
Diversos visitants de FirAnoia, l’any passat, a l’espai d’exposició de vehicles a la plaça de Cal Font.

MÉS DE 200 EXPOSITORS I MOLTES ACTIVITATS EN 40.000 METRES QUADRATS A FIRANOIA

Igualada viu la Fira més 
intensa dels darrers anys

TastAnoia, un minigolf, passejades en ruc, exhibicions d’Agility, mostra de formatges artesans 
i moltes més activitats conviuran amb el certamen firal a Cal Font i tot el Passeig Verdaguer
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Joan vich adzet
@joan_vich  

Que Otegui compari el procès català amb 
lluita de l’Esquerra abertzale, es un flac 
favor a l’independentisme a Catalunya

L’EDITORIAL

Comarca oblidada?
El conseller d’Economia i vicepresident del Go-
vern, Oriol Junqueras, ha presentat aquesta set-
mana el projecte de Pressupostos de la Genera-
litat per aquest any. Si bé encara es tracta d’una 
proposta que s’haurà de debatre, tot cercant algú 
que li doni suport com a conseqüència de la majo-
ria relativa del Govern en el Parlament, les xifres 
que s’han presentat en 
el capítol d’inversions 
són una gran decepció 
per a l’Anoia. 
Celebrem, per altra 
banda, que, per pri-
mera vegada, la dis-
tribució territorial 
dels Pressupostos de 
la Generalitat inclogui 
l’Àmbit Penedès, del 
qual en forma gaire-
bé tota la comarca de 
l’Anoia. Es fa justícia així al compliment de la llei 
i de les decisions preses al Parlament amb àmplia 
majoria.
Tot i que la quantitat final de 10,5 milions d’eu-
ros d’inversió és una mica superior a la de l’any 
passat, el cert és que, majoritàriament, es tracta 
de diners destinats a manteniment i millores tèc-

niques d’infraestructures ja construïdes. La inver-
sió més important, més de la meitat del total de 
l’Anoia, són 6,6 milions destinats al manteniment 
de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat... 
Res de la finalització de la Ronda Sud, res del ja 
històric projecte de soterrament de l’entrada del 
tren a Igualada, res de millores a la C-15 i l’Eix 

Diagonal, ni tam-
poc la remodelació 
d’algunes escoles  i 
instituts de la Conca 
d’Òdena que es tro-
ben en molt mal estat 
de conservació... 
Ja sabem que les escu-
rades arques de l’ad-
ministració catalana 
no permeten gran 
cosa, però també és 
conegut que d’altres 

comarques, especialment a l’àrea metropolitana, 
s’estan executant obres importants i ens temem 
que no s’està tractant a tothom pel mateix raser. 
Una veritable llàstima, que dóna veu a aquells que 
esgrimeixen que aquesta és una comarca oblidada 
per la Generalitat. Les dades, fredes, són les que 
són. I no ens agraden. 

Les xifres d’inversions 

previstes a l’Anoia en la 

proposta del pressupost de 

la Generalitat són una gran 

decepció per a la comarca
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David Gubern
@McGubern  

Si no volien estelades ara tindran més estelades 
que mai! Si és que no son + ... pq no s’entrenen!

 #CopaEstelada

Xavier Bermúdez
@xavibermudez  

 
Admiro profundament als diputats de l’opo-

sició que, en 5 minuts, es van formar una 
opinió d’uns pressuposts que no havien llegit

Marina Llansana
@marinallansana  

El cuiner igualadí David Andrés, del @
somiatruitesDO, proclamat millor xef jove 

del sud d’Europa. Enhorabona!

KílianS Hoquei
@KSMKilianSebria  

Que quedi clar. 
Tots fem i farem com la

 @mercealcocer !!@CatalunyaRadio

Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67  

Lo siento #Telecinco  pero lo vuestro no es 
#periodismo. Es no-do. Escondeis la realidad 
#FinalCopa @Periodistes_org @periodistas

Jordi Cuadras 
@jordicuadras  

Avui fa 1 any eleccions municipals. Per salut 
política, tots els partits haurien de tenir brúi-
xola i coordenades clares a aquestes alçades.

DaVid Martí ||*|| 
@davidmartib 

La #senyera torna a onejar majestuosa al 
castell de #Vilademàger. 

Gràcies a tots els que ho han fet posible!

Armand Monleón
@AMonleon  

Etapa reina hoy, muy navegada, pero ha 
sido brutal poder abrir pista en condiciones 

difíciles #TaklimakanRally

#latevaveu

Maria Senserrich 
@msenserrich  

Lliurament dels Premis Nacionals a la inicia-
tiva comercial amb Cal Perico i Cal Gaspar 

amb més de 150anys!
#Igualada

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, 
ha dit a les Nacions Unides,  que “les 
institucions estan patint una fortíssi-
ma crisi de legitimitat a escala local, 
regional, estatal i també supraestatal” 
i també ha alertat que “la ciutada-
nia percep les institucions com molt 
llunyanes perquè massa vegades es 
posen excuses burocràtiques i no es 
dóna resposta a les necessitats més 
bàsiques” i ha assegurat que “no hi 
ha millor notícia per a la democràcia 
que una ciutadania compromesa, res-
ponsable, que aixeca la veu per exigir 
més i millor democràcia”.

Joan Rosell, president de la CEOE, 
ha afirmat que “el treball fix i segur és 
un concepte del segle XIX. En el futur 
s’haurà  de guanyar cada dia”. També 

va alertar de “perdre el tren de la re-
volució digital, que farà moltes sor-
preses en un futur immediat”.

Concepción Dancausa, delegada 
del govern espanyol a la Comunitat 
de Madrid, acompanyada de Flo-
rentino Villabona, comissari general 
de Seguretat Ciutadana, va anunciar 
que 2.500 efectius policials partici-
parien en el dispositiu de seguretat 
al Vicente Calderon per la final de 
la Copa del Rei, assegurant que “Els 
controls del segon anell asseguraran 
que ningú porti elements perillosos 
com per exemple bengales, teies... 
ni tampoc materials de propagan-
da racista, xenòfoba, política o reli-
giosa que poden generar conflictes 
d’ordre públic, com les estelades. El 
futbol no ha de ser un escenari de 
lluita política”. I havia recomanat 
que “els espectadors vagin a l’estadi 
tres hores i mitja abans per passar els 
controls de seguretat si volen veure 
el partit des del minut u”. 

JesusTorres, titular del Tribunal 
Contenciós Administratiu número 
11 de Madrid va acordar permetre 
l’accés de les estelades a l’estadi Vi-
cente Calderón “perquè una bandera 

no incita a la violència”. I naturalment 
no hi va haver cap violència. Només 
que no es veiessin per la tele ni s’escol-
tessin els xiulets al rei.

Esperanza Aguirre, presidenta del PP 
a Madrid ha declarat “un equip que 
dóna suport als qui volen separar-se 
d’Espanya no hauria de jugar la Copa 
del Rei”.

Jose Castro, jutge del Jutjat núme-
ro 3 de Palma, que durant cinc anys 
va instruir el cas Noos, ha revelat en 
un escrit que el despatx d’advocats 
Roca Junyent, que defensa la Infanta 
Cristina “va proposar una trobada 
clandestina en una finca privada, dis-
creta i sense periodistes ni fotògrafs 
pocs dies abans que es decidís a im-
putar-la”.

Miguel Bernad, president del sindicat 
ultra ‘Manos Limpias’, diu que Soraya 
Sáenz de Santamaría, vicepresidenta 
del govern en funcions, és la “filla de 
p... responsable del complot per en-
fonsar-me a mi i al sindicat”. En unes 
conversacions enregistrades pocs dies 
abans que la UDEF el detingués acu-
sant-lo d’extorsió.



No he fet cap consulta electoral. De fet, 
no li he preguntat a ningú a qui pensa 
votar les properes eleccions, tot i això 

tinc el convenciment que el PP les perdrà. Les 
ha de perdre. 
Les ha de perdre perquè s’ha quedat sense dis-
curs, sense oferir propostes als ciutadans. L’únic 
discurs que proposa el PP és anar, en tot, contra 
de Catalunya. Qualsevol llei que surti del Par-
lament és portada invariablement al Tribunal 
Constitucional. El procés independentista es va 
accelerar a partir que l’any 2010, amb la sentèn-
cia del Constitucional contra el nou Estatut de 
Catalunya, es va veure que l’autonomisme era 
inviable. De fet tot l’edifici constitucional espa-
nyol és un bunyol, amb escàs recorregut.
Des del cop d’Estat de Tejero que la postura del 
PP és inamovible: No a tot el que es faci a Cata-
lunya. Tot el que no sigui PP o PSOE és ETA. I 
aquesta és la seva monocord proposta. Per anys 
que passin, el PP no es mou. 
Aquest any mateix ho hem vist. En els quatre 
mesos de negociacions per formar govern a Es-
panya, alguns “líders” espanyols han ficat la pota 
o han fet propostes poc engrescadores, però és 
que Rajoy, el candidat del PP, no ha fet ni dit res. 
Hores d’ara, a menys de trenta dies de la jornada 
electoral, no solament no ha fet cap proposta, 
sinó que tota la seva estructura organitzativa 
està sota sospita -per dir-ho suau- de corrup-
ció generalitzada. Cada dia surten nous casos 
de corrupció que afecten als dirigents populars. 
Us imagineu la porqueria que sortirà el dia que 
deixin de governar?
La política anticatalana del PP l’ha portat a ser 
absolutament irrellevant a Catalunya i a perdre 
pes específic a Euskadi. La corrupció li fa perdre 
posicions a València i Madrid, dues de les places 
fortes populars. I tot això amb un PSOE en ho-
res baixes i en franca decadència.
Nomes un sistema electoral, que prima als dos 
partits majoritaris amb 99 escons que sempre 
cauen en mans de PP o PSOE, els permet a uns 
i a altres pensar en constituir una gran coalició 
que, espero, no sigui possible després de les elec-
cions.
No podem esperar del PP -o del PSOE- que aca-
bin amb la corrupció, perquè de fet la corrupció 
són ells mateixos. Una corrupció que ens ha cos-
tat 200.000 milions d’euros de diner públic.
Si els ciutadans s’ho pensen una mica abans de 
dipositar quina papereta fiquen a la urna, el PP 
perdrà les eleccions.  

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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C
ada dia que passa la moneda va tenint 
menys valor. Ja no parlem d’aquella que 
era d’or o plata.  Ni tampoc d’aquella 
de “paper de curs legal”. Tampoc de les 

targetes de plàstic. Aviat només quedarà l’apunt 
comptable a través de terminals electrònics. Així 
ho posem  fàcil per que ens ho controlin tot. Els 
gustos, les debilitats i els impostos. Es va esborrant 
la poca llibertat que ens donava l’anonimat. Les no-
ves corrents del pensament filosòfic, que beuen de 
pous mil·lenaris, ja diuen que  “El simbòlic fa el real 
i el subtil fa el dens”.
El concepte de  la riquesa ve de lluny. YhWh, (que 
era el nom de Déu en el llenguatge de la translitera-
ció del tetragràmaton, que alguns consideren l’ori-
gen de les llengües) va prometre a Abraham  i a la 
seva descendència, “molts fills i molts ramats”. Un 
pacte sacralitzat. “Tu em reconeixes i em tens per 
Déu i Jo et dono a tu i al teu poble la continuïtat de 
l’estirp i riqueses”. Així les riqueses es converteixen 
en un do. Posseir-ne significa haver de tenir cura 
dels fills i dels ramats. I posa el també el manament 
no robaràs. 
Però el diner és una cosa diferent. Serveix per com-
prar i per vendre. Per canviar coses. I es pot guanyar 
sense treballar. De la usura, del poder, de la corrup-
ció i de l’aprofitament dels altres. Per això quan Je-

sús entra al Temple,  l’emprèn contra els “canvistes” 
i els treu del recinte sagrat. Aquells diners (paraula 
derivada dels denaris romans) eren el símbol del 
guany especulatiu i de la riquesa insana.
Per això no s’ha de confondre diner i riquesa. Es pot 
ser ric sense tenir diners. Guanyar-se la vida fent un 
treball que la societat necessita i tenir el reconei-
xement social. I es poden fer molts diners amb els 
rèdits que es deriven d’una suma d’insignificances, 
petites comissions, tones de xavalla i apropiacions 
indegudes. Robar és prendre als altres en benefici 
propi. I està malament. Ho facin els polítics, que els 
reparteixen entre els que els voten (assegurant-se 
així el poder), els que amaguen els seus cabals dar-
rera papers en terres llunyanes o els saltejadors de 
camins de sempre. 
La igualtat d’oportunitats no vol dir que tothom es 
vesteixi, pensi i tingui el mateix. És construir una 
societat sense bombolles tancades, fetes del frau i la 
mentida, on massa sovint xipollegen aquestes elits 
mentideres que diuen tutelar els desvalguts i que 
s’aprofiten dels que esperen que algú els doni allò 
pel que no volen o no poden lluitar. Desgraciada-
ment avui la riquesa no ve d’un treball ben fet, ni el 
reconeixement social, sinó del poder, l’especulació 
i la corrupció que ofega la majoria de les iniciatives 
sanes. I així ens va. 

La riquesaEl PP perdrà
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LA VEU del lector

DAVID ANDRÉS

David Andrés, xef del Restaurant Somiatruites d’Igualada i cap de 
cuina del restaurant Abac de Barcelona, ha tornat a assolir el premi 
al millor xef jove del sud d’Europa. Enhorabona!!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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PARLEM DE POLÍTICA, 
SEMBLA ESTRANY...
Sergio Pérez Morente

La “democràcia”, de la qual tots hem 
sentit parlar alguna vegada, és una ma-
nera d’organització social que atribu-
eix el poder al conjunt de la ciutadania 
i que ve agafada de la mà amb les elec-
cions, on se’ns dóna als votants el dret 
de triar als nostres representants, amb 
l’esperança d’aconseguir un govern es-
table i compromès amb el poble.
A dia d’avui, la gent es queixa que 
aquests “elegits” no fan l’esforç sufi-
cient per posar-se d’acord, a més de 
parlotejar i dir que tots roben i estan 
plens de corrupció, però si ho pensem, 
els polítics espanyols representen la 
societat d’aquest país tan clarament... 
com si fossin un mer mirall! Es pensen 
que les coses canviaran i ells es queden 
amb els braços creuats esperant que 
tot millori, desitjant que el que ha de 
venir sigui molt millor del que ja ha 
passat, quan no saben que el futur està 
a les seves mans, ells són els primers 
que han de canviar.
Què puc jo dir realment? Doncs que 
són els petits canvis els que marquen la 
diferència i que és molt bo saber callar, 
fins que és l’hora de parlar.

