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Ambiciós pla per debatre el futur 
del barri del Rec d’Igualada

El Born Centre Cultural acollirà una jornada dedicada íntegrament al bo i millor de l’Anoia.

El Born Centre de Cultura i 
Memòria de Barcelona viurà 
demà dissabte una jornada 
íntegrament dedicada a la ri-
quesa natural, cultural, turís-
tica, gastronòmica, tradicional 
i festiva d’Igualada i l’Anoia.  
Amb l’accés gratuït per a tots 
els visitants, hi ha previst un 
gran nombre d’activitats i 
propostes que permetran do-
nar a conèixer alguns dels nos-
tre principals valors i reclams. 
L’Anoia serà protagonista per 
un dia a Barcelona.             Pàgina 59
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Pep Valls 
 @pepvalls  

   
“Cal lluitar contra el fort per deixar de ser fe-
bles i contra nosaltres mateixos quan siguem 

forts” Lluís Maria Xirinacs #XirinacsTV3

L’EDITORIAL

Llibertat d’expressió
Aquest diumenge, molts anoiencs seran a l’estadi 
Vicente Calderón per animar al Barça en la final 
de la Copa del Rei, talment com ha succeït en mol-
tes ocasions. Sobre ells, però, pesa una amenaça i 
una prohibició intolerable en ple segle XXI: l’ex-
hibició d’una bandera. La decisió del govern espa-
nyol, expressada a través de la Delegació del Go-
vern Central a Madrid, 
de prohibir la mostra 
d’Estelades a la final -i 
de xiular l’himne es-
panyol- representa un 
atemptat en tota regla 
a la llibertat d’expres-
sió, quelcom que, des 
d’un mitjà de comuni-
cació, i com no podria 
ser d’una altra mane-
ra, defensarem sempre 
fins a les últimes con-
seqüències. És un valor intrínsec a les llibertats del 
poble en virtut de la democràcia que tan va costar 
d’aconseguir en aquest país.
Ens sumem a l’Assemblea Nacional Catalana, Òm-
nium Cultural, l’associació de juristes Drets i la 
Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, 

entre d’altres institucions i també mitjans de co-
municació catalans, que mostren -mostrem- el 
nostre desacord més absolut. L’Estelada no és cap 
símbol prohibit per la Constitució, i la seva exhi-
bició pacífica, com és el cas, és un dret fonamental 
que permet d’expressar idees i opinions lliurement 
i sense censura. El govern espanyol hauria d’apel-

lar al sentit de la res-
ponsabilitat, al res-
pecte a l’honor de 
les persones i evitar 
aquesta desagradable 
situació, que res té a 
veure amb l’esport.
Cal recordar que l’Es-
telada ha estat recone-
guda pel Parlament de 
Catalunya com a sím-
bol d’un anhel i una 
reivindicació democrà-

tica, legal, legítima i no violenta. Intentar amagar-la 
amb la prohibició expressa d’un govern que a més pre-
tén donar lliçons de democràcia és un insult al sentit 
comú i un error molt greu que no pot quedar impune. 
És una demostració palpable que Espanya té encara 
molt camí a recórrer per ser un país normal.  

Diumenge, molts anoiencs seran 

a Madrid en la final de Copa 

del Rei animant al Barça... però 

sobre ells pesa una prohibició 

intolerable en el segle XXI
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MetMolas 
@MetMolas5  

LMoltes felicitats el juvenil de 
@IgualadaHC disfruteu moolt que un 

campionat no és guanya cada dia!!! 
Moltes felicitats a tots!!!

Xavier Ribera 
@xavier_ribera  

 
A @ArnaldoOtegi no se’l pot perdonar, 

però a Fraga sí...? #OtegiCat

Jom ||*|| 
@jom1408  

Kosovo i Gibraltar reconeguts 
oficialment per la FIFA . 
Els propers nosaltres ?

Joan Domingo
@joan_do  

És una passada veure créixer la #fmigd a 
base d’il·lusió i participació i no a cop de 

talonari;que en prenguin nota!

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat  

Rajoy porta el títol del Barça 
al Tribunal Constitucional

iaia Toneta
@Iaia_Toneta  

Si algú creia que Austràlia podia guanyar 
#Eurovision,aquest era Albert Rivera, que 

també creia que un català 
podia ser president d’Espanya.

Pep Solé Vilanova
@pepsoleV  

Proposta davant prohibició d’estelades a la 
final d copa d Borbó:

Tots amb “rojigualdas” amb àliga q ho vegi 
tothom

Marc Guerrero 
@marc_guerrero 

Alguns diuen q la ideologia no és impor-
tant..però la batalla de les #idees i #model-

desocietat centren eleccions USA

#latevaveu

joan serra muset 
@1jserra  

A la #PobladeClaramunt a la presentació de 
la App #AnoiaTerradeCastells. 

Us esperem al #Castell d’ #Aulí. #ensmovem

Marisa Morando, fiscal acusador en 
una querella interposada pel partit 
d’extrema dreta Alternativa Espanyo-
la i el Centre d’Estudis Jurídics Tomás 
Moro, contra Rita Maestre, regidora 
portaveu de Podem a l’Ajuntament 
de Madrid, per uns fets succeïts el 
2011, quan l’acusada i les seves ami-
gues, aleshores estudiants, van orga-
nitzar una protesta entrant amb sos-
tenidors a la capella de la Universitat 
Complutense de Madrid exigint que 
en aquell centre públic no hi hagués 
culte religiós, va escriure  “És obvi que 
les senyoretes estan en el seu dret de 
presumir de ser putes, lliures, bolleres, 
o el que vulguin ser, però la conducta 
realitzada a l’Altar, espai sagrat per als 
Catòlics perquè hi ha el Sagrari, lloc 
on segons les seves creences es troba 

el seu Déu, implica un ànim evident 
d’ofendre”. 

Carlos Osorio,  arquebisbe de Ma-
drid,  va rebre el febrer passat a la 
regidora de Podem i va acceptar les 
seves disculpes per aquests fets tot 
dient “A vegades a una edat determi-
nada tots fem coses que després des-
cobrim que no s’haurien de fer així”.

Anna Gabriel, diputada de la CUP, 
ha declarat que “tindria fills en comú 
amb un grup, perquè tenir fills en fa-
mília converteix les persones en més 
conservadores. Si pogués formar 
part d’un grup que decideix tenir 
fills en comú, em satisfaria la idea” 
i va afegir “La família convencio-
nal és pobra i enriqueix molt poc”. 

Josep Garganté, regidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona en representació 
de les CUP, ha declarat sobre el pacte 
d’Ada Colau amb els socialistes “Cal 
tenir molta valentia per pactar amb 
la màfia i intentar vendre-ho com un 
pacte de progrés”.

Alfred Bosch, regidor de Barcelona 
per ERC, sobre el mateix tema ha dit 
“Colau ha traït el somni per tornar a 

allò de sempre posant, altra vegada, el 
PSC al govern de Barcelona”.

Lluís Villaroel, inspector del cos de 
bombers, va alertar que “l’extinció 
del incendi que crema cinc milions de 
rodes serà complicada perquè els pro-
ductes són impermeables i resistents a 
l’aigua i s’han d’apartar muntanyes de 
fins deu metres d’alçària per apagar el 
foc de sota”.

Joan Grimalt, tècnic del CSIC, que 
“la contaminació dels pneumàtics 
cremats pot durar fins a un any a la 
capa atmosfèrica i arribar on sigui i 
aquestes 100.000 tones de compostos 
altament cancerígens són molt pe-
rillosos”. I era una activitat irregular 
que no serà perquè no es veiés. Era el 
cementiri de rodes més gran d’Euro-
pa i la Comissió Europea estava pre-
parant un procediment d’infracció 
pel risc ambiental que suposaria un 
incendi.

Pedro Sánchez, candidat del PSOE a 
les properes eleccions ha declarat “El 
26-J és un plebiscit sobre Mariano 
Rajoy”. No sembla un programa molt 
engrescador per la ciutadania.



E
l codi deontològic dels periodistes ens 
obliga a confirmar les fonts de les notíci-
es. No n’hi ha prou amb tenir una notícia, 
sinó que cal confirmar-la amb, com a mí-

nim, dues fonts més. 
Posaré un exemple. Si un agent de la policia et 
diu que s’ha detingut a una determinada persona, 
l’obligació del periodista, abans de publicar-ho, 
és confirmar que efectivament ha estat detingut i 
per ordre de quin jutjat i, sobretot quina és la cau-
sa de la detenció. Únicament quan has confirmat 
per més d’una font la veracitat de la notícia, pots 
publicar-la. A més que has de posar el terme “pre-
sumptament” abans de l’acusació que pesa sobre la 
persona detinguda. I a l’endemà de publicar-la i els 
dies posteriors, has de seguir informant del tema. 
És a dir, has de fer el seguiment de la notícia, sobre-
tot si la persona detinguda és posada en llibertat 
sense càrrecs.
Què passa si no tens la confirmació? Doncs que no 
tens legitimitat per publicar-la sense violar el dret a 
l’honor de la persona o institució afectada.
El periodista té dret a protegir les seves fonts i no 
revelar-les ni al jutge, i justament per això també 
té l’obligació de confirmar la veracitat de les in-
formacions que li arriben. Per tant quan no pots 
confirmar la notícia, si la publiques has de senyalar 
la font. Així tothom coneix qui és acusat i també 
qui acusa. 
És legítim dir: “El secretari general del partit tal, 
acusa al ministre X, de tenir un compte corrent a 
Suïssa”. En aquest cas no cal confirmar l’existència 
del compte per part del periodista, però sí per part 
de qui fa la denúncia. En aquest cas el periodista és 
únicament el transmissor de la notícia. Això sí, un 
cop publicada ha de donar a l’acusat oportunitat 
de defensar-se.
Tot això sembla que ha passat a la història. Avui els 
periodistes dels grans mitjans ja no confirmen les 
notícies. Publiquen el més favorable a la seva línia 
editorial o empresarial. N’hi ha casos a cabassos 
i alguns extremadament greus. Ho hem vist clar 
amb la falsedat de l’existència d’un compte corrent 
a Suïssa a nom de l’exalcalde de Barcelona, Xavier 
Trias. Ni el periodista ni el mitjà -El Mundo- no 
varen confirmar la font que, presumptament, era 
el ministeri de l’Interior, que s’ha limitat a dir que 
l’apòcrif document forma part d’una investigació 
en marxa. Dos anys després, els jutges li han donat 
la raó a Xavier Trias que, mentrestant, ha perdut 
l’alcaldia de Barcelona. I el ministre segueix en el 
càrrec.
Trobo a faltar rigor periodístic i professionalitat a 
la premsa, la ràdio i la televisió espanyoles i ètica 
entre els periodistes.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

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

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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A
lguns sons són inaudibles per l’orella hu-
mana, però existeixen. Els senten alguns 
animals i es poden mesurar amb apa-
rells de precisió. Els il·lusionistes juguen 

constantment en enganyar els nostres sentits i els 
fan creure aquelles realitats que perceben. També la 
ciència ens permet resoldre molts problemes creant 
falses realitats. Encara que no es vulgui reconèixer, 
estem en la ignorància permanent. Ja Plató posava 
en boca de Sòcrates que l’únic que sabem, és que no 
sabem res. 
Pocs s’adonen que el temps és el bé més preuat que 
se’ns dóna. Es pot comptar el que ja s’ha gastat. Però 
es desconeix el que encara queda. Si el temps fos un 
article que es podés comprar, el seu preu seria molt 
alt. En la pel·lícula In Time (ací coneguda com El 
preu del demà) els individus sabien el temps que els 
quedava en una comptador que tenien implantat al 
braç. El temps es podia vendre i comprar (recarre-
gar-se). Els més rics eren els que vivien més perquè 
en compraven. Els pobres havien de vendre’l per no 
malviure. Una ficció molt il·lustrativa de com vivim. 
Costa prendre consciència del temps. De com es 
gasta. A què es dedica. Es pot consumir de manera 
banal o aprofitant-lo al màxim. I molts es lamenten 
d’haver passat per la vida sense fer allò que haurien 

volgut. I encara que cada hora té seixanta minuts i 
cada minut seixanta segons, sabem que el temps és 
relatiu. No sols perquè ho digué Einstein per enten-
dre millor l’Univers, sinó perquè es fa llarg en l’an-
goixa i curt en moments de felicitat. I tampoc totes 
les percepcions deixen la mateixa petjada. Algunes 
queden impreses en el subconscient. Són aquelles 
que cadascú interioritza, se n’adoni o no i que no les 
condiciona el temps, sinó la intensitat del impacte.
L’eternitat és l’absència del temps. Un lloc on no n’hi 
ha. I és que hi poden haver moltes altres dimensions, 
encara que no les puguem entendre. Passa com en els 
sons. El fet que no els podem sentir, no vol dir que 
no existeixin. La matemàtica pura ja demostra que 
són possibles, imaginables i plausibles altres dimen-
sions on no hi hagi el temps. Però no són demostra-
bles amb els aparells que avui tenim a l’abast. 
La immortalitat és no morir. Sempre s’ha dit que tot 
el que té un inici ha de tenir un final. Un paradigma 
lligat al temps. Però si no n’hi hagués, res s’acaba-
ria. Vivim condicionats pel déu Kronos que diu que 
morir és una certesa. I a les preguntes, Què? Com? 
Quan? On? - sigui per les foteses de cada dia o per les 
qüestions transcendents - cadascú hi dóna les seves 
respostes. Però la realitat serà la que és, malgrat el 
que cadascú pensi, digui o faci.  

El tempsLa mort del periodisme

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

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

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.lació
i manteniment

de calderes

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

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com
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LA VEU del lector

COMISSIÓ DE LA FONT VELLA

Cada any per aquestes dates la Comissió del barri de la Font Vella 
organitza una de les activitats característiques d’aquesta època de 
l’any: l’ou com balla i el concurs de dibuix. Una tradició que no 
s’ha de perdre.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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AIXÒ TAMBÉ LI VA PAS-
SAR
Grup d’auxiliars de la residència 
Pare Vilaseca

La majoria de les auxiliars que durant 
aquest temps hem tingut cura de la 
vostra iaia respectem la vostra opinió. 
Malgrat les incidències us podem as-
segurar que durant aquests 10 anys 
la vostra iaia ha estat cuidada amb 
les màximes atencions possibles. Vam 
treballar amb vocació i sensibilitat per 
mantenir la seva dignitat ben alta fins 
l’últim dia. 

La pressa sempre és un enemic per 
nosaltres, però tot i així el temps que 
teníem el dedicàvem a fer-ho tot el 
millor possible. Sempre hem procurat 
que no li faltés de res – com a qualse-
vol resident/a –, és a dir, que tingués 
totes les necessitats bàsiques cobertes. 
Vam utilitzar totes les eines que tenim 
a l’abast – com les grues – i les tècni-
ques apreses per tal de mobilitzar-la, 
que com bé deia a la carta la rigidesa 
muscular suposava un gran problema. 
Però no ens vam quedar aquí, el que 
més li vam aportar van ser grans dosis 
de tendresa, afecte, abraçades i petons. 
Li dèiem el que ella volia sentir, com 

“nena maca”, que era com li dèiem no-
saltres i sempre ens responia amb un 
somriure i amb uns ulls oberts com 
unes taronges, aquella cara no tenia 
preu. Podeu estar ben tranquils, ha es-
tat una iaia ben cuidada i estimada.

FE D’ERRADES

C
atalunya es troba immersa 
en un context dinàmic i 
canviant. Tenim la volun-
tat de construir un país 

nou on les condicions de vida dels 
nostres ciutadans i ciutadanes siguin 
millors del què ho han estat sota 

l’estat espanyol.  Per tal d’aconseguir-ho s’aposta per 
canvis a nivell polític, econòmic i social. Dins d’aquest 
marc d’innovacions constants, s’han alçat veus que re-
clamen la necessitat d’una reforma horària.
Catalunya té la voluntat d’esdevenir un estat plenament 
europeu, però els horaris que regeixen les nostres vi-
des encara sonen a temps de dictadura. És ben cert que 
en l’imaginari col·lectiu dinar a quarts de tres i anar a 
dormir passades les dotze sembla que sigui quelcom 
històricament establert, però això no és cert. El seu ori-
gen rau en l’època franquista, quan per sobreviure en 
una dura postguerra els nostres avantpassats i avant-
passades van haver de treballar en més d’una ocupació 
o duplicar la seva jornada. En aquells anys, arribaven 
a la una a casa i a les tres s’incorporaven a la segona 
ocupació.
El clima mediterrani sempre ha estat un argument re-

MÒNICA MORROS

Nou país, nous horaris

corrent per defensar aquests horaris, però quan s’usa, 
no es tenen en compte les greus conseqüències que es 
poden derivar de mantenir uns horaris com els nostres. 
Tenint en compte el nostre ritme biològic les hores més 
productives de la majoria de les persones són de nou a 
dotze. A la resta d’Europa a les nou trobem un 80% de 
la gent treballant. A l’estat espanyol, per trobar aquests 
percentatges ens hem de moure fins a les onze. Queda 
clar que la pèrdua de capital humà en aquesta franja 
horària és de dimensions enormes. 
Una altra qüestió que s’hi relaciona és la conciliació 
horària. Els horaris actuals encadenen les nostres vides 
fent-nos esclaus de la nostra feina. A l’estat espanyol es 
treballa 277 hores més que a Alemanya, però això no 
es tradueix en uns índexs de productivitat més elevats, 
sinó tot el contrari.  La manca de conciliació que pa-
tim té efectes perversos per la societat. En primer lloc 
topem amb una natalitat baixíssima (1,2 fills per dona) 
que no arriba als índexs de substitució (2,1 fills per 
dona). Com ens podem plantejar tenir fills si no tenim 
temps per tenir-ne cura?
Un altre efecte negatiu es pot percebre en l’àmbit de la 
salut. L’estat espanyol és el país europeu que té un índex 
de “dones estressades” més elevat. La manca de concili-

ació que patim, sumat a una societat masclista a on els 
rols de gènere encara són ben visibles, sobrecarreguen a 
les dones de feina i això es tradueix en l’empitjorament  
de la seva salut. El més petits tampoc se n’escapen. L’es-
tat espanyol és un dels països europeus que encapçala 
el rànquing de fracàs escolar. Això és degut a dos factors 
principals: La canalla no té amb qui fer els deures quan 
surten de l’escola i a més a més els nostres horaris no els 
permeten dormir les hores que necessitarien per des-
cansar de manera adequada. 
Si apostem per acostar-nos a horaris europeus, flexibi-
litzant les jornades o fent-les intensives, per exemple, el 
nostre nivell de qualitat democràtica també se’n veurà 
beneficiat. Tenir més temps disponible també es tradu-
eix en més associacionisme i més participació política.
Les evidències ens demostren clarament que el canvi 
d’horaris és una qüestió necessària per tal de contri-
buir al nostre benestar i per tant a la nostra qualitat de 
vida.  Per fer-ho possible però, necessitem que el debat 
impregni tota la societat i tots els sectors que la com-
ponen. Tenim la oportunitat d’aprofitar el moment 
polític actual per fer realitat aquests objectius i fer dels 
nostres horaris una eina al nostre servei i no pas una 
càrrega diària.  

- A l’entrevista de la contraportada del 
setmanari de la setmana passada feta 
als propietaris del restaurant Moscatell 
dèiem que es jubilaven el dia 1 de juny 
quan en realitat el dia de la seva jubila-
ció serà el 30 de juny.

-En la passada edició, en el reportatge 
sobre els sous i dietes dels 21 regidors 
de l’Ajuntament d’Igualada, figura-
va un error en el càlcul dels regidors 
Dario Castañé (Decidim) i Joan Agra-
munt (PP). Ambdós tenen adscrites les 
4 comissions informatives del consis-
tori, però únicament poden percebre 
dietes per assistir, com a màxim, a dues 
d’elles, encara que tinguin presència 
en les quatre. Per tant, la xifra màxi-
ma total a percebre en dietes no és de 
21.036 euros, com figurava al reportat-
ge, sinó 16.428 euros.
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Que una carretera sigui 
segura s’aconsegueix no 
només amb senyals i un 
bon traçat; cal també una 
neteja periòdica dels seus 
marges. La Diputació 
de Barcelona ho té clar 
i per això fa operacions 
de neteja a la seva xar-
xa viària local de ma-
nera ininterrompuda, 
sempre amb el màxim 
respecte al medi natu-
ral i a la biodiversitat. 

Els principals objectius dels 
treballs de neteja dels marges 
són millorar la visibilitat del 
traçat de la via per part dels 
conductors, evitar preventi-
vament la caiguda a la calça-
da d’arbres, branques i massa 
vegetal; reduir el risc d’incen-
dis forestals amb el mante-
niment correcte de zones de 
seguretat i protecció; facilitar 
el desguàs de les aigües su-
perficials i la circulació a peu 
de vianants pels vorals de la 
via; i reduir l’efecte nociu de 
la vegetació sobre les estruc-
tures i altres elements de la 
carretera. Aquests treballs 
suposen una inversió de 8 
MEUR durant quatre anys, 
que cobreixen els marges de 
1.350 quilòmetres de carrete-
res de la xarxa local.

I quines són aquestes ope-
racions de neteja als mar-
ges de les carreteres? Doncs, 
principalment, la sega, la tala 
d’arbrat i l’arranjament de la 
vegetació. La sega es fa mit-
jançant una màquina que ta-
lla la vegetació que creix a les 
vores de les carreteres, mitja-
nes i talussos i que dificulta la 
visibilitat i circulació dels ve-
hicles; quan no es pot fer amb 
una màquina pel tipus de te-
rreny, es fa a mà. I habitual-
ment es fan dues campanyes 
anuals: a la primavera i a la 
tardor. 

La tala d’arbrat es fa perquè hi 
ha branques i arbres amb risc 
de què caiguin sobre la carre-
tera o que no deixen veure al 
conductor; s’han de retirar 
per seguretat. I l’arranjament 
de la vegetació comprèn la 
poda i esporgada de les bran-
ques i branquillons dels ar-
bres per regular el seu creixe-
ment  evitar que caiguin a la 

calçada i esdevinguin obsta-
cles per a la bona visibilitat 
i circulació dels vehicles. Tot 
el que es talla, les restes vege-
tals, es recullen i transporten 
a un abocador; opcionalment 
es pot esmicolar i escampar. 
També es recullen deixalles i 
altres objectes que s’acumu-
len als vorals de les carreteres.

Amb aquests treballs, la Di-
putació de Barcelona acon-
segueix que les carreteres de 
la seva xarxa local siguin més 
segures. I no només per als 
conductors, sinó també per 
a les persones, perquè dóna 
compliment al què dicta el 
decret de la Generalitat de 
prevenció d’incendis, que es-
pecifica que les carreteres són 
tallafocs i, per tant, no hi pot 
haver una continuïtat arbòria 
entre un cantó i altre de la 
via. Això és, carreteres més 
segures per als vehicles i per a 
les persones.

iStock.com / J2R / Diputació de Barcelona

Netejar per seguretat vial

L’arranjament de la vegetació comprèn la poda i l’esporgada de branques i branquillons dels arbres per evitar que caiguin a la calçada. Foto: 
Diputació de Barcelona

La campanya de sega es fa dos cops l’any: a la primavera i a la tardor. Foto: Diputació de Barcelona



L
a lliga del Barça?, sí!; però 
no és d’això que volia 
parlar. La Constitució ca-
talana! Ja la tenim aquí! 

D’acord, és una proposta elaborada 
per 17 persones que, a més a més, 
han recollit milers d’aportacions 

ciutadanes. És un text relativament curt -en relació 
amb una altra que patim- que han presentat a la 
Presidenta del Parlament  i l’han ofert perquè se’n 
faci l’ús pertinent. Que quedi clar, no tenim enca-
ra Constitució catalana, prou que ho sabem i tan-
mateix els independentistes vam rebre amb alegria 
aquell acte senzill i alhora solemne de presentació 
a la M.H. Presidenta Carme Forcadell; i també hem 
agraït l’esforç de tanta gent per posar en solfa un text 
de cent quaranta-vuit articles que, d’una manera o 
altra, n’estic segur, marcaran la constitució final que 
un dia esperem votar. Tot plegat ens anima i ens ali-
menta de cara als temps decisius que hem de viure.
No cal dir que la rellevància de la presentació “en so-
cietat”  ha provocat desqualificacions dels desqualifi-
cadors d’ofici, és a dir, dels representants dels partits 
unionistes, com el cas de Meritxell Batet, la nova cara 
del PSC que parlava de frivolitat “ i de muntatge” 
constitucional català; ella que està obcecada a treba-
llar a favor de la reforma constitucional espanyola!; 
i de tertulians compulsius que arriben a qualificar 
la Constitució Catalana -el procés del text- de chu-
pi guai. Un lloc comú per a tots els qui arrufen el 
nas davant la presentació d’aquest articulat és que 

J a tenim disponible l’Infor-
me Econòmic de l’Anoia del 
2015 que anualment publica 
l’Ajuntament de Igualada. 

Això vol dir que tenim a disposi-
ció moltes dades que cal examinar 
i valorar, i sobre les que podem fer 

anàlisis i reflexions que ens ajudin a interpretar 
més en detall la realitat de la nostra comarca.
La primera anàlisi que voldria fer és relativa a la 
demografia, doncs és un dels talons d’Aquil·les 
amb què s’enfrontarà el creixement econòmic de 
la nostra comarca.
De forma general patim un problema de baixa na-
talitat, d’envelliment de la població i de pèrdua de 
població. Aquests elements es reprodueixen a la 
nostra comarca en menor o major proporció.
A la comarca, hi tenim tres espais clarament di-
ferenciats, també en aspectes demogràfics. L’Alta 
Anoia, que va créixer de forma més moderada 
fins al 2010, i està perdent població des de llavors. 
L’Anoia Sud, que va créixer per sobre del 60% en-
tre el 2000 i el 2012, també està perdent població 
de forma més important des del 2013. I la Conca 
d’Òdena,  que té uns índexs de creixement i de 
pèrdua de població més moderats que el de l’Ano-
ia Sud. La bona notícia és que la Conca sembla que 
es trobi a les portes de començar la recuperació de 
població, doncs en el 2015 només ha tingut una 
baixada de 27 persones, de les 398 registrades a 
tota la comarca.  I si la Conca comença la recupe-
ració demogràfica, servirà de tractor per a la resta 

BLAI PACO, President de la Unió Empresarial de l’Anoia

FRANCESC RICART
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L’Anoia,  créixer atraient talent

Ja la tenim aquí!

de la comarca.
A nivell demogràfic  també trobem que a l’Anoia 
les tendències són més accentuades que a la mitja-
na catalana; quan es creix, es creix de manera més 
notable i quan es perd població també és de forma 
més intensa. Aquest caràcter més extrem el dóna 
l’Anoia Sud. La seva proximitat a la corona metro-
politana ha fet que hagi estat un bon destí per a fa-
mílies que no es podien permetre un habitatge de 
tanta qualitat a Barcelona i al qual sí podien acce-
dir a l’Anoia. També per a famílies que tenien una 
segona residència a l’Anoia Sud i que amb l’opor-
tunitat van vendre la primera residència de Barce-
lona per instal·lar-se definitivament a la segona i 
gaudir dels beneficis de la venda. I també hi hagut 
l’efecte d’aquells que valoren la qualitat de vida 
que ofereixen els nostres municipis i que pel gaudi 
dels seus infants van decidir instal·lar-s’hi. Però en 
el decreixement també és l’Anoia Sud la zona que 
té una capacitat major de perdre població. Diríem 
que la interinitat, ara diríem volatilitat, a l’Anoia 
Sud, és major que  a la resta de la comarca. 
Durant el 2015, tot i la pèrdua de població regis-
trada, s’ha produït un lleu increment en la pobla-
ció activa, centrat principalment a l’Anoia Sud. 
Aquesta tendència és especialment significativa 
si tenim en compte que s’ha donat pèrdua de po-
blació en tots els segments d’edat, excepte en els 
majors de 65 anys. La piràmide de població es va 
aprimant i les caselles que pugen són més petites 
que les que hi havia, i per tant la piràmide es va 
invertint i es va fent ampla per la zona més alta. 

En aquest sentit, reproduïm el greu desequilibri al 
qual ens enfrontem a nivell general.  El 1975, per 
cada major de 60 anys, hi havia 2,5 menors de 21. 
El 2008 els dos grups ja tenien la mateixa mida i 
la tendència és que, sense canvis, al 2040 els me-
nors de 21 anys seran la meitat dels majors de 60. 
L’envelliment de la població fa qüestionar l’estat 
del benestar i la qualitat de la nostra vida futura.
Disposem d’un territori, l’Anoia, que s’està pre-
parant per afrontar una recuperació econòmica 
en base a incrementar els seus nivells d’industri-
alització. L’Anoia és una comarca molt diversifi-
cada industrialment, que genera ocupació des del 
2014 (1.000 altes laborals netes durant el 2015). 
Per altra banda, demogràficament l’Anoia té cer-
tes dificultats per encarar el creixement. Ja a dia 
d’avui hi ha mancança de certs perfils professio-
nals necessaris pel desenvolupament de la nostra 
indústria i d’algunes empreses de serveis lligades 
a la tecnologia. 
És senzill, però inapel·lable: si volem créixer, a curt 
i mitjà termini necessitem persones, necessitem 
atreure gent qualificada, talent. Hem de posar en 
valor viure a prop de la feina, la conciliació fami-
liar, oferir una infància més rural als fills. Necessi-
tem gent que sàpiga apreciar la proximitat a la na-
tura, que vulgui gaudir d’un millor habitatge, que 
aposti per la qualitat de vida que ofereix l’Anoia. 
Hem de créixer en població, també a nivell cata-
là, per fomentar les oportunitats i l’emprenedoria,  
per generar un major desenvolupament econòmic 
i per assegurar l’estat del benestar.    

no té cap raó de ser (d’existir), atès que la funció 
d’elaboració d’una constitució correspon només al 
Parlament i que aquest episodi no va gaire més enllà  
d’una pura anècdota. Gràcies per l’aportació. Tots 
sabem que no és cap text tancat, ni “vàlid”, però vull 
pensar i espero no errar-me que la futura Constitu-
ció comptarà amb bona part dels continguts i sobre-
tot de l’esperit d’aquesta proposta que ha comptat 
amb grans especialistes entre els quals el jutge Santi 
Vidal i la seva proposta pionera, la que va presentar 
fa mesos en un llibre escrit a quatre mans amb Mari-
na Llansana i que ha confluït en aquest recull.
No es tracta de repassar el text amb l’articulat, i no 
ho faré tenint present, a més,  el bon article signat 
per JM Carreras la setmana passada en aquestes pà-
gines sobre el projecte de Constitució presentat pels 
membres de “Constituïm”; no me’n sé estar, però, 
de remarcar-ne punts rellevants al meu entendre: 
subratllo l’oficialitat del català i  l’aranès i la gran sen-
sibilitat mostrada per totes les llengües, amb menció 
especial al castellà: Una qüestió, la de l’oficialitat de 
les llengües, que ja ha aixecat polseguera a partir del 
conegut Manifest Llengua i República (“Per un ve-
ritable procés de normalització lingüística a la Ca-
talunya independent”)impulsat pel Grup Koiné. Un 
altre punt que crida l’atenció i que porta la marca ca-
talana és un article dedicat a l’Institut Internacional 
de Pau i Treva de Catalunya, un instrument al servei 
de la seguretat i de la pau (no s’hi parla d’exèrcit); 
article inclòs en el Títol segon. Defensa, seguretat i 
protecció que recull la naturalesa de la defensa de Ca-

talunya i de l’aspiració a ser una nació de pau... 
Un altre aspecte gens menor per a aquest servidor de 
vostès és el del reconeixement de la nacionalitat cata-
lana a tots els ciutadans dels Països Catalans que ho 
demanin: un primer pas institucional  de restitució 
històrica dels territoris de l’àmbit lingüístic català. 
També em crida l’atenció -ja apareix en el preàmbul- 
el caràcter ecològic que s’hi propugna, amb la Secció 
6. Drets i deures ecològics, que consta de dos articles 
dedicats a drets i responsabilitats envers el medi; em 
sembla que és una novetat en els textos constitucio-
nals occidentals, de la mateixa manera que ho és la 
incorporació d’un article  dedicat a garantir l’accés a 
la societat de la informació i a promoure la forma-
ció, la recerca i la innovació al servei del benestar i la 
cohesió socials (art. 51 Tecnologies de la informació 
i comunicació)
Fins a 148 articles que cobreixen, no cal dir, tots els 
àmbits propis de les constitucions: Drets i llibertats, 
Principis econòmics, les Funcions de la República (la 
separació de poders), Organització territorial, Pro-
cessos electorals , Participació ciutadana i la Reforma 
Constitucional.
Celebrem-ho! És una bona notícia per al Procés. No 
som babaus, ja sabem que aquesta constitució no 
serà la “bona”, però és un bon pas per facilitar els 
que han de venir fins que el Parlament faci la seva 
proposta, la de veres, la que se’ns proposarà a refe-
rèndum. I no en dubteu, hi reconeixereu molta lletra 
i  també l’esperit que plana en aquesta Proposta de 
Constitució per a la República Catalana.   
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M és propostes per 
al barri del Rec. 
Aquest part emble-

màtica i històrica de la ciutat 
continua essent la “nineta dels 
ulls” del govern municipal, i 
bona mostra és la presenta-
ció, dimecres, d’una iniciativa 
que, bàsicament, vindrà a ser 
el “POUM” del barri. L’Ajun-
tament ha engegat el que ano-
mena “Consulta de Projectes”,  
un procés participatiu en el 
que intervindran també ar-
quitectes de prestigi, i que, al 
llarg d’un any, debatran pro-
postes i acabaran escollint-ne 
una com a guanyadora. En 
el procés, que costarà 60.000 
euros a les arques municipals, 
hi col·laboraran el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i 
amb el lideratge de l’Institut 
d’Arquitectura Avançada de 
Catalunya (IAAC). Represen-
tants d’aquestes institucions 
van ser presents dimecres a 
L’Adoberia Bella, que serà el 
centre neuràlgic on es faran 
totes les sessions del procés. Es 
tracta de “Re-pensar” el barri 
del Rec. 

Reflexió estratègica 
de ciutat
Tal i com es va explicar durant 
la presentació, es tracta del 
primer gran procés de parti-
cipació ciutadana que viu la 
ciutat liderat per les institu-
cions. De fet, el propi alcalde 
Marc Castells deia que “ara 
que hem fet ja la presentació 
de tot això, nosaltres farem un 
pas al costat i deixarem que 
els professionals treballin amb 
completa llibertat”.
La “consulta” busca fer una 
reflexió estratègica de ciu-
tat a llarg termini que sigui 
compartida per tothom i que 
incorpori el talent de pro-
fessionals de l’arquitectura i 
l’urbanisme local, nacional i 
internacional, que generi no-
ves idees i que connecti amb 
projectes similars de recons-
trucció de barris industrials 
d’arreu del món. El resultat 
d’aquest procés, que haurà de 
tenir el màxim consens ciu-
tadà possible, serà el punt de 
partida per al debat sobre la 
transformació urbanística de 
la ciutat que s’iniciarà aquest 
mandat.
 
Sessions a l’Adoberia Bella
“S’ha de pencar molt”. Així de 

Arquitectes de prestigi i les propostes dels ciutadans 
decidiran el futur del barri del Rec

clar ho deia l’artista igualadí 
Ramon Enrich, que forma-
rà part del grup de persones 
que tutelaran el procés, en el 
que s’anomenarà “Consell del 
Rec”. Enrich forma part de 
l’associació Amics del Rec, i 
ha estat un dels primers im-
pulsors de la necessitat de re-
fer el barri. “Qui vingui haurà 
de fer-ho amb ganes, perquè 
hi ha feina”, deia. Els equips 
participants hauran d’haver 
fet una immersió al barri del 
Rec abans d’elaborar les seves 
propostes i s’hauran de reu-
nir amb els diferents agents 
socials de la ciutat, ja que els 
organitzadors de la consulta 
de projectes consideren que 
només coneixent l’opinió de 
la ciutadania poden elaborar 
una proposta que s’adeqüi al 
futur de ciutat. Es faran ses-
sions de debat a l’edifici de 
l’Adoberia Bella.

Tres àmbits diferents
El mes vinent de juny es faran 
públiques les bases del procés, 
que hauran de ser aprovades 
pel ple municipal, i s’iniciarà 
la recepció de propostes que 
hauran d’acollir-se en tres àm-
bits: Urbanisme del Rec, Rege-
neració d’edificis, i Disseny de 
l’espai públic, sempre a partir 
d’una visió integral del barri. 
En totes tres categories es tin-
drà en compte l’impacte eco-
nòmic, social i ambiental, que 
són les bases del desenvolupa-
ment sostenible.

Exposició a inicis del 2017
D’entre els equips candidats, 
se’n seleccionaran quatre per 
a cada un dels àmbits –dotze 
equips en total- que s’inte-
graran en els diversos debats 
ciutadans que s’organitzaran 
sobre el futur del Rec. Un cop 
hauran escoltat l’opinió de la 
ciutadania, els professionals 
elaboraran les seves propostes, 
que es preveu que es puguin 
posar a exposició pública a 
principis de 2017 per tornar a 
ser debatudes pel conjunt dels 
igualadins i sotmetre’s a la de-
cisió d’un jurat que estarà for-
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Dimecres  al matí es va fer la presentació d’aquest nou projecte per al barri del Rec.

L’Ajuntament presenta 
una “Consulta de Pro-
jectes”, un procés que 
durarà prop d’un any 
i pretén ser un avanç 

del POUM, específic del 
barri del Rec

mat per professionals del sec-
tor, representants municipals, 
i membres del Consell del Rec 
que haurà fet el seguiment de 
tot el procés. La primavera de 
2017 el jurat escollirà tres pro-
postes guanyadores, una per a 
cada un dels àmbits plantejats 
en la consulta de projectes. 
 
El Consell del Rec
tutelarà el procés
Per fer el seguiment de la 
consulta es crearà el Consell 
del Rec, un organisme que 
estarà format per una vinte-
na d’agents socioeconòmics 
i institucionals de la Conca 
d’Òdena. S’hi convidarà el 
Gremi de Blanquers, els Amics 
del Rec, el Consell Municipal 
d’Accessibilitat, el Consell de 
Joves, Igualada Comerç, la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
el Museu de la Pell d’Iguala-
da, el Campus Universitari, el 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, representants dels 
grups municipals a l’Ajun-
tament i un representant de 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui. 
El Consell del Rec es planteja 
com un ens obert en el qual 
s’hi aniran incorporant altres 
agents i entitats i tindrà un pes 
molt important dins el jurat 
que haurà d’escollir les pro-
postes guanyadores en els tres 
àmbits del concurs: urbanis-
me, edificació i espai públic.
Per organitzar la consulta es 
compta amb l’Institut d’Ar-
quitectura Avançada de Ca-
talunya (IAAC), una institu-
ció internacional amb seu a 
Barcelona referent en el món 
de l’arquitectura. El responsa-
ble del projecte en la vessant 

tècnica i professional serà Vi-
cente Guallart, fundador de 
l’IAAC, exarquitecte en cap de 
Barcelona i una figura de pres-
tigi internacional. Guallart 
comptarà amb l’acompanya-
ment de la igualadina experta 
en polítiques de participació 
ciutadana Laia Torras, que va 
dissenyar el procés participa-
tiu de les Portes de Collsero-
la i que serà l’encarregada de 
vetllar perquè el procés parti-
cipatiu del barri del Rec sigui 
el més transversal, obert i útil 
possible.
Guallart explicava que “aques-
ta és una nova manera de fer 
urbanisme i de transformar 
les ciutats. El Rec és un lloc 
únic, en pocs espais hi convi-
uen una intensa activitat pro-
ductiva, des de fa segles, amb 
una qualitat arquitectònica de 
primer nivell”. 

“Un experiment 
interessant”
El degà del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, Lluís 
Comerón, afirmava que tot 
plegat “és un experiment in-

teressant i una oportunitat 
extraordinària per transfor-
mar un barri que sorprendrà 
pel seu potencial. Es planteja 
una transformació que no és 
reactiva, tampoc ofensiva ni 
defensiva, sinó activa i il·lu-
sionada, per aprofitar noves 
oportunitats. A través de l’ar-
quitectura, la ciutat millora, 
i crec que això que passarà 
a Igualada pot esdevenir un 
exemple per a molts llocs”.
L’alcalde Marc Castells afir-
mava que “aquest és l’inici 
del camí per decidir què hem 
de fer amb el barri. Si aques-
ta consulta es fa bé, el POUM 
també acabarà bé, ja que el Rec 
suposa el 80% del repte urba-
nístic que té plantejat la ciutat. 
És un procés d’una generositat 
màxima, que va més enllà dels 
governs municipals”, deia Cas-
tells. “Hem volgut apostar pel 
rigor i la professionalitat, en 
un procés el màxim d’obert 
possible. A vegades, quan par-
làvem del Rec, volíem imitar 
d’altres ciutats, quan resulta 
que el nostre és un espai sin-
gular”.
 

El Rec, un dels espais més emblemàtics i més història d’Igualada.
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L ’Agrupació dels Soci-
alistes d’Igualada ha 
demanat al govern de 

CiU que expliqui quin cost 
han tingut les postals sobre el 
futur accés de la Ronda Sud al 
barri del Rec que han arribat 
els darrers dies a totes les ca-
ses. “Es tracta de postals d’un 
gruix considerable, impreses 
a doble cara, a tot color i que 
han estat repartides, casa per 
casa, a tots els barris de la ciu-
tat. En pro de la transparència 
que tantes vegades cita CiU, 
els Socialistes demanen que el 
govern publiqui el seu cost”, 
expliquen en un comunicat.
Els Socialistes d’Iguala-
da requereixen que es digui 
“quants milers d’euros que 
han costat a l’erari públic, ja 
que consideren que ha estat 
una acció propagandística del 
govern de CiU i que no cor-
respon ni a una tasca d’infor-
mació municipal ni instituci-
onal, ja que de manera oficial 
no hi ha ni decidit el traçat 
que ha de tenir l’accés, ni hi ha 
el calendari marcat ni tampoc 
el pressupost assignat per fer-
lo”. A més, des de l’agrupació 
socialista es mostren “sorpre-
sos” perquè la foto de l’alcalde 
Marc Castells utilitzada sigui 
la seva foto de la campanya 
electoral de CiU de l’any pas-
sat i no una foto institucional, 
cosa que reafirma la tesi de 

El PSC critica la postal de 
l’alcalde de la Ronda Sud

Carolina Telechea (ERC), amb serioses 
opcions de convertir-se en la primera 
diputada de l’Anoia a Madrid

que són postals de propagan-
da al servei de l’alcalde”.
D’altra banda, els socialis-
tes  de la ciutat celebren que la 
Generalitat “hagi donat llum 
verda a l’accés pendent de la 
Ronda Sud amb Igualada i 
demanen que ara s’inclogui 
la inversió als pressupostos 
del govern català i es con-
creti calendari per dur-ho a 
terme”. L’agrupació dels So-
cialistes també recorda que la 
Ronda Sud “és un projecte del 
qual encara queda per fer la 
segona fase, que ha d’enllaçar 
Santa Margarida de Montbui 
amb la rotonda de Sant Jaume 
Sesoliveres” i sol·licita que el 
govern de CiU pressioni a la 
conselleria de Territori per-
què estigui sobre de la taula 
la seva realització per tal de 
completar el projecte. Així 
mateix, demanen al govern de 
la ciutat que “lideri un acord 
social, econòmic i polític per 
reclamar infraestructures 
pendents per la comarca com 
el tren gran, el soterrament 
del pas a nivell o el desdobla-
ment de la carretera C-15”.
Aquesta és la primera crítica 
amb certa contundència que 
el PSC local fa a CiU d’Igua-
lada, amb qui manté un acord 
estable d’entesa a l’Ajunta-
ment, i que es va materialit-
zar en l’aprovació del darrer 
pressupost municipal i les 
ordenances fiscals per aquest 
any.
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Carolina Telechea, regidora d’ERC a l’Ajuntament. / ARXIU
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E l proper diumenge 26 
de juny tindran lloc 
les eleccions estatals al 

Congrés dels Diputats i tal i 
com va avançar Esquerra Re-
publicana, el cap de cartell de 
la formació tornarà a ser Ga-
briel Rufián, amb Joan Tardà 
de número 2. Un canvi però 
en les llistes serà a la posició 
número 6, fins ara ocupada 
per Mirella Cortès (Bages), 
actual senadora, i que en els 
propers comicis hi anirà la re-
gidora igualadina d’ERC, Ca-
rolina Telechea. 

ERC va treure 5 diputats a 
Barcelona el passat 20D
Davant dels resultats obtin-
guts en les darreres votacions 
dutes a terme el 20 de desem-
bre, en què la formació repu-
blicana va esdevenir la segona 
força guanyadora a Catalunya 
amb nou diputats, la posició a 
les llistes de la igualadina Ca-
rolina Telechea la pot portar, 

doncs, a ser la primera dipu-
tada anoienca a les Corts de 
Madrid. Cal destacar que a 
l’Anoia, el 20D ERC va obte-
nir el 17,43% dels vots, només 
per darrer de Podem, força 
guanyadora a Catalunya, i De-
mocràcia i Llibertat, amb el 
17,60% dels vots.

