment, aquesta 
setmana ha anunciat la in-
versió de més de dos milions 
d’euros que es dedicaran a la 
millora de l’entorn del camp 
de futbol de les Comes, amb la 
construcció d’un gran aparca-
ment, i en la instal·lació d’una 
pista coberta de tartà a l’estadi 
atlètic municipal. 
 
Les Comes, 
Ciutat Esportiva
“Volem que les Comes sigui 
una veritable ciutat esportiva”, 
deia dimecres l’alcalde Marc 
Castells. Es tracta de posar en 
marxa un pla integral de mo-
dernització dels equipaments 
esportius municipals, amb la 
mirada posada en que Iguala-
da sigui escollida Ciutat Euro-
pea de l’Esport l’any 2019.
De moment, seran 2,3 els mi-
lions d’euros que s’invertiran. 
“Les portes que hem trucat 
se’ns han obert”, va dir Cas-
tells, en referència que gran 
part d’aquests diners provin-
dran de les meses de concer-
tació de la Xarxa de Municipis 
de la Diputació, organisme 
del qual és el vicepresident 
primer. Aquest any es rebran 
ja 600.000 euros, i, els tres 
propers exercicis, 574.000 
euros en cadascun d’ells. La 
zona del Molí Nou, on encara 
funcionen pistes de frontó i la 
piscina, també serà objecte de 
remodelacions.

Ara, millores al camp de fut-
bol i a l’estadi atlètic
Les primeres actuacions de 
millora començaran en les 
properes setmanes. La pri-
mera i més immediata, que 
es preveu executar acaba-
da la present temporada de 
competició, serà la millora 
de l’entorn del camp de fut-
bol principal de Les Comes, 
actualment sense urbanitzar, 
que s’asfaltarà, s’endreçarà 
i s’adaptarà per a la correc-
ta circulació i estacionament 
de vehicles i per al trànsit se-
gur dels vianants. Castells va 
avançar que s’estudia dotar 
un espai amb gespa artificial 
com a camp d’entrenament de 
porters, una de les demandes 
del Club Futbol Igualada.
També aquest 2016, a l’Estadi 

L’Ajuntament invertirà més de dos milions d’euros per iniciar 
una transformació radical de la zona esportiva de les Comes

Atlètic, es preveu la construc-
ció d’un element llargament 
demanat pels esportistes que 
en fan ús, una pista d’entre-
nament coberta a tocar de la 
pista de competició, que per-
metrà l’exercici dels atletes 
durant els mesos d’hivern, 
fins i tot els dies de pluja. Un 
premi merescut per al Club 
Atlètic Igualada, que aquest 
any s’ha situat entre els tres 
millors de Catalunya en cate-
goria absoluta.
Al Molí Nou enguany es faran 
noves accions per augmen-
tar-ne l’accessibilitat i se n’ac-
tualitzarà tota la instal·lació 
elèctrica, mentre ja s’estudia la 
possibilitat de dotar-la d’una 
nova pista de frontó i d’am-
pliar la superfície de gespa i 
jardí que rodeja pròpiament 
la piscina. 
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També a l’estadi atlètic es construirà una pista coberta de tartà per poder entrenar a l’hivern.

Cap a la Ciutat Europea de l’Esport 2019

Així serà l’adequació de l’entorn del camp de futbol municipal de les Comes.

La inversió més important 
des dels anys 70
L’alcalde va explicar que 
aquesta “serà l’aposta més am-
biciosa en l’àmbit de l’esport 
que haurà fet aquest Ajunta-
ment des de les dècades dels 
’70 i els ‘80, quan es van cons-
truir respectivament l’Estadi 
Atlètic i eLes Comes” i, amb 
aquesta acció, es vol “dotar els 
clubs i esportistes de la ciutat 
d’unes eines a l’alçada d’allò 
que exigeix la competició del 
segle XXI, perquè puguin as-
pirar a assolir encara més èxits 
i perquè tinguem els equipa-
ments de primera divisió que 
s’exigiran a una Ciutat Euro-
pea de l’Esport”. 
Paral·lelament, ha explicat, 
aquesta és també una aposta 
“per reforçar l’esport escolar 
i per tenir una ciutat plena-
ment inclusiva i saludable, on 

la pràctica esportiva i l’activi-
tat física estiguin a l’abast de 
tothom”.  
  
Els clubs decidiran 
el futur de les Comes
Actualment es troba en la fase 
final de redacció el Pla Direc-
tor del Complex Esportiu de 

Les Comes. Aquest document 
recollirà una diagnosi de l’es-
tat actual d’aquestes instal·la-
cions i farà una proposta de 
les actuacions que caldrà efec-
tuar-hi per a millorar-ne l’es-
tat, posar al dia i ampliar els 
seus camps i pistes, o millorar 
l’accessibilitat i l’aparcament, 
entre altres aspectes. 
Aquest document, un cop en-
llestit, es presentarà en el marc 
de la propera reunió del Con-
sell Assessor Esportiu Local, 
que se celebrarà entre finals de 
mes de maig i inicis del mes de 
juny. Com serà definitivament 
el “nou” pavelló de les Comes 
i el seu entorn de pistes po-
liesportives dependrà “dels 
clubs i els esportistes, volem 
que es facin seu el seu projec-
te, que contribueixin amb el 
seu coneixement a fer millors 
els equipaments i que s’invo-
lucrin també cada dia més en 
la candidatura de Ciutat Euro-
pea de l’Esport”. 
En qualsevol cas, és segur 
que fruit d’aquest Pla Direc-
tor es tiraran endavant velles 
reivindicacions, com posar 
fi als desperfectes interiors i 
exteriors, la millora de l’estè-
tica externa, l’opció de dotar 
el complex d’unes 300 noves 
places d’aparcament, la cons-
trucció d’entre una i dues 
noves pistes polivalents, el 
desenvolupament d’una zona 
de bungalows que permeti 
l’allotjament d’esportistes i la 
celebració de més competici-
ons i clínics, l’arranjament de 
l’entorn del camp de futbol 
o l’estudi d’alternatives per a 
convertir el parc de davant del 
complex, més enllà d’un es-
pai natural, en un espai obert 
per a la pràctica esportiva de 
la ciutadania en general. “Per 
les Comes hi passen cada any 
500.000 persones, i és molt 
important que estigui en òp-
times condicions”. 

L’Ajuntament està decidit a 
aconseguir que Igualada si-
gui nomenada “Ciutat Euro-
pea de l’Esport 2019”, decisió 
que depén de la Federació de 
Capitals i Ciutats Europees 
de l’Esport (ACES Europe), 
d’acord amb la Comissió Eu-
ropea. 
Aquesta és una designació que 
reconeix les polítiques espor-

tives locals que contribueixen 
a millorar el nivell general de 
salut dels seus habitants. El 
reconeixement implica una 
major visibilitat internacio-
nal, l’intercanvi d’experièn-
cies i iniciatives amb altres 
municipis reconeguts i l’accés 
a diferents subvencions per 
projectes de la Unió Europea 
en l’àmbit esportiu. 
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L ’Ajuntament ha publi-
cat recentment la de-
claració oficial de patri-

moni dels seus 21 regidors, tal 
i com marca la nova legislació 
europea en matèria de trans-
parència que s’ha d’aplicar a 
totes les administracions lo-
cals. Aquesta declaració, que 
avui publiquem, es pot veure 
fàcilment a l’apartat “Govern 
Obert i Transparència” del 
web municipal igualada.cat.
En la declaració, que podeu 
veure resumida en el quadre 
adjunt, l’alcalde Marc Castells 
i tots els regidors de l’Ajunta-
ment donen a conèixer el seu 
patrimoni immobiliari, els 
automòbils o altre tipus de ve-
hicles de què disposen en pro-
pietat, el número de comptes,  
fons d’inversió o plans de pen-
sions que tenen i el nom de les 
entitats bancàries amb què 
treballen, i, finalment, si dis-
posen de participació en algu-
na empresa. Contràriament, 
però, al que va succeir amb els 
135 diputats del Parlament de 
Catalunya, en aquesta ocasió 
no figura el capital líquid de 
diners que hi ha en els comp-
tes bancaris a nom de cada 
regidor, amb la qual cosa la 
informació és, de fet, incom-
pleta.
De l’anàlisi de l’esmentada 
declaració podem veure com 
gairebé tots els regidors tenen 
propietats immobiliàries, ja 
sigui total o parcialment. No-
més cinc declaren no tenir cap 
propietat d’aquestes caracte-
rístiques. Quatre també tenen 
propietats de segona residèn-
cia, a la platja o al Pirineu. Els 
regidors amb més nombre 
de propietats són Montser-
rat Duch (CiU) i Jordi Riba 
(PSC).
Pel que fa als automòbils, el 
més nou és el dels regidors 
Pere Camps i Patrícia Illa, un 
Seat Ibiza i un Opel Astra que 
ja tenen cinc anys. La resta 
són, en la gran majoria, cotxes 
amb molts anys. El de l’alcal-
de, un Peugeot 307 familiar, 
ja té 13 anys. El regidor Jordi 
Pont disposa d’un veler estaci-
onat a Sitges i Jordi Batalla, un 
ultralleuger que guarda a l’ae-
ròdrom Igualada-Òdena.
Quatre regidors del govern i 
un de l’oposició tenen parti-
cipació en societats, la majoria 
empreses o negocis de caràcter 
familiar. 

L’Ajuntament d’Igualada publica la declaració 
de patrimoni de tots els 21 regidors 

   PATRIMONI IMMOBILIARI AUTOMÒBILS  COMPTES i PARTICIPACIÓ EN EMPRESES

MARC CASTELLS  50% Habitatge a Igualada (2000) Peugeot 307 (2003) Tres al BBVA  
   50% Pàrquing a Igualada (2000)    Valors BBVA
          Fons Inversió BBVA
          Pla Pensions BBVA

M. ÀNGELS CHACÓN No consta   Kia Sportage (2006) Tres al BBVA

CARME RIERA  50% Habitatge a Igualada (1997) Toyota Corolla (2005) Dos al BBVA   
   25% Habitatge a Calafell (1970) Renault Twingo (2008) Un a B.Sabadell
          Valors de CaixaBank

JORDI PONT  No consta   Daihatsu Feroza (1992) Tres a Catalunya Banc 100% Comercial Rido SAU
       Veler Furia (1982)  Pla Pensions a BBVA

FERMÍ CAPDEVILA  100% Casa a Igualada (1995) Honda CRV (2007)  Dos a CaixaBank
   50% Casa a Montbui (2000)     Dos a B.Sabadell
          Fons Inversió BBVA
          Pla Pensions BBVA

ROSA M. PLASSA  50% Local a Igualada (2007) Kia Sorrento (2005) Un a B.Santander  Syntax Sport Services SL
   50% Pis a Espot (2011)     Un a B.Popular

MONTSERRAT DUCH 50% Habitatge a Igualada (2006) Ford Kuga (2009)  Quatre a CaixaBank Novamevir SL 
   50% Pàrquing a Igualada (2006)    Un a B.Sabadell
   100% Pis a Tarragona (2015)    Un a Bankinter
   100% Pàrquing a Tarragona (2015)    Accions de Bankinter

JORDI BATALLA  No consta   Honda Jazz (2004) Cap No consta  Grup Mayorito SL
       Ultralleuger Asso (2006)    Part de Subcoele SL

PERE CAMPS  100 Habitatge a Igualada (1879) Seat Ibiza (2011)  Dos a Catalunya Caixa
   100% Terreny a Òdena (1980)    Un a Santander
          Pla Pensions Santander

MARIBEL CUADRAS 39% Habitatge a Igualada (2005) BMW Serie1 (2010) Tres a CaixaBank
   50% Habitatge a Igualada (2014)    Crèdit a CaixaBank
          Un a Catalunya Caixa
          Fons Inversió CaixaBank

PATRICIA ILLA  50% Habitatge a Terrassa (2008) Opel Astra (2011)  Dos a CaixaBank

JOSEP MARIA PALAU 50% Pis a Igualada (1999)  Citroen C4 (2006)  Quatre a CaixaBank
   50% Pàrquing a Igualada (1999) Citroen Saxo (1999) Dos a Catalunya Caixa
   33% Terreny a Jorba (2002)

CAROLINA TELECHEA 100% Habitatge a Igualada (2006) Citroen C4 (2005)  Tres a B.Sabadell
       Mercedes R (2009)  Un a Catalunya Caixa

ENRIC CONILL  50% Habitatge a Igualada (2006) Opel Astra (2007)  Tres a CaixaBank

JORDI RIBA  50% Habitatge a Igualada (2006) No consta  Tres a CaixaBank      
   50% Habitatge a Igualada (2006)    Un a B.Santander
   12,5% Habitatge a Igualada (2015)    Un a BBVA
   12,5% Habitatge a Igualada (2015)    Dos a Catalunya Caixa

XAVIER FIGUERES  50% Pis a Igualada (2004)  Chevrolet Captiva (2009) Un a Bankinter  35% Celler Figueres SL
   50% Casa a Roda de Berà (2010)    Un a B.Sabadell
          Un a Catalunya Caixa
          Un a BBVA
          Accions de CaixaBank

IRENE GIL  50% Dúplex a Igualada (2005) No consta  Dos a BBVA
   50% Pàrquing a Igualada (2005)

ALBERT MATEU  No consta   Opel Astra (2006)  Un a Caixa Guissona     
          Dos a B.Sabadell

EVA PEDRAZA  12,5% Habitatge a Igualada (2005) No consta  No consta

DARIO CASTAÑÉ  No consta   50% Toyota Yaris (2007) Dos a Catalunya Caixa
          Un a CaixaBank

JOAN AGRAMUNT 50% Pis a Igualada (1993)  SAAB (2002)  Dos a Catalunya Caixa
       Audi A3 (2001)  Un a CaixaBank

D’altra banda, la declaració 
també inclou quins regidors 
estan obligats a tributar IRPF, 
Patrimoni o Societats. Dos 
dels regidors estan exempts, 
segons consta a la documen-
tació, de fer la Declaració de la 
Renda (IRPF). Concretament, 
els regidors Jordi Riba (PSC) i 
Albert Mateu (CUP). 



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S er regidor de l’Ajunta-
ment està força ben pa-
gat. Molt per sobre de la 

mitjana, sobretot si tenim en 
compte que la majoria dels re-
gidors perceben els ingressos 
com dietes. És a dir, cobren 
la seva nòmina d’empresa i 
de l’Ajuntament en treuen un 
“sobresou”. En alguns casos, 
però, pot ser que sigui fins i 
tot superior la dieta munici-
pal, a la nòmina del sector pri-
vat. Aconseguir-ho tampoc és 
fàcil... S’ha d’assistir a totes les 
reunions a les que el regidor té 
dret, en alguns casos diàries. Si 
no, no es cobra.
Per aquest motiu, en el quadre 
adjunt podeu veure com, a ex-
cepció dels dos regidors -Àn-
gels Chacón i Jordi Pont- que 
estan a nòmina a l’Ajunta-
ment, la resta tenen sempre un 
“màxim” de quantitat a perce-
bre. Depèn del seu grau de de-
dicació i de temps arribaran al 
màxim permès. Els 4 regidors 
amb menys ingressos munici-
pals cobren cada mes uns 650 
euros. El que més dietes cobra 
se’n podria anar a 2.400.
Els dos regidors en nòmi-
na tenen un sou estipulat de 
55.000 euros bruts, als que cal 
afegir una quantitat màxima 
de 9.000 euros (Chacón) o 
18.000 (Pont) per assistir a re-
unions d’Aigua de Rigat, pri-
vilegi que, sorprenentment, 
també té el regidor Jordi Ba-
talla (9.000), d’escassa presèn-
cia mediàtica malgrat poder 
arribar a tenir unes dietes de 
20.124 euros anuals...
L’alcalde és un cas a part. Va 
renunciar a cobrar ni un sol 
euro de l’Ajuntament. Percep 
la seva nòmina de 89.348 eu-
ros com a vicepresident de la 
Diputació. 
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MARC CASTELLS
Sense cost per a l’Ajuntament.
Sou de 89.348€ de la Diputació com a vicepresident.

ÀNGELS CHACÓN (En nòmina, dedicació exclusiva)
Sou de 55.000 €,  més un màxim de 9.000 € com a 
consellera d’Aigua de Rigat SA.

CARME RIERA
Dietes. Màxim de 27.420 € per assistir al Ple, Junta de 
Govern Local, i presidenta de Comissió Informativa d’Entorn 
Comunitari i Servei a les Persones.

JORDI PONT (En nòmina, dedicació exclusiva)
Sou de 55.000 €, més un màxim de 18.000 € com a 
conseller d’Aigua de Rigat, més un màxim de 4.560 € per 
assistir al ple del Consell Comarcal i al Consell de Presidència. 

FERMÍ CAPDEVILA
Dietes. Màxim de 20.124 € per assistir al Ple, Junta de 
Govern Local, i vocal de Comissió Informativa d’Entorn Comu-
nitari i Servei a les Persones.

ROSA M. PLASSA
Dietes. Màxim de 17.820 € per assistir al Ple i Junta de 
Govern Local, més un màxim de 4.560 € per assistir al ple 
del Consell Comarcal i al Consell de Presidència. 

MONTSERRAT DUCH
Dietes. Màxim de 15.420 € per assistir al Ple i presidenta 
de Comissió Informativa d’Hisenda i Organismes Externs.

JORDI BATALLA
Dietes. Màxim de 20.124 € per assistir al Ple, Junta de 
Govern Local, i vocal de la Comissió Informativa d’Hisenda 
i Organismes Externs, més un màxim de 9.000 € com a 
conseller d’Aigua de Rigat SA.

PERE CAMPS
Dietes. Màxim de 15.420 € per assistir al Ple i president 
de la Comissió Informativa Dinamització Econòmica, Coneixe-
ment i Interior.

MARIBEL CUADRAS
Dietes. Màxim de 15.420 € per assistir al Ple i presidenta 
de la Comissió Informativa de Qualitat Urbana.

PATRÍCIA ILLA
Dietes. Màxim de 17.820 € per assistir al Ple i Junta de 
Govern Local.

JOSEP MARIA PALAU (ERC)
Dietes. Màxim de 16.428 € per assistir al Ple, Junta de Por-
taveus i vocal de les Comissions de Dinamització Econòmica, 
Coneixement i Interior; i Hisenda i Organismes Externs.

CAROLINA TELECHEA (ERC)
Dietes. Màxim de 8.124 € per assistir al Ple i vocal de 
la Comissió Informativa d’Entorn Comunitari i Serveis a les 
Persones.

ENRIC CONILL (ERC)
Dietes. Màxim de 8.124 € per assistir al Ple i vocal de la 
Comissió Informativa de Qualitat Urbana.

JORDI RIBA (PSC)
Dietes. Màxim de 16.428 € per assistir al Ple, Junta de Por-
taveus i vocal de les Comissions Informatives de Dinamització 
Econòmica, Coneixement i Interior; i Qualitat Urbana.

XAVIER FIGUERES (PSC)
Dietes. Màxim de 8.124 €per assistir al Ple i vocal de la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Organismes Externs, més un 
màxim de 2.280 € per anar als plens del Consell Comarcal.

IRENE GIL (PSC)
Dietes. Màxim de 8.124 € per assistir al Ple i vocal de 
la Comissió Informativa d’Entorn Comunitari i Serveis a les 
Persones.

ALBERT MATEU (CUP)
Dietes. Màxim de 16.428 € per assistir al Ple, Junta de 
Portaveus i vocal de 2 Comissions, més un màxim de 6.840 
€ per anar als plens del Consell Comarcal i Junta de Portaveus.

EVA PEDRAZA (CUP)
Dietes. Màxim de 10.428 € per assistir al Ple i vocal de les 
Comissions Informatives de Qualitat Urbana i Entorn Comuni-
tari i Serveis a les Persones.

DARIO CASTAÑÉ (DECIDIM)
Dietes. Màxim de 21.036 € per assistir al Ple, Junta de 
Portaveus i vocal de totes les Comissions Informatives.

JOAN AGRAMUNT (PP)
Dietes. Màxim de 21.036 € per assistir al Ple, Junta de 
Portaveus i vocal de totes les Comissions Informatives, , més un 
màxim de 6.840 € per anar als plens del Consell Comarcal 
i Junta de Portaveus.

GOVERN (CIU) OPOSICIÓ (ERC + PSC + CUP + DECIDIM + PP)

CiU: 52.800 €
ERC: 9.600 €
PSC: 9.600 €

ASSIGNACIONS ANUALS ALS PARTITS:
CUP: 7.200 €
DC: 4.800 €
PP:  4.800 €

Els sous i dietes anuals que es cobren a l’Ajuntament

endesa.com

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

LaVeudel'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa2016_OP_F_M_CAT.indd   1 19/4/16   13:31
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D ecidim Igualada ha 
fet aquesta setmana 
balanç del primer 

any de mandat a l’Ajunta-
ment. Segons la plataforma 
d’esquerres, el govern de CiU 
“peca de formes feudals, a 
causa de la seva majoria abso-
luta, és només per a una part 
de la ciutat i de la ciutadania, 
fa molta política d’aparador i 
pateix de manca de rigor i de 
planificació en general”, va 
explicar el regidor Dario Cas-
tañé. “Castells va servir Igua-
lada com si fos una Teletienda. 
La ciutat és molt més que un 
escenari on passen coses”, ci-
tant una de les frases més ha-
bituals de l’alcalde.

“Igualada està més 
bruta que mai”
Per a Castañé Decidim suposa 
exactament el contrari del que 
és el govern de Castells, i arre-
met contra la imatge que ven 
CiU d’Igualada. En realitat, 
afirma que la ciutat “està més 
bruta que mai, som els últims 
en la recollida selectiva. Dei-
xadesa que trasllada a altres 
àmbits, com ara el retard de 
tres anys per arreglar el mur 
del cementiri nou, potser per-
què no és cèntric. Una manca 
de rigor que surt cara per als 
igualadins”.
Castañé retreu la dissolució de 
tots els òrgans que tenien cert 
poder decisori, com l’Insti-
tut Municipal de Cultura o el 
Patronat d’Esports, que han 
estat “relegats a consells con-
sultius”. Els plens “estan total-
ment buits de contingut, ja no 
diguem de diàleg polític, amb 
mocions que s’aproven per 
abstenció (la de CiU) per a ser 
finalment ignorades, com la 
de la PAH o la de l’ús social del 
Casal Interparroquial”.
El regidor afegeix que “els 
serveis socials estan saturats” 
i que “es deixa en mans del 
mercat el destí de les línies 
educatives, en lloc de salvar-les 
repartint els alumnes entre les 
diferents classes a favor d’un 
ensenyament de més qualitat”. 
Un altre tema que apunta, l’al-
ta pressió fiscal, que augmenta 
per a tothom igual, com és el 
cas de l’IBI. En aquest sentit, 
es lamenta que “de res serveix 
el superàvit si després es des-

Decidim diu que Marc 
Castells fa servir Igualada 
com si fos “la Teletienda”

L’Ajuntament vol tornar a la 
tranquil·litat econòmica a finals d’any 

tina a conceptes eteris com els 
350.000 euros en inversions 
immobiliàries”.
Tot plegat, amb “l’opacitat ha-
bitual”. El súmmum per Cas-
tañé, és que “els grups muni-
cipals s’hagin assabentat del 
nomenament del responsable 
del Consell de Bon Govern i 
Transparència, el republicà 
Joan Torras, per la premsa”.

Propostes alternatives
La confluència té propostes 
alternatives: transparència, in-
formació, diàleg efectiu amb 
tots els actors socials i eco-
nòmics, sense discriminació, 
creació de consells de barri, 
també amb espais vinculants, 
mesures per multar els propi-
etaris de pisos buits i la cessió 
d’aquests immobles, dotar de 
més recursos als serveis soci-
als, garantir l’aplicació del dret 
a l’accés als subministraments 
bàsics d’aigua, llum i gas, ta-
rifació social, col·laborar amb 
els centres educatius per evitar 
el tancament de línies, fomen-
tar el comerç de proximitat i la 
creació d’ocupació de qualitat 
mitjançant l’apoderament 
personal i del cooperativisme, 
cercar l’equilibri entre la polí-
tica de grans esdeveniments i 
el comerç local.
Castañé conclou que “ens di-
uen que volen que Igualada 
sigui un centre comercial a 
cel obert, però on ells –govern 
de CiU, hi veuen un centre 
comercial de 8 km2, nosal-
tres veiem persianes baixades, 
perquè de què serveix tenir un 
gran aparador si l’igualadí de 
peu no pot comprar-hi?”. De-
cidim ha creat també un telè-
fon d’atenció al ciutadà, el 93 
220 0455.

Espai pels Somnis
Respecte d’altres temes d’ac-
tualitat, Castañé va explicar 
que, davant el tancament de 
l’Espai pels Somnis, “l’Ajunta-
ment hauria de revisar l’oferta 
d’espais municipals, per po-
der acollir les entitats que allí 
hi havia. Són tant de la ciutat 
com la resta”. 
També es va mostrar crític 
amb l’aliança del govern de 
CiU amb el PSC. “Quan ex-
plico a fora, tothom queda 
astorat. Els socialistes a Igua-
lada, ja ho veiem, prefereixen 
aliar-se amb la dreta”.
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L’alcalde Marc Castells i la regidora d’Hisenda Montserrat Duch.

L’any passat, el deute 
es va reduir en un 9%, 
quedant ara per sota 

dels 44 milions d’euros, 
rebaixant també un 

23% el deute per cada 
igualadí

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’escandalós deute de 
l’Ajuntament d’Igua-
lada segueix baixant. 

Tant que, a finals d’aquest any, 
el govern municipal espera 
que el seu volum sigui “no-
més” del 75% del valor del seu 
pressupost, que és el topall le-
gal per evitar el control de la 
Generalitat. Fins i tot podria 
quedar un pèl per sota. Això 
és el que, bàsicament, van ex-
plicar dimecres l’alcalde Marc 
Castells i la regidora d’Hisen-
da, Montserrat Duch, tot fent 
una valoració del descens d’un 
9% del deute l’any 2015, que-
dant ara per sota dels 44 mi-
lions. En els darrers tres anys, 
l’Ajuntament ha reduït els nú-
meros vermells en 14 milions 
d’euros. Per habitant això su-
posa una baixada del deute del 
23%, una xifra gens negligible. 

Semàfors en verd
Castells explicava que “fa 20 
anys que l’Ajuntament té un 
deute més enllà del raonable, 
i ara estem en camí clar de so-
lucionar-ho. Vull que els igua-
ladins sàpiguen que l’Ajunta-
ment està en bones mans. A 
finals d’any, tots els semàfors 
estaran en verd”. Alhora, l’al-
calde feia “un avís a navegants: 
els ciutadans no poden per-
metre que això torni a passar”, 
en clara referència a l’anterior 
govern de l’Entesa per Iguala-
da. Ningú no diria, però, que 
els Socialistes li han aprovat 
a CiU el pressupost d’aquest 
any... Per demostrar el camí de 
la bonança, l’alcalde recordava 
que quan va obtenir l’alcaldia, 
l’any 2011, “l’Ajuntament pa-
gava als seus proveïdors a 250 
dies, i avui ho estem fent a 50 
dies”.
L’anunci del govern es feia 
aquesta setmana coincidint 
amb que, dilluns, el Ministe-
rio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas va publicar, 

com cada any, les dades cor-
responents al deute viu de les 
administracions locals corres-
ponent a l’any 2015.  
Pel que fa a l’Ajuntament 
d’Igualada, aquesta xifra con-
templa el deute del propi 
Ajuntament, el dels seus orga-
nismes autònoms i el del Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI), que l’any 2014 va pas-
sar a consolidar el seu deute 
amb el del consistori segons 
la legislació estatal. Altres 
empreses també de titularitat 
municipal amb activitat de 
mercat com són SIMA –apar-
caments– i PIMHA –habi-
tatge– queden fora d’aquesta 
relació. La regidora Duch va 
declarar que el deute del CSSI 
és encara de 10 milions d’eu-
ros, però “segueix baixant”.
Tal i com fan palès les dades 
del ministeri, Igualada va pas-
sar dels 47’9 milions d’euros 
de deute a 31 de desembre de 
2014 als 43’6 milions d’euros 
a final de 2015. Aquests 4’3 
milions de reducció, doncs, 

suposen una disminució del 
9% pel que fa al deute del 
consistori en un any i situen 
el percentatge d’endeutament 
de la corporació en un 83,9%. 
A dia d’avui, al mes de maig 
de 2016, el departament mu-
nicipal d’Hisenda estima que 
aquest percentatge ja es troba 
al voltant del 80%, d’aquí de 
pensar en l’objectiu d’arribar 
al 75% del deute de les admi-
nistracions locals fixat per les 
lleis d’estabilitat pressupostà-
ria.  
Des de l’any 2012, el deute ha 
baixat aproximadament en 14 
milions d’euros. Això també 
suposa que, en aquests anys, 
s’ha reduït en un 23% un altre 
indicador molt significatiu, el 
del deute per habitant, que ha 
passat de ser de 1.463’1 euros 
per cada igualadí el 2012 a 
1.126’4 euros el 2015. 
El 2015, l’Ajuntament va des-
tinar al voltant del 16% del 
seu pressupost a aquesta tasca: 
7’3 milions d’euros. Aquest 
any 2016, l’esforç és similar i 
s’hi destinen també 7 milions 
d’euros, 5’9 al retorn de deu-
te i 1’1 als interessos que se’n 
deriven, fet que significa que, 
en conjunt i des de fa quatre 
exercicis, el consistori ja ha 
hagut de comprometre pràc-
ticament 30 milions d’euros a 
aquesta fi. 

S’inicia la licitació per a la contractació de 
l’explotació de la depuradora de la Conca
El Consell Executiu de la Ge-
neralitat ha aprovat aquesta 
setmana autoritzar l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) a 
iniciar la licitació del contrac-
te d’explotació i manteniment 
del sistema de sanejament 
d’Igualada per als propers 

quatre anys i la possibilitat de 
pròrroga de dos anys. 
El contracte té un pressupost 
de licitació de 10,3 milions. 
L’ACA obrirà els procedi-
ments de licitació correspo-
nents durant el mes de juny, 
i a partir d’aquí seguiran tots 

els processos burocràtics.  El 
servei ha de ser efectiu l’1 de 
gener del 2017.
La depuradora de la Conca, 
situada a Vilanova, es va in-
augurar l’any 1985. Tracta 
20.000 metres cúbics al dia.
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E l Campus Universita-
ri va acollir divendres 
passat l’acte de clau-

sura del primer Programa de 
Direcció General Estratègic a 
Igualada. Una formació orga-
nitzada per la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, amb la garantia 
de l’escola de negocis EADA, 
el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, i la cooperació del 
Campus Universitari. 
La vintena d’alumnes del 
programa, entre directius i 
gerents de petites i mitjanes 
empreses de la comarca, van 
rebre el diploma que els acre-
ditava l’obtenció del títol del 
Management Development 
Programme -MDP, de mans 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells. 
El Programa es va iniciar el 
6 de novembre, i al llarg del 
programa s’ha fet un recorre-
gut per les diferents àrees de 
l’empresa facilitant als partici-
pants les eines de gestió global 
per augmentar i consolidar el 
creixement de la Pime. 
Els assistents als curs van 

Clou el primer Programa 
de Direcció General 
Estratègic de la UEA i EADA

Unes 300 persones van protestar pel 
tancament de l’Espai pels Somniscoincidir en valorar amb bona 

nota el Programa, tant en l’or-
ganització i els continguts, 
com els diferents docents que 
hi han participat. Van destacar 
haver pogut realitzar a Igua-
lada una formació d’alt nivell 
directiu, i evitar haver de des-
plaçar-se a Barcelona. Tam-
bé van valorar positivament 
l’experiència d’haver compar-
tit amb directius d’altres em-
preses els seus coneixements i 
sistema de treball, haver pogut 
portar a terme un pla estratè-
gic com a eix vertebrador del 
programa, i haver-se format 
en un ambient excepcional. 
En la celebració de l’acte de 
clausura del MDP, els alumnes 
van aplaudir la iniciativa de la 
UEA per tirar endavant el pro-
jecte, poder comptar amb el 
segell d’EADA i comptar amb 
les bones instal·lacions del 
Campus Universitari. Tam-
bé van agrair a l’Ajuntament 
d’Igualada haver donat suport 
a la iniciativa, haver apostat 
per aquest tipus de formació, i 
van animar a tots plegats, em-
presa i administració, a fer un 
nova edició del Programa. 
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La manifestació, al seu pas pel carrer del Roser. A sota, pintura a la façana de la Rectoria de Sta. Maria.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U nes 300 persones van 
participar divendres 
a la tarda en una ma-

nifestació pel tancament de 
l’Espai pels Somnis. La con-
centració va iniciar-se a la pla-
ça Pius XII i, després de voltar 
el nucli antic, va finalitzar a 
la plaça de l’Ajuntament. Uns 
desconeguts van llençar pin-
tura a la façana de la Rectoria 
de Santa Maria. També es van 
pintar vidres de les sucursals 
bancàries. Pel demés, la ma-
nifestació va transcórrer de 
forma pacífica. Una dotació 
de furgons dels Mossos d’Es-
quadra, situada al costat de 
la parròquia de la Soledat, va 
estar a punt per intervenir si 
hagués calgut. 
En la manifestació es van sen-
tir crits de protesta respecte 
el govern de la ciutat: La frase 
“La marca Igualada és una es-
tafa” es va sentir moltes vega-
des. També es van cridar molt 

les frases “no podran desallot-
jar la cultura popular” o “els 
nostres somnis són els vostres 
malsons”.
Representants de l’Espai pels 
Somnis van explicar que pro-
perament faran una reunió 

per saber quin camí seguir a 
partir d’ara. 
Es va llegir també un manifest 
reivindicant “la cultura po-
pular” contraposada amb el 
model de ciutat que defensa el 
govern municipal. 

RENDA 2015
 

Rambla General Vives, 2
08700 IGUALADA

despatx@gestiorambla2.com
Tel.93.806.84.74
Mob.675860067

 

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, Jordana, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més de d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 52
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REMODELAT COMPLET SENSE PASSAR PER QUIRÒFAN

                                 és l’última tecnologia medicoestètica de 
remodelació facial i corporal, 100% segura i indolora.

Institut Yvette Pons   C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada,  Barcelona.Tel. 93 804 62 02
 info@yvettepons.com   www.yvettepons.com   www.facebook.com/institutyvettepons



Institut Yvette Pons   C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada,  Barcelona.Tel. 93 804 62 02
 info@yvettepons.com   www.yvettepons.com   www.facebook.com/institutyvettepons
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PRESENTA 

· Què és Venus Legacy?
És un dispositiu revolucionari que utilitza la patentada tecnologia 4D, combina radio-
freqüència multipolar i polsos magnètics, a més incorpora Vari Pulse (succió polsada 
ajustable). Aquesta combinació genera la síntesi i contracció de col·lagen, la prolife-
ració de fibroblasts, angiogènesi i lipòlisi, per així reafirmar la pell, reduir greix i  cel·
lulitis. A més amb el sistema Vari Pulse s’estimula el drenatge limfàtic i la circulació. 
Tractaments molt agradables i amb resultats des de la primera sessió. Sense necessitat 
de cirurgia.

· Per quines parts del cos és recomanat 
Venus Legacy?
L’Institut d’Estètica Yvette Pons recomana aquest protocol, no invasiu, per a pacients 
que presenten envelliment de la pell, acumulació de greix difícil, cel·lulitis i flacci-
ditat corporal i facial. 

· Des de quina edat és recomanable fer
servir la tecnologia Venus Legacy? 
Des dels 25 anys que és quan la producció de col·lagen comença a dismi-
nuir; ja que la tecnologia Venus Legacy no només implica RF per reparar 
sinó també pols magnètic per prevenir l’envelliment, aconseguint així un 
efecte anti-aging i reconstructor a llarg termini. També per a totes aque-
lles persones, sense importar l’edat, que vulguin reduir greix acumulat.

· Està indicat per a:
Reduir greix del contorn corporal
Reducció de cel·lulitis
Reducció de les arrugues facials
Reafirmació de la pell corporal i facial.

· Per a qui?
Per a tot aquell que vulgui prevenir o millorar el seu aspecte corporal i facial alho-
ra que rep un tractament plaent. Per a tot tipus de pells i fototipus. Es pot utilitzar 
durant tot l’any.

· Quantes sessions es recomanen?
Les sessions recomanables per cara, coll i escot són sis per tractament, i per cos entre 
8 i 10 sessions, segons zona a tractar i un cop per setmana. El pacient no necessita 
temps de recuperació i en acabar la sessió pot tornar a fer vida normal. El manteniment 
és de només una vegada al mes.

· És segur?
Venus Legacy és un tractament indolor i segur, amb resultats demostrats clínicament

· Temps de tractament:
Entre 20 i 30 minuts, dependrà de la zona a tractar.

· Contraindicacions:
Marcapassos, embaràs, lactància, implants metàl·lics a la zona, càncer i historial del 
mateix (veure amb el seu metge altres possibles contraindicacions.)

Una vegada més YVETTE PONS, a 
l’avantguarda de les últimes tecno-

logies en medicina estètica, 
ens presenta VENUS LEGACY, el 
tractament més sol·licitat del mo-
ment i preferit dels millors espe-

cialistes en medicina estètica dels 
Estats Units i d’Europa.
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C om en altres serveis 
del Consorci Sanitari 
de l’Anoia com poden 

ser cirurgia, traumatologia, 
etc, el Servei de Farmàcia és 
un dels serveis centrals que 
ofereix formació ja sigui de 
pregrau, postgrau o grau mit-
jà. 
Concretament amb l’Institut 
Milà i Fontanals d’Igualada ja 
fa cinc anys que fa formació 
als estudiants del mòdul for-
matiu de grau mitjà d’auxiliar 
de farmàcia.
S’imparteix un bloc de forma-
ció teòrica al mateix institut i 
una pràctica al propi Servei de 
Farmàcia de l’Hospital. 
Les classes teòriques consis-
teixen en explicar les diferents 
àrees i tasques que es desenvo-
lupen als serveis de farmàcia 
d’hospital. Aquesta part, d’una 
durada de 8 hores, s’imparteix 
per un tècnic de l’Hospital i 
un farmacèutic. Els alumnes, 
en acabar aquesta part teòrica 
fan un examen per validar el 
grau d’assoliment de coneixe-
ments. 
Després es fa una part pràctica 
on els alumnes fan una visita 
al Servei de Farmàcia de l’Hos-
pital on se’ls explica el funcio-
nament i característiques de 
cadascuna de les àrees: àrea de 
preparació de citostàtics, àrea 
de nutrició parenteral, labo-
ratori de fórmules magistrals, 
etc. També, poden observar el 
funcionament dels diferents 
dispositius de dispensació de 
medicació automatitzats com 
són, el Kardex i els pyxis. 
El Servei de Farmàcia del CSA 
està altament tecnificat, tant 
pel que fa a la prescripció del 
medicament (la fa el metge 

Estudiants del Milà i 
Fontanals es formen a la 
farmàcia de l’Hospital

Espectacular accident 
al carrer Cardenal Vives

electrònicament), com per la 
seva dispensació (totalment 
automatitzada), això mini-
mitza al màxim els errors i 
garanteix la seguretat del tot 
el circuit del medicament, des 
de la prescripció per part del 
metge fins l’administració pel 
personal d’infermeria.  
El Servei de Farmàcia compta, 
des del 2010, amb el Certificat 
UNE-EN-ISO que garanteix 
la gestió controlada tant dels 
procediments, mètodes de 
treball i dels sistemes de con-
trol, i millora pel que fa a la 
dispensació de medicaments, 
atenció farmacèutica i l’elabo-
ració de fórmules magistrals i 
preparats.

L’Institut Milà i Fontanals va-
lora molt satisfactòriament la 
formació rebuda i la considera 
indispensable
Per a la seva banda, l’Institut 
Milà i Fontanals valora la for-
mació molt satisfactòria i con-
sidera indispensable la seva 
col·laboració en la formació 
dels futurs tècnics de farmà-
cia.
Els docents de l’Institut consi-
deren que és important tam-
bé que els alumnes coneguin  
les diferències que hi ha entre 
una farmàcia hospitalària i 
una farmàcia del carrer. 
Al final de cada cicle, els alum-
nes fan una valoració d’aques-
ta formació sobre si han tro-
bat correcte la part teòrica, si 
creuen que s’han assolit els 
objectius de les sessions, si 
el contingut és adequat, si la 
metodologia emprada troben 
que és correcte, si l’exposició 
dels docents ha estat clara, etc. 
Els resultats sempre han estat 
molt positius obtenint més de 
9 punts sobre 10. 
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El cotxe, tombat, pocs minuts després de l’accident, al carrer Cardenal Vives. / TON CASELLAS

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts al migdia es 
va produir un espec-
tacular accident de 

circulació al xamfrà dels car-
rers Cardenal Vives amb Sant 
Carles, ben a prop del mercat 

municipal de la Masuca. En 
l’accident es van veure impli-
cats dos cotxes, que van topar. 
Un dels vehicles va quedar 
tombat a la via pública.
Efectius d’Emergències Mè-
diques i dels Bombers van 
acudir ràpidament al lloc del 

sinistre. Els Bombers van ha-
ver de treure la conductora del 
cotxe bolcat, que va ser traslla-
dada a l’Hospital, tot i que, se-
gons els primers indicis, no es 
va haver de lamentar cap lesió 
important.

Dos empresaris implicats en el cas 
Petromiralles, en els Papers de Panamà
REDACCIÓ / LA VEU 

E l diari digital “El Con-
fidencial”, un dels que 
a Espanya ha gestio-

nat la difusió dels anomenats 
“Papers de Panamà”, ha reve-
lat aquesta setmana que dos 
empresaris implicats en el cas 
Petromiralles apareixen en els 
documents. 
Segons el diari, en els “Papers 
de Panamà” apareixen em-
preses de José María Talarn i 
Antonio Rodríguez Estepa, 
amb les que haurien defraudat 
l’IVA d’operacions de compra 
i venda de combustibles. En 
cap lloc de la documentació, 
però, apareix el màxim diri-
gent de l’empresa de Santa 
Maria de Miralles i exalcalde 
de la població, Josep Maria 
Torrens.
Segons el diari, Talarn con-
trolava World International 
Business Corporation, i Ro-
dríguez Estepa, World Impex 
Trading Corporation, ambdu-
es societats domiciliades a les 
illes índiques de les Seychelles 
i amb xarxes societàries molt 
àmplies en altres països, com 
Belize, a Centreamèrica, país 
veí de Panamà. Les dues em-
preses controlaven un conjunt 

de fins a sis firmes instrumen-
tals, algunes d’elles amb parti-
cipacions creuades.  
Recordem que l’empresa ano-
ienca es va veure involucrada 
l’any 2013 en un cas de pre-
sumpte frau d’IVA, en el que 

hi havia implicades sis em-
preses petrolieres andaluses. 
La trama hauria defraudat, 
segons van afirmar fonts de la 
investigació, més de 100 mi-
lions d’euros d’IVA amb em-
preses i societats.