UN MATÍ AL CIRCUIT 
DE CATALUNYA PER ES-
CLEROSI MÚLTIPLE
Adelina, Carme, Dolors, José M. 
Virginia. “AEMANOIA”

Un matí perfecte. Hem matinat molt 
per poder arribar al Circuit i poder 
agafar les nostres samarretes i dorsals. 
Esmorzem i hi ha qui té ganes d’escal-
far cames fent spinning. Aquestes do-
nes són unes CRACS.

Comença la cursa de 5km i engeguem 
a córrer i caminar. Els qui no podem 
córrer i ens atrevim a caminar, fem 
la volta al circuit, 5km205metres. Tot 
un repte aconseguit. Igualada, Òde-
na, Vilanova del Camí, junts corren i 
caminen. Els qui no som tan forts per 
fer tants quilòmetres, ens esperem a la 
Milla, i 1km 500 metres es fan en un 
no res.
Això no s’acaba aquí, tenim uns par-
ticipants ciclistes molt jovenets que 
engresquen el pare després de caminar 
els 5km, a pedalar 1km500ms. i gua-
nyar una medalla. Molt grans fills. 
Però aquests més petits que també ens 
van acompanyar, van poder gaudir 
de moltes activitats, Rocòdrom, cot-
xes-mini cars i inflables. Un matí molt 
i molt productiu.
MOLTES GRÀCIES A TOTS PER AJU-
DAR-NOS A FER DE LA NOSTRA 
ASSOCIACIÓ UN REFERENT!!!!!
Autocars Montferri, Lourdes, Mercè, 
Núria, Montse, Clàudia, Laura, Unai,, 
Clàudia, Santi, David, Carmen, José, 
Pepi, Trini, Jaume, Jordi, Raquel, Ro-
berto, Maria, La Veu de l’Anoia, L’En-
llaç i Talentiagestió. A les nostres famí-
lies, incondicionals, per estar sempre al 
nostre costat.
Gràcies.

MALTRACTAMENT ANI-
MAL
APAN

Una vegada més una pobra gateta ha 
estat víctima de maltractament per 
part d’un veí de la família. Per sort tot 
ha acabat bé i ja ha pogut tornar a casa 
seva.
El passat divuit de maig a primera 
hora del matí va aparèixer una caixa 
de cartró a l’APAN. Quan la vam obrir 
ens vam trobar una gateta amb una 

corda al coll, totalment molla i en estat 
de xoc. Ràpidament la vam reanimar.
Poques hores després vam rebre la tru-
cada d’una persona que buscava una 
gateta. Per la descripció vam saber que 
es tractava de la petita. La propietària 
la buscava des del dia anterior.
Després d’intercanviar informació, va 
buscar i no va trigar gaire a saber que 
havia estat un veí. L’esmentat veí del 
carrer Montmaneu d’Igualada, va re-
conèixer els fets, tot insultant la propi-
etària i amenaçant de matar la gateta si 
la tornava a veure. Arran d’aquests fets 
la propietària i l’APAN han presentat 
una denúncia conjunta.
Des de l’APAN animem a tots els ciu-
tadans a denunciar qualsevol maltrac-
tament del que siguin testimonis. Els 
animals no tenen veu per defensar-se, 
depenen de la nostra valentia per en-
frontar-nos als maltractadors, encara 
que sigui el veí del costat. És l’única 
manera possible d’acabar amb la vio-
lència que es practica contra els ani-
mals. La protectora farà el possible per 
ajudar-vos en aquest tema.

ACLARIMENT EN RE-
LACIÓ ALS SOUS I DIE-
TES A L’AJUNTAMENT 
D’IGUALADA
Dario Castañé - Decidim Igualada

Sóc Dario Castañé, portaveu de la con-
fluència Decidim Igualada a l’Ajunta-

ment d’Igualada, i voldria fer un acla-
riment sobre la informació donada per 
La Veu de L’Anoia el divendres 13 de 
maig. Vull assegurar que les xifres do-
nades no es corresponen del tot a la re-
alitat. Al mes cobro 1.177 euros bruts, 
que es corresponen a un ple (485 eu-
ros), una junta de portaveus (500 eu-
ros) i dues sessions informatives (96 
euros cadascuna). Per 12 pagues, puc 
cobrar un màxim de 14.124 euros.
Però la xifra definitiva és encara més 
baixa. Per codi ètic de Decidim Igua-
lada no puc cobrar més de 34.716,28 
euros a l’any. Com que mantinc la 
meva feina a jornada completa com a 
administrador de sistemes, l’assemblea 
va acordar que es tindria en compte el 
meu salari professional per al límit del 
codi ètic. Això resulta en una retri-
bució bruta de 7.864,84 euros a l’any, 
destinant-se la resta a cobrir les des-
peses de la campanya electoral de les 
anteriors eleccions municipals. En net, 
aplicant una retenció del 20%, el meu 
sou és de 6.291,87 euros anuals. En 
penjarem més detall a la nostra pàgina 
decidimigualada.cat.
Simplement afegir que, mirant la 
web de transparència, està explicat tal 
com surt a l’acta del cartipàs, que pot 
ser força confús. L’Ajuntament ha fet 
transparència de copiar i enganxar, no 
pas la transparència activa que propo-
sem des de Decidim, que consisteix en 
explicar què signifiquen les xifres i en 
què es tradueixen. Tenint en compte 
que al web de l’Ajuntament cada re-
gidor té una fitxa personal, crec que 
l’Ajuntament hi hauria d’haver deta-
llat, per iniciativa pròpia, les dietes que 
rep cada regidor.
La transparència és imprescindible i és 
un esforç cabdal per a permetre l’apo-
derament de la ciutadania a les institu-
cions. Comencem per nosaltres matei-
xos explicant les coses. 
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Ara, amb el Nou Compte Estrella trauràs més 
profit de la nòmina.

No pagaràs comissions i, a més, et podràs 
emportar un smartwatch, una tablet o un 
televisor Samsung.

Si estàs pensant a domiciliar la nòmina, fes-ho al 
Nou Compte Estrella. El compte de confiança.

Informa-te’n a CaixaBank.cat

Nou Compte Estrella

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

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia 
de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu 
el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. 
L’import garantit té com a límit 100.000 
euros per dipositant en cada entitat  
de crèdit.

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

1 / 6
Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Estrella



L
a llei 24/2015, aprovada per unanimitat de 
tots els grups parlamentaris de la cambra 
catalana, i nascuda d‘una iniciativa legis-
lativa popular, pretenia donar resposta a 

unes necessitats inajornables de molts dels nostres 
conciutadans. Era un instrument valuós per donar 
resposta a l’emergència habitacional i donar pro-
tecció contra la pobresa energètica i així s’ha vingut 
acreditant en els pocs mesos en que s’ha pogut por-
tar a terme.
Un estat, com Espanya, que en la seva Constitució 
proclama com a valors superiors del seu ordena-
ment jurídic la llibertat, la justícia i la igualtat. Una 
Constitució que declara el dret a un habitatge digne, 
que el dret a la propietat privada no es pot exercir de 
forma antisocial i que la riquesa s’ha de subordinar 
a l’interès general, no pot emparar una decisió tan 
inoportuna i injusta com la de deixar sense protecció 
als més dèbils de la nostra societat.
Els síndics i defensors locals, des de la evidència del 
problemes que afecten als nostres conciutadans, que 
no disposen de recursos per fer front les obligacions 
derivades de l’habitatge o cobertes les necessitats 
de subministraments tant bàsics i essencials com la 
electricitat, l’aigua o el gas, veiem amb preocupació 
i indignació la suspensió de la llei 24/2015, per les 
greus conseqüències que se’n deriven per a les perso-
nes necessitades i pels nostres ajuntaments. Aquesta 
suspensió deixa sense algunes eines molt importants 
a les administracions públiques, i especialment als 
ajuntaments, per a poder garantir la defensa del dret 

D
iuen els experts que 
la CUP, com a movi-
ment assembleari, no 
té dirigents, i les cares 

visibles que surten als mitjans de 
comunicació i ocupen els seus es-
cons al Parlament només estan au-

toritzats a tirar endavant allò que decideixen les as-
semblees, que avui pot ser blanc i, demà, negre. Així, 
amb la contundent resolució aprovada el passat cap 
de setmana durant l’assemblea de la CUP celebra-
da a Esparreguera que parla, textualment, de “des-
lliurar-se de l’acord amb Junts pel Sí”, es va tornar 
a posar en evidència que pactar amb aquest partit 
segurament va constituir un greu error polític que 
aviat ens portarà importants conseqüències, no cal 
dir que negatives. Però el mandat assembleari per a 
un trencament unilateral del pacte amb Junts pel Sí 
anunciat diumenge per la CUP, i que més d’hora que 
tard s’acabarà confirmant en tota la seva cruesa, no 
pot constituir cap sorpresa per a ningú. Quan es fa 
un pacte entre gent seriosa i respectuosa amb els seus 
compromisos un només pot esperar que el pacte es 
compleixi, però si es fa amb una força política que 
no té un mandat clar, sempre es corre el risc que allò 
que semblava un pacte ferm i consolidat no vagi més 

F
a pocs dies es cele-
brava el cinquè ani-
versari del moviment 
ciutadà del 15 de maig 

anomenat dels “indignats”. Un 
moviment que va omplir pla-
ces d’arreu de l’Estat espanyol 

i que gràcies als mitjans de comunicació es va 
estendre a tot el Planeta. Cinc anys després ve-
iem, encara ara, com a França hi ha rèpliques 
d’aquell model de protesta ciutadana arrel de 
l’aprovació d’una dura reforma laboral per 
part del Govern socialista al país veí.
Les celebracions han permès visualitzar que 
el moviment segueix viu, doncs les causes que 
l’originaren, també segueixen igualment vi-
ves: retrocés de l’Estat de benestar, desigualtats 
creixents, desnonaments, pèrdua de drets civils, 
hegemonia del interessos dels bancs i del capi-
tal financer, per damunt de la ciutadania, crisi 
política i institucional i manca de perspectives 
de futur per part d’amplis sectors joves.
Si en una cosa tothom està d’acord és que 
aquell moviment va revolucionar política i so-
cialment la societat al nostre país i la manera 
de fer i entendre la gestió de la cosa pública. El 
primer avís que les coses començaven a canviar 
van ser les eleccions europees del 2014 en què 
Podemos, una força incipient, assolia més de 
dos milions de vots i cinc diputats al Parlament 
Europeu.
A partir d’aquest moment res tornaria a ser 
igual. Els anomenats partits nous o emergents 
-com se’ls vulgui dir- començaren a tenir un pes 
i un protagonisme creixent a l’escena política 
del país, que assolia la seva màxima expressió 
amb les eleccions generals del 20 de desembre 
passat, que certificarien de manera definitiva la 
fi del bipartidisme a Espanya i una cosa més re-
llevant com va ser  la incorporació dels “indig-
nats” a la política. Aquest és un fet qualitatiu de 
primer ordre per una democràcia relativament 
jove, amb significatius dèficits com la nostra 
doncs amplis sectors, especialment joves que 
estaven voluntàriament exclosos del sistema, 
s’incorporen al joc democràtic.
Segurament a sectors socials benestants o no, 
molesta i incomoden les formes inexpertes de 
novells, l’afecció doctrinària, el tacticisme de-
lirant i la prepotent insolència dels dirigents 
dels nous partits, però si alguna cosa se’ls ha de 
reconèixer als hereus polítics del 15-M és que 
han capgirat com un mitjó les maneres de fer 
política al nostre país, en les formes i en el fons. 
Els partits anomenats “tradicionals” s’havien 
allunyat de la ciutadania - preocupats ells- sols 
per les seves coses;  com i de quina manera es 
repartien el pastís, ho estem veien encara ara.
Més obertura, més transparència, més partici-
pació, un major compromís i una major sensi-
bilitat amb els problemes reals de la ciutadania, 
no sols en  les organitzacions polítiques sinó 
també a les institucions públiques i al conjunt 
de la societat.  Aquest és el llegat que el 15-M 
ha deixat,  i  malgrat que això compliqui la go-
vernabilitat, -estem en una societat cada vega-
da més complexa i plural- és, al meu entendre, 
positiu.  

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

JOAN VICH ADZET,
@joan_vich

FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS 
I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA
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Cinc anys del 15-M Es veia a venir

En defensa de la dignitat de les persones pel 
dret a l’habitatge i els subministraments bàsics

enllà de ser una mera declaració de bones intencions 
en un moment determinat i, per tant, vàlida només 
per a aquell moment però no per l’endemà. I qui diu 
l’endemà diu uns mesos més tard.
El risc de pactar amb un partit assembleari alguns 
l’hem anat posant insistentment sobre la taula des 
de molt abans que se signés solemnement l’acord 
entre les dues forces polítiques. Personalment vaig 
escriure en aquest mateix diari que entre pactar amb 
la CUP, amb els riscos evidents que això comportava, 
i anar a noves eleccions, l’opció correcta hauria d’ha-
ver estat la segona. Per fer aquesta afirmació no calia 
tenir la bola de vidre sinó només aplicar una mica de 
sentit comú. Si la CUP, finalment, fa caure el govern, 
que ho pot fer i, com dèiem abans, tot indica que ho 
acabarà intentant, ningú podrà dir que ha estat una 
sorpresa. Els riscos de pactar amb la CUP tothom 
els coneixia però, tot i això, a Junts pel Sí es va optar 
per jugar aquesta partida tan perillosa. És d’esperar 
que quan es confirmi que aquella estratègia de pactes 
era totalment equivocada, aquesta relliscada hauria 
de tenir conseqüències polítiques pels dirigents que 
la van defensar amb ungles i dents. Per molt menys, 
en països més endreçats que el nostre, els polítics 
responsables presentarien la dimissió irrevocable i 
marxarien cap a casa deixant pas a gent nova.  

constitucional a poder disposar d’un habitatge sota 
unes mínimes condicions de dignitat.
Els defensors, síndics, síndiques i defensores munici-
pals sumem la nostra veu a la de la gent més desfavo-
rida de la nostra societat, ens adherim a les iniciati-
ves que proclamen i cerquen donar solució urgent al 
tema de l’habitatge, i exigim un compromís efectiu 
de totes les administracions públiques i responsables 
polítics i judicials per donar efectivitat i compliment 
als valors suprems que proclama la Constitució, 
especialment pel que fa referència a la justícia i la 
igualtat.   
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G airebé sense temps 
per a la reacció no-
més acabar FirAno-

ia, el proper dimecres arriba 
l’edició d’estiu del Rec.0.  A 
partir de les 10 del matí, i fins 
el dissabte, el festival de moda 
efímera d’Igualada ens porta-
rà, un any més, l’habitual pai-
satge d’adoberies i racons del 
barri del Rec plens de bones 
ofertes, però també d’una ata-
peïda agenda cultural, especi-
alment musical. 
El festival que combina les pop 
up stores de moda, el festival 
de menjar de carrer, el Rec 
Street Food i la música en di-
recte promet força aquest any. 
Més de 80 marques nacionals 
i internacionals fan les seves 
vendes especials d’estocs en 
edificis industrials en desús.
Des de les marques més po-
pulars fins als dissenyadors 
més emergents es reuneixen al 
Rec per vendre els seus estocs 
a preus radicals en un entorn 
creatiu únic, que converteix 
el Rec.0 en una de les concen-
tracions de pop up stores de 
moda més singulars del sud 
d’Europa.