Advocada de 34 anys 
i regidora a l’Ajuntament
Telechea, de 34 anys i advoca-
da, és actual regidora a l’ajun-
tament d’Igualada, després 
de ser la número 2 a les llistes 
de la candidatura municipal 
d’Esquerra, encapçalada per 
Josep Maria Palau.  
La regidora igualadina ha es-
tat vinculada a la política, en 
un primer moment a través 
de les Joventuts Socialistes de 
l’Anoia, i després, des de l’any 
2013 col·laborant amb la sec-
ció local d’ERC a Igualada. 
Des de la Federació Comarcal 
de l’Anoia, i a través de la seva 
presidenta Meritxell Humbert, 
es valora molt positivament 

la oportunitat de Telechea de 
representar el país i la comar-
ca al Congrés. “Estem del tot 
convençuts que els resultats 
del 26J portaran a la Caroli-
na a ser la primera diputada 
anoienca a les Corts i creiem 
que farà una gran tasca. És 
una persona jove, preparada i 
amb moltes ganes de treballar 
pel país”, assegura Humbert.  
La presidenta també celebra 
l’elecció de Telechea, “com 
una mostra de la bona feina 
que la secció comarcal d’ERC 
ha fet a l’Anoia, amb candi-
datures a tots els pobles en les 
darreres municipals, i com el 
partit ho ha valorat”, afirma.  
Per la seva banda, Carolina 
Telechea expressa el seu agra-
ïment al partit per escollir-la 
com a candidata a les llistes i 
assegura que “estic convençu-
da que farem una gran feina 
per al país, encaro aquest rep-
te amb molta il·lusió i espero 
poder aportar el meu gra de 
sorra a la tasca republicana a 
Madrid”.  

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 es de ja fa cinc anys, 
desenes de comerços, 
restaurants i serveis 

prenen part activa en Igualada 
Nit de Shopping, una promo-
ció que converteix la nostra 
ciutat en la capital comercial 
per aquell dia. En un ambient 
bullint d’afluència de milers 
de persones, Igualada Nit de 
Shopping comparteix l’espai 
i protagonisme amb Igualada 
Urban Running Night Show, 
un esdeveniment esportiu 
amb diferents curses, per pe-
tits i grans al llarg de tot el 
dia. Any rere any, aquests dos 
esdeveniments creixen en po-
pularitat i la participació, tant 
per part dels establiments que 
hi prenen part, com també en 
nombre de visitants, corre-
dors i compradors que vénen 
d’arreu de Catalunya. 
Aquest cop, el dissabte, 21 de 
maig, com tots aquests anys, 
el comerç de la ciutat prepara 
una sèrie d’activitats i promo-
cions exclusives. El valor afegit 
d’Igualada és que és l’única 
ciutat que ha aconseguit ad-
juntar aquests dos grans esde-
veniments, esportiu i comer-
cial, amb una gran capacitat 
d’atracció de públic.

Comerços oberts fins 
a les 12 de la nit
La pròpia promoció d’Igua-
lada Nit de Shopping consis-
teix en l’obertura voluntària 
dels establiments comercials 
de manera excepcional fins 
a les 12 hores de la nit, com 
també en les accions i activi-
tats promocionals davant dels 
establiments comercials, amb 
l’objectiu de crear afluència 
de públic i animar les vendes. 
Cadascú dels comerços parti-
cipants farà ofertes, descomp-
tes i preus especials només per 
aquell dia, encara que hi haurà 
un denominador comú. És la 
“Ciutat 10”, que simbòlica-
ment indicarà el descompte 
mínim de 10%, o preus de 10 
euros en productes i serveis 
amb els que es promourà la 
jornada amb objectiu de fer 
entrar els clients a les botigues.

Preus especials 
als restaurants
Milers de visitants tampoc 
s’han de preocupar on i com 
menjar. Igualada ofereix una 
molt bona gastronomia i per 
aquesta ocasió especial, la 

Demà dissabte, el centre de la ciutat tornarà a viure una intensa 
activitat amb la Nit de Shopping i la Urban Running Night Show

Nit de Shopping, Igualada 
Comerç ha pactat uns preus 
igualment de bons amb sèrie 
de d’establiments de restaura-
ció que proposen una promo-
ció especial, pensada exclusi-
vament per aquest dissabte, el 
menú d’Igualada Nit de Shop-
ping de només 12 euros. 
Tots aquests restaurants ad-
herits a iniciativa tindran un 
pòster identificatiu per tal que 
es puguin trobar més fàcil-
ment. Tenint en compte que 
aquest dissabte s’espera una 
multitud de públic d’arreu, 
Igualada Comerç recomana 
consultar als pasquins infor-
matius i/o web i Facebook de 
l’entitat, qui són aquests locals 
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Igualada Comerç ha previst diferents activitats.

Molts comerços 
oferiran productes a 
un preu de 10 euros o 
descomptes del 10%, i 

l’organització ha tancat 
acords amb restaurants 
per oferir un menú de 

12 euros

per poder fer les reserves amb 
suficient antelació. 
Per gaudir de la ciutat, el seu 
comerç i les curses, el millor és 
fer esport i venir a peu, si sou 
d’Igualada. No obstant això, 
pels visitants de fora, es reco-
mana aparcar a les zones blan-
ques (gratuïtament), o a les 
zones blaves i a dos pàrquings 
subterranis de la ciutat (con-
sultar pasquins informatius 
i/o web i Facebook de l’enti-
tat). I a l’hora de comprar, es 
poden demanar als comerços 
d’Igualada els vals d’aparca-
ment que molts d’ells regalen 
als seus clients per aparcar als 
dos pàrquings subterranis.
Per comunicar l’activitat, 
Igualada Comerç ha editat un 
díptic d’Igualada Nit de Shop-
ping, amb la relació dels co-
merços participants, les seves 
adreces, telèfons i promocions 
que realitzaran, com també 
amb informació útil de res-
taurants, pàrquings, activitats, 
etc., tot això amb l’objectiu 
d’orientar el públic, sobretot 
el de fora de la nostra ciutat. 

Demà dissabte, 21 de maig, 
torna l’Igualada Urban Run-
ning Night Show (IURNS), la 
iniciativa esportiva nocturna 
coordinada per l’Ajuntament 
d’Igualada. La cinquena edi-
ció de l’esdeveniment preveu 
omplir els carrers de la capital 
de l’Anoia amb milers de per-
sones vingudes d’arreu del 
país i, de fet, l’organització 
destaca que un 70% dels gai-
rebé 3.000 corredors inscrits 
en les diferents curses són de 
fora de la ciutat. Aquesta fór-
mula esportiva, lúdica i co-
mercial, consolidada al llarg 
dels darrers anys, ofereix una 
experiència atractiva i singu-
lar tant als practicants de l’es-
port com al públic familiar. 
Enguany, a les ja tradicionals 
curses urbanes de 5 i 10 qui-
lòmetres, s’hi suma la 34a 
Mitja Marató de l’Anoia, una 
cursa amb molts anys d’his-
tòria que es presenta sota el 
paraigües de la IURNS com 
una nova distància de 21 qui-
lòmetres en versió nocturna. 
D’altra banda, s’hi afegeix 
també una activitat d’esca-

lada urbana organitzada per 
Ingravita Urban Climbing. 
L’esdeveniment s’ha presen-
tat aquest dimarts al passeig 
Verdaguer, punt des d’on 
sortiran els corredors de les 
diferents curses. Hi han assis-
tit la primera tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Àngels Chacón, el president 
d’Igualada Comerç, Xavier 

A les 19h arrencarà la cursa 
infantil d’1’6 quilòmetres, 
totalment en anglès i patro-
cinada per Kids & Us, per 
donar pas, a les 20h, a la cur-
sa per a adults de 5 quilòme-
tres, a les 21h, a la prova de 
10 quilòmetres i, a les 23h, a 
la Mitja Marató nocturna. El 
recorregut de les curses de 5, 
10 i 21 quilòmetres tindrà la 
sortida al Passeig Verdaguer 
i l’arribada a la Plaça de Cal 
Font. Com a final de festa, 
a la mitjanit hi haurà Festa 
Flaixbac a l’escenari prin-
cipal de la mateixa Plaça de 
Cal Font. 
Paral·lelament, Igualada Co-
merç aposta un any més per 
una nova edició de la Igua-
lada Nit de Shopping, una 
proposta en què el mateix 
dissabte, 21 de maig, els co-
merços del municipi obriran 
des de les 17h fins a la mit-
janit i proposaran ofertes i 
preus especials, animació, 
espectacles, degustacions i 
activitats nocturnes  per a 
tots els públics. 
 

Més de 3.000 corredors ja s’han inscrit, 
el 70% procedents d’altres ciutats de tot el país

Figueres i, en representació de 
Punto Blanco, el principal pa-
trocinador de l’esdeveniment, 
Josep Bisbal. 
L’activitat esportiva comen-
çarà a les 17:30h a la plaça de 
Cal Font amb la cursa de pares 
i mares amb cotxets de nadons 
i, tot seguit, a les 18h, serà el 
torn dels nens i nenes que dis-
putaran la cursa de patinets. 
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Demà dissabte, 21 de 
maig, a partir de les 
10h, la plaça Pius XII 

d’Igualada rebrà les coopera-
tives Món D’Art i 1000 Som-
nis dels Maristes, Eicoo i Eipe 
de les Escolàpies, Coopaiwai 
i Hipergrup de l’Acadèmia 
Igualada, GuaiEmi i Tot Mans 
de l’Emili Vallès, i Artpins i 
El Món dels Avets del Col·le-
gi Monalco, que oferiran els 
productes que han elaborat al 
llarg d’aquest curs.  

10 cooperatives formades per 
alumnes de 5è de primària
Es tracta de deu cooperatives 
creades per alumnes de 5è 
de primària de la ciutat, en 
el marc del programa Cul-
tura emprenedora a l’escola, 
impulsat per la Diputació de 
Barcelona i coordinat a nivell 
local pels departaments d’En-
senyament i de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada.  

Les cooperatives escolars vendran demà dissabte els seus 
productes en un mercat a la plaça Pius XII

Durant aquest curs, els alum-
nes han constituït una coo-
perativa, han elegit l’equip 
directiu, han redactat els es-
tatuts i han fet l’aportació de 
capital inicial. 
També han passat per les ins-
tal·lacions d’IG-Nova Em-
presa per registrar la coopera-
tiva i participar en una sessió 
d’assessorament i, posterior-
ment, van ser rebuts per l’al-
calde a l’Ajuntament, a qui 
van sol·licitar el permís d’ins-
tal·lació a la via pública del 
mercat. 
Finalment, els alumnes també 
han produït els productes que 
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La iniciativa de les cooperatives escolars ja fa anys que es ve fent a Igualada, amb èxit.

Cinc centres escolars 
d’Igualada han 
participat en la 

cinquena edició a 
Igualada d’aquesta 

iniciativa, impulsada 
per la Diputació de 

Barcelona 

vendran al mercat, la majoria 
dels quals elaborats amb ma-
terials reciclats, com ara cla-
uers, portallapis, punts de lli-
bre, polseres i altres elements 
de bijuteria. 
Tothom que ho vulgui podrà 
veure aquest dissabte els pro-
ductes elaborats pels alumnes 
i, fins i tot, comprar-ne algun 
exemplar. Una part dels bene-
ficis els destinaran a diferents 
ONGs locals, que els destina-
ran a famílies necessitades.

Hi participen alumnes de 46 
municipis de la província
El projecte Cultura empre-
nedora a l’escola està liderat 
per la Diputació de Barcelona, 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada 
i amb l’acompanyament de 
Valnalón, entitat que es dedi-
ca a la promoció de l’empre-
nedoria a l’escola, i que té una 
notable trajectòria a nivell de 
l’Estat. Enguany, participen 
en el projecte un total 3.893 

alumnes de 46 municipis de la 
província de Barcelona i s’han 
creat unes 170 cooperatives. 
A Igualada, hi participen cinc 
escoles i deu grups, que han 
creat deu cooperatives dife-
rents. Els centres participants 
són els Maristes per cinquè 
any, Escolàpies per quarta 
vegada, l’Acadèmia Igualada 
per tercer cop, l’Emili Vallès 
per segona vegada i el Col·le-
gi Monalco, que s’ha estrenat 
enguany. 

27, 28 i 29 de maig 
a la Rambla Sant Isidre d’Igualada

25Punts
de degustació
gastronòmica

de l’Anoia

MÉS DE

MÉS DE

tiquets a
partir de €

Consulta tota la informació a 
www.firaigualada.org/firanoia 
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E l nombre d’anoiencs 
residents a l’estran-
ger ha augmentat un 

12,7% en el darrer any, segons 
les últimes dades donades a 
conèixer per l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya (Ides-
cat). De totes les comarques 
del país, l’Anoia és la novena 
amb l’augment més impor-
tant d’emigració en el darrer 
any. En concret, hi ha 2.634 
persones nascudes en aquest 
territori que, hores d’ara, re-
sideixen oficialment fora del 
país.
El nombre de ciutadans de 
Catalunya que resideixen ha-
bitualment a l’estranger és de 
264.034 persones a 1 de gener 
de 2016, xifra que representa 
una variació interanual del 
9,1%. Segons l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya (Ides-
cat), en 27 comarques i l’Aran, 
França és el primer país que 
els ciutadans escullen per 
residir a l’estranger. Destaca 
l’Aran (amb un 64,9% de re-
sidents), seguida de l’Alt Em-
pordà (47,6%) i la Cerdanya 
(46,6%). 
Argentina és la primera des-
tinació de 10 comarques, de 
les quals destaca la Noguera 
(amb un 61,2% dels residents 
a l’estranger), seguida del Pa-
llars Jussà amb un 49,8%.
Alemanya és la principal des-
tinació dels residents a l’es-
tranger de la comarca d’Oso-
na (amb un 22,6%) i Andorra 
ho és dels habitants de l’Alt 
Urgell (86,9%) i dels del Pa-
llars Sobirà (40,4%).
Suïssa és el primer país recep-
tor dels catalans residents a 
l’estranger amb l’última ins-
cripció al Baix Penedès (amb 
un 18,9% de residents).
Al conjunt de Catalunya, els 
residents a l’estranger es lo-
calitzen fonamentalment al 
continent americà (amb un 
50,0%) i a l’europeu (amb un
45,6%). A l’Amèrica del Sud 
es concentren el 33,0% dels 
residents a l’estranger, on 
destaca Argentina (10,6%) i, 
a la Unió Europea resideixen 
el 34,4%, amb França i Ale-
manya al capdavant (12,8% i 
7,1% respectivament). La pre-
sència és minoritària a Àsia 
(2,3%), Àfrica (1,2%) i Ocea-
nia (1,0%).
Els residents al continent 
africà han augmentat en un 
12,8%, seguits dels residents al 

El nombre d’anoiencs residents a l’estranger 
ha augmentat un 12,7% en el darrer any

continent asiàtic (un 10,9%), 
al continent europeu (un 
9,8%) i a l’americà (un 8,3%). 
Dins del continent europeu 
destaca la Unió Europea, amb 
un creixement de l’11,5% de 
l’estoc de residents. En el cas 
del continent americà cal res-
saltar que la població resident 
a Amèrica del Nord i Amèrica 
central s’ha incrementat en un
10,4%.
La població nascuda a Cata-
lunya i que actualment resi-
deix a l’estranger és de 89.701 
persones, que representen el 
34,0% del total de residents a 
l’estranger. Aquesta proporció 
es registra amb més intensi-
tat al Pallars Sobirà (50,9%), 
la Terra Alta (50,6%) i Osona 
(50,4%); en canvi, la Noguera, 
el Pallars Jussà, el Priorat, l’Alt 
Empordà i el Barcelonès regis-
tren proporcions inferiors al 
30%.
El lloc de residència d’aquesta 
població és fonamentalment 
la Unió Europea, que con-
centra el 44,9% dels nascuts a 
Catalunya. La segona destina-
ció és Amèrica del Sud (amb 
un 20,6%), seguida dels paï-
sos europeus no comunitaris 
(amb un 15,5%) i els d’Amè-
rica del Nord i Amèrica Cen-
tral (12,9%). La localització a 
Àsia (3,3%), a Oceania (1,6%) 
i a Àfrica (1,3%) és menys 
nombrosa. Els països amb més 
presència de població nascuda 
a Catalunya són França (amb 
13.872 residents), Andorra 
(amb 8.773), Alemanya (amb 
7.893), el Regne Unit (amb 
7.179) i els Estats Units (amb 
6.187).
Pel que fa als nascuts a l’es-
tranger, 133.028 persones van 
néixer al mateix país on ara 
resideixen (que representen el 
50,4%), i majoritàriament són 
d’Amèrica del Sud (48,5%). 
Finalment, un 10,4% dels ciu-
tadans residents a l’estranger 
són nascuts a altres països 
(diferents d’aquells on actu-
alment resideixen) i el 5% són 
nascuts a la resta de l’Estat es-
panyol.
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Un total de 2.534 
anoiencs té la residèn-
cia oficial a l’estranger, 

dels quals 1.253 són 
igualadins, on l’aug-

ment ha estat del 16,7% 
respete 2015

179 igualadins més a l’estran-
ger en el darrer any
En l’àmbit municipal, Iguala-
da compta amb 1.253 perso-
nes residents a l’estranger, 179 
més en el darrer any, la qual 
cosa significa un augment del 
16,7%, dels més importants 
de l’anomenada “segona coro-
na” metropolitana, a excepció 
de Vic, on l’augment és del 
22,9%.
Barcelona té 129.566 residents 
a l’estranger inscrits, que re-
presenten gairebé la meitat 
dels registrats a tot Catalunya. 
En el cas de la Seu d’Urgell, 
amb 3.309 ciutadans inscrits, 
destaca per l’alta proporció de 
ciutadans residint a
l’estranger (bàsicament a An-
dorra) en relació amb el total 
de la població.
L’any 2015 es van registrar 
31.054 noves inscripcions als 
registres consulars, un 13,8% 
més que unany enrere. Aques-
tes inscripcions són les altes 
produïdes per naixement, na-
cionalització, omissió o emi-
gració a l’estranger.
El major nombre d’inscrip-
cions es registren a la Unió 
Europea (11.858), que re-
presenten el 38,2% del total 
(i en destaquen França amb 
l’11,8%, Alemanya amb el 
9,1%, i el Regne Unit amb el 
8,1%). A Amèrica del Sud es 
concentren 9.639 inscripci-
ons consulars (31,0%) i és 
Equador el principal receptor 
(7,8%), seguit d’Argentina 
(6,7%). A Amèrica del Nord i 
Amèrica central es van regis-
trar 5.152 noves inscripcions 
(16,6%), i en destaquen els 
Estats Units (6,9%).
Dues de cada cinc d’aques-
tes noves inscripcions són de 
nascuts al país on resideixen 
(42,4%); un 37,8% correspon 
a persones nascudes a Catalu-
nya; un 15,6% van néixer en 
altres països i un 4,2%, a la 
resta d’Espanya.
El Padró d’habitants residents 
a l’estranger és el registre ad-
ministratiu on consten les 
persones que viuen habitual-
ment a l’estranger, amb naci-
onalitat espanyola (tant si és 
l’única nacionalitat que tenen
com si no) i l’últim municipi 
al qual han estat inscrits és de 
Catalunya.
Les persones inscrites en 
aquest Padró es consideraran 
veïnes del municipi que figura 
en les dades de la seva última 

inscripció només a efectes de 
l’exercici del dret al vot, però 
no formen part, en cap cas,de 
la població de l’esmentat mu-
nicipi.
Les dades provenen de la in-

formació que les oficines o 
seccions consulars envien a 
l’INE, a través del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Coope-
ració.  
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D ins el programa de 
Primavera Gran 
d’Igualada 2016, el 

proper dissabte, 21 de maig, a 
les 11:30h, la basílica de Santa 
Maria acollirà un concert del 
grup Ol’Green, que va parti-
cipar al programa de Televisió 
de Catalunya Oh Happy Day. 
Aquesta actuació comptarà 
també amb la participació 
de la Coral Infantil Gatzara 
d’Igualada i les localitats, al 
preu de 5 euros, es poden ad-
quirir prèviament al Casal del 
Passeig, al despatx de l’Associ-
ació de Gent Gran. 
Aquesta actuació és un dels 
actes destacats en l’inici de 
la Primavera Gran, que tin-
drà lloc del 20 al 29 de maig, 
impulsada pel departament 
d’Acció Social de l’Ajunta-
ment i l’Associació de Gent 
Gran d’Igualada, aplegant en 
un mateix programa tot un se-
guit de celebracions, sortides i 
activitats culturals. 

Demà dissabte arrenca la  Primavera ran amb un concert a Santa 
Maria del grup Ol’Green amb la Coral Infantil Gatzara

Dins d’aquest mateix progra-
ma, es durà a terme la confe-
rència Bitàcoles de viatge, el 
proper dilluns, 23 de maig, 
a les 11h, a sala polivalent de 
l’Espai Cívic Centre. 
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El grup Ol’Green.

La Primavera Gran, 
que durarà fins el 29 

de maig, viure dilluns 
a les 11, a l’Espai Cívic 
Centre, una conferèn-
cia sobre les relacions 

interculturals El contingut de la mateixa 
permetrà conèixer experièn-
cies properes de migracions 
del passat, identificar elements 
comuns d’aquelles narracions 
amb les dels nouvinguts d’ara 
i conèixer experiències positi-
ves de convivència intercultu-

ral. 
La conferència anirà a càrrec 
de Rodrigo Prieto, de l’Institut 
Diversitas, expert en relaci-
ons interculturals, prejudicis, 
estereotips i rumors sobre les 
persones i els col·lectius im-
migrants en particular. En 

acabar la conferència, s’oferi-
rà un espai de col·loqui i debat 
entre tots els assistents. 
Aquestes dues activitats es-
tan orientades a les persones 
grans en general, però també 
estan obertes al conjunt de la 
ciutadania i entitats locals.  
 

La Generalitat i la Unió  
Europea, al costat  
de la sostenibilitat,  
la innovació i l’economia 
en el món local

Ja està disponible la informació corresponent a la nova 
convocatòria del FEDER per al tram local, per un import  
de 95M€, gestionats a través del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge a municat.gencat.cat

Els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)  
es destinen a la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible 
i integrador del territori i a desenvolupar actuacions que impulsin 
la cohesió econòmica, social i territorial de Catalunya.

Nova convocatòria del Fons Europeu (FEDER)

Unió Europea
Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional

FEDER_LAVEUDELANOIA_250X183,8.indd   1 12/05/16   13:48
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F ruit de la bona relació, 
condicions i avantatges 
financers per a les em-

preses, la Unió Empresarial 
de l’Anoia i el Banc Santander 
han renovat l’acord de col·la-
boració que mantenen.   
El compromís es reprèn amb 
l’objectiu de poder seguir 
oferint avantatges competitius 
a totes les empreses associades 
en matèria de productes, ser-
veis financers, i facilitar l’accés 
al finançament per a projec-

Acord de la UEA amb 
el Banc Santander

Una empresa de l’Anoia opta 
a un dels Premis Pimes 

tes nacionals i internacionals. 
Avantatges com el compte 
1I2I3 per a Pimes, que ofereix 
solucions i condicions prefe-
rents en finançament, banca 
electrònic, TPV, entre altres 
serveis. 
En l’acord, l’entitat bancària 
manifesta contribuir en el bon 
desenvolupament de l’activi-
tat empresarial de l’Anoia, i 
beneficiar així al conjunt de la 
comarca; un compromís que 
demostra vinculant-se de ma-
nera important amb el món 
associatiu de l’Anoia. També 
l’entitat destaca el seu projec-
te Santander Advance dirigit a 
les empreses, amb un acom-
panyament al directiu en la 
seva competitivitat a través de 
la formació, oferint els millor 
productes financers...entre al-
tres accions.  

Jurat de la 29a edició dels Premis Pimes.

REDACCIÓ / LA VEU 

U na empresa de l’Ano-
ia és candidata a re-
bre un dels premis 

Pimes, que arriben a la 29 edi-
ció. Els Premis es lliuraran el 
proper 20 de juny en el marc 
del Sopar anual de PIMEC, 
que enguany se celebrarà a la 
sala Oval del MNAC i compta-
rà amb la presència del presi-
dent de la Generalitat, Carles 
Puigdemont. Els Premis tor-
nen a tenir caràcter solidari 
i PIMEC destinarà la quota 
íntegra del sopar que abonen 
els assistents als programa en 
persona d’ajuda a l’empresari-
at que afronta serioses dificul-
tats en el seu negoci o que s’ha 
quedat sense activitat.
Les 23 personalitats que for-
men part del Jurat dels Premis 
Premis s’han reunit ja per es-
tudiar i fer la deliberació cor-

responent de les 71 candidatu-
res presentades, provinents de 
65 empreses. Enguany s’han 
presentat un 10% més d’em-
preses, respecte a l’any passat. 
Aquest fet s’associa amb l’evo-
lució del PIB de la pime a Ca-
talunya, que durant l’any 2015 
va tenir un creixement mitjà 
del 3,2% segons l’Anuari de 
la Pime catalana i estimacions 
del Departament d’Estudis de 
PIMEC. 
Els Premis Pimes compten 
amb 4 modalitats: Pime més 
competitiva, amb categoria 
de micro, petita i mitjana em-
presa; Comerç més competi-
tiu; Premi Fundació PIMEC 
als valors d’empresa, i Premi 
a la qualitat lingüística en el 
món empresarial. El 56% de 
les candidatures que opten als 
premis ho són per la categoria 
de pime més competitiva; un 
27%, per la de valors d’em-

presa; un 11% opten a la de 
comerç més competitiu; i un 
6%, a la de qualitat lingüística 
en el món empresarial.
Per territoris, el 72% de les 
empreses que opten als Pre-
mis són de la demarcació de 
Barcelona (51); de les quals 
un 13% són de la Catalunya 
Central (9). Per comarques, 6 
empreses són del Bages, 2 del 
Berguedà i 1 de l’Anoia. Els 
seus noms, però, no s’han fet 
públics. Pel que fa la resta de 
demarcacions, el 14% són de 
Girona (10); un 6% de Lleida 
(4), i un 8%, de Tarragona (6). 
Quant als sectors econòmics 
que representen les candida-
tures proposades, 26 empreses 
són de la indústria; 13 prove-
nen dels serveis; 11 de l’ali-
mentació; 7 del comerç; 4 del 
sector TIC i una del sector de 
la construcció. Les 9 restants 
corresponen a altres sectors.  

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’operador anoienc 
Iguana col·laborarà un 
any més amb FirAnoia 

i prestarà el servei de connexió 
a internet als expositors. Per 
això, instal·larà una desena de 
punts wi-fi al llarg del passeig 
i a la plaça de Cal Font i oferi-
rà connexió a Internet a través 
de la seva pròpia xarxa de fi-
bra òptica. L’accés wi-fi estarà 
disponible per als expositors 
que s’ubiquin a la plaça de Cal 
Font i a gran part del passeig 
Verdaguer. 
D’altra banda, l’operador lo-
cal que ofereix un servei d’alta 

Iguana connectarà 
FirAnoia amb punts Wi-Fi

qualitat i proximitat, tornarà 
a sortejar un any de connexió 
de fibra òptica gratuïta entre 
les persones que visitin el seu 
estand que estarà ubicat als 
números 44-45, al passeig Ver-
daguer, a tocar del carrer Òde-
na. A més, enguany al paquet 
regal s’hi afegeix un any de 
línia de telefonia fixa i mòbil 
gratuïta.  

Punt informatiu al Mercat 
sobre la fibromiàlgia

REDACCIÓ / LA VEU 

L a seu territorial a 
l’Anoia de l’Associació 
Catalana d’Afectats de 

Fibromiàlgia instal.larà demà, 
21 de maig, un punt informa-
tiu sobre aquesta malaltia al 
Mercat Municipal de la Ma-
suca.
El 12 de maig es va fer, com 
cada any, el dia mundial de 
la Fibromiàlgia, Síndrome de 
Fatiga Crònica i Sensibilitat 

Química Múltiple. 
El punt informatiu al mercat 
municipal tindrà lloc de 10 del 
matí a 2 del migdia. “Posarem 
una taula per donar infor-
mació sobre la malaltia, tota 
persona interessada pot venir 
a preguntar i orientar-se”, ex-
pliquen des de l’associació.

El Servei Comarcal de Joventut amplia 
els tècnics dinamitzadors compartits
REDACCIÓ / LA VEU 

El Servei Comarcal de 
Joventut de l’Anoia 
amplia el projecte de 

Tècnics Dinamitzadors de Jo-
ventut compartits. 
Els municipis de La Llacuna, 
La Torre de Claramunt i Vi-
lanova del Camí incorporen 
aquest mes als seus municipis 
la figura del Tècnic – Dina-
mitzador compartit de Joven-
tut a través del Servei Comar-
cal de Joventut de l’Anoia.  
Amb el projecte TDIC Jove, el 
Servei Comarcal de Joventut 
ofereix una figura professi-
onal mancomunada als mu-
nicipis de la comarca que no 

disposin de professional de-
dicat a aquest àmbit. 
El tècnic – dinamitzador de 
joventut compartit esdevé 
referent de joventut del mu-
nicipi, realitza tasques tècni-
ques com la redacció del Pla 
Local de Joventut, la gestió 
de subvencions econòmiques 
a altres administracions i la 
redacció de projectes, progra-
mes i serveis per a joves. De la 
mateixa manera, és el contac-
te directe amb el jovent i l’en-
carregat de crear dinàmiques 
participatives i programes 
d’activitats i serveis  juvenils 
que responguin a les necessi-
tats del jovent, treballar per 
al foment d’un jovent actiu i 

implicat en el municipi, així 
com la realització de tasques 
d’informació juvenil. 
Fins al 2015, el projecte TDIC 
Jove donava cobertura als 
municipis de Calaf, Carme, 
Copons, Castellolí, El Bruc, 
Els Hostalets de Pierola, Sant 
Martí de Sesgueioles, Sant 
Martí de Tous i Vallbona 
d’Anoia. Al 2016, amb la in-
corporació dels municipis de 
La Llacuna, La Torre de Clara-
munt i Vilanova del Camí, ja 
són 12 els municipis de la co-
marca que disposen de figura 
tècnica de joventut i, per tant, 
estan desenvolupant aquestes 
polítiques a territori i en be-
nefici dels joves.  
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E ls Mossos d’Esquadra 
d’Igualada van dete-
nir el dia 10 de maig 

dos joves, de 22 i 19 anys, de 
nacionalitat espanyola i pa-
quistanesa, veïns d’Olesa de 
Montserrat i Badalona, com 
a presumptes autors d’un de-
licte de coaccions i un delicte 
d’agressió sexual.
La investigació es va iniciar el 
passat 21 de gener, quan els 
Mossos van tenir coneixement 
que un comercial d’una com-
panyia de la llum va fer toca-
ments a una dona mentre li 
oferia un contracte nou.
Segons la víctima, el comercial 
va aprofitar un moment en el 
que ella es trobava d’esquena 
per arrambar-se al seu dar-
rera. Tot seguit, li va tocar les 
cames mentre li explicava les 
condicions del contracte. Da-
vant la situació, la dona es va 
espantar i va decidir acceptar 
el contracte per finalitzar com 
més aviat millor la visita. Pocs 

Detinguts dos joves acusats d’agressió
sexual fent-se passar per comercials

minuts després va arribar un 
familiar a la casa i el comercial 
va marxar del lloc.
Durant la investigació, els 
mossos van rebre una altra 
denúncia per un fet similar. 
En aquest cas l’implicat també 
era un comercial, el qual es va 
arrambar a la víctima, li va to-
car el cul, i quan la dona es va 
girar per fer-lo fora de casa, li 
va tocar els pits.
Els mossos van esbrinar que 
tot i la semblança dels dos 
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Els Mossos van detenir els joves el 10 de maig a Igualada. / ARXIU

fets, l’autor no era la mateixa 
persona. Es tractava de dos co-
mercials que treballaven per la 
mateixa empresa.
Finalment, el dia 10 de maig 
els investigadors van localit-
zar i detenir els dos comercials 
com a presumptes autors d’un 
delicte de coaccions i agressió 
sexual.
Els detinguts van passar el dia 
11 de maig a disposició del 
jutjat d’instrucció en funcions 
de guàrdia d’Igualada.

“El país necessita una 
revolució organitzativa”

REDACCIÓ / UOCTALK

E l passat dimarts 17 de 
Maig, va tenir lloc al 
Campus Universitari 

d’Igualada, la xerrada orga-
nitzada per UOCtalk Alumni 
Igualada, a càrrec del Dr. Joan 
Torrent-Sellens, professor dels 
Estudis d’Economia i Empresa 
de la Universitat Oberta de 
Catalunya, sota el títol: “Tec-
nologia, indústria i treball: rè-
quiem o nova onada”.  
Torrent, va comenta que la so-
cietat s’articula en base al tre-
ball i, perquè hi hagi treball, hi 
ha d’haver unes empreses que 
funcionin, ja que sense treball 
la societat no existirà. La dinà-
mica de l’economia porta cap 
al mercat global. Mil milions 
de persones volen treballar i 
no poden, cosa que pressiona 
els salaris a la baixa” i globa-
litza l’emigració. El districte 
industrial cada vegada tindrà 
menys pes, i la producció ar-
tesana torna a tenir sentit re-
tornant als escenaris previs 
a la revolució industrial, on 

cada vegada és més difícil fer 
negoci en els sectors tradicio-
nals. Es necessita gent que re-
pensi, i caldrà acostumar-nos 
a nous escenaris de treball, ja 
que és impossible avui que 
una empresa pugui garantir 
condicions d’estabilitat, ja que 
anem cap a un nou contracte 
social entre empresa i treball, 
havent arribat a la figura de l’ 
“emprenedor forçós”. 
Va analitzar les revolucions in-
dustrials, en les quals ja estem 
entrant en la quarta. Va expli-
car el treball en xarxa, el canvi 
tecnològic, les noves tendèn-
cies del treball, la robotització 
industrial, l’emprenedoria, la 
innovació i la competitivitat, 
dient que anem cap a un nou 
escenari competitiu basat en 
la col·laboració. Al final de la 
xerrada va tenir lloc la inter-
venció del públic, formulant 
diverses qüestions. Acabada la 
xerrada, va tenir lloc al mateix 
Campus un tast de cervesa ar-
tesana a càrrec d’ ”Espina de 
Ferro”, empresa elaboradora 
anoienca.  
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L’edició d’estiu del Rec.0 arribarà la primera setmana de juny. / FOTOS: VILA

Com a novetat, es 
proposa un Passeig per 
l’abans i el present del 

barri del Rec, destinat a 
la gent gran

REDACCIÓ / LA VEU 

D e l’1 al 4 de juny, de 
10h a 22h, torna el 
Rec.0 Experimental 

Stores al barri del Rec, el festi-
val plenament consolidat que 
combina les pop up stores de 
moda, les propostes gastronò-
miques del Rec Street Food i la 
música en directe.
Més de 80 marques nacionals 
i internacionals fan les seves 
vendes especials d’estocs en 
edificis industrials en desús. 
Buff, Sita Murt, David Valls, 
Messcalino, Indrid Munt, 
Punto Blanco o Dütch Delight 
són només algunes de les mar-
ques igualadines que continu-
en presents al Rec.013. 

13 marques igualadines
Més de 13 marques iguala-
dines segueixen al Rec.0 amb 
les vendes radicals dels seus 
millors estocs. A l’edició d’es-
tiu de l’experiment de retail, hi 
haurà les botigues efímeres de 
Sita Murt, Ingrid Munt, Jordi 
Rafart, David Valls i Messcali-
no, la marca de moda urbana 
Dütch Delight, la infantil Micu 
Micu, l’esportiva Buff, la roba 
interior i bany de Punto Blan-
co, els biquinis i banyadors de 
BcnBeach, els mitjons de The 
Garage by Punto Blanco i la 
marca masculina Boxley. El 
jove dissenyador Xavi Grados 

Els organitzadors del Rec.0 ultimen els preparatius per a l’edició 
d’estiu, que ja té confirmades més de 80 marques

vendrà els seus estocs al Rec 
Pop up day Estrella Damm, 
al costat de tres dissenyadors 
més de la 080 Bcn Fashion. A 
més, comerciants igualadins 
muntaran la seva pop up store 
al Rec.0, a través de marques 
internacionals de moda.
Al Rec.0 també s’hi estrena la 
marca Macson, la primera bo-
tiga de moda outlet instal·lada 
de forma permanent al barri 
del Rec d’Igualada. Macson ha 
escollit Igualada per a establir 
el seu nou magatzem logístic 
al qual hi ha s’hi annexa una 
botiga outlet que s’incorpora 
al circuit de pop up stores del 
Rec.0 i millora, així, l’oferta en 
roba d’home.
El Rec.0, que espera mante-
nir visitants de l’última edi-
ció, amb un 80% de fora de 
la comarca, portarà al barri 
industrial més de 80 marques 
de roba de dona, home, nen 
i complements, que estaran 
repartides en quatre grans zo-
nes. Arriben noves marques 
com Vans, Santa Cruz, WAU, 
Rip Zone, Obey i Lolë Wo-
man, Camper, Dorotea, Mi&-
Co, Bcn Beach, Mus&Bom-
bon, Tiny Cottons, Miss Sixty 
kids i Murphy&Nye.
Una edició més, continuen les 
marques Lacoste, Adidas, De-
sigual, Levi’s, Mango, Grifone, 
el Secret Market de Privalia, 
LTB Jeans, Loreak Mendian, 

Paul Frank, Pepe Jeans, Miss 
Me, Lupo Barcelona, Hakei, 
Javier Simorra, Indi&Cold, 
Redskins, Torras i Textura, i 
els dissenyadors Miriam Pon-
sa, Who, Josep Abril, Gorni 
Kramer, Kupuri, Txell Miras, 
Susi Sweet Dress, Toni Fran-
cesc i Ika Editions, la guanya-
dora del concurs Time Out.

Una postal creada per la Fun-
dació Privada Àuria
Per segona edició, continua 
la col·laboració entre Rec.0 
Experimental Stores i la FAP. 
Així, a més de contractar per-
sonal de la Fundació, un grup 
de la Fundació Privada Àuria 
han estat els responsables de 
dissenyar i crear una de les 
postals del Rec.0. Aquesta ve-
gada ho han creat a l’estudi 
de l’artista i director d’art del 
Rec.0, Ramon Enrich.

Les activitats culturals com-
plementen l’experiència
En paral·lel a la venda radical, 
més de 20 formacions musi-
cals i sessions de DJ ocuparan 
els escenaris del Rec.013 de 
l’1 al 4 de juny. Per primera 
vegada, arriba al Rec la gira 
de concerts de Menú Stereo, 
de Movistar+, que recorrerà 
festivals com el VIDA, el Vall-
sonora, l’Ebremusik i el Rec.0. 
En aquest escenari hi pujaran 
Belushi, The New Raemon, 

Cala Vento, Odio París, Grus-
henka, Joana Serrat, Extraper-
lo i El Último Vecino. Als esce-
naris de concerts i DJ Estrella 
Damm, patrocinador oficial 
del Rec.0 Experimental Stores, 
s’hi veuran els grups iguala-
dins Diego Paqué o Collserola 
Postcards, a més de Jorge Da 
Rocha, Edna Sey, Kyne, The 
Zephyr Bones, Morena Tradi-
patxanga, 12 to 12 quartet, en-
tre d’altres. Les sessions de DJ, 
els tallers infantils, les presen-
tacions de llibres i el directe 
del programa Feedbac de rà-
dio Flaixbac acaben d’arrodo-

nir una agenda completa, amb 
totes les propostes gratuïtes i 
obertes a tothom.

La gent gran, també protago-
nista
Com a novetat, Rec.0 i el pro-
jecte “Igualada ciutat amiga de 
les persones grans”, impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
proposen el “Passeig pel barri 
del Rec. Abans i ara”, una inici-
ativa que pretén unir el conei-
xement de persones grans de 
la ciutat amb l’actualitat que 
viu el barri industrial del Rec.
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L a comissió de festes del 
Barri de la Font Ve-
lla torna a organitzar 

el concurs de dibuix de l’Ou 
com Balla, que arriba ja a la 
30a edició. 
 Tema:  dibuix sobre detalls de 
la plaça, del brollador de  l’ou 
com balla o de l’ornamentació 
de la font. 
Participants:  tots els nens i 
nenes de  3  a  10  anys. 
Sols es pot presentar una obra 
per concursant i en el full del 
treball caldrà fer-hi constar 
al dors el nom  i  cognoms, i 

La Comissió de la Font Vella torna a organitzar el 
concurs de dibuix de l’Ou com Balla

l’edat, el curs que esta fent i el 
col·legi del participant. 
Recepció dels dibuixos: del di-
jous dia 26 fins al dissabte dia 
28 de maig a les 8 de la tarda, 
es podran dipositar en la bús-
tia que hi haurà instal·lada a la 
plaça de Pius XIIè. 
Premis: 3 premis per cada ca-
tegoria: s’estableixen tantes 
categories com cursos corres-
ponen a les edats dels partici-
pants. 
Lliurament dels premis:  es 
faran publics als mitjans de 
comunicació i s’avisaran a les 
escoles, dels nens i nenes pre-
miats, perque puguin passar a 
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Dijous vinent, xerrada 
de prevencions en els 
cuidadors de malalts 
d’Alzheimer

Per al pròxim dijous, 26 de 
maig, des de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’ Alzhei-
mer, us proposen una nova 
xerrada, en la línia de donar 
recursos als cuidadors.
Us explicaran com prevenir la 
sobrecàrrega física i les lesions 
que poden derivar-se d’aten-
dre una altra persona. Parla-
ran de la millor forma d’actu-
ar en cada moment i de com 
podem preparar el nostre cos 
per afrontar aquesta tasca. La 
xerrada serà conduïda per M. 
José Soto, Fisioterapeuta del 
Centre de dia Montserrat.
Amb aquestes sessions es vol 
donar suport a les famílies i 
poder atendre’ls d’una forma 
més personalitzada.

L’Associació Unesco 
d’Igualada, amb la 
Secretaria d’Afers Exte-
riors de la Generalitat

Representants del Centre In-
ternacional Unesco per a la 
Creativitat Audiovisual -Asso-
ciació d’Igualada van acudir a 
la Secretaria d’Afers Exteriors 
de la Generalitat de Catalu-
nya.
En la trobada, Jordi Solé, Se-
cretari d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea i Manuel 
Manonelles, Director Gene-
ral d’Afers Multilaterals i Eu-
ropeus van analitzar amb els 
igualadins Miquel Segura i 
Pere Carles les diverses inici-
atives i relacions del Centre 
Unesco d’Igualada amb la ins-
titució així com el seguiment 
del Memoràndum d’Acord 
entre Catalunya i la Unesco. Els 
representants del Govern de la 
Generalitat van mostrar el seu 
interès a mantenir de forma 
periòdica aquests contactes per 
seguir enfortint la presència i 
acció catalana a l’exterior i es-
pecialment en fòrums interna-
cionals com la Unesco.

recollir el premi a Esports Sa-
llés plaça del Pilar, 2. Durant 

tot el diumenge les obres seran 
exposades a la mateixa plaça.
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C reu Roja Anoia co-
mença el dia 5 de juny 
una nova formació 

en primers auxilis. El curs es 
compon de tres mòduls teò-
rics i pràctics on es tractaran, 
entre altres temes, Suport Vi-
tal Bàsic, hemorràgies, ferides, 
cremades, traumatismes o tèc-
niques de mobilització. Està 
adreçada a tota la població 
major de 18 anys i té l’objectiu 
de donar eines i recursos per 
donar una primera assistència 

Creu Roja obre inscripcions per a una 
nova formació gratuïta en primers auxilis

en cas d’urgència o emergèn-
cia. 
Assistir a la formació i realit-
zar les pràctiques és gratuït i, 
com a opció complementà-
ria, pots comprar un llibre de 
suport per 20 euros i, si vols 
tramitar la titulació un cop 
aprovada la formació, tindrà 
un cost de 25 euros. El títol 
serà gratuït per als voluntaris 
de Socors i Emergències. Les 
inscripcions es poden fer fins 
al dia 31 de maig al següent 
enllaç: http://www.cruzroja.
es/principal/web/formacion/

informacion-curso?cod_cur-
so=339900
El curs consta de tres mòduls. 
El primer és un mòdul teòric 
que té una durada de 24 ho-
res. Es farà en tres sessions: 
el diumenge 5 de juny de 9 a 
14 h i de 16 a 19 h; el següent 
diumenge dia 12 en el mateix 
horari i l’última sessió el dis-
sabte dia 18, també en el ma-
teix horari. El segon mòdul és 
pràctic i dura 16 hores. Es farà 
en dues sessions, dissabte dia 2 
i dia 9 de juliol, de 9 a 14 h i de 
16 a 19 h. Finalment, es faran 

10 hores de pràctiques reals 
tutoritzades a Serveis Preven-
tius durant els mesos de juliol 
i/o agost. 
Amb la realització del primer 
mòdul es podrà optar a la tra-
mitació del Diploma Suport a 
l’Atenció Sanitària Immediata 
i, si es fan els tres mòduls, es 
podrà tramitar el Diploma i 
el Carnet d’Atenció Sanitària 
Immediata N-II. Per a més in-
formació, podeu adreçar-vos 
al C/Les Comes, 34 d’Igualada 
o trucar al 93.803.07.89.
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E l 28 de maig és el Dia 
Internacional d’Acció 
per la Salut de les Do-

nes i la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena coordina per 
tercer any el programa d’actes 
que s’organitzen des de di-
verses entitats i ajuntaments 
d’aquest àmbit.