“El Confidencial” destapa més “Papers de Panamà”.
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E l Museu de la Pell 
d’Igualada va acollir el 
passat divendres dia 6 

de maig una jornada sobre les 
conductes suïcides i autolesi-
ves, amb 150 inscrits.
Organitzada pel Centre de 
Salut Mental del Consor-
ci Sanitari de l’Anoia amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada, la Jornada va 
comptar amb 7 ponències.
Un article recent publicat al 
diari El Mundo explicava que 
cada dia 10 persones es lleven 
la vida a Espanya. És la prime-
ra causa de mort no natural al 
nostre país, per davant dels ac-
cidents de trànsit. Els suïcidis 
han experimentat un augment 
durant la crisi econòmica. Del 
2007 al 2009 va augmentar i 
va començar una davallada al 
2010. A partir d’aquí va co-
mençar a augmentar i l’incre-
ment entre el 2011 i 2012 va 
arribar a l’11%. Entre el 2012 i 
2013 va ser d’un 9%. 2014 és el 
quart any que es registra una 
pujada. 
A Catalunya, com a tot l’estat, 
també han augmentat consi-
derablement, un 11%, però el 
més destacables és que l’Anoia 
supera la mitjana, situant-se 
en un 17%.
En aquesta jornada es van po-
sar en comú els factors de risc 
suïcida i la conducta de les 
persones autolesives tant pel 

Èxit de convocatòria en 
una jornada sobre les 
conductes suïcides

Diumenge torna la Festa de l’Arbre de 
Maig, a la plaça Pius XII

que fa a la població infantoju-
venil com la gent gran. Es va 
presentar l’abordatge psicote-
rapèutic de la conducta suïci-
da i la intervenció en crisi i la 
seva prevenció. 
La jornada va ser inaugurada 
pel Tercer tinent d’alcalde, re-
gidor d’Entorn Comunitari i 
Cooperació, Fermí Capdevi-
la, el director assistencial del 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, Ramon Sellarès i pel Joan 
Ribas, director del Centre de 
Salut Mental i Addicions del 
Consorci Sanitari de l’Anoia. 
Val a dir que l’auditori del 
Museu de la Pell va estar ple 
de gom a gom de professionals 
relacionats amb la Salut men-
tal de tot Catalunya. Hi van 
haver sol·licituds d’inscripció 
que van quedar fora per haver 
completat l’aforament. Donat 
l’èxit de participants es preveu 
que es faci una nova edició de 
cara l’any vinent. 
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Un total de 150 inscrits 
procedents de tot 

el país en una 
jornada sobre 

el suïcidi i l’autolesió, 
situacions que s’han 
incrementat com a 
conseqüència de la 

crisi econòmica

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge 15 
de maig tornarà a te-
nir lloc la ja tradicional 

Festa de L’Arbre de Maig, ce-
lebrant enguany la cinquena 
edició.
Els orígens d’aquesta Festa es 
remunten a l’època medieval 
i, a Igualada, es va mantenir 
viva fins a finals del segle XIX. 
No va ser fins l’any 2012 quan 
l’Al-pi-nisme Club Esportiu la 
va recuperar amb gran èxit. La 
Festa és un ritual per a la vene-
ració dels esperits de la natu-
ralesa; la finalitat era sacrificar 
un arbre a canvi de passar un 
any de prosperitat i abundàn-
cia.
A les 7 del matí, tothom qui 
vulgui podrà reunir-se amb 
camisa de quadres a la Plaça 
Pius XII per dirigir-se cap als 
boscos de Can Titó a buscar 
el pi (el Maio). Un cop allà, 
es realitzarà la tala de l’arbre 
i seguidament es repartirà es-
morzar gratuït per a tots els 
assistents. 
Després, es carregarà el Maio 
en braços sobre les espatlles 
dels portadors i es tornarà cap 
a la plaça una altra vegada. Ar-
ribats a la plaça, es traurà l’es-
corça de l’arbre i tindrà lloc el 
moment més excitant i amb 

més tensió de la festa, la plan-
tada (12:30h). 
A continuació, es repartirà ai-
gua de roses per als portadors 
i tots els participants ballaran 
unes danses de germanor al 
voltant del Maio. Després de 
l’esforç realitzat durant tot el 
matí, hi haurà un dinar popu-
lar (14:00h) per recuperar les 
forces amb un bon sobretaula. 
Els tiquets es venen anticipa-
dament a un preu de 8 euros 
al Foment, a Cal Domènech o 
a l’Ingravita, o durant el ma-
teix dia a la plaça Pius XII per 
9 euros amb un de descompte 
per a tots aquells que vagin a 
buscar l’arbre a les 7 del matí.
A la tarda (17:00h) tindrà lloc 
l’esperat Concurs de Grim-
paires, el qual consisteix en 

grimpar fins d’alt el pi i, un 
cop dalt, tocar la campana. A 
aquells qui aconsegueixin ar-
ribar a la fita se’ls donarà un 
fuet i, per aquells qui el pugin 
més ràpid, un pernil. Final-
ment, per concloure la festa 
es repartirà un berenar de pa 
amb oli, vi i xocolata per a tot-
hom i tindrà lloc l’entrega de 
premis.
L’Al-pi-nisme Club Esportiu 
anima a tothom a participar 
de la Festa ja que és un esdeve-
niment molt familiar i diver-
tit que requereix moltes mans 
per fer-la possible.
Els establiments col·labora-
dors de la Festa de l’Arbre de 
Maig són: Marcelino-La casa 
de les mantes, Jardineria Ro-
set, FITONATUR S.L, Bar Bo-
dega Moscatell, Xarcuteria Cal 
Passanals, Xarcuteria Domè-
nech, Vins Domènech, Iguala-
vins, Celler-Licoreria Can Fi-
gueres, Supermas, Forn de pà 
la Montserratina, Forn de pà 
de Jorba, Ca la Nuri, Forn Pa-
llarès, Pastisseria Fidel Serra, 
Pastisseria Pla, Ecomercadet, 
Igualada Cultura, Ajuntament 
d’Igualada, Agrobotiga, A.E. 
Torxa, Mediviu, Col·lectiu Ei-
xarcolant, La Teixidora i Ca 
l’Angelillo.

Igualada Comerç treballa a tot ritme 
per a la imminent Nit de Shopping

REDACCIÓ / LA VEU 

A ny rere any, desenes 
de comerços, restau-
rants i serveis prenen 

part activa en Igualada Nit de 
Shopping, convertint d’aques-
ta manera la nostra ciutat en 
la capital comercial per aquell 
dia.  A més de diferents cur-
ses al llarg del dissabte, 21 de 
maig, el comerç de la ciutat 
prepara una sèrie d’activitats 
i promocions exclusives per 
aquest dia.

Igualada Nit de Shopping 
consisteix en l’obertura opci-
onal i voluntària dels establi-
ments comercials de manera 
excepcional fins a les 12 hores 
de la nit, accions i activitats 
promocionals davant dels es-
tabliments comercials, amb 
l’objectiu de crear afluència 
de públic i animar les vendes, 
i descomptes especials només 
pel dia 21 de maig de com a 
mínim 10%, o si escau, una 
sèrie dels productes a preu 
únic a 10 euros.

Hi haurà accions i promoci-
ons de comerços i altres ser-
veis en varis punts neuràlgics 
i estratègics on es realitzaran 
les animacions i promocions 
al carrer, dels que Igualada 
Comerç informarà la setmana 
vinent.
Com l’any passat, l’entitat 
s’encarregarà de promoure i 
comunicar l’activitat a La Veu 
de l’Anoia i també a través de 
les xarxes socials, tant a nivell 
de l’entitat, com a nivell parti-
cular dels comerços.

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

MATRÍCULA OBERTA EXÀMENS
 DE CAMBRIDGE JUNY I JULIOL 2016

 



Molta participació a la 17a Caminada Popular de 
l’Anoia, que organitza el grup de lleure La Clau
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Xavier Rubio.

Dimarts, nova 
xerrada del grup UOC-
Talk sobre tecnologia, 
indústria i treball

REDACCIÓ / LA CLAU

E l proppassat diumen-
ge dia 8 de maig del 
2016 es dugué a terme 

la XVII Caminada Popular 
de l’Anoia organitzada per la 
Secció de Muntanya del Grup 
de Lleure “La Clau”. 
Aquesta caminada persegueix 
un doble objectiu: per una 
banda fomentar l’esport, con-
cretament l’excursionisme i 
les caminades populars, ac-
tivitat molt més arrelada en 
altres comarques catalanes, i 
alhora donar a conèixer a ano-
iencs i forans els paratges de la 
nostra comarca, cada any en 
una zona diferent. No es trac-
ta, doncs, en cap cas, d’una 
activitat competitiva. Cada 
participant va al seu ritme i 
gaudeix així de la passejada. 
 Una matinal per descobrir 
nous racons en alguns casos o 
retrobar-los en d’altres, però 
en qualsevol cas una matinal 
envoltada de natura, esport, i 
vivències per gaudir intensa-
ment, perquè sabem que tot 
bon excursionista gaudeix do-
blement de les seves sortides, 
gaudeix plenament en dur-

les a terme i també en veure 
assolit el seu objectiu, i més 
encara si aquestes són a casa 
i envoltades d’amistat i bona 
companyonia, com així ha es-
tat en els darrers disset anys. 
Moltes cares ens són familiars 
any rere any, molts coneguts 
i amics sabem que repeteixen 
l’experiència. 
Els organitzadors valorem 
molt positivament aquesta 
dissetena edició en la que hi 
han participat, a l’entorn del 
municipi d’El Bruc, més de 

540 excursionistes procedents 
de molts municipis anoiencs 
i també d’altres d’arreu de la 
geografia catalana. La cami-
nada ja consta entre les cites 
obligades de l’excursionisme 
anoienc cada maig, esdevenint 
un punt de referència en el 
lleure esportiu de la comarca. 
Enguany, proposem també, 
que tots els participants que 
ho vulguin, enviïn les seves 
fotos durant el mes de maig, i 
entre tots els que ho facin, al 
juny, farem el sorteig d’una 

UOCtalk Alumni Igualada 
organitza una nova xerrada el 
proper dimarts 17 de Maig al 
Campus Universitari d’Igua-
lada, en la que el Dr. Joan 
Torrent-Sellens, professor dels 
estudis d’Economia i Empresa 
de la Universitat Oberta de 
Catalunya, parlarà sobre el 
tema: “Tecnologia, indústria i 
treball: rèquiem o nova ona-
da”. Posteriorment al mateix 
Campus, hi haurà un tast de 
cervesa artesana de l’Anoia a 
càrrec d’Espina de Ferro. El 
tast consisteix en tres varietats 
de cervesa a 5 euros.

L’igualadí Ivan 
Sánchez, en trobades 
d’AIESEC a Porto, 
Madrid i Frankfurt

L’Asociació  Internacional d’ 
Estudiants de Ciències Eco-
nòmiques i Comercials (AIE-
SEC) i que presideix a nivell 
espanyol el jove igualadí Ivan 
Sànchez Enrique, està por-
tant una intensa activitat en 
els darrers dies.  AIESEC ha 
celebrat en pocs dies reunions 
a Oporto, Frankfurt on s’ha 
celebrat un acte presidit per 
Angela Merkel i aquest cap 
de setmana a Madrid amb la 
celebració de “YouthSpeak 
Forum” que ha presidit la Mi-
nistra d’ Agricultura,  Isabel 
Garcia Tejerina.
Sánchez ha portat al llarg d’ 
un any a  la  presidència d’ 
AIESEC,  una amplia activitat 
a nivell nacional i internacio-
nal i que finalitzarà el proper 
mes de juny.

Pere Carles i Miquel 
Segura, en una trobada 
de la Unesco amb la 
Fundació Abertis

Els igualadins Miquel Segura 
i Pere Carles, president i vi-
cepresident, respectivament, 
del Centre Internacional per 
la Creativitat Audiovisual de 
la Unesco,  van participar re-
centment en una trobada amb 
una delegació d’Andorra de la 
Unesco i la Fundació Abertis 
al castell de Castellet.

joia gentilesa de Sara Castells, 
joiera. Podeu enviar-les a: gru-
placlau@gruplaclau.org 
Han patrocinat aquesta edi-
ció: L’Ajuntament d’El Bruc, 
De Irene, El Cafè de l’Ateneu, 
MICROGAMMA, Copisteria 
Comarca, Cava Bohigas, Sara 
Castells Joiera, Punto Blan-
co, Fruites Gabarró i l’Estudi 
de disseny Esdedia. També 
cal mencionar  l’Espai Cívic 
Centre que ha facilitat el seu 
personal i espai per a les  ins-
cripcions.  

El consum Km0, a debat 
en el proper DdD

REDACCIÓ / LA CLAU

L ’espai de debat i refle-
xió DdD (Dimarts de 
Diàlegs) ja té a punt 

la sessió d’aquest mes que es 
farà sota el títol: “Es pot con-
sumir Km0 a Igualada?”. Serà 
dimarts que ve, 17 de maig, 
a les 8 del vespre, a la Sala de 
Socis de l’Ateneu Igualadí. A 
l’hora de comprar productes 
i serveis, la ciutadania té una 
responsabilitat directa per in-
cidir en els models econòmics 
que recolza o no. L’economia 
social, solidària i cooperativa 
és un model que es troba en 
puixança. A partir de l’anàlisi 
del Km0 com a un dels punts 
característics d’aquest model, 
DdD vol conèixer àmpliament 
aquest tipus d’economia i sa-
ber si és possible d’aplicar a 
Igualada i quines iniciatives hi 
ha. 
La introducció de l’acte anirà 
a càrrec del geògraf i demò-
graf Xavier Rubio, que és el 
tècnic de projectes del nou 

Comissionat d’Economia Co-
operativa, Social i Solidària de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Després es passarà a acotar el 
debat a escala local, amb Ma-
nel Pla (sector alimentació), 
Joan Gabarró (sector tèxtil), 
Xavier Alós (sector energè-
tic), Miquel Canet (sector 
cooperatives), Jaume Serarols 
(sector assegurances) i Jaume 
Fons (cofundador de Coop 
de Cap Anoia). A tots ells s’hi 
podrà sumar qualsevol perso-
na del públic, ja que com en 
qualsevol DdD la paraula del 
públic és protagonista. Aques-
ta serà la sessió número 25 de 
Dimarts de Diàlegs. 

Campanya contra la 
LGTBI Fòbia
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L a Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena impul-
sa la campanya #trans-

formalamirada amb motiu del 
17 de maig, Dia Internacional 
contra la LGTBI Fòbia que 
inclou diverses accions que es 
desenvoluparan duran el mes 
de maig a la Conca d’Òdena.  
En el marc del II Pla d’Igual-
tat de Gènere de la MICOD 
16/19 es duran a terme acci-
ons de sensibilització sobre el 
col·lectiu de Lesbianes, Gais, 
Transexuals, Bisexuals i Inter-
sexuals amb l’objectiu de vi-
sualitzar el col·lectiu i eradicar 
qualsevol forma d’assetjament 
que rebi. Els ajuntaments de 
la Mancomunitat penjaran la 
bandera irisada LGTBI i les 
biblioteques de la conca –Bi-
blioteca Central d’Igualada, 
Biblioteca Mont-Àgora, Bibli-
oteca de Vilanova del Camí i 
Biblioteca Municipal Mossèn 
Cinto Verdaguer de La Pobla 
de Claramunt– aproparan li-

teratura, contes i pel·lícules 
especialitzades en el col·lectiu 
LGTBI durant la setmana del 
17 de maig a l’entrada dels 
seus equipaments. 
Eugeni Rodríguez, Director de 
l’Observatori contra l’Homo-
fòbia (OCH), donarà a conèi-
xer el treball que s’està desen-
volupant des de l’OCH el qual 
centralitza les denúncies per 
motiu de LGTBI fòbia a nivell 
de Catalunya.  Serà el proper 
24 de maig, a les 19 hores, a la 
Sala de Socis de l’Ateneu.



Durant més de 8 
anys, Mary Kay Es-
panya ha ajudat  a 
dones víctimes de 
violència de gènere 
i nens en situacions 
d’exclusió social a 
començar una nova 
vida. A través de la 
campanya solidària 
Bellesa Comprome-
sa-Beauty That Co-
unts® de Mary Kay, 
la companyia va 
aconseguir el 2015 
la seva donació rè-
cord a Espanya, 
amb més de 44.000 
€ destinats íntegra-
ment a Fundació 
Integra, en suport a 
dones que han patit 
algun episodi de vio-
lència de gènere. 

Ens ajudes a acon-
seguir un nou rè-
cord?

Ens encanta canvi-
ar vides omplint-les 
de color. Uneix-te a 
Mary Kay i canvia 
la vida de dones i 
nens. El Llapis de 
Llavis Beauty That 
Counts® Hearts To-
gether serà el nou 
producte solidari 
que la companyia 
tindrà a la venda 
des de l’1 de maig 
fins al 31 de de-
sembre o fins a es-
gotar existències.  
Per cada unitat ve-
nuda del Llapis de 
Llavis Beauty That 
Counts® Hearts To-
gether d’edició limi-
tada Mary Kay Es-
panya donarà 1 € a 
la Fundació Integra 
per al seu projecte 
“Un nou futur amb 
Mary Kay “en suport 
a dones que han 
patit algun episodi 
de violència de gè-
nere.

Aquest any la cam-
panya va iniciar-se 
en el marc del pa-

trocini de Mary 

Kay com a firma ofi-
cial de maquillatge 
del torneig  de ten-
nis Mutua Madrid 
Open . Durant la jor-
nada del divendres 
29 d’abril, Mary Kay 
va dedicar un espai 
solidari a la seva 
Boutique de la Caja 
Mágica, on totes les 
persones que van 
lliurar el seu llapis 
de llavis, fins i tot 
encara que estigués 
gastat, el van poder 
bescanviar  de for-
ma gratuïta per un 
de solidari, ajudant 
així a canviar la vida 
de dones víctimes 
de violència de gè-
nere. 
 
La compra d’aquest 
Llapis de Llavis és 
un petit gest que 
pot significar un 
gran canvi.

El Llapis de Llavis 
Hearts Together té 
un delicat to rosa 
que és perfecte per 
a tots els tons de 
pell.  Per a un llavi 
perfecte, Olga Ji-
ménez, Empresaria 
Nacional Indepen-
dent de MaryKay, 
recomana realitzar 
una suau exfoliació 
i hidratació dels lla-
vis un cop per set-
mana amb el set 
Satin Lips. A l’ho-
ra de maquillar-los 
comença aplicant 
l ’Acondic ionador 
de llavis en barra, 
allisarà el teu llavi i 
fixarà el color. Des-
prés perfila el llavi 
suaument amb el 

perfilador Neutral, 
aplica el llapis de 
llavis solidari Hearts 
Together i finalitza 
amb un toc de gloss 

Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
630670239 

olgajimenezmk@gmail.com
 www.olgajimenez.es

Olga Jiménez, Empresària Nacional Independent de 
MaryKay ens explica com pots ser solidària mentre et po-
ses maca gràcies al nou Llapis de Llavis Hearts Together 

Melon Burst només 
al centre dels lla-
vis, això aportarà 
un volum delicat i 
sensual.
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Si desitges adquirir el teu llapis de llavis 
solidari, demanar dia i hora per una clas-
se de maquillatge gratuïta amb les teves 
amigues o saber més de l’oportunitat 
de ser Consultora, contacta amb la teva 
consultora de bellesa o, si no la tingues-
sis, amb Olga Jiménez al 630670239 o a 
olgajimenezmk@gmail.com
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L ’Aula de Cuina del 
Mercat de La Masu-
ca d’Igualada propo-

sa aquesta primavera quatre 
nous tallers i, en aquesta oca-
sió i com a principal novetat, 
posarà especial atenció en el 
públic familiar. Dos d’aquests 
quatre tallers s’adreçaran als 
infants, amb la intenció d’im-
plicar-hi tota la família per-
què, a través de la cuina, es 
treballin diferents valors i es 
pugui gaudir conjuntament 
d’una bona experiència.  
La coach culinària Noèlia 
Pérez, a través de dos perso-
natges de conte, la Nataly i la 
NellyFop, farà el dissabte, 28 
de maig, d’11 a 13h, un taller 
de galetes missatgeres. A ban-
da, el divendres, 17 de juny, 
entre les 18 i les 20h, dirigirà 
un taller d’estructures de ce-

Nous tallers de cuina al 
Mercat de la Masuca

Vuitanta persones posen veu als 
personatges d’Anoia, Terra de Castells

reals. Aquests tallers, d’ins-
cripció gratuïta, també seran 
acompanyats per Carla Corti-
jo, més coneguda com la Peti-
ta Xef. 
Pel que fa als dos tallers per 
a adults, estaran dedicats als 
menús de primavera i estiu. 
El dijous, 19 de maig, amb el 
cuiner del restaurat El Mirall, 
Toni Garcia, i el 9 de juny amb 
la cuinera del Restaurant Xa-
rop’s, Glòria Barrios. L’horari 
serà de 17:30 a 19:30h i la ins-
cripció té un cost de 4 euros 
per cada sessió. 
Aquesta programació l’orga-
nitza el departament de Co-
merç i Promoció de la Ciutat 
de l’Ajuntament d’Iga, con-
juntament amb l’Associació 
de Botiguers del Mercat de la 
Masuca. La inscripció prèvia a 
totes aquestes activitats es fa al 
mateix mercat municipal. 
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Tot l’equip de voluntaris d’”Anoia, Terra de Castells”.
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U n total de 80 persones 
han volgut participar 
desinteressadament 

en la creació de l’app “Ano-
ia, Terra de Castells” posant 
la seva veu als personatges 
històrics a través dels quals 
s’expliquen tres rutes per dife-
rents castells, torres, muralles 
i fortaleses de la comarca. Per 
agrair la seva col·laboració, el 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, va reunir als voluntaris en 
un acte de reconeixement, el 
passat dijous 28 d’abril, en el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.
L’acte va estar presidit pel 
conseller de Turisme del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Joan Carbó, qui va explicar el 
desenvolupament del projec-
te i va agrair personalment el 
treball desinteressat de tots els 

voluntaris i voluntàries. Car-
bó va explicar que havia estat 
una gratificant sorpresa l’allau 
de sol·licituds que es van rebre 
per participar-hi i va donar les 
gràcies a tothom per la seva 
predisposició. També hi van 
intervenir Xavier Bermúdez, 
responsable del fil argumental 
de les històries i Quim Gar-
reta i Jordi Solà de l’empresa 
Cubus Games, creadora de 
l’aplicació i enregistraments 
dels àudios.
Després dels parlaments 
d’agraïments, els voluntaris 
van poder escoltar en primícia 
la seva feina acabada amb les 
seves veus finalment editades 
per l’app i se’ls va fer entrega 
d’un diploma. Per la seva part, 
els voluntaris i voluntàries van 
mostrar la seva satisfacció per 
haver format part d’un pro-
jecte que té l’objectiu de pro-
mocionar la història del seu 

territori. 
L’aplicació amb les tres rutes 
estarà disponible per mitjans 
de maig, aquesta app forma 
part del projecte “Anoia, Terra 
de Castells”, una iniciativa del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
per a la promoció del territori 
a través de la posada en valor 
del patrimoni arquitectònic 
que suposen aquestes fortale-
ses. El projecte compta amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i el suport dels 
ajuntaments de Sant Mar-
tí de Tous, Santa Margarida 
de Montbui, Castellolí, Piera, 
Santa Maria de Miralles, Òde-
na, Veciana, La Torre de Clara-
munt, La Pobla de Claramunt, 
Castellfollit de Riubregós, Jor-
ba, La Llacuna, Rubió, Cabre-
ra d’Anoia, Bellprat, Igualada i 
Els Prats de Rei.
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E l proper dia 22 de Maig 
la FEM organitza la 
cursa al Circuit de Bar-

celona-Catalunya per l’escle-
rosi múltiple. Des de l’Asso-
ciació de l’Anoia organitzen 
un autocar per assistir-hi. Per 
apuntar-vos us heu d’adreçar 
a: www.mitjaterrassa.org
Com s’ha d’estar aviat allà per 
poder agafar les samarretes 
l’autocar sortirà d’hora i molt 
puntual. Horari:
1- Vilanova del Camí a les 
07:00h a l’espai Rovi. 

Autocar a la trobada al 
Circuit de Catalunya per 
l’esclerosi múltiple

2- Igualada a les 07:10h Esta-
ció d’autobusos 
3- Igualada a les 07:15h Parada 
d’Hispano (plaça Catalunya)
Cal que un cop estigueu apun-
tats ens feu arribar qui sou 
perquè a tots els participants 
us oferirem un plàtan i un suc 
per cadascú, per tant, envieu 
el vostre nom a: aemanoia@
gmail.com  o podeu trucar al 
telèfon 609109777
Les places són 50 i no haureu 
de fer cap més pagament que 
la inscripció a la cursa, cami-
nada, bicicleta o patins. Cal 
portar-se l’esmorzar i el dinar.

Alumnes dels IES Pere Vives i Joan 
Mercader fan de mediadors en conflictes
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A quest curs, vint-i-
quatre alumnes dels 
IES Joan Mercader i 

Pere Vives Vich s’han format 
com a mediadors per a ajudar 
a resoldre els conflictes que es 
puguin generar als seus cen-
tres escolars. El programa de 
mediació escolar que s’està 
duent a terme en aquests dos 
instituts des de fa quatre anys 
pretén promoure la convivèn-
cia i la resolució pacífica de 
conflictes entre joves, educant 
en el diàleg, la pau i la coope-
ració.  
Els alumnes, conjuntament 
amb un adult, son els encar-
regats d’intervenir en els con-
flictes que es generen al centre. 
La mediació entre iguals per-

met aprendre als mediadors 
moltes habilitats socials i a 
les parts enfrontades sentir-se 
escoltades i compreses per 
nois i noies que s’han pogut 
trobar prèviament en situaci-
ons similars. Aquesta empa-
tia i clima positiu afavoreixen 
la resolució del conflicte i el 

compromís d’uns acords favo-
rables per a tothom.  
Aquesta formació està orga-
nitzada pel Servei de Mediació 
Comunitària de l’Ajuntament, 
amb el suport de la Diputació. 
L’Ajuntament posa a disposi-
ció dels ciutadans aquest ser-
vei.
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A quest dissabte, 14 
de maig, la Plaça de 
l’Ajuntament serà 

l’escenari del 1r Dinar Popu-
lar de Colles de la Festa Ma-
jor d’Igualada, una iniciativa 
del Ball de Sant Miquel i els 
Diables i el Ball de Pastorets 
d’Igualada que enguany cele-
bren el seu 5è aniversari amb 
la qual “volem que els mem-
bres de totes les colles que 
participen en tots els actes de 
la Festa Major d’Igualada així 
com familiars, amics i cone-
guts, seiem al voltant d’una 
taula per compartir un bon 
dinar i una bona estona, per 
començar a escalfar motors 
per a la preparació de la nos-
tra gran festa”, tal i com han 

Demà, dinar de colles de 
la Festa Major d’Igualada

La ciutat va renovar, un any més, 
l’ofrena del Ciri Votiu a Montserrat

explicat els organitzadors. 
aquesta trobada compta amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada i de diversos 
comerços de la ciutat.
L’acte començarà a les 11 h 
amb jocs infantils i tradici-
onals, continuarà a les 12 h 
amb un vermut i a les 14 h 
s’iniciarà la paellada. Després 
hi haurà un sobretaula amb 
licors, quinto popular i PD’s 
amb música de Festa Major. A 
la sobretaula es projectarà el 
partit del Barça.
El preu del dinar és de 8 euros 
anticipadament, 10 el mateix 
dia i 4 euros el menú infantil. 
Els tiquets pel dinar es poden 
comprar anticipadament fins 
l’11 de maig al Foment (Casal 
Popular d’Igualada) i a la Ca-
feteria de l’Ateneu.
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L ’Ajuntament ha encap-
çalat el passat dissabte, 
7 de maig, la tradici-

onal 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 
el 1.515, per evitar una epi-
dèmia de pesta procedent de 
Barcelona, els consellers de la 
vila van demanar protecció 
a la Mare de Déu. L’alcalde, 

Marc Castells, ha encès nova-
ment el ciri en el decurs de la 
missa conventual i ha llegit un 
breu escrit recordant l’origen 
d’aquesta tradició i l’històric 
i ferm vincle d’Igualada amb 
Montserrat. 
Aquest any 2016 hi han pres 
part al voltant de 250 igua-
ladins, amb la participació 
especial de la Coral la Llàn-
tia i l’Agrupació Folklòrica 
Igualadina, que celebren res-
pectivament els seus 140è i 
75è aniversari. En la recepció 

posterior amb el Pare Abat, 
Josep Maria Solé, l’agrupació 
folklòrica ha interpretat un 
ball d’homenatge i la coral l’ha 
obsequiat amb una insígnia i 
ha interpretat també dues pe-
ces a capella. L’Ajuntament li 
ha lliurat dos nous exemplars 
de la Miscellanea Acqualaten-
sia, destinats a la biblioteca del 
monestir. A la sortida, malgrat 
la fina pluja que queia, l’agru-
pació folklòrica ha ballat dife-
rents danses d’arrel tradicio-
nal a la plaça de Santa Maria.
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D urant tot el maig i 
part del mes de juny 
els instituts de la 

ciutat coneixeran la realitat 
més actual del Salvador, per 
mitjà d’un projecte de sen-
sibilització juvenil que l’As-
sociació d’Agermanament 
Igualada - Nueva Esperan-
za (el Salvador), sota el títol 

Els joves i l’agermanament 
amb El Salvador

#ResiliènciaJuvenil, ha tirat 
endavant gràcies al projecte 
#Impuls, del Departament 
de Joventut de l’Ajuntament. 
Més d’una vintena de xerra-
des als instituts de la comarca 
i una desena de concerts en 
diferents espais, són les que 
l’activista i cantautor salva-
doreny William Guardado 
durà a  terme al llarg dels dos 
mesos d’estada a Igualada.

  
Diputat de Junts pel Sí 
 

  
Alcalde de Prats  
de Lluçanès 

Divendres, 27 de maig 19h 

També intervindran: 
 

  
Membre de la comissió per la Reforma Horària, d’Igualada Comerç 

 

  
Cap de la regió sanitària de la Catalunya Central 

 

 
Membre de la comissió UEA Inquieta 

 

  
Presidenta de la coordinadora d’AMPES públiques d’Igualada 

 

  
Directora general de La Veu de l’Anoia 

 

  
Diputada de Junts pel Sí i presidenta de la Comissió de Salut 

 
 

Organitzen: 

 

 

Col·laboren: 
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D urant l’any passat 
l’entitat Dones amb 
Empenta a través del 

seu Equip d’Atenció Familiar 
(EAF) va atendre 104 famílies, 
el que va suposar 326 perso-
nes de la comarca de l’Anoia 
que es trobaven en situació de 
conflicte familiar. 
El servei d’atenció a les fa-
mílies (EAF) de Dones amb 
Empenta és una línia d’inter-
venció específica dirigida a la 
prevenció, detecció i atenció 
als conflictes i/o la violència 
incidint directament en les fa-
mílies. Es tracta d’un servei de 
continuïtat i acompanyament 
a les famílies i els seus mem-
bres afectats. L’EAF atén qual-
sevol conflicte familiar des de 
la perspectiva de gènere.
La bona rebuda d’aquest ser-
vei i els alts nivells d’atenció 
des de la seva posada en fun-
cionament l’any 2010 consta-
ten la seva necessitat i com-
plementarietat amb els altres 
serveis que ofereix el territori, 
no existint en ell cap servei 
d’aquestes característiques. En 
aquest sentit, Dones amb Em-
penta, a través d’un conveni 
amb l’Ajuntament de Piera, ha 
obert un nou punt d’atenció 
en aquest municipi. S’amplia 
així el servei de l’EAF que atén 
tota la comarca des de tres 
punts: dos a Igualada -al casal 

Dones amb Empenta va 
atendre 104 famílies en 
situació de risc

Igualada Nord va viure un matí 
de comerç, música i educació animal

del Passeig Verdaguer i al Ca-
sal Cívic de Montserrat- i un a 
Piera -a l’Espai d’Entitats-.
El 90% de casos que atén 
l’EAF provenen derivats d’al-
tres serveis de la xarxa que 
han detectat que un factor 
clau per a la millora del risc 
d’exclusió, o bé de la dinàmi-
ca de la família, és un treball 
especialitzat i continuat en 
les relacions familiars. Des de 
l’EAF s’ofereix a les famílies 
orientacions, eines i estratègi-
es per a resoldre els conflictes 
generats per les situacions de 
crisi. Quan és possible, es res-
tableix l’equilibri del sistema 
familiar, es milloren les eines 
de comunicació entre els seus 
membres, es disminueixen 
els antagonismes i les pressi-
ons, s’ajuda a definir els rols i 
obrir les possibilitats de crei-
xement i desenvolupament de 
cadascun dels membres sense 
necessitat de trencar els vin-
cles, o bé es dóna espai per-
què aquestes ruptures siguin 
el més respectuoses possibles 
amb la resta de persones del 
sistema familiar (l’altre mem-
bre de la parella, els fills i filles, 
la família extensa etc.)
Dones Amb Empenta (DAE) 
és una associació oberta a les 
inquietuds i necessitats de  les 
dones, un espai per a treballar  
i generar canvis  en la nostra 
realitat. L’entitat va néixer  
l’any 1996.
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Exhibició d’agility a l’avinguda Barcelona, el passat cap de setmana.
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E l passat dissabte 7 de 
maig de 2016, Igualada 
nord va acollir la Fira 

de la Primavera d’Igualada i 
la Festa dels Animals de Com-
panyia. Una acte que va pro-
moure per l’Associació de co-
merciants Nou Centre, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, per tal dinamitzar 
el sector comercial de la zona 
nord d’Igualada.
La Festa de la primavera d’en-
guany va encetar-se amb una 
sardinada popular, al mig de 
l’Avinguda Barcelona. Uns 
metres més avall, diversos co-
merciants van exposar els seus 
productes i serveis en format 
fira, amb un entorn d’activi-
tats per a la mainada i anima-
ció musical.
La Fira de la primavera any 
rere any es consolida com a 
una dels esdeveniments anu-
als de l’Associació, per tal de 
donar continuïtat a la dina-
mització comercial dels co-
merços que en formen part.
La novetat d’enguany era la 
primera edició de la Festa 
dels animals de companyia, 

ja que l’Associació vetlla per 
contribuir en la sensibilitza-
ció de l’educació de l’animal, 
la convivència amb ell i amb 
el nostre entorn, i la salut de 
l’animal, com a eina pel ben-
estar social i comercial. La 
Festa dels animals de compa-

Assegurances Piqué 
organitza la campanya 
Estiu Sense Fam
REDACCIÓ / LA VEU 

M . Piqué Corredoria 
Tècnica d’Assegu-
rances ha comen-

çat, el dia 9 de maig, la segona 
edició de la campanya de re-
collida d’aliments Estiu sense 
fam dins del projecte Laps for 
Life 93, en col·laboració amb 
Allianz i Creu Roja Anoia.
Aquest any, la campanya gira 
entorn del lema “Donem la 
llauna contra la fam”, fent 
èmfasi en la recollida d’ali-
ments envasats en llauna. Tot 
i això, s’accepten tot tipus 
d’aliments no peribles. Tot 
el que es reculli s’entregarà a 

nyia va acollir una exhibició 
molt esperada i ben acollida 
sobre educació canina, a càr-
rec de Rivalcan. A més a més, 
tothom qui volia, es podia fer 
fotografies amb els personat-
ges canins dels dibuixos ani-
mats.

L’Antic Gremi de Traginers, a 
la Trobada Nacional dels Tres Tombs

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge es 
va celebrar a la ciutat 
de Castellbisbal la XIX 

trobada Nacional dels Tres 
Tombs com a cloenda de la 
temporada, organitzada per 
la Federació Catalana dels 
Tres Tombs juntament amb 
els Amics dels Tres Tombs de 
Castellbisbal.
Són convidats a participar-hi 
tots els pobles federats portant 
cada un la seva bandera i els 
carruatges o carros que siguin 
possibles, amb la condició 
que no poden ser carros amb 
rodes de goma, i els partici-
pants han d’anar degudament 
vestits, no estan permesos els 
texans, preferentment pantaló 
negre, i sabates negres, no es 
pot anar amb esportives, bà-
sicament per preservar una 
forma en consonància amb 
els temps passats.
L´Antic gremi de Traginers hi 
participava amb la bandera 
gran de la entitat, portada so-
bre un cavall muntat, el carro 

de les bombones de vidre que 
traslladaven els productes 
químics a les adoberies tirat 
per dos cavalls i el carro de 
fogots tirat per quatre cavalls.
Acompanyaren una trente-
na de sòcies/socis, i amistats 
que habitualment col·labo-
ren amb la entitat, que amb 
la seva presència donaren la 
categoria que actualment té 

la entitat dintre la Federació, 
i mostraren la seva estima per 
aquesta festa i el seu igualadi-
nisme.
Amb aquest acte, es dóna 
per acabada la temporada de 
Tres Tombs que comença el 
diumenge després de Reis i 
excepte Setmana Santa cada 
diumenge s’ha celebrat en al-
guna ciutat catalana.  

Creu Roja Anoia.
El punt de recollida està ubi-
cat, fins al 28 de maig, a la 
seva oficina del carrer Marce-
l·lí Champagnat, 1 (cantonada 
amb l’Avinguda Caresmar) 
d’Igualada, de 9-14 h  i de  15- 
18.30 h i aquest últim dia es 
podran trobar també punts 
de recollida en diversos super-
mercats de la ciutat.
Després de l’èxit de l’última 
edició tornen a repetir la ini-
ciativa amb més força i il·lusió 
per a superar els 500 kg d’ali-
ments aconseguits l’any passat 
i per això animen a tothom 
a participar-hi per aconse-
guir-ho.



CaixaBank ofereix a 54 empresàries de 
l’Anoia una xerrada sobre lideratge
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La xerrada es va fer a les oficines de la Diagonal de Barcelona.
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C aixaBank ha ofert a 54 
empresàries de l’Ano-
ia la sessió de treball 

“Dones directives i lideratge” 
sobre direcció i diferenciació 
empresarial. Aquesta sessió, 
que s’emmarca dins del cicle 
de xerrades denominat dialo-
ga, s’ha desenvolupat a l’ofici-
na A Diagonal que l’entitat té 
a Barcelona.  
La jornada, que s’ha dirigit 
a empresàries, comerciants i 
emprenedores de l’Anoia, té 
com a objectiu aportar idees 
per a conèixer quina és la situ-
ació de les dones, avui en dia, 
en el món empresarial. 
L’obertura de la jornada ha 
anat a càrrec de l’Anna Mòdol, 
Directora d’Àrea de Negoci 
a l’Anoia-Baix Llobregat de 
CaixaBank, la qual ha presen-
tat les actuacions encamina-
des a recolzar el finançament i 
la millora de la competitivitat 
del sector empresarial mitjan-
çant CaixaNegocis, un nou 
model de relació que tracta de 
donar resposta a les noves ne-
cessitats de crèdit i de serveis 
per tal d’impulsar iniciatives 
empresarials. 

La sessió ha continuat amb 
la intervenció de Montse Es-
cobar, directora de la Divisió 
RRPP de Grey España. Llicen-
ciada en periodisme, Direcció 
de Protocol i PDD IESE, qui 
ha explicat que “cada dia són 
més les dones que juguen un 
paper important a l’hora de 
prendre decisions en empre-
ses i organitzacions, per això 
incorporar la seva perspectiva 
en el món empresarial com-
plementa estils, coneixements 
i experiències”. 
Aquesta sessió forma part d’un 
cicle de xerrades denominat 
dialoga que CaixaBank està 
duent a terme en les oficines 

A, la nova generació d’espais 
destinats per a l’atenció dels 
seus clients. CaixaBank or-
ganitza aquest cicle de xerra-
des amb els que compta amb  
experts en diverses matèries 
amb un clar objectiu: atendre 
els interessos dels diversos pú-
blics interessats en la formació 
financera, negocis, família i 
benestar de la gent gran. 
Amb l’objectiu d’apropar els 
coneixements sobre liderat-
ge i diferenciació al màxim 
d’empresàries, comerciants i 
emprenedores, aquesta confe-
rència s’impartirà a les 37 di-
reccions d’Àrea de Negoci de 
la Direcció Territorial.

Caprabo amplia un 75% els productes 
de proximitat de l’Anoia

Caprabo destina espais dels supermercats als productes de casa.

REDACCIÓ / LA VEU 

E n l’últim any, Caprabo 
ha introduït als seus 
supermercats de la co-

marca de l’Anoia 101 noves 
referències de 15 petits pro-
ductors i cooperatives agràries 
d’aquesta comarca, un 75% 
més de productes respec-
te a l’any passat a través del 
seu Programa de Proximitat 
per Comarques. Les vendes 
de productes de proximitat 
a Caprabo superen els 25M 
d’euros de facturació, un 10% 
més que en l’exercici anterior. 
Les previsions que realitza la 
companyia pel 2016 són man-
tenir l’evolució positiva de les 
vendes d’aquests productes 
amb un creixement del 15%.  
Caprabo és la companyia de 
supermercats amb més va-
rietat de marques per metre 
quadrat. El compromís amb 
la producció de proximitat 
constitueix un element clau 
en el posicionament corpora-

tiu estratègic de la companyia 
i s’emmarca en, precisament, 
la llibertat d’elecció.  
Algunes de les categories de 
productes de proximitat que 
Caprabo ha introduït als seus 
supermercats en l’últim any 
són olis, olives, aigua, arros-
sos, caves, xocolates, pa, con-
serves vegetals, fruits secs, ga-
letes, licors, mel, ous, vinagres, 
llet i derivats, llegums, embo-
tits, conserves de peix, mante-
gues, salses, carns, peixos, for-
matges, fruita, verdura i patés. 
Entre aquests productes, es 

troba la totalitat de les Deno-
minacions d’Origen Protegi-
des (DOP) i la major part de 
les Indicacions Geogràfiques 
Protegides (IGP). En l’últim 
exercici s’han desenvolupat de 
manera intensa els productes 
frescos com xarcuteria, vede-
lla, xai, elaborats càrnics i ver-
dura de proximitat. 
Caprabo és el primer super-
mercat en comptar amb els 11 
productes catalans que tenen 
el segell oficial europeu de 
Denominació d’Origen Prote-
gida (DOP).  



IMMA SERRA

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

ESTÀS PENSANT EN VENDRE EL TEU HABITATGE?

No ens convé perdre la Fórmula 1 i MotoGP.
Generen 340 milions d’euros, 4423 llocs de treball, etc.