20 formacions musicals 
i sessions de DJ
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. 
El programa Menú Stereo, que 
aposta per la música i s’apro-
pa a l’indie estatal, tindrà un 
escenari propi al Rec.013, on 
hi pujaran Belushi i The New 
Raemon (dimecres 1 de juny), 
Cala Vento i Odio París (dijous 
2), Grushenka i Joana Serrat 
(divendres 3) i Extraperlo i El 
Último Vecino (dissabte 4).
Una edició més, Estrella 
Damm, patrocinador oficial 
del Rec.0 Experimental Sto-
res, comptarà amb dos espais 
musicals, un escenari i una 
zona on s’hi faran sessions de 
DJ. Collserola Postcards i 12 
to 12 quartet actuaran dime-
cres 1, Jorge Da Rocha i Diego 
Paqué, el dijous 2, Albert Gà-
mez i Morena Tradipatxanga 
divendres 3, i Edna Sey, Kyne 
i The Zpehy Bones, dissabte 4 

Dimecres comença una nova edició del Rec.0, 
amb més de 80 marques i una atepeïda agenda cultural

de juny. L’escenari de concerts 
Estrella Damm estarà ubicat al 
costat de les propostes gastro-
nòmiques del Rec Street Food 
i la barra d’Estrella. A més, hi 
haurà un altre espai musical 
amb un concert diari, amb 
grups com Oakland, U&I o 
Dani Díaz.
Les sessions de DJ, els tallers 
infantils i les presentacions de 
llibres acaben d’arrodonir una 
agenda completa, amb totes 
les propostes gratuïtes i ober-
tes a tothom.
Com a novetat, el divendres 
3 de juny, s’emetrà en directe 
el programa Feedbac de ràdio 
Flaixbac, des de l’escenari Es-
trella Damm. Actualitat musi-
cal, notícies sobre pàgines web, 
TV, aplicacions i tafaneries del 
món del cinema i de la moda 
són alguns dels continguts 
que defineixen el Feedbac, que 
s’emet de 17h a 20h.

Les botigues efímeres més 
singulars, al Rec.013
La música, la gastronomia i la 
moda conviuen durant quatre 
dies immerses en el patrimo-
ni industrial més singular de 
Catalunya. Les botigues efí-
meres s’instal·len a les ado-
beries en desús, i en aquesta 
edició d’estiu, les marques de 
roba de dona, home, nen i 
complements estaran repar-
tides en quatre grans zones 
del barri del Rec. Vans, Levi’s, 
Camper, Adidas, Desigual, Ka-
otiko Bcn, Custo Barcelona, 
Macson, Buff, Dütch Delight, 
Fox Head, Pretty Ballerinas, 
Lacoste, Desigual, Mango, 
Pepe Jeans, Hakei i Who, i fins 
a 80 marques més seran al 
proper Rec.0.

Més de 40 propostes 
gastronòmiques
El festival Rec Street Food pre-
senta els millors food trucks 
de menjar de carrer, on desta-
quen les novetats de La Fines-
tra o La Relíquia, a més de 
Pebre Negre, Dali’s, Fuxia Bar-
celona, Carambola, Porta Pla-
tets i fins a 40 furgonetes més, 
a més de la zona de vins de 
Cellers Torres i el food truck 
de xocolata Lindt Hello. 
Rec.0 Experimental Stores va 
néixer l’any 2009 de la mà de 
professionals del món del dis-
seny i la comunicació per rei-
vindicar el patrimoni del barri 
del Rec d’Igualada. En aquests 
set anys s’ha convertit en un 
festival de referència del món 
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Falten molts pocs dies per tornar a tenir el Rec ple d’ambient.

de la moda i de la cultura, amb 
la singularitat de donar vida a 
un patrimoni industrial únic a 
Catalunya. En la passada edi-
ció, celebrada el novembre del 

2015 van passar pel Rec.0 unes 
120.000 persones.
Rec.0 Experimental Stores de-
senvolupa la seva comunica-
ció a través de la pàgina web 

(www.rec0.com) i les xarxes 
socials Facebook, Twitter i 
Instagram. També es pot se-
guir a través de l’APP gratuïta 
per a IOS i Android.

FIRA D’IGUALADA

Organitza Conveni amb Suport de

DI
UM
EN
GE

DIUMENGEDIUMENGE
-TOCA-
MERCAT

AQUEST

d’antiguitats
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A vui divendres dia 27 
de maig a les 19h,  
JERC – ERC Igualada 

ha organitzat un debat sobre 
la iniciativa per a la Reforma 
Horària al Viver del Rec. Els 
ponents principals seran Fa-
bian Mohedano, diputat de 
Junts pel Sí i promotor de la 
plataforma Ara és l’hora i Isa-
ac Peraire, alcalde de Prats de 
Lluçanès, “capital” de la Refor-
ma Horària.
Amb l’objectiu de fer un de-
bat transversal i que impliqui 
els principals actors socials 
que es veurien afectats per la 
Reforma Horària, JERC –ERC 
ha convidat a intervenir un 
conjunt de persones represen-
tants de diferents àmbits de la 
societat. D’aquesta manera, 
s’abordarà la reforma horària 
des d’òptiques ben diverses. 
Marta Chandre, metgessa i cap 
de la regió sanitària de la Ca-
talunya Central explicarà com 
els horaris poden condicionar 
el nostre ritme de vida i, per 
tant, la nostra salut. Teresa 
Codina, membre de la comis-
sió UEA Inquieta, parlarà del 

JERC i ERC organitzen 
avui un debat sobre 
la reforma horària

La nova delegada del Govern insisteix 
en “cohesionar” la Catalunya Central

món empresarial des d’una 
vessant feminista. D’altra ban-
da, Hilda Navarro, presiden-
ta de la coordinadora de les 
AMPES de les escoles públi-
ques d’Igualada, ens aportarà 
la seva opinió sobre com la 
Reforma Horària afectaria el 
món educatiu. Toni Castillo, 
membre de la comissió per la 
Reforma Horària d’Igualada 
Comerç, comentarà quin seria 
l’efecte d’un canvi d’horaris 
en l’activitat comercial del 
nostre país.
La diputada de Junts pel Sí 
i presidenta de la Comissió 
de Salut del Parlament, Alba 
Vergés, farà referència al can-
vi d’horaris que s’ha aplicat 
al Parlament en aquesta nova 
legislatura i a la vessant més 
legislativa de la reforma. I, fi-
nalment, Pia Prat, directora 
general de La Veu de l’Anoia, 
abordarà la relació entre els 
horaris i la conciliació de la 
vida familiar i laboral. 
En definitiva, es tractarà d’un 
col·loqui amb molta partici-
pació i que moderarà Mònica 
Morros, coordinadora de la 
Secretaria de Ciutadania i Do-
nes d’ERC Igualada.  
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Reunió a Vic dels ajuntaments de les capitals i consells comarcals de les Comarques Centrals.

Carbasses de la 
Generalitat a Igualada 
en la seva voluntat de 
tenir ja una delegació 

de la Generalitat

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns es va fer a Vic 
una nova trobada de 
la Delegada territo-

rial del Govern a la Catalunya 
Central, Laura Vilagrà, amb 
els Alcaldes de les capitals de 
comarca i els Presidents dels 
Consells Comarcals, de la Ca-
talunya Central. En aquesta 
trobada, s’ha donat continuï-
tat a la ja realitzada en primer 
terme a Solsona el proppassat 
mes de febrer i amb la qual des 
de la Delegació del Govern es 
pretén materialitzar la volun-
tat de cohesió del territori. 
A la capital d’Osona, Vilagrà 
ha exposat les diferents ges-
tions i treball endegat en els 
darrers mesos en el marc de 
la Catalunya Central des de la 
pròpia Delegació i en interre-
lació amb els diferents agents 
del territori i el propi Govern 
de la Generalitat. En aquest 
sentit, ha emfatitzat en aspec-

tes relatius a mobilitat i infra-
estructures.
Pel que fa a la presència i des-
plegament sectorial del Go-
vern a la Catalunya Central, 
s’ha traslladat que en aquests 
moments no hi ha previsió de 
nou desplegament de cap de-
partament de la Generalitat 
-com va demanar recentment 
Igualada- si bé s’ha indicat 
que s’està treballant perquè 
els decrets d’estructura dels 
diferents departaments així 
ho prevegin per a una im-
plementació futura quan així 
sigui possible. Els diferents 
representants del territori han 
manifestat, no obstant, la im-
portància i transcendència del 

Dimarts, ERC ha portat al Ple 
ordinari de l’ajuntament una 
moció sobre la reforma horà-
ria a la qual s’hi han sumat en 
la seva presentació els grups 
de CUP, CIU i PSC, i que tam-
bé ha comptat amb el vot fa-
vorable de Decidim i PP.
La desorganització horària 
a Catalunya és resultat de la 
superposició dels vells horaris 
fabrils, agreujats per trans-
formacions patides pel crei-
xement econòmic durant el 
franquisme i l’impacte de les 
demandes pròpies dels anys 
de creixement desordenat. En 
aquest sentit, al llarg dels dar-
rers anys s’ha aprofundit en 
la recerca d’aquest assumpte, 
i els estudis dels quals dispo-
sem demostren que es fa del 
tot necessari i urgent desfer-se 
de la rèmora que representa la 
desorganització horària actual 
incapaç de fer front a la com-
plexitat del moment present. 
Per altra banda, a Europa fa al-

Unanimitat municipal a 
a favor de la reforma

gunes dècades que va comen-
çar la substitució dels horaris 
nascuts amb l’era industrial 
per uns altres adaptats i flexi-
bles a les necessitats d’igualtat 
i productivitat i participació 
de la ciutadania, i diversos es-
tudis mostren que estan avan-
çant en el bon camí, tot i que 
hi ha diferències entre estats 
segons els models adoptats. 
En aquest context és on s’ha 
posat en marxa la Iniciativa 
per a la Reforma horària - Ara 
és l’hora, reconeguda pel Go-
vern de la Generalitat. 
Per això, la moció presenta-
da al Ple municipal per ERC 
Igualada demanava l’adhesió 
de l’ajuntament d’Igualada a 
la Iniciativa per la Reforma 
Horària, esdevenint així el 
49é ajuntament que en for-
ma part; i donar suport a les 
mesures que facin possible 
la transició cap a la reforma 
horària formulada en un mo-
ment concret en el temps.

desplegament de les seus dels 
diferents serveis territorials 
per acostar la Generalitat a la 
Catalunya Central.
La trobada també ha servit 
per donar continuïtat a la 
voluntat de treballar aspectes 
comuns de la Catalunya Cen-
tral i que aportin, a partir de 
les sinergies dels diferents ac-
tors i territoris, un valor afegit 
i una millor posició del con-
junt de la Catalunya Central. 
En aquest sentit, s’ha establert 
de manera consensuada apro-
fundir en el necessari treball 
i projecció comuna en el ter-
reny cultural i específicament 
el turístic.
Els diferents assistents s’han 
emplaçat a trobar-se prope-
rament, si bé prèviament ja 
s’ha concretat convocar una 
reunió d’aproximació, a efec-
tes de coneixement, diagnosi 
i estudi, entre els diferents or-
ganismes públics amb matèria 
de turisme del territori.

La Síndica de Greuges d’Igualada va 
atendre 110 casos l’any passat

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Síndica Municipal 
de Greuges d’Igualada, 
Rosa Sánchez, ha pre-

sentat  la memòria de l’activi-
tat duta a terme durant l’any 
2015 davant del ple municipal 
celebrat aquest dimarts, 24 de 
maig. 
Els casos rebuts per la Síndi-
ca al llarg de l’any van ser 110, 
només 3 més que l’any ante-
rior, de manera que el nombre 
de problemàtiques ateses no 
ha experimentat un increment 
significatiu. Un 75% dels ca-
sos rebuts van arribar a través 
de visites personals i un 25% 
ho van fer a través de correu 
electrònic o trucades telefò-
niques. Només en una ocasió 

la Síndica ha hagut d’actuar 
d’ofici. 
De totes les queixes rebudes, 
més de la meitat han estat re-
soltes favorablement. De les 46 
que no ho han estat, 13 van ser 
desestimades, 12 ser derivades 
per no correspondre, 5 no van 
ser admeses, 5 estan encara 

avui en tràmit, 3 arxivades per 
desistiment i només 8 no han 
estat solucionades. 
Els àmbits que concentren 
més queixes a la Sindicatura 
són ensenyament, multes, ur-
banisme, serveis municipals i 
serveis socials. 
Els interessats a contactar 
amb la Síndica ho poden fer 
de dilluns a divendres, de 8 a 
15h. Els dilluns fa atenció pre-
sencial a hores convingudes a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’edifici principal 
del consistori; la resta de dies 
les consultes s’atenen telefòni-
ca i telemàticament. S’hi pot 
contactar al telèfon 93 803 
19 50, extensió 553, i al cor-
reu electrònic sindicatura@
aj-igualada.net. 
 

Rosa Sánchez.
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L a Veu de l’Anoia aco-
llirà l’any vinent a 
Igualada la Convenció 

Anual de l’Associació Cata-
lana de la Premsa Comarcal 
(ACPC), segons va decidir la 
seva assemblea dissabte passat 
a Montblanc. La Veu, membre 
fundadora de l’ACPC, ja va 
ser seu d’una convenció l’any 
1988. 
D’aquesta manera, la capital 
de l’Anoia rebrà durant tot 
un dia als representants de la 
premsa catalana, en una jor-
nada de treball amb l’assem-

La Veu de l’Anoia acollirà l’any vinent a Igualada la Convenció 
Anual de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

blea de socis, conferències i 
tallers. L’Ajuntament d’Igua-
lada ja ha manifestat la seva 
col.laboració en l’organització 
d’aquest esdeveniment.
Dissabte passat, en el trans-
curs de la 34a Assemblea Or-
dinària de l’ACPC i el 9è Con-
grés de la Premsa Comarcal i 
Local, que es va fer a l’antiga 
església de Sant Francesc de 
Montblanc, es va fer balanç 
del darrer exercici de l’enti-
tat destacant que és el quart 
any consecutiu en l’augment 
d’ingressos publicitaris, que 
han marcat un rècord històric.  
També es va anunciar un can-
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La Veu va tornar a ser finalista de les millors portades de l’any.

vi en la presidència.  Francesc 
Fàbregas, editor d’El Vallenc i 
Nova Conca, substitueix Car-
les Ayats (Setmanari de l’Alt 
Empordà), que ha estat al cap-
davant de l’ACPC durant els 
darrers cinc anys.
La Veu de l’Anoia va tornar a 
ser finalista del concurs a la 
millor portada de la premsa 
comarcal, en aquesta ocasió 
de l’any 2015, juntament amb 
el setmanari Nova Tàrrega i 
el diari Segre, amb la portada 
corresponent al macroincendi 
d’Òdena del passat estiu. La 
Veu ja va obtenir el premi de 
l’any 2013.