Diferent i desigual 
respecte els homes
“La salut de les dones i els 
homes és diferent i desigual. 
Diferent perquè hi ha factors 
biològics que es manifesten 
de forma diferent en la salut 
i en els riscos de malalties. 
Desigual perquè hi ha altres 
factors, explicats en part per 
raons de gènere, que afecten 

Actes a la Conca en ocasió del Dia Internacional 
per la Salut de les Dones

d’una manera injusta la sa-
lut de les dones”, expliquen 
els organitzadors. Així, més 
enllà de les diferències bi-
ològiques, els rols atribuïts i 
assumits per dones i homes 
en la societat tenen un paper 
important en l’explicació de 

l’estat de salut de moltes do-
nes. Per exemple, cada vegada 
més s’ha posat l’atenció sobre 
diferents trastorns psicolò-
gics o altres malestars, sovint 
associats a la sobrecàrrega de 
treball de cura i responsabili-
tat que les dones assumeixen 
majoritàriament. 
Històricament s’ha accedit a 
l’avenç mèdic a través d’un 
model masculí, posteriorment 
generalitzat al femení. 
Actualment, l’evidència cien-
tífica demostra que existeixen 
diferències de gènere entre els 
homes i les dones en quant a 
la salut, i que cal fer estudis 
tenint en compte aquesta va-
riable per tal de garantir la 
prevenció, la major precisió 
en el diagnòstic i la igualtat de 
drets de les dones a ser ateses i 

tractades eficientment per les 
seves problemàtiques. 
Per a fer-ho visible, la Man-
comunitat promou l’agenda 
d’actes entorn aquesta com-
memoració i recull les propos-
tes que, des dels departaments 
de sanitat i salut pública dels 
ajuntaments, equipaments 
sanitaris i entitats, s’organit-
zen per sensibilitzar sobre les 
diferències i desigualtats de la 
salut de les dones. 
Propostes per a infants, joves, 
dones adultes i també dones 
grans. Les activitats s’inicien 
el mes de maig i s’allargaran 
fins el 29 de juny. El programa 
d’actes arribarà a totes les llars 
de la conca d’Òdena i es pot 
consultar al web de la Manco-
munitat www.micod.cat i tam-
bé als webs dels ajuntaments.   
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T astAnoia, la mostra 
gastronòmica de Fi-
rAnoia, pren pes en 

aquesta cinquena edició i om-
ple la Rambla de Sant Isidre de 
vins, tapes i activitats gastro-
nòmiques per a totes les edats 
durant els tres dies de FirA-
noia. A l’oferta de productes 
alimentaris i de beure, que el 
visitant podrà degustar amb 
tiquets a partir d’un euro, se li 
suma aquest any com a nove-
tat una programació de quali-
tat amb 7 activitats gastronò-
miques per a totes les edats. 
La mostra TastAnoia estarà 
ubicada al centre d’Igualada, 
a la Rambla Sant Isidre, on el 
visitant trobarà un gran taulell 
on poder triar entre 30 vins de 
la comarca i les parades dels 
restaurants amb les seves tapes 
i la dels artesans amb els seus 
productes casolans. Enguany 
també, com a novetat, l’espai 
s’amplia amb una terrasseta 
agradable on estar s’hi men-
tre es degusten els productes 
de la comarca o es partici-
pa en alguna de les activitats 
que hi tindran lloc. L’horari 
d’obertura serà divendres de 
vuit del vespre a onze de la nit, 
dissabte de les dotze a les tres 
del migdia i de sis de la tarda a 
onze del vespre i diumenge de 
les dotze a les tres del migdia i 
de sis a nou del vespre.  

Vins, productes i restaurants 
de la comarca
Al TastAnoia el visitant po-

TastAnoia omplirà la Rambla Sant Isidre per FirAnoia amb vins, 
tapes i activitats gastronòmiques per a totes les edats

drà prendre una copa de vi i 
escollir entre 30 vins de 13 
cellers, menjar-se unes tapes 
dels 13 restaurants que esta-
ran oferint els seus millors 
plats i/o comprar productes 
dels 12 artesans que també 
tindran paradeta. Tot això a 
l’aire lliure, al bell mig de la 
Rambla Sant Isidre, en un es-
pai habilitat per gaudir de la 
gastronomia i la ciutat amb 
amics i família.
Concretament, els cellers amb 
els seus vins que es podran 
trobar al TastAnoia són: Cava 
Gabarró, Bohigas, Pagès En-
trena, Torrens Moliner, Can 
Feixes, Can Vich, Can Grau 
Vell, Can Gallego, Can Pascu-
al, Raventós Rosell, Puiggròs, 
El Menestral de Vilaseca i Gra-
pissó. 
Pel que fa als restaurants de la 
comarca que es podran trobar 
amb alguns dels seus millors 
plats en forma de tapa, pinxo 
o cassoleta són: Bon Gust, Ca 
l’Escolà, Cúbics Restauració, 
Camí del Castell, Els Fogons, 
Kan Bakus, Inquiet, El Cas-
tell de Rubió, La Cassoleta, 
La Clotxa, Pizza Mamma, Ra-
món Cuadras i Singular.
Els productors artesans que 
oferiran els seus productes 
casolans com embotits, cer-
veses, fruits secs, formatges… 
són: Can Gibert, Cervesa Els 
Minairons, Cal Pepe, Hidro-
mel d’Melis, Fruits Secs Más 
d’en Nogués, Espina de Ferro, 
Berichó, Cervesa La Lenta, La 
Llar dels Meus Dolços, Eu-
roconills, Can Mabres i Mel 
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d’Atany amb Òscar Pastisser.

7 activitats gastronòmiques 
de qualitat
Com a novetat, enguany Fi-
rAnoia amplia la seva oferta i 
afegeix a la seva programació 
activitats i tallers entorn Del 
món del vi i la gastronomia. 
Així, divendres a les Golfes 
del Teatre Aurora el periodista 
Marcel Gorgori oferirà l’acti-
vitat “La música del vi”, una 
oportunitat de tastar 4 vins 
acompanyats de peces d’òpe-
ra. Dissabte a les 12 del migdia 
a la Terrasseta del TastAnoia, a 
la rambla Sant Isidre, hi haurà 
el Primer Concurs de Tast per 
parelles amateur, on els con-
cursants (que s’hauran d’ha-
ver inscrit prèviament) faran 
un tast a cegues de diferents 
begudes.  També dissabte però 
a dos quarts de vuit del ves-
pre hi haurà un tast de vins a 
càrrec del celler Juvé Camps i 
durant tot el cap de setmana, 
al final del carrer d’Òdena, 
tocant a la rambla, hi haurà la 

mostra de formatges artesans 
de Catalunya, amb tasts i dife-
rents activitats. I durant tot el 
cap de setmana, a la terrasseta 
del TastAnoia hi haurà tallers 
de cuina per a nens, tastabir-
res i altres activitats. Pot con-
sultar-se tota la programació, 
amb horaris, llocs i informació 
per a les inscripcions a www.
firaigualada.org/tastanoia.
Fira d’Igualada, amb l’orga-
nització de TastAnoia, posa 
un gran aparador al servei 

del producte de proximitat, 
de la cuina del territori i dels 
cellers de la nostra comarca. 
TastAnoia vol contribuir en la 
dinamització del sector agro-
alimentari de la comarca de 
l’Anoia, un sector emergent, 
amb potencial de crear em-
preses i ocupació i que pot 
ser un sector econòmic motor 
en el territori. Fira d’Igualada 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i el suport del 
restaurant Kan Bakus. 

TastAnoia tornarà la setmana que ve, coincidint amb la FirAnoia.

Signat l’acord per al futur 
Cinema de l’Ateneu
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L ’alcalde Marc Castells, 
i la presidenta de l’Ate-
neu Igualadí, Mireia 

Claret, van signar formal-
ment el passat divendres, 13 
de maig, el conveni que dóna 
llum verda a la creació d’un 
nou cinema en aquest emble-
màtic pol cultural de la capital 

de l’Anoia. Actualment s’està 
redactant el projecte executiu 
que ha de permetre la trans-
formació de la sala Auditori 
de l’Ateneu en una moderna 
sala de cinema i la previsió 
és poder executar les obres al 
llarg de la propera tardor i co-
mençar les projeccions el pro-
per hivern, coincidint amb la 
campanya comercial de Nadal.
 

Amb la col·laboració:

IGUALADA
NIT DE
SHOPPING
21/05/2016



STEPHANIE MARKO

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
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ELS FORMATGETS DEL TRIVIAL I GOOGLE

El éxito del Aeropuerto de El Prat es un milagro, tenien-
do en cuenta todas las dificultades que ha de superar
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X. Morales

H
i ha molts estudis i articles que expliquen 
les raons per les quals una empresa pot 
fracassar: falta de diners, mal funciona-
ment de l’equip, un producte no acceptat 

pel mercat...  Però quantes vegades trobem llistes de 
raons per les quals una empresa té èxit?  Sigui quin 
sigui el producte o servei que venguin, els líders de les 
organitzacions que tenen èxit sempre reuneixen, com 
a mínim, aquestes tres característiques:

1. Perseverança
2. Un bon equip
3. Capacitat d’aprendre 

Encara que no solem prestar gaire atenció a la darrera 
característica, perquè una empresa creixi és vital que 
sigui una màquina d’aprendre. Avui en dia, a Inter-
net, tenim totes les eines per aprendre qualsevol cosa 
en qualsevol moment i sense necessitat de sortir de 
casa. L’aprenentatge no pot parar mai i tampoc cal 
ser 2.0 per aprendre.  

Com ens deien a l’escola: la millor manera d’aprendre 
és llegint. I tots els grans líders d’empreses llegeixen. 

Bill Gates, de tant en tant, s’agafa uns dies de “vacan-
ces” per llegir. Diuen que llegeix durant 18 hores al 
dia i devora 100 llibres de negocis i tendències cada 
cop que ho fa. Warren Buffet passa més de cinc hores 
al dia llegint. Els CEOs de les empreses Fortune 500 
llegeixen una mitja de 4 o 5 llibres al mes. 

És evident que no es poden llegir els més de 12.000 
títols que es publiquen sobre negocis cada any. Fem 
números: si assumim que en un (bon) any llegim 
entre 20 i 25 llibres (aquesta és la mitja del creador 
de Facebook), això vol dir que en 20 anys n’hem lle-
git 400-500. Déu n’hi do! En Warren Buffet diu que 
com més llegeixes més informació poses dins el teu 
repositori i, d’aquesta manera, tens més recursos per 
entendre el món, prendre decisions i, per tant, dirigir 
una organització.  

Però, com la paciència, la capacitat d’aprendre no 
és una cosa que tenim o no tenim. És una decisió 
que prenem.  Cal invertir temps i tenir ganes de ser 
una màquina d’aprendre. De fet, potser aquesta és 
la diferència entre una empresa que va fent i una 
que creix.  

XAVIER MORALESPERE PRAT

LEARNING 2.0: LES GANES D’APRENDRE

Google està 
completant tots 

els formatgets del Trivial

P
er guanyar al Trivial s’ha de recórrer el tau-
ler de joc responent a preguntes de diferents 
àmbits per aconseguir els desitjats format-
gets de colors.

Google va iniciar la seva activitat amb el conegut cer-
cador d‘internet l’any 1998, i sols 6 anys desprès ja co-
titzava al NASDAQ i llançava la plataforma Android 
per dispositius mòbils. Fins aquell moment la seva 
estratègia i l’afany en la absorció de start-ups tecno-
lògiques semblava tenir una clara coherència amb el 
leitmotif de l’empresa “organitzar la informació del 
mon i fer-la accessible i útil de manera universal”... i 
al final del camí assegurar-se el monopoli publicitari 
a internet, la mes rellevant font d’ingressos del gegant 
americà.

El 1998, el mateix any de creació de Google, amb el 
suport del congrés americà i la CIA,   veu la llum la 

organització de capital risc In-Q-Tel amb l’objectiu ex-
plícit de crear un pont entre la innovació privada i las 
necessitats tecnològiques de la intel·ligència i seguretat 
dels USA. En bona mesura la administració americana 
s’acollia a una mena d’outsourcing en innovació  per 
aprofitar la potencia creativa de les start-ups tecnolò-
giques.

I vet aquí que la estratègia de Google dels darrers anys 
va mes enllà del control del pastís publicitari ja assolit 
amb el seu conegut cercador. La nova orientació es fa 
patent en projectes com el de Google Car, la compra 
de la companyia Robot Dynamics especialitzada en el 
disseny de robòtica militar i el llançament de projectes 
en l’àmbit de la genòmica i la salut com Calico, Verily ó 
Google Genomics. Aquests nous eixos de desenvolupa-
ment del negoci aparentment tant diversos tenen però 
una base tecnològica comuna: 
la intel·ligència artificial.

Estarem d’acord que Google està completant tots els 
formatgets del Trivial: el cercador, les eines de produc-
tivitat i mobilitat, el cotxe autònom, robots militars, 
salut, genòmica... en un tauler de joc dissenyat per l’ad-
ministració americana.  

Cal invertir temps
 i tenir ganes 

de ser una màquina 
d’aprendre.

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

Se estima que el fraude fiscal anual en ESP 
oscila entre 6,5 y 9,0 mM€. 

¿A cuánto ascenderá el importe anual de la corrupción?

El sector de la moto producirá el doble 
gracias a Torrot y a Bultaco

S. MarkoP. Prat

IMMA SERRA Economista
@SerraImma

PERE PRAT Empresari
@Pere_Prat

XAVIER MORALES Economista 
@xm300

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

APALANCAR-SE

L
’economia no és una ciència 
exacta. Diu que tot té un valor, 
malgrat ningú pagui per l’ai-
re que respira. Ni tampoc per 

la pol·lució. Com a Seseña, que tenia 
el cementiri de pneumàtics més gran 
d’Europa. Il·legal, sense permisos, co-
sit de multes, que no pagava i sense 
propietari. I és que tothom vol tre-
ballar amb els diners dels altres. Així 
s’evaporen a Gürtel i en autonomies 
com Andalusia, Catalunya, Extrema-
dura, Madrid i València. 

El BCE valora ara utilitzar el que es 
coneix com “l’helicòpter”. Vol dina-
mitzar l’economia repartint diners per 
pagar deutes, per donar-se un caprici 
o per invertir. Però al mateix temps els 
governs esgrimeixen la necessitat de 
reduir el dèficit i  promouen polítiques 
d’austeritat. 

Aquesta setmana s’ha conegut que 
Moody’s modificava d’estable a nega-
tiva la perspectiva sobre Telefònica. 
Ha estat per la decisió de Brussel·les 
de vetar la venda de la seva filial brità-
nica O2 a Hutchison, “que retardarà la 
reducció del deute net que Telefònica 
s’havia compromès”. El mateix excés 
de deute que tant fa patir a Abengoa 
i Isolux.  

L’economia hauria de ser coherent, 
encara que no sigui una ciència exac-
ta. No disfressar-se per justificar que-
dar-se amb els diners dels altres. Ara 
és una taula de casino. Els convidats 
són pocs i les regles del joc les posen 
els jugadors. Tots busquen guanyar els 
diners dels altres. Es conformen amb 
les comissions dels “dinamitzadors 
econòmics”. La política ja no és servei, 
sinó aprofitament. I tothom s’hi veu 
en cor. Com deien els avis, “no hi ha 
res més atrevit que la ignorància”. Per 
això l’espoli no es detura. Alguns en 
diuen “apalancament”. Abans els deu-
tes s’havien de tornar per continuar 
tenint crèdit. Però ara només cal re-
partir els diners abans del venciment. 
Perquè si no es paga, no passa res.   

STEPHANIE MARKO  Empresaria Stikets
@StephanieMarko

Abans els deutes s’havien de tornar 

per continuar tenint crèdit. 

Però ara només cal repartir els diners 

abans del venciment.
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Important empresa industrial de 
la comarca de l’Anoia, necessita:

Requisits:

· Formació d’enginyeria acabada
·Experiència en instal·lacions industrials
·Domini de la programació de PLC Télémécani-
que, Siemens i Omron.
·Domini d’Auto-Cad
·Coneixements de francès i anglès
·Disponibilitat immediata
·Persona meticulosa en el desenvolupament de 
la feina. Ordre i mètode amb coneixements 
teòrics i pràctics su�cients. Facilitat per treballar 
en equip i bona comunicació amb el personal a 
diferents nivells.

ENGINYER 
ELECTRÒNIC

Oferim:

·Contracte laboral i incorporació immediata
·Remuneració d’acord amb els coneixements i 
experiència aportada pel candidat.

Interessatas enviar C.V.
amb foto a La Veu 
c/Retir 40, 08700 Igualada
Indicant Ref.8070

PENEDÈS / LA VEU 

La Fundació Pro-Pene-
dès té atorgat des de 
l’any 2012 el Progra-

ma Incorpora Barcelona de 
l’Obra Social de la “Caixa” 
que té l’objectiu de connec-
tar de forma directa les per-
sones amb risc d’exclusió 
social i amb especials difi-
cultats que busquen feina, 
amb les ofertes de treball 
d’empreses i organitzacions 
de la comarca. A més, dins 
el programa, s’imparteixen 
cursos formatius gratuïts 
destinats a persones amb 
risc d’exclusió social i/o amb 
discapacitat amb la prioritat 
clara d’aconseguir la inserció 
laboral d’aquest col·lectiu de 
persones.
El proper curs serà el de Po-
livalència a l’Hostaleria i co-
mençarà el proper dia 30 de 
maig i acabarà el 29 de juliol. 
Per tal de poder-lo cursar cal 
ser major de 16 anys amb co-
neixements de català i/o cas-
tellà i estar inscrit al SOC. El 
període d’inscripció serà del 
17 al 27 de maig.
El curs serà a càrrec d’un ex-
pert en cuina del territori i 
comptarem amb tot el mate-

rial i eines necessàries per a 
l’adquisició de les habilitats 
a l’hostaleria. La formació 
permetrà treballar com a peó 
de la indústria d’alimenta-
ció i begudes, preparador de 
matèries primes, operador 
de màquines per elaborar i 
envasar productes, cambrer i 
ajudant de cuina.
Com tots els cursos que es 
fan dins el Punt Formatiu es 
faran pràctiques no laborals 
a empreses.
Les persones interessades A 
fer el curs de Polivalència a 
l’Hostaleria que compleixin 
els requisits, poden trucar 
al telèfon de la fundació 93 
817 05 88 o enviar un correu 
a orientacio@propenedes.
com. Val a dir que gairebé 
el 40% dels alumnes cursos 
que ja s’han portat a terme 
durant el 2015 han estat in-
serits laboralment.

Curs de Polivalència a 
l’Hostaleria per a perso-
nes amb risc d’exclusió 
social i/o discapacitat

EL VENDRELL / LA VEU 

E l Museu Pau Casals ce-
lebra el Dia Internaci-
onal dels Museus 2016 

aquest cap de setmana del 21 
i 22 de maig amb la Nit dels 
Museus, que dóna l’oportu-
nitat de visitar el museu fins a 
les 12h de la nit i gaudir d’un 
concert amb música en directe 
al seu jardí. 
Aquest 18 de maig se celebra el 
Dia Internacional 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 
i clarinet als jardins del museu 

El Museu Pau casals celebra el Dia 
Internacional dels Museus 2016

el mateix dissabte a les 22h., 
dins la celebració de la Nit dels 
Museus. 
Per a la visita guiada i visites 
teatralitzades les places són 
limitades, per la qual cosa cal 
fer reserva prèvia trucant al te-
lèfon 977.684276 o bé enviant 
un c/e a museu@paucasals.org 

El curs es fa dins el 
programa Incorpora 
de l’Obra Social de la 

“Caixa” i serà a càrrec 
d’un expert en cuina

SITGES / LA VEU 

Com són el Cau Ferrat i 
el Museu de Maricel a 
la nit? Dissabte ho po-

dran descobrir els qui entrin 
entre les 8 del vespre i la mit-
janit en la primera Nit Blava 
de Museus de Sitges, orga-
nitzada amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus, 
que es commemora cada 18 
de maig. Per celebrar aques-
ta diada, Museus de Sitges 
ha programat una completa 
proposta d’activitats durant 

vuit dies.
Diumenge –com a cloenda 
dels actes del Dia Internacio-
nal dels Museus–  es presen-
tarà l’estudi històric i arqueo-
lògic de Can Falç, realitzat en 
els darrers mesos. La presen-
tació anirà a càrrec de la di-
rectora de Museus de Sitges, 
Vinyet Panyella, i l’arqueòleg 
Pere Izquierdo, responsable 
del projecte.
El Dia Internacional dels Mu-
seus es va celebrar dimecres 
amb un doble acte: d’una 
banda, la sessió de portes 

obertes del Cau Ferrat i el 
Museu de Maricel i es van 
obrir les portes de Can Falç, 
el primer acte celebrat des-
prés de la reforma, que, de 
moment, ha culminat el pro-
cés en algunes de les depen-
dències de la planta baixa.
Abans, a més de la sessió noc-
turna dels museus, hi ha pro-
gramades altres activitats per 
celebrar el Dia dels Museus. 
Dissabte, hi haurà un taller 
infantil entorn les obres de 
Santiago Rusiñol i un concert 
de la coral Sitges Canta.

Els museus de Sitges també obriran la 
nit de dissabte per celebrar el seu dia
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L es pistes municipals de 
Can Passanals acolliran 
entre els dies 21 i 29 de 

maig la cinquena edició del 
Torneig Internacional de Ten-
nis “Arcadi Manchón”. Aques-
ta competició, que porta el 
nom del seu factòtum i màxim 
organitzador, compta també 
amb el suport de l’empresa 
Top Tennis i del Club Tennis 
Montbui. El torneig mont-
buienc, plenament consolidat, 
celebra enguany un cinquè 
aniversari amb diferents no-
vetats. Aquesta competició 
s’ha convertit en un clàssic del 
circuit tennístic ATP Future, i 
continua englobat a la catego-
ria de fins a 10.000 dòlars. El 
Torneig “Arcadi Manchón” és 
l’únic torneig “future” que es 
celebra en pista ràpida arreu 
de Catalunya. 

Cinquè any de torneig
El 5è Torneig Internacional de 
Tennis Arcadi Manchón es va 
presentar aquest dimarts en 
un acte on van ser presents 
Carles Gómez, entrenador del 
Club Tennis Barcelona; Jau-
me Munar, campió d’Espanya 
júnior i campió de Roland 
Garros en dobles i que pren-
drà part en el torneig gràcies 
a una “Wild Card”; Arcadi 
Manchón, organitzador i fac-
tòtum del torneig; Josep Lluís 
González, segon Tinent d’Al-
calde de l’Ajuntament mont-
buienc; Joan Navarro, presi-
dent de la Federació Catalana 
de Tennis; el sotsdirector ge-
neral d’Activitats Esportives 
i Infraestructures Oriol Mar-

cè i el vicepresident del Club 
Tennis Montbui Juan Manuel 
Aguilar.
L’acte de presentació va ser 
conduït magistralment per 
Joan Vidal, i va començar amb 
la projecció d’un audiovisu-
al on es repassaven les quatre 
edicions anteriors del torneig, 
i que va finalitzar amb dos 
testimonis de relleu que valo-
raven positivament el torneig 
i desitjaven el millor als seus 
participants: la millor tennista 
espanyola del moment, Gar-
biñe Muguruza, i el campió 
del Món de Motociclisme, el 
cerverí Marc Márquez.  Du-
rant els prolegòmens es va 
recordar també a alguns dels 
jugadors que van passar pel 
torneig montbuienc en les se-
ves primeres edicions com el 
japonès Taro Daniel o el cana-
denc Steven Díez. Sense anar 
més lluny Daniel, el guanya-
dor de la primera edició, és ja 
el número 87 de l’ATP.
Durant la presentació l’entre-
nador del Club Tennis Barce-
lona Carles Gómez va valorar 
positivament que “s’aposti 
pel tennis de formació i que 
es pugui dur a terme un gran 
torneig com el que organitza 
l’Arcadi Manchón a Mont-
bui”. Gómez, que és l’entrena-
dor de Jaume Munar, un dels 
atractius del torneig, i un dels 
principals talents del tennis de 
base a nivell espanyol, va mos-
trar-se confiat en el seu juga-
dor i va confiar que el mallor-
quí –sparring d’entrenaments 
de Rafa Nadal- pugui dur a 
terme un gran torneig.
El jove jugador mallorquí 
Jaume Munar també va in-

tervenir, i va agrair els detalls 
d’organització rebuts. Munar 
pot participar en aquest tor-
neig gràcies a una invitació 
especial, i el seu concurs dóna 
sens dubte un salt qualitatiu 
important al torneig mont-
buienc. Sense anar més lluny, 
l’any passat va ser guanyador 
de Roland Garros a la catego-
ria de dobles. Munar va asse-
nyalar que “vinc amb ganes 
de fer-ho bé, i estic encantat 
de poder jugar a Montbui. 
Aquest torneig és tota una 
referència entre els tornejos 
“Future”. 
La representació municipal en 
aquesta presentació va anar a 
càrrec del Segon Tinent d’Al-
calde del consistori mont-
buienc Josep Lluís González 
–en absència de l’Alcalde Teo 
Romero-. González va mos-
trar-se molt orgullós i satisfet 
perquè “l’esforç de tantes per-
sones tingui la seva recom-
pensa en aquest important 
torneig, i que es pugui dur a 
terme en aquestes pistes de 
Montbui, símbol de la col·la-
boració entre l’àmbit públic i 
privat”. González va parlar de 
la importància de l’educació 
en valors a través de l’esport i 
va agrair l’esforç que es realit-
za des del Club Tennis Mont-
bui i des de l’equip de Top 
Tennis, amb Arcadi Manchón 
al capdavant, “per fer bons es-
portistes i millors persones”. 
Arcadi Manchón, l’organitza-
dor principal i factòtum del 
torneig va agrair la “confian-
ça dels espònsors, patrocina-
dors, col·laboradors i de to-
tes aquelles persones que fan 
possible aquest torneig”. La 

important tasca de Manchón 
i el seu equip de col·labora-
dors ha permès que el torneig 
s’hagi convertit en tota una 
referència dins el tennis cata-
là. Les activitats paral·leles que 
es realitzen, i especialmente la 
difusió del torneig entre els es-
colars de la Conca d’Òdena és 
un dels aspectes que va remar-
car l’artífex del torneig.
El vicepresident del Club Ten-
nis Montbui Juan Manuel 
Aguilar va remarcar el treball 
i l’aposta que van fer des del 
club “per tal de dinamitzar 
l’esport del tennis, i sobre tot 
partint d’un treball important 
amb els més menuts. El tor-
neig és un gran aparador on es 
poden emmirallar els nostres 
infants. Des del CT Montbui 
seguirem treballant per po-
tenciar l’esport del tennis a 
Montbui”.
El president de la Federació 
Catalana de Tennis Joan Na-
varro va agrair l’esforç i la 
implicació de l’Arcadi Manc-
hón i el seu equip, i va asse-
nyalar que “en anys difícils es 
va engegar aquest torneig, que 
s’ha pogut consolidar gràcies 
a un treball constant i molt 
valuós de tot l’equip organit-
zador”. Navarro va remarcar 
que “aquest torneig és l’únic 
“Future” que fem a Catalunya 
en pista ràpida, un fet que de-
mostra l’agosarament de l’Ar-
cadi Manchón”.
Per últim, el sotsdirector ge-
neral d’Activitats Esportives i 
Infraestructures de la Genera-
litat de Catalunya Oriol Marcè 
va destacar la tasca emprene-
dora de l’Arcadi Manchón i 
va emfasitzar la importància 

Comença el 5è Torneig internacional de tennis Arcadi 
Manchón a les pistes de Can Passanals
El torneig s’ha convertit en tota una referència dins del món del tennis català

d’activitats com el torneig 
montbuienc “perquè activitats 
esportives com aquesta així 
són petits motorets de dina-
mització económica. Des de la 
Generalitat de Catalunya, en 
aquest momento tan impor-
tant, estem al costat del món 
de l’esport, i obrim una línia 
d’ajuts a aquells emprenedors 
en l’àmbit esportiu”.

Els escolars de la Conca pas-
saran pel torneig
El torneig montbuienc tindrà 
diferents novetats enguany, 
com el canvi d’horaris en di-
versos partits per intentar 
allargar els partits en horaris 
de tarda-vespre. Cal dir que 
la prèvia es durà a terme en-
tre dissabte i diumenge i els 
partits del  quadre final co-
mençaran dilluns vinent. Du-
rant els dies previs a la final, 
entre 1500 i 1800 alumnes de 
diferents escoles de Montbui 
i Igualada passaran per les 
instal·lacions del Club Tennis 
Montbui.
Cal destacar que com cada 
any s’ha organitzat el sorteig 
d’un viatge a Londres per a 
dues persones per assistir a 
l’Open de Wimbledon. El pre-
mi inclou viatge i allotjament, 
gentilesa d’Agora Destins per 
a dues persones durant dos 
diez. Les persones interessades 
en participar poden adquirir 
les butlletes al Club Tennis 
Montbui. El sorteig es celebra-
rà el diumenge 29 de maig, dia 
de la final del torneig, i será 
imprescindible que la persona 
estigui present aquell dia du-
rant el sorteig.

Acte de presentació del Torneig a Can Passanals. / AJ. MONTBUI

El tennis d’elit torna a Montbui. 
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A quest diumenge 22 
de maig al matí se ce-
lebrarà, a Sant Martí 

de Tous, la 3a edició de ‘Som 
espectacles familiars, som la 
TTP’, una jornada de tallers, 
activitats i espectacles per gau-
dir en família. L’impulsa la 
TTP –l’Associació Professional 
d’Espectacles per a Tots els Pú-
blics integrada per 39 compa-
nyies– per recaptar fons que li 
permetin continuar treballant 
per posar en valor les arts escè-
niques per a infants i joves. La 
col·laboració econòmica per 
participar a la jornada és de 5 
euros i es regalarà a tots els as-
sistents una xapa de record.
La jornada començarà a les 
11h amb la representació de 
l’obra La Senyora de Tous de 
la companyia tousenca Teatre 
Nu al seu nou equipament La 
Casa del Teatre Nu. A partir 
de les 11:30h es faran tot tipus 
d’activitats per als més petits a 
la Plaça de l’Ajuntament: un 

taller de titelles (cal portar mit-
jons vells per construir-ne), un 
mural col·lectiu, pinta-cares, 
un photocall, etc. La jornada 
es clourà al Casal de Tous on, a 
les 13h, la veterana companyia 
barcelonina L’Estenedor Teatre 
presentarà el muntatge de tite-

Tous acull diumenge al matí la 3a edició de ‘Som 
espectacles familiars, som la TTP’
La jornada recaptarà fons (5 euros de col·laboració) per promoure les arts escèniques infantils

lles Contarelles.
El dissabte 28 de maig a la tarda 
es realitzarà una jornada simi-
lar a Lleida. Tindrà lloc al Te-
atre Municipal de l’Escorxador 
i, a més de les diverses activitats 
i tallers, s’hi representaran els 
espectacles En Jan Totlifan de 

L’Estaquirot Teatre, Els músics 
de Bremen de Xip Xap Teatre 
i Mr. Parfum de Festuc Teatre.
La jornada ‘Som espectacles fa-
miliars, som la TTP’ és possible 
gràcies a la implicació de les 
companyies, la col·laboració 
dels Ajuntaments de Sant Mar-

tí de Tous i Lleida i el suport 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

TTP, Associació Professional 
d’Espectacles per a Tots els 
Públics
La TTP va néixer l’any 2000 
amb l’objectiu que companyies 
i artistes de teatre, titelles, dan-
sa, circ, música, arts de carrer, 
etc. treballessin plegades per 
tal de donar visibilitat i millo-
rar les condicions del sector de 
les arts escèniques per a infants 
i joves. Actualment està forma-
da per 39 companyies professi-
onals catalanes, entre les quals 
Teatre Nu, La companyia del 
príncep Totilau, Farrés brot-
hers i cia, JAM i Fadunito. Des 
del novembre de 2014 aglutina 
tota la programació d’espec-
tacles familiars que s’ofereix a 
Catalunya al portal EscenaFa-
miliar.cat, on també hi publica 
notícies, entrevistes, reportat-
ges i crítiques sobre el sector. 

COMARCA / LA VEU 

Les bruixes han arribat a la Bi-
blioteca de Vilanova del Camí. 
Amb motiu del centenari del 
naixement de l’escriptor Ro-
ald Dahl, els centres educatius 
de la comarca (entre els quals 
l’Institut Pla de les Moreres) 
han realitzat figures amb un 
dels personatges més coneguts 

de l’autor, les bruixes, que es-
taran exposades a la biblioteca 
fins al dimecres 25 de maig. 
Es tracta d’una exposició 
itinerant per les biblioteques 
de l’Anoia, amb figures de 
mida real elaborades amb 
cartró, roba i paper maixé. 
Aquests dies es poden veure 
pels diferents equipaments de 
la comarca i són l’atracció de 

tots els visitants que poden 
admirar la creativitat dels in-
fants en l’elaboració d’aques-
tes bruixes de mida gairebé 
natural. 
A costat de cadascuna hi ha 
també un rètol amb el nom 
del personatge i una breu ex-
plicació dels coneixements 
que l’alumnat ha treballat a 
l’aula.

Les bruixes de Roald Dahl omplen les 
biblioteques anoienques
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D iumenge passat va 
ser festa grossa a La 
Tossa de Montbui. 

Com cada tercer diumenge de 
maig, el cim montbuienc es 
va omplir de festa i celebra-
ció, amb el tradicional Aplec 
del Roser. Les activitats van 
començar amb una Arengada-
da popular organitzada al Pla 
del Castell per l’Associació de 
Veïns La Margarida. A conti-
nuación es va dur a terme una 
Ballada de Sardanes, es van 
sortejar diferents lots i regals, 
i tot seguit es va fer un repic 
de campanes previ a l’ofici so-
lemne, que va estar amenitzat 
per la Coral Capella de Música 
La Tossa. En cloure, i tal i com 
marca la tradició, es va fer el 

repartiment de roses i aigua de 
roses amb les Almorratxes i va 
cloure la jornada una ballada 
amb els Gegants de La Tossa, 
amenitzada pels Timbalers i 
Grallers de Montbui.
Unes 800 persones van passar 
pel cim montbuienc durant 
tota la matinal, sumant les di-
ferents activitats Cal destacar 
que per garantir l’accés al cim 
es va  habilitar un servei d’au-
tobusos llançadora, amb para-
des tant al Nucli Urbà, com al 
Nucli Antic montbuienc.
L’Aplec del Roser de La Tossa 
de Montbui va ser organitzat 
per la Fundació La Tossa de 
Montbui, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Mont-
bui (formen conjuntament el 
Consorci La Tossa). 

La Tossa va celebrar 
l’Aplec del Roser

MONTBUI / LA VEU 

D issabte passat, va te-
nir lloc la inaugura-
ció d’una exposició 

de les artistes anoienques Pepa 
Busqué i Encarna R. Cuerva, 
L’exposició, titulada “In-fusi-
ons d’images”, presenta dife-
rents imatges que les autores 
han fusionat per construir 
una tercera realitat,  utilitzant 
l’atzar i la màgia de les noves 
tecnologies.
Durant la inauguració, les au-
tores, Pepa Busqué i Encarna 
R. Cuerva, van explicar l’espe-
cial origen de la proposta, que 
parteix de la idea de fusionar 
imatges fotogràfiques que in-
tercanvien prèviament elles 
dues des de la distància, una a 
Bordeus i l’altra a Barcelona, 
mitjançant el correu electrò-
nic.  
A partir de la inspiració de 
cadascuna, utilitzant les noves 
tecnologies i amb una com-
plicitat extraordinària, es ge-
nera una obra fusionada que 

representa una tercera realitat.  
Aquesta realitat és traslladada 
també al món del  blanc i ne-
gre, i llavors això els permet, 
incorporar-hi petits poemes 
a l’estil Haiku, la poesia japo-
nesa que es basa en les emoci-
ons que la contemplació de la 
natura genera a l’artista. 
Algunes de les obres exposa-
des s’han realitzat expressa-
ment per aquesta mostra, i les 
fotos originals són imatges re-

L’exposició artística “In-fusions 
d’images” es pot veure a la Tossa 

lacionades amb la Tossa.
Altres, formen part d’una col-
lecció presentada a França el 
2014, que es va plasmar en un 
llibre fotogràfic, i que es pot 
veure a  HYPERLINK “http://
infusssions.blogspot.com.es” 
http://infusssions.blogspot.
com.es
L’exposició es podrà visitar els 
dissabtes tot el dia, i diumen-
ges al matí, fins al mes de ju-
liol.  

MONTBUI / LA VEU 

D ivendres passat va 
tenir lloc a la Sala 
de Petit Format 

Mont-Àgora una conferencia 
sobre “Supervivència Extre-
ma”, la qual va anar a càrrec 
del vilanoví Carlos Vico. L’acte 
va comptar amb una cinquan-
tena d’assistents. El ponent va 
explicar com a través de l’ex-
perimentació amb la natura 
extrema ha pogut superar di-
ferents situacions personals 
fins a convertir-se en el seu 
“modus vivendi”. Vico va ex-
plicar com es pot aprendre a 
resistir a través de l’experièn-
cia, el coneixement de la natu-
ra i les arts dels oficis vinculats 

al camp i la natura. En sentit 
oposat a algunes practiques 
de caire militar, Vico remarca 
la importància de la transmis-
sió de costums i coneixements 
ancentrals i l’aprenentatge per 
poder respondre davant la na-
tura com ho feien els nostres 
avantpassats.  
La xerrada va tenir un gran 
seguiment i valoració per part 
dels assistents. Cal recordar 
que Carlos Vico va crear l’em-
presa Survival Xtreme, on im-
parteix 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. 

El vilanoví Carlos Vico 
va parlar a Montbui 
sobre “Supervivència 
extrema”

MONTBUI / LA VEU 

El proper diumenge 22 de 
maig tindrà lloc la segona 
edició de la Cursa i Camina-
da Solidària organitzada per 
la Junta Local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
de Montbui (AECC). La pro-
va tindrà com a punt de sor-
tida i arribada el poliesportiu 
Mont-aQua. 
La caminada tindrà un re-
corregut de 5 quilòmetres, 
mentre que la cursa serà de 

7 quilòmetres, amb un traçat 
mixte (urbà i rural). El preu 
de la inscripció és de 10 euros. 
Es preveu un màxim d’inscrits 
de 400. Tots els participants 
tindran una samarreta i una 
bossa a l’arribada amb aigua 
i fruita. 
Les inscripcions anticipades es 
podran fer del 2 al 20 de maig 
a Sabateria Grup 2 (carretera 
de Valls, 43), de 10 a 13 hores 
i de 17 a 20. També es podran 
fer les inscripcions el mateix 
dia de l’activitat, mitja hora 

Segona cursa i caminada solidària 
contra el càncer, “molt per viure”

abans de l’inici.
Cal destacar que en finalitzar 
la Cursa-Caminada hi haurà 
actuacions de l’AMPA Institut 
Montbui (“zumba”)-AMPA 
Antoni Gaudí i també de Bo-
llywood Igualada. Hi haurà un 
sorteig de regals entre els par-
ticipants. 
L’organització anirà a càrrec 
de l’AECC Montbui, amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Montbui, MDICOR i REMM 
Guitart i diferents establi-
ments col·laboradors.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest dissabte, 21 de maig, 
el diputat de Junts pel Sí i 
fundador de Súmate, Eduar-
do Reyes visitarà el municipi 
de Vilanova del Camí, amb 
un col·loqui a la plaça del 
Mercat, a les 12.30h, després 
d’un esmorzar a la Cafeteria 
de la mateixa plaça. 
Reyes és un dels diputats in-

dependents que anaven a la 
llista de Junts pel Sí, a més de 
ser representant del col·lec-
tiu Súmate. Aquesta és una 
entitat apartidista i sense 
ànim de lucre l’objectiu de la 
qual és informar i promoure 
el vot independentista en-
tre aquells catalans que te-
nen  HYPERLINK “https://
ca.wikipedia.org/wiki/Llen-
gua_espanyola” \o “Llengua 

espanyola” la llengua i la cul-
tura espanyoles com a pròpi-
es.
A l’acte, obert a tothom, 
també hi assistirà la regidora 
vilanovina i presidenta de la 
Federació Comarcal d’ERC 
Anoia, Meritxell Humbert, 
juntament amb la candida-
ta número 6 a les llistes del 
Congrés, Carolina Telechea. 

Eduardo Reyes visita aquest dissabte 
Vilanova del Camí 
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21 DE MAIG DE 2016

Més informació

+info 
www.urbanrunning.cat

#IURNS2016

ÒDENA / LA VEU 

E l Kimo-Kap és un pro-
jecte solidari en el qual 
es regalen barrets-ban-

dana a nens oncològics, que 
necessiten protegir el seu 
caparró pelat del sol. Per dur 
a terme aquesta iniciativa, des 
del municipi d’Òdena, es va 
dur a terme un taller el dia 9 
d’abril al Centre Cívic del Pla 
de la Masia. I el segon taller, 
també gratuït, es realitzarà al 
Teatre Centre Unió Agrícola 
d’Òdena (Avinguda Manresa, 
103) el dissabte 21 de maig 
de les 15.30-20 h. Qui hi vul-
gui participar haurà de tru-
car a l’Ajuntament d’Òdena 
938017434, extensió 1203, o 
bé pot enviar un correu elec-

trònic a  HYPERLINK “mail-
to:odena@odena.cat”odena@
odena.cat.
No cal preocupar-se si algú 
que hi vulgui participar no 
sap cosir, es podrà ajudar de 
moltes maneres: tallant, eti-
quetant, embossant,...L’objec-
tiu és que els nens que s’hagin 
de protegir el caparró pelat ho 
facin amb amor i alegria.
Aquest taller Kimo-Kap l’or-
ganitza l’Ajuntament d’Òdena 
i el coordina una de les 3 de-
legades que hi ha a Catalunya 
de l’Associació Kimo-Kap, en 
aquest cas és la Núria Cor-
rons. Amb aquests tallers es 
pretén aconseguir el màxim 
de gorros-bandanes pels nens 
d’entre 0-18 anys que estan en 
tractament oncològic.

Taller solidari de Kimo-Kap 
al Teatre Centre Unió 
Agrícola d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

El passat mes de març els tre-
balladors  de l’entitat d’Òde-
na de Caixabank van anar al 
“Rebost d’Òdena”(Banc d’ali-
ments) a fer un voluntariat. 

Aquest voluntarietat va lligat a 
l’obra social de l’entitat.
Tots els treballadors de l’enti-
tat odenenca van col·laborar 
preparant lots d’aliments fres-
cos que s’han entregat als usu-
aris del Rebost d’Òdena.