ELENA FREIXA @efreixa  
Periodista d’economia del Ara
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M. Calzada

Tinc un fill de 18 anys . L’any passat  en Miquel,  
un amic seu de la mateixa edat,  va tenir un 
disgust.  Al principi estava orgullós per ser de-
cidit i independent a l’hora de prendre la de-

cisió de fer  la renda tot sol, com a major d’edat que era, i 
aconseguir uns diners extres amb la devolució de la renda 
que tant bé li van anar. Al mes de juny ja havia cobrat els 
145€ que va sol·licitar en confirmar l’esborrany. 
Els problemes van aparèixer  a l’octubre quan el seu pare 
va rebre una carta certificada de l’Administració on li re-
clamaven 440€  per una errada en la declaració de la ren-
da familiar. Li informaven que ja no tenia dret a deduir-se 
el seu fill com a descendent, ja que aquest havia presentat 
la renda individual pel seu compte i que en haver obtin-
gut rendiments superiors a 1.800€ i haver confirmat l’es-
borrany, encara que visqués amb els pares .
Quan el Miquel va arribar de la facultat el seu pare ja l’es-
perava per tenir una conversa complicada. No sabia ben 
bé com enfocar-la, per un costat se sentia orgullós d’ell 
per haver-se espavilat i aconseguit els diners tot sol però 
per l’altra li sabia greu que no li hagués comentat abans.  
La broma havia sortit una mica cara, havien perdut 295€, 
el pare  havia de retornar els 440€ però el fill  havia cobrat 
els 145€.
En Miquel va quedar trist i decebut del món dels adults, 

últimament s’estava adonant  que era més complicat del 
que es pensava. Ell estava orgullós d’haver aconseguit 
la  feina de cambrer en un bar a l’estiu i d’haver fet de 
mestre de repàs en una acadèmia la resta de  l’any. Havia  
aconseguit els diners per pagar-se el carnet de conduir i 
començar a estalviar pel seu primer cotxe de segona mà.  
Ara no sabia què passaria... qui hauria de pagar o retornar 
aquests diners?  El seu pare li faria pagar a ell? .
Més tranquil·lament tots dos van començar a llegir i bus-
car informació sobre el que els havia passat i van arribar 
a la conclusió que els pares es poden deduir els fills que 
tinguin  entre 18 i 25 anys (amb una xifra al volant d’uns  
2.000 euros per fill...) sempre  i quan convisquin amb ells, 
obtinguin rendes menors de 8.000€ i no hagin presentat 
la renda pel seu compte amb uns ingressos superiors als 
1.800€, com era  el seu  cas.
Van pensar que potser fent un escrit i explicant-ho a l’Ad-
ministració es resoldria, però no van estar de sort, ja que  
un cop passat el termini per presentar la declaració no es 
poden fer aquests tipus de rectificacions. No hi havia cap 
forma de recuperar els diners perduts i que ara es recla-
maven al seu pare. 
Per això aquesta setmana, un any després del problema 
del seu amic Miquel,  el meu fill em va preguntar:  “Mare, 
puc  fer la declaració de renda tot sol?”   

MARTA CALZADACESC ALCARAZ

MARE, PUC FER LA DECLARACIÓ DE RENDA TOT SOL ?

A Igualada i la nostra 
comarca estem detectant 

que el mercat immobiliari 
s´està recuperant

A 
Igualada i la nostra comarca estem detec-
tant que el mercat immobiliari s’està recu-
perant. Tipus d’interès més baixos que mai, 
preus que han tocat fons, recuperació del 

mercat de lloguer amb bones rendibilitats, situació 
econòmica més estable i amb expectatives de millora... 
són factors que afavoreixen que tant inversors com 
particulars estiguin preparats i motivats per a comprar.   
Aquest moviment en el mercat immobiliari s’ha de te-
nir en compte, sobretot si ets propietari i vols vendre 
el teu habitatge. Molts propietaris tenen el dubte de si 
fer-ho sols o acompanyats. Com a professional he de 
dir que cal tenir en compte que la venda d’un immo-
ble és un procés i cal fer tota una sèrie d’accions amb 
molta cura.
D’entrada, fixar el preu adequat. És fonamental per es-
tablir una estratègia de venda fer una valoració i posar 
un preu basat en un estudi de mercat amb dades reals 
d’habitatges venuts a la teva zona. També cal prepa-
rar la documentació necessària: cèdula d’habitabilitat, 
certificat energètic, impostos, subministres... Impor-
tant fer un bon reportatge de fotos i vídeo. Fer un pla 
de màrqueting on-line i off-line amb les accions que 

faràs per diferenciar-te dels teus veïns i que l’habitatge 
que vols vendre arribi al major nombre de compradors 
possible. No és suficient en publicar l’immoble als por-
tals immobiliaris amb la gran oferta existent. Filtra les 
visites per evitar pèrdues de temps. Una vegada trobat 
el comprador comença la negociació, resolució d’ob-
jeccions i l’elaboració d’un contracte d’arres amb una 
paga i senyal, que inclogui totes les clàusules pactades. 
I ja de cara a l’últim pas, la signatura de l’escriptura pú-
blica de compravenda davant de notari, cal que preparis 
la documentació, cancel·lació de càrregues com hipote-
ca o altres, taxació i hipoteca del comprador, despeses, 
impostos... Com a venedor hauràs de pagar l’impost 
de plusvàlua municipal i declarar la venda en l’IRPF de 
l’any vinent.
Aquestes són algunes de les accions que hauràs de fer 
per vendre casa teva, un procés que demana dedicació. 
Si vols estar tranquil i acompanyat, pots escollir l’opció 
d’emprendre el camí amb l’assessorament d’un professi-
onal que s’encarregui de tota la gestió, vendre el teu ha-
bitatge no serà un viatge en solitari. 
Molt bona sort a compradors i venedors en aquest viatge 
apassionant!.  

 PROBLEMES 
en fer la renda sols

ORIOL AMAT @oriolamat  
Periodista. Cap de secciód’Expansión.

GRE: subida de impuestos: IVA al 24%, rebaja de la base mínima 
de tributación, nueva bajada de pensiones. ¡Tremendo!

Performance 
Management.

Qué és?

A Freixenet li surten nous pretendents: rep tres ofertes 
més per comprar la companyia

I. SerraC. Alcaraz

IMMA SERRA Economista
@SerraImma

CESC ALCARAZ Economista. 
Soci-Director FeedBackGround
@cescalcal

MARTA CALZADA PAGÈS. 
Agent de la propietat immobiliària. Copropietària de FINQUES RAMBLES

Com mesurem l’eficièn-
cia d’una organització 
empresarial?

E
l dia que em van comentar que 
m’havia de fer càrrec del departa-
ment de Performance Management 
d’una organització empresarial, 

vaig començar a cercar informació sobre què 
incloïa aquest concepte i de seguida vaig veu-
re que la potència del procés és espectacular. 
Es tracta, ni més ni menys, de crear un sis-
tema (en la majoria d’empreses no existeix) 
que ajudi a mesurar, i per tant, a gestionar el 
nivell de performance (eficàcia i eficiència) 
de les organitzacions. Això abraça des de la 
mesura del rendiment comercial, passant pel 
control estricte de la part de les operacions, 
així com la correcta mesura dels diferents de-
partaments interns, o sigui, els processos de 
suport. Tot, per descomptat, alineat amb l’es-
tratègia corporativa.

L’instrument bàsic del procés és l’indicador 
clau, que en terminologia anglesa es coneix 
com KPI (Key Performance Indicator). Els 
indicadors poden ser inductors, o sigui, són 
necessaris per aconseguir els objectius finals 
i finalistes, que mesuren el rendiment final 
establert. Un exemple d’inductor seria la for-
mació al personal, que acabarà (o hauria de) 
millorar el rendiment de les persones de pro-
ducció, per exemple, que seria un indicador 
finalista.

Finalment, aquests indicadores s’acostumen 
a recollir en un quadre de comandament, 
Dash Board, etc, a l’estil del que podeu veure 
seguidament:

En definitiva, amb la nostra experiència en 
diferents empreses, podem afirmar que aque-
lles organitzacions que porten temps treba-
llant els KPIs (és un procés que requereix un 
període de maduració important) són ca-
paces de gestionar la companyia amb molta 
major eficàcia que aquelles que no l’han de-
senvolupat. Com tens els teus indicadors?  



REDACCIÓ / EL VENDRELL

E l proper 18 de maig se 
celebra el Dia Inter-
nacional dels Museus 

arreu del món i el Museu Pau 
Casals organitza com cada any 
tot un seguit d’activitats gra-
tuïtes per a tots els públics per 
tal de commemorar aquesta 
data. 
En aquest ocasió, i com ja és 
habitual, el Museu Pau Casals 
ofereix una jornada de por-
tes obertes el dimecres dia 18 
de maig i durant tot el cap de 
setmana del 21 i 22 de maig, 
allargant l’horari d’obertura 
del dissabte fins a les 12 de la 
nit. Així mateix, hi ha progra-
mades també activitats gratu-
ïtes per a tots els públics com 
una visita guiada dissabte a les 
12h., visites teatralitzades dis-
sabte a les 18h. i a les 20:30h. i 
un concert de violoncel, piano 

El 21 i 22 de maig, 
portes obertes al 
Museu Pau Casals

El Vijazz oferirà quatre concerts 
inèdits i més de 300 degustacions

i clarinet als jardins del museu 
el mateix dissabte a les 22h., 
dins la celebració de la Nit dels 
Museus. 
A més a més, el diumenge dia 
22 de maig a les 12h, el museu 
ha programat també el concert 
familiar “Granados i l’espurna 
de la felicitat”, amb  motiu de 
l’Any Granados, amb l’actriu 
Clara del Ruste i l’actor i pi-
anista Emili Brugalla. El con-
cert, que té un cost de 3 euros 
per persona (tant adults com 
nens), està destinat als infants 
de 5 a 12 anys i tindrà lloc a 
l’Auditori Pau Casals. 
Per a la visita guiada, visites te-
atralitzades i concert familiar 
les places són limitades, per la 
qual cosa cal fer reserva prèvia 
trucant al telèfon 977.684276 
o bé enviant un c/e a museu@
paucasals.org 
Més informació a www.pau-
casals.org
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REDACCIÓ / VILAFRANCA

E l Banc Sabadell Vija-
zz Penedès celebrarà 
enguany una desena 

edició en què manté l’oferta 
de primer nivell musical amb 
Dee Dee Bridgewater, Richard 
Bona o Ibrahim Maalouf; i en 
què els assistents podran de-
gustar fins a 330 referències 
de vi i cava de 40 cellers pene-
desencs.
El certamen, que se celebrarà 
com és habitual el primer cap 
de setmana de juliol, ha estat 
presentat de manera oficial 
aquest matí a Barcelona, a la 
seu de l’entitat bancària. L’acte 
ha estat conduït pel periodista 
vilafranquí Eduard Pujol, que 
ha assegurat que “el Vijazz és 
una aposta guanyadora, si es 
celebrés en qualsevol altre lloc 
del planeta planificaríem viat-
ges per anar-hi”.
Com a novetat, el maridatge 
de música i enologia es podrà 
realitzar a tres nous espais: 
l’Espai Cava al Claustre de 

Sant Francesc, l’Espai Lounge 
Vallformosa i la plaça Food&-
Jazz. A més, es passa d’una a 
dues sales de tast, la qual cosa 
permetrà un funcionament 
permanent d’aquest tipus 
d’activitat.
Joan Tarrada, president de 
Tastavins Penedès, entitat or-
ganitzadora del certamen, ha 
assegurat que “arribar als 10 
anys és una fita genial” i que 
les novetats d’enguany són 
conseqüència de “ser autocrí-
tics en cada edició i anotar què 
es pot millorar per a anys se-
güents”. Tarrada ha volgut re-
calcar que “si mirem els llocs 
on actuen els artistes de jazz, 
veurem que apareixen grans 
capitals del món i també Vila-
franca”.
Sobre l’increment del preu del 
tiquet, una copa amb tres con-
sumicions passa de 10 a 11 eu-
ros, Tarrada ha justificat que 
“és una mesura per mantenir 
la línia de qualitat i que ja vam 
estar a punt d’aplicar l’any 
passat; el que és segur és que 

l’any vinent no ho tornarem a 
apujar”.
En la vessant purament artís-
tica, Carles Ocaña, director 
de Festival Jazz, ha afirmat 
que “hem aconseguit l’ob-
jectiu que ens proposàvem”, 
tot subratllant que “som un 
festival de referència a Eu-
ropa”. Ocaña ha explicat que 
“enguany a Vilafranca hi hau-
rà dos dels quatre grups més 
sol·licitats a nivell europeu i 
quatre dels cinc concerts se-
ran primícia a Catalunya”. I és 
que a banda de Bridgewater, 
guanyadora de 3 Grammys, de 
Bona i Maalouf, també hi se-
ran els Gogo Penguin i Manu 
Katché.
L’objectiu del Vijazz es seguir 
amb la seva dinàmica crei-
xent, que l’any passat va com-
portar l’assistència de 50.000 
persones a Vilafranca que van 
arribar a consumir 69.000 
degustacions. A més, la xi-
fra d’assistents als concerts al 
2015 se situa en 24.000.
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C apellades ha viscut 
aquest cap de setma-
na el primer mercat/

outlet del paper i la impremta 
amb molt bona participació.
La iniciativa, organitzada pel 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades, l’Editorial Gustavo 
Gili i l’Ajuntament de Cape-
llades, ha acollit tant les visites 
de públic familiar com les de 
professionals del sector. Tal i 
com explica la directora del 
Museu Molí Paperer, Victòria 
Rabal, “el dissabte vam tenir 
més compres i el diumenge 
més participació familiar. En 
funció d’això, dels programes 
que vàrem repartir i de la to-
tal ocupació dels tallers i les 
diferents visites programades, 
podem dir que hi han partici-
pat més de 2.000 persones. El 
temps no ha afavorit les acti-
vitats d’exterior, però malgrat 
tot les vàrem intentar mante-
nir dins els possibles. Just ara 
estem fent una valoració de 
com va anar tot plegat, amb 
ganes de millorar i de comen-
çar a treballar en l’any vinent”.
Tant dissabte tot el dia com 
diumenge al matí es va poder 
gaudir d’una àmplia oferta de 
papers molt variats i de molta 
qualitat, interessants tant per 

al públic general com per als 
professionals. Aquesta oferta 
es va combinar amb diverses 
demostracions sobre sistemes 
d’impressió, visites guiades 
al mateix Museu o bé a l’ex-
posició “La Volta Celeste” de 
Pasqualotto, comentada pel 
mateix artista. A més a més, 
també es van fer diferents ta-
llers, tant per a infants com 
per a adults, que van ser molt 
ben acollits.
L’acció artística amb paper 
prevista per a la Bassa va ha-
ver de ser suspesa a causa de la 
pluja però la resta d’activitats 
com tallers, vermut, actuació 
musical o la degustació d’ar-
ròs paperer prevista per a diu-
menge es van mantenir.
Tal i com ha declarat el regidor 
de Cultura i Promoció, Àngel 
Soteras, “PaPerPaPer ha estat 
tot un èxit i comencem a tre-
ballar ja en la propera edició. 
Encaixa perfectament amb la 
nostra línia de treball actual: 
busquem esdeveniments amb 
prou interès per situar Cape-
llades encara més en el mapa 
cultural de Catalunya i que, 
d’una banda, ens facin venir 
gent que doni vida als nos-
tres comerços i restaurants, sí, 
però que alhora enllacin amb 
la nostra tradició, que els ca-
pelladins ens els puguem fer 

Molt èxit de la primera edició del PaPerPaPer de Capellades

veritablement nostres i parti-
cipar-ne. I PaPerPaPer ha es-
tat una iniciativa perfecta en 
aquest sentit: ens ha omplert 
Capellades de visitants d’una 
banda i ha fet que els cape-
lladins tornem a “prendre” el 
Museu Molí Paperer per tro-
bar-hi exposicions i tallers de 
qualitat”.
En el mateix sentit s’ha mani-
festat l’Alcalde de Capellades, 
Aleix Auber, qui ha destacat 
“la proximitat d’una institució 
com el museu amb els seus ve-

ïns i amb la resta de la comar-
ca ha estat un dels punts d’èxit 
que crec que s’han de ressaltar. 
Hem notat molt bones vibra-
cions i una magnífica rebuda 
que estem segurs que ens ha 
de donar marge per seguir 
treballant i ampliant aquest 
esperit de proximitat que en-
globa patrimoni, cultura, art i 
fins i tot gastronomia. Trobar 
aquell equilibri entre un sec-
tor professional, artístic, lú-
dic i al mateix temps familiar 
no és fàcil d’aconseguir, i crec 

que el PaperPaper ha tingut 
la capacitat d’arribar-hi amb 
una nota molt alta. El bon re-
gust de boca que ens deixen 
iniciatives com aquesta fan 
que inevitablement encarem 
el futur amb molt optimisme, 
i sobretot tenint en compte 
que en aquests esdeveniments 
també hi surten beneficiats 
diferents sectors professionals 
de la vila”. 

CAPELLADES / LA VEU 

D es del 25 de maig fins 
el dissabte 4 de juny 
les bruixes seran el 

tema destacat de la Bibliote-
ca El Safareig. Coincidint amb 
el centenari del naixement de 
l’escriptor Roald Dalh, autor 
d’obres tan conegudes com 
Charlie i la fàbrica de xocolata 
o Les Bruixes, des de les biblio-
teques de l’Anoia s’ha impulsat 
una iniciativa molt original: do-
nar màxim protagonisme a les 
bruixes. La proposta s’ha desen-
volupat amb el suport de dife-
rents escoles de la comarca que 
han col·laborat construint la 
seva pròpia bruixa. Finalment, 
s’ha aconseguit crear 20 bruixes, 
que després de romandre un 
temps exposades a la Biblioteca 
Central d’Igualada, han sortit 
de ruta per les biblioteques de 
l’Anoia.
A Capellades 10 bruixes faran 

parada del 25 de maig al 4 de 
juny, amb una exposició repar-
tida per la Biblioteca El Safa-
reig, que també farà dos centres 
d’interès, des del dimarts 17. 
Un serà amb llibres de bruixes i 
màgia i l’altra amb les obres de 
l’autor homenatjat, Roald Dalh. 
Per reforçar la iniciativa s’ha 
programa diverses actuacions. 
La primera, per a adults, serà el 
dimarts 17 a les set de la tarda 
amb la presentació De Susqueda 
a Tübingen. Diari d’una metges-
sa. En aquest llibre Maria Lluï-
sa Latorre explica la biografia 
d’una guaridora que serà acusa-
da de bruixeria. L’autora parlarà 

de la cacera de bruixes que hi 
hagué a finals del segle XVI, que 
va portar a la tortura i mort de 
més de 60.000 persones, la ma-
joria dones. 
Les dues següents propostes, 
per a infants, seran els dies  24 
i 26 de maig. El dimarts es farà 
una Hora del conte amb “Els 
Culdolla”. Clara Gavaldà ex-
plicarà contes de Roald Dahl, 
adreçats a nens i nenes de 4 a 12 
anys. A  les 6  de la tarda. Final-
ment el dijous 26, a la mateixa 
hora, es projectarà Charlie i la 
fàbrica de xocolata, una pel·lícu-
la que versiona un dels contes 
més famosos de l’escriptor.

Les bruixes ocuparan la Biblioteca El 
Safareig de Capellades

50 anys de la Creu de 
Miramar 

CAPELLADES / LA VEU 

E l Aquest passat diu-
menge es van comme-
morar els 50 anys de la 

creu de Coll Bessos a la mun-
tanya de Miramar. Aquesta 
Creu és un dels pocs monu-
ments, qui sap si l’únic, que 
hi ha a les nostres contrades 

en record del Concili Vaticà 
II i per tal motiu un grup de 
capelladins convocats per la 
parròquia va fer la comme-
moració de l’efemèride amb 
una trobada a dalt a Miramar, 
una exposició de Fotos de fa 
50 anys i l’homenatge als Cos 
de Portants del Sant Crist a la 
vila de Capellades.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’equip de govern de 
l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt va 

convocar, el divendres 6 de 
maig a la tarda a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal, un acte públic 
per explicar l’error de càlcul 
en el rebut de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) 2016. L’alcal-
de, Santi Broch, va demanar 
disculpes en nom del govern 
municipal, que es va posar a 

disposició dels poblatans.
A l’acte hi van assistir una vui-
tantena de persones. Broch 
va comentar, detalladament, 
d’on venia l’errada i les solu-
cions que s’havien trobat, des-
prés de consultar amb l’Orga-
nisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, que 
és l’ens encarregat de la gestió 
dels impostos al municipi.
El màxim responsable del 
Consistori poblatà va explicar 
que, tal i com s’havia anunciat 

públicament, es va baixar un 
15 % el valor cadastral i “la 
intenció de l’equip de govern 
era reduir un 10 % l’IBI però 
una errada en l’aplicació de la 
fórmula de càlcul ha fet que 
l’impost pugés enlloc de bai-
xar”. Aquest increment, segons 
va dir l’alcalde, “no està fora 
de la llei i, per tant, no és un 
ingrés indegut. Per això i per-
què l’impost es merita a prin-
cipi d’any no es poden tornar 
els diners durant aquest 2016 
i la solució que s’ha trobat és 
compensar-ho cobrant menys 
el 2017”.
Santi Broch va dir que els po-
blatans també poden fraccio-
nar el pagament en diversos 
terminis. Aquest fracciona-
ment però implica uns inte-
ressos de demora que venen 
imposats per llei i que, segons 
va afirmar l’alcalde, “s’està mi-
rant si es poden retornar via 
subvenció”. Es recomana els 
poblatans i les poblatanes que 
vagin a les oficines municipals 
on els calcularan l’import que 
els pot suposar fraccionar el 
rebut.

Intervenció de l’economista 
Joaquim Solé Vilanova
Després de les paraules de l’al-
calde, va intervenir l’econo-
mista igualadí Joaquim Solé 
Vilanova, que és catedràtic de 
Finances Públiques i direc-

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
demana disculpes per l’error de càlcul de l’IBI 2016

tor del Màster sobre Hisen-
da Autonòmica i Local de la 
Universitat de Barcelona. Solé 
va explicar, de manera clara i 
entenedora, què és una revi-
sió cadastral i la relació que té 
amb l’Impost de Béns Immo-
bles. 
El catedràtic va comentar que 
la revisió cadastral que es va 
fer l’any 2009 a la Pobla de 
Claramunt va estar “ben feta”. 
Solé va afirmar que “la cultu-
ra de revisar els valors és bona 
i els municipis de l’Anoia te-
nen aquesta dinàmica. El 80 
% té els valors revisats”. 
Quant a l’IBI, l’economista 
va comentar que és un im-
post estable, no eludible i 
acceptat per als ciutadans. És 
un impost que grava tant els 
habitatges com els comerços 
i les naus industrials i que, 
per tant, “el paga tothom”. A 
la Pobla de Claramunt, se-

gons va dir, la recaptació de 
l’IBI suposa una partida d’in-
gressos molt important per a 
l’Ajuntament però no es pot 
fer una mitjana comparativa 
amb altres municipis, com 
s’ha publicat en algun mitjà 
de comunicació, ja que, en 
aquest cas, hi ha molts edifi-
cis industrials que tenen un 
pes important en el padró de 
l’IBI.
Joaquim Solé va assegurar 
que l’Ajuntament poblatà “té 
unes bones finances i estan 
sanejades i el nivell d’endeu-
tament és raonable”. Pel que 
fa a l’error en el càlcul de l’im-
post, el catedràtic va dir que a 
l’administració es poden pro-
duir “errades i en aquest cas es 
pot arreglar”. 
Un cop finalitzades les inter-
vencions, el públic assistent va 
poder fer les preguntes que va 
considerar oportunes.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Sala Municipal d’Ex-
posicions de la Pobla de 
Claramunt acollirà una 

mostra molt original, que és 
la primera vegada que el seu 
artista mostrarà en públic. Es 
tracta de la recreació d’una 
biblioteca imaginària, obra 
de l’igualadí Miguel Sánchez. 
L’exposició s’inaugurarà el 
diumenge 15 de maig, a la 1 
del migdia, i es podrà veure 
fins al diumenge 29 de maig.
La mostra recrea una bibliote-
ca dibuixada en forma de mu-
ral, que ocupa totes les parets 
de la sala. En aquesta col·lec-

ció hi trobarem títols reals i 
d’altres inventats, amb un re-
refons irònic o burlesc. A més 
del mural, la sala estarà ambi-
entada amb alguns elements 
i mobles relacionats amb les 
biblioteques.
Miguel Sánchez és llicenciat 
en Belles Arts i va exercir de 
professor de secundària fins 
que es va jubilar. La mostra 
porta per títol “Passeig per 
una biblioteca” i l’horari de vi-
sita serà de dilluns a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre, i el diumenge, de les 
12 a les 2 del migdia. L’exposi-
ció l’organitza la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament. 

La Sala d’Exposicions serà 
una biblioteca imaginària

CASTELLOLÍ / LA VEU 

L a Capella de Música de 
La Tossa, formació de 
veus greus d’Igualada, 

va representar el passat diven-
dres 6 de maig, a Castellolí, 
la recreació lliure ‘De Ignoto 
Cantu’ dins les activitats de la 
Festa Major.
En un entorn especial com 
són  les restes de l’església vella 
de Sant Vicens, i fent reviure 
els arcs, capelles i murs antics 
gràcies a efectes d’il·luminació 
i projecció ben reeixits, La re-
presentació va estar ambienta-
da en el suposat testimoni vital 
de Guido d’Arezzo en els inicis 
de la notació musical al Segle 
XI.
Amb la direcció escènica d’Ar-
nau Vinós i direcció musical 
de Frederic Prat, l’actor Jordi 
Gilabert va donar vida al vell 

Guido d’Arezzo immers en les 
reflexions d’un guió original 
d’Isidre Prat sobre la necessitat 
del mètode per a la perfecció 
del cant de les escriptures sa-
grades impulsat pel Papa Gre-
gori el Magne al segle VI.
El vestuari molt minimalista a 
càrrec d’Urbani castilla definia 
un cor de monjos homoge-
ni que es movia al llarg de les 
hores en aquest testament vital 
del monjo Guido.
La il·luminació digital, a càrrec 
de Roger Tarragó, va permetre 
efectes sorprenents que recrea-
ren amb perfecció espais ama-
gats a la vista amb llum de dia.
El públic que hi va assistir es 
va sentir transportat deu se-
gles enrere en una comunitat 
monàstica i va gaudir d’aques-
ta experiència reforçada per 
la fresca natural a primers de 
maig, al vespre, a l’aire lliure.

El cant desconegut a 
Castellolí

ELS PROBLEMES DE CONDUCTA
Xerrada per conèixer millor com actuar amb 
els nens i nenes que presenten un comporta-
ment desa�ant, provocador i en molts casos, 
hostil, principalment a les �gures d’autoritat.

Conferència a càrrec del Dr Jordi Sasot Llevadot
Psiquiatra i pediatra per la Universitat Autònoma de Barcelona (Unitat Docent 
Vall d’Hebron) des de 1983. Magíster en Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil 
pel Departament de Farmacologia i Psiquiatria de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Pertany al Cos Facultatiu del Centre Mèdic Teknon on dirigeix la 
Unitat de Paidospsiquiatria. Membre de l’Acadèmia Americana de Psiquiatria 
de nen i adolescent (AACAP) i de la Societat Europea de Psiquiatria del nen i 
adolescent (ESCAP).

Divendres 13 de maig a les 19 hores.
 BIBLIOTECA CENTRAL D’IGUALADA

ORGANITZA: COL·LABOREN:

TDAH ANOIA
Associació de famílies de nens amb
 dè�cit d’atenció i/o hiperactivitat
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l ple vilanoví ha aprovat 
una moció presentada 
pel grup socialista per 

a l’adequació i manteniment 
dels parcs infantils vilano-
vins. El text va comptar amb 
el suport de tots els grups de 
l’oposició i estableix una re-
novació per part dels serveis 
tècnics municipals de les àre-
es de lleure infantils així com 
un pla de supervisió i mante-
niment de les instal·lacions.
La moció va comptar amb 
els vots favorables del PSC, 
DECIDE, VA i Veïns amb Veu 
que van expressar cadascú 
a la seva manera la necessi-
tat de posar sobre el paper 
aquest compromís d’adequa-
ció dels parcs a la normativa 
europea que estableix, va dir 
Noemí Trucharte, una sèrie 
de requisits en matèria de se-
guretat per evitar accidents.  
La portaveu de DECIDE, 
Imma González, es va trobar 
va dir davant la dicotomia 
de votar a favor i la vegada 
amb dubtes, perquè segons 
va explicar ara fa dos mesos 
el seu grup havia presentat 
una proposta per debatre en-
tre tots els grups aquest tema 
i la regidoria d’Urbanisme 
havia estat força receptiva i 
ja hi estava treballant, amb la 
qual cosa va suggerir retirar 
la moció. Des de la resta de 
grups de l’oposició, però, es 
va veure de manera positiva 
la moció com un compromís 
més ferm al qual s’haurà de 
donar compliment. 
Des del govern es van abste-
nir en la votació, perquè se-
gons la regidora Rosi Grados 

l’Ajuntament ja ha iniciat un 
pla concret en aquest sentit.

No prospera la moció per a 
sancionar els bancs per tenir 
pisos buits
No va prosperar per contra 
la segona moció presentada 
pel PSC que reclamava san-
cions als bancs en cas de no 
cedir els pisos desocupats de 
lloguer social. Noemí Truc-
harte va repassar algunes xi-
fres sobre la situació d’emer-
gència que pateixen tres mil 
famílies a l’Anoia que viuen 
amb l’ajuda de 426 euros 
mensuals. Des del 2007, com 
recull la moció, la llei permet 
multar els pisos buits i des de 
2015 la llei (actualment sus-
pesa pel TC) obliga a la ces-
sió dels immobles per lloguer 
social per evitar l’especulació.
Segons va recordar també des 
de l’oposició Juan Manuel 
Cividanes, l’Ajuntament vila-
noví va ser pioner en aprovar 
una moció sancionadora als 
bancs per aquest tema, però 
mai no s’ha fet cap sanció i 
creu que les negociacions no 
estan donant resultats.
Per contra la regidora Rosi 
Grados va explicat que la mo-
ció que es presentava no tenia 
cap sentit perquè des de l’àrea 
fa mesos que s’estan fent ges-
tions en aquesta matèria. Gra-
dos va explicar que s’està fent 
un registre d’habitatges buits 
i s’està enviant carta a bancs i 
particulars per demanar-ne la 
cessió. En el cas concret de les 
entitats bancàries, que tenen 
el gruix dels habitatges buits, 
la regidora va explicar que es-
tan col·laborant i que els han 
donat un termini de dos me-

sos abans d’emprendre acci-
ons legals. 
La moció doncs, va ser rebut-
jada amb el vot de qualitat de 
l’alcaldessa perquè hi va ha-
ver un empat; van votar a fa-
vor PSC, VA i VV i en contra 
els grups del govern (V365, 
ERC i CiU). DECIDE s’hi va 
abstenir. 

Una moció d’urgència de 
DECIDE demana la renún-
cia del sou del ple del sorteig 
electoral 
Per últim al ple també es va 
presentar per via d’urgència 
una moció que teòricament 
DECIDE hauria d’haver in-
corporat a l’ordre del dia, 
però que tot i que va pre-
sentar-se a temps, el grup va 
haver de modificar perquè 
entrava en una contradicció 
jurídica. L’objecte de la mo-
ció que finalment es va apro-
var amb els vots del govern i 
de DECIDE planteja arribar a 
un acord majoritari entre els 
regidors per tal de renunciar 
a les indemnitzacions esta-
blertes pel cartipàs en el Ple 
Extraordinari que s’haurà de 
convocar amb motiu de les 
eleccions legislatives. 
Des de l’oposició, tot i pres-
suposar “la bona fe” de la mo-
ció, van criticar a la portaveu 
de DECIDE caure “en la foto i 
la notícia fàcil” va dir Civida-
nes quan les indemnitzacions 
ja s’havien debatut i acordat 
a principi de mandat, com va 
recordar també Francesc Pa-
lacios. Cividanes també va fer 
referència a la llibertat indivi-
dual de fer col·laboracions o 
donacions sense haver de fer-
les públiques.

El ple vilanoví aprova una moció 
per a l’adequació i manteniment 
dels parcs infantils

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La plaça del Mercat de Vi-
lanova del Camí va aco-
llir dissabte la primera 

Festa de l’Educació. Una ini-
ciativa organitzada per tots els 
centres educatius del municipi, 
Òmnium Cultural i el suport 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí. Tot i que el temps 
amenaçava pluja i no va acom-
panyar gaire, hi va haver famí-
lies que no es van voler perdre 
les activitats organitzades amb 
una activa implicació de les 
AMPES. 
El programa es va encetar cap 
a dos quarts d’onze amb els ta-
llers organitzats per les AMPA 
per on anaven passant els pe-
tits i emportant-se, al llarg 
del matí, el resultat d’algunes 
manualitats de lleure que tam-
bé combinaven l’aprenentatge, 
com per exemple plantar una 
planta. 
Un gran iglú de vent va acollir 
la sessió de contes d’una ex-
pressiva Mònica Torres que es 
va posar grans i petits a la but-
xaca, o més concretament al llit 
del Genís, el nen protagonista 
de la seva narració que no po-

dia dormir perquè el visitaven 
tot de fullets, gegants, bruixes... 
La companyia del grup “depar-
randa” va afegir més diversió 
a la matinal amb l’espectacle 
“Queviures” que gira al voltant 
d’una botiga de tota la vida 
però amb uns productes gens 
convencionals com animació, 
cançons, contes, danses i jocs.
Una altra de les activitats sin-
gulars de la matinal va ser la 
foto gegant amb missatge in-
clòs dirigida pel fotògraf vila-
noví, Luis Calle, en la qual els 
escolars van deixar escrit el 
missatge: Fem Escola. 
Durant tot el matí també es 
va poder jugar i reflexionar en 
torn als hàbits energètics que 
podem aplicar en el nostre dia 
a dia, a la llar, gràcies al projec-
te  “Hola Whatty!!!” de la Di-
putació de Barcelona. 
Aquesta primera Festa de 
l’Educació s’ha organitzat de 
manera conjunta entre les es-
coles de primària Marta Mata, 
Joan Maragall i Pompeu Fabra, 
l’Institut Pla de les Moreres, 
les llars d’infants El Molinet i 
La Baldufa, les AMPAS de tots 
els centres, Òmnium Cultural i 
l’Ajuntament vilanoví. 

La matinal festiva dels 
centres educatius posa 
bona cara al mal temps 

L’escola pública va sortir al carrer. / LUIS CALLE

El cicle de tallers de musicote-
ràpia per a infants que organit-
za el Centre Obert Ludoteca El 
Cireret des de Serveis Personals 
ha canviat de dates i finalment 
començaran el mes de juny. 
Encara queden places disponi-
bles a la majoria de propostes, 
a excepció del primer grup, de 
0 a 10 mesos que està pràctica-
ment ple. Les activitats estan 

pensades per a l’estimulació 
afectiva a través de la veu, el 
contacte i la música que ajuda 
als  nadons a desenvolupar la 
seva capacitat cognitiva, moto-
ra i emocional. Els tallers estan 
dividits per edats i s’adrecen als 
nadons.
Per a informació i inscripcions 
cal adreçar-se a la ludoteca El 
Cireret.

El cicle de ‘Musicoteràpia per a infants’ 
canvia les dates al juny
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Aquest dissabte 7 de 
maig es va celebrar a 
Madrid la VII Ceri-

mònia final del Concurs de 
clipmetratges, organitzat per 
Mans Unides, sobre el malba-
ratament del menjar.
Escoles de tota Espanya pre-
senten vídeos d’un minut de 
durada, explicant aquesta pro-
blemàtica.
Aquest curs s’hi van presentar, 
entre primària i secundària, 
1.271 projectes. Primer hi ha 
una selecció de clipmetratges a 
nivell de cada Comunitat autò-
noma, i posteriorment hi ha el 
concurs a nivell nacional.
L’Escola Castell d’Òdena va ser 
guardonada amb el segon pre-

mi, categoria de primària. A la 
cerimònia hi van assistir alguns 
dels alumnes de sisè que van 
realitzar el projecte, conjunta-
ment amb el mestre encarregat 
del projecte, Ramon Casanova, 

L’Escola Castell d’Òdena guanya 
un concurs de clipmetratges 
a nivell de tot Espanya

i la directora del centre.
Aquest és el 27è premi que 
aconsegueix l’Escola Castell 
d’Òdena, una mostra més del 
nivell de qualitat educativa del 
centre. 

ÒDENA / LA VEU 

D es de l’Ajuntament 
d’Òdena s’organitza 
una activitat cultural 

conduïda per Marc Guarro, 
traductor i dinamitzador de 
la lectura, centrada en el poeta 
Mn. Jacint Verdaguer, que es 
desenvoluparà en 3 sessions :
- 1a sessió, a Òdena: divendres 
13 de maig de 19.30 h a 21.00h
- 2a sessió, a Òdena: divendres 
27 de maig de 19.30 h a 21.00h
- 3a sessió, visita al Museu Ver-
daguer de Folgueroles i el san-
tuari de la Gleva,juntament 
amb el taller d’Igualada a les 

Masies de Voltregà: dissabte 4 
de juny de 09.00 h a 17.00 h
Els i les participants han de 
pagar directament  aquests 
serveis: l’entrada al Museu 
Verdaguer (2,5 euros) i el di-
nar  (opcional) en un restau-
rant de Folgueroles (20 euros).
En el cas d’inscripció de 20 
persones entre el grup d’Òde-
na i el d’Igualada, la sortida es 
faria en autocar que pagaria 
l’Ajuntament. De no ser així, 
la sortida es faria amb els cot-
xes particulars.
Les Inscripcions es poden fer  
per  correu electrònic a: regor-
dosabp@odena.cat o telefonar 
a l’ajuntament d’Òdena a l’ex-

tensió 1203 del telèfon 93 801 
74 34
La informació que es necessita 
saber per inscriure’s és el nom 
i cognoms, el número de DNI, 
el telèfon de contacte i l’edat. 
Els menors han d’anar acom-
panyats d’un adult i s’hi ha 
d’indicar qui els acompanya.

Inscripcions obertes pels tallers i 
sortida cultural sobre Verdaguer 

MAIANS / LA VEU 

A quest cap de setmana 
llarg Maians celebra 
la Festa Major pe a la 

qual s’han preparat un seguit 
d’actes per a tothom.

Dissabte 14
- a les 11 del matí, a la pista
Futbol infantil
- a les 5 de la tarda a la pista
Futbol. Partits improvisats.
- De 5  7 de la tarda 
Concurs de pastissos dolços i 
salats
- a les 7 de la tarda
Berenar per a tothom.
- a 2/4 de 10 del vespre
Sopar de festa Major.
- a 2/4 de 12 de la nit
Kareoke amenitzat per la in-
creïble i famosa Dolors Deu-
lofeu.

Diumenge 15
- D’11 a 2 del migdia
Fira d’emprenedors organit-
zada per la Cooperativa Reci-
Grup de l’Escola de Maians.
- a les 12 del migdia
Missa amb repartiment de ra-
mets de flors. Cantada per la 
coral Flor de Boix.
- a les 6 de la tarda
Taller de danses d’arreu del 
món amb la Marga i l’Elisabet 
de Sant Pere.

Dilluns 16
- a les 12 del migdia
Visita a la granja de cargols de 
Cal Jep
- a les 6 de la tarda
Castellfollit guanya el Dakar 
2016.
Imatges comentades per Moi 
Torrallardona, que ha guanyat 
el Dakar per primer cop.

Cap de setmana de Festa 
Major a Maians

ÒDENA / LA VEU 

D es d’Òdena s’ha vist 
oportú la conveni-
ència de tenir una  

Agrupació de Voluntaris de 
Protecció Civil que canalitzi el 
voluntariat davant situacions 
d’emergència, com per exem-
ple un incendi forestal com el 
que vàrem tenir l’estiu passat 
o altres situacions d’emergèn-
cia. És per això que s’ha iniciat 
una campanya de recerca de 
voluntaris que vulguin dedi-
car una mica del seu temps 
lliure a col·laborar en funci-

ons de prevenció i seguretat. 
Si esteu interessats i voleu 
prestar una mica de temps al 
voluntariat i sou majors de 18 
anys, podeu formar part de 
l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil que s’està in-
tentant constituir. 
Per formar part podeu infor-
mar-vos directament als te-
lèfons de Protecció Civil: 667 
74 99 52, de la Policia Local 
d’Òdena: 93 801 70 75 o al de 
l’Ajuntament d’Òdena: 93 801 
74 34. Hi ha també un correu 
electrònic que és: odena.pro-
tecciocivil@odena.cat  

Vols ser voluntari de 
protecció civil a Òdena?
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MONTBUI / LA VEU 

M ontbui és un muni-
cipi amb un extens 
terme municipal. 

La conservació dels camins 
rurals és una de les partides 
destacades del pressupost mu-
nicipal pel que fa a l’àmbit de 
manteniment. Una de les pri-
oritats del govern municipal 
durant aquest mandat és tre-
ballar per aconseguir la máxi-
ma implicació dels propietaris 
–principals beneficiaris de l’ús 
d’aquests camins- per tal de 
millorar l’estat de conservació 
d’aquests vials. 
En aquest sentit, cal destacar 
que durant els darrers dies 
s’han dut a terme diferents 
treballs de millora del camí 
del Saió a Can Perotet. Com 
explica Josep Lechuga, regi-
dor responsable d’Optimit-
zació i Desenvolupament de 
l’Ajuntament de Montbui “és 
un bon exemple de col·labo-
ració entre l’Ajuntament i 
un propietari privat. Des de 

l’Ajuntament hem posat 20 
tones de grava per millorar 
aquest camí, i en aquest cas 
un propietari ha passat el 
tractor i una màquina apla-
nadora per condicionar-lo”. 
També des de l’Ajuntament 
de Montbui, l’alcalde Teo 
Romero remarca que “des 
de l’Ajuntament sempre tre-
ballem i vetllem pel millor 
estat posible dels principals 
camins del nostre terme mu-
nicipi. També tenim clar que  

La recuperació de camins, un 
exemple de col·laboració entre veïns i 
l’administració, a Montbui

volem continuar col·laborant 
amb els propietaris en la me-
sura del possible per poder 
aconseguir un millor estat 
dels camins del nostre ter-
me municipal  –i que sovint 
estan sotmesos als efectes de 
l’erosió del terreny-. Tenim 
clar que la via de la col·labo-
ració públic-privat és positi-
va, i obrim aquesta opció a 
aquells propietaris que vul-
guin arranjar els camins més 
propers”.      