REDACCIÓ / LA VEU 

El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, acompa-
nyat del conseller d’Empresa 
i Coneixement, Jordi Baiget, 
va lliurar dimarts els Pre-
mis Nacionals a la Iniciativa 
Comercial i als Establiments 
centenaris de Catalunya 2015. 
Els Premis, que arribaven en-
guany a la seva 16a edició, són 
el reconeixement del Govern a 
les iniciatives més innovado-
res del comerç de proximitat. 
També  es va reconèixer als 
establiments comercials amb 
més de cent anys d’antiguitat 
i activitat ininterrompuda al 
servei del comerç. L’acte es va 
fer al Palau de la Generalitat, 
i comptava també amb la pre-
sència del secretari general del 
Departament d’Empresa i Co-

La merceria Cal Perico i la perfumeria Cal Gaspar, guardonats 
per la Generalitat pels seus 150 anys d’història

El president Puigdemont, amb tots els guardonats.

neixement, Xavier Gibert; la 
directora general de Comerç, 
Muntsa Vilalta, i del gerent 
del Consorci de Comerç, Ar-

tesania i Moda de Catalunya, 
Miquel Rodríguez.
En la distinció especial pels 
150 anys d’història, es va guar-

donar Cal Perico-Merceria Vi-
dal, i la perfumeria Cal Gas-
par, d’Igualada. El merit dels 
dos comerços emblemàtics 

d’Igualada és més gran encara 
perquè Cal Perico ja ha com-
plert 176 anys i la Perfumeria 
Cal Gaspar, 151 anys.
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U na de les figures 
emergents del PSC i 
alcaldessa de Santa 

Coloma de Gramanet, Nú-
ria Parlon, ha donat el tret de 
sortida a la precampanya per 
les eleccions generals del 26 
de juny al Congrés dels Dipu-
tats des d’Igualada. Ho ha fet 
a l’Ateneu Igualadí en el marc 
de les trobades “Debats a Tau-
la” que organitzen els Socialis-
tes d’Igualada periòdicament 
i que reuneixen els militants i 
simpatitzants del PSC de tota 
la comarca de l’Anoia.
Parlón, que forma part de 
l’equip d’experts de Pedro 
Sánchez en aquestes eleccions, 
ha explicat la necessitat d’un 
PSOE guanyador i fort per 
provocar el canvi de govern a 
l’Estat espanyol. Entén que les 
pròximes eleccions han de ser 
una oportunitat per Catalunya 
i el conjunt d’Espanya per fer 
front a les desigualtats socials 
i garantir l’estat del benestar, 
l’articulació d’un país plural 
a través d’un model federal i 
la reforma de la Constitució 
i aturar la precarietat laboral.
El PSC i el PSOE es presenten 
a les eleccions generals amb el 
missatge “Un sí pel canvi” tot 

Núria Parlon (PSC), 
la primera en fer 
precampanya a l’Anoia

Àngels Chacón anirà al lloc número 7 
de la llista de Convergéncia al Congrés

oferint l’alternativa al govern 
del PP. Núria Parlon ha recor-
dat l’esforç de Pedro Sánchez 
per oferir un govern de canvi, 
cosa que va topar amb l’opo-
sició de Podemos i ha lamen-
tat la falta de voluntat que ha 
tingut la formació morada i 
també Ciutadans per apropar 
posicions. Des d’Igualada, s’ha 
mostrat convençuda que des-
prés del 26 de juny hi haurà 
un govern socialista i de canvi 
amb Pedro Sánchez de presi-
dent.
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Francesc Homs, amb Àngels Chacón.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a primera tinent al-
calde de l’Ajuntament 
d’Igualada Àngels 

Chacón ocuparà el lloc nú-
mero 7 de la candidatura de 
Convergència, per Barcelona, 
en les eleccions generals del 
proper 26 de juny, que en-
capçalarà Francesc Homs. La 
formació política, sota el nom 
Democràcia i Llibertat, va ob-
tenir quatre diputats el passat 
20 de desembre.

Primàries a CDC
CDC, per primera vegada a la 
seva història, va fer el passat 
dissabte unes eleccions primà-
ries que van tenir un clar gua-
nyador i un 77% dels militants 
van donar suport a la llista en-
capçalada per Francesc Homs 
al Congrés dels Diputats a 
Madrid.
Segons CDC a l’Anoia “aques-
ta bona posició és una opor-
tunitat per poder defensar el 
projecte de país i de territori 
a les Corts estatals. És un mo-
ment de gran transcendència 
històrica i tenir amb una llis-
ta amb un important capital 
humà, permetrà ser presents 
en les decisions que es prenen 
a Madrid i que acaben afec-
tant en primera instància el 
nostre país”.

Chacón, va ser elegida per 
l’assemblea comarcal el passat 
dimecres 18 de maig. Actual-
ment independent i membre 
de l’equip de govern d’Iguala-
da, s’integra d’aquesta manera 
al nou projecte polític que té 
Convergència Demòcratica de 
Catalunya. La seva entrada en 
política va ser el 2011 com a 
número 3 de la llista de Cas-
tells i actualment és la primera 
tinent alcalde. 
Chacón està llicenciada en 
Dret, amb formació de comerç 
internacional, amb un forta 
experiència en l’àmbit inter-
nacional, tant des de l’em-
presa privada, com des de la 

representativitat institucional. 
“El seu lideratge en projectar 
els sectors productius, comer-
cials i d’internacionalització 
de la ciutat, permetrà aportar 
a la candidatura d’Homs una 
experiència des del seu àmbit 
d’actuació municipal de dina-
mització econòmica, com des 
de l’àmplia visió europea de 
la seva trajectòria”, expliquen 
des de CDC. Chacón agraeix 
“la confiança que ha tingut 
Convergència Anoia en la seva 
proposta per ser candidata”, 
i afirma que “treballaré fort 
perquè el nostre territori i el 
país segueixin avançant cap al 
seu procés d’independència”.

Poble Lliure, una de les organitzacions que 
s’integra a la CUP, es presenta a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Lliure Anoia es va 
presentar oficialment 
dissabte passat, a l’Ate-

neu, amb la presència de Ma-
ria Sànchez, membre de Poble 
Lliure a la comarca, en el marc 
de les presentacions territori-
als i actes previs a la celebració 
de la I Assemblea Nacional de 
Poble Lliure que tindrà lloc el 
proper 12 de juny a Barcelona.
Sánchez va presentar breu-
ment el nou nucli comarcal, 
incidint en que, neix amb la 
voluntat de ser “una eina ne-
cessària tant a nivell estratègic, 
com a organització de l’es-
querra independentista, com 
també a nivell de mobilització 
popular, treballant en xarxa 
en favor dels diferents fronts 
de lluita i contribuir també 

en el desplegament del procés 
constituent de base popular, a 
la comarca de l’ Anoia”.
Toni Infante, membre de la 
CUP, de Poble Lliure i coor-
dinador de la Plataforma pel 
Dret a Decidir del País Valen-
cià, va començar la seva inter-
venció remarcant que Poble 
Lliure “no és un corrent intern 
de la CUP, sinó una organit-
zació política pròpia, la qual 
entén que la independència 
és necessària per a qualsevol 
canvi social, entenent-la com 
a motor de canvi, que perme-
ti trencar amb les oligarquies 
empresarials i funcionarials 
de l’ estat i les que durant anys 
han conviscut i col.laborat 
amb les catalanes”. En el tren-
cament-ruptura, va puntualit-
zar: “Els beneficis han d’ anar 
al conjunt del poble català i no 

a generar o mantenir aquestes 
oligarquies”.
Infante, va afegir que Poble 
Lliure” treballa i treballarà 
amb el màxim d’ entitats, col.
lectius i partits per tal d’ asso-
lir la independència del prin-
cipat i arribar a consensos que 
afavoreixin el canvi social. En 
la resta dels Països Catalans, 
Poble Lliure treballa i treba-
llarà amb el màxim d’ agents 
polítics, socials i culturals que 
afavoreixin la presa de consci-
ència amb el dret a decidir i s’ 
encaminin cap a una relació 
estreta amb el conjunt de ter-
ritoris catalans, tot reforçant 
els lligams socials, econòmics 
i polítics ja existents”.
Finalment, Infante va defen-
sar també que Poble Lliure, 
creu que en el moment actual 
és imprescindible “una eina 

política i organitzada estra-
tègica per tal que la mobilit-
zació i presa de consciència, 
acabin consolidant un nou es-
tat, i alhora impedeixi que es 
transformin o desenvolupin 
estructures d’estat amb els de-
fectes de l’estat espanyol que 
permetin que les oligarquies 

que han col.laborat i partici-
pat de l’ estat espanyol s’ aco-
modin i es beneficiïn del nou 
estat català. Això passa, per re-
tirar del mercat, serveis claus, i 
que no se’n pugui obtenir be-
neficis privats. Aquesta serà la 
garantia dels drets socials”, va 
concloure.



La Generalitat proposa invertir aquest 
any a l’Anoia 10,5 milions d’euros
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El manteniment del carrilet s’emporta més 
de la meitat del pressupost de la Generalitat a l’Anoia.

El director del Museu 
de la Pell deixarà el 
càrrec per ser el nou 
gerent de Fira 
de Manresa JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

La proposta que el conseller 
d’Economia de la Genera-
litat Oriol Junqueras ha fet 
arribar al Parlament sobre 
el pressupost per a 2016 in-
clou una inversió prevista de 
10.515.372,91 milions d’euros 
per a l’Anoia. Es tracta d’una 
xifra que equival a l’1,6% de 
tot el volum pressupostari 
d’inversions.
Per primera vegada, en la di-
visió territorial que es fa per 
a visualitzar les despeses de 
la Generalitat, l’Anoia queda 
integrada en l’Àmbit Pene-
dès, del qual en forma part la 
comarca a excepció de l’Alta 
Anoia. Així, la inversió previs-
ta és de 10,4 milions d’euros 
a la zona penedesenca de la 
comarca, mentre que a l’Al-
ta Anoia, dins de l’Àmbit de 
la Catalunya Central, és de 
75.000 euros.
La inversió més important és 
de 6,6 milions d’euros en la 
xarxa ferroviària dels Ferro-
carrils de la Generalitat, però 
bàsicament són despeses de 
millora i manteniment, no 
de cap canvi de traçat. Com a 
despeses més importants hi ha 
també més d’un milió d’euros 
de millores en carreteres (pin-
tura i reasfaltats) i en el parc 
d’obres públiques ubicat a les 
Comes d’igualada, 353 mil 
euros de continuació de pa-
gament de les obres del CAP 
Piera -inaugurat la setmana 
passada- i 250.000 euros de 
millores a l’Hospital d’Igua-
lada. 
En quant a obra nova, poca 
cosa, bàsicament la restaura-
ció del castell de Castellfollit 
de Riubregós i millores en nu-
clis de Calonge de Segarra.

El manresà Albert Tulleuda, 
actual director del Museu de la 
Pell d’Igualada, serà el nou ge-
rent de Fira de Manresa. Fonts 
municipals manresanes han 
explicat a La Veu que el prin-
cipal objectiu de Tulleuda serà 
bàsicament preparar la ciutat 
per impulsar-la turísticament 
de cara al 500 aniversari de 
l’arribada a la ciutat de Sant 
Ignasi de Loiola, fundador 
dels Jesuïtes. Nascut el 1968, 
Tulleuda es va llicenciar en 
Història de l’art i té un màs-
ter en gestió cultural per la 
Universitat de Barcelona. Des 
del 2008 i fins a l’actualitat, ha 
estat director del Museu de la 
Pell. 

S’obre a concurs la 
gestió de la cafeteria 
del Casal Popular 
d’Igualada, l’antic 
Casino Foment

Avui divendres s’obrirà a con-
curs públic l’adjudicació de la 
gestió de l’Espai gastronòmic 
del Casal Popular d’Igualada, 
el Foment, situat a la Rambla 
Sant Isidre número 14.
El projecte gastronòmic do-
narà servei a l’espai de la ca-
feteria, a l’emblemàtica Sala 
Magna i a la terrassa de la 
Rambla. L’equip disposarà 
d’una cuina renovada i ade-
quacions que assumirà l’en-
titat en els propers mesos. 
L’inici de l’explotació serà el 
novembre de l’any 2016 i tin-
drà una durada de tres anys.
Es poden presentar propostes 
fins el 3 de juliol. Per a l’ad-
judicació hi haurà un concurs 
amb tres fases i es valoraran 
diversos aspectes de les can-
didatures: que l’empresa sigui 
una cooperativa, un projecte 
culinari basat en productes 
de proximitat, carta de vins 
elaborats als Països Catalans, 
experiència i formació en 
hostaleria o coneixement de 
la ciutat, entre d’altres aspec-
tes. El concurs culminarà amb 
una votació dels associats. Les 
bases del concurs es poden 
trobar a la web www.femnos-
grans.cat.
Recordem que el Casal Popu-
lar es fruit de l’entesa entre 
La Teixidora i el Casino Fo-
ment.  Actualment el formen 
240 socis i té previst inaugurar 
aquesta tardor després d’un 
període de reformes. 
El passat cap de setmana va 
celebrar una assemblea extra-
ordinària per a actualitzar els 
Estatuts, modificar les quo-
tes dels associats i aprovar les 
formes de finançament, entre 
d’altres assumptes.

Dilluns es presenta el 
primer Postgrau en 
direcció de Recursos 
Humans  que es farà a 
Igualada

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia i la Facultat de Psicologia de 
la Universitat de Barcelona 
presentaran dilluns conjun-
tament el Primer Postgrau en 
direcció de recursos humans i 
desenvolupament de compe-
tències. 
L’objectiu és apropar a empre-
ses i treballadors de la comarca 
la possibilitat de complemen-
tar la seva formació acadèmi-
ca sense haver de desplaçar-se 
a Barcelona i amb títol propi 
de la UB. El Postgrau comp-
ta amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada i el Campus 
Universitari, ja que es realitza-
rà a les instal.lacions del Pla de 
la Massa.