Treballadors de Caixabank 
van fer un voluntariat pel 
“Rebost d’Òdena”

L’ESPELT / LA VEU 

E l divendres 6 de maig 
va ser el primer dia de 
les Festes del Roser de 

l’Espelt. Entre d’altres activi-
tats hi va haver el Concurs de 
postres, la sardinada popular i 
karaoke amb chillout i el pre-
gó de la Festa Major. A més es 
va dur a terme l’obra de teatre 
representada pel grup “Bim 
Bam Bum Teatre Bu”, que va 
debutar amb l’obra “El Llibre 
del Poder Infinit”, i dirigida 
per la Fina López López, ac-
triu, contacontes i professora 
de teatre titulada per l’Institut 
del Teatre, en el Postgrau de 
Pedagogia Teatral.
L’obra va ser inventada, cre-
ada i escrita, fa cinc anys, per 
exalumnes de sisè de primà-
ria. El grup de teatre “Bim 
Bam Bum Teatre Bu”, format 
per 8 nois i noies de l’Espelt 
i Igualada, la van adaptar ex-
pressament per presentar-la 
en aquestes festes.
El grup de teatre es va formar 
a principis de setembre de 
2015, a petició dels nois i no-
ies, per tal de tenir un punt de 
trobada diferent i divertit. Tal 
com diu l’actriu i directora de 
l’obra Fina López “Ha estat un 
taller fantàstic, ja que els nois 
i noies del grup destaquen per 
la seva passió, imaginació, cre-
ativitat i ganes d’aprendre”.
Pel que fa al pregó, el va llegir 
l’Isidre Valls i el van escriure 
l’Ester Garriga i la Gemma 
Aurich. I un total de 150 per-
sones van ser a la sardinada. El 
karaoke i al chillout es van re-
alitzar dins de la Sala del Cen-
tre degut al fred.
Quant a les activitats previstes 
pel dissabte 7 de maig només 
els inflables van suspendre’s 
degut el mal temps. En la ter-

cera edició del 3x3 de bàsquet 
i futbol hi van participar 8 
equips diferents, 4 equips per 
cadascun dels esports. L’Ex-
posició de mobles antics va 
ser una altra activitat que s’ha 
dut a terme en els darrers anys 
i enguany també; les persones 
que assisteixen al taller de res-
tauració de mobles que es rea-
litza al llarg del curs, a l’Espelt, 
la munten. Mentrestant es 
muntaven les taules i cadires 
per l’arrossada popular que 
enguany va aplegar 220 per-
sones. A partir de les 5 de la 
tarda no hi va faltar l’anima-
ció infantil amb “De Parran-
da”, després va ser el torn de la 
xocolatada popular i de la tra-
dicional cercavila amb el grup 
Mal Llamp, amb espectacle de 
llum pels diferents carrers. La 
nit de dissabte va acabar amb 
teatre, amb l’obra “L’amor ve-
nia amb taxi”, del grup ama-
teur de l’Ateneu igualadí, que 
també va omplir la Sala del 
Centre.
I el diumenge 8 de maig i dar-
rer dia de les Festes del Roser 
va començar amb una nove-

tat: el Campionat de petanca 
amb la participació de 40 pa-
relles. Al punt del migdia es 
va celebrar l’Ofici solemne dit 
pel mossèn Eduard Flores a 
l’església de Santa Magdalena 
i va tocar la guitarra en Pere 
Jorba acompanyat amb dife-
rents veus. Enguany es van re-
cuperar els ballets amb “Bitrac 
Dansa” i també hi va haver el 
tradicional vermut.
A la tarda hi va haver la Troba-
da de country i el Ball de vetlla 
amb “Som-hi Band”, i va posar 
punt i final a les festes la traca 
final.
La valoració global que el 
President de l’Associació Cul-
tural del Centre de l’Espelt 
Jordi Florensa fa d’aquesta 
edició de les Festes del Roser 
de l’Espelt és aquesta: “La fes-
ta va anar molt bé malgrat el 
temps; enguany hem celebrat 
la sardinada amb més gent 
que mai”.
La festa ha estat organitzada 
per l’Associació Cultural del 
Centre de l’Espelt i ha rebut 
el suport de l’Ajuntament 
d’Òdena.

Èxit a les Festes del Roser de l’Espelt
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na, en el marc del Catà-
leg de serveis 2016, ha 

concedit ajuts econòmics per 
un import de 31,25 MEUR. 
Aquestes subvencions, per-
metran portar a terme més de 
4.000 actuacions als ajunta-
ments de la província. 
Vilanova del Camí rebrà prop 
de 114.000 euros que es des-
tinaran a diferents accions 
municipals. Una de les ajudes 
més importants, 18.000 euros, 
s’invertiran en la dinamització 
dels polígons dels Plans. En 
matèria de promoció econò-
mica, la Diputació de Barce-
lona també ha concedit una 
ajuda de prop d’11.000 euros 
per a un projecte singular del 
sector estratègic del paper i la 
seva cadena de valor i 4.500 
euros més per a la dinamitza-
ció comercial que se sumaran 
als prop de 2.000 euros més 
que s’han concedit per a ac-
cions de foment del comerç 
local.
Una altra de les partides im-
portants, 17.000 euros,  s’ha 
concedit per a projectes d’in-

tegració i joventut i 7.000 eu-
ros més es destinaran a cursos 
de formació per adults i in-
fants.
La Diputació de Barcelona 
també ha concedit una ajuda 
de 7.000 euros per a activitats 
esportives dins el programa 
Viu&Belluga’t i prop de 4.000 
més per al programa “tos i to-
tes podem fer esport” amb la 
finalitat de prevenir l’exclusió 
social. També s’ha aprovat una 
ajuda de 2.300 euros per a la 
millora de material  esportiu 
de fitness, skate i work out.
L’ens provincial també ha 

Vilanova invertirà enguany més de 
30.000 € en projectes de dinamització 
econòmica i comercial

concedit un ajut econòmic 
de prop de 8.000 euros per al 
manteniment de les escoles 
bressols municipals i un altre 
de 5.000 euros que servirà per 
a l’adquisició de nous aparells 
de cardioprotecció.
Altres projectes que han estat 
objecte de subvenció són el 
Rewind Festival, un projecte 
turístic d’autoguies per des-
cobrir i promocionar el pa-
trimoni local i un programa 
destinat als animals de  com-
panyia, amb una aportació de 
1.000 euros, cadascun.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’empresa Fomento de 
Construcciones y Con-
tratas va presentar a 

l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí la nova màquina escom-
bradora amb la que es farà el 
servei  de neteja viària a par-
tir d’ara. El nou vehicle, va 
explicar la regidora d’Obres i 
Urbanisme, Rosi Grados, re-
presenta una millora notable 
i permetrà fer la neteja viària 
d’una manera més eficient. 
Grados també ha explicat que 
la màquina escombradora que 
es feia servir fins ara ja ha ex-
haurit la seva vida útil però 
l’Ajuntament la mantindrà 
per fer reforç en moments que 
ho requereixin o simplement 
de reserva. 
Segons explica Manel Mar-
tínez, cap de servei de FCC, 
aquesta màquina té una capa-
citat de 4,5 – 5 metres cúbics 
enfront dels 2,5 que oferia la 
màquina vella. Una altra de 
les característiques d’aquesta 
nova màquina escombradora 
és la reducció d’emissions de 

gasos contaminants i també 
de soroll, ja que ve insonorit-
zada. 
El servei de FCC a l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
s’ha millorat amb la incor-
poració d’aquest nou vehicle 
però també amb la incorpora-
ció d’un nou operari que de-
dicarà al servei tres jornades 
setmanals: una  per fer baldeig 
mixt amb aigua per diferents 
punts de la ciutat i dues jorna-
des més per reforçar la neteja 
de parcs i espais públics.

FCC millora el servei de 
neteja viària a Vilanova 
amb una escombradora 
més potent i eficient

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a rotonda del carrer 
Montserrat amb car-
retera de La Pobla i la 

rotonda del carrer dels Ducs, 
llueixen des de divendres el 
nom del municipi, pintat d’un 
vermell intens i amb una tipo-
grafia força moderna. Es tanca 
així un seguit d’actuacions per 
millorar la imatge d’entrada i 
sortida de la vila i que ha in-
corporat treballs de jardineria, 
obres menors, il·luminació i 
rec. 
A la rotonda de la carretera de 

La Pobla, s’ha revisat i modifi-
cat la vegetació existent i s’hi 
ha col·locat pedra d’escollera 
com a suport de les lletres. 
També s’hi ha plantat una ve-
getació més adient i s’ha il·lu-
minat l’espai. Aquesta millora 
formava part d’una actuació 
més important que ha afectat 
tota la zona que comprèn el 
carrer Montserrat i la carre-
tera de La Pobla. Els treballs 
van començar amb la tala dels 
arbres de la C-244 que estaven 
afectats de grafiosi. També es 
van substituir els arbres de les 
voreres i la mitgera del carrer 
Montserrat on també es van 
refer els escocells i on s’hi ha 
instal·lat diferents jardineres 
amb flor de temporada.
A la rotonda del carrer dels 
Ducs, s’hi ha fet una actuació 
similar. La Brigada ha finalit-
zat la vorera que estava ina-
cabada, s’ha remodelat tota la 
rotonda i s’ha projectat una 
nova vegetació més adequada 

per l’espai. També s’ha il·lu-
minat millor l’accés amb la 
instal·lació de dos fanals nous 
i s’ha col·locat la pedra d’es-
collera per a penjar-hi les lle-
tres amb el nom del municipi.
Seguint amb les millores de 
l’espai públic, la setmana pas-
sada, van acabar els treballs de 
jardineria pendents a la plaça 

L’Ajuntament fa actuacions per millorar la imatge en diversos 
espais de Vilanova del Camí

de la Font de l’Escut i al car-
rer Girona, al barri La Pau. La 
Brigada de Jardineria hi ha 
plantat magnòlies, un arbre 
de fulla perenne que necessita 
molt poc manteniment. 
L’Alcaldessa Vanesa González, 
en una entrevista a Ràdio 
Nova, ha demanat a la ciuta-
dania que respecti i tingui cura 

del seu entorn, d’altra manera, 
ha dit González, “no servirà de 
res que l’Ajuntament destini 
temps i diners per millorar la 
imatge de Vilanova del camí”.  
“Les actuacions incíviques i 
els actes vandàlics”, ha explicat 
l’Alcaldessa, “ens costen molts 
diners, diners que paguem en-
tre tots”. 
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CASA EN VENDA AL CENTRE 
D’IGUALADA

Ref.5070

Casa per reformar a ple centre. Disposes de 415 
m2 per personalitzar la teva llar a la teva mida i 
180 m2 de jardí per gaudir de l'espai i la 
tranquil.litat. La seva gran façana orientada a sud 
et permetrà gaudir del sol i les vistes al jardí. 
Ubicada en un carrer de vianants, a un pas de tots 
els serveis i botigues.

140.000 €                                                                                                   

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

CASA EN VENDA AL PASSEIG

Ref.5057

Emblemàtica finca règia situada a Casa Poncell. 
Una joia arquitectònica ubicada en ple centre de 
la ciutat, al Passeig Verdaguer, projectada per 
l´arquitecte modernista Ignasi Colomer i Oms. 
Totalment rehabilitada l´any 2005. 
Es tracta d´un habitatge unifamiliar 198 m2 
const. Disposa d´un esplèndid jardí privat de 179 
m2, tot un privilegi al centre d´Igualada. Disposa 
de dues places de garatge. Deixa't seduir pels 
raigs de sol que inunden la casa de llum i color.

430.000 €                                                                                                   

PIS EN VENDA A SET CAMINS,
 SOL I VISTES!

Ref.5074

Pis molt exterior i assolellat. 111 m2 const. Té una 
terrassa que dóna al carrer i un balcó a la part del 
darrere amb un traster tancat d´alumini. Espais 
amplis, cuina office, 3 habitacions, 2 banys i menja-
dor amb accés a la terrassa. Edifici de només 6 
veïns. La zona és ideal, molt tranquil.la, amb tot 
tipus de comerç a la vora, i a un pas del centre. En 
el preu hi va inclosa una plaça de pàrquing. Viu en 
una de les millors zones d´Igualada!

143.000 € 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Avui divendres s’inicia el 
projecte “El portal de la 
memòria”  i s’ha orga-

nitzat una tertúlia sota el títol La 
història en el record de la fàbrica 
de cal Vich (1902-1975) amb la 
presència d’extreballadores i ex-
treballadors de la fàbrica. 
“El portal de memòria” és un 
projecte coordinat per l’an-
tropòleg Jep Rabell i és una 
iniciativa que pretén recollir i 
conservar a través de mitjans 
d’enregistrament audiovisual 
digitals, el patrimoni històric 
i cultural que es troba en les 
experiències viscudes i en els 
records de les persones que vi-

uen a la Pobla de Claramunt, 
el projecte vol donar veu a les 
persones, partint de la base que 
tota vida és digna de ser explica-
da i acumula el coneixement de 
l’experiència. Així el Portal vol 
esdevenir  un espai de record 
on les persones grans donin tes-
timoni de la seva experiència  i 
així anar construint la història 
recent del poble. 
La sessió és oberta a tothom i 
començarà a les set del vespre 
al teatre Jardí de la Pobla de 
Claramunt. El projecte Portal 
de la memòria és una iniciativa 
del grup Participa#volemuna-
poblamillor i ho organitza con-
juntament amb l’Ajuntament .

El portal de la memòria 
a la Pobla de Claramunt

Accident de la Brigada Municipal 
baixant del Castell de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Dijous al matí, un vehicle de la 
Brigada municipal de la Pobla 
de Claramunt va estimbar-se 
en sortir del camí baixant pel 
camí del Castell carregat amb 
material d’un acte celebrat el 
dia anterior.
El conductor del vehicle va 
haver de ser rescatat per un 
helicòpter i personal especi-
alista a causa del difícil accés 
al lloc on va quedar el vehi-
cle després de la caiguda. El 
conductor va ser resultar ferit 
i posteriorment va ser tras-
lladat al centre hospitalari de 
Bellvitge on va quedar ingres-
sat amb pronòstic reservat.

El conductor va haver de ser rescatat per un helicòpter. / ROGER MARÍ

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Àrea de Medi Ambient 
disposa des d’aquesta 
setmana amb un nou 

vehicle per fer tasques de vigi-
lància i manteniment del parc 
fluvial.  Es tracta d’una Ford 
Transit Connect que ofereix 
als operaris una major eficièn-
cia, flexibilitat i rapidesa en la 
seva tasca.
L’Alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González, ha 
destacat la millora que repre-
senta pel servei ja que fins ara, 
els operaris del parc fluvial, 
havien de compartir els vehi-

cles de les brigades d’obres o 
jardineria. O en cas contrari, 
desplaçar-se a peu amb tot el 
que això comporta. El vehi-
cle, en aquest cas, suposarà un 
estalvi en temps molt impor-
tant, explica Vanesa González. 
Vanesa González ha explicat 
que aquest vehicle tindrà un 
caràcter polivalent i que es po-
drà utilitzar en altres serveis si 
és necessari. 
El vehicle es va presentar ahir 
amb la presència de l’Alcal-
dessa, Vanesa González, el re-
gidor de Medi Ambient, Luis 
Perea, l’inspector José Pérez 
i els dos operaris encarregats 
del manteniment de l’espai.

Nou vehicle per fer el 
manteniment del parc 
fluvial
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L’oposició en bloc presenta una moció de censura a Vallbona 
i farà alcaldessa la socialista Maria Isabel Ferrer 
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Al llarg d’aquests dies, l’Ajun-
tament de Vallbona d’Ano-
ia ha estat treballant per a la 
millora del camp de futbol 
del municipi. Amb això, s’ha 
anivellat el camp, s’ha tancat 
el recinte, amb l’ampliació de 
la xarxa metàl·lica i la col·lo-
cació d’una porta; s’ha pintat 
la barana, les porteries i les pa-
rets que estaven guixades fruit 

de l’incivisme; així com també 
s’han canviat els protectors de 
les banquetes.
A més a més, al poliesportiu 
s’han habituat dues portes 
d’emergència.
Aprofitem per fer-vos saber 
que l’equip de CF Vallbona, 
que va fer un primer partit 
per les Festes del Roser, busca 
patrocinadors i socis per tal de 
poder tirar endavant la tem-
porada vinent amb solvència.

Arranjament del camp 
de futbol de Vallbona

VALLBONA D’A. /J.PUIGGRÒS

T ots els grups de l’opo-
sició a l’Ajuntament 
de Vallbona, que 

són majoria front el govern 
d’ERC, han presentat una mo-
ció de censura a l’alcalde Joan 
Garcia i han acordat nomenar 
com nova alcaldessa la socialis-
ta Isabel Ferrer Bosch. Es dóna 
la circumstància que l’actual 
alcalde ja va haver de ser esco-
llit en un ple esperpèntic l’any 
passat... I és que aquest serà el 
quart alcalde de Vallbona en 
només un any! El nou ple per 
debatre la moció serà el dilluns 
30 de maig a les 12 del migdia.
Els comicis van revalidar la vic-
tòria d’ERC, amb quatre regi-
dors dels nou que hi ha al ple, 
però un pacte dels altres tres 
partits (els tres edils del PSC i 
els regidors de Veïns amb Veu 
i CiU) va relegar ERC a l’opo-
sició, la qual cosa va provocar 
la dimissió d’Oscar Labraña, 
cap de llista dels republicans. 
Però l’alcalde de CiU, Raül 
Parramon,també va plegar per 
“motius personals” i va obligar 
a convocar un ple per escollir 
el nou alcalde. En aquestes que 
també va plegar el líder del 

PSC, Eudald Planella, “de fac-
to” el nou alcalde provisional, 
el pacte es va trencar, i va ser 
escollit Joan Garcia, sense la 
presència de CiU en el ple, com 
a alcalde en funció de la llista 
més votada, i amb una abs-
tenció de Veïns amb Veu, amb  
l’exregidor del PDC Francisco 
Corral. Un guirigall de mil di-
monis...  
Amb un govern en minoria, 
era d’esperar que ERC tingués 
problemes. Així ha estat. Ara 
PSC, VV i CiU s’han posat 
d’acord per enviar a l’oposició 
els republicans.
Les tres forces han fet públic un 
comunicat a través de Facebo-
ok on diuen haver arribar a un 
pacte de govern estable. “Les 
raons, motivacions o causes 
que han produït aquest desen-
llaç han estat vàries i cada grup 
participant d’aquest acord ha 
tingut les seves, d’acord a la 
opinió dels seus votants i els 
seus representants al consisto-
ri”.
Bàsicament, les raons que ex-
posen per forçar el canvi d’al-
calde són “la incapacitat de 
formar un govern estable, un 
govern municipal en minoria 
és un govern dèbil i que fre-

na les seves tasques que són 
moltes a fer i en poc temps”, el 
“deficient manteniment dels 
espais i instal·lacions munici-
pals deficients (piscina, enllu-
menat, jardins...)”, que “s’han 
presentat esborranys del pres-
supost però cap definitiu per 
a sotmetre’l a votació al ple”, 
la “pèrdua d’inversions al po-
ble que haguessin estat molt 
positives per al municipi”,  i 
“l’abandonament de projectes 
iniciats a la legislatura anterior 
i del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal que projecta el 
creixement futur del poble i 
que en depenen el nou camp 
de futbol”.

Un regidor d’Igualada, arqui-
tecte municipal “a dit”
L’oposició també critica que 
s’hagi fet la “contractació d’un 
regidor d’ERC a l’Ajuntament 
d’Igualada com a arquitecte 
municipal sense consultar a la 
resta de grups. Un tècnic mu-
nicipal no pot tenir un per-
fil polític determinat”. Altres 
punts de desacord són “l’atura-
da de les obres del col·lector de 
Vallbonica, el desaprofitament 
dels recursos propis, la manca 
de diàleg, actuant unilateral-
ment, i la disminució del nivell 
d’informació al ciutadà (recu-
perar el butlletí informatiu...)”.
PSC, CiU i VV exposen que 
“tot i que l’acord no ha estat fà-
cil, la voluntat ha estat produir 
el canvi d’alcaldia passades les 
festes respectant la tasca feta 
pels companys d’ERC en pre-

parar la fira de la Garlanda i les 
festes del Roser. Tampoc s’ha 
volgut frenar res, votant a favor 
de la convocatòria del concurs 
per la concessió del bar de la 
piscina i pàdel imprescindible 
ara que s’acosta l’estiu”. 
Els signants de la moció de cen-
sura diuen que “tenim un pro-
jecte molt marcat i uns objec-
tius molt clars, la intenció és no 
perdre ni un minut de forma 
innecessària per tirar-los enda-
vant els propers tres anys. Les 
nostres prioritats seran l’aten-
ció a les persones, el Poum, cal 
Pitxeró, el manteniment urbà, 
i molts altres objectius pac-
tats provinents dels respectius 
programes electorals”. El nou 
govern “estarà obert al diàleg 
i oferirà la col·laboració a tots 
els grups municipals per a con-
sensuar els projectes que Vall-
bona necessitarà en un futur 
pròxim com són la variant, la 
circumval·lació o el nou equi-
pament aconseguit a cal Pitxe-
ró”.

Joan Garcia: “Sempre 
hem buscat el consens”
A l’altra banda de l’assumpte 
les coses no es veuen així. L’al-
calde Joan Garcia deia ahir al 
migdia a La Veu que “no en-
tenem perquè ens presenten 
aquesta moció. Per a que això 
passi ho has d’haver fet molt 
malament, i nosaltres pensem 
que és just al contrari, ho estem 
fent prou bé. Estem en mino-
ria i sempre hem cercat el con-
sens per poder tirar endavant 
els principals projectes”. Per a 
l’alcalde republicà “presentar 
ara una moció de censura no 
té cap sentit, simplement és 
perquè s’hi volen posar ells, 
a governar. I res més. Moltes 
de les coses que diuen en el 
seu comunicat són mentida. 
Malauradament, tornarem a 
ser notícia als diaris. Dimissi-
ons i quatre alcaldes en un any, 
lamentable”. ERC ha anunciat 
que també farà un escrit expli-
cant el seu posicionament i el 
farà arribar als veïns.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l passat dimarts 10 de 
maig, els alcaldes d’Es-
parraguera, Eduard 

Rivas i el dels Hostalets de 
Pierola, Daniel Vendrell, amb 
part dels seus equips de go-
vern, s’han reunit per tractar 
de manera conjunta diversos 
temes que afecten a ambdós 
municipis. L’ocasió els ha por-
tat a fer una visita a les instal-
lacions de l’Ecoparc4.
La trobada, valorada de for-
ma molt positiva pels dos 
alcaldes, ha servit per posar 
sobre la taula problemàtiques 
conjuntes del territori i per 
consolidar un diàleg entre 

ambdues administracions que 
permeti avançar en qüestions 
comunes.
Tant Eduard Rivas com Daniel 
Vendrell han confirmat que 
aquestes trobades bilaterals es 

Reunió de treball entre els alcaldes 
d’Esparreguera i els Hostalets de Pierola

mantindran en el futur ja que 
permeten guanyar confiança i 
solucionar millor les proble-
màtiques que afecten els veïns 
d’un i altre municipi. 
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CAPELLADES / LA VEU 

A quests dies ha comen-
çat la instal·lació de 
la bastida a la façana 

nord del Museu Molí Paperer 
de Capellades, que dóna a la 
Piscina Blava, i també a l’en-
trada pel Passeig.
L’objectiu d’aquesta obra és 
arranjar tota la façana de l’edi-
fici i les teules de la coberta 
per evitar les filtracions d’ai-
gua que estan fent malbé tant 
algunes parts interiors com la 
part exterior. 
Per la magnitud de l’edifici, 
i per evitar que coincideixi 
amb les activitats que es fan 
en aquest espai, la interven-
ció s’executarà en dues parts. 
Primer s’instal·la la bastida 
en forma de L a les dues cares 
abans esmentades i després 

per la part que toca a la Bassa i 
l’entrada posterior.
En el decurs de l’obra es subs-
tituiran les teules de la co-
berta que estiguin malmeses, 
per evitar futures filtracions. 
Seguidament s’arreglaran les 
parts d’arrebossat que han sal-

Comencen les obres d’arranjament 
de les façanes del Museu Molí Paperer

tat, es substituiran les canals 
que estiguin trencades, es ne-
tejarà tota la part dels balcons, 
s’amagarà el cablejat amb una 
canaleta, es posarà oli protec-
tor sobre la fusteria de portes 
i finestres i s’aplicarà pintura 
d’exterior sobre el parament.

CAPELLADES / LA VEU 

F ins el divendres 3 de 
juny es poden fer les 
inscripcions per a les 

activitats d’estiu que organitza 
l’Ajuntament de Capellades.
Durant 5 setmanes es podrà 
triar entre diferents propostes, 
pensades en funció de l’edat.
Una de les novetats d’aques-
ta edició és que s’ha unificat 
algunes de les activitats que 
es feien de manera especifica. 
En aquest sentit la proposta 
“Diverestiu” recupera la idea 
antiga de Casal i en una sola 
setmana es combinarà diver-
sos esports, jocs tradicionals, 
tallers o visites, per no caure 
en la monotonia i enriquir 
més l’evolució cognitiva dels 
infants. Les activitats es dife-
renciaran en funció de l’edat, 
amb un grup dels 3 als 6 anys i 
un segon dels 6 als 12.
En aquestes edats també es 
podrà triar les opcions de rít-
mica o de hípica, on es treba-
llarà la iniciació a aquests es-
ports o l’especialització per als 
qui vulguin millorar les seves 
habilitats.
Per als més grans, de 10 a 15 
anys, es proposarà novament 
l’Aventura’t que ha tingut 
molt bona acollida tant l’estiu 

passat com per Nadal i Set-
mana Santa. L’activitat s’ofe-
reix en dues quinzenes, del 
27 de juny al 8 de juliol o de 
l’11 al 22 del mateix mes. Hi 
haurà propostes relacionades 
amb el món de la muntanya, 
curses d’orientació, escalada, 
trekking, xerrades informa-
tives, lectura de mapes i dos 
dies d’acampada.
Els preus d’aquest estiu varien 
en funció de l’opció escollida. 
La hípica sortirà a 60 euros la 
setmana; diverestiu i la rítmi-
ca a 40, amb un abonament 
per a les 5 setmanes de 180 
euros. L’acollida, si hi ha su-
ficients nens, serà a 10 la set-
mana. Finalment, la quinzena 
d’aventura’t costarà 150 euros.
Per a més informació i per a 
les inscripcions es pot consul-
tar la pàgina web jou-esport.
es. També es podrà apun-
tar-se de manera presencial, 
-portant la butlleta d’ins-
cripcions amb el resguard de 
pagament-, a les oficines del 
Passeig número 28, baixos, els 
dies 31 de maig i 2 de juny de 
6 a 8 del vespre.
La reunió informativa per als 
pares es previst que es faci el 
dia 16 de juny a les 7 del ves-
pre a la Biblioteca El Safareig 
de Capellades.

Inscripcions obertes per 
a les activitats d’estiu

CAPELLADES / LA VEU 

El 26 de maig es farà una 
nova trobada impulsada des 
de la regidoria de Joventut, en 
aquest cas per als joves d’entre 
18 i 30 anys.
Ara fa un mes ja es va orga-
nitzar unes sessions partici-
patives per tal de conèixer de 
primera mà les demandes dels 
joves menors de 18 anys, que 
van aprofitar per fer arribar 
les seves propostes i les seves 
preferències.
El dijous es proposa repe-

tir l’experiència amb els més 
grans, per tenir un coneixe-
ment de primera mà de la seva 
situació.
Tota aquesta informació, més 
la que també han expressat 
els agents de diferents sectors 
relacionats amb joventut, és la 
que es recollirà en el primer 
Pla Local de Joventut de Ca-
pellades, que es començarà a 
treballar aquest estiu.
Per assistir a la reunió del dia 
26 només cal confirmar as-
sistència enviant un correu a 
xausfj@capellades.cat

Sessió participativa per a 
joves d’entre 18 i 30 anys

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dilluns 23 de maig és 
el darrer dia que s’ha proposat 
des de la regidoria de Festes 
per enviar propostes per a la 

propera Festa Major.
El canal per fer arribar aques-
tes iniciatives, tant a títol in-
dividual com de colles, és el 
correu culturacapellades@ca-
pellades.cat

Darrers dies per presentar propostes per 
a la Festa Major 2016

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dies s’està realitzant  
un seguit d’actuacions als la-
vabos i vestidors de la Piscina 
Blava de Capellades, de cara a 
millorar-ne la seva accessibi-
litat i les condicions necessà-
ries d’higiene.

Així, s’està adequant aquests 
dos espais per tal que tinguin 
una bona accessibilitat per a 
les persones amb discapaci-
tat.
En aquest mateix sentit, tam-
bé s’està col·locant un lavabo 
d’homes adaptat i s’està pro-
cedint a efectuar una remo-

Obres als lavabos de  la Piscina Blava
delació dels sanitaris i les ins-
tal·lacions.
Aquests són part dels treballs 
de millora que s’estan duent 
a terme a la Piscina Blava, de 
cara a la seva obertura per la 
temporada d’estiu. Enguany, 
es preveu tornar a obrir a 
principis de mes de juny.

CAPELLADES / LA VEU 

Enguany la Trobada de 
Falcons de Catalunya es 
va celebrar el passat dis-

sabte 14 de maig, al poble de 
Vallbona d’Anoia.
Tot va començar a les 4:30 de la 
tarda, seguint el protocol pri-
mer de tot fent la foto de ger-
manor de totes les colles assis-
tents, tot seguit totes les colles 
van començar a desfilar pels 
dos carrers del poble rodejant 
el camp de futbol, on els Fal-
cons de Capellades van realit-
zar l’Avet i l’Espelma 3X2, més 
endavant van fer Supervol de 4 
més 2 vols de 3 coronats, espec-
tacular per la seva sincronitza-
ció i dificultat.
Al camp de futbol, van fer l’ac-
tuació final on totes les colles 
van lluir executant les figures 
simultànies, Falcons de Cape-
llades va tornar a executar la 
Pira 4x5 recordem que a prin-

cipi d’any van aconseguir un 
pis més, i per acabar una figura 
nova anomenada Pastís.
Pregoners a les Festes del Carrer
D’aquí una setmana, concreta-
ment divendres 27 de maig els 
Falcons de Capellades tindran 
el repte més gran de la tempo-
rada, enguany seran els prego-
ners de les Festes del Carrer, 

una de les festes més impor-
tants de la vila, una celebració 
de caire religiós iniciada l’any 
1780.
Els Falcons de Capellades s’es-
tan preparant per aquest gran 
esdeveniment, on volen de-
mostrar el seu esperit falconer 
i la cultura catalana, amb sor-
presa final.

Els Falcons de Capellades estan 
en forma
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PIERA / LA VEU 

A quest dissabte el nou 
CAP de Piera entra 
en funcionament en 

un equipament que reuneix 
tots els serveis sanitaris en un 
sol edifici ubicat a l’avinguda 
Ctra. d’Igualada, 62.
El nou CAP disposa de més 
sales de consulta, més espai 
per als professionals sanitaris 
i un equipament més modern. 
La principal millora és que 
tots els serveis sanitaris es tro-
ben en un sol edifici.
El CAP de Piera ofereix els 

serveis de medicina general, 
pediatria, infermeria, assistèn-
cia social, ginecologia i odon-
tologia, cadascun amb la seva 
àrea diferenciada.
L’horari habitual d’atenció del 
CAP és de 8 h del matí a 21 h 
del vespre i el telèfon de con-
tacte és el 93 778 84 95.

Jornada de portes obertes
Tots els vilatans interessats a 
conèixer a fons el nou CAP 
ho podran fer en la jornada 
de portes, programada per al 
proper dissabte 4 de juny, de 
10 a 13 h.

Entra en funcionament 
el nou CAP de Piera

PIERA / LA VEU 

E l passat 6 de maig va te-
nir lloc la inauguració 
de l’exposició “20è Ani-

versari de l’INS Guinovarda” a 
la Biblioteca de Piera. L’acte va 
comptar amb representants de 
l’Ajuntament i del claustre de 
professors.
La directora de l’INS Guino-
varda, Montserrat Freixas, va 
iniciar l’acte amb unes breus 
paraules sobre com ha anat 
evolucionant el centre al llarg 
d’aquests vint anys. Tot seguit, 
el regidor d’ensenyament, Jo-
sep M. Rosell, va agrair la tasca 
que duu a terme l’institut i va 

fer palès el desig de seguir-hi 
col·laborant de forma activa 
per tal d’ajudar a millorar la 
formació dels joves de la vila.
El passat 6 de maig es va in-
augurar aquesta exposició, 
que recrea de manera gràfica 
i visual els 20 anys del cen-
tre. A la mostra s’hi exposen 
un recull de fotografies i una 
petita mostra d’alguns treballs 
dels alumnes que commemo-
ren els aniversaris d’autors 
cèlebres com Miguel de Cer-
vantes, William  Shakespeare i 
Ramon Llull.
La mostra es podrà visitar fins 
al 28 de maig en horari de Bi-
blioteca.

Mostra dels 20 anys del 
Guinovarda

PIERA / LA VEU 

E l nou director de Ser-
veis Territorials d’En-
senyament a la Cata-

lunya Central va visitar els 
centres escolars del municipi 
per conèixer-ne les necessitats 
i inquietuds.
El nou director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a 
la Catalunya Central, Anto-
ni Massegú, acompanyat de 
Ricard Gascón, cap de la sec-
ció d’obres i manteniment i 
de l’inspector, Jordi González, 
ha visitat centres escolars del 
municipi per a conèixer-ne 
les necessitats i inquietuds. La 
comissió va ser acompanyada 
en tot moment pel regidor 
d’ensenyament, Josep M. Ro-
sell i rebuda pels equips direc-
tius de cada centre.

La trobada ha servit perquè 
el nou director dels Serveis 
Territorials conegui de prime-
ra mà la realitat educativa del 
municipi, el projecte educatiu 
de les escoles, el seu professo-
rat i l’estat de les instal·lacions 
i els equipaments escolars.
La visita va finalitzar a l’ajun-

Visita de la delegació d’ensenyament

tament per tal de parlar de la 
construcció del nou edifici per 
a la Secció d’Institut Salvador 
Claramunt. Des de l’ajunta-
ment s’iniciarà el procedi-
ment per a la cessió dels ter-
renys, ja que es considera una 
prioritat millorar els equipa-
ments educatius

MASQUEFA / LA VEU 

E l passat divendres 13 de 
maig, Masquefa va re-
bre la visita del cap de 

llista d’Esquerra Republicana 
a les eleccions estatals del 26 
de juny, Gabriel Rufián, en el 
marc de les festes de Sant Isi-
dre.
Rufián, acompanyat pel regi-
dor de Masquefa Xavier Pérez 
i la regidora d’Igualada i nú-
mero 6 de la llista per Barce-
lona a les properes eleccions 
generals Carolina Telechea, 
va oferir una xerrada-debat 
als Jardins del CTC, al Recinte 
Rogelio Rojo de Masquefa, a 
les 19.30h del divendres, da-
vant d’un acte que va reunir 
unes 70 persones. 
El regidor masquefí Xavier 
Pérez va presentar l’acte recor-
dant que “mentre a l’estat hem 
de repetir eleccions perquè no 

hi ha govern, a Catalunya el 
tenim gràcies a la tossuderia 
d’ERC per arribar a acords”; 
així, va destacar que fins el 
darrer moment varen treba-
llar per fer possible el mandat 
del 27-S. Finalment, Gabriel 
Rufián va explicar com havi-
en estat aquest darrers quatre 
mesos al Congrés, mantenint 
la posició d’Esquerra i defen-

Gabriel Rufián visita les festes de Sant 
Isidre de Masquefa

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 7 de març 
Piera es va sumar a la campa-
nya Europea de netejar espais 
naturals i conscienciar la ciu-
tadania sobre la necessitat de 
reduir els residus abocats a la 
natura

sant el vot dels catalans del 
27-S; i tot seguit va donar torn 
obert de preguntes als assis-
tents per debatre. A continu-
ació, i en el marc de les festes 
de Sant Isidre, el cap de llista 
republicà va participar dels 
actes de la Festa Major Petita 
masquefina, assistint al tradi-
cional Sopar de Faves a la Pla-
ça de l’Estació.

Sota el lema ‘Netegem Piera’ i 
dins de la campanya Europea 
de neteja de espais naturals, la 
regidoria de Medi Ambient, 
en col·laboració amb el grup 
ADF Piera, va prendre la inici-
ativa de netejar dos espais na-
turals: el torrent del Falguerar 
i el camí de Can Farriol.

L’acció es va dur a terme el 
passat el passat dissabte 7 de 
març i pretenia conscienciar 
la ciutadania de la necessitat 
de reduir el nombre de residus 
abocats a la natura i va esde-
venir tot un èxit amb més de 3 
tones de brossa recollida.

Piera es va sumar a la Jornada 
europea de netejar espais naturals



Amb el carnet del Club del 
Subscriptor de La Veu gaudi-
ràs de descomptes de fins al 
20% en una gran varietat de 
comerços i activitats cultu-
rals. Visita El Club del Subs-

criptor, dins de veuanoia.cat 
i descobreix més detalls i la 
llista completa de les promo-
cions. Fes-te Subscriptor de 
La Veu i comença a estalviar 
des del primer dia  

E L VALOR DE LA FEINA BEN FETA

1,5€ a la setmana, 
una bona inversió

Més de 60 establiments oferint descomptes 
exclusius per als subscriptors de La Veu

35 anys al 
quiosc tots els 
divendres

·Som periodistes.

·Col·laborem amb diferents 
capçaleres de diaris d’àmbit 
nacional.

·Som fundadors i formem 
part de l’Associació de Cap-
çaleres de Catalunya. Tenim 
veu a la junta que les repre-
senta.

·Volem que totes les veus 
de la comarca puguin dir la 
seva: Tenim més de 80 col-
laboradors de tots els sec-
tors que donen veu al diari.

·Promocionem la cultura i 
l’esport.

·Col·laborem amb diferents 
associacions donant suport 
a l’obra social 

·Els nostres anunciants gua-
nyen relleu i presència a les 
llars i establiments de tota la 
comarca.  

Sortejos 
mensuals 
valorats en 
més de 
500 €
Bicicletes, vols en globus, 
entrades per al cinema, per 
al teatre, cursos d’escalada, 
reparacions, concerts, en-
trades per l’hoquei i molt 
més!   

veuanoia.cat
Subscriu-te gratuïtament 
al nostre diari digital
CADA DIA | NOTÍCIES DE TOTA LA COMARCA

www.veuanoia.cat D E   L’A N O I A
LA VEU
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Fes-te subscriptor de LA VEU i gaudeix 
de descomptes en molts establiments i 
activitats de la comarca.

Si et subscrius aquest mes 
gaudiràs de 2 mesos gratuïts.

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

Si et fas subscriptor de La Veu, amb aquesta butlleta tens 3 mesos de subscripció gratuïta

Porta’ns les teves dades a:
c/Retir 40 -08700 Igualada

o informa-te’n al tel. 93 804 24 51  

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon mòbil:                                                  Email:
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El barri del Rec, 
anys 40

E
l barri del Rec, que ara inicia un nou camí cap a la seva 
definitiva transformació, ha estat històricament un bressol 
de la producció industrial a Igualada. El rec, ja documentat 
al segle XIII, originàriament feia funcionar molins fariners. 

Al segle XVIII, els adobers d’Igualada van abandonar el clos de les 
muralles medievals i s’establiren a frec de rec o sèquia. Al seu costat 
es va anar formant el barri adober. És el sector de la ciutat amb 
més identitat i l’únic paisatge industrial destinat a l’adob de la pell 
existent a Catalunya. En aquesta foto podeu apreciar el barri, en 
primer terme, en una instantània presa des de la muntanya del Pi, 
poc després de la Guerra Civil.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Fons Antoni Raja Enrich.











L’espectacle de la Matinal 4x4 d’Igualada 
torna aquest cap de setmana
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REDACCIÓ / LA VEU 

A quest cap de setmana 
la nostra ciutat viurà 
per sisè any consecu-

tiu, una matinal 4x4 en tota la 
seva intensitat. Els amants de 
les emocions màximes amb 
el vehicle 4x4 tenen una cita a 
l’avinguda Catalunya (davant 
d’Ig-nova) dissabte de 9 a 2 
del migdia i de 4 a 8 del ves-
pre i diumenge al matí, de 9 a 
2 en què podran trobar cinc 
hectàrees de terreny apte per 
practicar totes les emocions 
que produeix conduir un ve-
hicle 4x4 en un terreny especi-
alment preparat
per a ells per la secció 4x4 del 
Motoclub Igualada. L’any pas-
sat, va ser tot un èxit, amb més 
de 300 participants. 
Hi podran trobar:
- Una pista per a vehicles
SUV i 4X4 DE SÈRIE.
- Una pista per als més ATRE-
VITS.
- STANDS de recanvis, acces-
soris, etc...
- Servei de BAR amb begudes,
entrepans freds, calents i cafès.
- Zona infantil amb inflables, 
cotxes a pedals, animació, ta-
ller de pintura etc...
Les inscripcions es poden rea-
litzar el mateix dia.

Taller mòbil de 
reparacions “exprès”
A més, quest any, com a no-
vetat, hi haurà un taller mòbil 
per si algún participant té al-
gún problema en el vehicle, de 
manera que es pugui reparar 
el més ràpid possible i pugui 
continuar en el circuit.

Zona de ràdiocontrol
Per segon any consecutiu i 
després de veure la bona aco-
llida que va tenir l’iniciativa de
fer els circuits de Trial i Rally 
RC elèctrics, tornarem a ha-
bilitar el recinte de la matinal 
per tal que els pilots i assistents 
(siguin grans o petits) tornin 
a gaudir d’aquestes modalitats 
ja que aquesta sana diversió 
no hi entèn d’edats.

Trial i Rock Crawler
Els amics aficionats del Trial i 
Rock Crawler ens oferiran un 
circuit ple d’obstacles i de zo-
nes en les quals els pilots posa-
ran a prova les seves habilitats 
demostrant tots els paranys 
que poden arribar a superar 
aquests petits 4x4 deixant bo-
cabadats als assistents.

El circuit estarà obert tot el 
cap de setmana i no tindrà cap 
finalitat competitiva.
Modalitats que poden gaudir
del circuit:
-4x4 sense modificar en esca-
les 1/24, 1/16 i 1/10 (rèpliques
de tot terrenys originals de sè-
rie)
-4x4 preparats en escales 
1/24,1/16 i 1/10 (Trial i Rock 
Crawler)

Rally RC
La bona gent del Rally Rc cos-
ta daurada ens tornarà a emo-
cionar amb un tram de Rally a
petita escala.
Dissabte 21 a partir de les 
09:30 del matí, el grup Rally 
Rc Costa Daurada realitzarà 
una prova del Rally a ràdio 

control amb turismes elèctrics
a escala 1/10 sobre el tram de 
terra.
Després de la prova, el tram 
estarà disponible per a poder 
gaudir-lo lliurement la resta 
del cap de setmana. Hi haurà 
tomes de corrent habilitades 
per poder carregar les bateries, 
si és necessari.

Concurs de fotografia
La matinal 4x4 dóna moltes 
imatges espectaculars que fan 
les delícies dels aficionats a la 
fotografia i per això l’orga-
nització promou un concurs 
fotogràfic obert a tothom del 
qual en sortiran tres guanya-
dors.
Les fotografies que es presen-
tin al concurs només poden 

ser fetes els dies de la Matinal
4x4 Ciutat d‘Igualada del 2016 
i cada participant només po-
drà presentar cinc fotografi-
es al concurs. Les fotografies 
s’han d’enviar al correu elec-
trònic concurs@4x4igualada. 
com i el termini d’admissió és
fins el 28 de juny de 2016.
El nom de l’arxiu que s’enviï 
ha de ser el nom i cognoms 
de l’autor i el títol de la foto-
grafia. El veredicte serà inapel.
able i decidit per membres de 
l’organització i del jurat. Es 
valoraran les fotos més im-
pressionants, espectaculars, 
salvatges i divertides i el 6 de 
juliol es farà públic el nom 
dels guanyadors del concurs.
Els premis seran lots de pro-
ductes valorats el 150 euros el 

primer premi, 100 euros el se-
gon i 50 el tercer.
Les fotografies premiades 
quedaran en propietat de  
l’organització, que podrà pu-
blicar-les fent constar el nom 
de l’autor, així mateix, l’orga-
nització es reserva el dret de 
publicar qualsevol de les foto-
grafies presentades al concurs,
citant-ne l’autoria.
Pel sol fet de prendre part en 
aquest concurs, els partici-
pants es comprometen a no 
reivindicar els drets d’autor 
per la reproducció de les seves 
obres en: catàlegs, samarretes, 
flyers, cartells, premsa, repor-
tatges, medis audiovisuals o 
informàtics.
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MASQUEFA / LA VEU 

A quest any la Festa de 
Sant Isidre, més cone-
guda com a Festa Ma-

jor Petita de Masquefa, es va 
allargar un dia més gràcies a la 
festivitat de la Segona Pasqua, 
que aquest any era jornada 
festiva a tot Catalunya. 
Els actes tradicionals van des-
tacar entre les principals acti-
vitats que es van fer al llarg del 
cap de setmana.
El sopar de faves, que va orga-
nitzar divendres a la nit l’Alzi-
nar,  van comptar amb prop 
de 250 persones. Després del 
sopar es va fer la 24a edició de 
les faves d’argent, que atorga 
l’Ajuntament de Masquefa i 
l’Alzinar a la gent que ha des-
tacat per la seva tasca parti-
cipativa i voluntària a la vida 
associativa i cultural de la vila. 
Els premiats a l’edició d’en-
guany van ser Dora Torres Pu-
jol, per la seva tasca desinteres-
sada i voluntària en diferents 
àmbits i  Maria Josep Arango 
i Martínez i  Dolors Arnau i 
Domènech com a tradicionals 
cuineres, des de fa uns anys, 
del sopar de faves.
Entre els actes de cultura tra-
dicional i popular hi va haver 
havaneres, castells, caramelles, 
sardanes, correfocs, cercavi-
la amb gegants i bastoners, el 
drac Bufut i els tabalers.
També es van fer múltiples ac-

tes esportius com la festa final 
de temporada de la lliga d’hi-
vern, el campionat de tir al plat 
de la Festa Sant Isidre, el cam-
pionat de petanca de Sant Isi-
dre i la pedalada familiar, que 
es va fer per primera vegada i 
que va comptar amb la partici-
pació de prop de 150 ciclistes.
Els més petits van poder gaudir 
de l’espectacle del Pep Callau i 
els Pepsicolen, del correfoc in-
fantil, d’inflables al carrer, es 
va fer l’obertura dels jocs d’ai-
gua del parc infantil que hi ha 
al costat del CAP amb anima-
ció de globoflexia i van poder 
pujar en un trenet que feia un 
recorregut pels principals car-
rers de Masquefa.
Pels joves es va organitzar el 
Paintball Jove, que va ser tot 
un èxit, i també es van muntar 
dos discos mòbils: una diven-

Èxit de participació en la Festa de 
Sant Isidre 

dres a la nit i l’altre dissabte a 
la mateixa hora. Dissabte tam-
bé es va fer un concert de rap a 
càrrec de Kaviar Game. 
Els masquefins també van po-
der gaudir de diferents actes 
musicals com el tradicional 
ball de la Garlanda, de dissabte 
a la nit. Dins el cicle Masquefa 
sona bé, també van poder as-
sistir diumenge al concert de 
Neus Mar que es va fer en una 
Sala Polivalent plena de gom a 
gom, i on es van poder escol-
tar temes del seu disc ‘Aigua de 
Flors’. El concert de Marc Fer-
rer Trio de dilluns va posar el 
punt i final a la Festa de Sant 
Isidre.
L’Ajuntament de Masquefa 
dóna els gràcies als voluntaris 
i a les entitats per la tasca duta 
a terme durant aquestes festes. 