MONTBUI / LA VEU 

A quest cap de setmana 
es durà a terme la Fes-
ta Major de La Tossa, 

l’Aplec del Roser. Les activi-
tats començaran dissabte a 
partir de les 9 del vespre amb 
la celebració de la Festa de la 
Pentecosta, al cim de La Tossa.
I diumenge a partir de dos 
quarts de 10 del matí s’orga-
nitzarà una Arengadada al Pla 
del Castell, amb la col·labo-
ració de l’Associació de Ve-
ïns La Margarida. A un quart 
d’onze es farà una Ballada de 
Sardanes i dos quarts de 12 
es duran a terme diferents 
sortejos. A tres quarts de 12 
del matí, repic de campanes i 
tot seguit es durà a terme un 
breu “Concert amb la Coral 
Capella de Música La Tossa”. 
A les 12 del migdia s’oficiarà 
la tradicional Missa a l’ermita 
de La Tossa, amenitzada mu-
sicalment per la Capella de 
Música de La Tossa. En fina-
litzar l’ofici, repartiment de 
roses i aigua de roses amb les 
Almorratxes.
Durant tot el matí es podrá 

veure a la Sala d’Exposicions 
del Refugi diferents obres de 
Pepa Busqué i Encarna R. 
Cuerva. Clourà la matinal 
amb una Ballada dels Gegants 
de La Tossa amb els Timba-
lers i Grallers de Montbui. 
Cal destacar que l’accés en ve-
hicle particular fins a La Tos-
sa estarà molt limitat i que 
per garantir l’arribada dels 
visitants a aquesta jornada 
festiva s’habilitarà un servei 
d’autobusos llançadora, des 
de les 8.45 del matí i fins les 

Aquest diumenge, Aplec del Roser
a la Tossa de Montbui

2 de la tarda. Hi haurà sorti-
des des del Passeig d’Espanya 
(Nucli Urbà) i des de la Plaça 
de la Sort (Nucli Antic).
L’Aplec del Roser de La Tos-
sa de Montbui és organitzat 
per la Fundació La Tossa de 
Montbui, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de 
Montbui (formen conjunta-
ment el Consorci La Tossa). 
L’activitat també té el suport 
del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya.         

MONTBUI / LA VEU 

Avui divendres a partir de les 9 
del vespre tindrà lloc a la Sala 
de Petit Format Mont-Àgora 
una xerrada sobre “Supervi-
vència Extrema”, organitzada 
pel Bar-Cafeteria Mont-Àgo-
ra. La xerrada, gratuïta, per-
metrà conèixer més sobre 
aquest vilanoví que és expert 

Xerrada de Carlos Vico 
sobre “Supervivència 
extrema” a Mont-Àgora

en supervivència al límit, i que 
experimenta amb la natura 
extrema com a part de la seva 
feina. Vico va crear l’empresa 
Survival Xtreme, on impar-
teix cursos a professionals 
com bombers o cooperants, 
i també a persones que volen 
aprendre a enfrontar-se a en-
torns estressants o de molta 
exigència física i mental. 

MONTBUI / LA VEU 

D issabte passat una 
vintena de voluntaris 
van prendre part a 

l’activitat de recollida de resi-
dus “Let’s Clean Up Europe”, 
una proposta que es celebra a 
tot Europa i que té com a ob-
jectiu recollir el màxim volum 
d’escombraries que malmeten 
el medi ambient. A Montbui 
la jornada es va centrar a re-
collir aquelles deixalles aboca-
des en el marge montbuienc 
del riu Anoia, en concret en 
el tram comprès entre el pont 
de Vista Alegre i el pont gran. 
Una vintena de voluntaris, en-
tre ells un nombròs grup d’es-
tudiants de l’Institut Montbui, 
van treballar intensament du-
rant dues hores per localitzar 

aquelles deixalles impròpies 
(gomes, fustes, electrodomès-
tics vells, productes de barra-
ca, estris vells, plàstics, enva-
sos…). En total, dues tones de 
residus es van poder recollir 
en una tasca molt important 
de tots aquells que hi van col-
laborar. 
Un cop finalitzada la recollida, 
les deixalles es van portar en 
un camió de la Brigada Muni-
cipal fins a la deixalleria, on es 
va fer la selecció de les deixa-
lles, en una activitat on tam-
bé hi va col·laborar un grup 
d’alumnes de l’Institut.
Cal destacar que diferents re-
gidors de l’equip de govern 
municipal van prendre part 
de forma voluntària en aques-
ta activitat, on també hi va ser 
l’alcalde Teo Romero.  

Recollides dues tones 
de residus  a la jornada 
“Let’s clean up Europe”

Fins el divendres 21 de maig 
es podrà visitar a la Biblio-
teca Mont-Àgora l’exposició 
“Convenció de bruixes”, ins-
pirada en les bruixes del con-
te de l’escriptor Roald Dahl. 

A l’exposició es podran veure 
dues bruixes fetes pels alum-
nes de l’escola Antoni Gau-
dí i una altra realitzada pels 
alumnes de l’escola Garcia 
Lorca.

Exposició “Convenció de bruixes” a la 
Biblioteca Mont-Àgora 
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al carrer Calaf, 2  d’Igualada .                                       fotomagic.igualada@gmail.com

TALLERS DE DIBUIX IL.LUSTRAT

informa’t
     al
660.762.142

www.3x3disseny.com

PIERA / LA VEU 

E ls representants del pu-
billatge d’arreu de Ca-
talunya van assistir a la 

tradicional trobada al Mones-
tir de Montserrat, on després 
de la missa conventual, els 
va rebre el Pare Prior dedi-
cant-los unes paraules d’agra-
ïment per la bona tasca i feina 
feta en el transcurs dels anys 
com a ambaixadors de les tra-
dicions catalanes. Aquest any 
cent trenta-set joves, d’entre 

ells el Pubillatge de Piera, va-
ren omplir la Basílica.
La pubilla de Catalunya, Mar-
ta Serran i Grauvilardell, va 
fer la presentació de l’Entitat i 
va llegir un manifest a l’Altar 
de la Basílica; després el pubi-
llatge de Títol Nacional  va fer 
una ofrena a l’abadia.
Dies després es va anar a la 
Proclamació de Balsareny i la 
d’Òdena,  aquesta l’1 de maig. 
També varen assistir a la missa 
del Sant Crist el dia 28 i li va-
ren fer ofrena d’unes flors.

Activitats del pubillatge 
pierenc

PIERA / LA VEU 

E l Pla Educatiu d’En-
torn de Piera torna a 
engegar el projecte de 

reforç escolar d’estiu als cen-
tres de secundària públics del 
municipi. Per aquest motiu 
busca voluntariat amb for-
mació acadèmica (nivell mí-
nim cursant batxillerat o ci-
cles formatius).
L’objectiu és crear un grup de 
reforç escolar per a nois i no-
ies que començaran 1r d’ESO 
i que no hagin assolit totes 
les competències en àrees 
instrumentals. Aquest treball 
permetrà als nous alumnes 
de secundària afrontar el curs 
amb més garanties d’èxit. Es 
tracta d’un projecte conso-
lidat gràcies a la implica-
ció dels voluntaris, famílies, 
alumnes i centres educatius.
Es vol captar la col·laboració 

de professorat jubilat, perso-
nes qualificades amb temps 
disponible o d’estudiants de 
batxillerat, cicles formatius 
o estudis superiors perquè 
dediquin una estona a tu-
toritzar i fer seguiment dels 
deures d’estiu d’aquest grup 
d’estudiants. El reforç es re-
alitzarà entre finals de juny i 

Voluntaris de reforç escolar per 
a l’estiu a Piera

mitjans de juliol, entre 4 i 6 
hores a la setmana.
Les persones interessades a 
col·laborar poden trucar al 
93 776 00 76, enviar un cor-
reu electrònic a pieraedu-
ca@ajpiera.cat o posar-se en 
contacte amb qualsevol dels 
centres educatius públics del 
municipi.

PIERA / LA VEU 

E l teatre Foment va aco-
llir un concert del Kill 
Drake en suport als pro-

jectes que Dispiera duu a terme 
en favor dels infants i els joves 
amb discapacitat intel·lectual.
El grup pierenc Kill Drake, amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Piera, va oferir aquest concert la 
nit del dissabte. En un ambient 
molt acollidor, amb taules i es-
pelmes a la platea, el concert va 
incloure un repertori de temes 
melòdics en una primera part, 
i un recull de temes més balla-
bles de rock i funky a la segona 

part, que fa finalitzar passada la 
mitjanit.
La recaptació de les entrades 
es van destinar íntegrament a 

El Foment va acollir un concert per a 
Dispiera

l’entitat i als projectes que porta 
a terme en favor dels infants i 
joves discapacitats de la nostra 
Vila i les seves famílies.

PIERA / LA VEU 

L a Marta Castells (Ma-
taró, 1973) professora 
de cuina natural i sa-

ludable presentarà Vegana i 
catalana: la cuina catalana de 
tota la vida sense ingredients 
d’origen animal. 
Una revisió del receptari tra-
dicional català que ha adap-
tat, d’una manera senzilla i 
imaginativa, a una dieta ve-
gana, de manera que a que 
aquestes receptes ens remetin, 
per la vista i pel gust, a la cui-
na de l’àvia. 
En la memòria gustativa de la 
nostra infantesa hi ha el record 

dels deliciosos canelons grati-
nats dels dies de festa, de les 
incomparables croquetes de 
carn d’olla i de les postres de 
flam o mel i mató. Però si hem 
triat dur una alimentació ve-
getariana (sense carn ni peix) 
o vegana (sense cap ingredient 
d’origen animal), haurem de 
deixar enrere per sempre més 
aquests plats fabulosos? 
L’acte serà presentat pel pi-
erenc Jordi Costa Figueras, 
entusiasta de la cuina vegana 
i emprenedor online, i es durà 
a terme el dijous 19 de maig a 
les 19h dins el cicle 7 d’experi-
ències. L’activitat és d’accés 
lliure i gratuït. 

La cuina vegana amb 
Marta Castells a la 
Biblioteca

PIERA / LA VEU 

Aquest diumenge, a par-
tir de les 9 h, se celebra una 
nova edició de la Cursa dels 
Covards, un esdeveniment 
esportiu que transcorre per 
un paratge natural únic i es-
pectacular i que ofereix dues 

modalitats de participació: la 
cursa, de 17,6 km de distàn-
cia, i la caminada, de 9,90 km 
de recorregut. 
Amb obsequis per als parti-
cipants. Més info awww.elbe-
dorc.com/cursacovards. Preu: 
13 euros (cursa) i 13 euros 
(caminada).

Diumenge, Cursa dels 
Covards
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MASQUEFA / LA VEU 

I guana ha connectat la pri-
mera empresa del polígon 
La Pedrosa de Masquefa 

a la xarxa de fibra òptica que 
l’operador de telecomunicaci-
ons de l’Anoia està desplegant 
al municipi. Es tracta de l’em-
presa ElectroAD dedicada a la 
fabricació de bombes de pres-
sió i de diafragma i que comp-
ten amb punts de distribució 
i comercialització arreu del 
món. Per donar la benvinguda 
a ElectroAD al món de la fibra 
òptica l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete i el responsa-
ble d’Iguana a Masquefa, Da-
vid Oller, han visitat l’empresa 
per copsar, de primera mà, les 
millores que els ha suposat 
una connexió a Internet de 
qualitat.
Per l’alcalde de Masquefa, Xa-
vier Boquete, les grans opera-
dores “no pensen en el teixit 
productiu que necessita unes 
infraestructures que li són vi-
tals i són només les empreses 
locals, arrelades al territori, 
que s’adapten a les necessitats 
i les que acaben aportant so-
lucions”. “És per això que els 
ajuntaments hem de donar 

suport a aquestes empreses 
com és el cas d’Iguana, amb 
qui ja vam signar una conveni 
de col·laboració que ens bene-
ficia a tots i sobretot, al teixit 
productiu”.  L’alcalde també 
ha destacat el tracte de proxi-
mitat que ofereix Iguana.
Per la seva banda, David Oller, 
soci fundador d’Iguana, as-
segura que “estan contents i 
orgullosos d’ajudar a les em-
preses de la zona a ser més 
competitives en el terreny de 
les telecomunicacions”. Oller 
també ha destacat les man-
cances que tenia en matèria 
de telecomunicacions el polí-

Iguana connecta a la xarxa de fibra 
òptica la primera empresa del 
polígon La Pedrosa a Masquefa

gon de Masquefa i que, amb 
el desplegament de fibra òp-
tica d’Iguana, comencen a 
resoldre’s. Els responsables de 
l’empresa s’han mostra “molt 
contents” amb les presentaci-
ons de la fibra i han assegurat 
que han notat ja un canvi im-
portant.
Iguana ja té bona la xarxa de 
fibra òptica pròpia desplegada 
al nucli urbà i ja hi ha particu-
lars i negocis de la zona con-
nectats.  També té desplegada 
la fibra òptica al polígon La 
Pedrosa i hi ha diverses em-
preses interessades i en procés 
de tramitar l’alta i la connexió. 

MASQUEFA / LA VEU 

El projecte de “Punts d’Infor-
mació Turística”, a la comarca 
de l’Anoia, va néixer l’any pas-
sat com a projecte pilot a la 
comarca, implantat per la Di-
putació de Barcelona i coordi-
nat entre el Consell Comarcal 
de l’Anoia i la Diputació.
L’objectiu és dotar als establi-
ments i llocs turístics d’infor-

mació sobre els recursos que 
hi ha a la nostra comarca. En 
aquest sentit es van fer sessi-
ons de treball per elaborar un 
manual amb tots els recursos 
i serveis que poden interessar 
als diferents municipis, i oferir 
aquesta informació als visi-
tants i als turistes. 
A Masquefa, el CRARC ha 
estat acreditat com un Punt 
d’Informació Turística.

El CRARC,  acreditat 
com a punt d’informa-
ció turística a l’Anoia

MASQUEFA / LA VEU 

El proper diumenge, dins 
del marc de la Festa Ma-
jor Petita de Sant Isidre, 

se celebrarà per primera ve-
gada el Primavera Shopping 
Masquefa.  Aquest nou esdeve-
niment ha estat organitzat con-
juntament per l’Ajuntament 
de Masquefa i l’Associació de 
comerciats ‘Masquefa Comerç’.
Els comerços i la restauració 
local, decorats de primavera, 
estaran oberts des de les 11 h 
fins a les 20 h amb interessants 
ofertes i promocions que faran 
del Primavera Shopping una 
jornada comercial molt atrac-
tiva. Podreu trobar tota la in-
formació ampliada referent al 
comerç  a la pàgina de Facebo-
ok del CTC.
Per dinamitzar els principals 
eixos comercials (Carrer Ma-

jor, Plaça de l’Anoia i Av. Ca-
talunya) la nostra vila lluirà 
deu espectaculars racons amb 
encant. Estaran decorats amb 
flors i diversos elements que 
permetran experimentar un 
recorregut en què els sentits 
de la vista i l’olfacte s’aguditza-
ran al descobrir aquests racons  
primaverals.
Tant al matí com a la tarda hi 
hauran continues activitats per 
engrescar grans i petits a sortir 
al carrer: caramelles, exposici-
ons de diferents artistes locals, 
inflables, ofrena floral a Sant 
Isidre, contacontes, concerts, 
xocolatada i actuacions musi-
cals en directe.
No dubteu en saludar i fer-vos 
fotos amb  la Peppa Pig, l’Elsa 
de Frozen i el Chase de Patrulla 
Canina, que durant tot el dia 
voltaran per tota la zona co-
mercial.

Primavera Shopping 
Masquefa, la nova fira 
del comerç local

MASQUEFA / LA VEU 

A quest divendres, 13 
de maig, Masquefa 
gaudirà de la visita 

del cap de llista d’Esquerra 
Republicana a les eleccions 
estatals del 26 de juny, Ga-
briel Rufián, en el marc de 
les festes de Sant Isidre. 
Així, Rufián oferirà una xer-
rada als Jardins del CTC, 
al Recinte Rogelio Rojo de 
Masquefa, a les 19.30h del 
divendres, oberta a tothom 

qui vulgui assistir-hi. A con-
tinuació, i en el marc de les 
festes de Sant Isidre, el cap de 
llista republicà participarà 
dels actes de la Festa Major 
Petita masquefina, assistint 
al tradicional Sopar de Faves 
que tindrà lloc a la plaça de 
l’Estació. 
Rufián parlarà de l’actuali-
tat política a l’estat, amb les 
eleccions del 26 de juny a 
l’horitzó, en què tornarà a 
ser el cap de llista d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 

Gabriel Rufián serà avui 
divendres a les festes de 
Sant Isidre de Masquefa

Dins la programació i actes de 
la Festa de Sant Isidre, aquest 
diumenge,  hi haurà el concert 
de Neus Mar que presentarà 
‘Aigua de Flors’. Es farà a la Sala 
Polivalent a partir de les 18 h.

Neus Mar
És una veu reconeguda en el 
món de l’havanera i la cançó, 
on ha destacat per una sono-
ritat plena de matisos, clara i 
transparent. Aprofitant la seva 
versatilitat ens
presenta un repertori variat, tot 
plegat embolcallat amb sono-
ritats, instrumentacions i una 
perspectiva particular en la in-
terpretació. Destaquen les seves 
actuacions al Festival de Cap 
Roig el 2013 i la Cantada d’Ha-
vaneres de Calella de Palafrugell 
el 2015. L’acompanyen Emilio 
Sánchez a la guitarra, Floren-
ci Trullàs al violí, Ivó Oller a la 
trompeta, Pep Rius al contra-
baix i Toni Gadea a la percussió.

Diumenge, concert 
de Neus Mar al 
‘Masquefa sona bé’
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

Després de l’èxit de la 
Fira de la Garlanda 
i del primer concurs 

popular de garlandes del pas-
sat diumenge, Vallbona se-
gueix vestida de festa i encara 
el seu cap de setmana més in-
tens. Des de divendres i fins 
dimarts, més d’una vintena 
d’activitats protagonitza-
ran un programa d’activitats 
pensat per a tots els públics.
Cal destacar la Trobada Naci-
onal de Falcons que aplegarà 
a més de 700 falconers d’ar-
reu de Catalunya a Vallbona 
d’Anoia i que es podrà gaudir 
el dissabte 14 de maig a les 17 
hores a la Zona Esportiva de 
Vallbona. Hi participaran els 
Falcons de Vilafranca del Pe-
nedès, els Falcons de Piera, els 
Falcons de Castellcir, els Fal-
cons de Llorenç del Penedès, 
els Falcons de Capellades, els 
Falcons de Barcelona, els Fal-

cons de Vilanova i la Geltrú, 
els Falcons de Malla, els Fal-
cons del Riberal, els Falcons 
de Vilanova d’Espoia i la co-
lla amfitriona, els Falcons de 
Vallbona d’Anoia.
Dissabte, després del corre-
foc, també es durà a terme el 
concert amb Miquel del Roig 
i Ebri Knight i el punxa discos 
Partyzan tancarà la vetllada.
Altres activitats que se du-
ran a terme durant aquests 
dies a Vallbona són un taller 
i exhibició de grafits, l’expo-
sició Roser 2016, l’especta-
cle d’humor amb David Sas, 
Mou el cos amb Vanessa Iri-
garay, animació infantil amb 
en Murri, una caminada po-
pular, el campionat local de 
botxes, l’espectacle infantil 
“Gresca Fresca” amb Depar-
randa, un partit de futbol 
entre el CF Vallbona i els 
Vallbona Legends, una xoco-
latada o teatre amb el Grup 
Teatral Jaume Calveras que 

representaran l’obra “RIP”.

Dilluns de tradició
El dilluns, que a més enguany 
coincideix amb un dia fes-
tiu arreu del país, es duran a 
terme els actes més tradicio-
nals de les Festes del Roser de 
Vallbona d’Anoia. Es tracta 
de la missa concelebrada, la 
processó, el llevant de tau-
la i el tradicional treure ball. 

Les Roseres i els Pabordes 
entrants són Alba Gabarró 
Ollé i Nil Sabater Campoy i 
Selene Canti Masagué i Ori-
ol Castells Blasco, que prenen 
el relleu a Emma Pont Vera i 
Guim Gil Vilamajó i a Laura 
Llopis Borràs i Òscar Labraña 
Francesch. Per la seva banda, 
les administradores d’aquest 
2016 són Antonia Juan Ruiz, 
representada per Montserrat 

La Trobada Nacional de Falcons, plat fort de les Festes 
del Roser de Vallbona d’Anoia

Pregonas Barceló i Begoña 
Negueruela Caro que agafen 
les regnes de la mà de Mercè 
Junyent Mussons i Roser Sau-
mell Vallès. Pel que fa a la tas-
ca de mestre de cerimònies, la 
responsabilitat recau en Santi 
Masqmiquel Pallarès.
El dia del Roser és el de festa 
grossa a Vallbona d’Anoia i se 
celebra el dilluns de Pasqua 
Granada. Hi ha referències 
documentals que apunten 
que la devoció al Roser de 
Vallbona és anterior a l’any 
1570; i el Ball de la Garlan-
da és el resultat dels arranja-
ments, tant a nivell musical 
com coreogràfic dels músic 
Miquel Armengol i Josep M. 
Castells que van fer-ne una 
revisió als anys cinquanta i 
setanta i van documentar-lo. 
La música serà interpretada 
per la Cobla-Orquestra Costa 
Brava que també interpreta-
rà la ballada de sardanes i el 
concert i ball de gala. 

Més d’una vintena d’activitats conformaran el programa d’actes de la festivitat declarada Patrimoni Festiu de Catalunya 
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Aplec del Roser 
a la Tossa,  anys 40

A
quest cap de setmana torna a fer-se l’Aplec del Roser, 
a la Tossa de Montbui. L’ermita i el seu entorn acullen 
aquesta trobada popular des de fa moltes dècades. A la 
fotografia, exposada al Museu del Castell de la Tossa, 

podem veure l’Aplec durant els anys 40, en plena postguerra, i, de 
passada, observar com era la Tossa en aquella època. Observin el 
cementiri, avui inexistent en aquell indret concret, així com un dels 
laterals de l’ermita, i la torre del campanar. 
Museu de la Tossa de Montbui.  
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DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
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Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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ES BUSCA ASSESSOR/A 
COMERCIAL
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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 
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Amb vehicle inclòs
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CARME / LA VEU 

A quest diumenge 8 de 
maig Carme celebrà 
la dinovena edició de 

Fira Verd al carrer Sant Jordi, 
i per novè any consecutiu els 
carrers del nucli antic del poble 
s’ompliren de gent per recórrer 
els diferents espais temàtics: Ar-
tesania, Antics oficis, Alimenta-
ció, Gent de Carme i Activitats 
Infantils. 
Enguany s’obrí un espai nou al 
C/ Font Frigola on s’ubicaren 
els Tallers: Prodema, Associació 
de Defensa del Medi Ambient, 
feia captura d’invertebrats dins 
de riera per fer les analítiques 
de l’aigua i comprovar com 
des de fa vuit anys la qualitat 
d’aquesta ha arribat a ser òpti-
ma; membres de la Societat Ca-
talana d’Anellament Científic 
mostrava com es cataloguen i 
s’anellen ocells; demostracions 
d’Art amb motoserra, taller de 
caixes niu, taller de destil·lació 
per essències i aigües florals....
Al pati de missa s’habilitaren 
espais per a la quitxalla: tallers 
de manualitats, jocs dinàmics, 

maquillatge infantil....
Al llarg de la jornada s’obriren 
les portes de l’Escorxador, nou 
centre d’interpretació del poble. 
La gent va poder visionar per 
primera vegada la rehabilitació 
d’aquest equipament i conegue-
ren la importància dels paraires 
de Carme, mestres dels draps 
i la llana que van fer en el seu 
dia que el poble arribés a 1.300 
habitants. A les 11 del matí s’hi 
congregaren aquelles persones 
interessades en la xerrada sobre 
els insecticides botànics.
Enguany, tots els balcons del 
nucli antic estaven engalanats 
amb paraigües que semblaven 
margarides, segons disseny de 
la Pilar Gil, pintats gràcies a la 
col·laboració de l’escola Serra 
de Collbàs i de les senyores del 
taller de pintura. A la riera tor-
naren a aparèixer paraigües que 
semblaven rams de flors, acom-
panyats d’una barca cedida per 
l’Ajuntament de Capellades 
plena de flors. Detalls diferents 
que fan que Fira Verd es renovi 
cada any. 
A les 12 del migdia i amb la pre-
sència de la diputada del Par-
lament de Catalunya Sra. Alba 
Vergés es va tallar la cinta, com 
a acte simbòlic d’inauguració 

La comarca respon a la crida de FiraVerd malgrat el plugim

CARME / LA VEU 

P er cinquè any consecu-
tiu les persones propi-
etàries de tractors i els 

seus remolcs, i també de ciclo-
motors, de quads i d’excava-
dores, van poder passar la ITV 
a Carme. 
El divendres 6 de maig de 9 a 
1 del matí a l’espai del carrer 
Sant Jordi més d’una trenta 
de vehicles agrícoles i d’altres 
van passar la ITV, gràcies a la 
col·laboració i a la bona en-
tesa amb Acplus, empresa que 
desplaça la seva estació mòbil 
agrícola a Carme. Això signi-
fica un estalvi important de 
temps, ja que els propietaris 
no tenen que desplaçar la seva 
maquinària a poblacions veï-
nes. Els que ja l’havien realit-

zada a Carme, van rebre avís 
per correu als seus domicilis 
habituals; la resta s’apuntaren 
directament a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Carme agra-
eix la resposta dels propietaris 
de vehicles agrícoles i la bona 
feina de l’empresa Acplus.

ITV de vehicles agrícoles a Carme

de Fira Verd, la qual ja estava en 
funcionament des de les 10 del 
matí. Es feu un recorregut per 
tot l’espai, visitant i fent tertúlia 
amb els diferents paradistes.
Des de l’Ajuntament de Carme 
es valora molt positivament el 
transcurs de la jornada, ja que 

la gent de casa va col·laborar 
una vegada més participant de 
la festa. Cal agrair doncs aques-
ta participació de la gent del po-
ble i la vinguda de totes aquelles 
persones de fora del poble, a 
les quals ja les emplacem per la 
propera edició de Fira Verd.

Gràcies a tothom per la seva 
presència a Carme i fins l’any 
vinent en que Fira Verd com-
plirà 20 anys. Enguany les jar-
dineres del poble s’han renovat 
i per celebrar el 20e`aniversari 
s’enjardinaran diverses zones 
del poble. Tot un repte!
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STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

A quest cap de setma-
na Santa Coloma de 
Queralt celebra el 

VIII Mercat d’Època. Som ter-
ra de patrimoni. 
Des de l’Ajuntament s’han 
preparat un seguit d’actes i ac-
tivitats que duraran tot el cap 
de setmana i que tot seguit re-
latem. Per altra banda durant 
aquests dies hi haurà portes 
obertes al castell, a l’església 
parroquial i a Santa Magdale-
na i es podrà gaudir durant 
dissabte i diumenge de la  Fira 
de productes artesans ubicada 
a la plaça de la vila durant la 
qual es farà la Mostra d’ela-
boració de romesco colomí i 
es podran comprar productes 
autòctons: embotits, format-
ges, melmelades, mel, oli i el 
safrà de Santa Coloma.

Transermites 2016
Diumenge tindrà lloc la Ruta 
de les ermites Transermites, 
en què es visitaran les ermites 
de Bell-lloc, Figuerola, Sant 
Gallard, Ferriols, capelleta i 

Santa Magdalena. La sortida 
començarà a les 8 del matí des 
del peu del campanar

Programa d’actes

Dissabte 14
-FESTA DE SANT ISIDRE des 
de les 9 del matí a la Coperal.
- VERMUT ACÚSTIC ”Festi-
val Maig” de les 12 a les 2 del 
migdia a la plaça Major.
- ESPECTACLE INFANTIL 
“Dançons” per Carles Cube-
res, a les 6 de la tarda, al Pati 
del Castell.
- PA AMB VI I SUCRE, a la 
tarda a la plaça Major.
- PRESENTACIÓ DEL PRO-
JECTE “CUINA DEL FRAN-
COLÍ” (Associació d’Em-
presaris d’Hostaleria de la 
Conca de Barberà) a 2/4 de 7 
de la tarda, a la sala de la Torre 
del castell.
- SARDANES, Cobla Jovení-
vola d’Agramunt, a les 7 de la 
tarda, a la plaça Major.
- NIT DE MÚSICA, Dj Nitro, 
Kanda, Te Jodes y Bailas, Àlex 
Gassol, nit de 12 a 4 al Casal.

Diumenge, 15
- TROBADA DE PUNTAI-
RES, matí, a la plaça de l’Es-
glésia.
- ESMORZAR POPULAR, 
matí.
- CONTES “El gran llibre 
de les històries imaginades” 
(Fundació Antigues Caixes 

Santa Coloma de Queralt celebra el Mercat d’època

Catalanes/BBVA) a les 12 del 
migdia a la Sala Merlets del 
castell.
- ESBART ALT GAIÀ I GRA-
LLERS DE SANTA COLOMA,
a la 1 des del Pati del Castell a 
la plaça Major.
- DINAR popular a la plaça de 
l’Església. (12 euros esmorzar 

inclòs) (sopa de congre + porc 
sencer a la brasa + postres)
- MÚSICA i GLOSSA amb 
Marcel Caselles i convidats, a 
les 4 de la tarda a la plaça de 
l’Església.
- BALL de tarda a l’Estrella 
amb Mambo Club.

ALTRES:
- EXPOSICIÓ “RITUS” a la 
Sala Gran del castell, de Riaq 
Miuq i Nil Nebot (14, 15, 21 i 
22 de maig).
- EXPOSICIÓ “PECES DEL 
NOSTRE PATRIMONI” a 
la Sala del Comte del castell, 
ACBS.
- EXPOSICIÓ “PUNTAIRES” 
a la Sala dels Arcs del castell 
(del 30 d’abril al 16 maig).
- MOSTRA D’APARADORS 
TROBADA I EXPOSICIÓ de 
motos, cotxes i microcotxes 
clàssics a partir de les 9 del 
matí a la plaça del Portal.
- VISITES GUIADES GRA-
TUÏTES, Sortida davant de 
l’Ajuntament a 2/4 de 6 de 
la tarda dissabte i a 2/4 de 12 
diumenge (teatralitzada).
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CALAF / LA VEU 

A quest any es com-
pleix la 25a edició del 
Desfolca’t, Festival de 

Música Popular i Tradicional 
de Calaf, i per celebrar-ho es 
recuperarà la programació per 
a divendres i diumenge, que 
s’havia reduït al dissabte en les 
darreres edicions. Des de l’as-
sociació promotora del festi-
val, la COMTCASE, s’apunta 
que la dels 25 anys serà una de 
les edicions per recordar: “la 
programació artística estarà 
plena d’apostes que val la pena 
veure i l’accés, com sempre, el 
més popular possible”, explica 
Núria Planell, de l’equip de 
programació del Festival.
Tot i que encara queden al-
guns noms per revelar, grups 
com la Amsterdam Klezmer 
Band o Albert Pla i Diego 
Cortés es perfilen com a caps 

de cartell en una programa-
ció que, com ens tenen acos-
tumats els darrers anys, com-
binarà apostes de caire més 
tradicional amb d’altres més 
innovadores. Aspencat i Joan 
Garriga & Madjid Fahem, per 
exemple, o El Pont d’Arcalís i 
la Cobla dels Sons Essencials, 
ja ens ajuden a intuir l’ampli-
tud d’estils i diversitat musical 
que ens brindarà el festival de 
folk de referència de la Catalu-
nya Central.

Klezmer holandès, Albert 
Pla, i molt més
Després d’haver comen-
çat fa vint anys com un grup 
de músics de carrer tocant 
música tradicional yid-
dish, l’Amsterdam Klez-
mer Band ha evolucionat fins 
a convertir-se en una ban-
da de renom internacional 
amb una reputació d’allò 

Albert Pla inaugurarà el 25è Desfolcat  de Calaf 
el proper 17 de juny

més sòlida, aportant ener-
gia al so del Klezmer sense 
limitar-se per les tradicions i 
abastant els més diversos es-
tils musicals i culturals. Amb 
dilatada trajectòria, els ho-
landesos actuaran a Calaf el 

dissabte 18, un dia després de 
l’espectacle inaugural a càrrec 
d’Albert Pla i Diego Cortés, 
amb un recorregut per les mi-
llors cançons del de Sabadell. 
Comptant amb la complicitat 
del sorprenent i genial gui-

tarrista gitano Diego Cortés, 
Pla té les mans lliures i el cos 
deslligat per a convertir qual-
sevol platea en un escenari on 
teatralitzar les seves cançons 
i aconseguir un espectacle 
d’una poètica inusual devas-
tadora i electritzant.
El Desfolca’t comptarà tam-
bé amb altres activitats com 
tallers i espectacles per a tots 
els públics, sent sens dubte la 
programació musical el prin-
cipal dels seus punts forts, on 
ha destacat en els darrers anys 
com un dels festivals de cita 
obligada per als amants de la 
bona música de l’interior de 
Catalunya. En els propers dies 
es donarà a conèixer la totali-
tat del cartell i els seus horaris 
i preus, per una edició, la dels 
25 anys, que es preveu un gran 
èxit artístic i de públic a la ca-
pital de l’Alta Segarra. 

VECIANA / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament de Veciana 

(Anoia) el Pla Director per la 
restauració del Castell de Se-
gur. El projecte va ser lliurat 
per pel diputat d’Urbanisme i 
Habitatge, Josep Ramon Mut, 
a l’alcalde de Veciana, Jordi 
Servitje Turull. 
El monument, que està decla-
rat Be Cultural d’Interès Naci-
onal BCIN, es troba sobre un 
turó de 806 metres d’altitud, 
el més alt de la zona,  amb vis-
tes que arriben fins el Prepi-
rineu al nord i a la muntanya 
de Montserrat al sud-est.
Els objectius del  Pla son la 
consolidació, restauració i 
conservació de totes les restes 
del castell així com el seu estu-

di fins exhaurir la seva potèn-
cia arqueològica, tot fent com-
patible aquest estudi, amb la 
visita turística del mateix d’un 
forma segura.
El cost del Pla, que ha estat di-
rigit pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Di-
putació de Barcelona, ha estat 
de 21.478 euros.
El castell disposa d’un nucli 
central de 547 m2 amb dues 
torres que defensen l’extrem 
nord occidental , nucli que es 
troba dins d’un recinte peri-
metral de 1.347 m2.
Les primeres referencies al 
castell son del segle X, època 
en que es trobava en terra de 
frontera entre els comtats cris-
tians i el Califat de Còrdova, i 
arriben fins  el seu enderroc 
en plena lluita de les autoritats 
contra el bandolerisme.

Lliurat el Pla director del 
Castell de Segur, a Veciana

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

Amb la finalitat de con-
tinuar estimulant la 
creativitat dels nens i 

nenes de tot Catalunya, i des-
prés de l’èxit de l’edició pre-
cedent a Festivals Literaris i de 
Tradicions i Fires de Llibres, la 
Fundació Antigues Caixes Ca-
talanes i el Grup BBVA (format 
per BBVA i CatalunyaCaixa), 
organitzen la segona edició d’El 
Gran Llibre de les històries ima-
ginades a 10 poblacions d’arreu 
del territori català. Enguany té 
com a temàtica les tradicions: 
sardanes, gegants, bastoners, 
traginers, diables i castellers i 
arribarà a Fires i Festes Tradici-
onals de tot Catalunya.
A partir de les il·lustracions del 
Concurs BBVA de Dibuix Esco-
lar, que convoquen anualment 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i el Grup BBVA, en 
el qual els nens i nenes de pri-
mària d’escoles de tot Catalu-
nya han de crear uns dibuixos a 
partir d’uns contes, neix aquest 
espectacle que combina narra-
ció i creació.
En aquest cas, els nens i nenes 
participen (convidats per una 
fada que portarà el fil con-
ductor) en la creació del Gran 

Llibre. A partir dels dibuixos 
dels escolars guardonats en el 
concurs de dibuix, els infants 
han d’idear i escriure les noves 
històries en El gran llibre de les 
històries imaginades.
L’espectacle tindrà lloc, en-
guany, a Fires i Festes Tradicio-
nals. En total seran 10 espais de 
programació repartits per tota 
la geografia catalana i aquest 
diumenge és el torn de Santa 
Coloma de Queralt, en el marc 
del Mercat d’Època. L’activitat 
serà a les 12 del migdia a la Sala 
Merlets del Castells dels Comtes 
de Sta. Coloma.

“El Gran Llibre de les his-
tòries imaginades” arriba 
a Sta Coloma de Queralt

SANT GUIM / LA VEU 

Dimecres dia 18 de maig a 
les 6 de la tarda, l’AMPA del 
CEIP L’Estel de Sant Guim 
de Freixenet ha organitzat 
una xerrada oberta a tothom 
i gratuïta (amb servei de mo-
nitoratge per als pares que hi 
assisteixin amb els seus fills) 
amb el títol “El paper de les 
emocions en l’aprenentatge 
i el creixement” a càrrec del 
mestre i terapeuta sistèmic 
Carles Parellada. Aquesta xer-
rada vol posar en valor el pa-
per de les emocions en l’apre-
nentatge dels infants de la mà 
d’un dels docents de referèn-
cia en aquest camp.

Xerrada sobre el 
paper de les emo-
cions a l’escola de 
Sant Guim
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Victòria contra el Liceo (4-2) per 
començar somiar en el retorn a la CERS

HOQUEI / DAVID VIA

L ’Igualada aconseguí la 
victòria contra el Liceo 
gràcies a un gran treball 

de tot l’equip arlequinat. Amb 
aquests tres punts els arlequi-
nats pugen fins la sisena plaça 
i, a falta de tres jornades per al 
final, els igualadins tornarien 
a Copa CERS si tot acabés així.
També destacar que l’Igualada 
donava l’últim adéu en aquest 
partit a Josep Maria Bausili, 
president de l’equip igualadí 
durant gran part de la dècada 
dels vuitanta. 
És possible que aquests nois 
mai hagin deixat de ser de 
CERS. El joc disputat per els 
de Ferran López ha millorat 
molt des de la victòria con-
tra el Vendrell a Les Comes fa 
casi un mes, junt amb l’empat 
contra el Vic de fa dues setma-
nes i la contundent victòria de 
l’Igualada aquest cap de set-
mana passat contra un Liceo 
que s’hi jugava el tot per el tot, 
ja que perdre significava que 
el conjunt gallec perdia tota 
esperança d’aconseguir l’OK 
Lliga.
El Liceo no va poder-hi fer res. 
L’Igualada aconseguí fer-se 
amb el control del marcador, 
però patint. Els gallecs varen 
tenir grans ocasions que no 
varen finalitzar gràcies a una 
destacable actuació d’Elagi 
Deitg. Els arlequinats aguan-
taren els contundents atacs 
visitants i crearen les seves 
oportunitats a base de contra-
atacs. 
La primera alegria local arri-
bà gràcies a un penal ocasio-
nat pel Liceo després de cinc 
minuts jugats de partit. Tety 
Vives decidí executar la pena 
màxima, la qual transformà 
en el primer gol de la nit. 
Els gallecs s’espavilaren des-
prés de que el marcador es 
mogués per primer cop. Els 
visitants arribaven contínu-
ament a l’àrea local, però els 
arlequinats varen mostrar-se 
molt sòlids en l’aspecte defen-
siu, fet que mantingué el 1-0 
fins al final de la primera mei-
tat a Les Comes. 
La segona part estigué repleta 
de gols. Ton Baliu multipli-
cà per dos la avantatge en el 
marcador després d’una gran 
combinació de passades amb 
Sergi Pla i Molas. 
Després de la segona diana de 

   PT. pj g e p gf gc
 1. FC Barcelona  71  27  23  2  2  141  58
 2. Coinasa Liceo  59  27  19  2  6  135  74
 3. Club Patí Vic  59  27  18  5  4  108  64
 4. Reus Deportiu  45  27  13  6  8  104  86
 5. Moritz Vendrell  44  27  13  5  9  111  98
 6. Noia Freixenet  38  27  10  8  9  88  99
 7. Igualada Calaf 38  27  12  2  13  80  85
 8. Voltregà  35  27  11  2  14  85  88
 9. Vilafranca  35  26  9  8  9  72  70
 10. Caldes Laser  34  27  10  4  13  70  93
 11. Patín Cerceda  34  27  10  4  13  83  114
 12. ICG Lleida  29  27  8  5  14  75  99
 13. Lloret  29  27  9  2  16  74  103
 14. Shum  24  27  6  6  15  87  105
 15. Enrile Alcoi  19  26  5  4  17  69  103
 16. Calafell 18  27  5  3  19  70  113

OK Lliga
Jornada 27
CE Noia Freixenet - Reus Deportiu  3-3
FC Barcelona Lassa - Club Patí Vic  4-4
Vallès CP Calafell - ICG Lleida  1-1
CP Voltregà - Hockey Cerceda  3-5
Igualada Calaf - Coinasa Liceo HC  4-2
CH Lloret - Enrile PAS Alcoi  6-3
CP Vilafranca - CH Caldes Laser  2-0
Shum Balder - Moritz Vendrell  4-3

Jornada 28 (21 de maig)
Vic-Moritz Vendrell
Liceo-FC Barcelona
Reus Deportiu-Igualada Calaf
ICG Lleida-Noia Freixenet
Enrile Alcoi-Calafell
Caldes Laser-Lloret
Cerceda-Vilafranca
Voltregà-Shum

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

la nit, el partit s’accelerà ja que 
el Liceo, en aquell moment, 
estava fora de la lluita pel tí-
tol de lliga. A falta de dotze 
minuts per al final del partit, 
Jordi Bargalló marcava el pri-
mer per els visitants que posa-
va la por en el cor de jugadors 
i afició igualadina. Dos minuts 
després però el Liceo va come-
tre la desena falta del partit, 

que originà el tercer gol local, 
molt important per aplanar el 
camí cap als tres punts. La por 
però tornà a falta de set mi-
nuts pel final del partit, ja que 
Jordi Bargalló tornà a anotar 
per el conjunt visitant, reta-
llant distàncies en el marcador 
per segon cop en el joc. 
Els cinc minuts finals foren 
claus per el desenllaç del par-

tit. El Liceo obtingué la falta 
directa per acumulació de fal-
tes per part de l’Igualada i, poc 
després, un penal provocat per 
Sergi Pla (a qui li sortí l’espat-
lla en aquesta acció) pogueren 
haver canviat el resultat final 
del partit. Afortunadament 
per als de Ferran López, Elagi 
aturà la falta directa i el tra-
vesser refusà el penal de Jor-

di Bargalló. Per acabar-ho de 
rematar, el mateix Jordi rebé 
una targeta blava a falta d’un 
minut i mig per acabar el par-
tit. L’Igualada aprofità la supe-
rioritat numèrica i Nil Garreta 
va marcar el definitiu 4-2 a 
falta de vint-i-cinc segons pel 
final de l’enfrontament.
Amb aquest sorprenent re-
sultat, l’Igualada guanya per 
segon cop al Liceo en aques-
ta temporada, cosa que no 
es veia en anys. Aquests tres 
punts fan que l’Igualada pugi 
fins a la sisena posició amb 38 
punts, 3 punts per sobre del 
primer equip sense recom-
pensa europea. Aquest cap de 
setmana l’OK Lliga descansa, 
coincidint amb la final four de 
la Lliga Europea a Lisboa.
IHC CALAF GRUP 4 (1/3): 
Equip Inicial: Elagi Deitg, Ro-
ger Bars, Ton Baliu (1 gol) Met 
Molas i Sergi Pla (1 gol) Equip 
suplent: Tety Vives (1 gol), Nil 
Garreta (1 gol), Joan Muntané 
i Àlex Ferrer.
LICEO 2 (0/2): Equip inicial: 
Xavier Malián, Pau Bargalló, 
Jordi Bargalló (2 gols), Ori-
ol Vives i César Carballeira 
Equip suplent: Germán Na-
cevich, Mikel Abeal i Álvaro 
Shehda.
GOLS: Primera part: 1-0 Tety 
Vives (de penal, minut 5:30). 
Segona part: 2-0 Ton Baliu 
(5’), 2-1 Jordi Bargalló (12:30), 
Sergi Pla (de falta directa, 14’), 
3-2 Jordi Bargalló (16:30), 4-2 
Nil Garreta (24:30).
Més info a ihc.blog.cat   

El segon equip de l’Igualada 
Hoquei Club ha ascendit ma-
temàticament de categoria a 
falta de 3 jornades per acabar 
el campionat de lliga. L’equip 
entrenat per David Espinalt 
ha fet una gran campanya 
en la que ha estat la prime-
ra temporada de l’equip filial 
després d’uns anys d’absèn-
cia. El ‘B’ ja havia militat a la 
màxima categoria catalana 

L’Igualada HC B assoleix
l’ascens a Primera Catalana

ara fa uns anys però l’entitat 
hi va renunciar per dedicar-se 
exclusivament la categoria 
sots-23, que desapareixerà al 
final d’aquest any. 
L’Igualada HC ‘B’ és un equip 
format exclusivament per ju-
gadors de la pedrera iguala-
dina. Juvenils o juniors. Els 
jugadors que han tingut op-
cions de formar part d’aquest 
equip són: els porters, Manel 

Del Valle, Basili Solà, Roger 
Madrid, i Carles Ferrer; i els 
jugadors, Ferran Yeste, Ro-
ger Bars, Roger Torra, Víctor 
López, Bern Gabriel, Eudald 
Castells, Guillem Graells, 
Marc Castells, César Vives, 
Miguel Ramos, Jordi Mén-
dez, Roger Cárdenas, Oriol 
Prat, Jesús Priego, Carlos 
Sebastián, Manel Rojas i Ale-
jandro Jaime.