ANOIA  10.515.372,91 
Calonge de Segarra    
Reurbanització nuclis el Soler i Mirambell    18.027
Castellfollit de Riubregós
Restauració del castell 46.488
Sant Martí Sesgueioles
Treballs a l’Escola Font de l’Anoia 10.581
Castellolí
Connexió a línia elèctrica de Can Parera 61.926
Igualada
Consorci del laboratori intercomarcal 4.997
Millores a l’Hospital  250.000
Millores Parc Carreteres Obres Públiques  386.339
Piera
Cens Emfitètic. Magatzem central c/Copèrnic  320.544
Obres CAP Piera  353.798
Reforma IES Guinovarda (residual) 1.478
Santa M. Montbui
Xarxa electrica Polígon Plans de la Tossa  162.432
Vilanova del Camí
Ronda Sud. Enllaç  57.593
Xarxa elèctrica Polígon Riera de Castellolí   581.826
Quota pagament subestació Anoia   438.895
Anoia (en general)
Millores en carreteres   1.050.076
Millores en línia ferroviària FGC 6.637.361 

PROPOSTA D’INVERSIONS 2016
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Les cooperatives com a 
model de negoci, en la 
jornada “Coop de Cap: 
una altra economia ja 
existeix”, el 4 de juny

Endesa instal.la un nou 
transformador al barri de Montserrat

El nou transformador, al barri de Montserrat.

En els últims anys han sortit 
nombroses iniciatives, sobre-
tot cooperatives, que plante-
gen formes diferents de rela-
cions econòmiques basades en 
la sostenibilitat, l’autoorganit-
zació, el valor de les persones, 
o la solidaritat.
En concret, a Igualada i co-
marca, ja hi ha vàries iniciati-
ves com cooperatives de con-
sum (grups de persones que 
es posen d’acord per comprar 
a pagesos locals i amb criteris 
ecològics), cooperatives d’ha-
bitatge, d’energies renovables 
o també de restauració. A es-
cala de Catalunya ja funcio-
nen diferents iniciatives en el 
camp d’energies renovables, 
telefonia mòbil o finances èti-
ques.
Tot això es podrà veure el pro-
per 4 de juny, de 10:00 a 14:00 
a la primera trobada Coop de 
Cap (Plaça Pius XII, Iguala-
da). Tothom qui vulgui podrà 
visitar les parades, parlar amb 
els impulsors de les diferents 
iniciatives i saber com ens 
hi podem implicar. També 
comptarem amb la presència 
del cantautor salvadorenc Wi-
lliam Guardado que fa una es-
tada de dos mesos a Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ndesa ha finalitzat re-
centment els treballs 
d’instal·lació d’un nou 

centre de transformació a 
Igualada, a l’Anoia. L’actua-
ció s’ha realitzat després de 
retirar l’últim magnefix de la 
comarca per dotar així les in-
fraestructures amb l’última 
tecnologia. La Companyia hi 
ha invertit més de 30.000 eu-
ros i hi ha col·laborat l’Ajunta-
ment, que ha cedit els terrenys 
per a construir-hi la instal·la-
ció. 
Aquest nou centre de trans-
formació està ubicat al car-
rer Mossèn Josep Forn i està 
constituït de dues cabines de 
línia i una cabina de protecció 
de transformador. Aquestes, 
incorporen un gas de carac-
terístiques especialment aï-
llants, fet que les fa més segu-
res per a les persones que han 
de manipular-les i també més 
robustes de cara a suportar 
ambients salins i humits o de 
forta pol·lució. 
Alhora, gairebé no requerei-

xen intervencions de man-
teniment, a diferència de la 
tecnologia anterior, en què 
aquestes tasques obligaven a 
tallar temporalment el servei 
als clients. En total, la nova 
instal·lació té 6 sortides de 
cablejat de baixa tensió per a 
alimentar els clients del muni-
cipi. A part d’aquesta actuació 
també s’han realitzat treballs 
a la línia de baixa tensió en la 
qual hi havia instal·lat el mag-
nefix. 
Es tracta d’una línia subter-
rània i s’ha canviat el cable-
jat per un de nou d’alumini 

amb secció més elevada. Amb 
aquests treballs s’ha dotat la 
instal·lació d’elements d’últi-
ma tecnologia que la fan més 
segura i maniobrable ja que 
els clients no veuen interrom-
put el seu servei, i que garan-
teixen una més ràpida respos-
ta en cas d’eventual avaria.
L’objectiu, que s’emmarca 
dins del pla de millora de les 
instal·lacions de la companyia 
a l’Anoia, és millorar la qua-
litat i continuïtat del servei 
elèctric a la zona a través de 
l’actualització i el manteni-
ment de la infraestructura.

Demà dissabte, 
documental i xerrada 
sobre el Centre  d’Inter-
nament d’Estrangers

Demà dissabte dia 28 de 
Maig a les 18.00 h, tindrà lloc 
a l’Espai Cívic Centre d’Igua-
lada, la visualització del do-
cumental “La puerta azul”, 
dirigit per l’Alícia Mandina 
en la qual vol destapar la ve-
ritat dels CIES (Centre d’In-
ternament d’Estrangers).
En aquest documental es re-
cullen els testimonis, tant de 
persones que han estat dins 
els CIES així com membres 
de la classe política i del col-
lectiu CIES NO, entre d’al-
tres.
Des del Cercle Podem Igua-
lada volen que “la ciutadania 
conegui que succeeix dins els 
CIE, per a què serveixen, i el 
perquè no es parla d’ells. Per 
això tindrem la col.laboració 
de dos ponents, Natalia Var-
gas i en Roberto Juarez, que 
ens parlaran d’aquest centre”. 

Original campanya de 
“comerç creuat” 

Llibres amb merceria, raque-
tes amb ulleres, pernil amb 
roba interior...? O pot ser 
cistells amb bicicletes, ulleres 
amb un collaret o anell, moda 
i vestit amb maletes i bosses...? 
Cotxets infantils amb roba in-
terior, o llibres amb bastons 
per caminar?
Tot és possible a Igualada, en 
una campanya innovadora i 
divertida que convida a l’in-
tercanvi d’aparadors entre els 
comerços associats! La cam-
panya que crea sorpresa al 
passejant decorant l’aparador 
del comerç amb producte que 
no té res a veure amb la seva 
oferta habitual i per l’altra, 
donar presència de les boti-
gues en altres carrers i zones 
de la ciutat.
Un jurat format de tres perso-
nes determinarà la creativitat 
del millor aparador. L’apa-
rador guanyador tindrà com 
a premi un sopar per a dues 
persones, i altre sopar també 
per dues persones pel comerç 
emparellat.
Però, a més, es pot guanyar un 
premi! Només s’ha de partici-
par en el concurs a les xarxes 
socials. L’autor/a de la foto 
de l’aparador que obtingui 
més “m’agrada” amb el hash-
tag #comerçcreuat guanyarà 
un val de 100e dels quals 50 
s’hauran de gastar al comerç 
guanyador i 50 euros més a 
qualsevol establiment associat 
a Igualada Comerç.
Trobeu la vostra parella ideal 
i feu la foto! Teniu temps fins 
dilluns, dia 6 de juny.  

Curs bonificable a la 
Cambra sobre el treure 
rendiment al departa-
ment de Compres

“Treu el màxim rendiment 
del departament de compres”. 
Així s’anomena el curs -boni-
ficable per a les empreses- que 
s’impartirà a la delegació a 
l’Anoia de la Cambra de Co-
merç de Barcelona. Serà els 
dies 8, 15, 22 i 29 de juny, de 
9:00h a 14:00h.  Més informa-
ció trucant al telèfon 938 04 
64 08.

L’empresa igualadina Cardiosos crea una 
app que avisa en cas de necessitar un DEA

Els responsables de l’empresa, en la presentació de l’aplicació.
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L ’empresa igualadina de 
cardioprotecció Cardi-
osos sota l’auspici de 

l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau i del Consell Català 
de Ressuscitació, han presen-
tat l’aplicació gratuïta Cardi-
ocity 112. Aquesta aplicació 
disponible per a Android i 
Apple és la culminació d’un 
ampli projecte que té com a 
objectiu salvar vides gràcies a 
la ràpida actuació que puguin 
dur a terme persones forma-
des en casos d’aturades car-
diorespiratòries.  
L’aplicació funciona gràcies a 
persones registrades d’arreu 
de Catalunya que tenen for-
mació en Suport Vital Bàsic 
i en l’ús del desfibril·ladors o 
bé que són tècnics d’emergèn-
cies, metges, bombers, infer-
mers, etc. i que han volgut col-
laborar desinteressadament 
com a personal format al pro-
jecte. Aquesta extensa base de 
dades que actualment compta 
amb més de 425 altes d’arreu 
del territori, s’anirà ampliant 
i s’espera que abans de finals 

d’any compti amb 10.000 
persones registrades. Les per-
sones que vulguin afegir-se al 
projecte es poden donar d’alta 
a través de la pròpia aplicació.  
Funcionament de l’aplicació 
L’ús de l’aplicació és ben sen-
zill i compta amb tres passos 
que activen la cadena d’emer-
gències i supervivència. En 
primer lloc, en activar l’apli-
cació perquè hi ha una perso-
na amb una possible aturada 
cardiorespiratòria, s’emet una 
trucada al telèfon d’emergèn-
cies 112 que activarà el seu 
protocol. En segon lloc, les 
persones de la base de dades 
que s’hagin registrat i que esti-
guin a menys d’un quilòmetre 

a la rodona del lloc de l’inci-
dent rebran un SMS gratuït 
que els avisarà i un mapa que 
indicarà com arribar-hi de la 
forma més ràpida; i, per úl-
tim, el mapa els indicarà on es 
troba el desfibril·lador (DEA) 
més proper i quin és el camí 
més ràpid. La importància 
d’actuar en els primers mi-
nuts d’una aturada cardiores-
piratòria és fonamental, ja que 
les possibilitats de supervivèn-
cia disminueixen un 10% per 
cada minut que passa. 
Cardiosos és una empresa 
d’Igualada amb una àmplia tra-
jectòria en l’àmbit de la forma-
ció sanitària, la cardioprotecció 
i els serveis preventius mèdics.
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I gualada va acollir el pas-
sat dissabte, 21 de maig, la 
cinquena edició de l’Igua-

lada Urban Running Night 
Show (IURNS), una propos-
ta que aplega curses de 5 i 10 
quilòmetres, mitja marató, i 
proves infantils, de cotxets de 
nadons i de patinets, amb ac-
tivitats d’animació, musicals o 
d’escalada, entre altres. 
També s’hi afegia novament 
la Igualada Nit de Shopping 
d’Igualada Comerç, amb boti-
gues obertes fins la mitjanit i 
propostes lúdiques, gastronò-
miques i festives al centre del 
municipi. Milers de persones 
van acudir a passejar, comprar 
i viure d’a prop l’IURNS. A les 
curses hi van participar prop 
de tres mil persones, la majo-
ria de les quals eren de fora de 
la ciutat. A la nit, la pràctica 
totalitat de restaurants de la 
ciutat van esgotar totes les se-
ves existències.
Durant tot el cap de setmana, 
moltes van ser les persones 
que van voler admirar les de-
mostracions dels vehicles 4x4 
al parc central de l’avinguda 
Catalunya. Una activitat molt 
esperada no només pels usu-

Milers de persones van omplir el 
la ciutat per l’Urban Running, 
la Nit de Shopping i el 4x4
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Demà dissabte, al Ca-
naletas, “trobada anual 
de gent i amics del barri 
de Montserrat”

Demà dissabte a les 14 hores, 
tindrà lloc la “Trobada anual 
de gent i amics del barri de 
Montserrat d’Igualada, que 
consistirà en un dinar. S’espe-
ra que hi assisteixin unes 150 
persones, procedents de tota 
la comarca i d’altres llocs del 
país, que d’una manera o al-
tra han tingut a veure amb el 
desenvolupament del barri, 
ja sigui perquè hi han viscut, 
han format per de les seves en-
titats, o bé han jugat a futbol a 
la UD Montserrat.
Aquest acte és el primer dels 
que es faran en el marc de la 
commemoració del 60 ani-
versari de l’entrega de claus 
dels pisos del barri. Hi assis-
tiran l’alcalde Marc Castells, 
el president de l’associació 
de veïns, Miguel Santano, i el 
president de la UD Montser-
rat, Raul Osuna. Reserves al 
telèfon 608691820.

aris d’aquest tipus de cotxes, 
sinó també per al públic en 
general, que és testimoni de si-
tuacions realment espectacu-
lars.  Tot plegat va contribuir 
a que el passat cap de setmana 
estigués atapeït d’ofertes d’ac-

tivitat a la ciutat, una situació 
que continuarà aquest cap de 
setmana amb FirAnoia -veure 
pàgines especials-, la setmana 
vinent amb el Rec.0 -a partir 
de dimecres- i després amb 
l’Anòlia.



Estudiants dels instituts participen 
en el concurs “Joves a Debat”
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Membres de Jove Cambra, amb els participants en el concurs.
La Biblioteca Central d’Igua-
lada, a la Plaça de Cal Font, 
i la biblioteca del Campus 
Universitari, al Pla de la Mas-
sa, amplien els seus horaris 
aquesta primavera per a facili-
tar als estudiants la preparació 
dels exàmens de Selectivitat i 
altres proves universitàries.  
La Biblioteca Central torna-
rà a facilitar una sala d’estudi 
per tal que els joves disposin 
de més hores en aquest equi-
pament i d’un espai silenciós 
per estudiar. Concretament, 
obrirà una sala a la segona 
planta els dissabtes 28 de maig 
i 4 i 11 de juny, entre les 16 i 
les 20:30h. Aquest espai tindrà 
capacitat per una vuitantena 
de persones, que disposaran 
de connexió Wi-Fi, però no 
hi haurà servei de bibliote-

ca. L’aforament és limitat i, 
per tant, no es podran reser-
var llocs d’estudi per a altres 
persones ni ocupar un espai i 
absentar-se durant més de 30 
minuts. Aquest és un servei 
que la Biblioteca va començar 
a oferir el 2014, dos cops l’any, 
coincidint amb els períodes 
intensius d’exàmens. 
De la seva banda, la biblioteca 
del Campus Universitari, am-
pliarà també horaris durant el 
mes de juny. Entre els dies 1 i 
23, obrirà sense interrupció de 
dilluns a divendres de 8:30 a 
22h, els dissabtes de 10 a 20h i 
els diumenges de 10 a 14h. Els 
dies 24, 25 i 26 de juny aquesta 
instal·lació romandrà tancada 
i, a partir del dia 27, recupera-
rà l’horari habitual.  