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa i la Societat Re-
creativa i Cultural L’Al-

zinar han arribat a un acord 
per tal que els usuaris de les 
piscines del municipi -una 
de municipal i l’altra propi-
etat de l’entitat- les puguin 
fer servir sota les mateixes ta-
rifes i abonaments durant la 
temporada d’estiu. La piscina 
municipal de Masquefa va 
obrir les seves portes el juliol 
de 2015, sumant-se a la oferta 
d’oci estiuenc que ja oferia el 
recinte de l’Alzinar des de fa 
més de mig segle.
L’acord comportarà el lloguer, 
per part de l’Ajuntament, de 
la piscina de l’Alzinar durant 
entre aquest mes de maig i fi-
nal d’any. El consistori, a tra-
vés de l’empresa municipal 
Masquefa Impulsa S.L. -que 
ja gestiona la piscina muni-
cipal-, abonarà 6.000 euros 
a l’entitat i es farà càrrec tant 
de les despeses del funciona-
ment com de l’obertura d’un 
nou accés que eliminarà les 
barreres arquitectòniques 
existents actualment.
El conveni el van signar per 
part de la Junta de l’Alzinar, 
Francisco Moral, i l’alcalde 
de Masquefa, Xavier Boquete, 

que celebren el benefici que 
suposarà aquest acord per 
als usuaris de les piscines del 
municipi.
Per part de l’Alzinar, la gestió 
s’ha impulsat a través d’una 
comissió específica dedicada 
a la gestió de la piscina del 
seu recinte, ubicat a la Plaça 
de l’Estació. L’entitat ha inici-
at un procés per organitzar-se 
en seccions dins de la mateixa 
entitat, amb una estructura i 
funcionament independents. 
La comissió de socis respon-
sable de la piscina, presidida 
de forma conjunta, està for-
mada per Manel Ferrer Peixó, 
Angel Matas López, Angel 
Cejudo Soler, Jordi Sabi Mer-
cader, Albert Almirall Tu-
bella, David Tomàs Estruch, 
David Matas Benet, Francesc 
Estruch Canal, Isaac Parés 
Ferrer.

Acord entre 
l’Ajuntament i l’Alzinar 
per l’ús de la piscina

MASQUEFA / LA VEU 

L ’ambient assolellat va 
acompanyar la prime-
ra edició del Primavera 

Shopping que es va celebrar 
diumenge passat a la nostra 
vila. Durant la jornada festiva, 
el públic va passejar i desco-
brir deu racons amb encant 
decorats amb motius florals, 
a banda d’una atractiva ofer-
ta comercial. Els comerços de 
la vila van vestir els aparadors 
i establiments de primavera 
i més d’una quarantena van 
participar realitzant alguna 
promoció, oferta, o descomp-
te pels clients, obrint els seus 
establiments durant el diu-
menge.
El públic, a més, va gaudir de 
diversos actes i activitats que 
es van programar al llarg de 

tot el dia: cantada de cara-
melles pels carrers del poble 
amb parades als racons amb 
encant,  exposició de pintures 
a la Capella del Roser a càrrec 
d’artistes locals,  parc infantil 
amb inflables als jardins del 
CTC, solemne eucaristia en 
honor a Sant Isidre a la Parrò-
quia de Sant Pere, contacontes 
“La Rateta que escombrava 
l’escaleta” a càrrec de Maria 
Coll a la Plaça de l’Anoia i que 
va acabar amb un ball amb 
els petits amb globoflexia, 
concert de Neus Mar a la Sala 
Polivalent de la Fàbrica Roge-
lio Rojo, xocolatada popular 
i com a cloenda una actuació 
musical al racó amb encant 
anomenat “Pluja de Flors” a 
càrrec de Judit Remesal i Da-
rio Muhi.
Al llarg del dia la Peppa Pig, 

l’Elsa de Frozen i el Chase de 
la Patrulla Canina, es van fer 
fotos pels carrers comercials 
del poble amb els més menuts 
i van anar repartint abraçades 
i globus en forma de flor.
L’Ajuntament de Masquefa 
agraeix a totes les persones i 

El bon temps acompanya la primera edició 
del Primavera Shopping

MASQUEFA / LA VEU 

Aquest  dissabte, 21 de maig, 
la Biblioteca farà una xerrada 
sobre la romanització a Ca-
talunya a partir de les 18 h. 
Anirà a càrrec d’Oriol Ubach, 
graduat en història per  la 
Universitat de Barcelona i tra-
ductor, especialitzat en histò-
ria tardorromana i  medieval. 
Durant la xerrada es farà un 
petit refrigeri.
Aquesta activitat és el preludi 
de la pròxima sortida cultu-
ral que es farà a la  Tarragona 
Monumental, el dissabte 11 de 
juny. Les inscripcions ja estan 
obertes. Se  sortirà amb au-
tocar des de davant l’Ajunta-
ment de Masquefa.

Xerrada sobre la 
romanització de 
Catalunya a la 
Biblioteca

comerços que han fet possible 
la realització de la primera edi-
ció de Primavera Shopping, ja 
que sense elles no hagués estat 
possible. El consistori replan-
tarà totes les plantes que es 
van fer servir en diferents in-
drets del municipi.
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CALAF / LA VEU 

A quest dimecres al 
migdia, l’alcalde de 
Calaf, Jordi Badia, ha 

mantingut una reunió amb la 
directora dels Serveis Territo-
rials de Governació a la Ca-
talunya Central, Ivet Castaño. 
Durant la trobada, que ha 
tingut lloc a l’Ajuntament de 
Calaf, s’han abordat diferents 
qüestions importants per a 
Calaf i també per als pobles de 
l’Alta Segarra.
En aquesta reunió, la deman-
da d’una comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra ubicada a Ca-
laf s’ha tornat a posar sobre la 
taula. L’alcalde argumenta que 
el servei de la policia catalana 
és bo, però el problema és que 
ha d’abastar massa territori. 
Per als agents és difícil garan-
tir la seguretat, a més de a Ca-
laf, “de tots els pobles dissemi-

nats o les masies separaddes, i 
fer-ho a temps”.
Els passos a seguir per acon-
seguir fer realitat la comarca 
de l’Alta Segarra, el deute que 
manté la Generalitat amb el 
consistori calafí i diferents 
qüestions relacionades amb 
els habitatges de protecció ofi-
cial del municipi han estat els 

Jordi Badia i la directora dels Serveis 
Territorials de Governació es reu-
neixen per parlar de l’Alta Segarra

altres temes que s’han tractat 
durant la trobada d’aquest di-
mecres.
Per la seva part, Ivet Castaño 
s’ha compromès a canalitzar 
les diferents demandes del go-
vern local de Calaf als depar-
taments corresponents de la 
Generalitat per tal de trobar la 
millor solució.

LA LLACUNA / LA VEU 

Un grup d’empresaris 
i professionals oso-
nencs, va fer una esta-

da de descoberta a la Llacuna, 
per tal, entre altres coses, cali-
brar la qualitat dels serveis tu-
rístics que ofereix el municipi 
anoienc.
Al llarg dels tres dies, el grup 
-acompanyat per l’anoienc 
Jaume Singla que coordinava 
la visita- va poder copsar els 
diferents serveis i empreses tu-
rístiques de la Llacuna. Dissab-
te el grup va ser rebut a l’ajun-
tament per l’Alcalde Josep 
Parera i per la regidora d’En-
senyament, Cultura i Turisme, 
Rosa Busquet, que els donaren 
la benvinguda i els mostraren 
la nova Casa de Cultura que 
serà inaugurada de forma im-

minent.
També visitaren alguns dels 
establiments de turisme ru-
ral, els diversos elaboradors 
de productes del porc, el grup 
Parrillu’s i giraren una com-
pleta visita al nucli antic de la 
Llacuna del qual varen desta-
car “la neteja, la qualitat de 
construcció i el respecte al 
patrimoni arquitectònic de la 
vila llacunenca” en opinió dels 
visitants.
Tot i que la climatologia no 
va permetre gaudir de tots els 
equipaments turístics de la 
Llacuna, el grup es va mostrar 
molt satisfet “del nivell gene-
ral de la qualitat turística dels 
professionals llacunencs”. Per a 
la majoria de components del 
grup aquesta era la seva pri-
mera visita a la Llacuna “però 
no serà l’última” varen dir. 

Un grup d’empresaris i 
professionals d’Osona, 
visita la Llacuna

LA TORRE DE C. / LA VEU 

U n any més, La Torre 
de Claramunt va ce-
lebrar la Festa de la 

Gent Gran amb una àmplia 
programació d’activitats per 
a les persones de major edat. 
Des de dijous 5 fins diumenge 
8 de maig, els torrenencs van 
festejar la diada amb diferents 
activitats d’entreteniment i 
lleure que van cloure amb el 
tradicional dinar i el lliura-
ment de les plaques d’agraï-
ment. Enguany, les persones 
de més edat guardonades 
van ser tres: Mercedes Llurba 
Consul, Ramona López Gar-
cía, i Josep Vilanova Ballester.
La festa va començar dijous 5 
amb una visita al museu de la 
ràdio Luís del Olmo a Roda de 
Berà, on els participants van 
poder conèixer la història i 
trajectòria del periodista i del 
món de la ràdio. La sortida va 
incloure esmorzar i dinar, que 
va tenir lloc a la masia La Tor-
re del Gall. El divendres 6 de 
maig al matí la celebració va 
continuar amb una xerrada 
sobre salut, i a la tarda la gent 
gran de La Torre es va reunir 
per jugar al tradicional Bingo 
al Pavelló d’esports. 

L’acte central de la festa va ser 
el dinar de dissabte – home-
natge que es va fer el dissabte 
al pavelló d’Esport Municipal 
de Vinçó i que va comptar 
amb un total de 260 persones 
entre homenatjats, gent gran i 
acompanyants. Abans dels re-
coneixements va haver una ac-
tuació del grup playback Llum 
i Color amb cançons populars 
actuals i de tota la vida. Segui-
dament, l’alcalde de la Torre 
de Claramunt, Jaume Riba, 
acompanyat de la regidora de 

La Torre de Claramunt celebra en 4 
dies la Festa de la Gent Gran 

cultura i festes, Anna Madrid, 
van fer lliurament d’una placa 
commemorativa als homenat-
jats. L’alcalde va agrair l’apor-
tació i dedicació al poble de les 
persones homenatjades. El fi 
de festa de dissabte el va posar 
el ball a càrrec del grup Vis-
acos que va tenir lloc al centre 
social.
Com a cloenda de la celebra-
ció, diumenge es va celebrar 
un ball al centre social amb el 
duet Esquitx.

CAPELLADES / LA VEU 

D imarts 18 de maig  
l’agrupació local de 
Convergència a Ca-

pellades més alguns companys 
anoiencs varen compartir 
sopar i tertúlia amb el líder 
socio-liberal Marc Guerrero. 
En aquesta ocasió es va par-
lar dels reptes més inmediats 
de de Convergència; ideari, 
organització, renovació, limi-
tació de mandats, política so-
cial, la necessitat de crear un 
nou partit central al país, nom 
nou, noves cares i el proper 
“super dissabte”. 
Des de l’agrupació local de 
Capellades es vol convidar lí-
ders i persones significatives 

dels diferents corrents i grups 
dintre de CDC per tal que els 
militants i simpatitzants pu-
guin formar-se la seves pròpi-
es opinions.
Marc Guerrero (Barcelona, 
1972) és la cara visible de Lli-
bergència, l’ens que aplega els 
liberals de CDC. És doctor 
en ciències socials per la UB, 
professor de diverses escoles 
de negocis, com ara l’EU Bu-
siness School, i emprenedor. 
Va ser vicepresident del Partit 
Liberal Demòcrata Europeu 
del 2009 al 2015.
El proper dimarts 31, tindrem 
la ocasió de fer-ho amb en 
Germà Gordó, líder de la pla-
taforma Nova Convergència.

Convergència de 
Capellades afronta els 
reptes més immediats
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MONTMANEU / LA VEU 

E l dia 8 de maig de 2016 
es va fer el lliurament 
de premis i diplomes 

del I Concurs Literari Sant 
Jordi de Montmaneu amb el 
lema “el meu poble”. 
El concurs amb un gran èxit 
de participació, va constar de 
tres categories: infantil, juve-
nil i amateur. Els guanyadors/
res varen ser en categoria in-
fantil Julià Turull Marsà, en la 
categoria juvenil la Júlia Cas-
tellà Cuadros i en la categoria 

amateur Laura Farré Ribera i 
Mar Casanovas Marfà.
L’acte va presidit per l’Il·lm. 
Sr. Alcalde Angel Farré i el re-
gidor Sr. Josep Tosquella. Els 
treballs van ser valorats pel 
Sr. Josep Maria Poblet i Segur, 
un escriptor molt apreciat al 
nostre municipi, el qual ha es-
crit quatre llibres i té dos més 
apunt de publicació. També 
és un col·laborador de la “veu 
de la Segarra”, al “pregoner de 
l’Urgell”, al “Diari Cel Sona” i 
varies publicacions de les Illes 
Balears.

Lliurament de premis 
del Concurs Literari a 
Montmaneu

CALAF / LA VEU 

T res equips de la Unió 
Esportiva Calaf van 
desplaçar-se, aquest 

passat cap de setmana, al mu-
nicipi francès de Soual, ager-
manat des de fa nou anys amb 
Calaf. Els tres equips, un de 
prebenjamins i dos d’alevins, 
van prendre part en el  torneig 
que organitza anualment la 
Union Sportive Soualaise ob-
tenint molt bons resultats.
El de prebenjamins va que-
dar classificat en tercer lloc. El 
d’alevins de 9 anys va quedar 
campió del torneig, mentre 
que el d’11 anys va quedar se-
gon classificat. En conjunt, la 
Unió Esportiva Calaf va acon-
seguir proclamar-se el millor 
club del torneig motiu pel qual 
se’ls va lliurar el trofeu acredi-

tatiu que hauran de guardar 
durant un any i provar de re-
editar l’any vinent.
A banda dels bons resultats 
esportius, la trobada va servir 
per estrènyer els llaços amb 
els habitants de Soual, i com-
provar, una vegada més, la 
seva gran amabilitat i hospi-
talitat. L’alcalde, Jordi Badia, 
va acompanyar la delegació 
formada per representants del 
club i  també per pares i ma-
res dels jugadors. Tots ells van 
prendre part en el sopar ofert 
per la Union Sportive Soualai-
se i l’Ajuntament de Soual.
Durant aquest acte, l’alcalde va 
agrair, en nom de les famílies i 
els veïns de Calaf, l’acolliment 
que les famílies de Soual dis-
pensaven als infants alhora 
que va reconèixer la tasca dels 
dirigents dels dos clubs de fut-

bol respectius que, vint anys 
enrere, havien tingut la idea de 
fer unes trobades esportives ja 
que “la seva visió havia germi-
nat en l’agermanament entre 
Soual i Calaf”.
Durant la seva intervenció, 
Jordi Badia va proposar al seu 
homòleg, Jean-Luc Alibert, es-
tudiar la fórmula per aprofun-
dir en aquest agermanament 
per tal de poder donar un pas 
més enllà del futbol. La idea és 
estendre’l a altres camps com 
el cultural i l’econòmic. Al ma-
teix temps, també va proposar 
la commemoració solemne, 
el proper any 2017, del desè 
aniversari de l’agermanament. 
Ambdues idees van ser recolli-
des positivament per l’alcalde 
de Soual, així que els dos con-
sistoris començaran a treba-
llar-hi de manera immediata. 

Calaf celebrarà el desè aniversari de 
l’agermanament amb Soual

VECIANA / LA VEU 

S eguint amb el cicle de 
festes majors del muni-
cipi de Veciana el proper 

dia 22 de maig arriba la festa 
grossa del nucli de Sant Pere 
del Vim que la celebrarà en 
honor al seu patró Sant Isidre.
La missa de festa major, ofici-
ada per mossèn Carles Riera, 

començarà a les 12 del migdia 
i estarà acompanyada per les 
veus de la Coral de Veciana. 
La novetat d’enguany serà que 
el mateix cor, acompanyat per 
Anna Closa al piano, clourà 
l’acte estrenant els goigs en 
honor a Sant Pere escrits per 
Mn. Riera i musicats per Mn. 
Valentí Miserachs.

Sant Pere del Vim 
estrenarà goigs per la 
seva festa major

COPONS / LA VEU 

L aura Vilagrà, delegada 
del Govern de la Ge-
neralitat a la Catalunya 

Central, va fer una visita ins-
titucional al municipi anoienc 
de Copons. A l’Ajuntament va 
ser rebuda per l’alcalde, Fran-
cesc Salamé, i va signar al Lli-
bre d’Honor.
L’alcalde va traslladar a la 
delegada diferents qüestions 
d’interès municipal, entre les 
quals hi ha la proposta de la 
necessària reubicació de la 
nova escola i la de la reforma 
d’un edifici municipal com 
a sala polivalent. També van 
parlar d’aspectes vinculats a 

la gestió i relació amb la Ge-
neralitat. 
Les visites territorials que fa la 
delegada s’emmarquen en el 

La delegada a la Catalunya Central, 
Laura Vilagrà, visita Copons 

pla de treball per conèixer de 
prop la realitat i les necessitats 
dels municipis i oferir-los el 
suport de la Delegació. 

CALAF / LA VEU 

E n el marc del Regla-
ment de subvencions 
i convenis, l’Ajun-

tament de Calaf ha signat, 
aquest dilluns un conveni 
amb la Coral Ressons de 
Calaf amb el qual es pretén 
impulsar l’entitat i donar-li 
suport logístic i econòmic.

En concret, el consistori es 
compromet a facilitar la in-
fraestructura necessària, la 
publicitat i la difusió per 
tal que la coral pugui dur a 
terme l’organització de di-
ferents esdeveniments. El 
conveni també determina 
les subvencions que s’ator-
guen a l’entitat com a su-
port a l’organització de les 

Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i la Coral Ressons

diferents propostes, com són 
el concert de Sant Jordi, el 
d’any nou i la participació a 
diferents festes populars or-
ganitzades per l’Ajuntament.
Per la seva part, l’entitat as-
sumeix la gestió econòmica, 
de recursos humans i de se-
guretat de les activitats que 
organitzi.



L’Igualada s’imposa al líder
FUTBOL / REDACCIÓ

A questa setmana el par-
tit de la jornada es vi-
via a Les Comes, on el 

CF Igualada rebia la visita del 
líder, el Castelldefels. Un partit 
d’alt voltatge que era clau per-
què els blaus seguissin aspirant 
a les primeres posicions de la 
classificació. I un cop més, no 
van fallar.
La primera part es va iniciar 
amb un alt ritme de joc, on els 
dos equips volien portar la ini-
ciativa. L’Igualada aconseguia 
avançar-se al marcador gràci-
es a un penal transformat per 
Fran Arévalo al 22’. Poc des-
prés, Joni enviava un tir l’es-
caire. 
Els homes d’Edu Berrocal crei-
xien en el seu joc i començaven 
a imposar-se al rival, però, cinc 
minuts abans del descans, el 
Castelldefels aconseguia l’em-
pat amb un gol del màxim go-
lejador de la categoria, Jairo.
La segona part començava ma-
lament pels anoiencs, ja que els 
visitants es van avançar al 46’ 

   PT. g e p gf gc
1 FC Barcelona 72 23 3 0 104 11
2 Seagull 62 20 2 4 58 27
3 Levante LP 54 16 6 4 77 32
4 L´Estartit 48 15 3 8 62 51
5 Europa  42 13 3 10 45 43
6 Igualada 40 12 4 10 42 41
7 Son Sardina 34 9 7 10 51 58
8 AEM Lleida 33 9 6 11 45 49
9 Sant Gabriel 31 8 7 11 43 57
10 Espanyol 30 8 6 12 35 40
11 Pallejà 28 7 7 12 26 50
12 Blava La Roca  19 6 1 19 31 68
13 Cerdanyola  17 4 5 17 32 63
14 Collerense B 5 1 2 23 10 71

futbol 2A NACIONAL F.

   PT. g e p gf gc
1 Castelldefels 64 20 4 8 67 36
2 Santboià 64 18 10 4 73 25
3 Vilanova Geltru 61 18 7 7 65 36
4 Igualada 60 17 9 6 67 36
5 Balaguer 60 18 6 8 53 31
6 Suburense 54 15 9 8 60 46
7 Vista Alegre 53 14 11 7 62 47
8 Lleida B 52 15 7 10 56 39
9 Jesus y Maria 48 14 6 12 53 40
10 Sant Ildefons 47 14 5 13 65 45
11 Vilaseca 43 11 10 11 35 33
12 Rapitenca 41 12 5 15 54 51
13 Viladecans 39 10 9 13 47 63
14 Terrassa 36 8 12 12 29 48
15 Reddis 29 8 5 19 31 63
16 Amposta 27 8 3 21 48 72
17 Torredembarra 16 3 7 22 33 73
18 El Catllar 3 1 3 28 19 133

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 32
Torredembarra 1 - 4 Vilanova G.
Viladecans 2 - 1 Balaguer
Lleida B 0 - 3 Santboià
Sant Ildefons 2 - 1 Terrassa 
El Catllar 0 - 5 Amposta
Vista Alegre 3 - 1 Jesus y Maria
Rapitenca 6 - 0 Reddis
Suburense 3 - 2 Vilaseca
Igualada 3 - 2 Castelldefels

Jornada 33
Viladecans-Amposta
Reddis-Lleida B
Terrassa-Rapitenca
Santboià-Suburense
Castelldefels-El Catllar
Vilaseca-Igualada
Balaguer-Vista Alegre
Vilanova G.-St. Ildefons
Jesus y Maria-Torredembarra

Jornada 26 i última 
Collerense B 1 - 2  Levante LP
CF Igualada 2 - 1  Cerdanyola
Barcelona 3 - 1  Son Sardina
L´Estartit 2 - 2  Seagull
AEM Lleida 3 - 0  Pallejà
Blava La Roca 2 - 1  Espanyol
CE Europa 5 - 2  Sant Gabriel

L’Igualada femení tanca la lliga amb victòria
La victòria del primer equip 
femení del CFI d’aquest cap 
de setmana davant el Cerda-
nyola consolida definitiva-
ment les noies de Ton Mayor 
i Jordi Torres en la sisena po-
sició de la lliga i significa que, 
l’any vinent, jugaran una altra 
vegada a la categoria de plata 
del futbol femení nacional.
L’últim partit de lliga va ser 
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Resultats dels equips
1R EQUIP MAS. CF IGUALADA CASTELLDEFELS  “A” 3-2
1R EQUIP FEM. CF IGUALADA CERDANYOLA  “A” 2-1
JUVENIL A CF IGUALADA SANTFELIUENC FC “A” 4-4
CADET A PRAT AE “C” CF IGUALADA 0-5
CADET B CF IGUALADA MARTORELL CF “B” 1-2
CADET C EFO 87 “B” CF IGUALADA 1-2
INFANTIL A CASTELLDEF. “C” CF IGUALADA 0-5
INFANTIL B CF IGUALADA VILADECANS UD “B” 1-3
INFANTIL C CF IGUALADA ES. BONAIRE “A” 3-1
ALEVÍ A CF IGUALADA CORNELLÀ UD “A” 2-0
ALEVÍ B CORNELLÀ UD “C” CF IGUALADA 11-1
ALEVÍ C ST CUGAT ESP. “C” CF IGUALADA 7-2
ALEVÍ D SANTPEDOR CF “A” CF IGUALADA 2-1
ALEVÍ E CF IGUALADA MAS CATARRO  “A” 6-4
ALEVÍ F CF IGUALADA ST ANDREU B. “A” 2-4
ALEVÍ G FATIMA FC “A” CF IGUALADA 5-3
BENJAMÍ A CF IGUALADA CORNELLÀ UD “A” 2-3
BENJAMÍ B BARCELONA FC “C” CF IGUALADA 8-3
BENJAMÍ C CF IGUALADA PUIGCERDA CF “A” 5-5
BENJAMÍ D DAMM CF “B” CF IGUALADA 2-3
BENJAMÍ E CF IGUALADA ANOIA CE “A” 0-3
BENJAMÍ F ATL. ST JUST “B” CF IGUALADA 5-1
BENJAMÍ G CF IGUALADA VILANOVA G.“D” 3-3
BENJAMÍ H CF IGUALADA ST ESTEVE SES. “B” 4-3
JUV- CAD FEM. CF IGUALADA TANCAT UD “A” 4-0
CAD-INF FEM. CF IGUALADA CAMBRILS  “A” 4-8
ALE-BE-PRBJ F.A CF IGUALADA ESPANYOL RCD “A” 5-3

amb un penal. 
Amb el marcador advers, 
l’Igualada va intensificar la 
pressió mentre el Castelldefels 
buscava la sentència a la con-
tra. L’empat arribaria al 87’, 
gràcies a un nou penal trans-
format per Fran Arévalo. Pocs 
minuts més tard Joan Redon-
do, en una jugada espectacular, 

cedia el gol de la victòria a Pau 
Vidal que arribava sol a la zona 
de remat per establir el defi-
nitiu 3-2. ls igualadins sumen 
Eaixí la quarta victòria conse-
cutiva i se situen 4ts, amb 60 
punts. El Castelldefels i el Sant-
boià en tenen 64 (i queden sis 
punts per disputar-se), mentre 
que el Vilanova segueix per so-

bre també amb 61.
La pròxima jornada els blaus 
visiten el camp del Vilaseca i 
tanquen la temporada a Les 
Comes contra el Santboià.
CFI: Yannick – Bernat S. (Joan 
Redondo) – Bernat B. – Bacha 
– Baraldés – Pau Vidal – Os-
car – Joni (Iñaki) – Eloi (Da-
vid Pacheco) – Eric - Fran.

força de tràmit, ja que el rival 
de l’Igualada serà l’any que ve 
a Preferent i que ja no es juga-
va res en aquest tram final de 
lliga.
Malgrat tot, les visitants van 
posar dificultats a un Iguala-
da que ja les va patir al partit 
d’anada i el Cerdanyola es va 
avançar al marcador amb un 
gol de l’Ainhoa Alonso.

A la segona part, l’Igualada va 
aconseguir remuntar un partit 
travat amb un gol de falta de la 
Marta al minut 55 i un altre de 
la Marina al minut 69.
Cap al final del partit, les verd-
i-blanques van intentar l’em-
pat, però una gran actuació 
de la portera igualadina ho va 
evitar. En aquest partit van de-
butar les juvenils Carla Gami-

sans i Jana Marimon.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cia, Elena Alert (Ainoa Car-
rillo 53’), Araceli Barroso, 
Queralt Gómez, Núria Miquel 
(Marina Salanova 46’), Ja-
net Mendoza (Jana Marimon 
62’), Jèssica Pablos (Carla Ga-
misans 62’), Esther Soler, Car-
la Navarro, Pilar Puig, Marta 
Sáez.

Pas enrere per la salvació de l’Infantil B

Infantil B 1 - Viladecans B 3
Malgrat posar-hi tots els esfor-
ços, els jugadors de l’Infantil B 
no van poder-se endur-se la 
victòria aquest cap de setma-
na i van caure per 1-3 davant 
el Viladecans.
El partit començava amb un 
Viladecans molt ben posici-
onat i concentrat, mentre els 
blaus no aconseguien posar-se 
dins el partit i es veien arros-
segats per la pressió.
Així, els visitants van aconse-
guir marcar dos gols, un d’ells, 
desafortunadament, en pròpia 
porta, i arribaven a la mitja 
part amb un clar avantatge.  
A la represa, les coses es van 
complicar quan al minut 5 de 
joc el Viladecans marcava el 

tercer. Però la distància va fer 
reaccionar els igualadins que 
van començar a crear oportu-

nitats de gol. Finalment,  van 
poder marcar un gol i, tot i 
que van tenir ocasions clares 

per poder aconseguir l’empat, 
el marcador va acabar amb un 
1-3.



FUTBOL / SARA AVELLÁN

L a Unió Esportiva Sant 
Maure rebia dissabte 
a casa al rival de la co-

marca. Rebia al CE Òdena, 
que igual que els grocs neces-
sitaven els punts. Un Òdena 
16è classificat que necessitava 
si o si guanyar al Sant Maure 
per a poder sortir del pou! I 
uns mauristes, que els neces-
sitaven per mantenir-se a la 
categoria! A priori seria un 
partit emocionant, on tots s’hi 
deixarien la pell.
I així va ser, a l’iniciar el partit 
els grocs es van trobar a uns 
verds que paraven el ritme de 
joc i això feia que els mauristes 
estiguessin incòmodes i sense 
arribades a porteria. Una pri-
mera part on l’Òdena jugava 
amb un joc directe i guanyava 
al Sant Maure en tots els du-
els individuals. Els primers 45 
minuts només hi va haver una 
ocasió per a cada equip però 
sense materialització. I així 
va ser, van marxar al vestuari 
amb el 0 a 0 al marcador.
A la represa, i on Juan el mís-
ter del Sant Maure va fer un 
canvi de sistema, van comen-
çar a tenir més la possessió de 
la pilota, van començar a ser 

El San Mauro es va imposar en el derbi davant l’Òdena, 
que es jugarà la salvació en les últimes dues jornades

Vilassar de Mar B, dur rival 
del Masquefa a la promoció
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El San Mauro s’ha assegurat la permanència a 2a Catalana.

   PT. g e p gf gc
1 Sant Cugat  65 19 8 5 65 29
2 Sant Joan D. 58 14 16 2 55 40
3 Espluguenc  54 16 6 10 53 46
4 Can Vidalet  52 15 7 10 57 47
5 Junior  52 15 7 10 53 42
6 Olímpic  51 16 3 13 56 44
7 Moja  51 15 6 11 67 51
8 Gornal  44 13 5 14 52 52
9 Marianao Poblet 43 11 10 11 33 30
10 San Mauro  43 11 10 11 43 44
11 U. Bellvitge 42 10 12 10 37 38
12 Vilafranca At. 39 11 6 15 40 49
13 Begues 38 10 8 14 42 55
14 Fontsanta 36 9 9 14 40 54
15 Prat  B 35 8 11 13 49 57
16 Òdena 34 10 4 18 46 70
17 Vallirana 33 9 6 17 35 50
18 Torrelles 25 7 4 21 29 54

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 32
Moja 1 - 4 Sant Cugat 
Fontsanta 1 - 2 Un. Bellvitge
Begues 2 - 1 Espluguenc 
Can Vidalet 2 - 1 Marianao Poblet
Vallirana 1 - 0 Vilafranca At.
Gornal 3 - 1 Torrelles
Olímpic  4 - 1 Prat B
Sant Joan D. 1 - 0 Junior 0
San Mauro  3 - 0 Òdena

Jornada 33
Òdena-Olímpic dia 21, 16 h
Vilafranca At.-St. Joan Despí
Torrelles-Fontsanta
U. Bellvitge-Can Vidalet
Júnior-San Mauro dia 21, 18.30 h
Prat B-Moja
Begues-Marianao Poblet
Espluguenc-Vallirana
St. Cugat-Gornal

   PT. g e p gf gc
1 Montserrat 77 25 2 5 108 36
2 Martorell B 73 23 4 5 102 31
3 Sitges 73 23 4 5 81 35
4 Calaf 70 21 7 4 85 46
5 Cubelles 60 19 3 10 80 53
6 La Munia 55 17 4 11 77 52
7 Martinenca 54 15 9 8 71 56
8 Piera 50 15 5 12 72 66
9 Les Roquetes 46 13 7 12 69 61
10 Olivella  37 10 7 15 53 69
11 Riudebitlles 35 9 8 15 48 60
12 Anoia 35 10 5 17 48 76
13 Sant Pere M. 34 8 10 14 59 71
14 Carme 30 9 3 20 50 90
15 Sant Cugat S. 29 8 5 19 41 75
16 La Granada 25 7 4 21 43 82
17 Castellví 18 4 6 22 44 90
18 Fàtima  15 4 3 25 32 114

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 32
Sant Cugat S. 0 - 2 Sant Pere M.
Olivella  2 - 3 Sitges
Cubelles 2 - 2 Castellví
Riudebitlles 3 - 0 Les Roquetes
Piera 0 - 3 Montserrat 
La Munia 4 - 2 La Granada
Anoia 2 - 4 Martinenca 
Martorell B 3 - 0 Fàtima
Calaf 2 - 0 Carme

Jornada 33
Sitges-Sant Cugat Sesg.
Castellví-Calaf dia 21, 17 h
Montserrat-La Múnia dia 21, 18 h
Piera-Carme dia 22, 12 h
La Granada-Olivella
Martinenca-Cubelles
St. Pere M.-Riudebitlles
Les Roquetes-Martorell B
Fàtima-Anoia dia 22, 17 h

   PT. g e p gf gc
1 Hostalets  74 23 5 2 113 30
2 Masquefa  65 20 5 5 118 34
3 San Mauro B 63 18 9 3 90 44
4 Ateneu PBI 60 19 3 8 91 39
5 Capellades  58 18 4 8 83 44
6 La Pobla Cl. 58 18 4 8 76 48
7 Montserrat B 49 14 7 9 50 50
8 Sant Esteve B 48 15 3 12 93 64
9 Mediona  48 14 6 9 62 51
10 Rebrot  41 12 5 12 79 73
11 Tous  28 7 7 16 45 75
12 La Paz  21 5 6 19 41 127
13 Calaf B 18 5 3 22 27 99
14 Cabrera 18 5 3 21 38 87
15 La Torre C. 17 4 5 21 31 95
16 Jorba  9 2 3 24 25 102

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 30 i última
La Torre Cl. 2 - 3 Ateneu PBI
Sant Esteve B 5 - 1 Capellades 
Rebrot A 8 - 1 La Paz 
Calaf B 0 - 6 Hostalets 
Cabrera 1 - 2 Tous 
Montserrat B 0 - 2 San Mauro B
Jorba  3 - 4 Mediona 
La Pobla Cl. 3 - 0 Masquefa

Ascens Directe:
Hostalets de Pierola

Promoció d’ascens:
Masquefa -Vilassar de Mar B
Diumenge, anada a Masquefa a les 12 h

els grocs que havien sigut, els 
grocs que no baixen els bra-
ços per res i els grocs que s’hi 
deixen la pell. Els mauristes 
feia temps que no veien els 
tres punts i aixó anímicament, 
no acompanya... però la sort 
va fer que el col·legiat xiulés 
un penal a favor i que Pedro 
col·loqués dins de la xarxa 
obrint així la llauna. Però això 
no va quedar així, van conti-
nuant intentant-ho fins que 
de les botes una altra vegada 
de Pedro, va arribar el segon. 
Els d’Òdena, que cada vegada 
veien més lluny els tres punts 
van deixar de ser els jugadors 
que eren a la primera part, i 
els grocs van fer girar la truita 
i van fer una molt bona sego-
na part finalitzant-la amb l’úl-
tim gol de Jose Navarro que va 
fer que l’estadi s’aixequés per 
complet.
Cal remarcar també que 
aquest és el segon partit con-
secutiu amb porteria a 0 dels 
nous místers, felicitats! 
Per part del grocs van jugar: 
Moya, Carlos Martínez, Cas-
taño (Espinosa), Pedro, Jose 
Navarro, Èric Zamora, Joao 
(Codina), Aribau, Guerra, Òs-
car(Agundez) i Josuè
La propera jornada la Unió 

Esportiva San Mauro juga dis-
sabte dia 21 a les 18:30h a casa 
del Junior, el 5é classificat. Els 
grocs necessiten que tota l’afi-
ció l’acompanyi al camp del 
Junior per a poder obtenir la 
segona victòria consecutiva.

Dues jornades decisives 
per a l’Òdena
El CE Òdena, doncs, s’ho ju-
garà tot en les dues darreres 
jornades. La permanència a la 
2a Catalana està cara, perquè 
no està sol en la lluita i no de-
pèn d’ell mateix. De moment, 
toca guanyar demà dissabte a 
casa l’Olímpic Can Fatjó, i se-
guir esperant que Fontsanta 
o Prat B -o tots dos, millor- 
punxin en els seus partits. 
Jornada en què el Femení 
Amateur de l’Òdena va aca-
bar la competició oficial a 1a 
catalana, amb una derrota da-
vant el Riudoms; qui tampoc 
va poder treure els tres punts 
d’un camp difícil va ser el 
Masculí Amateur, que va per-
dre el seu derbi davant el San 
Mauro. La resta d’equips base 
encaren la recta final de les se-
ves lligues, amb molt bon tre-
ball per part de tots els equips. 
Destacar també, la victòria del 
Juvenil en el seu derbi comar-
cal davant dels de Montbui. 

Resultats de la base
Benjamí A
Cubelles 2 – 4 CE Òdena
Benjamí B
Òdena 1 – 3 UD San Mauro
Benjamí C
Molins de Rei 2 – 3 CE Òdena
Aleví B
Òdena 2 – 3 AE Piera 
Aleví C

Masquefa 10 – 3 CE Òdena
Infantil B 
Òdena 2 – 7 CE Anoia
Cadet
Capellades 1 – 10 CE Òdena
Juvenil
Òdena 3 – 1 UD San Mauro
Femení Amateur
Òdena 0 – 3 CD Riudoms 

Dilluns a la seu de la FCF es 
va realitzar el sorteig per deci-
dir les eliminatòries d’ascens a 
3a Catalana que es disputaran 
els propers caps de setmana 
del 21-22 de Maig (anada) 
i 28-29 de Maig (tornada). 
El FC Masquefa tindrà com 
a rival el Vilassar de Mar, un 

equip molt sòlid. Es tracta de 
l’amateur B, doncs el primer 
equip juga a 1a Catalana. És 
un club amb 32 equips base. 
El partit d’anada es disputarà 
aquest Diumenge 22 de Maig 
al Mpal. de Masquefa a les 12 
del migdia.

El Montserrat, a un pas del 
títol i l’ascens a 2a Catalana

E l Montserrat és a un 
pas d’assolir l’ascens a 
2a Catalana. De mo-

ment, compta amb 4 punts 
d’avantatge sobre el Martorell 
B, en el grup 12è de tercera. 
Queden sis punts per dispu-
tar, i els igualadins poden ser 
matemàticament campions 
si guanyen a casa La Múnia, 
demà a les Comes, a les 6 de 
la tarda. Es tractaria de la fita 
més important assolida mai 

per la històrica entitat igua-
ladina, que fa molts pocs anys 
ni tan sols tenia un equip ju-
venil, i avui compta fins i tot 
amb un segon equip a Quarta 
Catalana. 
El Calaf també té opcions de 
colar-se a la promoció d’as-
cens, però no depèn d’ell ma-
teix. Cal guanyar a Castellví i 
esperar que punxin Sitges o 
Martorell B, per viure una úl-
tima jornada decisiva.

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



HOQUEI / IHCBLOCAT 

L ’Igualada HC es va pro-
clamar el passat cap de 
setmana campió d’Es-

panya juvenil, en derrotar el 
Vendrell a la final, disputada a 
Galícia. A semis, els igualadins 
es van desfer del Dominicos. 
La final no va ser fàcil per als 
igualadins. El Vendrell es va 
avançar en el marcador molt 
d’hora (minut 9). Roger Bars 
va aconseguir empatar amb 
un míssil marca de la casa 8 
minuts després. Però els ven-
drellencs hi van tornar. I quan 
només faltaven 3 minuts pel 
final del partit. Però el goleja-
dor, Méndez, va evitar la der-
rota amb un gol de murri des 
de darrera de la porteria, 30 
segons més tard. 
Va arribar la pròrroga… I amb 
gol d’or. Es va consumir tota la 
primera meitat del temps ex-
tra. Però en el minut 2 de la 
segona part va aparèixer Bars. 
El mateix jugador que poques 
hores abans de la final senten-
ciava : “L’aprofitarem!” quan 
se li preguntava per la segona 
oportunitat després d’haver 
caigut a la final del campionat 
de Catalunya. I el Roger, la va 
aprofitar!. Primer ho va pro-
var amb una FD (per 10 faltes 
d’equip)… la bola no va en-
trar però el mateix Bars va ca-
çar el rebot, va recuperar espai 
a una velocitat impossible, i li 
va enviar un ganxo a l’escaire 

El juvenil de l’IHC, 
campió d’Espanya

Activitat dels clubs de gimnàstica

esquerra de Zapater…
A partir d’aquell moment 
l’eufòria… els jugadors en 
una carrera boja per fusio-
nar-se en una abraçada màgi-
ca… amb un núvol de guants 
i guardes que volaven per la 
pista… l’IHC tornava a ser 
campió d’Espanya 12 anys 
després. Baliu, Raja i tot aquell 
equip mític ja tenen succes-
sors!!!. I l’IHC ja té un altre 
partit per afegir a la història 
de moments de llegenda… 
al costat de la copa guanyada 
moralment a Salt el 1961, de 
l’ascens a Cambrils de l’any 
83, de la primera lliga a Riazor 
del 1989, de la Copa d’Europa 
de Da Luz 1993, de Vercelli al 
98 o de les Comes al 99… ara 
s’hi afegeix aquesta a Monte 
Alto de la Corunya… per que 
el club són els èxits del primer 
equip però també les fites del 
planter. Enhorabona!
IHC 3 (1/1/1) Carles Ferrer, 
Roger Bars (2), Oriol Prat, 
Bern Gabriel i Jordi Méndez 
(1), equip inicial. Marc Cas-
tells, Carlos Sebastian, Alejan-
dro Jaime, Bernat Yeste i Ôscar 
Martínez.
VENDRELL 2 (1/1/0) Zapa-
ter, Casado, París, Navarrete i 
Mudarra, equip inicial. Català, 
Lecha, Güell, Prats, Ferrer.
GOLS: 0-1 Mudarra (m 9.29), 
1-1 Bars (m 17). SEGONA 
PART. 1-2 París (m 16.54), 2-2 
Méndez (m 17.22). PRÒRRO-
GA 2ª PART. Bars (m 2.01)
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Igualada Club Gimnàstic.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

D ivendres, dissabte i 
diumenge es va ce-
lebrar a la localitat 

madrilenya de Boadilla del 
monte, el XII Campionat 
d’Espanya de Gimnàstica Es-
tètica de grup, on l’Igualada 
Club Gimnàstic va estar re-
presentat pel seu equip júni-
or. Divendres van tenir lloc 
els entrenaments oficials amb 
presència de les jutgesses que 
puntuarien l’esdeveniment.
L’equip es va veure les cares 
amb equips de diferents co-
munitats autònomes, classi-
ficant-se el dissabte en sisena 
posició per a la final de diu-
menge. Després de dos minuts 
i mig de força i sincronització, 
l’equip aconseguia finalitzar 
en sisena posició a la final, mi-
llorant la seva execució vers 
dissabte i disputant una final 
d’allò més emocionant. Les 
encarregades de disputar tan 
gran competició van ser les 
gimnastes: Abril Cots, Anna 
i Cèlia Ais, Berta Pons, Diana 
Stösslein, Marta Alonso, Mire-
ia Jiménez i Judit Cervera. 
L’equip ha defensat al club 
durant tota la temporada en 
competicions nacionals i in-
ternacionals demostrant en 
cada una d’elles la seva vàlua.
Excepcional temporada de les 
gimnastes del club igualadí, de 
les quals les seves entrenado-
res Marta Trenado i  Maite Sà-
nchez, deien estar molt orgu-
lloses de la tasca de totes elles.
El CE Montbui, a Girona
Dissabte 14 de maig es va cele-
brar a Girona el trofeu temps 
de flors Geig, on van partici-
par les gimnastes prebenja-
mines del club CE Montbui 
Irene Elvira, Eira Caballé, Na-
talia Poch, Irene de la Rosa i 
Geila Macià. Van fer un gran 
exercicis al tapís amb una gran 
elegancia i els seus bon taran-
nà on van mostrar tot el seu 
treball amb molt bona actitud 
durant tota la competició, van 
aconseguir la 3ra posició del 
podi, molt satisfetes i conten-
tes per el resultat, amb les en-

trenadores Jéssica Rodríguez i 
Alba Delgado. 