L’IHC organitzarà, aquest estiu, 
el torneig Spirit of Hockey
Els dies 10 i 11 de juny es dis-
putarà al Pavelló de Les Co-
mes d’Igualada, la primera 
edició de l’Spirit of Hockey. 
Es tracta d’un torneig mixt 
d’hoquei patins que es jugarà 
en format de 12 i 24 hores. Els 
equips es dividiran en tres ca-
tegories (mini, maxi i ultra) i 
competiran per cada conjunt 
quatre jugadors i un porter. 
A més, també es podran tenir 

dos jugadors suplents.  
Els equips de categoria mini 
i maxi disputaran els partits 
durant el dissabte 11 de juny, 
en horari diürn. Els de la ca-
tegoria ultra, ho faran des 
del vespre del divendres 10, 
durant 24 hores. Per als ma-
jors de 16 anys hi haurà opció 
d’acampada just davant del 
Pavelló de Les Comes.  
El cost de l’activitat és de 50 

euros per equip i hi haurà pre-
mis per als dos primers classi-
ficats de cada categoria. Tam-
bé per al pitxitxi i el millor 
porter. En aquest link (http://
www.igualadahc.com/spirit) 
trobareu la fulla d’inscripció. 
Per a més informació podeu 
contactar amb l’Igualada Ho-
quei Club al telèfon 93 804 42 
57. 



HANDBOL / TON CASELLAS 

E l passat dissabte a 2/4 
de 9 del vespre es va 
disputar al pavelló de 

Les Comes el partit correspo-
nent a la tornada de l’elimina-
tòria de correcció entre l’Igua-
lada i el Fornells de la Selva. Al 
final, 24-22.
Els de Girona arribaven amb 
una renda de 6 gols aconse-
guida en el partit d’anada a 
casa seva (30-24), per tant, 
venien amb la intenció de tor-
nar a fer un bon partit per tal 
de no especular. En canvi, els 
igualadins venien amb una 
idea molt clara al cap, la re-
muntada, havien de guanyar 
el partit per més de 6 gols per 
endur-se l’eliminatòria. 
L’inici del partit va estar mar-
cat per una baixa anotació 
per part dels dos equips. Això 
va ser degut a un ritme lent i 
trencat que beneficiava als de 
Fornells. Els atacs igualadins 
no acabaven de ser del tot 
bons, males interpretacions 
per part dels jugadors i males 
definicions tot i tenir opcions 
de llançament. Per sort, en 
defensa les coses anaven mi-
llor, fet que els permetia anar 
per davant en el marcador, 
arribats al minut 15 el resul-
tat era de 4 a 2. Va ser a par-
tir d’aquest moment quan el 
partit va començar a tenir una 
mica més de ritme, fins a un 
cert punt, ja que l’arbitratge 
no permetia un ritme ràpid ja 
que les exclusions de 2 minuts 
i els penals eren gairebé cons-
tants en les dues porteries. Ara 
bé, a partir del minut 20, una 
sèrie de canvis en la banque-
ta van permetre als igualadins 
desplegar un joc ràpid i eficaç 
en atac i van saber controlar la 
defensa. Es va arribar al des-
cans amb una renda de 4 gols 
a favor dels igualadins (12-8) 
que els permetia creure en la 
remuntada. 
A la represa l’Igualada va co-
mençar seguint ampliant el 
marcador fins a 5 gols (13-8), 
una diferència que – malaura-
dament - acabaria sent la mà-
xima en tot el partit. A mesura 
que van passar els minuts els 
de Fornells, sense fer mas-
sa soroll, anaven reduint les 
distàncies. Van desenvolupar 
atacs senzills però eficaços que 
els igualadins no eren capaços 
d’aturar. L’atac igualadí anava 
a ratxes, en cap moment van 
agafar una dinàmica clara que 

Victòria insuficient de 
l’Handbol Igualada

permetés acostar-se al repte 
de la remuntada i posar pres-
sió al rival. D’aquesta manera 
anaven passant els minuts, 
cosa que perjudicava als igua-
ladins, i no es veia cap indici 
clar ni real de remuntar. En 
moments que podien fer una 
pas endavant apareixia el por-
ter del Fornells, que va aturar 
fins a 3 penals seguits. També 
va tenir repercussió el rigor 
arbitral que era el mateix a les 
dues àrees, però que perjudi-
cava més clarament als igua-
ladins perquè tallava el ritme 
del partit. Al final del matx, 
l’Igualada va acabar vencent 
però amb una diferència in-
suficient per remuntar l’elimi-
natòria, 24 a 22. 
Victòria sense premi la 
d’aquest dissabte. Ara només 
cal esperar una carambola 
dels equips catalans que llui-
ten per pujar de categoria per 
així poder mantenir la plaça a 
Segona Catalana. Ara mateix 
l’equip no depèn d’ell ma-
teix, tot i que té mes números 
de baixar que de mantenir-se 
l’equip seguirà creient fins al 
final. Quan s’hagin decidit els 
ascensos i descensos ja s’infor-
marà de la situació de l’equip 
igualadí.
Entrenats per José García, van 
jugar: David de la Cerda (3 
a.) i Adrià Senar (11 a.), com 
a porters. Òscar Visa (3), José 
Ramallo, Jordi Vilarrubias, 
José Luís Álvarez (1), Pol Can-
tero (7), Sergi Garcia, Rubén 
Álvarez (1), David Díaz (3), 
Jordi Grado (5), Pere Sendra 
(3) i Roger Calçada.  
Altres partits
SAFA Gavà 29 - 20 CHI infan-
til masc.
Entrenats per Roger Calça-
da, van jugar amb:  Dani, Pol, 
Agustín, Marc M., Eric, Di-
mas, Sergi, Isaac, Edgar, Ar-
nau, Bernat i Biel.
CHI Atlètic aleví mixt  4 – 12 
C.E. Molins de Rei-2015
Dirigits per Nico Orozco, van 
jugar: Oriol Cirera, Ian Que-
raltó, Arnau Albareda, Xavier 
Malpartida, Jan Estévez, Ar-
nau Vargas i Pol Molinero.
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Josep Basols i David Usón 
guanyen el Ral·li Bellpuig

Basols i Usón en el lloc més alt del podi de Bellpuig.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

A mb 36 equips parti-
cipants es va disputar 
pels voltants  de Bell-

puig el ral·li de terra que porta 
el nom de la vila, puntuable 
pel Campionat de Catalunya, 
Open i Focuxtrem.
El ral·li constava de dos trams 
que es disputaven tres vegades 
cadascun. Aquest ral·li urge-
llenc va ser testimoni d’un 
autèntic recital de l’equip de 
Moto Club Igualada format 
per Josep Basols i David Usón 

amb el Fiat Punto Proto que 
van ser els fenomenals ven-
cedors i a més ho van fer amb 
un domini total doncs del to-
tal dels sis trams, en cinc d’ells 
van marcar el millor crono i 
hauria sigut en tots sis, si en 
el primer tram cronometrat 
no haguessin tingut una petita 
sortida que els hi va fer perdre 
uns quants segons.
A l’Open de Catalunya amb 
massiva participació de Ford 
Focus 1.6 que a la vegada 
puntuaven per la Challenge 

Focuxtrem també un equip 
de MCI fou el vencedor, Marc 
Cañellas i Marc Sauleda amb 
Ford Focus a l’igual que Mi-
quel Pons i Marc Que novens.
Igualment a la Focuxtrem hi 
va participar l’equip de MCI, 
Joan Cañiz i Kiku Sabater que 
van abandonar per avaria en 
el Ford Focus. A destacar la 
segona posició a la Focuxtrem 
del lleidatà Pere Rovira copi-
lotat per l’igualadí de MCI 
Carles Planell.

Sort diversa dels equips de pàdel de 
l’Esquaix Igualada

PÀDEL / DAVID JAUME

E ls diferents equips 
Subaru segueixen cre-
mant jornades en les 

diferents lligues federades i 
comarcals.
Lliga federada 1a categoria. 
Victòria 2-1 davant Les More-
res. Miro Campins/Josep Llo-
rach no van tenir problemes 
per resoldre 6-0, 6-1 davant 
Jaume Mallart/Jaume Mallart, 
Isidre Marimón/Bernat Solé 
no van tenir gaire sort i van 
cedir 2-6, 4-6 amb Toni Vall-
daura/Joaquim Secanell però 
finalment Carlos Jiménez/
Albert Homs van decantar el 
partit guanyant Carles Pérez/
Xavi Mercader per 6-1, 7-5.
El segon equip federat cau 
davant el CNI 0-3. Agustí 
Homs/Josep Buron van en-
sopegar 1-6, 2-6 davant Fleix 
Miramunt/Jordi Bornay, tam-
poc Josep Ma Méndez/Llolo 
Chinchilla van estar encertats 

caient amb Dani Vizcarra/
Toni Combalia 3-6, 2-6. Final-
ment tot i la derrota, gran par-
tit de Andy Franco/Jordi Pa-
llarés cedint amb Dani Albiol/
Gabriel Pérez per 4-6, 6-2, 3-6.
Lliga comarcal de veterans. In-
esperada derrota del veterans 
a casa 1-2 davant el CT Piera.
Lluís Fernández/Santi Aizcor-
be van caure 2-6, 3-6 amb la 
parella Albert Pascual/Josep 
Puig, Jordi i Albert Homs van 
empatar guanyant 6-0, 7-5 a 
Xavi Gil/Rafel Costa. En el de-
cisiu ajustada derrota de Pep 
Ferrer/Jaume Grané 3-6, 6-3, 
5-7 amb Carles Vázquez/Nico.
Aquest derrota, deixa ja defi-
nitivament sentenciada la lliga 
comarcal a favor del Tot Pàdel 
de Sant Fruitós.
Lliga PàdelCat de 2a femeni-
na. Líder destacades guanyant 
al CP L’Alzinar. Gran rendi-
ment de l’equip Subaru de 2a 
femení consolidant-se en el 
primer lloc de la taula.

Carla Gassó/Marta Hidalgo 
no van donar opcions gua-
nyant 6-1, 6-0 a Mònica Gon-
zalez/Marta Pérez, Susanna 
Campo/Elia Soriano també 
van estar contundents gua-
nyant per un doble 6-0 a Glo-
ria Fornas/Montse Duran i fi-
nalment Alba Sanou/Antònia 
Pintó tampoc van deixar mar-
ge, guanyant amb autoritat a 
Irene Navarrete/Montse Saez 
per 6-2, 6-0.
Lliga PàdelCat de 3a femeni-
na. Derrota a Can Busqué per 
2-1. Encarna Valdés/Trini Pac-
heco van caure per un doble 
6-2 davant Núria Martínez/P. 
Martos. Montse Santamaria/
Mireia Parramona van empa-
tar a 1 gràcies a una convin-
cent victòria 6-2, 6-1 amb la 
parella Rosa Porta/Rosa Sala, 
però finalment Joanna Bisbal/
Encarna Delgado no van po-
der evitar la derrota amb Car-
la Massans/Olga Puig per 3-6, 
0-6.



VOLEIBOL / LA VEU 

E s nota que estem arri-
bant a final de tempo-
rada, on tot s’apreta i 

això fa que la diversitat de re-
sultats sigui variada. El Sènior 
Masculí va perdre a Manresa 
per 3-1 (25-15/19-25/25-
19/25-19) en el pitjor partit de 
la temporada. El Sènior Feme-
ní va perdre 0-3 amb La Torre 
Claramunt VC (13-25 / 20-25 
/ 22-25). El resultat no reflexa 
el joc delde l’equip Igualadí.
El XP IVC va guanyar 3-0 al 

Recta final de temporada 
per a l’Igualada Vòlei

Resultats de gimnàstica 
estètica i rítmica

Sant Boi VC (25-21/25-19/25-
22). En un altre partit, el XP 
IVC va perdre per 2-3 amb el 
Voleinova A (23-25/16-25/25-
22/25-22/9-15). 
El Júnior Femení va derro-
tar el CV Lloret per 0-3 (11-
25/13-25/22-25), primer par-
tit contra les classificades del 
grup B.  El Júnior Femení B va 
guanyar a la pista del Dolors 
Mallafre per 2-3 (14-25/23-25 
/25-12/25-23/15-17). L’aleví 
va derrotar per 3-1 el Ramon 
Castelltort.
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

D ijous i divendres es 
va celebrar al pave-
lló de la Mar Bella 

de Barcelona el International 
Tournement de Gimnàstica 
Estètica de grup, on el club 
igualadí Aula va estar repre-
sentat pel seu equip júnior, 
que va classificar-se a la II fase 
de copa d’Espanya per dispu-
tar tan important competició 
internacional. Dijous l’equip 
es va veure les cares amb 
equips de Rússia i Finlàndia, 
classificant-se en cinquena 
posició per a la final de diven-
dres. Després de dos minuts i 
mig de força i sincronització, 
l’equip aconseguia finalitzar 
en cinquena posició la gran 
competició realitzada per 
les set gimnastes: Abril Cots, 
Anna i Cèlia Ais, Berta Pons, 
Diana Stösslein, Marta Alonso 
i Judit Cervera. 
L’equip defensarà al club el 
proper cap de setmana a Bo-
adilla del Monte (Madrid),  
al Campionat d’Espanya, on 
onze equips júniors hauran de 
demostrar la seva vàlua.
Diumenge vuit gimnastes de 
l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula, van participar a la final 
del Campionat de Catalunya 
de gimnàstica rítmica. En ca-
tegoria Pre-benjamí nivell 
IV, Arlet Oliva s’alçava com a 
sot-campiona de Catalunya.
En benjamí nivell II, Marc Sal-
vador, va fer el seu millor exer-
cici de la temporada. En ben-
jamí nivell IV, Mar Vàzquez, 
va aconseguir pujar al tercer 
calaix del podi. En categoria 
aleví II, Violeta Aguilera es 
proclamava Campiona de Ca-
talunya. En categoria infantil 
III maces, Lia Vidal va fer un 

magnífic exercici. A la cate-
goria infantil IV corda, Marta 
Alonso Lamas, també va acon-
seguir la màxima puntuació 
proclamant-se Campiona de 
Catalunya. Carla Cervera que 
també competia en aquesta 
categoria. I en categoria júnior 
IV maces, Marta Alonso Mar-
tínez, amb força i expressió, va 
fer un gran exercici.
Pel que fa al San Roque, es van 
classificar en modalitat indi-
vidual i categoria infantil III, 
Aina Pacheco, Irune Munuera 
i Alba Blanco. Totes tres van 
fer un gran paper a la final. 
A destacar la primera posició 
en el podi que va aconseguir 
Irune Munuera.
En modalitat individual tam-
bé classificades Natalia Jime-
nez( infantil II), Gisela Fon-
talba( Junior II) i Anna Diaz( 
Senior II). Gisela es plantava a 

la primera posició i Anna en 
tercera dels podis.
En el torn de conjunts, van 
representar classificant-se per 
la final, el conjunt Benjamí 
I-II format per: Lia Escribano, 
Clara Pérez, Martina Quinta-
na, Blanca Moyes i Julia Bar-
roso; i el conjunt infantil I-II 
format per: Estela Sanchez, 
Iraida Fontalba, Anna Calvo, 
Selena Ibañez i Estela Sanchez. 
A destacar la tercera posició al 
podi del nostre infantil. 
Per part del CE Montbui van 
participar Nuria Rojas amb 
corda, Ana Perez amb corda, 
Mariona Robert, Duna Muñoz 
amb maces, Queralt Mateu 
amb corda, Julia Enrich amb 
corda, Cristina Molina amb 
corda, Ayla Jaen, Zaira Mar-
tinez i Marina Reche. Destacar 
la 3a posicio de l’Ana.

TENNIS / LA VEU 

D el 21 al 29 d’aquest 
mes se celebrarà la 
cinquena edició del 

Torneig Arcadi Manchón, un 
torneig ITF puntuable per la 
classificació general de l’ATP. 
Per aquesta nova edició s’ha 
renovat íntegrament la imat-
ge corporativa, amb una nova 
web i, s’ha elaborat una revis-
ta on s’hi reflecteix la trajectò-
ria de l’esdeveniment des del 
2012 fins a l’actualitat.
Demà dissabte 14 de maig tin-

El 21 de maig comença 
l’Open Arcadi Manchon

drà lloc de 10h a 13h davant 
l’Ajuntament de Montbui i 
de 18h a 21h a la plaça de Cal 
Font la jornada de tennis al 
carrer. Aquesta va dirigida es-
pecialment als més petits de 
la casa. L’acte, d’entrada lliu-
re i gratuïta, començarà a les 
18.00h i tindrà una durada 
aproximada de tres hores.
Tanmateix, la presentació ofi-
cial del torneig tindrà lloc el 
proper dimarts 17 de maig les 
19.00h a les instal·lacions del 
Club Tennis Montbui.

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ



Golejada per afrontar el tram final 
de la lliga per al CF Igualada
FUTBOL / REDACCIÓ

P artit assequible el que 
havia de disputar el 
primer equip aquest 

cap de setmana, ja que es tras-
lladava al camp del Catllar, el 
cuer de la categoria, que fa ja 
setmanes que és equip de Se-
gona Catalana. Els blaus no 
van fallar i van dominar de 
principi a fi el matx golejant 
per 0-7. 
La primera part va estar mar-
cada pel domini exultant de 
pilota per part dels visitants 
i l’ordre defensiu dels locals 
que, gràcies a algunes bones 
intervencions del seu porter, 
van evitar que els blaus inau-
guressin el marcador. I, sor-
prenentment, es va arribar al 
descans amb empat a 0.
A la segona part també es va 
veure un domini aclaparador 
del CFI, davant d’un Catllar 
que començava a sentir el des-
gast físic dels primers 45 mi-
nuts. Nuno aconseguia obrir 
el marcador al 49’, després 
d’un mà a mà contra el porter 
local. Poc després va ser Fran 

   PT. g e p gf gc
1 FC Barcelona 69 22 3 0 101 10
2 Seagull 61 20 1 4 56 25
3 Levante LP 51 15 6 4 75 31
4 L´Estartit 47 15 2 8 60 49
5 Europa  39 12 3 10 40 41
6 Igualada 37 11 4 10 40 40
7 Son Sardina 34 9 7 9 50 55
8 Sant Gabriel 31 8 7 10 41 52
9 RCD Espanyol 30 8 6 11 34 38
10 AEM Lleida 30 8 6 11 42 49
11 Pallejà 28 7 7 11 26 47
12 Cerdanyola  17 4 5 16 31 61
13 Blava La Roca 16 5 1 19 29 67
14 Collerense B 5 1 2 22 9 69

futbol 2A NACIONAL F.

   PT. g e p gf gc
1 Castelldefels 64 20 4 7 65 33
2 Santboià 61 17 10 4 70 25
3 Balaguer 60 18 6 7 52 29
4 Vilanova Geltru 58 17 7 7 61 35
5 Igualada 57 16 9 6 64 34
6 Lleida B 52 15 7 9 56 36
7 Suburense 51 14 9 8 57 44
8 Vista Alegre 50 13 11 7 59 46
9 Jesus y Maria 48 14 6 11 52 37
10 Sant Ildefons 44 13 5 13 63 44
11 Vilaseca 43 11 10 10 33 30
12 Rapitenca 38 11 5 15 48 51
13 Viladecans 36 9 9 13 45 62
14 Terrassa 36 8 12 11 28 46
15 Reddis 29 8 5 18 31 57
16 Amposta 24 7 3 21 43 72
17 Torredembarra 16 3 7 21 32 69
18 El Catllar 3 1 3 27 19 128

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 31
Reddis 3 - 1 Sant Ildefons
Vilanova Geltru 1 - 2 Vista Alegre
Terrassa FC ... 2 - 1 Torredembarra
Amposta 0 - 2 Balaguer
Jesus y Maria 3 - 4 Viladecans
El Catllar 0 - 7 Igualada
Castelldefels 2 - 0 Suburense
Santboià 3 - 0 Rapitenca
Vilaseca 0 - 0 Lleida B

Jornada 32
Torredembarra-Vilanova Geltrú
Viladecans-Balaguer
Vista Alegre-Jesús y Maria
St. Ildefons-Terrassa
Rapitenca-Reddis
Lleida B-Santboià
El Catllar-Amposta
Suburense-Vilaseca
Igualada-Castelldefels                 dia 15, 17 h

Jornada 26 i última 
Blava Roca-Espanyol
Igualada-Cerdanyola          dia 14, 18.30 h
Collerense B-Levante LP
Barcelona-Son Sardina
L’Estartit-Seagull
AEM Lleida-Pallejà
Europa-St. Gabriel

El CFI organitza el I Torneig Ciutat d’Igualada Benjamí Preferent

Les Comes acollirà aquest cap 
de setmana el I Torneig Ciu-
tat d’Igualada en la categoria 
de Benjamí Preferent. El CF 
Igualada organitza per primer 
cop aquest torneig, que con-
centrarà vint equips d’arreu 
de Catalunya, coincidint amb 
el final de lliga en aquesta ca-
tegoria.
Entre els assistents al torneig 
hi haurà els benjamins del 
Barça, La Damm, el Cornellà, 
el Sant Cugat, el Nàstic i el 
Lleida. 
Els participants es distribui-
ran en quatre grups de cinc 
equips cadascú i faran una lli-
gueta entre ells, de la qual en 
sortiran els dos finalistes. El 
públic podrà veure partits si-
multanis en els dos camps de 
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Resultats dels equips
1R EQUIP MASC. EL CATLLAR CE “A” CF IGUALADA 0-7
VETERANS PRAT ASS. ESP “A” CF IGUALADA 2-2
JUVENIL A MARIANO P.D “B” CF IGUALADA 1-1
CADET A CF IGUALADA B.TERLENKA 2-0
CADET B MOLINS REI  “A” CF IGUALADA 1-0
CADET C CF IGUALADA SANT SADURNÍ  “B” 1-3
INFANTIL A CF IGUALADA SANT SADURNÍ  “A” 10-0
INFANTIL B BEGUES CF “A” CF IGUALADA 2-2
INFANTIL C JOANENC FC “A” CF IGUALADA 2-3
ALEVÍ B CF IGUALADA SANT JUST FC “A” 4-2
ALEVÍ C CF IGUALADA CERDANYOLA 1-4
ALEVÍ D CF IGUALADA MANRESA CE “E” 2-0
ALEVÍ E RIBES CD “A” CF IGUALADA 6-1
ALEVÍ F PB VALLIRANA “A” CF IGUALADA 10-1
ALEVÍ G CF IGUALADA CAPELLADES CF “A” 1-1
BENJAMÍ A G.MANRESA “B” CF IGUALADA 5-1
BENJAMÍ B CF IGUALADA VILAFRANCA “A” 2-1
BENJAMÍ C ST QUIRZE V. “A” CF IGUALADA 3-2
BENJAMÍ E ST SADURNÍ AT. “A” CF IGUALADA 2-1
BENJAMÍ G MASQUEFA FC “B” CF IGUALADA 1-0
BENJAMÍ H MASIA BACH CE “A” CF IGUALADA 1-2
CAD-INF FEM. ST CELONI CE “A” CF IGUALADA 1-2
ALEV-BE-PR F.A SANT GABRIEL  “A” CF IGUALADA 2-6
ALEV-BE-PR F.B M LANZAROTE “B” CF IGUALADA 4-2

qui marcava i, dos minuts més 
tard, Joni signava el tercer gol 
després d’una gran combina-
ció dels homes d’atac del CFI. 
Eloi va ser l’encarregat de fer 
pujar el 4t i el 5è gol dels blaus, 
i, ja en els deu últims minuts, 
Fran primer i Bernat Sansano 
després, van arrodonir el mar-
cador fins al 0-7 final.

La victòria manté al CFI a 4 
punts de la promoció d’as-
cens, a falta de 3 jornades. Els 
anoiencs són cinquens i han 
d’arribar a la segona posició 
que ocupa ara mateix el Sant-
boià, que serà el rival a l’últi-
ma jornada. 
El proper diumenge, els ho-
mes d’Edu Berrocal reben a 

Les Comes el líder de la ca-
tegoria, el Castelldefels. Un 
partit decisiu en el camí cap a 
la possible promoció cap a la 
Tercera Divisió.
CFI:  Felipe, David, Ton, Joni, 
Eloi, Joan (Fran), Pau (Martí 
Lliró),Bernat Benito, Nuno, 
Iñaki (Bernat Sansano) i Os-
car.

Les Comes, des de les 9.30 del 
matí fins a les 19 hores, quan 
es disputarà la gran final. 

Victòria pel Benjamí B
Benjamí B 2-1 Vilafranca

El Benjamí B va afrontar diu-
menge a casa un partit com-
plicat davant un Vilafranca 
que necessitava puntuar per 
no veure en perill la seva per-
manència.
Els 3 punts eren importants 
per ambdós equips i els blaus 
van sortir al terreny de joc 
amb la intenció de no dei-
xar escapar la victòria. L’ac-
titud durant els dos primers 
quarts va ser immillorable i 
això es va traduir en una clara 
superioritat respecte el rival. 

Amb comoditat, l’Igualada va 
aconseguir sumar un 2-0 al 
marcador (amb gols de Josep 
i Marc), però, en una jugada 
aïllada, els vermells van fer el 
gol que reduïa la diferència.
Després del descans, el partit 
es va descontrolar per part 

dels igualadins, tot i que en-
cara van disposar de moltes 
ocasions clares. També van 
arribar a porteria els visitants, 
però la bona feina de la defen-
sa del CFI va permetre que els 
blaus s’emportessin finalment 
la victòria.

classes de 
REPÀS

25€/mes
primària-ESO-batxillerat

totes les assignatures
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Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
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 Dra. Lídia Ramos
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Emili Díez, l’èxperiència del CBI
BÀSQUET / PAU CASTELLTORT

A questa setmana hem 
entrevistat a Emili 
Díez, la persona que 

té més experiència al club bàs-
quet Igualada, tanta que ha es-
tat en ell durant tots els anys 
de la seva existència, des de el 
1980 fins a l’actualitat i ocu-
pant gairebé tots els càrrecs 
que es puguin arribar a ocu-
par. Actualment és entrenador 
del sènior B masculí, del cadet 
a masculí i és coordinador de 
la franja cadet i júnior.

Actualment el Club Bàsquet 
Igualada és un club molt 
nombrós  però era així en els 
seus inicis?
Vàrem començar amb tres 
equips, un sènior, un júnior i  
equip juvenil. El primer any 
el club constava simplement 
d’equips masculins i va ser a 
la segona temporada  quan va 
començar a jugar un sènior 
femení.
Amb quin moment de la his-
tòria del club et quedaries?
Potser un dels més apassio-
nants per a mi va ser la tem-
porada 2002-2003 quan acon-
seguim l’ascens a lliga EBA 
jugant les fases finals aquí a 
igualada i quedant campions 
de la categoria de Copa Cata-
lunya.
Has entrenat tant a categoria 
sènior com equips de forma-
ció tal i com podem veure 
que has fet al llarg d’aquesta 
temporada, quines diferènci-
es hi ha i quin dels dos enfo-
caments prefereixes?
Són molt diferents, el sènior, 
malgrat que el que entreno 
actualment és una mica espe-

 Pj G P Pf Pc Pt
1 L´Hospitalet 18  16  2  1379  1170  34  +2
2 Aracena 18  13  5  1316  1170  31  -1
3 Quart 18  11  7  1335  1264  29  +1
4 Mollet 18  10  8  1333  1258  28  -2
5 Ciutat Roses 18  9  9  1302  1320  27  +1
6 Salt 18  8  10  1212  1250  26  +2
7 Castelldefels 18  7  11  1148  1222  25  -1
8 Igualada 18  7  11  1245  1325  25  -1
9 Jac Sants 18  6  12  1278  1434  24  -2
10 Cornellà 18  3  15  1167  1302  21  +1

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 18 (final)
Mollet-L´Hospitalet  74-80 
C.b. Quart-Aracena-Aec Collblanc  78-67 
C.b. Salt - Physic Cb Igualada  72-68 
Jac Sants - Ciutat De Les Roses Cbs  76-77 
Cb Cornella - Bba Castelldefels  70-57

cial perquè no deixa de ser un 
equip jove i en formació; però 
un sènior sempre és un equip 
on al cap i a la fi el més im-
portant per sobre de qualsevol 
altra cosa és guanyar. Per altra 
banda, en un equip de forma-
ció l’important és que els ju-
gadors aprenguin els resultats 
van en un segon pla. Són dos 
bàsquets molt diferents, però 
per a mi no hi ha ni un millor 
ni un pitjor.
En diverses ocasions has es-
tat entrenador del primer 
equip del club,  has sentit gai-
re pressió a l’ocupar aquest 
càrrec o el fet d’haver estat 
jugador d’aquesta categoria 
anteriorment t’ha ajudat a 
suportar-la?
Els entrenadors dels primers 
equips sèniors sempre estan 
sotmesos a una pressió consi-

derable de la mateixa manera 
que els jugadors, en el meu cas 
com que  jo  era molt dolent 
com a jugador quan vaig co-
mençar a fer entrenador era 
com començar de zero  en 
aquest aspecte.
El sènior B masculí, l’equip 
entrenat pel nostre entrevistat 
juntament amb Víctor Belen-
guer, existeix des de fa dos 
anys i va iniciar el seu viatge en 
una tercera categoria catalana 
en la qual al final de la pas-
sada temporada el seu capità 
Miquel Padrós en recollia el 
guardó que els coronava com 
a campions aconseguint així 
l’ascens a segona. En aquest 
segon any, militant a la Segona 
Catalana han tornat a fer un 
gran any emocionant en més 
d’una ocasió el pavelló  de Les 
Comes que ha resultat ser un 

autèntic mur gairebé impos-
sible de derrotar, tant que no-
més dos equips visitants n’han 
sortit victoriosos. Per tant tot i 
ser nouvinguts en la categoria 
han dut a terme una altra ex-
traordinària temporada anant 
en nombroses jornades al cap-
davant de la classificació. El 
punt negatiu de la temporada 
ha estat aquest últim més i mig 
on només han estat capaços de 
guanyar dos dels últims vuit 
partits. Ara amb la tempora-
da regular finalitzada l’Igua-
lada ha obtingut una més que 
merescuda tercera posició que 
els dóna accés a les fases d’as-
cens a Primera Catalana en les 
quals no hi ha cap dubte que 
els jugadors si deixaran la pell 
per culminar una altra gran 
temporada. Però quin és el se-
cret per a estar a tant al nivell, 

li preguntem a Emili Díez:
Dues temporada al sènior 
masculí B, en les quals heu 
aconseguit un ascens més 
campionat de categoria i 
un factible segon ascens de 
manera consecutiva aquest 
any,  a què es deu en tan bons 
resultats?
Bàsicament es deu a que hi ha 
una bona plantilla de jugadors, 
treballadors amb bona qualitat 
tècnica però sobretot les ganes 
amb les que venen a entrenar i 
és això el que ens ha fet capa-
ços tenir un alt rendiment en 
els entrenaments durant bona 
part de la temporada que s’ha 
vist reflectit en els partits. No 
hi ha més secret que aquest.
Després de trenta-sis tempo-
rades al club, hi ha algun ru-
mor que de cara a la propera 
temporada deixaràs de ser 
entrenador del sènior B mas-
culí. Quins plans tens de  fu-
tur?
És cert, deixaré de ser entre-
nador del sènior masculí B ja 
que crec que necessiten iniciar 
un nou cicle del qual jo no en 
formo part, un nou cicle que 
els permetrà poder seguir pro-
gressant. De cara al any que ve, 
en principi portaré un equip 
de base i seguiré amb la coor-
dinació de la tapa cadet.
Així doncs només ens queda 
desitjar la millor sort possible 
als jugadors, que surtin victo-
riosos de les fases i que puguin 
oferir d’aquesta manera el mi-
llor comiat possible al seu en-
trenador.    

El CBI acaba l’EBA amb una derrota a Salt 
i el sènior femení obté una treballada victòria
El primer equip del Club Bàs-
quet Igualada va patir una 
derrota a la pista del Salt per 
72-68 en l’últim partit de lliga 
EBA. L’enfrontament va anar 
frec a frec durant tota l’estona 
i a la mitja part els igualadins 
perdien per 5 punts. 
A la represa, la situació va ser 
similar i es va arribar al tram 
final amb un marcador ajus-
tat. Al final, l’Igualada no va 
poder remuntar i va acabar 
perdent per 72 a 68. Va ser 
l’últim partit de Raül Caballe-
ro a les files del Club Bàsquet 

Igualada. Amb aquesta derro-
ta l’Igualada ha acabat la tem-
porada com a 8è classificat de 
la Lliga EBA. Hospitalet, Ara-
cena-Collblanc i Quart juga-
ran les fases d’ascens a la Lliga 
LEB Plata.
El CBI jugarà un any més a 
l’EBA, ja que va quedar en-
tre la primera meitat del seu 
grup a la primera fase de la 
competició. Tot un èxit del 
primer equip, que, sense tenir 
un quadre de primera línia, ha 
sabut defensar molt bé la seva 
presència a la categoria, gua-

nyant-se la permanència sense 
massa problemes. La segona 
fase li ha servit per guanyar 
experiència.

Victòria del femení
Treballada victòria en un fluix 
partit del Physic CB Igualada 
per 49 a 47 davant un com-
batiu Sedis B. Les igualadines 
amb 2 baixes (Jané i Fuertes) 
i dos júniors van treballar de 
valent per aconseguir una 
nova victòria (15 de 15 a casa) 
i continuar líder en solitari. 
El matx va començar fred i 

sense ritme ,10 a 8 el primer 
quart. En el segon fluixa de-
fensa local i encert visitant, 
22-29. A la represa millora lo-
cal que no es trobava còmode 
a la pista, 35 a 40. I en darrer, 
en un partit de tràmit, gran 
remuntada i victòria d’equip 
per continuar líder en solitari. 
Proper partit , darrera jorna-
da, duel per la primera posició 
a la pista del segon classificat 
el BF Viladecans A a les 18h.
CBI: C. Carner (13), M. Jané 
(baixa), N. Soler (5), J. La-
molla (9),E. Compte (4), M. 

Ametllé(2), J. Fuertes (baixa), 
S. Carrasco (12), G.Rigol (4), 
Fernández (-), Odena (-).
Parcials:10-8, 22-29,35-40



BTT / LA VEU 

D iumenge 1 de Maig 
es va celebrar a Cas-
tellvell del Camp el 

campionat d’Espanya de Poli-
cies i Bombers de BTT .
El circuit d’una gran duresa 
tenia 8,4km per volta i amb un 
desnivell acumulat de gairebé 
350m, amb una exigent puja-
da inicial de 3km.
Santi Estebanell i Albert Tor-
res de l’equip BEST/PALLA-
RES BICIS van prendre-hi 
part formant part de l’Equip 
Mossos d’Esquadra realitzant 
tres voltes al circuit. 
La cursa de  voltes la va gua-

Albert Torres, tercer als 
Campionats d’Espanya 
de Policies i Bombers

Dos podis del CAI al GP de Marxa 
en Ruta del CA Canaletes

nyar l’actual campió del món 
de BTT màster, Israel Núñez. 
Aquest fet posa de manifest el 
bon nivell dels participants.
La cursa de 3 voltes la va gua-
nyar Javier Frasquet que cor-
ria per Bombers Alacant i Al-
bert Torres, en una excel.lent 
cursa on es va trobar molt fort 
li va permetre arribar 3r abso-
lut i també 3r de la seva cate-
goria Veterà, disputant tota la 
prova amb un gran corredor 
com Enric Ramoneda que va 
entrar 4t absolut i primer ca-
tegoria Veterans 2. Santi Este-
banell que corria en Veterans 
2 va entrar en 17a posició ab-
soluta i 5è de la seva categoria.
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Laura Giménez.

ATLETISME / IGNASI COSTA

El diumenge 1 de Maig, 
es va celebrar el 1er 
Gran Premi de Marxa 

Atl. en ruta -Trofeu Pepe Ber-
landino-, al Passeig Marítim 
del Bogatell, a la platja de la 
Mar Bella de Barcelona, amb 
organització del C.A. Canale-
tes. Hi participaren sis atletes 
del C.A. Igualada Petromira-
lles.  Va sobresortir la 2a posi-
ció de Laura Giménez en  In-
fantil, amb 16 m. 48 seg. per 
cobrir  3.000  m.
En Aleví era 3r. Marc Àguila, 
amb 12 m. 15 seg. per cobrir 
els 2.000 m. de cursa. En Ale-
vins fem. era 5a Martina Zuni-
no amb 12 m. 16 seg., seguida 
de Laia Rodríguez, 8a amb 13 
m. 49 seg. i  de Blanca Már-
quez,  12a amb 14 m. 50 seg, 
també sobre 2.000 m. 
Ares Giménez era 9a en Ben-
jamines, amb 7 m. 30 seg.  per 
cobrir 1.000 m. 

Laura Giménez,segona 
al GP de Marxa de St. Cugat
D’altra banda diumenge pas-
sat, 8 de maig, es va celebrar 
el 1r Gran Premi de Marxa 
Atl. Ciutat de Sant Cugat del 
Vallès. Hi van participar tres 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles.
Laura Giménez era novament 
2a en  Infantil, amb 16 m. 44 
seg. per cobrir els 3.000  m. de 
cursa. Ares Giménez era 6a en 
Benjamines, amb 7 m. 17 seg.  
per cobrir 1.000 m., i Marti-

na Zunino era 8a en Alevines 
amb 12 m. 26 seg., sobre 2.000 
m.  

Marta Garrido, primera en 
javelina al Trofeu Pratenc
Diumenge 1 de maig, es va 
dur a terme al Prat de Llobre-
gat  el 36è Trofeu Pratenc A.A. 
de Promoció, Trofeu Infantil 
Memorial Mònica Gregorio, 
amb una gran participació 
d’atletes.
Hi participaren cinc atletes  
del C.A. Igualada. Van sobre-
sortir el 1r. lloc assolit per la 
llançadora Marta Garrido en 
la javelina Cadet, amb 30,83 
m., i el 2n. d’Alex González en 
la javelina Infantil, amb 31,27 
m..      
Gerard Farré era 6è global 
en els 1.000 m.ll. Cadet amb 
2’53”22. Irene González era 
7a en pes Aleví amb 5,31 m. 
i Iona Macià 7a en el martell 
Infantil, amb 23,73 m.

TAE-KWONDO / LA VEU 

R amon Gui Roca, Mes-
tre d’Arts Marcials 
a Igualada des de fa 

50 anys ha obtingut el Títol 
de Cinturó Negre 8è Dan de 
Taekwondo. Vol transmetre 
el seu agraïment a les fede-
racions catalana i espanyola, 
als seus companys i alumnes 
l’amistat i el respecte que han 
perdurat durant aquests anys.

L’igualadí Ramon Gui, 
Cinturó Negre 8è Dan

Dos joves anoiencs, a la Copa 
Catalunya de gimnàstica artística

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat diumenge 7 de 
maig, va tenir lloc a Salt (Gi-
rona), la tercera fase de Copa 
Catalunya de gimnàstica artís-
tica masculina.
Hi van participar dos gim-
nastes de l’Anoia Club gim-
nàstic, l’Oriol Acosta i el Nil 
Lopez ambdós a la categoria 
de promoció 2. Van competir 
en els aparells de terra, cavall 
amb arcs, anelles, plataforma 
de salt, paral·leles i barra fixa, 
amb un total de 42 gimnastes 

en aquesta categoria.
Cal destacar i felicitar la sisena 
posició de l’Oriol Acosta a la 
plataforma de salt. Tant el Nil 

com l’Oriol entrenen des de fa 
tant sols 5 mesos i van obtenir 
molt bones notes en aquesta 
tercera fase. 

i a més... si ets subscriptor de

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

un subscriptor més 
un acompanyant)



FUTBOL SALA / LA VEU 

D oble jornada la que 
ha tingut l’equip 
montbuienc el pas-

sat cap de setmana degut a 
l’avançament del partit cor-
responent a la jornada 25 del 
campionat de lliga. 
El partit de dissabte a la tar-
da els enfrontava contra el 
FS Puigcerdà, un equip que 
arribava a Montaqua sense 
la pressió d’emportar-se els 3 
punts ja que la seva perma-
nència a la lliga estava certi-
ficada des de la jornada ante-
rior. En canvi els grocs havien 
de sumar-los per seguir llui-
tant per mantenir la segona 
posició que els manté amb les 
opcions d’ascens de categoria.
Al final, victòria per 6 a 0.  
Alineació: Rubén, David 
Cano(2), Oli(2), Joel, Asen-
si(2)-cinc inicial-Cristian, 
Toni, Javi, Alberto, Paquito i 
David Marchal.