Ampliació d’horaris de les 
biblioteques en temps d’exàmens
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E l concurs “Joves a De-
bat”, organitzat per 
Jove Cambra Inter-

nacional Igualada, ha reunit 
a quatre equips d’estudiants 
de 1r de Batxillerat dels Ins-
tituts Joan Mercader, Pere 
Vives Vich, Milà i Fontanals 
i Escola Pia. La competició 
va tenir lloc el passat dissab-
te 21 de maig al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia. Els estudiants també 
han rebut un curs de formació 
en debat i s’han endut premis 
a títol individual i pels centres 
respectius.
Tarda de dissabte intensa al 
Museu de la Pell. Tres rondes 
de debat donaven com a gua-
nyador del concurs a l’equip 
d’estudiants de 1r de Batxi-
llerat de l’Institut Joan Mer-
cader, després d’haver-se en-
frontat als altres tres instituts 
de la ciutat que participaven a 
l’edició d’enguany del progra-
ma “Joves a debat” de la Jove 
Cambra Internacional Iguala-
da. Com en edicions anteriors, 
els joves de la ciutat han po-
sat a prova les seves habilitats 
d’oratòria i argumentació en 
enfrontaments de 20 minuts 
de durada amb una temàtica i 

Els passats 4, 5 i 6 de maig,  
l’Hospital d’Igualada va acollir 
el Curs Avançat de Cirurgia 
Endoscòpica per a residents 
R-3 i R-4 de Catalunya i Bale-
ars amb l´assistència d´alguns 
residents d´altres comunitats.
Els alumnes assistents havien 
realitzat majoritàriament el 
Curs Bàsic de Cirurgia En-
doscòpica per a residents R-1 
i R-2 que ja va assolir un grau 
de satisfacció molt elevat per 
part de l´alumnat. La partici-
pació majoritària per part dels 
residents en totes les edicions 
realitzades consoliden els nos-
tres cursos com a referent en 
formació de cirurgia endoscò-

pica. 
La iniciativa d´organitzar cur-
sos específics de Cirurgia En-
doscòpica per a residents va 
sorgir fa 4 anys de la Sociedad 
Española de Ginecologia y 
Obstetrícia (SEGO) i corres-
pon a un projecte global en tot 
l´estat espanyol. 
El projecte és liderat pel di-
rector de Servei de Ginecolo-
gia i Obstetrícia  de l’Hospital 
d’Igualada, el Dr. Pere Brescó, 
que és el president actual de la 
“Sección de Endoscopia” de la 
SEGO i a més director del la 
“Escuela Internacional de En-
doscopia Ginecológica” amb 
seu al nostre Hospital.

L’Hospital, seu d’un curs 
de cirurgia endoscòpica

un posicionament prèviament 
fixats. A les tres estudiants 
guanyadores –Laia Corxet, 
Marina Díaz i Sara Segura– 
s’hi han sumat nou alumnes 
més que han posat en pràctica 
les habilitats adquirides a tra-
vés d’una formació específica 
en debat, impartida el mateix 
matí de dissabte per l’actriu i 
formadora igualadina Xènia 
Castelltort. 
A part dels premis individu-
als, l’institut guanyador s’ha 
endut també un xec per valor 
de 600 euros a gastar en ma-
terial i equipaments pel cen-
tre, gentilesa de l’Ajuntament 
d’Igualada. La mateixa regi-
dora d’Ensenyament, Patricia 

Illa, ha estat membre del jurat 
del concurs, junt amb el presi-
dent de Rotary Club Igualada, 
Joan Tristany, la presidenta 
de la Jove Cambra Internaci-
onal d’Igualada Esther Sabaté 
i com a representant del senat 
de la mateixa entitat, Magí 
Senserrich.
Jove Cambra consolida amb 
aquest concurs un programa 
anual de llarga trajectòria a la 
ciutat i que es complementa 
amb unes formacions d’una 
hora impartides a tots els es-
tudiants de 1r Batxillerat dels 
instituts d’Igualada, que han 
rebut amb molt d’interès i 
predisposició la proposta.  

El mercat de cooperatives escolars, 
amb molta afluència de públic

El mercat de cooperatives escolars, dissabte a la plaça Pius XII.
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D issabte passat, 21 de 
maig, va tenir lloc 
a la plaça Pius XII 

d’Igualada el mercat de coo-
peratives escolars, creades per 
alumnes de 5è de primària en 
el marc del programa Cultu-
ra Emprenedora a l’Escola, 
impulsat per la Diputació i 
coordinat, a nivell local, pels 
departaments d’Ensenyament 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament.  
Enguany les cooperatives par-
ticipants van ser deu: Món 
D’Art i 1000 Somnis dels Ma-
ristes, Eicoo i Eipe de les Es-
colàpies, Coopaiwai i Hiper-
grup de l’Acadèmia Igualada, 
GuaiEmi i Tot Mans de l’Emili 
Vallès i Artpins i el Món dels 
Avets del Col·legi Monalco. 
Les cooperatives van oferir els 
seus productes elaborats du-
rant el curs i els assistents van 
poder comprar portallapis, 

punts de llibre, articles de bi-
juteria, elements de decoració 
o carteres, la majoria d’aquests 
productes fets amb materials 
reciclats. Durant tot el matí hi 
va haver una bona afluència 
de públic al mercat. L’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, i al-
guns regidors de l’Ajuntament 
van visitar les parades de les 
cooperatives i van adquirir 
també alguns articles.  

Durant aquest curs, els alum-
nes han constituït una coo-
perativa, n’han elegit l’equip 
directiu, n’han redactat els es-
tatuts i han fet l’aportació de 
capital inicial. També han pas-
sat per l’Ajuntament d’Igua-
lada per tal de registrar la 
cooperativa, participar d’una 
sessió d’assessorament i sol·li-
citar el permís d’instal·lació a 
la via pública del mercat.  
  



REDACCIÓ / LA VEU 

La Unió Empresarial de 
l’Anoia va celebrar una 
nova sessió del Fòrum 

Empresarial Anoia, en aquest 
cas dirigit a les empreses de 
diferents sectors econòmics 
ubicades als municipis de la 
Conca d’Òdena. A la troba-
da hi van assistir una vintena 
d’empresaris i va tenir lloc al 
restaurant Mas dels Vivencs 
de la Pobla de Claramunt. 
El President de la UEA, Blai 
Paco, en el seu discurs inicial, 
va recordar que l’objectiu del 
Fòrum és escoltar d’aprop als 
empresaris, conèixer les seves 
inquietuds, i intentar, des de 
l’entitat, accelerar solucions i 
actuar com lobby de pressió  
davant l’administració i grans 
empreses subministradores.
Entre les propostes que es 
van recollir destaca la ne-
cessitat de millorar la xarxa 
de comunicacions comarcal, 
especialment la connexió de 
la Comarca amb Tarragona,  
també es va reclamar el des-
doblament de la C-15 com a 
possible alternativa a l’auto-
via, i la necessitat que s’activi  
la B-40 entre Abrera i Mas-
quefa, per tal de descongesti-
onar la B-224.
La manca de personal espe-
cialitzat va ser un altre dels 
temes que van coincidir a 

Una vintena d’empreses de la Conca analitzen la situació 
econòmica actual en el Fòrum Empresarial de la UEA

tractar els assistents,  especi-
alment pel que fa a personal 
especialitzat amb idiomes, 
professionals del sector TIC, 
i també professionals d’ofi-
ci com electricistes,  fusters i 
especialistes del sector metall.
Altres preocupacions, man-
cances, i problemàtiques 
sorgides de la trobada van 
ser: manca de naus de grans 
dimensions disponibles, falta 
de transport públic per des-
plaçar-se cap a altres poblaci-
ons com Manresa o fins i tot 
transport públic per anar cap 
als Polígons dels Plans d’Arau 
i les Gavarreres.
Durant el Fòrum Empresari-
al també es va posar de relleu 
la situació estratègica de la 
comarca de l’Anoia. Els assis-
tents van coincidir en desta-
car que “estem situats al cor 
de Catalunya i això ens facili-
ta la connexió ràpida cap a al-
tres punts del territori català”. 
També van destacar els actius 
com el Parc Motor o la Uni-
versitat, els preus competitius 
del sòl industrial que ofereix 
la comarca, i l’alt percentatge 
d’empreses TIC ubicades a 
l’Anoia, algunes d’elles de les 
més importants de Catalunya. 
Els empresaris també van po-
sar en valor la qualitat de vida 
que ofereix la comarca i van 
afirmar que és un lloc privi-
legiat per viure-hi, tot i que 
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La darrera sessió del Fòrum Empresarial de la UEA es va fer a la Pobla de Claramunt.

per molta gent és una zona 
desconeguda. En aquest sentit 
van concloure dient que “cal 
donar a conèixer aquest petit 
territori ric en actius econò-
mics, socials i culturals”.  
El Fòrum Empresarial és una 
iniciativa promoguda per la 

UEA que té per objectiu ce-
lebrar un conjunt de trobades 
sectorials i territorials amb 
les empreses de  l’Anoia, per 
tal de conèixer les necessitats 
de les empreses i mancan-
ces del territori. El conjunt 
de totes les trobades donarà 

com a resultat els principals 
eixos estratègics que han de 
repercutir en la millora de la 
competitivitat de les nostres 
empreses. Les conclusions fi-
nals dels Fòrums es presenta-
ran en un acte obert a finals 
de novembre.



Un grup de set alumnes de 3r 
d’ESO de l’IES Joan Merca-
der d’Igualada han participat 
aquest curs en el projecte Pas-
sa pantalla de diversificació 
curricular. La finalitat del pro-
jecte és garantir l’atenció edu-
cativa de l’alumnat a través 
d’un aprenentatge més pràctic 
que contribueixi a prevenir el 
fracàs escolar. 
Durant l’últim mes els alum-
nes han rebut per part de 

Set alumnes de l’IES Mercader 
fan les noves tanques 
del Saló de la Infància

L’igualadí David Andrés torna ser el 
millor xef jove del sud d’Europa

l’Ajuntament l’encàrrec de 
construir noves tanques per 
al Saló de la Infància, ja que 
les actuals s’havien anat dete-
riorant. D’aquesta manera, els 
joves han hagut d’assumir una 
tasca real, que acabarà sent 
de molta utilitat per la ciutat. 
Aquest dilluns, 23 de maig, 
la regidora de Joventut Patri-
cia Illa, va assistir al taller i va 
agrair als joves la bona feina 
duta a terme.
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D avid Andrés, xef del 
restaurant Somia-
truites d’Igualada i 

cap de cuina del restaurant 
Abac de Barcelona (dues es-
trelles Michelin) sota les or-
dres del xef Jordi Cruz, s’ha 
proclamat aquest matí millor 
xef jove d’Espanya i Portu-
gal del San Pellegrino Young 
Chef. Es tracta d’un certamen 
gastronòmic que escull al mi-
llor cuiner del món menor de 
30 anys a través de 20 semifi-
nals regionals i una final amb 
els 20 millors que se celebrarà 
a Milà el proper 13 d’octubre.
El xef del Somiatruites ha pre-
sentat el plat “LLET d’ovella, 
carn de XAI, pistils de CAR-
XOFA i fum de PI”, un plat 
d’arrel tradicional inspirat en 
les costelles de xai i carxofes a 
la brasa. El xef Joan Roca del 
Celler de Can Roca que ha ac-
tuat com a president del jurat, 
l’ha descrit com “la complexi-
tat del minimalisme”, el xef del 
restaurant Mugaritz, Andoni 
Luis Aduriz l’ha descrit com 
“gairebé una performance” i el 
tercer membre del jurat, el xef 

portuguès Leonel Pereira l’ha 
titllat “de sublim”.
Una de les qüestions que més 
ha valorat el jurat és el fet que 
el plat s’enllesteixi davant del 
client –o del jurat en aquest 
cas- fent una infusió del llom 
de xai curat i fumat i amb una 
quallada de llet feta dins d’una 
carxofa. El plat també destaca 
per estar basat en productes 
100% de Catalunya.
En aquesta semifinal regio-
nal, Andrés s’ha imposat a uns 
altres vuit xefs (un d’ells ha 
causat baixa abans per motius 
personals) representants de 

restaurants d’Espanya i Portu-
gal: Albert Manso, AlvarAyuso 
Thorell, Andre Ravasio, Ayoz 
Quintero Castro, David Rivas, 
Óscar Dayas, Pedro Larcher de 
Resende i Samuel Mota.
 
El jurat de la gran final
La gran final se celebrarà el 
proper 13 d’octubre a Milà i 
el consell de savis que jutja-
rà la final estarà format per 
set famosos xefs: Carlo Crac-
co, Mauro Colagreco, David 
Higgs, Gaggan Anand, Elena 
Arzak, Wylie Dufresne i Ro-
berta Sudbrack.
 

Continuen fins diumenge 
els actes de la Primavera Gran
REDACCIÓ / LA VEU 

D ins dels actes  de 
la Primavera Gran 
d’Igualada, el passat 

dilluns, 23 de maig, un nom-
brós grup de residents dels 
centres de dia i residències 
de la ciutat van visitar la Ba-
sílica de Santa Maria. Hi van 
prendre part al voltant d’un 
centenar de persones, que van 
conèixer la història del temple 
gràcies a les explicacions de 
mossèn Josep Massana i van 
gaudir d’algunes peces musi-
cals d’orgue a mans de Lluís 
Victori.
La Primavera Gran  s’allargarà 
fins el proper diumenge, 29 de 
maig. Totes les activitats estan 
destinades principalment a les 
persones grans de la ciutat, 
però també estan obertes a la 
ciutadania en general. 
Entre totes les xerrades, sorti-
des i activitats que es duen a 
terme aquesta setmana, desta-
ca demà dissabte, 28 de maig, 
a les 17:30h al Museu de la Pell 
d’Igualada, la iniciativa Tallers 

intergeneracionals, un seguit 
tallers per a gaudir en família 
i per compartir una estona 
entre avis, pares, fills i néts, 
a través de contes, artesania, 
manualitats o jocs de memò-
ria, entre altres. 
Tot seguit, a les 19h, s’estrena-
rà el muntatge teatral Escenes 
amb tracte, que s’emmarca 
en la campanya Tracta’m bé 
de prevenció dels maltracta-
ments a les persones grans, 

que ha estat recentment im-
pulsada per l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Les diferents escenes que s’hi 
podran veure, elaborades per 
l’Escola Municipal de Teatre 
la Tarima, són una adaptació 
a l’escenari d’alguns dels relats 
del llibre Relats amb tracte, en 
què cada relat narra algun ti-
pus d’abús que pot patir una 
persona gran. Aquestes dues 
activitats són gratuïtes.
 