Rítmica Capellades, als 
Campionats de Catalunya
El passat diumenge dia 8 a 
Reus, es va organitzar la Final 
del Campionat de Catalunya 
CCEE, on  va participar el 
Club Rítmica Capellades.
Victòria Font és va proclamar 
Campiona de Catalunya nivell 
Junior I i Jana Font sot cam-
piona de Catalunya Infantil I.
Les gimnastes Nayara Garcia 
cinquena a la categoria Benja-

mí I, Gara Luna novena Aleví 
I, Gemma Rodríguez decena 
Aleví I, Maria Archilla quar-
ta Infantil I, Laia Carrasco 
cinquena Aleví II empatada a 
punts amb la tercera finalista, 
Duna Monroy setena Infantil 
II i Gisela Juan cinquena Aleví 
III.
La próxima competició que 
participará el nostre Club, es 
el dissabte dia 28 a la Mar Be-
lla a Barcelona, on part de les 
nostres gimnastes participa-
ran a la 3 Fase i Final de Gim-
nasia Estètica de Grup.

CE Montbui.

Rítmica Capellades.LLOGUER
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

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

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



P er terres gallegues es 
va disputar la tercera 
prova del campionat 

estatal de ral·lis de terra amb 
la participació del pilot valle-
sà Eduard Forés copilotat per 
David Usón de Moto Club 
Igualada amb Mitsubishi Evo 
X.
El primer tram cronometrat 
del ral·li es va disputar el di-
vendres a la tarda i el dissab-
te es van disputar vuit trams, 

Podi de Forés i Usón 

Toni Bou i varis pilots anoiencs, 
protagonistes al Trial de Sigüenza

sent protagonista la climato-
logia amb força pluja que va 
posar en condicions difícils el 
trams.
Tot i això, Forés i Usón van 
aconseguir acabar el ral·li ga-
llec, en el tercer lloc de grup N 
i vuitens a la general absoluta, 
a la vegada que ja encapça-
len la Evo Cup. El proper ral.
li puntuable serà el del Bierzo 
el darrera cap de setmana de 
juny.  
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Domini de Toni Bou al trial de Sigüenza.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L a província de Guada-
lajara va ser l’escenari 
de la quarta prova pun-

tuable pel campionat estatal 
de trial a l’aire lliure. Tot i es-
tar encara no recuperat de la 
seva lesió el pilot pierenc Toni 
Bou amb la Honda ser el clar 
triomfador per davant del seu 
company d’equip Jaime Busto 
i d’Àdam Raga amb la TRS.
Una vegada acabat el trial Bou 
comentava: “Ha estat un trial 
complicat per a mi, perquè 
amb la lesió ens plantejàvem 
fins i tot no córrer aquí. L’evo-
lució ha estat bona i volia pro-
var-me. He forçat i ara caldrà 
recuperar el to per a la carrera 
d’Alemanya, però aquí ha anat 
bé. Estic content de com he pi-
lotat malgrat diverses fallades 

que he pogut arreglar en la se-
gona passada”.
Aquest trial de Sigüenza va 
comptar amb la participació 
de forces joves pilots anoiencs 
en varies categories. A TR2 el 
pilot odenenc Bernat Seuba 
(Beta Trueba) de Moto Club 
Igualada es classificà en la sise-

na posició. Pel que fa al pilots 
del Piera Scan tots amb motos 
Beta Trueba; Sergio Ribau fou 
tercer a la categoria Junior i a 
la categoria Cadet, segona po-
sició per Pol Mediñá, quarta 
per Carlos Brines, cinquena 
per Gerard Trueba i Carla Ca-
ballé novena.

La UECAnoia, en diferents curses
MUNTANYA / LA VEU

E l passat cap de setma-
na es va celebrar la 3a 
Marató de Montserrat 

i la 29a Cursa de l’Alba Gran 
Premi Inverse  a Collbató 
deixant dues curses vibrants, 
competides i emocionants 
fins a la línia de meta. 
Pel que fa als atletes UE-
CAnoia, cal destacar la cursa 
de Josep Sánchez el 3r lloc a 
la categoria màster i 72è de 
la general amb un temps de 
5h43’ a la marató. Es van fer 
dos podis més, en Bernat 
Planas 2n veterà i 8è general 
en 2h13’, Rosa Maria Nieto 
3a sènior i 6a a la general fe-
menina  en 2h58’. Van com-

pletar l’equip en Josep Piqué 
8è veterà  i 28è general en 
2h32’, en Miquel Majada 20è 
veterà i 50è general en 2h45’.

Doblet masculí i podí feme-
ní als dos cims de Querol
El diumenge es va celebrar la 
IV edició de la cursa de mun-
tanya els dos cims de Querol. 
Una cursa de 18 kilòmetres 
de distancia i un desnivell 
positiu de 800m.  
En Joan Rosich i en Gerard 
Gil, segon i tercer de la ge-
neral respectivament van 
completar el podi juntament 
amb Javier Pauit que va ser 
el guanyador amb un crono 
de 1h26’34”. El tercer dels 
nostres va ser en Josep Ma-

ria Calafell que va fer 9é de 
la general 7é a la categoria 
sènior i en David Gubern va 
finalitzar 15é de la general, 
11é de la categoria sènior. En 
l’apartat femení també vam 
estar al podi amb la 3a posi-
ció a la general de la Diana 
Carrasco que va fer 2a la ca-
tegoria sènior.

Podi per l’incombustible 
Lucia Caballero a Alella
La Lucia Caballero no es bai-
xa mai del podi, aquest cap 
de setmana va ser segona a la 
Taymory Xtrail series Alella. 
3h08’ es el que va trigar en 
recorre els 26,4 kilometres 
amb 1.491 metres positius.

MOTOR / JMV

A mb Paraguay, el 
Dakar visitarà el 29è 
país de la seva histo-

ria, el cinquè en el continent 
sud-americà, precisament serà 
la seva capital La Asunción la 
que doni la sortida el dia 2 de 
gener l’edició del 2017. Des-
prés el raid continuarà per 
Bolívia per acabar el dia 14 a 
Buenos Aires la capital argen-
tina.

L’Anoia tornarà amb 
força al Dakar 2017

Com ja és habitual el proper 
Dakar comptarà amb parti-
cipants anoiencs, i que una 
vegada es vagin confirmant 
anirem donant informació. La 
presentació estatal del recor-
regut del Dakar 2017 va tenir 
lloc a Barcelona i en la que hi 
foren presents els anoiencs de 
Moto Club Igualada, l’igua-
ladí Jordi Viladoms, director 
esportiu de KTM ral.lis, el co-
pilot de cotxes Àlex Haro i el 
de motos Armand Monleón.

Viladoms, Haro i Monleón, a la presentació del Dakar 2017.

MUNTANYA / LA VEU

E l passat de maig, alguns 
membres de la secció 
de curses de Muntanya 

de la UECANOIA-Interes-
port Pedraforca, van disputar 
a Noves de Segre la “Vertical 
Quiri”.  En categoria femenina 
s’estrenava la Marta Segura, 
aconseguint un bon resultat 
arribant 122a general i 8a en 
la categoria Sènior Femení. En 
categoria masculina, es varen 

Anoiencs a la Vertical Quiri

obtenir també uns fantàstics 
resultats, sent aquests en or-
dre d’arribada: Carlos Larios 
(18è general i 8é Sènior), Da-
vid Patiño (30è general i 13è 
Sènior), Marc Vives (que de-
butava amb el Club en aques-
ta dura modalitat, arribant el 
83è general i 12è Cadet), Da-
vid Núñez (107è general i 13è 
Veterà) i Emili Soler que tam-
bé debutava amb el Club en 
aquesta modalitat arribant el 
134è general i 5è Master.   



Jordi Matsuoka, bronze en Llargada al campionat d’Espanya 
universitari, i Ariadna Ramos guanya els Mac Outdoor als USA
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Jordi Y. Matsuoka, tercer.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L ’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Jordi 
Yoshinori Matsuoka, va 

assolir el Bronze en el salt de 
llargada, en el decurs de la 77a 
edició dels Campionats d’Es-
panya Universitaris en pista 
de Múrcia.                                                                                                                 
Jordi Yoshinori Matsuoka, at-
leta Promesa, era 3r i Bronze  
en el salt de llargada  masc. 
amb un millor intent de 7,26 
m..  competint amb la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona.
Francesc Adrià Bertran (Uni-
versitat Politècnica de Cata-
lunya) era 8è en Javelina, amb 
un millor llançament de  53,01 
m. i Jan Roca -UAB- era 7è. en 
la 1a s/f. dels 400 m. tanques 
amb 56”47, que no li donaren 
l’accés a la final.

Ariadna Ramos guanya els 
Mac Outdoor als USA
L’atleta vilanovina  del CAI 
Ariadna Ramos, va assolir 
una nova victòria en la prova 
del triple salt corresponent als 
Campionats de Conferència 
a l’aire lliure (Mid American 
Conference Outdoor Cham-
pionship) que s’han dut a ter-
me el passat cap de setmana 
a la ciutat de Toledo (Ohio - 
USA).
L’anoienca, que competia amb 

a l’aire lliure.

Les alevines del CAI, campi-
ones de Catalunya de relleus
Els equips Alevins femenins 
del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles de 3 x 600 i 4 x 60 
m. assoliren dissabte passat les 
medalles d’Or i Argent en les 
proves corresponents a la Jor-
nada Final del Campionat de 
Catalunya de Relleus de Pro-
moció de Tarragona. Hi parti-
ciparen 9 equips del CAI.
Va sobresortir l’actuació de 
l’equip Aleví femení de 3 x 600 
m., Campiones de Catalunya 
amb l’equip format per Carla 
Bisbal - Nuria Moix i Mar Buc-
haca, assolint amb 5’38”24 un 
nou Rècord de Catalunya de la 
prova. eA més, les Alevines de 
4 x 60 m. es proclamaren sots-
campiones de Catalunya  amb 

l’equip format per Nuria Moix 
- Carla Bisbal - Mar Buchaca 
i Alba López, amb 35”13 a la 
final i amb 35”02 en s/f.
Les Cadets de 4 x 300 m. eren  
6enes. amb 3’06”16, formant 
l’equip Berta López - Isabela 
Lago - Laia Moix i Laia Planas.
Les Cadets de 4 x 100 m. eren 
6enes. amb 52”54, amb l’equip 
format per Marina Abad - Sil-
via Hohnhaussen - Isabela 
Lago i Anna Cos, assolint un 
registre de 52”40 en s/f..
Els Cadets de 4 x 100 m. eren 
8ens. amb 51”28, amb l’equip 
format per  Eduard Guzmán - 
Franc Samaniego - Pol Roca i 
Aitor Caldito. Els Cadets de 4 
x 300 m. eren 4ts. de la final 
B amb 2’47”29, amb Franc Sa-
maniego - David Muñoz - Ge-
rard Farré i Aitor Caldito.
Els Alevins de 3 x 600 m. eren 
11ens. amb 5’53”93, amb 
l’equip format per Nil Cabe-
llo - Oriol Alonso i Quim Vila. 
Els alevins de 4 x 60 m. eren 
3ers. de la 1a s/f.  amb 36”56, 
amb l’equip format per Nil 
Cabello - Ian Queraltó - Marc 
Aguila i Joel Giménez, el que 
no els donava el passi a la final.
Les Benjamines de 4 x 60 m. 
eren 7enes. de la 2ª s/f. amb 
41”53, amb l’equip format per 
Laia Alonso - Martina Solà - 
Jana Planell i Martina Llorach, 
no accedint a la final. 

                                                                                                           

Ariadna Ramos, en el lloc més 
alt del podi

Les alevines del CAI, campiones.

la seva universitat d’Akron, 
va guanyar la prova del triple 
salt amb un millor intent de 
12,99 m., nou rècord de l’es-
tadi i assolint a més el premi 
a l’actuació més destacada 
de la competició. Va partici-

par també en el relleu de 4 x 
100 m., on foren 5enes. amb 
46”13. Ramos està becada per 
aquella universitat, en la que 
esta cursant estudis de perio-
disme, i on continua compe-
tint amb Akron  en les proves 

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 23 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



Més que esport, 
educació amb valors
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BÀSQUET / PAU CASTELLTORT

U n dels beneficis de 
l’esport en el jovent 
sempre ha estat la in-

troducció d’alguns valors; es-
portivitat, respecte, ètica...
Aquests valors són apreciables 
després en situacions quotidi-
anes on aquell qui ha practicat 
algun esport d’equip sol actu-
ar de manera més ètica que els 
qui no ho han fet.
El bàsquet no encapçalaria un 
suposat rànquing d’esportivi-
tat i/o valors, ja que esports 
com el rugbi estan a anys llum 
en aquests aspectes però dels 
esports més practicats en el 
nostre país sí que es conegut 
com un dels més respectuosos.
El Club Bàsquet Igualada ha 
anat un pas més enllà i ha cre-
at el seu propi codi ètic.
Partint del procediment i me-
todologia de Sports Ethic Seal 
(Segell de Garantia Ètica per 
Entitats Esportives dedicades 
a la Formació Infantil i Juve-
nil), una comissió formada 
per representants de la junta 
directiva, representants dels 
jugadors, dels entrenadors i 
dels pares, van ficar en marxa 
el procés de creació. 
A finals de la temporada pas-
sada, el codi s’acabava de 
perfeccionar. Des d’aquesta 
temporada el Club ha pogut 
gaudir d’un esplèndid codi 
ètic penjat íntegrament a la 
web. El codi pretén a un termi-
ni  no gaire llarg perfeccionar 
tot l’ambient que envolta l’es-
port i més concretament tot 
l’ambient que envolta el Club 
Bàsquet Igualada, per això, els 
articles que formen el codi no 
només van dirigits als espor-
tistes sinó que també n’hi ha 

dirigits a pares, entrenadors, 
àrbitres i junta directiva.
Un clar i alhora senzill exem-
ple de l’acció d’aquest codi 
ètic és que a diferència d’altres 
clubs, en tots els partits on el 
Club Bàsquet Igualada hi és 
present, els jugadors es donen 
les mans tan a l’inici com al fi-
nal del partit. Abans només es 
solia fer al final. A part de va-
lors, el codi ètic del Club tam-
bé promou hàbits saludables.
Projectes com aquest haurien 
d’agafar més importància ja 
que són el punt de partida per 
netejar l’esport d’espectacles 
innecessaris.

Fi de temporada 
pels equips base
La majoria dels equips base 
del club han donat per fina-
litzades les seves temporades 
aquest cap de setmana. Enca-
ra els queden unes setmanes 
més de competició a aquells 
equips els qual s’han classificat 
per anar a fases per conquerir 
el títol de la categoria o bé per 
materialitzar un ascens.
Estem parlant del mini A mas-
culí, el pre-infantil A masculí, 
el pre-infantil A femení, l’in-
fantil A femení i el cadet A 
masculí. 
També cal recordar que hi ha 
dos equips sèniors del Club 
que segueixen competint, el 
sènior femení que segueix as-
pirant a proclamar-se campió 
de primera catalana i el sènior 
B masculí el qual opta a acon-
seguir un ascens a primera ca-
talana. Esperem que hagi estat 
una gran temporada per a tots 
aquells qui ja l’hagin finalitza-
da i desitja’ls la millor sort als 
que encara no són de vacan-
ces.

MOTOR / LA VEU 

Jordi Sala, pilot del Moto Club 
Igualada està tenint una bona 
trajectòria aquesta nova tem-
porada dins el món de l’endu-
ro, pilot vingut del Motocròs i 
que ara ho aposta tot a l’endu-
ro. El passat cap de setmana va 
disputar els dos dies d’endu-
ro del campionat d’Espanya a 
Lalín (Pontevedra), dos dies 
de cursa realment durs amb 
molta pluja i un terreny molt 
complicat, en els que obtenia 
tot i els errors, caigudes i en-
trebancs,  una 7ª i 5ª posició 
respectivament, que el con-
tinuen situant a la 5ª posició 
estatal dins la categoria TN 
Junior.
Aquesta setmana s’ha despla-
çat a terres gregues, on el pro-

Jordi Sala, al Mundial d’Enduro a Grècia

per cap de setmana es disputa 
la tercera prova del mundial 
d’enduro a Grevená (Grècia), 
serà la seva segona prova del 
mundial d’enduro dins la ca-
tegoria Yout Enduro Wolrd 
Cup. A la prova anterior de 
Gouveia (Portugal), tot i l’ex-
trema duressa dels dos dies  de 
cursa amb molt i molt fang i 

molta pluja  i la seva primera 
participació en una prova del 
mundial, va aconseguir una 
meritória 7ª posició dins la 
seva categoria.
Agrair al suport d’aquesta 
nova temporada a, Moto Club 
Igualada, Cs grup, Castrol, WP 
Eric Augé- Ktm, Tuga Active 
Wear i Salma Competició.

FUTBOL SALA / LA VEU 

A mbient de gala el que 
presentava el pavelló 
Montaqua dissabte a 

la tarda, grades plenes de gom 
a gom d’aficionats locals i una 
vintena de seguidors visitants 
per presenciar el transcenden-
tal partit que enfrontava als 
montbuinecs, segons classifi-
cats de la lliga i que necessi-
taven 2 punts per ascendir de 
categoria, i els de Casserres, 
primers classificats que amb 
1 punt és proclamaven cam-
pions.
La jugada decisiva va arribar a 
falta de 40 segons per a la fi del 
partit. Un jugador surt ràpid a 
la contra i des de la banda fa 
un passada dins l’àrea amb 
la mala fortuna que toca un 
jugador local que introdueix 
la pilota a la seva pròpia por-
teria per fer pujar el 1-2 que 

El FSM perd la primera oportunitat

desbordava d’alegria la vinte-
na d’afeccionats que van estar 
animant-los al llarg del partit. 
Aquest gol va caure com una 
llosa sobre els jugadors de La 
Vinícola FS Montbui que van 
intentar fer l’empat amb por-
ter jugador, tot i el poc temps 
disposarien de dues bones 
ocasions per marcar però no 
va ser possible.
Alineació: Rubén, David Cano, 
Joel, Asensi(1), Oli –cinc ini-
cial- Toni, Javi, Rafa, Alberto, 

Paquito i David Marchal.
Al acabar el partit els de Cas-
serres van celebrar amb els 
seus aficionats el seu merescut 
títol de lliga i l’afició local va 
acomiadar als seus jugadors 
amb un merescut aplaudi-
ment per l’esforç realitzat. Els 
grocs és jugaran totes les seves 
aspiracions d’ascens en l’úl-
tima jornada, dissabte dia 28 
de maig a les 17:30h al pavelló 
Montaqua i rebran la visita de 
l’equip Futsal Cervelló. 

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



FUTSAL / GABRIEL DÍAZ (IESJM)

D esprés d’una gran 
temporada, en la que 
s’ha de destacar la 

implicació de tots per fer pos-
sible els grans resultats dels 
dos equips inscrits a la catego-
ria Juvenil, després de guanyar 
dissabte la final a quatre dels 
Jocs Escolars de l’Anoia, diu-
menge passat ens hem procla-
mat campions de la final terri-
torial de futbol sala per davant 
dels instituts que representa-
ven al Garraf, Bages i Alt Pene-
dès, al pavelló municipal d’es-
ports de Santpedor. A la final, 
l’IES Mercader (Anoia) derro-
tava l’Alt Penedès per 3-7. 
A les 10 del matí tenia lloc la 
primera semifinal, contra la 
comarca del Garraf, partit que 
va caldre remuntar després 
que en una contra s’avan-
cessin per 1-0. Joel Canales, 
el nostre porter, aconseguia 
mantenir-nos dins amb và-
ries parades a pocs metres de 
línia de gol, fins que, gràcies a 
l’empenta, intensitat i corat-
ge de tot l’equip, Joel Gon-
zalez aconseguia empatar, en 
una jugada desequilibrant, 
que obria un nou escenari de 
partit, amb més espais i més 
confiança per a nosaltres, que 

L’IES Mercader, campió 
de futbol sala juvenil del 
Bages-Anoia-Penedès

Adéu digne, però duríssim, de l’Aqua 
Igualada a l’OK Lliga femenina

hem sabut aprofitar fins al 
punt d’aconseguir un resultat 
final favorable de 2-4 que ens 
ha permès accedir a la final. 
Partit que hem decidit co-
mençar amb valentia i sortint 
a totes amb la premissa que les 
finals s’han de guanyar al pri-
mer quart. L’equip ha portat 
aquesta idea a l’excel·lència, 
exemplificant el millor atac, 
una magnífica defensa i un 
perfecte contraatac, sostin-
gut amb circulacions ràpides 
i mil·limètriques de pilota 
que han trobat la perfecció 
amb la increïble capacitat de 
desequilibri i finalització de 
Joel Gonzalez, que ha firmat 
un  hat-trick en els primers 
7 minuts de jocs, deixant en 
evidència que aquell era el seu 
partit, doncs, en la resta del 
partit ha assistit en tres ocasi-
ons a Roger Tomàs i també a 
Àlex Robles. El rival ha acon-
seguit fer-ne 3. Només aquests 
perquè novament, Canales, ha 
mostrat, amb aturades de mè-
rit, que és realment complicat 
superar-lo.  
També agrair als pares de la 
majoria dels jugadors que han 
estat  animant-nos i acompa-
nyant-nos. També al coordi-
nador Marc Farrés per la seva 
tasca tota la temporada.  
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HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

L ’Aqua Igualada anava 
ben mentalitzat a Giro-
na, sabent que ho do-

narien tot per guanyar els tres 
punts, ara quedava fer-ho re-
alitat. Aquesta era la part que 
depenia d’elles. L’altra, la que 
no depenia de les igualadines, 
es jugava a Sant Hipòlit, on el 
campió de lliga, el CP Voltre-
gà, jugava contra l’altre equip, 
el Cerdanyola, que també es 
jugava el seguir o no seguir a 
l’OKlliga. Les del Vallès havien 
de, com a mínim, empatar da-
vant del campió de lliga a casa 
seva... més de quaranta punts 
els separaven un de l’altre.
Els dos partits es jugaven a 
la mateixa hora en jornada 
unificada, a les 20:00 h. co-
mençava el tot o res. El de les 
igualadines començava molt 
malament. El Girona, entre-
nat pel Ramon Benito, s’avan-
çava en la primera acció d’atac 
gràcies a un gol de la Carla Gri 
(1-0). Però les noies de Jacob 
Compte i Marta Soler van se-
guir jugant amb seguretat i pa-
ciència. Uns minuts més tard, 
el Cerdanyola marcava a Sant 
Hipòlit (0-1). Tots els resultats 
eren negatius, l’AQUA Iguala-
da perdia i el Cerdanyola CH 
estava guanyant al campió de 
lliga a casa seva.
Però poc després, les campio-
nes empataven el partit (1-1). 
Les igualadines jugaven bé i a 
sis minuts del descans la Meri 
Martínez marcava el gol de 
l’empat i el de l’esperança (1-
1). Mentrestant a Sant Hipò-
lit, el CP Voltregà també feia la 
seva feina i capgirava el mar-
cador amb un gol de la Natas-
ha Lee (2-1). L’esperança igua-

ladina creixia per moments. 
Les lesionades Sofia Ramírez i 
Clara Ferrer, ambdues amb el 
peroné trencat, esperonaven a 
les de l’Anoia.
A la represa, el partit de Gi-
rona guanyava en intensitat 
i a Sant Hipòlit empatava el 
Cerdanyola amb un gol de la 
Maria Igualada (2-2). Que-
daven encara més de quinze 
minuts en ambdós partits. El 
Voltregà havia de marcar un 
gol i les igualadines també per 
seguir a l’OKlliga. A Girona, 
la Raquel Bernadas marcava 
el gol que posava per davant a 
l’AQUA Igualada (1-2). Que-
daven quinze minuts. El Vol-
tregà havia de marcar un gol 
per desfer l’empat contra el 
Cerdanyola.
L’app de la Federació Espa-
nyola de Patinatge amb el se-
guiment en directe dels par-
tits -via acta electrònica- treia 
fum als mòbils.
A vuit minuts pel final, la Lau-
ra Salvador marcava el gol 
de la tranquil·litat per a les 
igualadines (1-3). Faltava el 
gol del campió... Però el gol 
no va arribar mai, els partits 
s’acabaven i el resultat de Sant 
Hipòlit no va ser favorable a 
les igualadines. Les campiones 
empataven a casa per segona 
vegada en tota la lliga i donava 
la permanència al Cerdanyola 
CH que va fer el seu partit i en 
va sortir victoriós.
Així doncs, l’AQUA Igualada 
jugarà la propera temporada 
a la Nacional Catalana i deixa, 
per primera vegada, l’elit de 
l’hoquei patins femení just a la 
temporada que celebra els 25 
anys de la seva creació a Igua-
lada; i essent per trajectòria, 
probablement, el millor refe-

rent sènior femení d’Igualada 
i de la comarca de l’Anoia.
També descendeixen el Gi-
rona CH i el Santa Maria del 
Pilar, de Madrid. D’altra ban-
da, ascendeixen a l’OKlliga el 
Sant Cugat (que va descendir 
la temporada passada), el Vi-
la-Sana i un equip encara per 
concretar, d’una altra federa-
ció autonòmica de patinatge. 
El club agraeix les mostres de 
suport que ha rebut del món 
de l’hoquei, i afrontarà aques-
ta etapa amb treball, humilitat 
i esportivitat, donant molta 
importància a la seva base, 
que està creixent notablement.
Citylift Girona CH (1+0)
Virginia Díaz -P-, Paula Bar-
ranco, Ariadna Campistol, 
Carla Gri (1) i Maria Cravero. 
També Laura Viella i Ainoa 
Pastor -P-. Entrenador: Ra-
mon Benito
AQUA Igualada FHCP (1+2)
Mònica Ferrer -P-, Elba Gar-
reta , Laura Salvador (1), Ra-
quel Bernadas (1) i Meri Mar-
tínez (1). També Laura Torres, 
Ivonne Copoví i Laia Navar-
rete -P-. Entrenadors: Jacob 
Compte i Marta Soler

   PT. pj. g e p gf gc
1. Voltregà  68  26  22  2  2  120  38
2. Manlleu  61  26  19  4  3  88  41
3. Hostelcur Gijón  58  26  18  4  4  111  55
4. Palau Plegamans  58  26  18  4  4  74  37
5. Vilanova  39  26  11  6  9  100  86
6. Las Rozas  38  26  10  8  8  46  51
7. Medic.Mataró  37  26  12  1  13  57  73
8. Sferic Terrassa  36  26  11  3  12  71  64
9. Alcorcón  33  26  10  3  13  49  52
10. Cerdanyola 27  26  8  3  15  46  61
11. Bigues i Riells  27  26  8  3  15  49  73
12. Igualada  26  26  8  2  16  66  88
13. Citylift Girona  13  26  3  4  19  45  95
14. Sta Maria Pilar  1  26  0  1  25  25  133

Hoquei OK Lliga Fem.
Jornada 26 i última
Citylift Girona CH - AQUA Igualada  1-3
Medicare Mataró - Sferic Terrassa  3-4
Generali Palau Pl. - Hostelcur Gijón  3-1
CP Vilanova - CHP Bigues i Riells  12-9
CP Las Rozas - CP Alcorcón Best  1-0
CP Voltregà - Maheco Cerdanyola  2-2
CP Manlleu - Santa Maria del Pilar  10-2

Les juvenils del CAI, 
sotscampiones de Catalunya
ATLETISME / IGNASI COSTA

L es rellevistes de l’equip  
Juvenil femení de 4 x 
400 m. del C.A. Iguala-

da es van proclamar diumenge 
sotscampiones de Catalunya 
de Relleus -alhora 1r Memo-
rial Pere Suñé- amb un nou 
Rècord d’Igualada a les pistes 
de l’Hospitalet Nord. 
Les Juvenils del CAI, assolien 

l’Argent amb el conjunt  for-
mat per Mar Belenguer - Berta 
Castells - Paula Blasco i Naima 
Ait Alibou, amb un registre de 
4’07”21, nou Rècord d’Igua-
lada absolut de la prova, mi-
llorant els 4’07”47 assolits per 
Marta Llagostera - Mar Belen-
guer - Paula Blasco i Naima 
Ait Alibou el passat 24 d’abril 
al Serrahima barceloní.
                                                                                                                                   



PÀDEL / LA VEU 

A la Lliga PàdelCat de 
3a masculina, davant 
Ca’n Amat, l’equip 

Subaru de 3a va caure 1-2 a 
casa. Andy Franco/J.M. Pino 
de nou infal·libles van domi-
nar amb autoritat 6-0, 6-4 a 
Miguel i Raul Matas. Però les 
coses es van torçar amb les 
derrotes de Marc Rabelll/Marc 
Bausili per un ajustat 3-6, 5-7 
davant Francesc Pascual/Ivan 
Andrés i de Jordi Pallarès/

Doble derrota dels 
equips Subaru de pàdel

Dotzena edició de
la Trobada de l’AVI

Marc Sanfeliu per 1-6, 3-6 
amb Joan Aguilera/J. Linares.
Les noies Suabru també per-
den 1-2 davant el CNI. Encar-
na Valdés/Trini Pacheco van 
perdre en un renyit partit da-
vant Pilar Iglesias/Anabel Cri-
ado, Encarna Delgado/Sílvia 
Farrés van igualar a 1 gràcies 
a un doble 6-1 davant Vicky/
Anna Casas. Finalment el de-
cisiu derrota molt ajustada 
de Eva Jose/Joana Calvet 6-7, 
2-6 davant Claudia Iribarren/
Verònica Saucedo.
  

ESPORTS  |  53
LA VEU
Divendres, 20 de maig de 2016

Tres medalles 
del Taekwondo Gui 
al Trofeu Promoció 
Júnior Catalunya

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

È xit rotund en la dotze-
na trobada del veterans 
futbolistes d’Igualada, 

ni el temps insegur va impedir 
que com cada any, s’aplegues-
in els jugadors, mullers, sim-
patitzants i amics, que des de 
la seva fundació han confor-
mat aquesta gran família i mai 
han faltat a la cita, chapeau!.  
Com podeu imaginar, el grau 
de satisfacció va ser màxim, 
poder compartir experiències 
entre les diferents generacions 
i el retrobament de vells amics 
per tornar a rememorar les 
“batalletes” viscudes i seguir 
amb entusiasme la marxa del 
actual equip.
El lloc escollit enguany per 

l’Agrupació va ser el Refugi de 
Copons, punt de sortida per 
als més matiners i valents que 
enfilaren camins i senders del 
nostre fascinant entorn.  Fixa-
ren el rumb cap al Pí del Quí-
ldu i de tornada per el preciós 
Gorg del Nafre.  Feta la gana, 
s’aixoplugaren dins del Refugi 
un centenar de persones, quit-
xalla inclosa, i varen gaudir 
d’una magnífica hospitalitat i 
una fideuada per llepar-se els 
dits!
No cal dir que l’agrupació té 
una salut de ferro i és un goig, 
que any rere any, es poden 
retrobar per al gaudi de tot-
hom.  Mereix menció, totes les 
mullers de l’agrupació, ja que 
sense vosaltres, això no seria 
possible... Gràcies!

El passat 15 maig, el Polies-
portiu de la Mar Bella de 
Barcelona va acollir el  Tro-
feu Promoció Junior Cata-
lunya de tae-kwondo, amb 
tres competidors presentats 
per  Taekwondo Gui. 
Tots tres van pujar al pòdium. 
Georgina Pallares amb Plata, 
realitzant una gran final, que 
va demostrar el gran nivell 
que hi ha a Catalunya, Judith 
Gutierrez Ochoa  Bronze i Jie 
Chen també Bronze, demos-
trant saber competir, agraïnt 
la tasca del coach José Manuel 
Tejena. 

DUATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 15 
de Maig es va diputar 
a Lleida el segon duat-

ló de carretera magnificament 
organitzat pel gimnàs Sicoris-
Club.
El format d’aquest duatló era 
una mica diferent al d’un du-
atló “normal” pel que fa a les 
distàncies ja que inicialment 
hi havia 5km de cursa a peu, 
seguit de 45km de bici de car-

Albert Torres, 1er veterà 
a la Duatló de Lleida

retera i finalment 400m de 
cursa a peu donant una volta 
a l’estadi atlétic. 
Albert Torres BEST/PALLA-
RES BICIS va pendre-hi part 
amb ganes sobretot de millo-
rar en els trams de cursa peu 
i ja preparant els triatlons que 
s’acosten. 
Torres va quedar quart abso-
lut pero primer de veterans, 
amb un regust de victoria per 
les bones sensacions.

TRIATLÓ / LA VEU 

A ssumpta Castelltort 
campiona d’aquatló i 
subcampiona de tri-

atló sprint i Marta Marimon 
tercera en aquatló en els seus 
respectius grups d’edat
El passat cap de setmana es 
van disputar a la localitat d’Á-
guilas (Múrcia) els Campio-
nats d’Espanya de triatló en 
distància esprint i d’aquatló, 
on el CERRR Igualada hi va 
ser present amb tres dels seus 
triatletes; Oriol Marimon, 
Assumpta Castelltort i Marta 
Marimon.
El dissabte va ser lloc per la 
competició de triatló en dis-
tància sprint (750 metres de 
natació, 21 km de ciclisme i 

Podis del CERRR als campionats 
d’Espanya de triatló i aquatló

5 km de carrera a peu) pro-
va marcada per el fort vent 
que va dificultar els sectors 
de ciclisme i sobretot de na-
tació. En la prova de grups 
d’edat Assumpta Castelltort 
aconseguia proclamar-se sub-
campiona d’Espanya del seu 
grup d’edat. A continuació va 
tindre lloc la competició en 
categoria elit, on Oriol Mari-

mon aconseguia la 74a posició 
competint contra els millors 
triatletes estatals, en una prova 
on David Castro es proclama-
va campió d’Espanya.
El diumenge va tenir lloc la 
prova d’aquatló, que consis-
tia en 1 km de natació al mar 
i amb 5 km de cursa a peu, on 
el CERRR Igualada va acon-
seguir uns grans resultats; As-
sumpta Castelltort es procla-
mava campiona d’Espanya del 
seu grup d’edat i Marta Mari-
mon pujava al tercer graó del 
podi del grup d’edat de 25-29. 
Finalment va ser el torn per la 
competició elit on Oriol Ma-
rimon aconseguia una bona 
43a posició en una prova no-
vament guanyada per David 
Castro.

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

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

classes de 
REPÀS

25€/mes
primària-ESO-batxillerat

totes les assignatures
vine i aprovaràs

AULA42
626082108



VOLEIBOL /IVC

E ls resultats de la jorna-
da han esta molt alea-
toris. Comencem per al 

Sènior Masculí Jorba Sola que 
va rebre una derrota a domici-
li amb tanteig de ( 16-25 / 22-
25 / 21-25 ) , en un partit on 
segueix  la tonica habitual de 
relaxacio, tot i aixo es mante-
nen a la 3a posicio. 
Pel que fa al Senior Feme-
ni Allain Afflelou vs Panters 
Grogues, tambe van seguir el 
camí del Masculí amb  derrota 
a domicili amb parcials (17-25 
/ 12-25 / 28-30 ), tot i el tan-
teig va haver molt moments 
de bon joc, però la dinàmica 
poc constant va fer patir molts 
errors no forçats, no va ser 
fins el emocionant 3r set que 
es va  veure el nivell habitual 
del equip.
En el Sènior Femení B Alain 
Afflelou en la visita a Mataró, 
van poder arribara disputar el 
tie on van tornar a caure, no 
disposem del tanteig, tot i això 
va ser un partit lluitat i bones 
sensacions, els veterans del 
Xp van derrotar a les comes 
als Titanes de Sant Adrià, un 
partit on el Xp es va confiar 
en excés, perdent el primer set 
i reconduint la situació, amb 
molts alts i baixos, arribaren  
això sí al tie amb molta confi-
ança per emportar-se el matx, 
tanteig de (21-25 / 25-14 /20-
25 / 25-22 / 15-10 ) segueixen 
a la 2a posició.
Pel que fa a la base esperant 
que l’infantil jugui les fases 
finals, els altres van lluitant i 
aprenent. El Juvenil Femení A 
Alain Afflelou va rebre a casa 
el líder el Valls Andorra, on es 
preveia un partit dur i d’al-
ta intensitat i així va ser, van 
sortir amb ganes i motivades 
i petits detalls van fer que de 
no emportar-se el primer set, 
que vas ser la clau del partit, 
el segon aguantat fins al final 
quan van fer uns punts apro-

Cara i creu en els resultats 
de l’Igualada Vòlei Club

fitant unes bones sacades i 
atacs, el tercer amb un lloc 
seriós i poques errades, en els 
últims punts no s’ha cregut 
en la remuntada i hem cedit, 
bé però sempre amb una gran 
sensació per part de les noies 
del Juvenil el futur del Ivc, el 
tanteig ha estat de 25-27 / 21-
25 / 25-21 / 18-25.
Per una altra banda victòria 
contundent a domicili del 
Viladecans VC del Juvenil Fe-
mani B Alain Afflelou, tot i 
ser superiors i guanyar amb 
solvència, en alguns moments 
del partit, l’excés de confiança 
han et errors no forçats anant 
igualades als inicis dels sets, 
parcials de 15-25 / 14/25 / 18-
25. Pel que fa al Cadet Masc en 
la visita a C.E. Eduvolei Atme-
lla, van perdre per un tanteig 
de ( 25-16 / 25-19 / 25-21), tot 
i jugar amb el líder, cada set-
mana es veu l’evolució de un 
equip, que sols li va faltar ju-
gar la primera volta, joc seri-
ós i amb bones construccions 
d’atac, on els errors no forçats 
que són menys, sempre fan 
que anem a remolc en els sets.
Pel que fa als Alevins Mixt, 
sols ens queda felicitar-los 
havent quedat segons en la 
fase territorial dels Jocs Es-
colars, després de guanyar el 
Vilanova i la Geltrú per 2-0. 
Es presentaren a la final con-
tra l’equip més potent de la 
zona, l’Estadella Verd. El 1r set 
sols va tenir un color, el verd 
de l’Estadella, gràcies als er-
rors dels igualadins; en el 2n 
semblava que la tònica seria 
la mateixa, però l’equip de Ri-
card Jorba, va reaccionar amb 
un joc brillant i resolutiu. Al 
3r set definitiu el Estadella va 
veure perillar el partit i també 
va reaccionar arribant a final 
de set molt emocionat, que 
hagués pogut caure cap les 
dues bandes, però no va poder 
ser. En la entrega de premis es 
va premiar l’IVC com l’equip 
amb més valors.
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HOQUEI LÍNIA / IHL

Prebenjamins:
Tsunamis 0-HL Igua-
lada 17.

Els igualadins han realitzat un 
bon partit i sobretot efectiu 
donat el resultat de 0-17. Dins 
de pista els jugadors s’han sen-
tit molt col·locats ens els seus 
llocs i disposats a donar-ho 
tot per poder guanyar aquest 
matx. Destacable és el fet que 
tots els jugadors han marcat 
gols. Els Tsunamis han lluitat 
fins al final però en aquest cas 
l’Igualada ha estat molt supe-
rior.
Porter: Yeray Lorenzo. Ju-
gadors: Toni Bandé (3), Ot 
Sánchez (7), Iker Jiménez (4), 
Adrià Búrria (2), Biel Guerre-
ro (1)

Alevins:
Tsunamis 4 - HL Igualada 2.
Excel·lent primera part 
d’ambdós equips a la pista 
barcelonina, amb excepcio-
nals aturades del porter igua-
ladí, qui va tenir molta feina 
a la porteria davant els bons 
atacs de l’equip local. Malgrat 
això, els esforços de l’Hoquei 
Línia Igualada es van veure 
minvats per l’efectivitat del 
rival i el defalliment dels es-

portistes anoiencs a la segona 
part. 
Porters: Unai Gràcia i Martí 
Sabaté. Jugadors: Àlex Cano, 
Ian López, Biel Segura, Erik 
Lorenzo (1), Lluís Torras, Àlex 
Sánchez, Sergi Gelabert, Julián 
Carrasco (1).

Prebenjamins:
HL Igualada 3-Uroloki AE St. 
Andreu 5.
A la primera part els iguala-
dins no s’han trobat en el seu 
millor joc, donant l’aparença 
de desconcert i absents del 
partit. Però a la segona i la ter-
cera parts s’han sabut ubicar 
molt més a pista, han retro-
bat el joc, i han defensat molt 
millor la porteria, començant 
a produir jugades d’atac amb 
un hat trick de l’Iker. Llàstima 
però no haver pogut acabar de 
remuntar quedant el resultat 
final de 3-5.

Cròniques dels equips de 
l’Hoquei Línia Igualada

Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Toni Bandé, Ot Sánchez, 
Iker Jiménez (3), Adrià Búrria, 
Biel Guerrero.

Alevins:
HL Igualada 0-Uroloki AE St. 
Andreu 8.
Neutralitzats davant un bon 
equip forani, l’equip anoienc 
va veure encaixar 8 gols dels 
barcelonins a la seva porteria. 
Excel.lents intervencions del 
porter de l’Uroloki, qui no 
permetia que el puck traves-
sés la seva porteria, juntament 
amb un extraordinari 99, por-
taren el resultat final de 0 a 8 
al marcador de la pista de baix 
de les Comes .
Porter: Martí Sabaté, Julián 
Carrasco. Jugadors: Roger 
Ferrer, Àlex Cano, Ian López, 
Biel Segura, Erik Lorenzo, Llu-
ís Torras, Àlex Sánchez, Sergi 
Gelabert.

El primer equip de l’Esquaix Igualada 
jugarà els play-off de la 1a Categoria

ESQUAIX / DAVID JAUME

E l primer equip és clas-
sifica per jugar els play-
off al títol desprès de 

quedar tercer en la fase regu-
lar. Malgrat tot, derrota davant 
el Tenis Sabadell per 2-1. Joel 
Jaume va perdre el seu com-
promís davant Santi Grau per 
6-11, 4-11, 8-11. Bernat Jaume 
tampoc va poder sumar caient 
davant l’actual campió de Ca-
talunya 13-15, 11-9, 11-13, 11-
4, 11-13. Finalment Xavi Blas-
co va donar el punt guanyant 
3-1 a Marc Bieto.
Resta doncs solament el play-
off per decidir els campions 
respectius en les 4 categories a 
celebrar a falta de confirmació 
oficial al Tipi de Sta. Cristina 
d’Aro.
L’equip Radio Sala-PLAST-
NET esta fent un notable final 
de campanya a 2a categoria. 
L’equip es va desplaçar al CN 
St. Andreu i va esgarrapar 2 

punts molt valuosos en la pe-
núltima jornada de la lliga re-
gular de 2a categoria catalana.
Joan Llorach va cedir davant 
el prometedor júnior Cristian 
Romero per 2-11, 7-11, 8-11. 
Lluís Fernández va igualar el 
matx desprès de guanyar de 
forma convincent Cristian 
Paul per 5-11, 11-8, 11-8, 11-
5. De nou el Sant Andreu es 
va posar al davant gràcies a 
Cristian Trujillo qui va gua-
nyar Rafa Sánchez per 5-11, 
6-11, 7-11. Finalment Toni 
Jiménez va deixar el partit en 
taules gràcies a la seva victòria 
davant Johnattan Paul 11-4, 
11-6, 11-7.
A falta encara d’alguns resul-
tats, no sabem si l’equip de 3a 
es classificarà pels play-off per 
pujar a 2a. De moment l’equip 
Radio Sala-PLASTNET ocupa 
la 3a posició. En la última jor-
nada derrota a casa 1-3 davant 
els del Vallés.
Les coses no van començar 

gaire be ja que Dani Saragos-
sà va caure en un renyidíssim 
partit de 3-2 davant Xavi Hita 
desprès d’anar guanyant 2-0. 
Carles Sánchez va empatar el 
partit desprès de guanyar tam-
bé per 3-2, 11-6 el cinquè da-
vant Jordi Gómez. El SAF van 
decantar el partit guanyant el 
dos punt següents, Sergio Ri-
vero caient per un ajustat 3-1, 
9-11 el quart amb Jesús Cas-
tan i Javi Fajardo caient 3-0 
amb Emili Burguès.
Una bona colla del club, va es-
tar present al Ciutat Diagonal 
jugant el campionat de Cata-
lunya sub 13 i sub 17.
De tots ells, el més destacat va 
ser la joveníssima Montse Fa-
jardo que va ser subcampiona 
a la categoria S13 femení i 8a 
en mixta. També molt bon re-
sultat del Nil Aguilera que fou 
quart i Jordi Colom va ser 14è, 
tots dos a sub 13. A sub 17, 
Javi Fajardo acabà en 7è lloc i 
el Bernat Gil va ser 10è.



Avui provem un Toyota RAV4 hybrid 

La vida és més fàcil amb un híbrid
Fins i tot amb dos motors, conduir un híbrid no té res de complex.

El doble de potència, el doble de diversió
Els nostres models híbrids compten amb dos motors: un de gasolina i un altre elèctric. 
Aquests motors funcionen junts oferir més potència i parell de resposta, com i quan ho 
necessitis. I en cas que et calgui més rendiment, només cal prémer el botó Power i gaudir 
de la conducció.

Potència intel.ligent en qualsevol trajecte
Pujada: Tots dos motors impulsen a vehicle per aconseguir un màxim rendiment.
Desacceleració i frenada: El sistema recicla l’energia cinètica per carregar la bateria.
Avançament: Tots dos motors impulsen a vehicle per aconseguir un màxim rendiment.
Parada: Tots dos motors s’apaguen automàticament per no perdre energia al ralentí.