Dilluns, Jornada 
de Futbol Femení

El FS Montbui, a dos punts de l’ascens

El partit de diumenge els des-
plaçava fins a la llunyana po-
blació d’Aiguafreda per jugar 
contra l’últim classificat de la 
lliga, un rival que apurava les 
poques opcions de salvació 
que tenien. Els grocs no van 
entrar al partit fins ben avan-
çada la primera meitat. Amb 
2-4 en el marcador, es viurien 
uns últims minuts de nervis 
amb l’expulsió del porter lo-
cal que permetia als anoiencs 
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FUTBOL / LA VEU 

A questa setmana es va 
fer la presentació ofi-
cial de la Jornada de 

Futbol Femení de l’Anoia a 
l’Estadi Les Comes. 
La Jornada de Futbol Femení, 
que se celebrarà de manera 
simultània a les 14 seus fede-
ratives el proper dilluns 16 de 
maig, es presentarà durant les 
properes setmanes arreu del 
territori. 
Aquest serà el quart any con-
secutiu que la Federació Ca-
talana de Futbol organitza 
aquesta Jornada de Futbol Fe-
mení arreu del territori amb 
l’objectiu de promoure el fut-
bol entre les noies amb edats 
compreses entre els 6 i els 16 
anys que no siguin practicants 
habituals d’aquest esport. 

jugar amb superioritat i Toni 
poder anotar el 2 a 5 final.
Alineació: Rubén, David 
Cano(1), Oli, Joel, Asen-
si(2)-cinc inicial- Cristian, 
Toni(2), Javi, Alberto, Paquito 
i David Marchal
Amb aquest sis punts aconse-
guits La Vinícola FS Montbui 
afronta el proper partit amb 
opcions d’aconseguir l’ascens 
de categoria si és capaç de su-
perar el FS Casserres actual 
líder de la competició i que 
necessita 1 punt per procla-
mar-se campió de lliga. Així 
doncs des d’aquestes línies 
fem crida a l’afició i al públic 
en general que aquest proper 
dissabte dia 14 de maig a les 
17:45h al pavelló Montaqua el 
nostre equip pot fer història i 
ascendir a la màxima catego-
ria del futbol sala català.
Resultats de la base: 
Juvenil: VPR Refrigeració 7-1 
FS Rubí (Manu 2, Angelillo 2, 
Márquez, Daniel i Dani).

FUTBOL / JOAN TORT

B on partit el que és va 
veure dissabte al Mu-
nicipal Julio Méndez 

del Prat, amb dos conjunts 
disposats a oferir el millor 
que es pot veure en un estadi, 
bon joc, gols de bella factura, 
incertesa en el marcador i una 
esportivitat digne de menció.  
Partit de espases en alt, on la 
victòria tant va poder ser Pra-
tenca, com igualadina que en 
el tram final del matx, Cos-
ta primer i Lele després, van 
obligar als locals a fer punys 
i mànigues perquè la victòria 
no fos blava.

Partit vibrant de l’AVI al Prat (2-2)

Primera part, minut 5, ador-
mits els blaus, aprofiten els 
Pratencs per fer un passi en 
profunditat que el davanter lo-
cal fa pujar el primer gol 1-0.  
Minut 12, bona triangulació 
blava, Iván, Pau, Lele, que ha-
bilita el espai per engaltar un 
xut creuat i portar l’Igualada 
al marcador 1-1, magnífic gol.  
Segona part, minut 70, ràpida 
contra local que en tres tocs és 
presenta a l’àrea igualadina i de 
xut creuat torna avançar als lo-
cal,2-1.  
Minut 78, jugada elaborada 
dels blaus que Canals sumat 
al atac treu un xut enverinat 
que rebutja el porter local, i 

quan tot semblava que Costa 
ho aprofitaria, és derribat per 
darrere, penal clar, el fa efectiu 
Sergi i estableix el 2-2.
Van jugar, Diego, Xavi C.,Ca-
nals, Robert, Toro, Sergi, Ivan, 
Pau, Quim, Costa, Lele, Xavi 
M., Tort, a la banqueta Ramonet.

Aquesta iniciativa sempre ha 
gaudit d’una molt bona res-
posta, amb la participació de 
2.000 jugadores en les tres an-
teriors edicions. Amb activi-
tats com aquestes, la Federació 
Catalana de Futbol segueix la 
voluntat de la Junta Directiva 
de promoure i fer créixer el 
futbol femení del nostre país.  

La vilanovina Laura 
Martínez, campiona 
d’Espanya S18

FUTBOL / LA VEU 

D iumenge passat, la 
vilanovina Laura 
Martinez es va pro-

clamar campiona d’Espanya 
d’autonomies amb la selecció 
catalana de futbol Sub-18 fe-
menina. 
La selecció guanyava la de Va-
lència per 0-2 en un partit do-
minat per les catalanes. L’any 
passat, a Conil de la Frontera, 
la Catalana va perdre a la final 
davant Madrid, però enguany 
les jugadores, molt conscients 
del que va passar a Cadis, no 

han donat opció. Martínez, 
jugadora del FC Barcelona, 
va jugar els últims minuts del 
partit.

BICICLETES

BH ULTIMATE RC, 
COMP� MESTRE DE L'ANY.
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Amb tots els resultats ben païts, 
repassem que ens va deixar el 
cap de setmana passat pel que 
fa als Jocs Esportius Escolars 
de l’Anoia. Dissabte els equips 
benjamins del Campionat Po-
liesportiu van acomiadar la 
temporada com es mereix. El 
camp de futbol del Complex 
Esportiu de Les Comes va re-
unir a tots els equips del cam-
pionat, masculí, femení i mixt 
per gaudir, en equip, d’una 
jornada lúdica i el lliurament 
de premis merescut, tant per la 
competició regular com per la 
classificació de valors.
A part dels partits de les com-
peticions encara en fase de 
lliga regular, les instal·lacions 
van vibrar amb les Finals Co-
marcals de Bàsquet, Handbol 
i Vòlei. Després de tot el matí 
d’il·lusions i anècdotes, ja te-
nim els equips que defensaran 
la nostra comarca a les Finals 
Territorials del cap de setmana 
que ve.
Diumenge va començar el 

   j g e p gf  gc PT
1 EMILI VALLÈS 6  22 19 3 0 231 121 63
2 C CLARAMUNT  22 16 4 2 217 135 58
3 ESCOLÀPIES B  22 13 4 5 197 155 52
4 AC IGUALADA  22 11 5 6 190 162 49
5 GARCIA LORCA  22 12 1 9 179 160 47
6 CFS ÒDENA  22 7 5 10 171 177 41
7 MONALCO  22 8 3 11 166 181 41
8 MARISTES  22 7 3 12 170 181 39
9 M. POBLA  22 5 7 10 155 197 39
10 J. MARAGALL  22 5 6 11 164 188 38
11 ESCOLÀPIES A  22 5 2 15 148 200 34
12 CFS PIERA  22 2 1 19 102 233 27

F. SALA aleví masculí

Ajornats
MARQUÈS POBLA  8 CFS ÒDENA        8
MARISTES  6 EMILI VALLÈS 6  10
JOAN MARAGALL  12 CFS PIERA                    4
ESCOLÀPIES A  4 C.CLARAMUNT      12

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES C  8 7 0 1 39 26 21
2 ESCOLA PIA A  8 6 0 2 49 22 18
3 MARISTES B  8 4 0 4 36 26 12
4 INS PERE VIVES  8 4 0 4 30 36 12
5 MESTRAL  8 3 1 4 28 42 10
6 PLA MORERES B  8 2 3 3 28 23 9
7 EMILI VALLÈS  8 2 1 5 27 40 7
8 JOAN MERCADER  8 1 1 6 24 46 4

F. SALA infantil masculí-nivell A

Ajornats
INS PERE VIVES  4 MESTRAL   4
AEE PLA MORERES B  6 MARISTES B  0
JOAN MERCADER  5 EMILI VALLÈS       10
MARISTES C  3 ESCOLA PIA A             4
JOAN MERCADER  2 MESTRAL              4
SEA EMILI VALLÈS  0 MARISTES B       5

ALEVÍ FEMENÍ 
1. MONALCO Igualada
2. MARISTES Igualada
MIXTE
1. SECC-SALA Hostalets de Pierola
2. MARQUÈS DE LA POBLA Capellades

BÀSQUET  aleví femení-mixt

FINALS ANOIA
MONALCO  10 MARISTES  6
SECC - SALA mx  12 MARQUÈS P. mx  4

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  16 15 0 1 583 322 31
2 MARISTES  16 10 0 6 594 399 26
3 CAPELLADES A  16 10 0 6 491 299 26
4 VILANOVA B.E.  16 10 0 6 554 413 26
5 ESCOLA ANOIA  16 8 0 8 524 409 24
6 EMILI VALLÈS  16 8 0 8 478 387 24
7 CB LLORENÇ  16 7 0 9 492 495 23
8 CB ROQUETES  16 3 0 13 144 584 19
9 CAPELLADES B   16 1 0 15 202 754 17

BÀSQUET  infantil femení

FINALS ANOIA
Semis:
MONALCO 35 ESCOLA ANOIA  30
MARISTES 38 UE CAPELLADES A  9
3r i 4t lloc
UE CAPELLADES A  41 ESCOLA ANOIA  23
Final  
MONALCO 44 MARISTES 45

1. MARISTES Igualada
2. MONALCO Igualada
3. UE CAPELLADES A
4. ESCOLA ANOIA Igualada

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  18 15 0 3 829 438 33
2 ÒDENA CB juv 18 15 0 3 747 489 33
3 PIERA juv 18 13 0 5 650 527 31
4 INS PERE VIVES  18 10 0 8 614 664 28
5 CAPELLADES A  18 9 0 9 543 453 27
6 ESCOLA ANOIA  18 9 0 9 554 544 27
7 CB HORTONENC  18 7 0 11 717 786 25
8 CAPELLADES B  18 6 0 12 574 598 24
9 ELS CAFETERS  18 6 0 12 542 626 24
10 J MERCADER  18 0 0 18 355 1000 18

BÀSQUET  cadet-juvenil femení

FINALS ANOIA
Semis
PERE VIVES 45 UE CAPELLADES A 30
MONALCO 35 ESCOLA ANOIA 30
3r i 4t lloc 
ESCOLA ANOIA 29 UE CAPELLADES A 22
Final  
MONALCO 69 PERE VIVES 53

1. MONALCO Igualada
2. PERE VIVES VICH Igualada
3. ESCOLA ANOIA Igualada
4. CAPELLADES A

  ass. ori. nat. atl. cròs Tot
1 R.CASTELLT. A 46 9 8,5 9 9,5 82
2 ATENEU 35 10 9,5 10 10 74,5
3 EMILI VALLÈS 39 5,5 10 6 9 69,5
4 MOWGLI 37 9,5 7 7 8 68,5
5 R.CASTELLT. B 41 8 6 4 7 66
6 MONALCO 27 6,5 7,5 8 8,5 57,5
 MONTCLAR 30 7 9 5 6,5 57,5
8 CAS. ÒDENA 20 7,5 8 1 7,5 44
9 E.VALLÈS 5 23 6 6,5 3 1 39,5
10 MARISTES 22 8,5 5.5 2 0 38

POLIS aleví femení

Ajornats 
ATENEU  4 R.CASTELLTORT B  12
MARISTES  0 EMILI VALLÈS 6    12
R.CASTELLTORT A  10 CASTELL ÒDENA       6
MONTCLAR  8 EMILI VALLÈS 5  8
EMILI VALLÈS 5  5 MOWGLI         11
R.CASTELLTORT A  12 MONTCLAR       4
ATENEU  8 MONALCO     8
R.CASTELLTORT B  10 EMILI VALLÈS 5   6

POLIS aleví masculí

POLIS benjamí femení (FINAL)

POLIS benjamí m. 3r. (FINAL)

POLIS benjamí m. 3-4rt. (FINAL)

Ajornats
EMILI VALLÈS 5  12 CASTELL D’ÒDENA   4
MESTRAL A  8 MOWGLI          8
MESTRAL B  12 MARTA MATA       0
GARCIA FOSSAS  5 EMILI VALLÈS 5   11
MARIA BORÉS  7 MOWGLI            9
    

Aquest any, l’Anoia viurà les 
Finals Nacionals de l’Esport 
Escolar de Catalunya. Des-
prés de la temporada de Jocs 
Escolars, els equips millor 
classificats de cada compe-
tició opten a quedar campi-
ons absoluts si són capaços 
de superar amb victòria les 
Finals Territorials (actual-
ment en joc) i les Finals Na-
cionals.
El que abans coneixíem amb 
el nom de Fase Sectorial, 
s’està disputant aquests dies 
al Complex Esportiu de Les 
Comes, entre d’altres instal-
lacions d’altres municipis de 
fora la comarca, sota el nom 
de Final Territorial. 
Final Territorial de Bàs-
quet. El 14/05 a Sant Pere de 
Ribes (Garraf)
Final Territorial de Vòlei. 
El 14/05 a Els Monjos (Alt 
Penedès)
Final Territorial de Futbol 
7. 15/05 a Canyelles (Garraf)
Final Territorial de Futbol 
Sala. 15/05 aleví infantil a 
Igualada (Anoia) / cadet i 
juvenil a Santpedor (Bages).
Aquesta Fase de la compe-
tició es disputa per agru-
pacions de comarques. Els 
equips de l’Anoia busquen 
el seu passi contra els mi-
llors equips de l’Alt Penedès, 
Bages i Garraf. Els vencedors 
d’aquests enfrontaments 
tindran accés a les Finals 
Nacionals, organitzades per 
la Unió de Consells Espor-
tius de Catalunya, previstes 
pel cap de setmana del 28 i 
29 de maig.
Des d’aquí volem desitjar 
tota la sort que tenim als 
equips de la nostra comarca. 
Seguiu tota la informació al 
facebook oficial del Consell 
Esportiu de l’Anoia.

Les finals 
territorials

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES A  12 10 0 2 62 36 30
2 IES ALT PENEDÈS  12 6 2 4 49 33 20
3 PLA MORERES A  12 5 2 5 37 38 17
4 ESCOLA PIA B  12 4 1 7 38 48 13
5 EEM VILOBÍ  12 4 1 7 40 40 13
6 MONALCO  12 4 1 7 36 51 13
7 EEM SANTA FE  12 2 3 7 36 52 9

F. SALA infantil masculí-nivell B

Ajornats
MARISTES A  7 EEM SANTA FE         4

   j g e p gf  gc PT
1 J MERCADER A   8 8 0 0 64 16 24
2 ESCOLA ANOIA  8 4 1 3 31 32 13
3 ESCOLA PIA  8 4 0 4 38 38 12
4 J MERCADER B  8 3 1 4 27 34 10
5 AE SALLENT  8 0 0 8 12 52 0

F. SALA juvenil masculí - 2a fase

Ajornats
JOAN MERCADER B  3 ESCOLA PIA 7

Torneig Cruyff Courts 6vs6, 
el campionat que organitza la 
Fundació Cruyff a les pistes 
que la mateixa organització 
té ubicades a diferents ciutats 
del món. Igualada va ser l’es-
cenari de la fase comarcal  de 
l’Anoia que es va decantar per 
l’Escola Ramon Castelltort, en 
categoria femení, i l’Escola Pia 
d’Igualada, en categoria mas-
culí. Molta força als dos equips 
per la següent Fase prevista pel 
dia 5 de juny al mateix Parc del 
Xipreret.
El mateix diumenge ens aco-
miadàvem del Circuit de Cros 
amb l’última prova a l’Escola 
Garcia Lorca. L’últim sem-
pre és un cros especial perquè 
s’agraeix la regularitat de par-
ticipació als atletes més cons-
tants.
Per aquesta setmana l’agenda 
promet moltes emocions:
Dissabte: L’acte de cloenda del 
Campionat Aleví de Poliespor-

  ass. ori. nat. atl. cròs Tot
1 MESTRAL A   43 11,5 13,5 13 14 95
2 ATENEU  39 13,5 13 14 12,5 92
 MOWGLI  40 14 12,5 12 13,5 92
4 R.CASTELLT B  46 12,5 10,5 11 11,5 91,5
5 MESTRAL B  36 11 9,5 9 11 76,5
6 JESÚS M. mx  25 13 14 8 13 73
7 MDP IGUAL. 30 10 11,5 10 10,5 72
8 R.CASTELLT. A  39 10,5 9 7 1 66,5
9 E. VALLÈS 5  39 1 12 2 12 66
10 MARTA MATA  27 8 10 6 0 51
11 G. CASTELLÀ mx  20 9 8 1 10 48
12 CAST. ÒDENA  23 8,5 11 4 1 47,5
13 MARIA BORÉS  25 12 1 5 0 43
14 G. FOSSAS  16 9,5 8,5 3 1 38

  ass. ori. nat. atl. cròs Tot
1 J MARAGALL A  38 10,5 13 9 12,5 83
2 ATENEU  38 10 12 11 11,5 82,5
3 R. CASTELLT A  33 13 10 13 12 81
4 JESÚS MARIA  32 11 11 12 13 79
5 CAST ÒDENA  31 12,5 12,5 7 11 74
6 MOWGLI A  31 12 9,5 10 8,5 71
7 MESTRAL A  32 9,5 11,5 5 10 68
8 P FABRA  25 9 8 8 8 58
9 ESCOLA PIA  19 11,5 8,5 4 1 44
10 MARISTES mx  24 0 9 1 9,5 43,5
11 AC IGUALADA  19 1 10,5 6 1 37,5
12 CASTELLOLÍ  19 1 1 3 10,5 34,5
13 E. VALLÈS 3-4  21 1 1 2 9 34

  ass. ori. nat. atl. cròs Tot
1 JESÚS MARIA  41 12 11,5 12 11,5 88
2 MONTCLAR B  41 11 12 7,5 10,5 82
3 R.CASTELLT. A  40 10,5 10,5 7,5 11 79,5
4 EMILI V 3-4  34 10 9,5 9 12 74,5
5 MONALCO  33 8,5 8 11 9,5 70
6 ATENEU  26 8 8,5 10 10 62,5
7 MONTCLAR A  21 9,5 11 6 7,5 55
8 MOWGLI  21 11,5 9 4 8,5 54
9 ESCOLÀPIES  28 0 10 5 9 52
10 CAST. ÒDENA  27 7,5 6,5 3 1 45
11 R.CASTELLT. B  27 0 7,5 2 7 43,5
12 DOLORS M.  17 9 7 1 8 42

  ass. ori. nat. atl. cròs Tot
1 G FOSSAS 3  39 10,5 10 10 9,5 79
2 MOWGLI B  37 10 11 8 9 75
3 R.CASTELLT. B  33 9 7 11 11 71
4 DOLORS M.  28 11 8 6 10,5 63,5
5 G. LORCA  31 8,5 8,5 3 7,5 58,5
 MARISTES  31 7 10,5 9 1 58,5
7 ESCOLÀPIES 3  32 0 9,5 7 10 58,5
8 MONALCO  23 9,5 9 5 8,5 55
9 J. MARAGALL B  18 8 7,5 4 7 44,5
10 G. CASTELLÀ  16 7,5 1 1 8 33,5
11 MESTRAL B  20 1 1 2 1 25

   j g e p gf  gc PT
1 EEM FONT-RUBÍ  16 13 2 1 200 88 44
2 UE SUBIRATS  16 12 3 1 151 91 43
3 ESCOLÀPIES mx  16 10 1 5 143 99 37
4 SECC - SALA mx  16 9 3 4 143 113 37
5 MONALCO  16 8 1 7 130 112 33
6 MARISTES  16 6 0 10 125 131 28
7 ESCOLÀPIES   16 4 0 12 87 149 24
8 MARQUÈS P. mx  16 3 0 13 89 163 22
9 FRANGOAL  16 1 0 15 82 204 18

tiu al Parc de Puigcornet, Finals 
Comarcals de Futbol Sala.
Dissabte i diumenge: Finals 
Territorials d’Esports d’Associ-
ació. Consulta tota la informa-
ció de les diferents activitats a 
www.ceanoia.cat 



FUTBOL / MARIA SAYAVERA

D errota dolorosa del 
primer equip del CE 
Òdena en la seva 

lluita per aconseguir la per-
manència, davant el Sant Joan 
Despí (1-2), en un partit que 
va estar marcat per l’expulsió 
del seu capità, Ivan Berenguer 
abans dels vint minuts de joc, 
amb targeta vermella rigorosa. 
Tot i quedar-se amb deu, però, 
els odenencs van treballar in-
tensament sobre el terreny de 
joc, generant ocasions de cara 
a la porteria rival. Malgrat tot, 
al minut 30, el Sant Joan Des-
pí obria la llauna i s’arribava 
al descans amb un 0 a 1 en 
contra. 
A la segona part però, els van 
treure l’orgull i empataven el 
matx amb gol de Ionut Pelep-
co. Els d’Òdena encara van 
gaudir d’alguna altra ocasió 
clara de gol, generant bon 
joc per les bandes, tot i que 
el partit encara estava obert. 
D’aquesta manera, i amb una 
jugada plena de rebots, el ri-
val, a falta de cinc minuts pel 
final, marcava l’1 a 2, deixant 
sense cap punt als odenencs. 
CE Òdena: Garcia; Hervilla 
(David Milan, 87’), Berenguer, 
González (Biosca, 75’), Paja-

L’Òdena segueix viu en 
el calvari de 2a Catalana

Tot a punt per al gran 
derbi San Mauro-Òdena

FUTBOL / SARA AVELLAN

La Unió Esportiva Sant Maure 
visitava el Municipal Sagnier, 
sempre un camp molt difícil 
pels equips que el visiten. Els 
grocs buscaven aconseguir els 
tres punts que sentenciaven 
la permanència a la categoria 
davant un equip que els ne-
cessitava per tal de seguir te-
nint opcions per poder assolir 
també la permanència. El par-
tit totalment igualat durant 
totes les fases del joc només va 
permetre a Mili i Pedro tenir 
dues ocasions en la primera 
part del partit. Aquesta, fina-
litzava amb un clar 0 a 0 total-
ment just pels dos equips. 
A la represa, els mauristes 
ho passarien fatal durant els 
primers 15 minuts on el Prat 
desplegant un gran joc i més 
actitud, es començava a apro-
par a la porteria defensada per 
Toni Moya. Toni el número 9 
dels locals amb dos uns contra 
un davant de Moya va poder 
avançar per dos cops als locals 
però el porter groc amb dues 
grans actuacions va evitar que 
el San Mauro encaixes cap gol. 
Durant el transcurs de la se-
gona part, no hi va haver cap 
opció de gol per part de cap 
dels dos equips. Van ser els 
últims 15 minuts de joc on 
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Tot decidit a Quarta: 
el Masquefa jugarà la 
promoció

   PT. g e p gf gc
1 Sant Cugat 62 18 8 5 61 28
2 Sant Joan D. 55 13 16 2 54 40
3 Espluguenc 54 16 6 9 52 44
4 Junior  52 15 7 9 53 41
5 Moja  51 15 6 10 66 47
6 Can Vidalet  49 14 7 10 55 46
7 Olímpic 48 15 3 13 52 43
8 Marianao Poblet 43 11 10 10 32 28
9 Gornal 41 12 5 14 49 51
10 San Mauro 40 10 10 11 40 44
11 Unif. Bellvitge 39 9 12 10 35 37
12 Vilafranca At. 39 11 6 14 40 48
13 Fontsanta 36 9 9 13 39 52
14 Begues 35 9 8 14 40 54
15 Prat B 35 8 11 12 48 53
16 Òdena 34 10 4 17 46 67
17 Vallirana 30 8 6 17 34 50
18 Torrelles 25 7 4 20 28 51

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 31
Òdena 1 - 2 Sant Joan D.
Can Vidalet 3 - 1 Fontsanta
Marianao P. 0 - 1 Espluguenc 
Vilafranca At. 1 - 1 Begues
Torrelles 1 - 3 Moja
U. Bellvitge 2 - 1 Gornal 
Prat B 0 - 0 San Mauro 
Junior 1 - 0 Vallirana
Sant Cugat  4 - 0 Olímpic

Jornada 32
Moja-St. Cugat
Fontsanta-U. Bellvitge
Can Vidalet-Marianao Poblet
Begues-Espluguenc
Vallirana-Vilafranca Atl.
Olímpic-Prat B
Gornal-Torrelles
St. Joan Despí-Júnior
San Mauro-Òdena dia 15, 17 h

   PT. g e p gf gc
1 Montserrat  74 24 2 5 105 36
2 Martorell B 70 22 4 5 99 31
3 Sitges 70 22 4 5 78 33
4 Calaf 67 20 7 4 83 46
5 Cubelles 59 19 2 10 78 51
6 La Munia 52 16 4 11 73 50
7 Martinenca 51 14 9 8 67 54
8 Piera 50 15 5 11 72 63
9 Les Roquetes 46 13 7 11 69 58
10 Olivella 37 10 7 14 51 66
11 Anoia 35 10 5 16 46 72
12 Riudebitlles 32 8 8 15 45 60
13 Sant Pere M. 31 7 10 14 57 71
14 Carme 30 9 3 19 50 88
15 Sant Cugat S. 29 8 5 18 41 73
16 La Granada 25 7 4 20 41 78
17 Castellví. 17 4 5 22 42 88
18 Fàtima  15 4 3 24 32 111

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 31
Sitges 2 - 0 La Munia
Castellví 0 - 3 Anoia
Carme 1 - 7 Montserrat 
La Granada 1 - 4 Piera
Martinenca 1 - 5 Martorell B
Sant Pere M. 4 - 4 Olivella 
Calaf 4 - 0 Cubelles
Les Roquetes 4 - 2 Sant Cugat 
Fàtima  1 - 6 Riudebitlles

Jornada 32
Olivella-Sitges
St. Cugat S.-St. Pere Molanta
Cubelles-Castellví
Piera-Montserrat dia 15, 12 h
Riudebitlles-Les Roquetes
La Múnia-La Granada
Anoia-Martinenca dia 15, 16 h
Martorell B-Fàtima dia 15, 16.30 h
Calaf-Carme dia 15, 17 h

   PT. g e p gf gc
1 Hostalets  71 22 5 2 107 30
2 Masquefa  65 20 5 4 118 31
3 San Mauro B 60 17 9 3 88 44
4 Capellades 58 18 4 7 82 39
5 Ateneu PBI 57 18 3 8 88 37
6 La Pobla Cl. 55 17 4 8 73 48
7 Montserrat B 49 14 7 8 50 48
8 Sant Esteve B 45 14 3 12 88 63
9 Mediona 45 13 6 9 58 48
10 Rebrot 38 11 5 12 71 72
11 Tous 25 6 7 16 43 74
12 La Paz 21 5 6 18 40 119
13 Calaf B 18 5 3 21 27 93
14 Cabrera  18 5 3 20 37 85
15 La Torre Cl. 17 4 5 20 29 92
16 Jorba 9 2 3 23 22 98

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 29
La Paz  1 - 1 La Torre Cl.
San Mauro B 4 - 1 La Pobla Cl.
Ateneu PBI 5 - 2 Calaf B
Capellades 5 - 2 Cabrera 
Tous  1 - 1 Montserrat B
Mediona  2 - 0 Rebrot
Hostalets  3 - 1 Sant Esteve B
Masquefa 1 - 0 Jorba

Jornada 30 (última)
Montserrat B-San Mauro B dia 14, 16 h
St. Esteve B-Capellades dia 14, 16.30 h
Torre Clar.-Ateneu PBI dia 14, 16.30 h
Rebrot-La Paz dia 14, 16.30 h
Calaf B-Hostalets dia 14, 17.15 h
Cabrera-Tous dia 14, 18.30 h
Jorba-Mediona dia 15, 12 h
Pobla Clar.-Masquefa dia 15, 16.30 h

   PT. pj. g e p gf gc
 1. Voltregà  64  24  21  1  2  115  34
 2. Hostelcur Gijón  58  25  18  4  3  110  52
 3. Manlleu  58  25  18  4  3  78  39
 4. Palau Plegamans  55  25  17  4  4  71  36
 5. Medicare Mataró  37  25  12  1  12  54  69
 6. Vilanova  36  25  10  6  9  88  77
 7. Las Rozas  35  24  9  8  7  43  48
 8. Alcorcón Best  33  25  10  3  12  49  51
 9. Sferic Terrassa  33  25  10  3  12  67  61
 10. Bigues i Riells  27  25  8  3  14  40  61
 11. Cerdanyola 26  25  8  2  15  44  59
 12. Aqua Igualada  23  25  7  2  16  63  87
 13. Citylift Girona  13  25  3  4  18  44  92
 14. Sta Maria Pilar  1  25  0  1  24  23  123

Hoquei OK Lliga Fem.
Jornada 25
Maheco Cerdanyola - Las Rozas  2-2
AQUA Igualada FHCP - Manlleu  1-2
Sferic Terrassa - Citylift Girona CH  4-3
Hostelcur Gijón - Medicare Mataró  6-4
Bigues i Riells - Palau de Plegamans  0-2
Alcorcón CAT’s Best - Vilanova  3-3
Santa Maria del Pilar - CP Voltregà  1-11

   PT. pj. g e p gf gc 
  1. Alpicat  61  26  19  4  3  141  87
 2. GEiEG  56  25  17  5  3  87  63
 3. Tona  54  27  17  3  7  132  110
 4. Taradell  47  26  15  2  9  107  74
 5. Capellades  44  26  13  5  8  111  106
 6. Sant Just  40  26  11  7  8  103  91
 7. Congrés  40  26  11  7  8  102  88
 8. Noia Freixenet B  38  26  11  5  10  130  118
 9. Folgueroles  31  26  9  4  13  92  106
 10. Caldes Laser B  30  26  8  6  12  97  104
 11. Ripoll  29  26  8  5  13  96  108
 12. Hoquei Olot B  27  25  7  6  12  86  99
 13. Masquefa  25  26  6  7  13  90  104
 14. Roda de Ter  14  27  4  2  21  92  151
 15. Cambrils  13  26  3  4  19  82  139

Hoquei Nacional Catalana
Jornada 28 i última
HP Tona - CP Hoquei Olot B  3-5
CP Taradell - Congrés  3-3
HC Ripoll - Cambrils CH  5-2
HC Sant Just - CP Masquefa  6-2
HC Alpicat - CP Roda de Ter  9-3
CH Caldes Laser B - Himel Capellades  4-4
CE Noia Freixenet B - CP Folgueroles  3-7
GEiEG (Descansa)

res; Castellano, Jesús Milan 
(Hernández, 70’), Domènech 
(Sillero, 70’); Cierco, Valls i 
Pelepco. 
Gols: 0 – 1 Moreno (31’); 1 – 
1 Pelepco (56’); 1 – 2 Gallart 
(85’).    
Recta final de la temporada 
2015 – 16, en què els Preben-
jamins ja no van disputar par-
tits de lliga, signant una gran 
temporada, així com l’Ale-
ví-Infantil femení, que també 
ha acabat la seva competició. 
Benjamí A
Òdena 0 – 1 UD San Mauro
Benjamí B
Olèrdola 3 – 4 CE Òdena
Benjamí C
Òdena 2 – 1 CF Corbera
Aleví A
San Mauro 1 – 0 CE Òdena
Aleví B
Capellades 11 – 1 CE Òdena
Aleví C
Òdena 0 – 15 Molins de Rei
Infantil A
CE Òdena 7 – 0 AE Piera
Infantil B 
La Granada 4 – 0 CE Òdena
Cadet
CE Òdena 3 – 0 Base Olèrdola
Juvenil
Castelldefels 3 – 1 CE Òdena
Femení Amateur
Pubilla Casas 2 – 1 CE Òdena

el partit és va tornar boig, va 
ser un atac constant dels dos 
equips creant ocasions en les 
dues porteries però sense ser 
materialitzades. 
Finalitzava el partit amb el re-
sultat inicial i amb la sensació 
que qualsevol dels dos equips 
podia haver aconseguit la vic-
tòria. 
Per part del grocs van jugar: 
Moya, Martínez(Aribau), Cas-
taño, Pedro, Navarro, Èric(A-
gundez), Mili(Josep Codina), 
Joao, Òscar, Guerra, Josué(Bi-
lal).

El derbi, dissabte a les 5
La propera jornada la Unió Es-
portiva San Mauro juga a casa 
dissabte dia 14 a les 17h en el 
que serà el derbi de la jornada. 
Els grocs reben a l’Òdena en 
el que s’espera serà un partit 
ple de tensió, emoció i on els 
mauristes poden sentenciar i 
aconseguir per fi l’anhelada 
permanència.  
La Unió ha fet un canvi d’ho-
rari per a poder-vos veure a 
tots els aficionats del futbol al 
camp, ja que serà un gran par-
tit i els grocs us necessiten més 
que mai.
Benjamí A: Òdena 0-1 S.Mauro  
Aleví A:  San Mauro 1-0 Òdena 
Aleví B: Piera 1-4 San Mauro  
Infantil A: Piera 3-0 San Mauro 
Cadet A: San Mauro 0-1 Ribes 
Cadet B: Piera 3-1  San Mauro  
Juvenil: Vilanova i la Geltrú 7-0 
San Mauro  
Amateur B: San Mauro 4-1 La 
Pobla de Claramunt.

Després que la setmana passa-
da l’Hostalets de Pierola s’as-
segurés el títol del grup setè de 
la Quarta Catalana i l’ascens 
a 3a la propera temporada, 
en la darrera jornada ha estat 
el Masquefa qui ja té garanti-
da la segona plaça, que dona-
rà dret a jugar una promoció 
d’ascens de categoria amb un 
altre equip de la província. De 
la Quarta Catalana ja només 
queda una jornada, i queda, 
doncs, tot decidit.

Tres jornades 
decisives per al 
Montserrat d’Igualada 

Les tres últimes jornades es 
preveuen decisives al grup 
12è de la Tercera Catalana. El 
Montserrat d’Igualada, que 
ha fet una temporada sensa-
cional,  encara no té assegurat 
el títol, i haurà de treballar-se 
la primera posició, tot i tenir, 
de moment, quatre punts de 
diferència. A més, li toquen 
encara partits molt difícils, 
com el derbi al camp del Pie-
ra, diumenge a les 12. El Calaf 
encara té opcions de poder ju-
gar la promoció d’ascens, però 
hauria de guanyar diumenge al 
Carme i esperar alguna punxa-
da del Sitges o el Martorell B.
Amb el Fàtima ja descendit, 
el Carme és l’únic equip de la 
comarca que encara pot tenir 
problemes en la seva lluita per 
la permanència. Té la zona de 
descens a només cinc punts de 
distància.

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

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

sistemes de reg

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

MAESTRO SANA VIDENTE
VIDENTES CURANDEROS

con poderes naturales. 18 años de 
experiencia en la Alta Magia Africana. 

Ayuda a resolver los problemas por 
difíciles que sean. E�cacia, 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



TRIATLÓ / LA VEU 

E l diumenge 8 de maig 
es va celebrar el X tri-
atló de Sitges. El dia 

s’aixecava amb un temps 
complicat i molta mar de fons, 
l’organització es va veure obli-
gada a suspendre el tram de 
natació per garantir la segu-
retat de tots els participants i 
reestructurar la prova a duatló 
amb format de 5km de cursa a 
peu, 20km de ciclisme i 2,5km 
de cursa a peu.
La prova amb gran èxit de 
participació, va comptar amb 
un total de 500 inscrits, pro-
va molt consolidada dins el 
circuit català de triatló. Els 
guanyadors absoluts de la 
prova van ser Albert Parreño 
del FastTriatló i Laura Gomez 
del CN Sabadell. Per part del 
CAI triatló Petromiralles molt 
bons resultats de tots els com-
ponents, destacant l’excel·lent 
3a posició en categoria cadet 
de la jove triatleta Elia Ibarra 
i la 5a posició de la general de 
Daniel Baraldés lluitant fins 
els últims metres pel podi. A 
més molt bona actuació de tot 
l’equip masculí que aconse-
guia la 8a posició de la general 
d’un total de 37 equips classi-
ficats.
Resultats dels components de 
l’equip igualadí:
5è Daniel Baraldés
22è Daniel Segura
92è Carlos Fernandez
96è Marc Codina
99è Ramon Lladó
107è David Sevilla
140è David Estapé
153è Jose Rios
235è Josep Malavé
239è Joan Prieto

Molta presència del CAI 
al triatló de Sitges

Dos tousencs van participar 
a la Gaes Titan Desert al Marroc

245è Toni Cañas
249è Ricard Solé
260è Felip Castellano
306è Toni Salanova
352è Victor Rios
361è Enric Guix
Femení
23a Èlia Ibarra (3a cadet)

Oriol Alonso i Ton Gabarró, 
campions infantils
Dissabte es va fer el IV Triat-
ló infantil Vila de Sitges, amb 
un total de 104 inscrits, qua-
tre del CAI Triatló. Es tractava 
d’una prova de promoció no 
competitiva per potenciar el 
triatló amb els més joves. El 
tram de natació va realitzar-se 
en la piscina del Club de Mar 
i el tram de bici i córrer va re-
alitzar-se al llarg del passeig 
marítim.
Destacar la victòria d’Oriol 
Alonso en benjamí masculí. 
En la mateixa categoria, Guim 
Gabarró finalitzava en una 
magnífica 10a posició. L’altra 
victòria era per al més petit de 
l’escola esportiva; Ton Gabar-
ró imposant-se a la categoria 
dels més petits nascuts a l’any 
2010.  També destacar la bona 
actuació Marina Gabarró, que 
finalitzava amb una 13a posi-
ció  en aleví femení. 
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CURSES / LA VEU 

D el 24 al 30 d’abril, 
Tous va tenir dos re-
presentants a la Gaes 

Titan Desert al Marroc… una 
de les curses més dures i espec-
taculars que es poden fer en 
bicicletes tot terreny, només 
aquest fet ja és digne de lloar. 
A més, la parella esportiva for-
mada pel Bonaventura Clara-
munt i la Laura Queraltó, no 
només van completar les eta-
pes, sinó que van guanyar-ne 
la darrera i van quedar ter-
cers de la classificació general 
de duet mixt, amb l’equip de 
l’Associació Espanyola del 

Síndrome Wolf-Hirschhorn, 
i amb el suport de l’Ajunta-

ment de Tous i la Cursa del 
Panna.

Gran Europeu d’esquaix 
de Bernat Jaume a Varsòvia

ESQUAIX / LA VEU 

L’igualadí Bernat Jau-
me va completar un 
gran torneig a Polònia, 

seu del europeus absoluts per 
equips.
En combinat espanyol va po-
der mantenir la categoria que-
dant en 5è lloc final.
La 1a categoria la formen els 
8 millors equips Europa i cada 
any els dos pitjors la perden 
i dos equips millors de 2a, la 
guanyen.
En la fase de grups, juntament 
amb Escòcia, Irlanda i França, 
Espanya no va poder accedir a 
les semis per solament 7 punts 
respecte a Escòcia que al final 
va ser tercera.
Davant el escocesos, el ano-
ienc Bernat Jaume va sumar 
el seu punt guanyant Kevin 
Moran per 3-0, davant França, 
va cedir amb el 38 millor del 
món Lucas Serme per 3-0 i va 
descansar davant Irlanda. En 
la fase decisiva per la perma-
nència i després de dues eli-
minatòries igualadíssimes, els 
seu concurs va ser decisiu per 
empatar a dos davant Finlàn-
dia guanyant a Tanu Knuutila 
per 3-0 i sobretot en el partit 

decisiu davant Holanda gua-
nyant a Bart Ravelli per 3-1 ja 
que una derrota, condemnava 
l’equip espanyol a la 2a divi-
sió.
La “roja” al final va igualar el 
seu millor resultat de l’historia 
sent cinquena absoluta.
 
Sergio Rivero es queda a 
quarts a Sant Vicenç 
L’anoienc Sergio Rivero van 
participar en una nova pro-
va del circuit de la Federació 
Catalana. Sergio va perdre per 
3-0 però amb parcials molt 
ajustats de 7-11, 8-11, 9-11 
Davant Antoni Mendoza. El 
torneig el va guanyar el va-
llenc Lluís Corominas.

Lliga catalana de 2a.
Bona actuació del nostre se-
gon equip tenint el compte al 
potent rival de torn, el Tenis 
Sabadell. Joan Llorach va cau-
re 11-9, 1-11, 2-11, 3-11 da-
vant Santi Grau, Rafa Sánchez 
també va perdre el seu com-
promís 14-12, 5-11, 6-11, 7-11 
amb Eric Zabalbeascoa, però 
Toni Jiménez va fer un gran 
partit i va donar un valuós 
punt guanyant Pablo Garrido 
per 11-9, 11-8, 8-11, 7-11, 11-
9, finalment Dani Saragossà, 
que debutava a la categoria es 
va defensar prou be tot i caure 
11-3, 5-11, 9-11, 8-11 davant 
Jordi Gisbert. L’equip no pas-
sarà problemes per mantenir 
la categoria.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

MAESTRO CADI
GRAN VIDENTE AFRICANO CON RAPIDEZ, 

EFICACIA Y GARANTIA
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



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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Sortegen 8 
abonaments 

anuals 
per al cicle de 
concerts 2016 
dels Hostalets 

de Pierola

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

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
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MUSEUS / LA VEU 

A rriba una nova edició 
de la Nit dels Museus 
a Igualada. Serà el 

dissabte 14 de maig quan, a 
partir de les 8 del vespre, els 
museus de la ciutat obriran 
les seves portes a tot tipus 
d’activitats, per a tots els pú-
blics i gratuïtes, fins la mitja-
nit. El Museu de la Pell –Cal 
Granotes i Cal Boyer–, el Mu-
seu del Traginer i el Railhome 
BCN se sumen conjuntament 
a la gran nit festiva dels mu-
seus a Europa, en què hi pre-
nen part més de quatre mil 
museus de quaranta països, 
en una jornada impulsada pel 
Consell d’Europa. Tal i com 
s’ha explicat en aquesta edi-
ció creixen els espais oberts i 
també les activitats.
A Cal Granotes, a les 8, una 
visita guiada excepcional de 
la mà del blanquer Miquel 
Vila revelarà alguns dels se-
crets més ben guardats del 
seu ofici i de la històrica ado-
beria. A Cal Boyer, seu cen-
tral del Museu de la Pell, a la 
mateixa hora i, fins a mitja-
nit, s’obriran les portes a les 
visites lliures a les seves expo-
sicions permanents, a la Casa 
de la Festa i a l’exposició tem-
poral “Sigara Segarra. Cruïlla 
entre Ibèria i Hispània”. A les 
9 del vespre, el blanquer Mi-
quel Vila continuarà les seves 
explicacions a les sales “Un 
món de pell” i “Ofici d’ado-
ber” de la col·lecció perma-
nent de Cal Boyer.
Durant el vespre, l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 

Gaspar Camps d’Igualada 
participarà, per primera ve-
gada a la Nit de Museus, amb 
una exposició de peces dis-
senyades en pell, realitzades 
en diferents tècniques pels 
alumnes del cicle formatiu 
de grau mitjà d’Artesania en 
Cuir. També hi haurà una de-
mostració de treball neoar-
tesanal del cuir per part d’al-
guns alumnes de l’Escola.
A les 22:30h prendrà el relleu 
el mític grup de jazz-rock Pe-
gasus, amb el concert i pro-
jecció titulat Berlín. Simfonia 
d’una gran ciutat. Aquesta 
ocasió suposa el retorn de la 
formació a la capital de l‘Ano-
ia, precisament quan fa vint-
i-cinc anys de la seva actuació 
a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada. El concert és gra-
tuït, però cal recollir invita-

ció al Museu de la Pell o bé 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística (c/ Garcia Fossas, 2).