 

Josefina Gassó.- El passat dia 
18 de Maig les Dones de les 
tardes dels dimecres van visi-
tar la Colònia Vidal, colònia 
industrial de principis de segle 
XX. Es va fer el dinar a Puig-
Reig i després, a Manresa, es 

Les Dones de les Tardes dels 
Dimecres, a la Colònia Vidal

va visitar la Cova, una vauma 
natural on diu la tradició que 
Sant Ignasi de Loiola va reti-
rar-s’hi una temporada per 
meditar i escriure els Exercicis 
Espirituals. 

El dia 12 de maig, es van reu-
nir novament, com cada segón 
dijous de cada mes, un grapat 
de vinyalers per gaudir d’una 
recepta de vinyales, al voltant 
d’una taula i en un restaurant 
de la comarca. 
Aquesta vegada van ser 114, i 
el lloc escollit el Viver del Rec 
d’Igualada. El president Josep 
Manel Vivancos i el Confrare 
Major, varen investir 6 nous 
confrares: el Josep Zambu-
dio, el Joan Aribau, la M. An-
gels Santacana, la M. Angels 
Pedrol, en Christian Sauch i 
la Roser Bernades. Tornen a 

Nova trobada de 
la Cofraria de la Vinyala

estar emplaçats el segon di-
jous del mes que ve, al Somi-
atruites, després d’haver estat 
aquest any al Samuntà (Ode-
na), al Xarop’s de Jorba, al Se-
soliveres i al Viver del Rec.  



EULÀLIA CLOSA

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

Llei 5/2015 de regulació del Finançament Participatiu

Les decisions del TC redueixen els ingressos 
de la Generalitat 866 milions d’euros
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C. ESCOLANO

D
es que el Tribunal Suprem, en la sentència del 
maig de 2013 va reconèixer la nul·litat de les 
clàusules sòl contingudes en les hipoteques 
subjectes a interès variable, han proliferat 

en els jutjats les demandes, instades per consumidors, 
per obtenir la supressió d’aquestes clàusules de les seves 
hipoteques i reclamar allò que han pagat de més. Per 
la seva part, algunes entitats financeres han optat per 
eliminar directament aquestes clàusules, mentre que 
d’altres han iniciat campanyes per oferir als seus clients 
altres tipus de productes, com per exemple la conversió 
del seu préstec a interès variable, en un préstec a interès 
fix.
La clàusula sòl és una clàusula que les entitats financeres 
van incorporar al contingut d’alguns préstecs amb tipus 
d’interès variable, normalment amb garantia hipotecà-
ria, i que impedeixen que qui té un préstec que inclou 
aquesta clàusula es pugui beneficiar de situacions com 
l’actual, en què hi ha hagut una forta baixada del tipus 
d’interès variable de referència, normalment Euribor.
Aquelles persones que tenen contractat un préstec que 
inclou la clàusula sòl han vist com, durant els últims 
anys, la quota del préstec hipotecari ha quedat fixada en 
una quota constant perquè se li aplica el topall que fixa 
la clàusula sòl.

És un tipus de clàusula que, sens dubte, beneficia única-
ment al banc, ja que s’assegura uns ingressos mínims en 
situacions com l’actual, en què els tipus d’interès estan 
baixant, i això a costa del sobrecost que suposa a qui 
tingui una clàusula d’aquestes característiques, ja que li 
limita la baixada de la seva quota.
Fins a dia d’avui, els Tribunals que estan resolent majo-
ritàriament a favor dels consumidors, reconeixen el dret 
a reclamar els imports indegudament pagats des del 9 
de maig de 2013, data en què el Tribunal Suprem va re-
conèixer la nul·litat d’aquestes clàusules per un defecte 
d’informació o transparència de l’entitat front al con-
sumidor.
Estem a l’espera que el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea es pronunciï sobre la possibilitat de reclamar la 
devolució de tots els interessos pagats de més per l’apli-
cació de la clàusula sòl, no ja des del 9 de maig de 2013, 
sinó  des de la data de contractació del préstec.
Podem dir que els antecedents judicials avalen les pos-
sibilitats d’obtenir una resolució judicial favorable als 
interessos dels consumidors, per tant, cal estudiar bé 
qualsevol document que ofereixi l’entitat bancària per 
modificar les condicions de la hipoteca, a fi de valorar 
adequadament si és o no convenient subscriure’l i veure, 
en cada cas, què pot aportar la reclamació judicial.   

CARLES ESCOLANOPAULA ARIAS

LES CLÀUSULES SÒL

El 27 d’abril del 2015 es va aprovar la Llei 5/2015 de 
Foment del Finançament Participatiu. Aquesta llei, 
molt demanada per les empreses del sector, regula les 
empreses que estan desintermediant el sector banca-
ri dels préstecs a empreses a través de facilitar a les 
empreses una nova alternativa de finançament mit-
jançant préstecs d’inversors particulars, professionals 
o institucionals.

Els dos aspectes més importants de la Llei 5/2015, que 
entrarà en vigor el mes de juliol, són que les empreses 
fintech que es dediquen al Crowdlending i a l’Equity 
Crowdfunding per poder seguir operant hauran de ser 
entitats de pagament autoritzades i supervisades pel 
Banc d’Espanya. L’altre aspecte important afecta els in-
versors, que es distingiran entre inversors acreditats i 
inversors no acreditats. 

Per ser un inversor acreditat s’haurà de complir amb 
una d’aquestes tres premisses: guanyar més de 50.000€ 
a l’any, tenir un patrimoni superior als 100.000€ o te-
nir un assessor finançer. Aquest inversor no tindrà cap 
límit en les inversions. Els inversors no acreditats no 
podran invertir més de 10.000€ a l’any en el conjunt de 
totes les plataformes i no més de 3.000€ per projecte.

Aquesta nova llei, tot i que s’anirà modificant i adaptant 
(ara és molt restrictiva per a l’inversor no acreditat) re-
força un sector que demanava la implicació de l’estat 
per generar confiança a les empreses i als inversors, que 
ara veuen que el Banc d’Espanya i la CNMV regularan 
el sector, tot i que la Generalitat de Catalunya i ACCIO 
ja van acreditar algunes empreses catalanes fa un any 
com a entitats alternatives de finançament.  

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

Es decir: ‘Voten Uds. lo que quieran; 
quienes salgan van a tener que hacer lo que se les diga’.

Josep Oliu ficha a Maurici Lucena, exportavoz del PSC 
en el Parlament, como alto directivo de Banco Sabadell.

E. CLOSAP. ARIAS

IMMA SERRA Economista
@SerraImma

PAULA ARIAS Gerent de la UEA
@PaulaArias_

CARLES ESCOLANO Economista 
 @CarlesEscolano

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

ELS MILLORS NEGOCIS 
ES FAN EN ELS MOMENTS 
D’OCI

F
et networking s’entén com una manera d’es-
tablir una xarxa de contactes professionals 
que ens permet donar-nos a conèixer a nos-
altres i a la nostra empresa.

El networking és una eina eficaç que ens serveix per 
crear una bona xarxa de contactes, on autònoms, 
empreses, i professionals, podem trobar possibles 
col·laboradors, socis… però qui aconsegueix un bon 
resultat, és aquell que està obert a escoltar els altres, i 
aprendre’n.
Hi ha el networking on-line que funciona a través de 
les xarxes socials, aprofitant les eines 2.0 per poder es-
tablir contactes eficaços, però en aquest cas, cal saber 
on és la millor plataforma per posicionar la meva em-
presa o la meva marca personal.  Com a professional 
puc dir que Linkedin és una de les millor plataformes 
de la qual he  pogut treure molt profit. 
També hi ha el networking off-line, on s’aprofita di-
ferents escenaris com esdeveniments empresarials, 
fires, xerrades… actes que ens permeten relacio-
nar-nos amb diferents professionals,  considerant-los 
els millors escenaris per fer negocis, ja que diuen que 
els millors negocis es fan en els moment d’oci. Però és 
una llàstima per què no tothom en treu profit. 
No tothom té facilitat per relacionar-se amb persones 
noves i per fer networking, per aquest motiu, us dono 
alguns consells claus per millorar la vostra estratègia 
de networking en un esdeveniment:  elaborar prèvi-
ament un Elevator Pitch, o sigui tenir clar què vull 
comunicar de la meva empresa, sempre portar targe-
tes a la butxaca, prendre la iniciativa, llançar-nos, ar-
riscar-nos i contactar. Sobretot després d’un networ-
king és important intentar mantenir relació amb 
totes les persones amb qui hem pogut contactar, ja 
que d’un bon seguiment depenen els bons resultats 
d’un networking. 
El networking és vital per tot: pels negocis, per la mi-
llora constant, per crear col·laboracions, sinergies… 
és una oportunitat increïble per créixer. Per mi con-
vertir-me en el nexe d’unió entre altres persones és 
una de les coses que més gaudeixo de la meva  feina; 
quan estic en un acte el primer que faig és pensar en la 
persona que està al meu costat: què fa i què necessita, 
per tal de poder-lo connectar amb una altra empre-
sa o professional. Després és molt gratificant poder 
veure els negocis, les bones relacions i sinergies que 
s’han creat. 
Així doncs, us convido a tots a portar sempre targe-
tes a les butxaques, i a estar sempre atents a les bones 
oportunitats del networking, participar de tots els es-
deveniments tant sigui per conèixer un soci, un client 
o un col·laborador, o per què no, pensar en un altre a 
qui puguis ajudar oferint-li un nou contacte.   

EULÀLIA CLOSA  Grup Carles Advocats
@grup_carles

El networking 
és una eina eficaç

Cal estudiar bé qualsevol 
document que ofereixi 
l’entitat bancària per 

modificar les condicions
 de la hipoteca

Les empreses fintech que es 
dediquen al Crowdlending i a l’Equity 

Crowdfunding per a poder seguir 
operant hauran de ser entitats de 

pagament autoritzades i supervisades 
pel Banc d’Espanya.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l passat dimecres es va 
presentar, al Castell de 
la Pobla de Claramunt, 

l’App “Anoia, terra de Castells”, 
una aplicació que permetrà al 
visitant tenir una experiència 
diferent i fer un viatge en el 
temps per descobrir les histò-
ries apassionants que s’ama-
guen darrere de cada castell. 
L’aplicació de mòbil és precisa-
ment la clau de la segona etapa 
del projecte, “Anoia, Terra de 
Castells” que busca donar un 
atractiu al conjunt global de 
la ruta convertint les visites 
als castells en una experiència, 
aprofitant les històries que han 
testimoniat les seves parets. 
Per interrelacionar els castells 
i històries de tot arreu i de 
totes les èpoques s’ha tallat la 
comarca en tres parts; tres ru-
tes. La ruta per la zona nord 
correspon als segles XI-XII, al 
sud-est correspon el segle XIII, 
i al sud-oest, el segle XIV. A 
través del dispositiu es poden 
visualitzar les tres rutes, dedi-
cades a moments històrics di-
ferents, i cada castell inclou la 
presentació dels seus protago-
nistes, amb una breu biogra-
fia i una descripció dels seus 
objectius i interessos. A més, 

l’aplicació de mòbil ofereix la 
informació pràctica de cada 
castell.
Per dur a terme aquesta apli-
cació, el Consell Comarcal va 
contactar amb una empresa 
de desenvolupament de vide-
ojocs que conjuntament amb 
un equip d’historiadors, s’ha 
encarregat de crear un fil con-
ductor.
Per a saber-ne més i conèixer 
el desenllaç de la història de 
cada personatge, caldrà des-
plaçar-se al castell que indica 
l’aplicació. Una vegada allà es 
podrà descarregar un àudio, 
a través del qual els visitants 
podran escoltar la història de 
la mà dels seus protagonistes. 
No es tracta d’una audioguia 
del castell, sinó del fragment 
d’una conversa entre les per-
sones que el van habitar.
A la presentació hi van assistir 
l’alcalde de la Pobla de Clara-
munt -lloc on es va celebrar 
l’acte- Santi Broch, el presi-
dent del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Xavier Boquete, el vi-
cepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvo-
lupament Econòmic Local de 
la Diputació de Barcelona, a 
més de representats de l’Agen-
cia Catalana de Patrimoni, 
consellers de l’ens comarcal, 

El Consell Comarcal presenta l’App “Anoia, Terra de Castells”
Es tracta d’una aplicació per a mòbils que permetrà viure una experiència medieval a cada visita

alcaldes i regidors de la comar-
ca.
El president del Consell Co-
marcal explicava que l’Anoia 
és una comarca molt diversa, 
amb paisatges i realitats molt 
diferents entre sí i que amb 
aquest projecte el Consell ha 
volgut aglutinar el patrimo-
ni i crear una marca conjun-
ta. Boquete, va voler agrair a 
la Diputació el suport i a tots 

els ajuntaments que han cre-
gut en el projecte i s’hi han 
sumat que actualment en són 
18: Sant Martí de Tous, Santa 
Margarida de Montbui, Cas-
tellolí, Piera, Santa Maria de 
Miralles, Òdena, Veciana, la 
Torre de Claramunt, la Pobla 
de Claramunt, Castellfollit de 
Riubregós, Jorba, la Llacuna, 
Rubió, Cabrera d’Anoia, Bell-
prat, Igualada, els Prats de Rei 

i Orpí.
El diputat de l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelona 
destacava que aquest projecte 
és una oportunitat de projec-
ció del nostre territori. Cas-
tells, manifestava “total suport 
de la Diputació de Barcelona 
cap a un projecte que posa en 
valor el patrimoni i que uneix i 
representa tota la comarca”.

Tots els presents en l’acte de presentació al Castell de Claramunt. / CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

ANOIA / LA VEU 

El patrimoni cultural, la 
història i la gastronomia 
de la comarca de l’Ano-

ia i de la ciutat d’Igualada van 
arribar dissabte passat a la jor-
nada del Born.cat. Des de pri-
mera hora i fins a les 19 h de 
la tarda, el territori mostrà els 
seus millors atractius al Born 
Centre de Cultura i Memòria, 
a Barcelona. 
“Us convidem a venir a la co-
marca de l’Anoia, a tocar de la 
ciutat de Barcelona, per desco-
brir els paisatges, els castells i la 
gastronomia del territori”, des-
tacava el president del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Xavier 
Boquete, durant la presentació 
institucional dels actes. 
Així mateix, el regidor de Pro-
moció Cultural i Comercial de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Camps, posava èmfasi que la 
ciutat i capital de la comarca 
“és molt més que indústria” i 

que “té una riquesa patrimoni-
al i cultural extraordinaria”. 
Al llarg del matí els capgrossos, 
el Ball de l’Àguila d’Igualada i 
les danses del territori van ani-
mar la jornada, amb activitats 
per a tots els públics, per tal de 
donar a conèixer les tradicions 
del territori a la capital catalana. 
A la tarda continuaren les ac-
tivitats, entre les quals destaca 

l’exhibició dels Falcons de Vall-
bona, la presentació de ‘les p@
leorutes’ i el concert del can-
tautor de l’Anoia Enric verda-
guer.