Un estalvi de combustible que salta a la vista
No és cap secret que en conduir per ciutat amb la majoria de vehicles el cost de la gasoli-
na puja. Però els híbrids no es comporten com la majoria. Per començar, reciclen l’energia 
i tenen dos motors -un de gasolina i un elèctric-, una combinació perfecta que ofereix 
unes xifres impressionants, com els tot just 3,1 litres de gasolina consumida als 100 km 
(amb el llançament del nou Prius a 2016).
Sens dubte, un resultat excel.lent, que pot reduir-se encara més en conduir en mode Eco. 
Per descomptat, si vols anul.lar la xifra del tot, només cal seleccionar el mode elèctric i no 
trepitjar massa el pedal, i no gastaràs ni una gota de gasolina en accelerar fins a 50 km / h.

Una sensació de tranquil.litat
Si selecciones el mode elèctric EV dels nostres híbrids, notaràs una cosa molt especial: 
que no notes res! El silenci i la total tranquil.litat del motor és una cosa que cal provar per 
creure. A més, la manera de conducció EV genera zero emissions i ofereix una marxa ex-
cepcionalment suau. De fet, es tracta d’un lloc molt tranquil.

Emissions substancialment reduïdes
L’aliança perfecta d’un motor elèctric i un motor de gasolina suposa que els híbrids eme-
tin a partir de només 73 g de CO2 per km (amb el llançament del nou Prius a 2016), una 
xifra sorprenentment baixa per a un vehicle familiar. De fet, en conduir en manera elèc-
trica EV, es pot anar de 0 a 50 km / h sense generar emissions de cap tipus; trobaries més 
CO2 en un globus usat.

 

En la variant híbrida del pioner dels SUV es pot triar entre tres programes “Eco”, “EV” i “Sport”

Si pensaves que el Toyota RAV4 hybrid seria un 4x4 com els altres, 
estàs equivocat. El seu sistema de tracció total és tan innovador com 
el propi concepte del RAV4 original amb vint anys d’història. És un 

Toyota, és híbrid i és 4x4 ... Què més es pot demanar?

Dóna una resposta perfecta
Es diu E-Four i no és com qualsevol altre sistema de tracció 4x4. En un vehicle tradicional 
de tracció total, el moviment cap a les rodes del darrere es transmet mitjançant l’anomenat 
arbre de transmissió. És un tub metàl.lic que va des del motor (situat en gairebé tots els 
cotxes davant) fins a l’eix del darrere. A aquesta mecànica tradicional s’afegeix una inno-
vació: una caixa de transferència, que uneix el motor amb aquest arbre de transmissió, i 
tots els elements mecànics necessaris per a realitzar aquesta ‘connexió física’ entre els 
dos eixos.
Posem un exemple molt senzill d’entendre: És com si per preparar el suc de taronja cada 
matí, haguessis de moure amb una mà una maneta perquè transmetés el gir a l’espreme-
dora. ¿No és més lògic tenir un motor elèctric al seu interior que ho faci girar just quan 
estrenys la taronja? Amb aquesta senzilla lògica s’ha creat el sistema de tracció del nou 
RAV4 hybrid.

 

Els tres acabats de la gamma RAV4 hybrid: Advance, Feel! i Executive, inclouen una àmplia 
dotació de sèrie

Aconsegueix un major adherència
La tracció 4x4 Correu Four de l’RAV4 hybrid s’aprofita de la forma més intel.ligent la tec-
nologia híbrida de Toyota, amb un resultat innovador, que millora les prestacions d’un 
sistema de tracció total tradicional en tots els aspectes. I com ho fa? La solució és senzilla 
i forma part del propi sistema híbrid: un segon motor elèctric a la part posterior, que ser-
veix per moure exclusivament les rodes del darrere, quan és necessària major capacitat 
de tracció. Això es tradueix en major adherència.
Una solució tan enginyosa com eficaç, ja que s’aconsegueix reduir pes i el nombre d’ele-
ments mecànics en moviment.

Ofereix una reacció immediata
Quant els sensors situats en cada roda detecten una mínima pèrdua d’adherència en l’eix 
davanter, es transmet l’ordre perquè les rodes del darrere comencin a moure. En no ser 
un element mecànic el que porta aquest moviment, sinó un corrent elèctric, la reacció és 
immediata. S’elimina el pes de tots els elements mecànics i s’aconsegueix un consum més 
reduït que en un 4x4 tradicional.
Però a més hi ha un altre avantatge afegit ja que els 68 CV   del motor elèctric que mou 
les rodes del darrere del Toyota RAV hybrid, en combinació amb la resta del seu sistema 
híbrid, permet disposar d’una capacitat de remolc de res menys que 1.650 quilograms. 
Una de les més altes aconseguides per un vehicle híbrid i de vital importància en un 4x4. 
Avantatge que la valoren especialment tots aquells que viatgen amb caravana, vaixell o 
qualsevol altre element que exigeixi transportar un remolc.

 
Aquest innovador sistema de tracció té dues opcions: davantera (2WD) i total (AWD). A 
l’hora d’equipar també hi ha diferents opcions, que passen des de la bàsica Advance, la 
normal Feel !, fins a la més completa i luxosa Executive.
Però escullis la que escullis, de sèrie et trobaràs amb acabats que inclouen fars LED, cli-
matitzador bizona, càmera de visió posterior cruise control, sistema multimèdia Toyota 
Touch 2, equip de so de 6 altaveus ... i moltes més opcions que augmenten fins al sistema 
de navegació GO, que inclou l’opció Executive.
Aquesta esperada versió de RAV4 s’impulsa amb un nou sistema Full Hybrid de 197 CV, 
amb un motor de gasolina d’2.5 VVT-i de 152 CV i un altre elèctric de 105 kW (que equiva-
len a 143 CV). Gràcies a aquestes característiques d’enginyeria, pot accelerar de 0 a 100 
km / h en tot just 8,3 segons. Altres dada important és que consumeix tan sols 4,9 litres 
cada 100 quilòmetres, emetent CO2desde 115g / km.

Què significa híbrid?
Estalvi de combustible, reducció d’emissions, generació de la seva pròpia ener-
gia reciclada ... Quan una tecnologia com la híbrida et dóna tant més, es podria 
pensar que és complicat tenir un híbrid. En absolut. De fet, els nostres híbrids han 
estat dissenyats per fer la vida més fàcil ...

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •
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Celebracions a dojo als Jocs Escolars  
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El cap de setmana passat, 
als Jocs Esportius Esco-
lars de l’Anoia, va servir 

per  celebrar l’acte de cloen-
da del Campionat Poliespor-
tiu Aleví. La festa va comptar 
amb una gimcana pel Parc de 
Puigcornet. Els 28 equips de 
la categoria van completar el 
mapa que comptava amb 24 
activitats per a tots els gustos. 
Els més hàbils van poder gau-
dir amb el circuit d’agilitat o 
els tocs de raqueta i els més 
creatius van ser l’enveja al 
‘pinta’t la cara’. Totes les clas-
sificacions i fotos a:  http://bit.
ly/1OxzHZ8 
Durant l’acte de cloenda es 
van fer entrega dels premis, 
segons la classificació obtin-
guda durant tot el Campionat 
Poliesportiu i es va dedicar 
una menció especial als mi-
llors classificats del programa 
‘Valors en Joc. També es van 
lliurar els premis als guanya-
dors del Concurs Cultural-Es-
portiu que van estar exposats 
durant tota la jornada.
El mateix dissabte, les Finals 
Comarcals de Futbol Sala van 
fer bullir l’ambient al Com-
plex Esportiu de Les Comes. 
En categoria alevina el gua-
nyador va ser l’Acadèmia 
Igualada, en categoria infan-
til el Pere Vives, en categoria 
cadet l’UE Tous i en catego-
ria juvenil el Joan Mercader. 
Tots els resultats a: http://
bit.ly/1sdBY6M Les fotos a: 
http://bit.ly/1smedcT 
Durant aquest cap de setmana 
també s’han celebrat totes les 
Finals Territorials en diferents 
municipis del país. L’equip de 
l’Igualada VC va quedar segon 
en vòlei categoria aleví feme-
ní. El Mestral va quedar segon 
en categoria aleví masculí de 
futbol 7. L’Acadèmia Iguala-
da i el Pere Vives van quedar 
tercers en la categoria aleví 
i infantils successivament. I 
el Joan Mercader va quedar 
campió de futbol sala en ca-
tegoria juvenil masculí. Tots 
els resultats els podeu veu-
re a: http://bit.ly/1TkAPF0 
i totes les fotos a: http://bit.
ly/1Yt9Y9P 
Consulta tota la informació 
de les competicions i l’agenda 
a www.ceanoia.cat. 

   j g e p gf  gc PT
1 E VALLÈS 6 FS  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 MARQUÈS POB.  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 E. VALLÈS 6 FS              10
JOAN MARAGALL  12 CFS PIERA                    4
ESCOLÀPIES A  4 C CLARAMUNT      12

   j g e p gf  gc PT
1 ESCOLA PIA A  14 11 1 2 88 35 34
2 MARISTES C  14 10 2 2 59 40 32
3 INS PERE VIVES  14 8 2 4 56 53 26
4 PLA MORERES B  14 5 4 5 55 43 19
5 MARISTES B  14 6 0 8 55 42 18
6 MESTRAL  14 5 3 6 44 73 18
7 EMILI VALLÈS  14 3 1 10 44 71 10
8 J MERCADER  14 1 1 12 40 84 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
   

  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 E VALLÈS 6 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 C. 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

POLIS aleví masculí

POLIS benjamí femení

POLIS benjamí masculí

POLIS benjamí masculí 3-4rt.

Dissabte 21 de maig, 
Trobada Prebenjamí
Handbol i Futbol Sorra al 
Parc de Valldaura.

Dijous 26 de maig, 
6a. TEC Prebenjamina (Tro-
bada Esportiva Comarcal). 
L’Escola Maria Borés orga-
nitza la Trobada a la Zona 
Esportiva el Pas Blau de la 
Pobla de Claramunt.

Del 9 al 20 de maig, Jorna-
da del Campionat Comarcal 
Futbol Sala d’AMPA.
 

Agenda

   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

Ajornat  
MARISTES A  7 EEM SANTA FE         4

   j g e p gf  gc PT
1 JMERCADER 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

  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 J MARIA mx  25 13 14 8 13 73
7 DP IGUALADA  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 GCASTELLÀ mx  20 9 8 1 10 48
12 C. 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 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 E VALLÈS 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 C ÒDENA  27 7,5 6,5 3 1 45
11 R.CASTELLT. B  27 0 7,5 2 7 43,5
12 D. MARTÍ  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 D. MARTÍ  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

  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 C. 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
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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

TEATRE / LA VEU 

E l proper diumenge, 22 
de maig, a les 19h, arri-
ba al Teatre Municipal 

l’Ateneu d’Igualada l’aclama-
da interpretació en solitari de 
Lluís Homar, Terra baixa, un 
èxit teatral que li va valdre el 
Premi Max al millor actor. 
L’obra, dirigida per Pau Miró 
i coproduïda per Temporada 
Alta, també ha estat premiada 
als Premis Butaca en les cate-
gories de Millor Actor Teatral 
per Homar, Millor Il·lumina-
ció per Xavier Albertí i David 
Bofarull, Millor Disseny de So 
per Damien Bazin i Lucas Ari-
el Vallejos, i Millor Compo-
sició Musical per Sílvia Pérez 
Cruz. 
Una lectura teatral actual que 
no canvia ni el llenguatge ni 
l’argument, però que afronta 
cada personatge entenent que 
no estan fets d’una peça, sinó 
que participen de la comple-
xitat i els matisos. Una bona 
manera d’apropar una histò-
ria escrita el 1896 als nostres 
dies.

Un immens actor per a un 
gran clàssic
El director Pau Miró concen-
tra en un sol actor la gran 
universalitat de l’obra. Lluís 
Homar, en plena maduresa 
professional, revisita el clàs-
sic d’Àngel Guimerà que el 
va donar a conèixer i que ha 
estat una referència al llarg de 
tota la vida dalt dels escenaris. 
Després de fer l’obra als 16 
anys, va decidir ser actor. Un 
moment molt recordat de la 
seva trajectòria cal situar-lo 
al 1990, en què Homar va ser 
protagonista de la mítica po-
sada en escena de Fabià Puig-
server al Teatre Lliure. Vint-
i-cinc anys després, assumeix 
els quatre papers principals de 
l’obra sol a l’escenari: l’ingenu 
pastor Manelic, que baixa de 
la terra alta per casar-se amb 

la Marta, la noia que treballa 
al molí de l’amo Sebastià, i 
també la Nuri, amiga de Ma-
nelic. Tots quatre acaben re-
bolcant-se al fang de les passi-
ons humanes més turbulentes, 
les de la terra baixa.
Pau Miró recorda que “des del 
treball dramatúrgic hem res-
pectat totalment l’argument, 
deixant de banda les trames 
perifèriques i centrant-nos en 
allò que considerem més es-
sencial de la història, el trian-
gle format pel Sebastià, el Ma-
nelic i la Marta”. Afegeix que 
l’objectiu era “adaptar Terra 
baixa per a un sol actor, però 
respectant l’argument i no ter-
giversant els personatges; en 
Lluís es transforma en els per-
sonatges esmentats, però no 
ho fa des del desdoblament i 
la construcció artificial, el tre-
ball ha consistit a deixar que 
cada personatge el modifiqui 
i el commogui a mida que la 
història avança, la manera de 
fer-ho parteix de la veritat en 
el terreny de la interpretació i 
de la simplicitat en la posada 
en escena”.
Com ha comentat alguna ve-
gada, Lluís Homar no vol do-

nar vida a un personatge. Vol 
ser la pròpia obra. Aquesta 
terra baixa on xoquen i s’en-
fronten llum i obscuritat, pu-
resa i corrupció. En Manelic, 
que ve de les terres altes, i en 
Sebastià, l’amo, el llop, que 
simbolitza la ferocitat de les 
terres baixes.
A Lluís Homar i Pau Miró cal 
sumar-hi el treball de la resta 
de l’equip del muntatge: Xa-
vier Albertí, que signa el dis-
seny de llums; Lluc Castells, 
responsable de l’escenografia; 
i Sílvia Pérez Cruz, autora de 
la composició musical. La 
unió del talent jove de Miró, 
Castells i Pérez Cruz amb l’ex-
periència i el recorregut d’Ho-
mar i Albertí són un exemple 
de treball intergeneracional al 
teatre català.

Els mals de la terra baixa
Terra baixa és una de les obres 
més representades i traduïdes 
de la llengua catalana i ha es-
devingut un clàssic del reper-
tori teatral català. En Sebastià 
és l’amo de tot. Del molí, de 
l’ermita i del riu. Tot el que 
sembla un poblet escampat 
és de l’hereu Sebastià. Però, 

tot i tenir propietats, també té 
molts deutes i, per això, deci-
deix casar-se amb una pubilla 
de bona família. Tot és una 
estratègia per aconseguir que 
li retirin les hipoteques i els 
embargaments que té sobre 
els masos i les terres. Abans, 
haurà d’amagar la relació que 
té amb la Marta, una noia que 
treballa al molí des de fa molts 
anys.
Per evitar més sospites, en Se-
bastià decideix casar-la amb 
en Manelic, un pastor que viu 
a les muntanyes. En Manelic 
baixa de la terra alta, content, 
com si li hagués caigut una 
dona del cel. La Marta no l’es-
tima, de moment. Ell, en canvi 
l’estimava abans de conèi-
xer-la. El casament se celebra, 
però quan el pastor desco-
breix l’engany vol tornar-se’n 
a la terra alta. Just en aquest 
moment, la Marta se n’adona 
que, amb en Manelic, una vida 
nova és possible. Tots dos po-
sen d’acord les seves ànimes, 
volen fugir, però en Sebastià 
els ho impedeix, desterrant en 
Manelic. També tanca la Mar-
ta al molí sota la vigilància 
dels pagesos. Apareix la Nuri, 

Lluís Homar porta diumenge “Terra baixa”, 
d’Àngel Guimerà, al Teatre Municipal l’Ateneu
Dirigida per Pau Miró, aquesta és una de les interpretacions més aplaudides i premiades en la carrera de l’actor barceloní

la petita dels Perdigons, ami-
ga d’en Manelic i també de la 
Marta i fa per ajudar-los. Però 
quan la Marta és a punt d’es-
capar-se, altra vegada és inter-
ceptada per en Sebastià que, 
fora de sí, engega el casament 
amb la pubilla, oblidant-se 
dels deutes. La passió i la pos-
sessió vers Marta ho poden 
tot. Però apareix en Manelic al 
molí i s’enfronta amb l’amo en 
una baralla a mort. Finalment 
el pastor pot dir “He mort el 
llop, he mort el llop”.

Guimerà, el ressorgir de les 
lletres catalanes
Àngel Guimerà (Santa Cruz 
de Tenerife, 1845 – Barcelona, 
1924) És el dramaturg català 
del segle XIX que més fronte-
res ha traspassat a escala euro-
pea. Encara que inicia la seva 
carrera literària com a poeta, 
és amb el drama Terra baixa 
(1897) que obté un èxit sense 
precedents. L’obra es tradueix 
a tretze idiomes, s’estrena en 
altres països i dona peu a dues 
òperes i diferents adaptacions 
cinematogràfiques. Guime-
rà és el màxim exponent de 
la Renaixença i autor d’altres 
obres destacades, com Mar i 
cel (1888), En Pólvora (1893), 
Maria Rosa (1894), La festa del 
blat (1896) i La filla del mar 
(1900).
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada (c/ 
Garcia Fossas, 2) de dimarts 
a dissabte, de 19 a 21h, i el 
dissabte i el diumenge, d’11 
a 14h. També al web www.
ticketea.com i, des d’una hora 
abans de la funció, a la taqui-
lla del Passatge Vives. Les en-
trades tenen preus de 20, 18 i 
15 euros amb descomptes per 
a diversos col·lectius. Les per-
sones grans, coincidint amb 
la celebració de la Primavera 
Gran d’Igualada, poden ad-
quirir les localitats al preu es-
pecial de 16 euros.
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MUSEUS / LA VEU 

E l programa Diumenges 
en Família proposa ce-
lebrar el Dia Interna-

cional dels Museus el proper 
diumenge, 22 de maig, amb 
un joc de descoberta a la Vil·la 
Romana de l’Espelt, declarada 
Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal. Aquesta és una activitat 
per a tota la família que per-
metrà descobrir com era una 
vil·la romana i com es vivia a 
l’Anoia ara fa dos mil anys. El 
punt de trobada seran les Es-
coles Velles de l’Espelt - Òde-
na, l’edat recomanada per a 
prendre-hi part és a partir dels 
8 anys i la visita, gratuïta, no 
està adaptada per a cotxets ni 
cadires de rodes.
A Catalunya es coneixen nom-
broses vil·les romanes on s’hi 
conreava sobretot vinya, oli-

vera i blat, que després eren 
transportats i venuts a altres 
territoris mediterranis. Per 
aquesta raó, les vil·les se situ-
aven en camps fèrtils i a prop 
de nuclis urbans i de camins 

Diumenges en Família celebra el Dia Internacional 
dels Museus amb un joc de descoberta a la Vil·la 
Romana de l’Espelt

més o menys importants. Ser-
vien, a més, als conqueridors 
romans per a establir el seu 
control sobre els territoris.
La Vil·la romana de l’Espelt és 
un exemple immillorable per 

conèixer i entendre com era 
una masia de fa dos mil anys. 
El jaciment, sota la custòdia 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
està excavat en un 60% però 
ha donat prou informació per 
identificar la majoria de les 
estances de l’habitatge, com el 
rebedor, el menjador, el pati, 
les habitacions, la cuina, els 
magatzems i, fins i tot, l’espai 
del bany amb els diferents es-
pais termals.
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.

LLIBRES / LA VEU 

L legir, fullejar, escoltar, 
veure, descansar... El 
nou Espai jove de la Bi-

blioteca vol ser un punt de tro-
bada per als joves, on se sentin 
a gust i, alhora, puguin trobar 
les propostes més interessants 
i noves pel que fa a llibres, cò-
mics, música i pel·lícules. La 
reforma de la sala Beatles (a la 
planta baixa) ha permès crear 
un espai agradable de lectu-
ra, amb sofàs i diversos espais 
d’exposició, i ubicar-hi tota la 
col·lecció de novel·les juvenils 
i còmics per a adults, que fins 
ara es trobaven a l’Àrea Gene-
ral (3a planta).
3.500 novel·les juvenils, 1.375 
còmics, 6.500 cd de música i 
2.200 pel·lícules. Són les xifres 
d’aquest nou espai dedicat en 
bona part al llenguatge audi-
ovisual, ja que el món del cò-
mic i la novel·la juvenil estan 
estretament lligats al cinema, i 
en aquest sentit hi ha moltes 
pel·lícules que són adaptaci-
ons de les històries que més 
han captivat els lectors.
En novel·la juvenil els lectors 
poden triar i remenar entre les 
darreres novetats dels seus au-
tors preferits, com la tetralo-
gia de Veronica Roth o les his-

tòries de la Blue Jeans, i també 
aquells llibres que no passen 
mai de moda i les novel·les 
de lectura obligatòria als ins-
tituts. Històries romàntiques, 
realistes, fantàstiques, terrorí-
fiques, d’aventures... Tots els 
joves poden trobar aquí un 
llibre que els captivi. Per estar 
al dia, cada mes es mostren 
les novetats i també petites 
exposicions temàtiques sobre 
un gènere determinat, com 
el fantasy. Fomentar la lectu-
ra entre els joves és un dels 
puntals de la Biblioteca, i en 
aquest sentit ja fa temps que 
es fan iniciatives com el Club 
de lectura juvenil, en el qual 

nois i noies es troben periòdi-
cament per comentar un llibre 
i passar una bona estona.
Pel que fa als còmics, també 
hi ha una àmplia varietat de 
temàtiques, des de les histò-
ries de superherois a volums 
d’humor i realistes. El còmic 
combina a la perfecció el llen-
guatge visual amb la literatura 
escrita i suposa un vehicle ex-
cel·lent per enganxar els joves 
a la lectura. Al costat de les 
novel·les juvenils i els còmics 
els usuaris continuaran tro-
bant, com sempre, una àmplia 
selecció de pel·lícules i música 
de tots els estils, amb un apar-
tat dedicat als músics locals.

El nou Espai Jove de la Biblioteca

CULTURA POPULAR / LA VEU 

E l dissabte 14 els Diables 
d’Igualada van encetar 
la temporada de foc a 

Badalona, convidats per la co-
lla amfitriona.
La colla centenària es va des-
plaçar a la localitat costanera 
per celebrar el correfoc em-
marcat dins dels actes de les 
festes de maig. És l’acte de foc 
més important de la ciutat 
després de “La Crema del Di-
moni”, que sempre es celebra 
el dia 10, per sant Anastaci.

D’aquesta manera els iguala-
dins han estrenat la tempora-
da de foc, que aquest any en-
cara els durà a Manresa el dia 
11 de juny i a Tuïr (Perpinyà) 
el dia 23 de juliol, a més a més 
de les festivitats de la capital 
anoienca.
La ciutat d’Igualada va es-
tar doblement representada, 
ja que el mateix dia els Petits 
Diables d’Igualada també hi 
van participar en el correfoc 
infantil i donant un cop de mà 
(literal) als tabals de la colla 
adulta.

Inici de la temporada de 
foc a les festes de maig 
de Badalona

LLIBRES / LA VEU 

Dissabte dia 21 a les 12 del 
migdia i a l’espai de Llegim...? 
llibreria, tindrà lloc la pre-
sentació del llibre infantil per 
a nens i nenes de 6 a 90 anys  
SAPS QUE ...? curiositats sor-
prenents, notícies incleïbles i 
anècdotes divertides d’Anna 
Gasol i Teresa Blanch, amb 
il·lustracions de Sigrid Mar-
tínez. Publicat per Publicaci-
ons de l’Abadia de Montser-
rat.  Per a l’acte es comptarà 
amb la presència de les auto-
res, parlarem amb elles i des-
prés jugarem al joc del Saps 
que...?
Es tracta d’un llibre on hi tro-
bareu moltes curiositats inte-
ressants sobre els animals, les 
plantes, el cos humà, l’univers 
i els aliments, acompanyades 
d’il·lustracions que ajuden a 
entendre les explicacions.

Presentació del 
llibre “Saps què...” 
a Llegim...? 
Llibreria
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MUSEUS / LA VEU 

E l Born Centre de Cul-
tura i Memòria de Bar-
celona viurà el proper 

dissabte, 21 de maig, una jor-
nada íntegrament dedicada 
a la riquesa natural, cultural, 
turística, gastronòmica, tra-
dicional i festiva d’Igualada 
i l’Anoia. Aquesta iniciativa 
forma part del cicle Born.cat, 
promogut per la revista Des-
cobrir i que, en aquesta ocasió, 
compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada, el 

Consell Comarcal de l’Anoia 
i altres ajuntaments del terri-
tori. Prèviament, ja s’han ce-
lebrat jornades dedicades, per 
exemple, a l’Ebre, el Ripollès o 
Les Garrigues, amb molt bona 
acollida per part del públic.
Amb el cicle Born.cat, un cop 
al mes es convida un territori 
a donar a conèixer tot el seu 
patrimoni, omplint tant l’in-
terior d’El Born CCM com la 
plaça exterior amb tallers, ac-
tivitats i espectacles musicals 
i visuals per a tota la família. 
I també d’una fira gastronò-

FIRA DE PRODUCTES AGROALI-
MENTARIS
Horari: d’11.30 a 19 h
Ubicació: sala Moragues
Durant tot el dia es podran tastar i 
comprar productes agroalimentaris 
del territori.

JOCS TRADICIONALS DE L’ANO-
IA
Horari: d’11.30 a 14 i de 15.30 a 19 h
Ubicació: plaça Comercial i dins de 
l’iglú de vent
Vine a jugar sol o amb companyia a 
estirar la corda, a la xarranca, amb 
xanques i passa una bona estona amb 
aquests jocs tradicionals i d’altres.

TALLER INFANTIL “FEM DE PALE-
ONTÒLEGS”
Horari: d’11.30 a 14 i de 15.30 a 19 h
Ubicació: plaça Comercial
El taller simularà el treball dels pale-
ontòlegs per descobrir les espècies de 
fa milions d’anys que es troben enter-
rades sota terra. A càrrec del Centre de 
Restauració i Interpretació Paleonto-
lògica dels Hostalets de Pierola.

BALL DE L’ÀLIGA D’IGUALADA
Horari: 11.30, 12.30 (sala Moragues) 
i 13 h
Ubicació: plaça Comercial
Dansa cerimonial d’un dels elements 
del folklore més importants de la ciu-
tat.

CAPGROSSOS D’IGUALADA
Horari: 11.30 i 13 h
Ubicació: plaça Comercial
Gaudeix d’aquests divertits personat-
ges que són patrimoni de la cultura 
popular de la ciutat.

DANSES TRADICIONALS DE 
L’ANOIA
Horari: 11.30 i 13 h

Ubicació: plaça Comercial
Mostra de danses tradicionals del terri-
tori. A càrrec de Bitrac Dansa.

PRESENTACIÓ DE L’ANOIA
Horari: 12 h
Ubicació: sala Moragues
Benvinguda per part dels representants 
de la comarca i presentació dels seus 
trets distintius. L’acte finalitzarà amb el 
tradicional ball de l’Àliga.

TALLER INFANTIL
“CONEIX EL MÓN DE LA QUÍMI-
CA”
Horari: de 12 a 14 h
Ubicació: sala Manuel Desvalls
Taller d’experiments senzills per intro-
duir els més petits en el món de la quí-
mica. A càrrec de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada.

LLEGENDES DE L’ANOIA
Horari: de 13 a 14 h
Ubicació: dins de l’iglú de la sala Casa-
nova
Coneix el Festival de Llegendes de Ca-
talunya de Sant Martí de Tous i gaudeix 
d’algunes llegendes de la comarca. A 
càrrec de l’Ajuntament de Sant Martí 
de Tous i Mònica Torra.

TAST DE CAVES DE L’ANOIA
Horari: de 13 a 14 h
Ubicació: sala Antoni Desvalls
Tasta alguns dels millors caves de la co-
marca. A càrrec del celler Pagès Entrena.

TAST GASTRONÒMIC
Horari: de 13 a 14.30 h
Ubicació: sala Moragues
Per un preu simbòlic podràs degustar 
productes agroalimentaris del territori.

PROJECTE IGLÚ DE VENT
Horari: 16 h
Ubicació: sala Moragues

Descobreix com es van iniciar el pro-
jecte i les transformacions d’espais que 
s’han fet reciclant veles de globus aeros-
tàtics. A càrrec d’Iglú de Vent.

TALLER DE BALL DE BASTONS
Horari: 16 i 17 h
Ubicació: plaça Comercial
Aprèn aquesta dansa popular. El ball de 
bastons igualadí és un dels més antics 
de Catalunya. A càrrec de Bitrac Dansa.

TALLER “FEM PAPER A MÀ”
Horari: de 16 a 18 h
Ubicació: sala Antoni Desvalls
Taller per a petits i grans per aprendre a 
fer de manera completament artesanal 
un full de paper que et podràs endur a 
casa. A càrrec del Museu Molí Paperer 
de Capellades.

TALLER INFANTIL “TREBALLEM 
LA PELL”
Horari: de 16 a 18 h
Ubicació: sala Manuel Desvalls
Aprèn a tallar, marcar, cosir i encolar la 
pell i endú-te’n un petit objecte realit-
zat per tu. A càrrec del Museu de la Pell 
d’Igualada.

LES P@LEORUTES: UNA APROXI-
MACIÓ A LA PALEONTOLOGIA
Horari: 16.30 h
Ubicació: sala Moragues
Presentació d’itineraris que combinen 
tecnologia, recerca i coneixement del 
territori. A càrrec de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola.

RECUPERACIÓ DELS USOS TRADI-
CIONALS DE LA VEGETACIÓ
Horari: de 16.30 a 17 h
Ubicació: dins de l’iglú de la sala Casa-
nova
Coneix els usos alimentaris que oferei-
xen les plantes silvestres i les varietats 
agrícoles tradicionals. Posterior tast. A 

càrrec del col·lectiu Eixarcolant.

EXHIBICIÓ DELS FALCONS DE 
VALLBONA
Horari: 16.30 i 17.30 h
Ubicació: plaça Comercial
Gaudeix de les construccions acrobà-
tiques que recorden els castells. A càr-
rec dels Falcons de Vallbona d’Anoia.

ANOIA, TERRA DE CASTELLS
Horari: 17 h
Ubicació: sala Moragues
Les torres i els castells medievals cons-
titueixen un immens patrimoni arqui-
tectònic i són un dels majors  atractius 
de l’Anoia. A càrrec del Consell Co-
marcal de l’Anoia.

EXPOSICIÓ “RAILHOME BCN – 
MUSEU DEL TREN EN MINIATU-
RA”
Horari: d’11.30 a 19 h
Ubicació: sala Casanova
Descobreix una col·lecció relacionada 
amb el món del ferrocarril, tant real 
com en miniatura, i una gran maqueta 
a escala. A càrrec del Museu Railhome 
BCN d’Igualada.

EXPOSICIÓ DE PECES DE PELL
Horari: d’11.30 a 19 h
Ubicació: sala Casanova
Exposició de treballs on podràs veure 
les moltes possibilitats de dissenys que 
ofereix la pell en l’elaboració de com-
plements, embalatges i altres articles. 
A càrrec de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps.

AUDIOVISUALS DE L’ANOIA
Horari: d’11.30 a 19 h
Ubicació: vestíbul de la plaça Comer-
cial i sala Moragues
Durant tota la jornada es projectaran 
imatges del patrimoni cultural, natu-
ral i gastronòmic de la comarca.

PROGRAMA D’ACTES

El Born acollirà demà dissabte, una jornada dedicada a la 
riquesa cultural i l’atractiu turístic d’Igualada i l’Anoia

mica, perquè tots els visitants 
puguin degustar les especiali-
tats de cada territori. El 21 de 
maig, doncs, aquest simbòlic 
espai museístic de Barcelona 
tindrà Igualada i l’Anoia com 
a protagonistes, amb l’accés 
gratuït per a tots els visitants 
i amb un gran nombre d’acti-
vitats i propostes que perme-
tran donar a conèixer alguns 
dels seus principals valors i 
reclams.
Com a fi de festa, hi haurà una 
actuació a càrrec del cantautor 
igualadí Enric Verdaguer.

La gastronomia, la música, la història, el paisatge i tot el patrimoni del territori protagonitzaran una jornada promoguda per 
la revista Descobrir

Jornada dedicada a la comarca de les Garrigues. 
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DISSENY / LA VEU 

E l passat divendres, 13 
de maig, el Saló de Ses-
sions de l’Ajuntament 

d’Igualada va acollir el lliura-
ment dels premis de l’onzena 
edició del concurs Joves per 
la Creativitat, que va comptar 
amb la presència de la regidora 
d’Ensenyament i Joventut, Pa-
trícia Illa.
Amb aquest concurs, el depar-
tament municipal de Joventut 
pretén fomentar i promoure la 
creativitat i la producció artís-
tica entre tots aquells joves que 
tinguin aquestes inquietuds, al 
mateix temps que els vol ani-
mar a generar noves creacions 
artístiques. La regidora de Jo-

ventut va destacar l’èxit de par-
ticipació i la consolidació del 
concurs, que enguany ha rebut 
un total de 68 obres, totes elles 
d’un alt nivell.
El primer premi, que esdevin-
drà la imatge de l’Estiu Jove 
2016, ha estat per al disseny de 
Sarah Molano, que rep també 
un premi de 800 euros. La gua-
nyadora del segon premi, que 
serà cartell de l’Estiuet 2016 i 
està dotat amb 350 euros, ha 
estat Carla Paradell. Pel que fa 
al tercer premi, valorat en 150 
euros, el guanyador ha estat 
Guillem Guarro.
Tots els cartells rebuts queda-
ran exposats durant els mesos 
de maig i juny a l’equipament 
juvenil La Kaserna.

Sarah Molano guanya 
el concurs  Joves per la 
Creativitat

LLIBRES / LA VEU 

Voleu viure l’experièn-
cia de viatjar en In-
terrail per Europa? La 

Biblioteca Central d’Igualada, 
en el marc del projecte Turisme 
Informació, torna a convocar 
el concurs «No perdis el tren», 
amb la col·laboració de Ren-
fe. Tots els usuaris que agafin 
una guia o revista de viatge en 
préstec podran participar-hi i 
entrar al sorteig de cinc bitllets 
Interrail de 2a. classe per a dues 
persones. La secció de Guies 
de viatge es troba situada a la 
segona planta de la Biblioteca i 
comprèn volums de tots els pa-
ïsos i continents. És aquí on els 

usuaris que vulguin participar 
al concurs hauran d’omplir la 
butlleta de participació  Cada 
biblioteca ofereix un centenar 
de butlletes que ja es poden om-
plir i la setmana del 27 de juny 
es farà el sorteig entre els parti-
cipants de totes les biblioteques 
de la Xarxa.
Els bitllets s’emetran en les mo-
dalitats: Jove (fins a 25 anys) o 
Adult (de 26 a 59 anys). Un cop 
emès el bitllet no s’admetran 
canvis ni el reembossament 
pel seu valor metàl·lic. El bit-
llet és personal i intransferible. 
Els bitllets dobles són vàlids 
per iniciar el viatge fins al 31 
de desembre de 2016 i només 
s’atendran peticions d’emis-

sió rebudes amb una antelació 
mínima de 20 dies respecte a la 
data d’inici del viatge. Per eme-
tre el bitllet és necessari que el 
viatger faciliti a Renfe el nom i 
cognoms tal i com apareix en el 
DNI, el número de DNI, la data 
de naixement i la data a partir 
de la qual es vol iniciar el viatge. 
Segons les normes d’Interrail, 
el viatger ha de tenir residència 
permanent en un país europeu 
durant almenys els 6 mesos pre-
vis a l’emissió.
L’any passat van participar al 
concurs un miler d’usuaris de 
diverses biblioteques que for-
men part de la iniciativa i la 
guanyadora va ser la igualadina 
Lurdes Junqué. 

Guanya un bitllet Interrail per a dos 
amb el concurs “No perdis el tren”

COL·LECCIONISME / LA VEU 

El Grup Filatèlic Igualada, pe-
riòdicament, emet unes col-
leccions de sobres de sucre per 
a col·leccionistes. Ara, n’ha fet 
una dedicada a: “Alegorias mo-
dernistas,” de Gaspar Camps 
Junyent (Igualada, 1874 - Bar-

celona, 1942). Estan impresos a 
Itàlia i reprodueixen els 12 fulls 
d’un calendari, dibuixats per 
aquest artista igualadí.
Anteriorment, n’editaren d’al-
tres amb segells nadalenca, 
flors, monuments igualadins 
que, com aquesta darrera, van 
tenir molt bona acceptació.

Sobres de sucre filatèlics 

MÚSICA / LA VEU 

L a Coral de Santa Maria 
celebrà diumenge pas-
sat dia 15, la diada de 

Pentecostès. Al migdia solem-
nitzà amb els seus cants la mis-
sa de la festivitat a la basílica 
de Santa Maria, presidida per 
Mn. Josep Massana acompa-
nyat de Mn. Pere Roig. També 
hi assistí una representació de 
l’Antic Gremi de Pagesos en la 
commemoració patronal de 
sant Isidre llaurador.
 Sota la direcció de Coni Tor-
rents i amb l’acompanya-
ment a l’orgue de Maite Tor-
rents s’interpretà a l’ofertori 
Au pren alè, de D.Julien, a la 
comunió Vos i jo, de M.del 
Rio, per acabar amb l’him-
ne Esperit de Pentecosta, de 
M.A.Rètif.

A primera hora de la tarda els 
i les cantaires es van reunir en 
el tradicional dinar de ger-
manor, al restaurant Queralt 
d’El Bruc. En acabar l’àpat, 
el president Lleonard del Rio 
va pronunciar unes paraules 
referides al compromís, a la 
responsabilitat i a la genero-

sitat com a funcions bàsiques 
per al bon funcionament de 
qualsevol grup coral.  Desprès 
tots els cantaires participaren 
en una pluja d’uns dos-cents 
acudits. El cant dels adéus 
posà punt i final a la festa que 
s’acabà sobre les cinc de la tar-
da.

La Coral de Santa Maria d’Igualada, 
celebra Pentecostès

Tota la Coral. / ALFONS FERRER

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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EXPOSICIONS / LA VEU 

Avui divendres 20 de 
maig, a les 7 de la tar·
da, es durà a terme la 

inauguració de l’exposició 
que ha preparat la Banda de 
Música d’Igualada en motiu 
del seu 75è aniversari. Aques·
ta tindrà lloc a la sala d’expo·
sicions de la Biblioteca Cen·
tral d’Igualada i finalitzarà el 
18 de juny. Forma part dels 
diferents actes de celebració 
que l’entitat igualadina durà 
a terme aquest 2016, els quals 
s’encetaren amb un concert 
que reuní diverses genera·
cions de músics, directors i 
compositors de l’entitat el 
passat 13 de febrer al teatre 
de l’Ateneu Igualadí.
L’exposició constarà d’un 
recull de dades i fotografies 
que ens aproparan a la histò·
ria del que avui és l’associa·
ció, des dels seus inicis amb 
el nom de banda municipal 
fins arribar al present on 
compta amb un quarantena 
de músics que conformen les 
dues seccions de què disposa, 

la de marching o de carrer, 
i la simfònica o de concert. 
També hi haurà un apartat 
en l’exposició on es recullen 
vivències de diferents instru·
mentistes que han passat per 
la banda de música o que en 
formen part actualment. 
Des de la Banda de Música 
d’Igualada es vol agrair la col·
laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, la Biblioteca Cen·
tral d’Igualada i el Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia, que els han cedit 
tota aquella informació ne·
cessària per a realitzar l’ex·
posició. També volen agrair, 
de forma ben especial, a totes 
aquelles persones que amb les 
seves col·leccions particulars 
han contribuït a completar 
la mostra amb instruments, 
fotografies i altres materials 
que es podran veure a l’expo·
sició i que tenen molta histò·
ria i música al seu darrere.
Tothom qui ho vulgui està 
convidat a anar·la a veure, en 
l’horari habitual de la bibli·
oteca.

La Biblioteca acull una 
exposició dels 75 anys de 
la Banda de Música LLIBRES / LA VEU 

D avui divendres a les 
8 del vespre a l’Ado·
beria Bella tindrà lloc 

la presentació del llibre “L’escó 
invisible” de Josep Maria Mar·
tí Rigau, una crònica del Par·
lament de Catalunya, des de 
dins. Presentaran l’acte l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells i la 
diputada Maria Senserrich, que 
conversaran amb l’autor, Josep 
Maria Martí. es comptarà amb 
la presència de tots els iguala·
dins que han estat diputats al 
Parlament.
Des de la seva constitució, el pe·
riodista Josep Maria Martí Ri·
gau ha estat un testimoni d’ex·
cepció de tot allò que succeïa al 
Parlament de Catalunya: a dins, 
en públic, i a fora, en privat. 
El seu relat, farcit d’anècdotes, 
apunts biogràfics i converses off 

the record, ens apropa a la his·
tòria més humana de la nostra 
política, a les persones que hi 
ha darrere els càrrecs. Descobri·
rem de primera mà com van ser 
els inicis casolans de l’era Pujol; 
l’empenta i la rauxa de Mara·
gall i la decepció de l’Estatut; els 
silencis de Montilla o els plans 
de futur de Mas per a Catalu·
nya. Ens aproparem amb rigor 
a les confidències sobre els casos 
Palau, Mercuri o Camarga o els 
escàndols sobre l’esvoranc del 
Carmel i l’incendi d’Horta de 
Sant Joan, però també coneixe·
rem petits secrets amagats so·
bre les molles de l’escó de Jordi 
Pujol, el jardí dels fumadors, la 
improvisada sala d’alletament 
i llar d’infants, l’admiració de 
Martin Schulz per Jaume Ca·
bré o les visites del dalai·lama, 
Richard Gere o la reina Noor de 
Jordània, entre molts altres de·

Presentació del llibre “L’escó 
invisible” de Josep M. Martí Rigau

talls simpàtics.
Com diu Carme Forcadell al 
pròleg, el Parlament constitu·
eix el centre neuràlgic de la vida 
política del nostre país. Una ins·
titució que representa el poble 
de Catalunya i que ara es dispo·
sa a encarar el major repte de la 
nostra història. Aquesta n’és la 
seva crònica més propera.

LLENGUA / LA VEU 

I nternet ofereix moltes 
possibilitats per a l’apre·
nentatge de la llengua ca·

talana: diccionaris i consultes 
en línia, recursos virtuals per a 
l’autoaprenentatge... La Biblio·
teca Central d’Igualada acollirà 
dissabte vinent, 28 de maig, el 
VI Seminari sobre coses que 
cal saber de la llengua catalana, 
que organitza l’Associació Pro·
motora de la Llengua catalana 
(APLEC).
El seminari començarà a 2/4 
d’11 del matí i és obert a tot·
hom, en especial als col·lectius 

que treballen en l’ensenyament 
de la nostra llengua. Els sinò·
nims serà l’eix central d’aques·
ta sessió, ja que es donarà a 
conèixer i s’explicarà el funcio·
nament del Diccionari de sinò·
nims en línia d’Albert Jané. Es 
tracta d’ «un diccionari de si·
nònims de qualitat d’accés lliu·
re des del portal web de l’Insti·
tut d’Estudis Catalans». Conté 
33.025 formes diferents aple·
gades en 27.542 articles, amb 
un total de 34.377 accepcions 
(sentits) diferents. El punt de 
partida de l’obra ha estat el text 
en paper de la segona edició, 
publicada per l’editorial Bar·

canova l’any 1995. L’obertura 
del VI Seminari anirà a càrrec 
del cap del Servei de Correcció 
Lingüística de l’Institut d’Es·
tudis Catalans (IEC), Josep M. 
Mestres. També hi participaran 
el mateix autor, Albert Jané, i 
la correctora de textos i asses·
sora lingüística, Marta Llobet. 
Plegats explicaran com s’ha 
elaborat aquest diccionari i el 
funcionament d’una eina que 
esperen que utilitzi tothom: 
tipus de consulta i cerques que 
s’hi poden fer, presentació dels 
resultats... El seminari acabarà 
amb un col·loqui entre tots i 
una copa de cava.