El retorn dels mítics Pegasus
La nau d’Encavallades del Mu-
seu acollirà el concert-pro-
jecció d’un dels projectes 
més aclamats de la carrera 
dels Pegasus, Berlín, simfonia 
d’una gran ciutat, que inclou 
la projecció de la pel·lícula 
alemanya muda Berlin, Die 
Sinfonie der Großstadt, escri-
ta per Carl Mayer i dirigida 
per Walter Ruttmann el 1927, 
amb banda sonora original 
en clau jazzística interpretada 
en directe. 
La màgica fusió dels temes 
de Pegasus amb les imatges 
de Ruttmann posa a prova la 
intemporalitat universal del 
cinema i de la música.
El film descriu un dia al Ber-
lin de l’època mitjançant una 
successió d’imatges sobre la 
vida quotidiana. Aquest do-
cumental, rodat de forma 
innovadora i moderna per 
l’època, es va convertir en un 
referent de culte precursor 
d’altres films. Significa, per 
tant, una visió de gran qua-
litat de la societat industrial 
europea en un entorn com 
Cal Boyer, històrica fàbrica 
cotonera. Els catorze temes, 
compostos per Pegasus i pu-
blicats a l’àlbum Simfonia 
d’una gran ciutat (1986), 
acompanyen els 64 minuts de 
seqüència de fotogrames amb 

El Museu de la Pell, el Museu del Traginer 
i el Railhome BCN obriran portes durant 
la Nit dels Museus
El retorn del grup Pegasus serà el plat fort del conjunt d’activitats culturals programades

una sincronització perfecta 
entre música i imatges.
La banda catalana de ja-
zz-rock, de projecció inter-
nacional, formada l’any 1981 
per músics de prestigi té deu 
discos enregistrats. Els seus 
components són Santi Arisa 
a la bateria, Rafael Escoté al 
baix elèctric, Josep Mas “Kit-
flus” als teclats, Max Sunyer 
a la guitarra elèctrica i Dan 
Arisa a la percussió.

Patrimoni traginer i ferro-
viari
El Museu del Traginer Col-
lecció Antoni Ros també 
s’afegeix a la celebració amb 
un vespre de portes obertes 
des de les 8 del vespre fins la 
mitjanit, una excel·lent ocasió 
per descobrir l’excepcional 
patrimoni relacionat amb els 
traginers que guarda aquesta 
instal·lació.
De la seva banda, el Railhome 
BCN, inaugurat el 2014 i con-
vertit ja en un espectacular 
referent pel que fa als trens en 
miniatura, proposa una visita 
guiada de 20:30 a 22:30h per 
a un màxim de trenta perso-
nes i final amb copa de cava. 
Cal fer prèviament la reserva 
al telèfon 676 959 431. A més, 
de 22:30 a les 23h els trens 
circularan de forma ininter-
rompuda a la maqueta H0, 
amb entrada lliure i sense 
reserva fins a esgotar l’afora-
ment permès.

Pegasus oferirà el concert “Berlín. Simfonia d’una ciutat”. / AJ. IGUALADA

Presentació de la Nit dels Museus a l’Ajuntament. / AJ. IGUALADA

LLIBRES / LA VEU 

L ’actual director fun-
dador del diari ARA 
Carles Capdevila, 

ha convertit des de fa anys 
aquesta temàtica en un dels 
seus principals focus d’aten-
ció, i això l’ha portat a entre-
vistar, a les pàgines de l’ARA, 
un gran nombre d’experts en 
educació, que hi han aportat 
els seus punts de vista i les 
seves reflexions sobre què 
significa educar i quina és la 
millor manera de dur a ter-
me aquesta tasca tan fona-
mental com complexa, que 
implica mestres, famílies i, 
per extensió, el conjunt de la 
societat.
Carles Capdevila, creu que 
educar és apassionant i que 
també ho és parlar-ne, des de 
l’experiència i des de la refle-
xió. L’humor i la responsabi-
litat no són incompatibles en 
aquest terreny, i tot allò que 
pugui fomentar confiança i 
alegria entre tots els agents 
implicats contribueix a cre-
ar un teixit de complicitats 
imprescindible en la tasca 
d’educar. 

Visions de professionals de 
l’educació
Aquest llibre és un recull 
d’onze converses que convi-
den al debat. Onze entrevis-
tes a personalitats del món 
de l’educació: Carme Thió, 
Jaume Cela, Maria Jesús Co-
mellas, Jaume Funes, Eva 
Bach, Gregorio Luri, Maria-
no Fernández Enguita, Joan 
Manuel del Pozo, Roser Sa-
lavert, José Antonio Marina 
i Francesco Tonucci. Profes-
sionals de procedències di-
verses i visions ben diferents 
que ens permeten conèixer 
no solament els camins que 
han consolidat les seves vo-
cacions sinó l’ambició de fer 
bé les coses cada dia a les 
aules, al carrer i a casa. Si hi 
ha una cosa que es proposa 
aquest llibre és acompanyar 
les famílies i els mestres, i 
aprendre junts a educar amb 
convicció i optimisme.
La presentació organitza-
da per llibreria Llegim ...? 
i amb la col·laboració de 
l’Ateneu Igualadí se celebra-
rà demà dissabte 14 de maig 
a les 5 de la tarda a l’Audito-
ri de l’Ateneu.

Carles Capdevila 
presenta a l’Ateneu 
el seu llibre ‘Educar 
millor’
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Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

IBA EN SERIO  TEATRE TIVOLI

Dia 27 de juliol del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  19.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Teatre Tivoli. 

"IBA EN SERIO" és una celebració de la vida, un desenfadat espectacle musical escrit i dirigit per Juan Carlos Rubio i amb direcció musical de 
Julio Awad , en què Jorge Javier Vázquez " ens va a cantar " , alguns d'aquests moments , anècdotes , amics i enemics que van marcar la seva 
història , que van forjar el caràcter i la seva trajectòria personal i professional .

Amb JORGE JAVIER VÁZQUEZ

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 �nal, 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 escenogrà�c 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

MÓN CASTELLER / LA VEU 

Immillorable estat de for-
ma dels Moixiganguers 
d’Igualada en l’arrencada 

d’aquesta temporada. Si a la 
diada d’aniversari van descar-
regar la primera torre de vuit 
amb folre de l’any, la més ma-
tinera, aquest dissabte a Sant 
Cugat van arrodonir l’inici 
amb el tres de vuit. La colla 
s’ha tret l’espina d’aquest cas-
tell, que havien descarregat 
per últim cop el juny de l’any 
passat i que posteriorment 
només van poder carregar. El 
quatre de vuit i la torre de set 
amb folre van arrodonir una 
jornada perfecta dels iguala-
dins, que van compartir pla-
ça amb els Castellers de Sant 
Cugat i els de la Sagrada Fa-
mília.
Per l’actuació de la vigília de 
la diada de Sant Ponç de Sant 
Cugat, aquest dissabte a la 
tarda, els Moixiganguers te-
nien un repte: el tres de vuit. 
Així ho va explicar el cap de 
colla Jordi Moreno al final de 
l’assaig de divendres i així ho 
demostraven les bones proves 

dels dies anteriors. Era l’ob-
jectiu del dia i el van intentar a 
primera ronda. El castell, amb 
novetats en pràcticament tots 
els pisos respecte l’any passat, 
va pujar tranquil, segur i sen-
se perdre les mides, però els 
dubtes de la canalla van portar 
els morats a desmuntar-lo per 
evitar complicacions. Aquesta 
havia estat una bona prova, i 
amb tots els nervis fora el van 
tornar a intentar. El segon tres 
va ser ràpid i còmode i no va 
portar especials problemes 
als Moixiganguers, que amb 
el primer tres de vuit de l’any 
encaraven molt bé la jornada. 

Van continuar el programa 
previst amb el quatre de vuit, 
un castell que ja han descar-
regat dues vegades enguany i 
que, malgrat perdre les mides 
als primers pisos, van poder 
descarregar amb ofici. El dia 
el van arrodonir amb la ja 
emblemàtica torre de set. Es 
van acomiadar de Sant Cugat 
amb un vano de cinc.

Bons companys de plaça
A la diada d’aniversari els 
Moixiganguers ja van com-
partir plaça amb els Castellers 
de Sant Cugat, i a ambdu-
es colles els va anar molt bé; 

Els Moixiganguers descarreguen un magnífic 
tres de vuit a Sant Cugat del Vallès

aquest dissabte s’ha repetit 
la tendència. Els gausacs van 
descarregar un tres i un qua-
tre de vuit de postal, que de-
mostren la seva set de castells 
superiors. Van tancar l’actua-
ció amb el cinc de set. Els Cas-
tellers de la Sagrada Família 
de Barcelona, per la seva part, 
van completar el dia amb el 
tres de set aixecat per sota i el 
tres i el quatre de set. Aques-
ta proper cap de setmana els 
Moixiganguers no tindran ac-
tuació, però els tocarà prepa-
rar-se per un mes intens amb 
diades a Terrassa, Sabadell o 
Barcelona.

La primera clàssica de 
vuit dels Moixiganguers 

arriba a principis de 
maig

LLIBRES / LA VEU 

L ’escriptora Sílvia Soler 
(Figueres, 1961) serà 
dimarts vinent 17 de 

maig a les 19h en un acte a la 
Biblioteca de Piera per con-
versar amb els seus lectors.
La també periodista va debu-
tar com a escriptora amb El 
cercle de la nit (1992). Des-
prés vingueren altres títols 
tan coneguts com L’estiu que 
comença, Petons de diumenge 
i Un any i mig entre molts 
d’altres. Ha guanyat els pre-
mis Prudenci Bertrana 2008 
i el Ramon Llull 2013. L’au-
tora col·labora habitualment 
en diferents mitjans de co-
municació catalans i la seva 
obra ha estat traduïda a di-
verses llengües.  
L’acte, que és obert a tothom, 
serà conduït per Vicenç Ven-
tura moderador del club de 
lectura de la biblioteca pie-
renca. 

Lletres d’autor 
amb... Sílvia Soler 
a la Biblioteca de 
Piera



50  |  CULTURA
LA VEU

Divendres, 13 de maig de 2016

DANSA / LA VEU 

L ’espectacle Viatge 
al centre de la Terra 
(S.XXI) és una propos-

ta innovadora inspirada en 
una de les obres més conegu-
des del pare de la ciència-fic-
ció, Jules Verne. Arriba aquest 
diumenge, 15 de maig, a les 
19h, a l’escenari del Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Iguala-
da, en una versió per a tots els 
públics en què l’audiovisual, 
la dansa i la música tenen gran 
protagonisme. Es tracta d’una 
coproducció del Festival Grec 
de Barcelona i el Sant Andreu 
Teatre en col·laboració amb 
Teatre Atrium de Viladecans, 
representada per la compa-
nyia Roseland Musical i pro-
tagonitzada per Marcos Elvi-
ra, Cristina Miralles i Amanda 
Rubio, que compta també 
amb un muntatge audiovisual 
de l’artista Franc Aleu, Premi 
Nacional de Cultura en audi-
ovisual 2012. 
Les imatges tenen un paper 
molt destacat en el desenvo-
lupament de l’obra, especial-
ment pel que fa a la recreació 
de l’atmosfera subterrània que 
segueix l’argument de la novel-
la original. L’acte forma part 
de les activitats organitzades 
pel departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament per 
celebrar el Dia Internacional 
de la Dansa 2016. Les entra-
des es poden comprar al Punt 
de Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a dissabte, de 19 
a 21h, i el dissabte i diumenge, 

d’11 a 14h. També, des d’una 
hora abans de la funció, a la 
taquilla del Passatge Vives. Les 
entrades tenen un preu de 10 i 
6 euros per als socis de La Xar-
xa d’Igualada i l’alumnat de 
les escoles de dansa. També es 
poden comprar al web www.
ticketea.com. 

Dansa i audiovisual per anar 
al centre de la Terra
La darrera producció de Rose-
land Musical és una adaptació 
inspirada en la novel·la escri-
ta per Jules Verne l’any 1864, 
Viatge al centre de la Terra. 
La dramatúrgia és de Manuel 
Veiga i la direcció coreogràfi-
ca d’Anna Planas. L’Eva i l’Ava 
són dues germanes, una viu en 
el seu món tecnològic i cientí-
fic, l’altra en el seu món clàssic 
i romàntic, però troben un ob-
jectiu comú. Seguint les pistes 
deixades per un avantpassat 
de la seva família començaran 
un viatge que les portarà a un 
país llunyà, Islàndia. A la seva 
arribada es reuniran amb el 
Hans, el guia i tercer personat-
ge d’aquesta història. El viatge 
dels tres personatges no és no-
més un viatge físic, sinó també 
un viatge cultural, un descens 
pel volcà que els conduirà al 

centre de la terra. Trobaran en 
el seu camí els residus cultu-
rals que la humanitat ha dei-
xat enrere.
Tres disciplines de dansa, 
contemporània, clàssica i 
breakdance, tres ballarins que 
interactuen entre les dues 
pantalles amb personatges 
virtuals i imatges en movi-
ment. L’escenografia es com-
pon d’una pantalla de fons 
d’escenari i una pantalla fron-
tal gairebé transparent, on es 
projecten els decorats i per-
sonatges virtuals. La transició 
d’imatges i personatges d’una 
pantalla a una altra formen un 
ambient 3D que envolta els 
protagonistes.

Roseland Musical, dansa per 
a tots els públics
La companyia Roseland Mu-

“Viatge al centre de la Terra (s. XXI)”, una innovadora visió del 
clàssic de Verne, aquest diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

sical treballa des de l’any 1983 
en la producció d’espectacles 
de dansa per a tots els pú-
blics. L’any 2007 va rebre el 
Premi Nacional de Cultura en 
la categoria de dansa i es va 
convertir en la primera com-
panyia de públic familiar en 
rebre aquest guardó.
En les seves produccions hi 
han treballat ballarins com 
Marta Almirall, Montse Co-
lomer, Alícia Pérez, Francisco 
Loberas, Mercedes Recacha, 
Rafael i Luis Méndez entre 
altres. Les músiques han estat 
creades pel compositor José 
Manuel Pagán, Premi Gaudí 
2011 per la millor música ori-
ginal a Pa negre. 
En una primera etapa els 
guions eren de David Cirici 
i, en l’actualitat, és Manuel 
Veiga qui fa la dramatúrgia 

d’unes idees originals i atre-
vides que adapta a la dansa. 
Artistes plàstics de la talla de 
Franc Aleu, Perico Pastor, Inés 
Batlló, Montse Ginesta i Rosa 
Ros han col·laborat en la re-
alització de les escenografies 
i Lluís Traveria, Rosa Soler i 
Manuel Peña en la confecció i 
disseny d’atrezzo i vestuari.
Deu produccions de dan-
sa-teatre avalen la trajectò-
ria de la companyia: Flit, Flit 
(1990), Cara, calla (1993), 
La casa per la finestra (1997), 
Les Mil i Una Nits (1999), El 
país sense nom (2001), Canal 
Roseland (2004), Cara, calla 
reposició (2006), Catalonia 
Stars (2007), Les tres bessones 
i Leonardo da Vinci (2008 ), 
Blau Marí (2009) i l’espectacle 
encara en repertori Pinocchio 
(2010).

EXPOSICIONS / LA VEU 

L a Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada 
(c/ Garcia Fossas, 2) 

acull del 13 al 29 de maig l’ex-
posició del treball Positiu o 
negatiu, de Clara Rossy, con-
siderat millor projecte d’Arts 
Visuals Igual’ART 2015. La 
inauguració es durà a terme 
aquest divendres, 13 de maig, 
a les 19:30h.
Ànima o cos, esperit o matè-
ria, conscient o inconscient, 
somni o realitat, són dualis-
mes de la realitat vital que, 
en l’obra de Clara Rossy, es 

materialitzen en imatges, en 
paraules, en buit i ple, blanc 
i negre, en ferro o paper. És 
l’autora del treball d’embe-
lliment del recuperat portal 
lateral de la basílica de Santa 
Maria d’Igualada, que està co-
bert amb planxes de ferro tre-
ballades per l’artista.
En aquesta mostra es podrà 
apreciar de prop aquest pro-
jecte, que pretén fer un pas 
endavant en el procés d’inves-
tigació del gravat en ferro, per 
donar continuïtat i definició a 
la tècnica utilitzada a la por-
ta. Amb la idea de continuar 
també treballs fets anterior-

ment amb paper, vol produir i 
experimentar gravant planxes 
de ferro o corten, tractades 
amb diferents processos quí-
mics. Tot això amb la fi de, 
posteriorment, imprimir-les, 
gofrar-les i encastar-les en 
pasta de paper, per tal de pro-
duir una sèrie de làmines i 
cartrons de cada planxa.
Aquesta exposició l’organitza 
el departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb la col·labo-
ració de Comercial Godó i el 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades.

El treball Positiu o negatiu, de Clara Rossy, arriba a La Sala 
Municipal d’Exposicions d’Igualada

Aquesta és una copro-
ducció del Festival Grec 
de Barcelona i el Sant
Andreu Teatre, repre-

sentada per la compan-
yia Roseland Musical
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Vine a fer un cu� amb nosaltres!
Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.

  Divendres 10 de juny 
Hora: De 18:00 - 21:00 h

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

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

CINEMA / LA VEU 

U n milionari texà vol 
colonitzar la Lluna i 
explotar tots els seus 

recursos. Però un nen de 12 
anys farà tot el possible per 
aturar-lo. Se’n sortirà? Els es-
pectadors ho podran compro-
var aquest diumenge, 15 de 
maig, a les 12h, al Museu de 
la Pell d’Igualada. L’entrada és 
gratuïta, la durada de la pro-
jecció és de 95 minuts i l’edat 
recomanada és a partir de 7 
anys.
Atrapa la bandera és la pre-
miada producció que compta 
amb el Gaudí i el Goya d’en-
guany a la millor animació. 
Dels mateixos creadors que 
l’exitosa Tadeo Jones, expli-
ca les peripècies que decideix 
córrer el jove Mike Goldwing 
per enfrontar-se a les aspira-
cions del milionari Richard 
Carson, que es vol fer amo i 
senyor de la Lluna per explo-
tar la suposada font d’energia 
del futur i esborrar la història 

de les missions espacials.
El xicot, amb els seus amics, 
Marty i Amy, emprendrà 
l’aventura de fer-se amb la 
bandera més famosa de les 
missions lunars: la que els 
tripulants de l’Apol·lo XI van 
plantar al satèl·lit el 1969, la 
primera vegada que l’home 
va posar el peu a la Lluna. I 
ho faran acompanyats de dos 
curiosos i extravagants perso-
natges més: Igor, un llangar-
daix ben especial, i Frank, que 
no només és el tossut avi d’en 
Mike sinó un expert exastro-
nauta.
El programa Diumenges en 
Família ha pres el relleu del 
Cultura en Família per seguir 
proposant a Igualada activi-
tats ben variades per compar-
tir, com ara hores del conte, 
cinema en català, visites, ta-
llers i sortides per gaudir al 
llarg dels diumenges de març, 
abril i maig. Una oferta varia-
da coordinada des del depar-
tament municipal de Promo-
ció Cultural.

Diumenges en Família 
proposa el film d’anima-
ció “Atrapa la bandera”

MÚSICA / PEP TORT 

D ivendres. Va arri-
bar l’últim concert 
d’aquesta prime-

ra part de la temporada de 
les Músiques de Butxaca de 
l’Ateneu i amb ell va arribar 
l’alegria, el color i el ritme. 
Quan no ens ho esperàvem, 
la festa. Quan no hi comptà-
vem, l’entusiasme.
Víctor Branch arribava, al-
menys per mi, amb l’etiqueta 
de ser un noi més o menys 
jove, més o menys sobri, amb 
bona veu i un estil molt Soul, 
molt Funky, elegant i cosmo-
polita. És el que jo havia des-
cobert al sentir-lo per Spo-
tify i el que esperava trobar. 
El concert prometia. La veu i 
el ritme, bons. El to, elegant, 
moderat...
I, evidentment, tot això es va 
confirmar. Tot, excepte pel 
que fa a la moderació.
Perquè de cop ens apareix 
el Víctor molt més jove del 
que ens esperàvem (23 anys), 
molt més maquillat del que 
ens esperàvem, molt més 
reina dels que ens esperà-
vem, amb sabates saló de co-
lor beix de talons altíssims i 
empatitzant des del minut u 
amb el públic, deixant anar 
tota la diva que porta a dins, 
tota la seva ànima negra i va 
quedar clar de seguida que 
la nit seria diferent, especi-
al, divertidíssima, millor del 
que preveiem.
Perquè sí, és molt evident 
que el Víctor ha begut molt 
Soul, molt Funky, molt so 
Motown, amb influènci-
es claríssimes dels Jackson 
Five, de l’Amy Winehouse, 
Stevie Wonder i tants altres, 

però destaca sobretot (i sem-
bla que de forma natural) tot 
un glamur espectacular, tota 
una màgia, tot un saber que 
es només patrimoni d’algunes 
dives. El Víctor té molt d’Aret-
ha, de Donna, de Beyoncé, 
de Whitney i de tantes altres. 
D’això que, vist el que varem 
veure, no se si és just dir-li no-
més “música negra”.
Total, que des dels primers 
instants el Víctor ens va cap-
tivar i ens va enganxar. Ell se 
sentia còmode i ens feia sen-
tir còmodes. S’ho va passar 
bé i ens ho passàvem bé. Es va 
deixar anar del tot i ens ho va 
encomanar. Hi havia compli-
citat.
El concert va ser una festa. 
Anava passant dels seus propis 
temes, els dels seu primer disc, 
Introspective (magnífic, per 
cert), a versions d’alguns clàs-
sics, aconseguint un equilibri 
molt bo, un concert molt sòlid 
pel que fa a repertori, ritme alt 
i estructura acolorida. Menció 
especial a la sentidíssima ver-
sió que va regalar-nos de Me 

and Mrs. Jones, del recordat i 
recentment traspassat, Billy 
Paul, que a mi personalment 
em va emocionar (d’aquí el 
títol d’aquesta crònica...).
Molt bo quant a sonoritat. 
Perfectament acompanyat 
per Miquel Abras a la guitar-
ra i Xevi Raurich als teclats, 
que ens varen demostrar, 
una vegada més, que si se sap 
el que tens entre mans, no cal 
grans orquestres per omplir 
la nit de grans sonoritats (A 
part de la grandiosa veu del 
Víctor, per descomptat!).
Si a tot això que ja és bo per 
si mateix, magnífic, li afe-
gim el bon rotllo, l’alegria, 
la bogeria controlada i l’en-
tusiasme que tots tres va 
saber encomanar-nos, no és 
gens d’estranyar que molts 
acabessin ballant al fons de 
l’escenari i al final, tothom a 
peu dret. Cosa no gens fàcil 
d’aconseguir per un public 
tirant a fred, com és l’igua-
ladí.
De debò que no és fàcil, Mr. 
Branch. Gràcies, reina!

MÚSIQUES DE BUTXACA

We and Mr. Branch

LLIBRES / LA VEU 

Demà dissabte dia 14 de maig 
a 2/4 1 del migdia, a l’espai de 
Llegim...? llibreria, tindrà lloc 
la presentació i signatura del 
llibre Nomdenoia de Pau Badia.
Els dibuixos d’en Pau Badia 
són un retrat àcid i punyent 
de la realitat actual, tant local, 

nacional o internacional, del 
nostre dia a dia més proper i 
punyent. Entre els seus “mes-
tres” trobem el nom d’El Roto, 
amb qui Badia comparteix 
l’aciditat de l’humor basat en 
l’observació aguda del món 
que l’envolta. Però, això sí, les 
il·lustracions de Badia són en 
color.

Presentació del llibre 
“Nomdenoia” a 
Llegim...? Llibreria
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E l bullying o assetja-
ment escolar serà el 
tema de reflexió del 

proper Club de lectura in-
fantil de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, que tindrà 
lloc el divendres 20 de maig 
i que comptarà amb la pre-
sència de la pedagoga Carme 
Hito. En aquesta ocasió els 
nens participants comenta-
ran el llibre «Vermell o per 
què el bullying no és cap 
broma», de Jan de Kinder. 
Aquesta iniciativa s’emmar-
ca dins el projecte Marta 
(Mirem, Analitzem, Respec-
tem, Treballem, Aprenem): 
Mirem les coses del nostre 
entorn que ens preocupen, 
Analitzem-les en grup des 
del Respecte a les opinions 
dels altres i Treballem per 
arribar a acords. Pensem que 
d’aquest procés n’Apren-
drem molts coses. Aquest 
projecte l’impulsen el disse-
nyador igualadí Pep Valls i 
la seva filla Marta per lluitar 
contra l’assetjament a les es-
coles. El mes de març passat 
ja van engegar la campanya 
contra l’assetjament «No ho 
amaguis!» a l’IES Pere Vives 
Vich i també havien treballat 
el tema a l’escola Garcia Fos-
sas, on estudia la Marta. 
Amb la lectura i la tertúlia a 
l’entorn d’aquest llibre, els 
petits lectors podran abordar 
un tema que és una realitat. 
«Vermell» és un àlbum escrit 
i il·lustrat per un autor d’ori-
gen belga i és un dels pocs 
llibres que tracta el problema 

bullying del dins l’univers 
de la literatura infantil i ju-
venil. Jan de Kinder treballa 
amb pocs colors i justament 
el que més destaca és el ver-
mell, el color de la vergonya, 
la sang, la ràbia i l’amor. Són 
tots els sentiments que sent 
el seu petit protagonista, en 
Tomàs, a qui se li posen amb 
facilitat les galtes vermelles 
quan té vergonya. Així, el 
que comença com una petita 
anècdota, una broma, cada 
vegada es farà més gran i fins 
a convertir-se en una verita-
ble allau de burles, riures i 
agressions. 
A la Biblioteca trobareu 
aquest i altres contes so-
bre aquesta temàtica, com 
els contes «La nena nova», 
«Magdalenes amb proble-
mes», «Ser nen no és tan 
fàcil» i la l’exitosa novel·la 
juvenil «Wonder», entre d’al-
tres.
Els nens i nenes que vulguin 
participar en aquest club de 
lectura poden venir a la Bi-
blioteca i endur-se aquest lli-
bre en préstec.

El Club de lectura 
infantil de la Biblioteca 
treballa el bullying amb 
“Vermell”

TEATRE / LA VEU 

El II Concurs de crítica tea-
tral de La Mostra d’Igua-
lada, organitzat conjun-

tament per la fira i l’Associació 
per a la promoció de les arts 
escèniques Recomana integra-
da per més de 40 crítics del país, 
ha rebut un total de 160 obres. 
D’aquestes, 74 corresponen a la 
categoria infantil (primària) i 
86 a la juvenil (secundària i bat-
xillerat), un creixement notable 
en relació a l’any passat, en què 
es va impulsar per primera ve-
gada el concurs amb l’objectiu 
de revaloritzar la mirada crítica 
dels espectadors i fomentar la 
pràctica d’aquest gènere.
El jurat del concurs, format 
pels crítics de Recomana Jordi 

Bordes, Iolanda G. Madariaga 
i Núria Cañamares, ha atorgat 
els primer premi en la categoria 
infantil a l’igualadí Biel Rossell 
i Pelfort, d’11 anys, per la seva 
crítica d’Hilos, l’última produc-
ció de La Rous que es va repre-
sentar a La Mostra per primer 
cop a Catalunya. El primer pre-
mi en la categoria juvenil ha es-
tat per Núria Ginestà i Farriol, 
de 15 anys i veïna de Sant Llo-
renç de Morunys, pel seu text 
sobre H+G, una versió molt es-
pecial del conte Hansel i Gretel 
de la mà dels italians Accademia 
Perduta.
El segon i tercer classificats en 
la categoria infantil són Cris-
tina Batalla i Vilà, de 12 anys, 
per la crítica de Wabi-Sabi de 
Mons Dansa i Lluc Torné i Solà, 

també de 12 anys, per Be God Is 
d’Espai Dual. D’altra banda, en 
la categoria juvenil, José Sestelo 
i Maturana, de 17 anys, i Martí 
Rossell i Pelfort, de 13 anys, han 
quedat en segona i tercera po-
sició, respectivament, pels seus 
comentaris crítics sobre Et plan-
to d’El vol del pollastre i Adoles-
cer 2055de la Companyía Joven 
Primera Toma de Madrid.
Els guardons consisteixen en 
vals de compra dotats en 100, 
50 i 25 euros, en funció de la 
classificació, gentilesa de les lli-
breries Abacus Cooperativa, Cal 
Rabell i Llegim...? Llibreria.
Les crítiques guanyadores del II 
Concurs de crítica teatral es po-
den llegir al web de La Mostra i 
a la secció Noves Veus de Reco-
mana.cat. 

Biel Rossell i Núria Ginestà guanyen 
el II Concurs de crítica teatral infantil 
i juvenil de La Mostra d’Igualada

LLIBRES / LA VEU 

D esprés de les presen-
tacions d’Igualada, 
Vilafranca del Penedès 

i aquest dimecres 11 de maig, a 
Tarragona, l’últim llibre del ca-
pelladí Joan Pinyol, la novel·la 
El mar de les ombres que li acaba 
de publicar Onada edicions, es 
presentarà avui divendres 13 a 
les set de la tarda a la Biblioteca 
Marcel·lí Domingo de Tortosa, 
dissabte 14 a dos quarts de dot-
ze del migdia a la biblioteca Mu-
nicipal de Gandesa i finalment 
diumenge 15 amb la signatura 
d’exemplars del llibre a partir 
de les onze del matí a la llibreria 
Serret de Vall-de-Roures, a la 

comarca del Matarranya.  Així 
mateix, i aprofitant l’estada per 
les Terres de l’Ebre, l’escriptor 

“El mar de les ombres” de Joan Pinyol 
continua la travessia 

capelladí serà entrevistat en di-
recte a través del Canal 21 de 
televisió. 

Maria Carme Roca i Joan Pinyol a la presentació a Capellades.

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

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

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

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars

Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

Restaurant

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 
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D illuns va tornar  a 
l’AUGA   Francesc 
Bailón ,  després d’ha-

ver rebut molts premis en el 
que portem d’any. En desta-
quem , entre d’altres,  la seva 
participació en els quatre 
“Goyas” de “Ningú vol la nit” 
d’Isabel Coixet .
Aquesta vegada el tema no van 
ser el Inuits (esquimals en dè-
iem abans), sinó els habitants 
de la península més gèlida de 
la Unió Soviètica: els Nenets 
de Iamal a la zona de Jamal. 
Un lloc amb temperatures de 
menys 60º durant molts me-
sos l’any.
Si l’anècdota fou explicar la 

manera de viure i combatre 
aquest fred, el nus de la xer-
rada fou l’incertíssim    futur 
d’aquest poble de 80.000habi-
tants disseminats en una zona 
més gran que França i gairebé 
sempre coberta de gel ,  però 
amb un subsòl que conté el 
80% de les reserves de gas de 
la URSS.
Rússia -i Europa- necessita 
aquest gas i els Nenets en son 
un obstacle per la seva ex-
tracció i transport. Ho tenen 
negre -no caldria ni dir-ho- i 
és tem que en déu anys no en 
quedarà cap.
El proper dilluns no hi ha 
AUGA, però el dijous a la tar-
da hi ha una interessant sorti-
da a la Segarra Històrica.

Francesc Bailón torna a 
l’AUGA multipremiat

POESIA / LA VEU 

El poeta Lleonard del Rio 
va aconseguir diumenge 
passat dia 8,  el títol de 

«Mestre en Gai Saber» en ob-
tenir en la mateixa edició els 
tres premis ordinaris, en els 
Jocs Florals del Baix Camp, 
convocats per l’Associació de 
Dones Santa Àgueda i l’Ajun-
tament d’Almoster del Camp 
de Tarragona. La festa literària 
se celebrà en aquesta mateixa 
localitat del Camp de Tarra-
gona, presidida per l’alcalde 
Àngel Xifré i per la titular a 
l’Associació de Dones, Ma.Pi-
lar Roig.
El consistori dels Jocs va estar 
format per la poeta i escrip-
tora Ma. Dolors Vallverdú, la 
rapsode Francina Baldrís i el 
poeta Ismael M. Royo.
Del Rio va guanyar la Viola 
d’Or amb la poesia “Saudade”, 
dedicada a l’obra del poeta 
portuguès Teixeira de Pasco-
aes; l’Englantina d’Or amb 

“Quatre glosses a la pagesia” 
unes postals dedicades a la 
Catalunya rural; i finalment 
la Flor Natural, amb “La rosa 
del teu escot”, un poema ama-
tori. Lleonard del Rio va voler 
dedicar els premis a l’amiga 
barcelonina Josefina Peraire, la 
poetessa que fa uns pocs dies 
va ser atropellada per una bi-

cicleta, i que en estat de coma 
es debat entre la vida i la mort.
La vetllada fou organitzada 
amb tota mena de detalls de-
dicant sengles homenatges 
als poetes Glòria Ganga, Rai-
mond Aguiló, Ismael M. Royo 
els quals també en edicions 
anteriors havien aconseguit el 
“mestratge”. 
Hi hagué també un reconei-
xement a l’obra de Ramon 
Llull amb motiu del setè cen-
tenari de la seva mort, «que 
ha de servir —es va dir— per 
reivindicar la vàlua de la seva 
aportació al món de les lletres 
i fer conèixer al públic general 
la influència que el seu pensa-
ment ha exercit en l’obra de 
nombrosos intel·lectuals euro-
peus». 
Tancà la festa l’alcalde Àngel 
Xifré, que es felicità per la im-
portància d’aquests Jocs, cele-
brà la qualitat de les obres pre-
sentades i animà a continuar 
en aquesta tasca cultural que 
fa més forta la vitalitat del país.

Lleonard del Rio aconsegueix el títol 
de “Mestre en Gai Saber”

Lleonard del Rio rep la Flor Na-
tural de mans de la presidenta 
Ma.Pilar Roig

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres al Hot Blues 
es podrà escoltar el concert 
a càrrec de Guillem Arnedo 
&Celeste Alias Band, la unió 
de músics amants de la tradi-
ció jazzística vocal dels grans 
cantants com Sinatra, Holiday 
o Nat king Cole. L’energia del 
grup gira entorn del text i la 
melodia magistralment in-
terpretada per la reconeguda 
cantant Celeste Alías. Des-
taca la brillant veu pròpia de 
l’aclamat Jorge Rossy al piano 
i al vibràfon, possiblement un 
dels músics més brillants de 
l’actualitat. El concert comen-
çarà a dos quarts d’11 del ves-
pre i l’entrada té un cost de 5 
euros.
Per altra banda dijous es po-

drà gaudir de la música d’El 
Petit de Cal Eril, que porten 
el seu nou treball La força, un 
disc dur, auster en elements 
però curós en els detalls més 
mínims.
El concert començarà a dos 
quarts d’11 i l’entrada val 5 
euros.
Aquests són els darrers dos 
concerts de la temporada al 
Hot Blues, que es reprendran 
a l’octubre.

Hot Blues tanca la tem-
porada amb dos concerts

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge, a les 19 h, tindrà 
lloc un concert de violí i pia-
no a càrrec de Maria Florea i 
Juan Barahona, guanyadors de 
diversos premis nacionals i in-
ternacionals. El concert és or-
ganitzat pels Amics de la Mú-
sica dels Hostalets de Pierola i 
es farà, com és habitual a l’au-
ditori de Cal Figueres. L’entra-
da té un cost de 6 euros.
La Maria Florea va començar 
a aprendre l’art de la inter-
pretació musical des de petita 
amb el seu pare, el violoncel-

lista Cristian Florea. Ha rebut 
classes dels professors Gonçal 
Comellas, Zakhar Bron i Yuri 
Volguin. Actualment estu-
dia Màster d’Interpretació 
al Royal Academy of Music 
de Londres amb el professor 
Gyorgy Pauk. La Maria toca 
un violí Gennaro Gaglia-
no, Nàpols 1790, cedit per la 
“Royal Academy of Music” de 
Londres.
El Juan Barahona ha estat 
alumne de l’Escola Superi-
or de Música Reina Sofía a la 
Càtedra de piano, amb la pro-
fessora Galina Eguiazarova, i 

Concert de violí i piano als Hostalets
de música de cambra, amb la 
professora Marta Gulyas. Així 
mateix ha comptat amb el 
consell i la supervisió del Mes-
tre Dmitry Bashkirov.
El 2010 i el 2012 va rebre, de 
mans de Sa Majestat La Reina, 
la distinció d’alumne més ex-
cel·lent de la seva càtedra.
Interpretaran la Sonata per 
a piano i violí en Mi menor 
K.304 de Mozart, la Sonata 
per a violí i piano en Fa major 
num. 5 op.24 “Primavera” de 
Beethoven i obres de J. Turina 
i Manuel de Falla.
 

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 
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-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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FOTOGRAFIA / C. ROMA 

L a sala d’exposicions de 
l’Agrupació Fotogràfi-
ca d’Igualada acollirà, 

del 21 de maig al 26 de juny 
una exposició del fotògraf Jöel 
Ventura.
Fundador de TimeLabStudio 
Barcelona i Moscou, realitza 
treballs fotogràfics publicita-
ris i de retoc a nivell interna-
cional. També és professor de 
Postproducció Digital a l’IE-
FC. 
A banda de la docència i de la 
fotografia comercial, ha donat 
forma al seu treball personal 
d’autor centrat fonamental-
ment en el retrat en exteriors 
i en estudi. 

Qui és Jöel Ventura?
Jöel Ventura és un personat-
ge nascut a Barcelona el 1980 
que ha dedicat la totalitat de la 
seva vida a la fotografia pro-
fessional, artística i docent.

Ets fundador de TimeLabS-
tudio. A què us dediqueu?
Correcte, després de molts 
anys de PhotoStudioJöelVen-
tura vaig fundar fa dos anys 
TimeLabStudio, que és un 
Estudi fotogràfic professional 
abocat a la fotografia comerci-
al, retoc digital, i especialitzat 
en producte i retrat. També 
ho combinem com un estu-
di obert a difondre coneixe-
ments fotogràfics avançats en 
forma de workshops.

Com definiries la teva obra, 
tant la publicitària com el re-
trat.
Separo clarament la meva fei-
na com a fotògraf publicitari 
de la meva obra personal. En 
la fotografia publicitària bàsi-
cament converteixes en foto-
grafia una idea ja molt treba-
llada provinent d’una agència.
La meva obra personal la de-
finiria com honesta, lliure de 
normes i lluny de la perfecció. 
L’entendria com una aproxi-
mació a les persones que hi 
apareixen amb la intenció de 
contextualitzares en el seu en-
torn.
La meva feina comercial la 
descriuria com un aprenen-
tatge continuat degut a la gran 
varietat de coses que fotogra-
fiem, com reptes creatius i tèc-
nics que em fan créixer com 
artesà de la imatge. Em fan 

convertir aquesta professió en 
un ofici i em diverteix.

Que podrà veure el visitant de 
l’exposició PortraitsInBlack 
que estarà ubicada a l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada?
Podrà veure retrats en gran 
format de països on tinc vin-
cles molt estrets i que he tin-
gut la sort de poder aprofun-
dir en ells. Retrats de persones 
en els seus llocs de treball a la 
Xina passant per un retrat més 
documental als EEUU i tan-
cant amb treballs en estudi on 
la simplicitat apareix des de la 
foscor. 

Per què t’has dedicat al món 
de la fotografia?
He acabat entenent que és 
perquè no sé fer una altra cosa 
bé. Perquè cada imatge per mi 
és tornar a començar de nou, 
perquè aprenc i desaprenc 
cada dia d’ella, perquè m’en-
fonsa i em fa volar, perquè no 
la sé fer igual dos cops perquè 
res és igual en la fotografia. 
Perquè em dóna la possibi-
litat de no seguir cap norma, 
d’inventar-la i reinterpretar-la 
una i altra vegada. I perquè la 
fotografia ha estat la meva es-
cola i l’excusa per colar-me a 
tot arreu. 

Compagines la tasca docent 
amb la fotografia professio-
nal. Una cosa es complemen-
ta amb l’altra?
Treballo com a professor al 
IEFC de postproducció digital 
i sempre dic que per mi la do-
cència és una manera d’apren-
dre ensenyant, tot i així la 
meva experiència provinent 
del món professional l’aboco 
a la docència. Totalment com-
plementari i enriquidor tant 
per mi com per l’alumne que 

pot trobar en aquest perfil de 
professor una experiència di-
ferent. 

Has estat guardonat amb di-
versos premis nacionals i in-
ternacionals pel treu treball 
d’autor. Són importants per 
donar-te a conèixer?
Poden ser d’utilitat sobretot 
quan són rebuts d’institucions 
o col·lectius amb prestigi dins 
del món de la fotografia. Les 
has de saber administrar bé i 
no rebolcar-t’hi gaire per con-
tinuar fent la teva fotografia. 

Què aconsellaries a un jove 
que es vulgui dedicar al món 
de la fotografia.
Encara que no ho sembli ja 
tant com abans però encara 
em considero un jove que es 
vol dedicar a la fotografia!! 
No sóc gaire bo donant con-
sells però a mi m’ha funcionat 
la meva inconsciència, la inca-
pacitat de valorar els riscos, la 
constància i la fermesa, creu-
re en el que fas, dubtar molt 
però mai deixar de prendre 

decisions, tenir la sensació 
de pilotar un vaixell gegant 
al mateix temps que un petit 
cotxe de ral·li, passió i respec-
te per la fotografia, a captar la 
imperfecció i gaudir-la per no 
convertir-les en pors o insegu-
retats. 
Potser m’he passat però la 
fotografia no és menys que 
això... Afegiria allò de no es-
coltar a ningú que et digui 
com suposadament has de 
fer alguna cosa... però això ja 
m’ho quedo com un defecte 
reconegut per mi mateix.

Quin és el material impres-
cindible per a un fotògraf?
Una idea.

El món de la fotografia ha 
evolucionat molt. La foto-
grafia d’avui en dia no té res 
a veure amb la d’anys enrere. 
Els fotògrafs professionals 
continueu utilitzant tècni-
ques d’abans?
Jo m’he format sobre la foto-
grafia digital, poc vaig fer de 
la fotografia tradicional. Sem-
pre m’ha agradat la tecnologia 
però he tingut clar el valor de 
l’artesania i la part d’ofici que 
té aquesta professió.  Tot i així, 
amb el poc recorregut fet po-
dria inclús començar a parlar 
de tècniques antigues de la fo-
tografia digital d’abans....