La Biblioteca acull el VI Seminari de 
llengua catalana de l’APLEC, sobre 
els sinònims

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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MÚSICA / NACHO MARTOS 

E ls Amics de la Música 
ja fa més de deu anys 
que organitzem con-

certs, cent tres concretament, 
i el d’ahir és un dels que ens 
quedarà a la memòria pel seu 
grau d’excel·lència.
La joventut dels intèrprets 
i que encara estiguin estu-
diant no ens ha de portar a 
engany: estan fent un segon 
postgrau, estudis de perfec-
cionament. I perfecció és el 
que ens van oferir. Va molt 
més enllà de l’actitud a l’es-
cenari i la solvència amb 
l’instrument. Ja ho vam veu-
re a l’assaig previ al concert, 
repetint passatges buscant 
aquell matís, amb el tempo, 
la força, la sincronia exactes, 
un nivell d’autoexigència i 
disciplina que costa de veure 
en altres músics.
El concert estava estructu-
rat en una primera part amb 
un repertori clàssic, amb les 
sonates per a violí i piano K 
301 de Mozart i la n 5 Op. 
24 «Primavera» de Beetho-
ven, que van ser interpreta-
des amb gran virtuosisme. 
La segona part constava de 
«Poema de una Sanluqueña» 
de Joaquín Turina, música 
impressionista espanyola 
poc coneguda, injustament, 
s’hauria de dir, que va crear 
una atmòsfera especial (és 
una apreciació personal, em 
feia volar l’imaginació i de-
sitjava que no s’acabés mai). 
Finalment van interpretar la 
Rapsòdia núm. 2 per a violí 
i piano del compositor Béla 
Bartók, que si bé es considera 
hungar va néixer a Romania 
i la Maria, de pare romanès 
i mare catalana, sent la seva 

música com molt propera. I 
tant és així que va retirar el 
faristol i la va interpretar de 
memòria. De la interpretació 
d’aquesta rapsòdia només 
podem dir que no trobareu 
a YouTube una versió millor 
que la que vam tenir el privi-
legi de gaudir-ne en directe. 
I com aquesta peça va ser un 
canvi de programa d’última 
hora, la Maria i el Juan ens 
van obsequiar amb «La vida 
breve» de Manuel de Falla 
que estava en el programa 
original.
Després hi ha una terce-
ra part del concert, en què 
els organitzadors oferim 
un refrigeri als artistes i te-
nim l’ocasió de parlar sobre 
el món de la música, dels 
conservatoris i els auditoris 
d’arreu... Resulta que aquest 
concert és el repertori que 
la Maria té preparat pel seu 
examen a la Royal Academy 
of Music de Londres (acom-
panyada al piano pel seu 
company, el Juan Barahona) 
i es van mostrar molt agra-
ïts per l’oportunitat d’inter-
pretar-lo abans davant del 
públic, que diuen que no en 
tenen gaire. Però l’agraïment 
és nostre i crec que també 
parlo en nom del públic que 
vam tenir el gran privilegi de 
gaudir d’un recital excel·lent, 
on el virtuosisme i la sensibi-
litat anaven de la mà.
Concerts i converses com 
aquestes ens esperonen a 
continuar amb aquesta tasca 
de difusió de la música clàs-
sica i de donar feina a artistes 
que porten una vida d’estudi 
i sacrifici personal i que con-
siderem molt necessaris en 
aquesta societat tan mercan-
tilitzada i materialista.

Excel·lent concert de 
violí i piano

Cicle de Concerts dels Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola

PAÍS / LA VEU 

Òmnium Anoia torna 
obrir les portes de 
l’entitat a la comarca 

convidant els socis així com a 
tota la ciutadania a conèixer 
els seus projectes i activitats i 
opinar sobre quin ha de ser el 
seu paper a l’Anoia. La troba-
da Compartim Òmnium con-
sistirà en una primera part, 
de les 17h fins les 19h de la 
tarda, en què es presentarà la 
tasca feta els darrers mesos i, 
seguidament, s’iniciaran dos 
debats. Totes aquelles perso-
nes que hi vulguin participar 
són convidades a assistir a les 
17h de la tarda a la Sala LAB 
de l’Ateneu Igualadí.
Per una banda, un debat abor-
darà l’activitat cultural a la co-

marca per tal de buscar entre 
tots els participants activitats 
mancances i fortaleses de la 
cultura a l’Anoia així com re-
flexionar sobre com atraure 
públic jove a les activitats. Per 
l’altra banda, un debat tracta-
rà la situació del procés con-
sistuent i què pot fer Òmnium 
per treballar per la cohesió 
social i fer del nostra un país 
normal.

A partir de les 19h, vermut 
musical amb Jo Jet i Maria 
Ribot
Seguidament, a partir de les 
19h al Jardí Prohibit de l’Ate-
neu Igualadí, s’explicaran 
breument les conclusions de la 
trobada i els assistents podran 
gaudir d’un pica-pica acom-
panyats de la música de JoJet 

Òmnium convoca a socis i amics 
aquest dissabte per compartir el repte 
de construir un nou estat

i Maria Ribot. Des d’Òmnium 
es convida a tota la gent inte-
ressada a assistir als debats així 
com a venir a fer el vermut a 
partir de les 19h al Jardí Pro-
hibit de l’Ateneu Igualadí.
El duet manresà JoJet i Maria 
Ribot acaba d’aconseguir l’ob-
jectiu de recaptar finançament 
a Verkami pel seu darrer CD 
Lliure o descansar i arriben a 
Igualada amb ganes d’oferir-
nos les cançons del seu llarg 
viatge. Van fer una breu actu-
ació el setembre als Premis al 
Compromís Cultural i aquesta 
vegada ens obsequiaran amb 
una actuació completa pre-
sentant algunes de les cançons 
del seus dos primers discos, 
Torna i Viatges i flors, en un 
espai acollidor com és el Jardí
Prohibit de l’Ateneu Igualadí.

EXPOSICIONS / LA VEU 

D ijous passat, a les 7 
de la tarda, va tenir 
lloc la inauguració 

de l’exposició de l’alumnat 
dels cursos de Gravat, Foto-
grafia i Dibuix de figura hu-
mana i retrats, a l’Escola d’Art. 
Va comptar amb la presència 
del regidor de Cultura, Pere 
Camps, la Secretària acadèmi-
ca del centre, Ester Comenge i 
els professors que imparteixen 
aquests tallers, Jaume Enrich, 
Aureli Sendra i Glòria Escala. 
Va obrir l’acte l’Ester Comenge 
agraint la presència del regidor 
i la feina feta per professors i 
alumnes a l’Escola Oberta, 
nom que rep l’àmplia oferta 
educativa de l’Escola d’Art en 
horari de tarda, al marge dels 
estudis reglats o cicles forma-
tius que s’imparteixen al matí. 
El regidor va agrair haver estat 
invitat a l’acte, que –va dir- és 
l’expressió de la important ac-
tivitat artística, i de molt nivell, 
que l’escola genera i serà capaç 
de generar en el futur. A l’ex-
posició s’hi poden veure una 
mostra dels treballs realitzats 
durant aquest curs 2015-2016: 
gravats i monotips realitzats en 
diferents tècniques calcogrà-
fiques o litogràfiques; treballs 

fotogràfics editats, o no, amb 
programari de retoc d’imat-
ges; i dibuixos i pintures sobre 
la temàtica del retrat i la figura 
humana. L’exposició es podrà 

Reeixida inauguració de l’exposició 
de Gravats, Fotografies i Dibuix a 
l’Escola Municipal d´Art

veure fins el proper 17 de juny 
i la inscripció a aquests, i d’al-
tres cursos i tallers que ofereix 
l´escola, serà durant el mes de 
juny.

S’inaugura 
l’exposició 
PortraitsInBlack-
de Jöel Ventura

Demà dissabte a les 7 de la tar-
da a la sala Ramon Godó de 
l’Agrupació Fotogràfica Igua-
lada, tindrà lloc la inaugura-
ció de l’exposició PortraitsIn-
Black del fotògraf barceloní 
Jöel Ventura.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Passeig per una biblioteca 
imaginària”, de Miguel Sánchez Q.

D es del passat diumenge 15 de maig fins al 
dia 29, la Sala Municipal d’Exposicions de 
La Pobla de Claramunt alberga una sor-

prenent biblioteca imaginària, una  extraordinària 
creació de l’artista igualadí Miguel Sánchez Q. L’ac-
te d’inauguració d’aquesta mostra, amb l’apel·latiu 
de “Passeig per una Biblioteca imaginària”, va anar a 
càrrec de l’alcalde de La Pobla, Santi Broch, la regi-
dora de Cultura, Esther Touriñán, tot comptant amb 
la intervenció puntual d’una servidora, Carmel·la 
Planell, per a presentar públicament a l’artista i la 
seva obra.
Pel que fa a l’obra, aquesta exposició de Miguel 
Sánchez Q. evidencia la seva passió per al món de les 
biblioteques, especialment les de localitats petites, 
nodrides d’obres tal vegada abandonades a l’oblit. I, 
en homenatge a aquests espais de cultura, des de fa 
trenta anys –de primer, un entreteniment i després 
una aposta laboriosa- ha anat confeccionant aquesta 
biblioteca de majúscules proporcions: uns deu mil 
volums.
Des d’un àmbit creatiu, aquesta pintoresca Biblio-
teca és presentada de forma enginyosa sobre paper i 
segons el format de mural adaptable a una sala, amb 
la finalitat de mostrar una vasta col·lecció de llibres: 
alguns, obres reeixides; i d’altres majoritàriament, de 
títols inventats, amb un rerefons irònic o burlesc.
I el perquè d’aquesta consecució, a l’autor, li ve de 
suggeriments propers a què fes públic un treball tan 
elaborat. En conseqüència el Miguel s’ha animat a 
descobrir-lo a tothom amb el desig que uns i altres, 

BANDA DE MÚSICA 
D’IGUALADA: 75 ANYS
L’entitat igualadina, formada per 
músics de vent i percussió, com-
pleix 75 anys.
Del 20 de maig al 18 de juny a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

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.
lectiva realitzada pels alumnes 
dels allers de Gravat, Fotografia i 
Dibuix.
De l’11 de maig al 17 de juny a la 
sala d’exposicions de l’Escola d’art 

Gaspar Camps.

DESPRÉS DE LA 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 pre-
sentades sobre el tema de la setmana 
Santa i les processons de Fàtima.
Del 9 de maig al 4 de juny a la sala 
d’exposicions La Talaia.

VARANASI: LA PORTA 
DEL CEL
Mireia Guilella
Exposició fotogràfica sobre l’Índia.
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.

CONVENCIÓ DE BRUI-
XES
En l’any del centenari de Roald 
Dalh, les escoles de l’Anoia han 
organitzat una convenció de brui-
xes
Fins el 4 de juny a la Biblioteca de 
Masquefa.

IN-FUSIONS D’IMAGE
Pepa Busquéi Encarna R. Cuerva
Imatges que les autores han fusio-
nat per construir una tercera reali-
tat,  utilitzant l’atzar i la màgia de 
les noves tecnologies.
Fins el mes de juliol a la sala d’ex-
posicions de la Tossa de Montbui.

EXPOSICIONS

també, puguin gaudir d’aquest sorprenent panora-
ma bibliogràfic, disposat en un curiós escenari qui-
mèric d’autèntica biblioteca. Heus aquí, doncs, la 
imaginació que a una biblioteca li pot mancar; àd-
huc  una invitació a la interacció i la complicitat amb 

l’espectador.
Emperò, és del tot inexcusable de passar per alt la 
suma d’una sèrie d’elements estretament vinculats 
a l’espai cultural que conforma aquesta biblioteca i 
que, disposats amb una sensible delicadesa, vestei-
xen i engalanen aquest clamorós mural, consolidant 
un escenari molt acollidor que a més compta amb 
una entranyable dedicatòria a la recentment desapa-
reguda Eugenia Minguillón Gimeno,  professora de 
Llengua i literatura castellana de l’Institut igualadí, 
Pere Vives Vich.
Miguel Sánchez Q. és un igualadí, llicenciat en Belles 
Arts, que ha estat professor de secundària fins a la 
seva jubilació; i, al llarg de diverses exposicions, s’ha 
anat definint com a un artista polifacètic. 



Un cambrer de la Granja Pla

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Era conegut per “Sevi”, per Eu-
sebi  Noguera, que fou un po-
pular cambrer de la granja Pla. 

Anava un xic coix, però no li restava 
pas amabilitat i simpatia a l’hora de 
servir als clients. La seva personalitat 
era notòria i equiparable a la del Sal-
vador Carvajal i l’Anselm Grau, que 
foren altres dos companys seus en 
aquell conegut establiment igualadí.
Els tres tenien molt proper el seu lloc 
de treball. L’Anselm vivia, a la casa del 
darrere de la Granja, sobre la farmà-
cia Vic. El Salvador tenia casa seva a 
la mateixa rambla de sant Isidre i el 
“Sevi” al carrer de sant Agustí.
Aquest tenia afecció al col.leccionis-

me de dècims de la loteria nacional. 
Va arribar, pràcticament, a tenir tots 
els 60.000 números que, llavors, eren 
els que entraven en cada sorteig. El 
dia que l’Estat va decidir ampliar a 90 
mil la numeració de la rifa, va tenir un 
disgust molt gran. Amb els anys que ja 
tenia, això li suposava no poder aca-
bar-la, tot i que ell ja comptava amb 
alguns clients i amics, que li guarda-
ven dècims, no premiats, per tal d’aju-
dar-lo a completar la seva col·lecció.
No sabem on deu haver anat a parar 
aquell gavadal de números de la rifa, 
que el “Sevi” havia anat guardant.
La foto està treta del llibre de la Gran-
ja Pla.  
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa Descobreix Igualada i més. Fotografies de l’ahir

La Plaça de La Creu
Fotos: AFMI

Façana principal de la plaça Tram de façana del cos de Bombers

Tram de l’esglèsia de La Guia i de l’origen del carrer Argent

Aquest és l’edifici singular, de planta totalment irregular i allargada, i de 
dos pisos, que donava en la seva façana principal a la plaça i per la part 
posterior al carrer Nou (en els seus primers números). Tot el cos va ser 

construït en enderrocar-se les darreres muralles i va romandre dempeus quasi 
tres segles, havent albergat en una primera època l’antic Convent dels Escolapis. 
Després del trasllat d’aquells religiosos, en tant que finca de propietat munici-
pal, va ser habilitat en tant que un immens espai per a distintes dependències i 
serveis, com ho eren: els Jutjats, Correus, Telègrafs, els Bombers, el Dispensari, a 
més de les esglésies de la Mare de Déu dels Dolors (destruïda durant la Guerra 
Civil) i la de la Mare de Déu de la Guia.

Personalment, per a mi, aquest gran immoble té un important valor sentimental, 
atès que hi vaig viure -al segon pis- els primers anys de la meva infantesa fins 
poc abans del seu enderroc a finals de l’any 1965. Les vistes a la plaça, tot i que 
des de les finestres, eren espectaculars; i el record més inesborrable d’aquells 
anys, a part dels bons veïns, són els jocs al terrat, el so estrident de la sirena dels 
bombers, la campaneta de La Guia i el colomar. Després, als peus de la finca, 
cada estiu la parada de síndries i melons, la fonteta i la terrassa del bar Estel eren 
els principals reclams de trobada per a tot el veïnatge; més enllà a unes passes la 
plaça, els bancs i la peixera eren tot una invitació a viure el dia a dia.
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DIVENDRES 20

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 
El Club de lectura infantil de la Bibliote-
ca viurà una sessió especial sobre el bu-
llyng, en el marc del projecte Marta. Els 
nens participants comentaran el llibre 
“Vermell”,  de Jan de Kinder.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “L’escó invisible” 
del periodista Josep Maria Martí Rigau, 
un llibre que és una crònica del Parla-
ment de Catalunya, des de dins.
Divendres a les 8 del vespre a l’Adoberia 
Bella.

RUSQUITALLER
Piera 
Amb els membres del CRIP descobriràs 
com era en nostre entorn al Miocè, ara fa 
12 milions d’anys i les principals troba-
lles paleontològiques que s’hi ha fet.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

XERRADA
El Bruc 
Xerrada-teràpia “Les flors de Bach aju-
den a equilibrar cos, ment i ànima”. Pre-
sentació a càrrec de Rut Molins Valls.
Divendres a les 7 de la tarda a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament.

DISSABTE 21

SEMINARI
Igualada 
“Diccionari de sinònims en línia” d’Al-
bert Jané. Presentació i seminari pràctic 
sobre l’ús del nou diccionari de sinònims 
en llengua catalana.
Dissabte a 2/4 d’11 del matí a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

PATITROBADA
Igualada 
Si vens, trobaràs jocs de taula per a totes 
les edats i podràs compartir una estona 
agradable amb gent que li agrada el bon 
rollo i jugar.
Dissabte a partir de les 10 del matí al 
vestíbul de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
presentació del llibre infantil per a nens i 
nenes de 6 a 90 anys  “SAPS QUE ...? cu-
riositats sorprenents, notícies incleïbles i 
anècdotes divertides”  d’Anna Gasol i Te-
resa Blanch, amb il.lustracions de Sigrid 
Martínez.
Dissabte a les 12 del migdia a Llegim...? 
Llibreria.

DEBAT+CONCERT
Igualada 
Debat sobre el paper d’Òmnium Cultural 
en la societat i concert a càrrec de Jojet i 
Maria Ribot, duet manresà que presenta-
ran algunes cançons dels seus dos primers 
discos.
Dissabte a partir de les 5 de la tarda a la 
sala LAB i al Jardí Prohibit de l’Ateneu.

TEATRE
Masquefa 
“Ai, Damiata”. A càrrec de Teatrerus, Grup 
de Teatre de Masquefa. Una comèdia me-
dieval que comptarà amb la participació 
del grup musical BAUMA.
Dissabte a les 10 del vespre a la sala Ro-
gelio Rojo.

XERRADA
El Bruc 
“Els fruits silvestres de Catalunya”. A càrrec 
de Martí Boada i Juncà, científic ambiental 
i geògraf
Dissabte a les 7 de la tarda a Can Casas.

TEATRE
Calaf 
El Grup de Teatre de Rajadell presenta “A 
les 6”, una divertida comèdia. Dins els actes 
de la setmana de la Gent Gran.
Dissabte a les 10 del vespre a la sala Folch 
i Torras del Casal.

DIUMENGE 22

DIUMENGES EN FAMÍLIA
Igualada 
Jocs de descoberta “Com vivien els roi-
mans?”. Sabreu com era una vil.la romana 
i com es vivia a l’Anoia de fa 2000 anys.
Diumenge a les 11 del matí a la vil.la ro-
mana de l’Espelt. Trobada a les escoles 
velles..

TEATRE
Igualada 

“Terra Baixa” d’Àngel Guimerà. Lluís Ho-
mar, sol dalt de l’escenari, fa tots els papers, 
concentrant en un sol actor la universalitat 
del clàssic català
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
“Més Gatzara”. Concert a càrrec del grup 
de més grans de la Coral Infantil Gatzara.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la cape-
lla de l’Escola Pia.

TEATRE
Masquefa 
“Ai, Damiata”. A càrrec de Teatrerus, Grup 
de Teatre de Masquefa. Una comèdia me-
dieval que comptarà amb la participació 
del grup musical BAUMA.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala Ro-
gelio Rojo.

DILLUNS 23

CONFERÈNCIA
Igualada 
Conferència a càrrec de Susanna Simon 
Andorra: “Vall del Madriu-Perafita-Claror, 
Patrimoni de al Humanitat. Presentació 
del documental Jaume Riba i Alex Tena. 
Organitza AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 24

CONFERÈNCIA
Igualada 
“I Capuleti e i Montecchi”. Organitzada-
pels Amics de l’Òpera d’Igualada.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la Biblio-
teca Central.

XERRADA
Igualada 
Recursos per fer front a la LGTBI Fòbia, a 
càrrec d’Eugeni Rodríguez de l’Observato-
ri contra l’Homofòbia .
Dimarts a les 7 de la tarda a l’Ateneu 
Igualadí.

MÚSICA
Capellades 
Nou Audiciona’t. Trobades musicals escol-
tant música en directe amb comentaris de 

les obres, dels estils i dels autors. 
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’ac-
tes de l’Escola de Música.

DIMECRES 25

TERTÚLIA
Igualada 
“El teatre a Igualada durant el fran-
quisme”. Inclosa dins de l’activitat “La 
Biblioteca de la memòria”. 
Dimecres a les 11 del matí a la Bibliote-
ca Central d’Igualada. 

CINEMA VO
Igualada 
“Of Nice and Men (Homes i ratolins)”, 
pel.lícula dirigida per Gary Sinise, basada 
en el llibre de John Steinbeck. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

RUSQUIESPECTACLE
Piera 
Espectacle infantil i familiar per comme-
morar l’Any Dahl. Adaptació de l’original 
conte d’en Roald Dahl “James i el préssec 
gegant”. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera.

DIJOUS 26

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

XERRADA
Piera 
7 d’experiències: Cal fer deures?. Jaume 
Funes reflexiona sobre com educa l’esco-
la i com eduquem les famílies
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
de Piera.

POESIA
Masquefa 
A càrrec d’Antònia Pilar Villaescusa Rius 
i altres. Recital de poemes de la mateixa 
autora i d’altres autors.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblio-
teca de Masquefa.

BICICLETES

BH ULTIMATE RC, 
COMP� MESTRE DE L'ANY.
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Un thriller dels bons
Estrena a Montbui  •  Espias en el cielo

RAMON ROBERT /  

D irigida per Gavin Hood (El 
joc d’Ender,  Expedient Anwar, 
Tsotsi) i protagonitzada per 

Helen Mirren, Aaron Paul, Jeremy 
Northam i el fa poc traspassat Alan 
Rickman, Espias en el cielo (Eye in the 
sky) és un dels millors thrillers que ens 
han arribat darrerament. De produc-
ció britànica, el seu argument de base 
podria fer-nos pensar que es tracta 
d’una ordinària producció sobre for-
ces especials militars contra terroristes, 
quelcom habitual en un tant per cent 
elevat de pel·lícules nord-americanes 
recents, en les que prima l’acció i el 
bel·licisme. Però no, afortunadament 
Espias desde el cielo ofereix molt més. 
Hi ha una intriga molt ben portada, hi 
ha una mica d’acció i en el seu entra-
mat s’obren algunes interessants con-
sideracions de caràcter polític, huma-

nístic i moral. El guió és excel·lent, la 
direcció més que correcte i els actors 
principals, començant per la veterana 
Helen Mirren, esdevenen sensacionals. 
Aquest és un thriller dels bons, una 
pel·lícula de qualitat que explora tant 
l’aplicació pràctica com les ramificaci-
ons ètiques de la guerra de drons, una 
mena de bel·licisme (o d’assassinat) 
teledirigit.

      “Sabia que en les guerres modernes, els 
drons i la guerra per ordinador anaven 
a cobrar cada vegada major prevalen-
ça en el segle XXI”, explica el guionista 
Guy Hibbert, “i vaig pensar: ‘Vaja, no 
hi ha ningú escrivint sobre això, així 
que anem a examinar’”. En primer 
lloc, el guió ens presenta a la coronel 
Katherine Powell (Helen Mirren), una 
oficial de la intel·ligència militar brità-
nica. Aquesta, des d’un centre d’opera-
cions de Londres i amb contacte amb 
els comandaments nord-americans, 

lidera una missió secreta per capturar 
un grup de terroristes a Nairobi, Kenya. 
Quan s’adona que els terroristes estan 
preparant una missió suïcida, Powell 
haurà de canviar els seus plans inici-
als. Ja no vol capturar als terroristes, 
sinó matar-los. El pilot nord-ameri-
cà de drons Steve Watts (Aaron Paul) 
rep l’ordre de destruir el refugi on es 

troben els terroristes, però una nena 
de nou anys apareix llavors a la zona 
de l’objectiu.  Els militars i els polítics 
(anglesos i nord-americans) hauran de 
valorar els danys col·laterals, si és que 
el míssil és activat. És llavors quan el 
suspens cobra força i sorgeix el debat 
moral i els dilemes ètics, dels quals 
l’espectador és partícip.

Ciència i religió
Es projecta a Tous  •  Altamira

RAMON ROBERT /  

E xplorant la Cova d’Altamira a 
Cantàbria, María, una nena de 
nou anys, mira cap amunt. Sota 

una llum tènue, bisons, cérvols, cavalls, 
porcs senglars ..., més de cinquanta ti-
pus d’animals diferents ballen i giren 
davant seu en una composició de mo-
viment impressionista. És una experi-
ència de gran bellesa. Altamira va ser 
la primera cova en la qual es van des-
cobrir pintures prehistòriques i Maria 
i el seu pare (paper per a Antonio Ban-
deras) van ser les primeres persones 
que van poder observar aquestes obres 
d’art. Això va canviar la nostra per-

cepció de l’home primitiu per sempre. 
Però l’Església Catòlica (Rupert Eve-
rett d’intolerant sacerdot) considera 
que l’afirmació que les pintures siguin 
obra de homes prehistòrics és un atac 
a la veritat bíblica. I, sorprenentment, 
la comunitat científica liderada pel his-
toriador Émile Cartailhac també acusa 
de frau als qui han fet el descobriment.

     Realitzada pel britànic Hugh Hud-
son, Altamira desplega el seu discurs 
dramàtic en l’antagonisme que hi ha 
entre la religió i la ciència. Molt ben 
fotografiada en paratges naturals de 
Cantàbria, és la primera aproximació 
que el cinema fa de la famosa cova 
d’Altamira.

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. 

TINI: EL GRAN CANVIO DE VIOLETA
Argentina. Comèdia juvenil. De Juan Pablo Buscarini. 
Amb Martina Stoessel, Jorge Blanco, Clara Alonso, Mer-
cedes Lambre.
Violeta torna d’un tour internacional i rep notícies impac-
tants. Ella es troba en una cruïlla i comença a qüestionar-se 
tot allò que alguna vegada va conèixer. Mentre intenta tro-
bar la seva veu interior i seguir el seu propi camí, accepta 
una invitació inesperada per emprendre un viatge a l’altre 
costat del món a la recerca de respostes.

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.  

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

ESPIAS DESDE EL CIELO
Regne Unit. Thriller. De Gavin Hood. Amb  Aaron Paul, 
Helen Mirren, Alan Rickman, Iain Glen.
La coronel Katherine Powell, una oficial de la intel·ligència 
militar britànica, lidera una operació secreta per capturar un 
grup de terroristes a Nairobi. Però els terroristes estan en una 
missió suïcida i ella ha de canviar els seus plans de ‘capturar’ 
per ‘matar’. El pilot nord-americà de drones Steve Watts rep 
l’ordre de destruir el refugi on es troben els terroristes, però 
detecta alli la presencia d´una nena de nou anys.

EL REGALO
Estats Units. Thriller. De Joel Edgerton.  Amb Jason Bateman, 
Rebecca Hall, Joel Edgerton. 
Les vides d’un jove matrimoni es veuran totalment alterades 
després que un conegut del passat del marit comenci a dei-
xar-los misteriosos regals i es reveli un horrible secret després 
de vint anys.. 

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
Aquesta setmana no hi ha sessió
Properament: 
SPOTLIGHT

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

TINI
Dv: 20:40
Ds. i Dg: 16:40/20:40
ANGRY BIRDS
Dv: 18:40
Ds i Dg.: 16:20/18:40

SALA PETITA

ANGRY BIRDS
Dv: 18:40
Ds i Dg.: 16:20/18:40

ESPIAS DES DEL CIELO
Dv: 18:20/20:30
Ds.: 18:20/20:30
Dg.: 18:20/20:30

Sta Margarida de Montbui

1/ X-MEN 3D (7A) 
Ds: 16:00
Dg: 11:30/16:00
1/ X-MEN (7A) 
Dv a DJ: 19:00/22:00

2/ANGRY BIRDS 3D (TP)
Dv a Dg: 22:00
Dll a Dj: 21:50
2/ANGRY BIRDS (TP)
Dv: 18:00/20:00
Ds. i Dg: 16:00/18:00/20:00
Dll a Dj: 17:30/19:40

3/CAPITAN AMERICA (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:45/21:45
Ds: 15:45/18:45/21:45
Dg.: 11:45/15:45/18:45/21:45

4/EL LIBRO DE LA SELVA (TP)
Dv Dll a Dj: 17:40/19:55
Ds: 15:30/17:40/19:55
Dg.: 11:50/15:30/17:40/19:55
4/TORO (12A)
Dv a Dj: 22:00

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/ X-MEN (còpia) (TP)
Dv a Dj: 17:30/20:30
Dg: 12:00/17:30/20:30
6/ANGRY BIRDS  (còpia) (TP)
Dv. : 17:30/19:40
Ds.: 17:00/19:00
Dg:. 11:30/17:00/19:00
Dll a Dj.: 18:30/20:30
6/KIKI  (12A)
Dv. : 21:50
Ds. i Dg: 21:00
Dll a Dj.: 22:30

7/TINI (12A) 
Dv.: 18:00
Ds.: 15:50/18:00
Dg.: 11:40/15:50/18:00
Dll a Dj: 18:00
7/ESPIAS DESDE EL CIELO (12A) 
Dv a Dj: 20:10/22:30

8/ LA BRUJA (16A)
Dv Dll a Dj: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:20/18:30/20:30/22:30
Dg: 11:40/16:20/18:30/20:30/22:30

NO MOLESTAR (7 anys)
Diumenge: 16:30

EL REGALO (7 anys)
Diumenge: 18:00

ALTAMIRA (apta)
Diumenge: 19:40
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Maig
20: Bernardí de Siena; Baldiri; Hilari i Silvi; Basilissa.

21: Secundí; Torquat i els seus companys; Virgínia. 
22: Joaquima de Vedruna; Rita de Càscia; Quitèria; Júlia.

23: Desideri; Joan Bta. de Rossi.  
24: Maria Auxiliadora; Vicenç de Lerins; Susanna i Afra

25: Beda el Venerable; Gregori VII, papa; Urbà I, papa
26: Felip Neri; Zacaries; Quadrat; Eleuteri 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Jordi ahir dijous dia 19 de 
maig hauries fet 80 anys, fa 
un mes que ens vas deixar, jo 
la teva germana i tots et tro-
bem a faltar.
Però vull pensar en positiu, 
tinc 68 anys i t’he tingut fins 
ara just quant tu has arribat 
als 80 que ja és una edat força 
avançada. No recordo mas-
sa que de petits poguéssim 
jugar plegats doncs 11 anys 
ens separaven, però sí recor-
do el teu sentit de l’humor 
i les teves bromes que em 
feien riure tot i que aquesta 
diferència d’edat feia que no 
poguessis compartir molt de 
temps amb mi.
Tots dos teníem els nostres 
mons, jo el d’una nena jo-
veneta i tu el d’un noi amb 

Al meu germà

uns quants anys més que ja 
era un altre.
Els nostres pares, que varen 
ser un matrimoni i pares 
exemplars, ens varen ense-
nyar que els germans s’ha-
vien  d’estimar i respectar 
sempre i així ha estat Jor-
di, sempre he fet honor a 
aquests consells dels pares.
Jordi, el meu germà, t’esti-
mo i fins a sempre.  

Elisa

Parlava un castellà d’allò més 
dolç. Era vídua d’en Juan Rius 
Garbí i era mare de tres fills ja 
casats: en Carles, l’Alejandro i 
en Marcos. L’Alejandro, en el 
seu matrimoni, va tenir un fill 
i que aquest els va donar una 
néta. El Marc va tenir fill i filla, 
això va fer que la Pilar pogués 
gaudir de dos néts, una néta i 
una besnéta.
En els anys de la seva viduïtat, 
a part de l’amor de donava als 
seus familiars, també el dedi-
cava a visitar a totes les per-
sones del poble dels Hostalets 
de Pierola que estesin en una 

fase de malaltia que els impe-
dia sortir al carrer i, amb els 
seu castellà tan amable, rebien 
una gran dosi de relaxament 
medicinal.
Per ella el caminar era vital, 
no deixava que se li rovellés 
cap òrgan corporal, practicant 
aquest exercici li proporcio-
nava conèixer i poder saludar 
a gent nova. També ho apro-
fitava per fer amigues i po-
der passejar juntes. Recordo 
haver-nos trobat a les portes 
del cementiri, on ella sempre 
tenia una oració pel seu difunt 
espòs, jo li explicava que allà 

Pilar Vaquero Saez, pilar de bondat 
era la meva primera església, 
doncs a part de tota la meva 
família, resava per a tots els 
difunts i per la pau en el món. 
I seguint l’exemple de la Pilar, 
em sentia amb l’obligació de 
caminar també fins allà, per 
benefici del meu cos. “Juan, 
como està tu esposa Teresa? 
Hace días que no la veo. Grá-
cias Sra. Pilar por su interés”.
Us asseguro que quan ens dei-
xa gent així es troben molt a 
faltar. Gràcies Pilar, que Déu 
et doni un bon cel.

Joan Pujol i Bartrolí

ESGLÈSIA / LA VEU 

L ’opció de la Confede-
ració Càritas a Espanya 
per les persones en situ-

ació més vulnerable és especi-
alment visible en els nombrosos 
projectes que es duen a terme 
per acompanyar les persones 
sense llar. Es tracta d’un treball 
concebut de manera integral, 
amb l’objectiu que aquestes 
persones que es troben en el 
que el papa Francesc anomena 
les “perifèries de la societat” pu-
guin recuperar la seva dignitat 
personal i tenir garantits els seus 
drets humans bàsics. Una part 
important de la tasca d’acom-
panyament a aquestes perso-
nes que realitzen la majoria de 
les Càritas Diocesanes i Parro-
quials del nostre país és possible 
gràcies al suport econòmic que 
aporten els ciutadans en la seva 
declaració de la renda a través 
de les caselles solidàries de l’As-
signació Tributària.
En l’últim any, Càritas va oferir 
acompanyament directe a unes 
40.000 persones sense llar a tot 
l’Estat espanyol i va destinar a 
aquest apartat un total de 28,7 
milions d’euros. D’aquests, 4,8 
milions procedeixen dels fons 
aportats pels ciutadans a través 
de l’Assignació Tributària, que 

Càritas va destinar a un total de 
51 projectes per a persones sen-
se llar a tot l’Estat.

Millor 2: Per què marcar les 
dues opcions de forma simul-
tània?
Sota el lema “A la teva propera 
Declaració de la Renda: millor 
2” Càritas vol cridar l’atenció 
dels ciutadans sobre la possi-
bilitat que tenen de duplicar –i 
de millorar– el seu compromís 
solidari a través de la Declaració 
de la Renda: en marcar les dues 
opcions de forma simultània 
(l’Església catòlica i la d’Altres 
Fins Socials d’interès general), 
els ciutadans estaran col·labo-
rant a la vegada –i sense cap cost 
afegit– amb un 0,7% de la seva 
base imposable a sostenir l’ac-
ció de l’Església i amb un altre 

0,7% a donar suport als fins so-
cials que desenvolupen Càritas 
i moltes altres organitzacions 
que reben fons de l’IRPF per 
sostenir una part de la seva tas-
ca solidària.
Molts contribuents no conei-
xen encara que tenen la possi-
bilitat de marcar conjuntament 
les dues caselles solidàries en la 
Declaració de la Renda i poder 
ajudar el doble (0,7% + 0,7% = 
1,4%) a les persones en situació 
social més vulnerable. Aques-
ta opció no suposa, a més, que 
cap contribuent hagi de pagar 
més ni que se li torni menys 
en el resultat de la declaració. 
A data d’avui, el 30% dels con-
tribuents no marca cap casella 
solidària, amb la qual cosa l’im-
port de l’assignació tributària 
de les seves declaracions, en lloc 

de destinar-se a fins socials o al 
sosteniment de l’Església, passa 
a engrossir directament les ar-
ques de l’Estat.
Càritas, com a entitat del tercer 
sector d’acció social, obté fons 
per als seus projectes socials a 
través de la casella d’”Altres fins 

Per a què serveixen les caselles solidàries de la Renda? 
51 projectes de Càritas finançats per l’IRPF van destinats 
a persones sense llar

socials”. I com a Confederació 
oficial de les entitats d’acció 
caritativa i social de l’Església 
catòlica a Espanya, rep també 
suport financer a través de les 
aportacions que es recapten 
mitjançant la casella destinada 
a l’Església catòlica.
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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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LES EMOCIONS 
NORMALS 

“Has de ser valent/a”, “No ploris, 
sigues fort”, “No et pots enfadar 
per això”… Són frases que co-
neixem bé ja que ens les han dit 
moltes vegades quan érem nens  i  
nosaltres les hem repetit als nos-
tres fills/es. Però  aquestes expres-
sions  són missatges que de mane-
ra implícita prohibeixen  les tres 
emocions que la nostra societat 
tendeix a prohibir: la por, la tris-
tesa i la ràbia. Estan mal vistes i se 
les etiqueta injustament i errònia-
ment com a “emocions negatives”. 
De fet, la por ens protegeix i ens 
incita a fugir. Sense ella, la espècie 
humana ja s’hauria extingit devo-
rada per els primers depredadors. 
La tristesa, ens porta a prendre 
consciència de les pèrdues que 
ens toca viure i a demanar ajuda 
i consol. Sense ella, viuríem en la 
més absoluta inconsciència. La 
ràbia és la que ha impulsat grans 
revolucions que han portat can-
vis socials importantíssims. Sense 
ella, viuríem encara en el feudalis-
me i les dones no podrien votar. 
Per tant, és bo i necessari sentir i 
expressar tot tipus d’emocions 
encara que no sempre sigui agra-
dable. 
En el que cal parar atenció és en 
que la expressió d’una emoció 
sigui proporcionada a la situació 
que la provoca. És a dir, davant 
d’un gran perill és normal sen-
tir pànic i davant d’una situació 
lleugerament arriscada és normal 
estar alerta. Davant d’una gran in-
justícia, és normal sentir ira però 
davant d’un greuge moderat és 
normal sentir-se molest. Davant 
d’una gran pèrdua, és normal 
sentir-se desesperat però davant 
d’una pèrdua petita, és normal 
sentir-se lleugerament enyorat.
I qui determina què és normal?. 
Doncs el nostre entorn, la nos-
tra societat i en definitiva l’ésser 
humà que vol viure feliç i en har-
monia.

              

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 20: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 21: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 22: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 23: ADZET
Av Barcelona, 9

Dia 24: SECANELL
Òdena, 84

Dia 25: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 26: BAUSILI
Born, 23

PATROCINAT PER:

GLÒRIA FITÉ
Psicòloga  Col. núm. 10916

gloriapsi3@gmail.com
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“Fotografio la comarca, 
els molins, els globus i el 
cementiri d’en Miralles”

Vaig néixer a Igualada fa 43 anys i visc a Vilanova del Camí. Estic 
casat i tinc tres fills trigèmins: Pau, Carla i Jana. Sóc programador 
informàtic en una empressa igualadina -Engisoft- que fa software 

per a hotels. A partir de la meva afecció a la fotografia em vaig crear 
un perfil a Instagram fa tres anys. Avui tinc gairebé 170.000 segui-

dors. He fet xerrades a la Universitat d’Estiu d’Igualada.

E
ts un instagramer de molt d’èxit.

Sóc afeccionat a la fotografia. A l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada m’ho passava molt bé i em varen ensenyar 
molt. Però quan varen venir els trigèmins vaig haver 

de deixar-ho. Després, quan havien crescut vaig poder recuperar 
l’afecció. Fa tres anys em vaig comprar un Iphone 5 que fa unes 
fotografies magnífiques i em vaig crear un perfil d’Instagram. És 
una xarxa molt social que em permet exposar les meves fotografi-
es, sense interferir en la meva feina. 

Com es fa per tenir-ne tants?

Si no ets una persona mediàtica, l’única forma és ser suggerit per 
Instagram. Vaig tenir la sort de ser suggerit dos cops i això m’ha 
dut a tenir aquests 169.000 seguidors. També ajuda molt anar a les 
trobades organitzades per les diferents comunitats d’instagramers 
i participar a reptes i concursos.

De què serveix tenir cent seixanta-nou mil seguidors?.

Hi ha empreses que et tenen en compte i et conviden a trobades 
i esdeveniments. Però com que és millor anar acompanyat que 
anar sol, actualment pertanyo a la comunitat d’instagram @ig_ca-
talonia. Som set membres de tot Catalunya i organitzem trobades, 
concursos i promocionem empreses d’àmbit local.

Quantes fotos has publicat?

En porto publicades unes 560. No sóc dels que publico molt. M’ha 
servit per descobrir molts racons de la comarca. Normalment pu-

blico 1 o 2 fotografies cada setmana.

Quins temes toques?

Vaig començar fent fotografia de natura però intento fer una mica 
de tot. Una de les característica de les meves fotografies, és que so-
vint apareix algun del meus fills com a protagonista. Intento que 
la imatge transmeti algun tipus d’història.

On tens els seguidors?

Arreu del món, però principalment són seguidors de Catalunya, 
Espanya i Sud-Amèrica.

Amb tants seguidors pots fer publicitat?

A la gent cada vegada els costa més llegir. Les marques prefereixen 
anar als impactes visuals. Algunes m’han demanat que els pengi 
imatges. Tots vivim penjats dels mòbils i això dóna molta audi-
ència als que som considerats “influencers”. Hi ha agències que 
busquen els instagramers i bloggers que tenen molta audiència.

Què vares fer per a Volkswagen?

Vaig fer una foto donant la idea que era millor quedar-se a la Terra 
que anar a Mart... si tenies el nou Volkswagen Polo. El vàrem fer a 
l’aeròdrom d’Igualada-Òdena amb els meus fills. No és tan el que 
et donen, sinó l’experiència que vius. Ara em conviden molt a les 
cases museu. He visitat la Sagrada Família i el Palau Güell, sense 
turistes. Els varen obrir només per a deu instagramers.

Com esculls els anuncis que vols fer?

He fet feines per tres agències de publicitat, però accepto sols la 
publicitat que permet que pugui ser creatiu i que m’aporti alguna 
mena de satisfacció. No li dono importància als diners que pugui 
guanyar, si no a l’experiència que em pugui donar.

A quants instagramers segueixes?

Pocs. Uns cinc-cents perquè no en puc seguir més. Cada dia reviso 
les fotos penjades i moltes les comento. Si seguís molta gent no 
tindria prou temps per a tothom.

La teva feina és estar davant de l’ordinador i quan treballes tam-
bé estas penjat a la xarxa. Pots descansar?

M’agrada la fotografia precisament perquè em serveix per des-
connectar de la meva feina habitual. És al vespre, abans d’anar a 
dormir, quan dedico temps a connectar-me a la xarxa.

D’on et ve la vocació de programador?

Des que van aparèixer els primers ordinadors personals, sempre 
m’han cridat l’atenció. De molt jove vaig tenir la sort de dispo-
sar-ne d’un i la curiositat de saber com funcionava tot allò, em va 
portar a la meva actual professió.

Instagram serà la teva professió de futur?

Estic molt content amb la professió que tinc, Instagram és el meu 
hobby i crec que continuarà sent-ho. El món de les xarxes socials 
canvia molt ràpidament i el que avui és moda demà pot no ser-ho. 

Jaume Singla, @jaumesingla

Consum mixt (l/100 km) / Emissions de CO2 (g/km): Gamma Astra: 3,7-6,2 / 97,0-142,0. Oferta vàlida per a particulars fins a final de mes i subjecta al compliment de les condicions i vigència del Pla PIVE 8. PVP recomanat a 
Península i Balears per l’Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S (inclou IVA, transport, impost matriculació**, kit accessoris, descompte promocional i Pla PIVE 8). Despeses de matriculació no incloses. Només als Concessionaris 
Opel que participin voluntàriament en aquesta promoció. Model visualitzat: Astra Excellence amb opcions. Consulteu condicions de l’oferta al vostre Concessionari Opel. El correcte funcionament d’Opel OnStar dependrà de 
les xarxes de comunicació sense fil i dels sistemes de posicionament per satèl·lit. WiFi 4G segons disponibilitat de cobertura. Per a més informació sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible a Vehicles 
Comercials Opel. **Impost de matriculació segons els tipus generalitzats del 0%, 4,75%, 9,75% i 14,75% aplicables en base a les emissions de CO2 de cada vehicle. El tipus aplicable podrà variar segons CA.

COTXE DE L’ANY 2016 
A EUROPA

PIVE 8

Inclou OnStar amb WiFi 4G 

des de 14.990€

amb WiFi 4G.inclou

El nou Astra

GARATGE MONTSERRAT. Avda. Catalunya, 10. Igualada. 938 03 15 50.   opel.garatgemontserrat.com

GARATGE MONSERRAT 250X104 CATALAN.indd   1 04/04/16   11:30

És curiosa l’actitud dels regidors socialistes a l’Ajuntament d’Igualada. Aquests dies, els igualadins han pogut veure com els 
arribava a casa una postal de l’alcalde explicant-los el projecte del nou enllaç previst de la Ronda Sud, i els socialistes s’han 
afanyat a criticar-lo amb certa duresa. Ningú no diria que, a l’hora de la veritat, són al costat de l’alcalde per aprovar-li el pres-
supost municipal, com ha passat aquest any, o per presentar “de bracet” algunes propostes, com les beques a universitaris... 
Però el que més sobta és que, en les reunions que el govern de Marc Castells està fent aquestes setmanes a tots els barris de 
la ciutat per conèixer de prop els seus problemes, sempre hi són algun dels tres regidors socialistes, com a convidats especials. 
Escolten, proposen, i fins i tot obren les portes a CiU d’alguns barris que, sempre, havien estat infranquejables per a qualsevol 
altre partit... Si ens expliquen què estan fent, ens ajudarien a aclarir si això és “nova política” o simplement una presa de pèl.
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