Creus que la fotografia ar-
tística està suficientment 
valorada. Costa molt trobar 
espais on exposar?
Crec que sí, hi ha moltíssima 
gent que valora la fotografia i 
està ple d’exposicions i parets 
carregades de fotos.  Potser no 

Jöel Ventura: “La meva obra és honesta, lliure 
de normes i lluny de la perfecció”

El fotògraf Jöel Ventura exposa la seva obra PortraitsInBlack a l’Agrupació Fotogràfica Igualada

El dia 21 de maig al matí de 
9 a 14, a la seu de l’Agrupa-
ció Fotogràfica d’Igualada, 
es farà un taller sobre il·lu-
minació d’un retrat d’estu-
di a càrrec del fotògraf Jöel 
Ventura. S’analitzaran  les 
llums de manera pràctica 
sobre un/a model, els as-
sistents també podran fer 
fotos. 
Per inscripcions trucar al 
telèfon 639 040 880.
Aquest mateix dia a les 19 
hores es farà la inauguració 
de l’exposició PortraitsIn-
Black que restarà oberta 
fins el 26 de juny.

Taller fotogràfic 
amb Jöel Ventura

disposem de la tradició i l’eco-
nomia que d’altres països com 
Anglaterra, França, EEUU o 
Canadà podrien disposar però 
considero que la fotografia viu 
un molt bon moment de for-
ma i això és molt positiu.

Igualada organitza cada any 
un certamen fotogràfic, el 
FineArt, en què totes les sa-
les d’exposicions de la ciutat 
s’omplen de fotografies du-
rant dues setmanes. Ho co-
neixies? 
Ho conec, l’institut IEFC hi 
participa anualment amb els 
alumnes, hi he anat personal-
ment en l’edició anterior i vaig 
inclús exposar-hi una obra ja 
que va quedar guanyadora 
d’un concurs organitzat pel 
diari Ara.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Pintures d’una reputada Rosa Montal 
i Riba, al local de Els Amics de Tous

D ’unes primeres ensenyances –a l’Escola pri-
vada- en què els coneixements que s’impar-
tien, i especialment els referits a les noies, 

eren les manualitats i els relacionats amb la llar, la 
Rosa es va iniciar en el dibuix i la pintura a partir de 
quaderns o làmines de diferents artistes i, de vegades, 
també copiades del natural. Altres tasques eren unes 
laborioses puntes de coixí, la frivolité (treball de ma-
lla que es feia amb la filoja), així com fer ganxet o 
mitja i, excepcionalment, l’art del pirogravat (aquell 
procediment per a gravar fusta, cuir o suro amb una 
punta roent). En conseqüència, a més de gaudir de 
totes aquestes realitzacions, ben aviat va  despertar 
el seu entusiasme envers el món de la pintura; una 
activitat per la qual no li era adversa una bona tra-

MÚSICA / LA VEU 

Amb els concerts 
oferts al Centre Ge-
rontològic AMMA 

de Vilanova del Camí i al 
Centre de Dia L’Estada -di-
marts 3, i dijous 5, de la set-
mana passada-, es va cloure 
el cicle que la Coral de Santa 
Mara d’Igualada va dedicar a 
les residències d’avis.
La receptivitat que suposen 
aquestes actuacions és singu-
larment alliçonadora. Agraï-
ment, simpatia i participa-
ció dels residents i paraules 
d’afecte en acabar les actua-
cions amb el prec de que no 
retardéssim tant les visites.
La directora Coni Torrents 
va confegir un programa dis-
tès i variat, amb cançons rít-
miques, dinàmiques, alegres 
i populars, amb aquella pun-
ta de bon humor que engres-
caren l’auditori: himnes, sar-

danes, havaneres, sarsueles, 
etc. que mereixeren elogis i 
mostres de regraciament, es-
coltades amb molta atenció 
i algunes fins i tot corejades 
pel públic. La pianista Maite 

Torrents posà el coixí mu-
sical al repertori d’entre el 
qual hem de destacar la bona 
acollida de La gavina, El meu 
avi i l’estrena de la versió 
d’El canó de Palamós, deguda 

Darrers concerts de la Coral de Santa Maria
a les residències d’avis

a la directora Coni Torrents. 
També fou molt agraïda la 
popular La sardana de les 
monges. El Cant a la senyera 
fou dedicat especialment a la 
cantaire Pepita Abril. 
Pel que fa als solistes hem de 
remarcar l’actuació d’Isidre 
Solé en Ets tu la meva vida; 
Rafi Pérez va oferir dues 
mostres de cançó espanyo-
la Te he de querer mientras 
vivas i Échame una mano 
prima; i Ma. Teresa Calaf i 
Roser González, feren les 
delícies del públic amb el 
divertit Duetto buffo di due 
gatti. Lleonard del Rio per la 
seva banda recità l’humora-
da poètica D’avui no passo! 
de la que és autor -i que va 
dedicar a la seva companya 
rapsode Ma. Rosa Cabado-, a 
més d’interpretar el solo del 
Canto a Múrcia, de la sarsue-
la La Parranda.

Actuació a la Residència AMMA de Vilanova del Camí. / JOAN TALAVERA

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte a les 7 de la tar-
da tindrà lloc un nou concert 
a la sala capelladina Paper de 
Música. En aquesta ocasió es 
podrà gaudir de “Músiques 
de pel·lícules” i anirà a càrrec 
de Laura Simó & Francesc Ca-
pella Trio format per Laura 
Simó, veu, Francesc Capella, 
piano, Guillermo Prats, con-
trabaix i David Simó, bateria, 
que oferiran un programa de 
músiques que han aparegut 
en pel·lícules compostes per 
músics com Gershwin, Cole 
Porter, Mancini, entre d’altres. 
“My Favourite Things” és un 
espectacle dedicat a la música 
de cinema americà, amb te-
mes emblemàtics que abracen 
des dels anys 30 als anys 80.
La col·laboració entre laura 
Simó, que és la veu i el Fran-
cesc Capella Trio ja ve de lluny.  

Dissabte amb 
“Músiques de 
Pel·lícula”, a la sala 
Paper de Música

ça. Emperò la seva passió per les arts 
pictòriques va quedar relegada a un 
segon plànol a propòsit del seu poste-
rior pas per l’Acadèmia Cots, on uns 
oportuns estudis de comerç i compta-
bilitat van convertir-la en una eficient 
administrativa i comptable. Després, 
l’infantament i criança dels seus fills, i 
participar de la projecció de l’empresa 
familiar –una  impremta- van deixar a 
la reserva el seu inquiet delit de pintar.   
A resultes dels esmentats compro-
misos, havien de passar uns quants 
anys per a què ella trobés el moment 
oportú per a lliurar-se definitivament 
a allò que tant la motivava: l’univers 
de la pintura. I, tot i un consolidat ni-
vell de signe autodidacte, no va voler 
perfeccionar la seva tècnica al costat 
de l’acreditat Pere Noguera, primer, i més tard del 
gran mestre Amadeu Freixes. En poc temps, doncs, 
una incansable i laboriosa activitat artística van con-
tribuir a què les seves creacions pictòriques fossin 
públicament molt ben valorades. 
Les seves creacions representatives i a voltes imagi-
nàries, de temàtica majoritàriament paisatgística i 
amb múltiples composicions florals, apunten a ser 
una obra alegre i colorista, una alegria que li conce-
deix la magnifica disposició cromàtica de cadascun 
dels seus elements. Això és, en una creació on hi ha 
una marcada presència del món rural, predomina 

una pintura minuciosa, però objectiva, que no in-
tenta embellir la realitat, perquè la realitat capturada 
ja és bella de per sí; tant és així que no t’estranya de 
veure-hi una fotografia que sembla haver congelat 
aquells instants visuals tal i com van captivar-la a 
ella. 
Al capdavall, un conjunt d’obres de pinzellada pre-
cisa i d’una marcada textura apunten a recrear unes 
atmosferes tranquil·les, serenes i especialment airo-
ses; totes elles dotades d’un sensible efecte evocador 
–la pròpia essència de l’artista- per a descriure una 
visió pura, real i deslligada de qualsevol artificiositat.



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Conserge i guia

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més. Fotografies de l’ahir

V a ser-ho en Josep Doménech 
Guitart, que en el desembre 
de 1993 fou homenatjat, per 

la seva tasca de conserge del col·legi 
García Fossas, on també feia de guia. 
Ell era qui explicava el contingut del 
Museu de la Ciutat, ubicat en aquell 
mateix edifici escolar
Concretava dies i hores amb escoles, 
grups de jubilats o particulars que vo-
lien conèixer aquella col·lecció.
Quan començà a fer aquest servei, a 
l’any 1954, cobrava 10 cèntims per 

cada visitant. Durant 40 anys no va te-
nir ni un sol diumenge lliure.
Des de 1974, s’apuntava el nombre de 
visitants. Segons els seus apunts, en 17 
anys, visitaren aquelles instal·lacions, 
86.681 persones.
Anteriorment, ja en el 1981, el CECI 
el va homenatjar, lliurant-li una placa, 
per la seva dedicació.
En la fotografia està amb la seva espo-
sa i ell aguanta l’emmarcat diploma  
de l’homenatge (Arxiu “Vida...”).  
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La Plaça de La Creu
Fotos: AFMI

Enderroc de la casa Amigó que obstruia l’entrada al carrer Argent i St. Sebastià, 1954

L’altra cara de la nova Creu de l’escultor Er-
nest Marco, 1952

Una cara de la nova Creu de l’escultor Ernest 
Marco, 1952

Reforma de la font pública que va ser dels Pares 
Escolapis en la Plaça de la Creu

La plaça de la Creu a principis del XX
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DIVENDRES 13

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Els problemes de conducta” a càrrec del 
Dr. Jordi Sasot Llevadot. Xerrada per co-
neixer millor com actuar amb els nens i 
nenes.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC
Igualada 
Club crossover per a persones majors 
de 14 anys interessades per la literatura 
fantàstica. En aquesta ocasió comenten 
“El príncep de la boira” de Carlos Ruiz 
Zafon.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Quim Torra, expresident d’Òmnium 
Cultural, presentarà el llibre “Els últims 
100 metres”, el full de ruta cap a la Repú-
blica Catalana.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
de socis de l’Ateneu.

XERRADA
Igualada 
“Els problemes de conducta” realitzada 
pel Dr Jordi Sasot Llevadot, organitzada 
per l’Associació de TDAH de l’Anoia.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

DISSABTE 14

IV NIT DE MUSEUS
Igualada 
El Museu de la Pell celebra una nit plena 
de cultura amb el mític grup Pegasus i 
el seu muntatge “Berlin. Simfonia d’una 
gran ciutat”.
Dissabte a partir de les 8 del vespre al 

Museu de la Pell.

POESIA
Igualada 
“Introducció a la poesia de Verdaguer”. La 
Biblioteca i Veus Poètiques organitzen un 
taller literari per conèixer i entendre millor 
la poesia de Mn.Cinto. Anirà a càrrec de 
Marc Guarro.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Educar millor” de 
Carles Capdevila. Recull d’onze entrevistes 
a personalitats del món de l’educació: Car-
me Thió, Jaume Cela, Maria Jesús Come-
llas, Jaume Funes, Eva Bach, Gregorio Luri, 
Mariano Fernández Enguita, Joan Manuel 
del Pozo, Roser Salavert, José Antonio Ma-
rina i Francesco Tonucci.
Dissabte a les 5 de la tarda a l’auditori de 
l’Ateneu.

MÚSICA
Calaf 
La companyia Sull’aria (Aula de cant del 
conservatori de Badalona) presenta “Cosí 
fan tutte” de W. A. Mozart.
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala Folch 
i Torras del Casal de Calaf.

CINEMA
Piera
Projecció de la pel.lícula d’animació 
“Charlie Brown i Snoopy”.
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Capellades
Música de pel.lícules. Laura Simó & Fran-
cesc Capella Trio que interpretaran obres 
de Gershwin, Mancini...
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

DIUMENGE 15

DIUMENGES EN FAMÍLIA
Igualada 
Cinema “Atrapa la bandera”. Pel.lícula fa-
miliar guardonada amb els premis Gaudí i 
Goya al millor film d’animació.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

FESTA DE L’ARBRE DE MAIG
Igualada 
Festa de tradició molt antiga en què se sa-
crificava un arbre amb l’objectiu d’acon-
seguir un any de prosperitat i abundància.
Diumenge a partir de les 7 del matí a la 
plaça de Pius XII.

DANSA
Igualada 
“Viatge al centre de la terra (s.XXI)” amb 
Roseland Musical. Inclòs dins els actes del 
Dia Mundial de la Dansa
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 
Concert de violí i piano a càrrec de Ma-
ria Florea i Juan Barahona, guanyadors de 
diversos premis nacionals i intenacionals.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’auditori 
de Cal Figueres.

TEATRE
Sant Martí de Tous 
“La lluna d’en Joan” de . Un espectacle per 
a nens i nenes a partir de 2 anys i activitats 
en família al voltant del món del teatre.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a la Casa 
de Teatre Nu.

DILLUNS 16

CONFERÈNCIA
Igualada 
“El Seat 600, història d’una il.lusió” a càr-

rec de Jaume Cabot. La demanda d’aquest 
cotxe quan es va començar a vendre, el 
1957, va ser tan gran que calia esperar 
mesos per obtenir-lo. Organitza AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 17

CLUB DE LECTURA
Piera 
Club de lectura que tracta l’obra de Sílvia 
Soler “Un any i mig”.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

DIMECRES 18

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Piera 
Club de lectura en anglès de la conegu-
da novel·la de Virginia Wolf  “Mrs. Da-
lloway”. 
Dimecres a les 5 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera. 

DIJOUS 19

LITERATURA I CINEMA
Igualada 
Cicle de Literatura i cinema del Japó. 
Projecció de la pel.lícula “Rashômon” 
d’Akira Kurosawa.
Dijous a les 8 del vespre a l’Ateneu Igua-
ladí

CLUB MANGA JOVE
Sta. Margarida de Montbui 
Si ets fan del manga vine a compartir una 
estona de “Death note” amb nosaltres. 
Amb Dani Rio, especialista en còmics.
Dijous a les 6 de la tarda a la biblioteca 
Mont-Àgora.

CONVENCIÓ DE BRUI-
XES
En l’any del centenari de Roald 
Dahl, les escoles de la ciutat han 
organitzat una convenció de brui-
xes.
De l’11 al 21 d’abril a la sala 
d’exposicions de la biblioteca 
Mont-Àgora.

SABEM COM COMEN-
ÇA PERÒ NO COM ACA-
BA...
Maria Sanfores Salla
L’artista igualadina exposa obra de 
totes les disciplines artístiques que 
li agraden.
De març a maig al vestíbul del Tea-
tre de l’Aurora.

ESCOLA OBERTA PER A 
ADULTS

Gravat, fotografia i dibuix. Col.lecti-
va 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 Gas-
par Camps.

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

SIGARA SEGARRA. CRU-
ÏLLA ENTRE IBÈRIA I 
HISPÀNIA
Objectes de les cultes ibera, romana 
i tardoantiga trobades en les excava-

cions fetes als Prats de Rei.
Del 22 d’abril al 3 de juliol a la sala 
d’exposicions temporals del Museu 
de la Pell.

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

G8/750 ESTELS. LA VOL-
TA CELESTE
Després d’haver travessat a ple sol el 
jardí de l’Arena, vaig entrar a la ca-
pella 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 FOTO-
GRÀFIC RITUS DE PAS-

SIÓ 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’Ín-
dia.
A patir del 8 de maig a Inquiet.

POSITIU O NEGATIU
Clara Rossy
Premi d’Arts Visuals IgualART 
2015. Dualismes de la realitat vi-
tal: ànima o cos, esperit o matèria, 
somni o realitat
Del 13 al 29 de maig a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions.

EXPOSICIONS
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Hollywood, anys 40
A Montbui  •  Trumbo. La lista negra de Hollywood

RAMON ROBERT /  

E n els anys 40, Dalton Trumbo 
era un dels guionistes millor 
pagats de Hollywood. És un 

escriptor molt sol·licitat per les grans 
productores i els millors directors, i 
gaudeix dels seus èxits. Però llavors co-
mença la caça de bruixes: la Comissió 
d’Activitats Antiamericanes inicia una 
campanya anticomunista. Trumbo, un 
dels anomenats “10 de Hollywood”, 
entra a la llista negra per les seves idees 
polítiques. 

      Interpretada per Bryan Cranston, 
Diane Lane, Helen Mirren, John Go-
odman, Elle Fanning i David James 
Elliott, aquesta és una aproximació bi-
ogràfica a la figura del famós guionis-
ta Dalton Trumbo, autor dels guions 
de pel·lícules tan renombrades com 
són Èxode, Espàrtac, Vacances a Roma 
o Johnny cogio su fusil.  Perseguit per 

la comissió del senador McCarthy, 
Dalton Trumbo continuaria escrivint 
amagant-se sota d’un pseudònim. 
Molt ben rebuda en els festivals on s’ha 
vist, la pel·lícula ha estat especialment 
elogiada per la tasca de l’actor Bryan 
Cranston, que caracteritza a Trumbo. 

Humor francès
A Tous  •  No molestar

RAMON ROBERT /  

L es comèdies made in France 
sempre han tingut molt bona 
acceptació al seu país d’origen i 

de vegades també han estat molt ben 
rebudes al nostre. Només cal fer me-
mòria de l’extraordinari èxit que van 
tenir als anys 60 i 70 les pel·lícules pro-
tagonitzades per Louis de Funes. El 
principal actor d’aquesta No molestar, 
Christian Clavier, precisament ens pot 
recordar al famós còmic francès. So-
brat de recursos humorístics, Clavier 
interpreta a Michel, un entusiasta del 
jazz, que en té prou a la vida amb es-
coltar un bon disc per gaudir-lo tran-
quil·lament assegut al seu saló. Però el 

món sencer sembla tenir altres plans 
per a ell: la seva dona vol parlar, el seu 
fill apareix d’improvís, el seu veí truca 
a la porta, fins i tot la seva amant re-
quereix la seva atenció. Manipulador 
i mentider, Michel està desesperat per 
obtenir una mica de pau, però caldrà 
molta energia perquè el seu anhel me-
lòman no es transformi en un verita-
ble malson.

    Realitzada per Patrice Leconte, No 
molestar es bàsicament una pel·lícula 
còmica. L’obra funciona i conté mo-
ments hilarants. No se li pot demanar 
res més a una pel·lícula en la que l´ob-
jectiu prioritari es distreure i divertir 
als espectadors

Justícia (o no)
El racó del Cineclub  •  Tribunal

RICARD FUSTÉ /  

A quest divendres, com sempre a 
les 10 del vespre, al Teatre de 
L’Ateneu, el Cine-club presen-

ta la producció índia de 2014 Tribunal 
dirigida per Cahitanya Tamhane.

   Narayan Kamble, de 65 anys, cantautor 
i professor d’una escola primària, ha 
d’enfrontar la insòlita acusació de ser 
el responsable, a causa de la lletra de 
les seves cançons, del suïcidi d’un em-
pleat municipal. El film de Tamhane, 
premiat a Venècia i finalista a l’Òscar a 
la millor pel·lícula de parla no anglesa, 
documenta un procés surrealista que 
posarà de manifest un sistema judicial 
gairebé absurd. Però no es queda a la 
sala de vistes i ens mostra el dia a dia 
dels personatges –l’acusat, el fiscal, la 
defensa, el jutge-, retratant sense pietat 
però amb sentit de l’humor la societat 
índia contemporània, una societat re-

gida per la burocràcia, la corrupció i 
els prejudicis de casta, una societat que 
vol ser moderna però que topa amb el 
pes del passat colonial i de la tradició.

   Actors professionals i no professionals 
intervenen en un film sorprenent però 
molt realista, fruit d’una de les cine-
matografies més potents del món i, al-
hora, més mal conegudes.

Cinema total
A Montbui •  Blade Runner

REDACCIÓ /  

B lade Runner (1982) serà la pro-
pera pel·lícula de les sessions 
Cinema Total, dedicades a re-

cuperar grans clàssics de la història del 
cinema en pantalla gran.
Basada en el llibre Somien els androi-
des amb ovelles elèctriques? de Philip K. 
Dick, dirigida per Ridley Scott, i pro-
tagonitzada per Harrison Ford amb 
Sean Young, Rutger Hauer, Edward 
James Olmos i Daryl Hannah, la his-
tòria de Blade Runner se situa a prin-
cipis del segle XXI, quan la poderosa 
Tyrell Corporation crea el robot Nexus 
6, un ésser virtualment idèntic a l’ho-
me però superior en força i agilitat. A 

aquest tipus de robot se li va posar el 
nom de Replicant: robots que treballen 
com a esclaus a les colònies exteriors 
de la Terra. Però després de la sagnant 
rebel·lió d’un equip de Nexus 6, els Re-
plicants van ser desterrats de la Terra. I 
brigades especials de policia, els Blade 
Runners, tenien ordres de matar a tots 
els que no haguessin acceptat la con-
demna. Blade Runner és una pel·lícu-
la seminal, immortal i referencial. Un 
clàssic modern que gràcies a la vigèn-
cia de la seva temàtica, a un desenvolu-
pament magistral, i a una ambientació 
brillant, converteixen aquesta narració 
futurista en una de les pel·lícules més 
influents i aclamades de tots els temps. 
Una obra mestra en tota regla.

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.

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



EL LIBRO DE LA SELVA 
Estats Units. Aventures. De Jon Favreau, Amb Neel Sethi, 
Bill Murray, Ben Kingsley i Idris Elba,
Segueix la història de Mowgli, un nen a qui cria una ma-
nada de llops a la selva, i que s’embarca en un fascinant vi-
atge d’autodescobriment quan es veu obligat a abandonar 
l’única llar que ha conegut en tota la seva vida. Pel camí 
farà alguns amics. Nova adaptació de la novel·la de Rudyard 
Kipling. 

BLADE RUNNER
Estats Units. Ciència-ficció. De Ridley Scott. Amb Harri-
son Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah.
A principis del segle XXI, la poderosa Tyrell Corporation va 
crear, gràcies als avenços de l’enginyeria genètica, un robot 
anomenat Nexus 6, un ésser virtualment idèntic a l’home.  
Esclavitzats, alguns d´aquests replicants han fugit de les co-
lònies exteriors de la Terra. Brigades especials de policia, els 
Blade Runner, tenen ordres d´exterminar als qui han arribat 
a la Terra.

ANGRY BIRDS

Estats Units. Animació. De Clay Kaytis i Fergal Reilly 

Basada en la saga de videojocs “Angry Birds”, la història es 
desenvolupa en una illa poblada per aus alegres que no vo-
len ... o gairebé no volen del tot. En aquest paradís, Xarxa, 
un ocell amb problemes de mal geni, el veloç Chuck i el vo-
làtil Bomb mai han acabat d’encaixar. Però, quan l’illa rep la 
visita d’uns misteriosos porcs verds, hauran de ser aquests 
insòlits marginats els que descobreixin què tramen aquests 
porcs.  

FELIZ DIA DE LA MADRE
Estats Units. Comèdia.  De Garry Marshall. Amb Julia Ro-
berts, 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 des-
cobreix una carta que li va escriure John Lennon 40 anys 
enrere, decideix embarcar-se en un inspirador viatge per re-
descobrir la seva família, trobar l’amor veritable i començar 
una nova vida.

TRUMBO
Estats Units. Drama biogràfic. De Jay Roach. Amb Bryan 
Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman.
Als anys 40, Dalton Trumbo, el guionista millor pagat de 
Hollywood, gaudeix de l´èxit. Però llavors comença la caça de 
bruixes: la Comissió d’Activitats Antiamericanes inicia una 
campanya anticomunista. Trumbo es perseguit per les seves 
idees polítiques. Biopic del famós guionista Dalton Trumbo, 
autor d´Espartaco

FREEHELD
Estats Units. Dramàtica. De Peter Sollett. Amb Julianne Moo-
re, Ellen Page, Michael Shannon..
Basada en la història real de Laurel Hester i Stacie Andrée, i la 
seva lluita per la justícia. A Laurel, un condecorada policia de 
Nova Jersey, li diagnostiquen un càncer terminal i vol deixar la 
seva pensió guanyada durant anys a la seva parella de fet, Stacie. 
No obstant això, els funcionaris del comtat, que no veuen amb 
bons ulls la parella homosexual, conspiren per evitar-ho. 

NO MOLESTAR
França. Comèdia. De Patrice Leconte. Amb Christian Cla-
vier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton, Rossy de Palma. 

A Michel, entusiasta del jazz, la felicitat està en gaudir d´un 
bon disc.  Però el món sencer sembla tenir altres plans per a 
ell: la seva dona vol parlar, el seu fill apareix d’improvís, el 
seu veí truca a la porta, fins i tot la seva amant requereix la 
seva atenció. Manipulador i mentider, Michel està desesperat 
per obtenir una mica de pau.

Cinema a l’Anoia
Igualada

Ateneu Igualadí- Cineclub
Divendres: 22:00 
TRIBUNAL

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

ANGRY BIRDS
Dv: 18:15/20:15
Ds.: 16:00/18:00/20:00
Dg: 16:15/18:15/20:15
BLADE RUNNER
Dg: 22:00

SALA PETITA

TRUMBO
Ds.: 16:00/20:30
Dg: 18:05

FREEHELD
Dv: 18:30
Ds.: 18:25
Dg.: 16:00/20:30

Sta Margarida de Montbui

1/ ANGRY BIRDS (TP) 
Dv. Dll a Dj: 17:50/19:55
Ds: 15:45/17:50/19:55
Dg: 11:45/15:45/17:50/19:55
1/ ANGRY BIRDS 3D (TP) 
Dv a Dg: 22:00

2/LA BRUJA
Dv Dll a Dj: 18:20/20:20/22:20
Ds.: 16:20/18:20/20:20/22:20
Dg:11:50/16:20/18:20/20:20/22:20

3/ANGRY BIRDS (còpia) (TP)
Dv.: 18:50
Ds i Dg: 16:45/18:50
Dg.: 11:40/17:15/19:30
Dll a Dc.: 18:50
3/ FELIZ DIA DE LA MADRE (TP)
Dg: 12:00
3/ TRIPLE 9 (16A)
Dv a Dj: 21:00

4/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

5/ EL LIBRO DE LA SELVA (TP)
Dv: 18:15/20:30/22:45

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Ds i Dg: 15:50/18:15/20:30/22:45
Dll a Dj.: 18:15/20:30/22:45
5/EL LIBRO DE LA SELVA 3D (TP)
Dg. : 11:30

6/ESPIAS DESDE EL CIELO (12A)
Dv. : 17:40/19:50/22:10
Ds.: 15:30/ 17:40/19:50/22:10
Dg:. 11:40/15:30/ 17:40/19:50/22:10
Dll a Dj.: 17:40/19:50/22:10

7/TORO (16A) 
Dv.: 22:00
Ds. i Dg: 15:30/22:00
Dll a Dj: 22:00
7/EL LIBRO DE LA SELVA (TP) 
Dg.:12:00
7/KIKI (16A) 
Dv a Dj: 18:00/20:10

8/ TINI (12A)
Dv Dll a Dj: 18:00/20:15
Ds.: 15:50/18:00/20:15
Dg: 11:50/15.50/18:00/20:15
8/ INFILTRADOS EN MIAMI (12A)
Dv. a Dj: 22:30

NUESTRA HERMANA PEQUEÑA
Diumenge: 18:00

EL REGALO
Diumenge: 19:55
Dilluns: 18:00

NO MOLESTAR
Dilluns: 19:40
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Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8h a 10h  informació, opinió i entreteniment

I el cap de setmana, segueix Els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

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

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres  a les 13h. També de 
dilluns a divendres a les 20h.

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

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

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

De dilluns a divendres, de 21h a 22h, la Ràdio de la ciutat feta per la gent 
de la ciutat dilluns 24, dimarts Més enllà de Nashville, dimecres 
El Subterrani, dijous Espai 8 i divendres Planeta Igualada 

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

per als més petits El Conte, de dilluns a dijous a les 21h 

la solidaritat pren paraula amb Igualada Soliàdria, diumenges a les 10h

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

Retard Partie On Air (div. 23h a 24h). 
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Febrer
19: Gabí; Conrad de Piacenza; Jordi.

20: Nemesi i Potami; Eleuteri; Amada. 
21: Claudi; Festa de la Misteriosa Llum de Manresa.

22: Margarida de Cortona; Elionor o Leonor.  
23: Policarp; Marta d’Astorga

24: Modest; Sergi; Primitiva; Edilbert 
25: Cesari; Valeri 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98Igualada, maig de 2016

Sra. Judith Laborda Costa

L’Escola, l’AMPA i tota la comunitat educativa del’Escola Pia d’Igualada
s’uneix al dolor de la família pel recent traspàs de la 

i prega que la tingueu present en la vostra oració. 

Igualada, maig de 2016

Josep Ma Bausili Roca
Va morir cristianament a Igualada, el dijous 5 de maig, a l’edat de 89 anys.

Tota la família volem expressar la nostra gratitud per totes les 
mostres de condol rebudes en aquests moments plens de tristor.

L’acte de comiat tingué lloc el divendres dia 6 de maig 
a la Basílica de Santa Maria.

Igualada, maig de 2016

Robert Pipó Rossell

Sempre seràs viu en la nostra memòria
 i en els nostres cors

4t aniversari

No és un Adéu, és un FINS 
SEMPRE, Eugènia, reina!
Has deixat empremta del teu 
pols vital i de dona lluita-
dora fins al darrer alè, la nit 
d’aquest passat dilluns! I, atès 
que no vols ni cerimònies 
ni comiats, em reitero en les 
darreres paraules que et vaig 
adreçar...
Casualment, amigues comu-
nes -fa uns mesos- em van fer 
saber la colpidora notícia so-
bre la teva malaltia. De primer, 
em va costar de reaccionar, 
després només em vaig pro-
posar de trobar un moment 
per a unes paraules de suport 
i d’ànim, atès que els acompa-
nyaments des de la distància, 
en aquests casos -més enllà de 

la família i la gent molt prope-
ra- vénen a ser sobrers.
Tanmateix una llarga admira-
ció des que vaig conèixer-te a 
tombants dels 70, a més d’un 
total agraïment pel teu suport 
professional –al costat de la 
María Luisa Izquierdo, el José 
M. Sanz, i altres companys 
teus- quan jo ja treballava en 
les Classes de Recuperació 
d’Estiu a l’Institut, van con-
tribuir a què d’una manera o 
altra pogués participar de la 
teva generosa amistat i fins i 
tot, des de Barcelona estant, 
pogués anar seguint els teus 
elogiables passos i també els 
de l’Andrés; un llarg calendari 
en què tant ell com tu vàreu 
marcar tot una època.

És en aquest sentit que, tan 
sols podia confiar en què 
aquesta longeva i convalidada 
trajectòria teva per l’Institut: 
vestida de saviesa, vitalitat i 
passió per la vida i les lletres, 
constituïssin la més sòlida ci-
mentació per a una favorable 
rehabilitació de la teva salut. 
Però, no! No ha pogut ser! I, 
amb tan sols 63 anys, el teu 
traspàs ha estat indefectible.
No sense un nus a la gola, en 
saber per on has arribat a pas-
sar; una vegada més, m’agra-
daria que -com a dones de 
lletres- t’arribessin les meves 
paraules... Ara, per a transme-
tre’t el més sincer i admirable 
reconeixement pel teu ”corat-
ge”, ”entusiasme” i ”amor a la 

vida”. És per això, i per moltes 
més raons relacionades amb la 
cultura i el món de la literatu-
ra, que sempre et seguiré con-
siderant com a una dona ex-
cepcional i molt propera, de la 
mateixa manera que m’hi fan 
sentir tantíssimes persones de 
la comunitat educativa amb 
qui t’has compartit al llarg de 
quatre dècades. 
I, al capdavall, més enllà de 
veure’t mereixedora de tots els 
tributs, només em consola un 
rotund  convenciment: t’has 
ben guanyat l’Eternitat! 
Una tendra i emotiva abraça-
da.

Carmel.la Planell

Un record per a l’Eugenia Minguillón Gimeno

/ ARXIU INSTITUT



MONTSE 
SANTAMARIA I FÍGULS   
       Psicòloga- Coach    
        Terapeuta prànica   

montsesantamariaf@gmail.com 

              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
        93 290 68 67 (permanent)

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

Plantilles a mida, ajudes domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

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

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

ORTOPÈDIA

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

AUDICIÓ

PILAR ARBÓS AIXALÀ
Psicologia i psicoterapeuta

Piscòloga (núm. col. 8396)
i psicoterapeuta EFTA/COP

c/ Comarca, 72. 5è 2a
Igualada

Herboristeria l’Espígol
c/ Sant Bonifaci, 75. Piera

Tel. 687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C/ Pujades, 47 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

LAIA TEROL JULIAN
Psicòloga Col. num. 18.000

Psicòloga
Adults, adolescents i nens

Rambla St. Ferran, 62, 1r-3a
Igualada

Tel. 93 818 20 92 /93 004 46 49
655 021 919

amaramne@gmail.com

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

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97

FARMÀCIES 
DE TORN

Dia 13: BAUSILI
Born, 23

Dia 14: CASAS V
Soledat, 119

Dia 15: BAUSILI/
PILAR
Dia 16: FÀTIMA

Av Pietat, 25
Dia 17: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 18: LA CREU

P. de la Creu, 7
Dia 19: MR SINGLA

Pujadas, 47

PATROCINAT PER:

COACHING: EINES 
PER LA TEVA  SALUT

C
om cuides el teu 
cos?....què t’està 
dient el teu cos 
respecte a l’ali-

mentació que fas, al des-
cans, a la teva vitalitat o 
a l’autocura?.... aquestes 
podrien ser algunes de les 
preguntes en un procés de 
COACHING enfocat a mi-
llorar la teva salut.

La salut és el nostre bé més 
valuós, però quantes vega-
des has posposat els teus 
propòsits per millorar-la, 
per la forma verbal del 
condicional...”jo hauria 
de....”

Jo hauria de.... fer més 
esport, una alimentació 
equilibrada,  cuidar-me 
més, canviar de feina, aga-
far-me les coses d’una al-
tra manera, millorar la re-
lació amb els demés........ 
saps que amb el simple de-
sig no és suficient perquè 
es faci realitat. Cal passar 
a l’acció. 

El COACHING és un 
metodologia que facili-
ta i t’acompanya en el teu  
procés de canvi, en l’àrea 
de la teva vida que vul-
guis millorar. Et mostra 
cóm prendre decisions de 
forma conscient i ser res-
ponsable dels teus pensa-
ments, sentiments i acci-
ons.  Et permet descobrir 
, prioritzar i desenvolupar 
hàbits saludables i portar a 
terme  els canvis positius 
que necessites per gau-
dir d’una vida més plena 
i saludable. Quan et cui-
des t’estimes i això és font 
d’alegria i benestar.  
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Un tant per cent baix, però no menys im-
portant, dels nostres pacients, requereixen 
una ajuda òptica no estàndard per tal de 
millorar la seva Agudesa Visual (AV) i/o 
qualitat de visió.

Són pacients que presenten:

• AV reduïdes, ja sigui en visió llunyana 
com en visió propera.

• Pacients que amb bona visió, es quei-
xen de reflexes, enlluernament o mal con-
trast.

•Pacients que volen obtenir una millor AV 

per poder fer feines concretes(filatèlia, re-
llotgeria, punt de creu, etc...)

• Pacients amb camp visual reduït.

Considerem una persona amb BAIXA 
VISIÓ quan presenta un deteriorament 
de la seva funció visual inclús després de 
rebre correcció refractiva estàndard (amb 
AV de entre 0.1-0.4).

Que inclús després d’adaptar la ullera, 
presenta problemes com:

• Llegir diari, prospectes, etc...

• Conduir o veure la televisió.

• Problemes amb l’escriptura.

• Problemes amb el desplaçament.

Les principals patologies causants de Baixa 
Visió són:

• Degeneració Macular Associada a la  
 Edad(DMAE).

• Retinopatia Diabètica.

• Glaucoma.

• Cataractes.

• Retinosis Pigmentaria.

• Desprendiment de Retina.

• Miopia Degenerativa.

Des del Gabinet Optomètric podem donar 

Ajudes de baixa visió 

Pàrquing gratuït 
per a clients

des de 1995 al seu servei!

TRES 
ULLERES 
AL PREU 
D’UNA!

Plaça Cal Font, 3 08700 Igualada
93 803 11 21

Dues ulleres
graduades
i unes de sol 

Dues ulleres
progressives
i unes de sol
graduades 

Directora Tècnica de Trióptic.

Nº Colegiada 21044.

solució a aquests problemes.
Després d´una complerta valoració visual, de 
realitzar una avaluació de les activitats que 
el nostre pacient realitza, i de determinar les 
seves expectatives, adaptem l’ajuda visual 
ideal.

Es poden adaptar:

1. Ajudes per visió propera: 
      LUPES
2. Ajudes per visió llunyana: 
      TELESCOPIS
3. Ajudes per visió propera i llunyana: 
      TELEMICROSCOPIS
4. Ajudes per enlluernaments: 
      FILTRES

La BAIXA VISIÓ encara és un  tema for-
ça desconegut entre la població, però que 
gràcies als avanços de la tecnologia, i els 
coneixements dels professionals, ens po-
dem aprofitar, i molt, per a aconseguir una 
millora de la qualitat de vida.
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Encara que nosaltres ens 
jubilem, el Moscatell 
continuarà treballant

Fa 36 anys que portem el Bar Bodega Moscatell. Quan el vàrem 
agafar teníem dos fills petits i vàrem haver de treballar molt. Ara, a 
partir de l’1 de juny, ens jubilem però el Moscatell continuarà obert, 

el portarà una parella jove i amb empenta.  

Quan i per què vareu adquirir el Moscatell?

Glòria: En Siscu treballava a l’Hotel Amèrica i jo al 
tèxtil. M’havia quedat a l’atur i el Moscatell estava en 
traspàs. Ens va semblar una bona alternativa profes-

sional i el vàrem agafar. Al cap de sis mesos, en Siscu va deixar 
l’Amèrica i es va quedar aquí.

Quin és el secret de l’èxit del Moscatell?

Siscu: Fer bones tapes, tractar molt bé als clients, cuidar els preus 
i tenir obert moltes hores. Sempre hem seguit una línia de men-
jar casolà. I sobretot que funcioni el boca a orella dels clients.

Quina és la tapa que té més èxit?. 

Siscu: Els callos. Potser perquè en fan a pocs llocs, però el cert és 
que en servim molts. També les truites. En fem de totes classes. 
Des de fa cinc anys fem truites de calçots. O els pops a la planxa... 
El secret és fer-los al moment.

Cuinar al moment vol dir que el client s’ha d’esperar? 

Glòria: Al contrari. La gent s’ha d’esperar poc. Ni que hi hagi 
molta gent, mai fem esperar als clients. En Siscu està sempre 
molt pendent i quan arriba la nota de comanda a la cuina, ell 
ja l’està tirant endavant perquè ha escoltat als clients com ho 
demanaven.

Quants plats teniu a la carta?

Siscu: Més de vuitanta. Tot elaborat per nosaltres. No comprem 
res preparat. Fins i tot els seitons són fets nostres. Per això hi 

passem tantes hores.

Heu canviat gaires bótes, al llarg dels anys?

La majoria són les originals. N’hem canviat un parell que ho 
necessitaven, però la resta són les originals.

Quins vins teniu? 

Siscu: Penedès, Priorat, de Gandesa... en venem a granel. I també 
un vermut excel·lent que abans el podíem sevir a granel i ara, la 
mateixa empresa que el produeix, el serveix embotellat.

En veneu a granel?

Siscu: I tant! A l’època de les calçotades vénen els grups a com-
prar el vi en garrafes.

Mai heu canviat el nom a l’establiment. 

Glòria: Mai. És un nom que ja existia i l’hem mantingut al llarg 
dels anys. Hi ha gent que ens coneix com la Bodegueta o la Bo-
dega. Ens sembla un nom molt definitori del nostre establiment

Els canvis de circulació que ha patit el centre d’Igualada com 
us han afectat? 

Siscu: Ens han anat molt bé. Especialment la plaça que ha quedat 
davant de l’Ateneu Igualadí. L’espai ens dóna més visibilitat. Ho 
hem notat en el nombre de clients. L’àrea blava tampoc va ma-
lament tot i que alguns clients es queden a la vora del mercat on 
hi ha aparcament lliure.

Per què us jubileu? 

Glòria: No hi ha continuïtat dels fills en el negoci. En arribar als 
seixanta-cinc anys preferim jubilar-nos i començar a gaudir de 
la vida.... i dels néts.

Siscu: I fer algun viatget.

L’heu traspassat? 

Glòria: Hi ha una parella de joves il·lusionats en seguir amb la 
mateixa línia, fent callos, truites i tot el que fem. Suposo que amb 
el temps eliminaran plats dels nostres i faran els seus. Encara que 
nosaltres ens jubilem, el Moscatell seguirà treballant.

Avui, si fos el cas, tornaríeu a agafar el Moscatell?

Siscu: I tant!. Si tornéssim a tenir trenta anys tornaríem a fer el 
mateix. Hem treballat molt però sempre hem tingut el suport 
dels clients. Tenim anècdotes per a fer un llibre. Pel Moscatell hi 
han passat tres generacions de clients. Tenim la sort de conèixer 
als clients pel seu nom i pels seus gustos. Aprofito l’ocasió per a 
donar les gràcies públicament a tots els clients que ens han fet -i 
ens fan- confiança. Sense ells no hauríem tirat endavant.

Es fàcil treballar sempre amb la parella?

Siscu: Per nosaltres sí. Aquí hi ha feina per a dues persones i si la 
Glòria no hi fos, jo no podria tirar endavant.

Us hauria agradat que els vostres fills seguissin el negoci?

Glòria: L’hoteleria és molt lligada i no sempre pots fer la vida 
de família que t’agradaria. Ells ho saben i han optat per altres 
professions i els va prou bé. 

Jaume Singla, @jaumesingla

SERVEIS SERVICIOS

CONTACTE CONTACTO

El nostre
compromís,
les persones

Nuestro
compromiso,
las personas

residència per a gent gran · centre de dia
residencia para mayores  centro de día 

� 

902 100 999  www.amma.es

C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

Servei de centre de dia
Servicio de centro de día

Avui publiquem la relació del patrimoni, sous i dietes de tots els regidors de l’Ajuntament d’Igualada. És la primera vegada que un 
mitjà de comunicació de l’Anoia dóna a conèixer aquesta informació, fruit de les noves legislacions en favor de la transparència 
institucional. Per fer el treball, contràriament al que més d’un podríeu imaginar, hem comptat amb la col·laboració del govern mu-
nicipal de la capital de l’Anoia en allò que hem demanat. Cap pega. Cap entrebanc. Res a veure amb temps passats. És de justícia 
reconèixer-ho. També sabem, però, que hi ha algun regidor/a temerós, desconfiat, i emprenyat que se sàpiga públicament què gua-
nya de les arques públiques i què té de patrimoni... Algun fins i tot està omplint el calaix i vol fer veure que no té ni per pagar-se 
els cafès... En el segle XXI i en els temps de la nova política, potser cal recordar velles dites: Si no vols pols, no vagis a l’era.