La paleontologia, una de les 
protagonistes al “Descobreix 
l’Anoia” del Born
El patrimoni paleontològic 
hostaletenc va participar de la 

La cultura i la gastronomia de l’Anoia sedueixen el Born.cat

jornada des de primera hora 
amb una carpa informati-
va i tallers. Van començar els 
microtallers de paleontolo-
gia “Fem de paleontolegs”. El 
nombrós públic familiar assis-
tent a la jornada va conèixer de 
primera ma la importància de 
la paleontologia i va poder ex-
perimentar amb les rèpliques 
de les restes paleontològiques 

més importants.
En paral·lel, membres del 
CRIP i de l’Àrea de Turisme de 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola van informar als visi-
tants sobre les PaleoExperièn-
cies als Hostalets de Pierola, és 
a dir, totes les propostes turísti-
ques a l’entorn de la paleonto-
logia com les P@leo_rutes i els 
P@leo_CapdeSetmana.

Els capgrossos d’Igualada al Born. / M. ROSA VILA Presentació del patrimoni paleontològic dels Hostalets. 
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de dilluns a divendres de 18,00 a 20,00h. 
Només tanquem el mes d’agost. INICIACIÓ AL DIBUIX D’ESTIL MANGA

(Nens a partir de 7 anys).

Vine a aprendre a dibuixar a mà alçada i a digitalitzar el teu dibuix com un professional

TALLERS DE DIBUIX IL.LUSTRAT

Regals personalitzats a
c/. calaf, 2 (baixos)- Igualada     fotomagic.igualada@gmail.com www.3x3disseny.com

creativitat i força expressiva en el dibuix. 
dibuixos que expliquen històries.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt apli-
carà un tipus de grava-

men del 0,460 % en l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) per 
al 2017. D’aquesta manera es 
compensarà l’errada de càlcul 
que s’ha produït en l’impost 
d’aquest any, que ha suposat 
un increment de les quotes 
enlloc de la reducció del 10 
per cent que es va anunciar.
Aquest tema es va tractar en 
el Ple ordinari del 12 de maig. 
El punt es va aprovar amb els 
vots a favor de CiU i en con-
tra de Participa!, Junts per la 
Pobla i ERC. En la part ex-
positiva de l’acord, s’explica 
que l’increment en l’impost 
d’enguany ha estat a causa 
d’una errada en l’aplicació de 
la fórmula de càlcul de la base 
liquidable que ha ocasionat 
un increment enlloc d’una re-
baixa d’un 10 per cent com es 
preveia.
Tal i com s’especifica, i com es 
va dir en la reunió informati-
va del 6 de maig, el tribut es 
merita a 1 de gener i, per tant, 
no existeix la possibilitat de 
modificar-lo amb efectes re-
troactius i retornar els diners 
als contribuents durant l’exer-
cici 2016. Com a conseqüèn-
cia, l’única solució que s’ha 
trobat és compensar l’incre-
ment d’aquest any cobrant 
menys l’any vinent. 
Segons es recull en el text, “es 
considera necessari adoptar 
aquest acord en aquest mo-
ment perquè es vegi de ma-
nera clara que la voluntat de 
l’Ajuntament és rescabalar 

els contribuents dels imports 
que se’ls han cobrat de més, 
per les vies legals, a la major 
brevetat possible”. També es fa 
referència als fraccionaments 
que, segons l’article 26.1 de la 
Llei General Tributària, s’ha 
de liquidar l’interès de de-
mora, amb un tipus aplicable 
del 3,75 %. Com es va expli-
car en la reunió informativa, 
s’està intentant trobar una 
solució per retornar l’import 
d’aquests interessos als con-
tribuents que fraccionin la 
quota.

Reconèixer l’error i donar la 
cara
Davant la petició de dimissió 
del regidor d’Hisenda per part 
de l’oposició, Josep Aloy, res-
ponsable de l’àrea, va afirmar 
que “el més fàcil per a mi hau-
ria estat dimitir però des de 
l’equip de govern hem cregut 
que el que calia fer era reco-
nèixer l’error i donar la cara, 
com hem fet. Vam trigar uns 
dies a informar el poble per-
què estàvem buscant la solu-

ció per retornar els diners, i 
no ha estat gens fàcil”. 
Aloy va dir que “qui enganya 
al poble són vostès - en refe-
rència a l’oposició- perquè, 
tot i el que diuen, saben que 
els diners no es poden tornar 
aquest any”. Des de l’equip de 
govern es va voler deixar ben 
clar, de nou i com ja es va ma-
nifestar el dia de la reunió in-
formativa, que la voluntat era 
baixar l’IBI i no pujar-lo.
En aquesta sessió també es 
va aprovar, per unanimitat, 
una moció, presentada per 
Junts per la Pobla, per decla-
rar el Molí de la Boixera com 
a Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL). Des d’Esquerra Re-
publicana es va presentar una 
moció amb motiu del 4 de 
juny, Dia de l’Associacionis-
me Cultural, que es va aprovar 
amb els vots a favor de CiU, 
Participa! i ERC i l’abstenció 
de Junts per la Pobla. I per 
part de Participa! també es va 
portar al Ple una moció sobre 
un projecte d’horts vius, que 
es va votar per unanimitat.

L’Ajuntament aplicarà un tipus de 
gravamen del 0,460 % en l’IBI del 2017 
per compensar l’errada d’enguany

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-

munt organitza, del dilluns 30 
de maig al diumenge 5 de juny, 
la Setmana de la Gent Gran. 
Aquestes jornades arribaran a 
la dissetena edició. La progra-
mació inclou activitats molt 
diverses, com una excursió, un 
bingo o un dinar de germanor 
en homenatge a la gent gran, 
que tancarà la setmana.
Les propostes s’obriran el di-
lluns 30 de maig amb una 
nova edició del Juguem Ple-
gats, una iniciativa que s’or-
ganitza des de fa uns anys i 
que vol fomentar l’intercanvi 
generacional entre avis i in-
fants. L’acte tindrà lloc a 2/4 
de 6 de la tarda al parc de Sant 
Galderic. Hi haurà tallers, una 
ballada de sardanes a càrrec 
d’avis i nens i, com a novetat, 
una activitat per promoure 
les energies sostenibles amb 
el nom “Juguem amb energia”. 
També hi haurà berenar, que 
consistirà en pa amb xocolata 
i sucs, per a tots els assistents.
El dimecres 1 de juny es farà 
una excursió al Museu del 
Suro de Palafrugell i dinar a 
Platja d’Aro. L’hora de sorti-
da serà a les 8 del matí des de 
l’Hotel Robert. Per al dijous 
2 de juny a les 6 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, hi 
haurà ball amb el grup Vives 
Veus. 
El divendres 3 de juny es farà 
un bingo especial, que tindrà 
lloc a 2/4 de 6 de la tarda al 
Teatre Jardí. A més de jugar al 
bingo, hi haurà berenar per a 

tots els assistents. El dissabte 
4 de juny a les 7 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
s’oferirà un espectacle amb 
l’humorista Mayte Carreras, 
la “tieta”, i el grup de ball Alo-
ha Polynesia, que actua a Port 
Aventura.
El darrer dia de la Setmana de 
la Gent Gran, el diumenge 5 
de juny, a 2/4 d’1 del migdia a 
l’església de Santa Maria s’ofi-
ciarà una missa solemne en 
homenatge a la gent gran. A 
les 2 del migdia, hi haurà un 
dinar de germanor. Enguany 
aquest acte s’ha canviat d’ubi-
cació; es feia a la plaça dels 
Països Catalans i ara es farà al 
Restaurant Mas dels Vivencs. 
Un cop acabat l’àpat, s’home-
natjarà l’àvia i l’avi més gran 
del municipi, que són Rosa 
Valls, de 101 anys, i Ramon 
Cervelló, de 93 anys. També 
s’homenatjaran els poblatans 
i les poblatanes nascuts entre 
el 1936 i el 1938 i que seran 
37. A continuació, hi haurà 
ball amb el duet Bartomeu i 
Sheila.
Les propostes de la XVII Set-
mana de la Gent Gran compten 
amb la col·laboració de l’Associ-
ació per a l’Oci de la Gent Gran, 
l’escola  Maria Borés i l’Associa-
ció de Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA) del centre i pares i avis 
del municipi. 

La Setmana de la Gent 
Gran de la Pobla arriba a 
la dissetena edició

La programació inclou 
activitats molt diver-
ses, com una excursió, 
un bingo o un dinar de 

germanor
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MONTBUI / LA VEU 

D iumenge passat va 
tenir lloc la segona 
edició de la Cursa i 

Caminada Solidària organit-
zada per la Junta Local de l’As-
sociació Espanyola Contra el 
Càncer de Montbui (AECC). 
La prova va tenir el lema “Molt 
x Viure” i va comptar amb una 
participació de 180 persones 
en total, sumant les dues mo-
dalitats de participació, tant 
cursa com caminada. Tenint 
en compte que el preu d’ins-
cripció era de 10 euros, es van 
recollir 1.800 euros “solidaris” 
contra el càncer. L’activitat, ce-
lebrada amb una temperatura 
molt agradable, va tenir com 
a punt de sortida i arribada el 
poliesportiu Mont-aQua i va 
començar pels volts del migdia.

Els participants a la caminada, 
de caire lúdic i molt famili-
ar, van haver de completar un 
recorregut de 5 quilòmetres, 
mentre que la cursa per l’espai 
natural montbuienc va ser de 
7 quilòmetres, amb un traçat 
mixte (urbà i rural). En clou-
re la prova tots els participants 
van rebre una samarreta i una 
bossa a l’arribada amb aigua i 
fruita. 
Cal destacar que en finalitzar 
la Cursa-Caminada es van dur 
a terme diferents actuacions 
de grups de ball del munici-
pi i també es va organitzar un 
sorteig de regals entre els parti-
cipants. L’organització va anar 
a càrrec de l’AECC Montbui, 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de Montbui, MDICOR, 
REMM Guitart i diferents es-
tabliments col·laboradors.

180 participants a la 2a 
cursa i caminada soli-
dària contra el càncer

MONTBUI / LA VEU 

L ’exposició “Cavall Fort, 
tant divertit com un 
joc”, que repassa la his-

tòria d’aquesta emblemàtica 
publicació infantil i juvenil 
nascuda el desembre de 1961, 
es podrà visitar a la Biblioteca 
Mont-Àgora de Montbui fins 
el dia 9 de juny en una mostra 
de la Diputació de Barcelona.
“Cavall Fort” va néixer el 1961 
amb la voluntat de trobar una 
manera perquè els infants 
poguessin aprendre a llegir i 
a escriure en català. Aquesta 
preocupació va marcar el for-
mat i el contingut de la revista: 
des de la decisió d’incloure-hi 
pàgines de còmic per estimular 
l’interès del lector, fins a la tria 
del model de llengua, que havia 
de ser rigorós i, al mateix temps, 
planer.

Durant aquests primers 50 anys 
de vida, les pàgines de ‘Cavall 
Fort’ han acollit signatures re-
presentatives de la literatura in-
fantil i juvenil catalana, així com 
destacats il·lustradors i grafistes.
L’exposició compta amb vuit 
plafons que descobreixen curi-
ositats i anècdotes de la publica-
ció i que inclouen jocs i entre-
teniments. S’adreça als infants 

L’exposició “Cavall Fort”, a la 
biblioteca Mont-Àgora

però també a totes aquelles ge-
neracions que han gaudit de la 
lectura d’aquesta revista al llarg 
d’aquests anys. 
Tots els nens que visitin l’expo-
sició entraran en un sorteig de 
diversos exemplars de la revista. 
Es pot visitar en horari de la bi-
blioteca: de dilluns a divendres 
de 16 a 20,30 h, i dijous i dissab-
tes de 10 a 14 h.

MONTBUI / LA VEU 

Entre els dies 1 i 15 de juny es 
podrà veure a la Sala d’Ex-
posicions Mont-Àgora una 
mostra pictòrica de la igua-
ladina Maria Pujabet. Sota 
el títol “Sensacions” es po-
dran contemplar les obres 

d’aquesta artista que va va 
ser guanyadora del primer 
premi de cartellisme del 25è 
aniversari de la competi-
ció motorística “24 hores de 
Montjuïc”. Pujabet també ha 
participat a diferents expo-
sicions individuals i col·lec-
tives.

“Sensacions” de Maria 
Pujabet, al Mont-Àgora

CONCA / LA VEU 

A gents de la Policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 

comissaria d’Igualada (Anoia) 
van detenir el dia 18 de maig 
un home, de 39 anys, de na-
cionalitat marroquina i veí 
d’Igualada, com a presumpte 
autor de nou delictes de roba-
tori amb força a interior d’ha-
bitatge.
La detenció és el resultat d’una 
investigació oberta a finals de 
febrer, quan es van perpetrar 
diversos robatoris amb força 
en cases aïllades i masies dels 

municipis d’Igualada, Santa 
Margarida de Montbui, Òde-
na i Jorba (Anoia).
Arran dels fets, la Unitat d’In-
vestigació d’Igualada es van 
fer càrrec dels casos. Durant 
les indagacions, els mossos 
van comprovar que tots els 
robatoris tenien un modus 
operandi molt similar. L’autor 
sempre actuava per les tardes, 
forçava una finestra de l’edifi-
ci i de l’interior, sense regirar 
gaire les estances, sostreia joies 
i aparells electrònics: ordina-
dors, tauletes, televisors, etc.
Després de diverses gestions 
d’investigació els mossos van 

identificar qui era el presump-
te autor dels robatoris. Poste-
riorment va ser localitzat i de-
tingut a Igualada.
Es dóna la circumstància que 
el passat 4 de maig els mos-
sos també el van detenir com 
a presumpte autor de set ro-
batoris a interior de vehicle. 
Aquests delictes es van come-
tre a finals del mes d’abril a 
Igualada.
El detingut, amb antecedents, 
va passar el dia 19 de maig a 
disposició del jutjat d’instruc-
ció en funcions de guàrdia 
d’Igualada. El jutge va decre-
tar el seu ingrés a presó.

Ingressa a presó un home per nou 
robatoris amb força en masies de 
l’Anoia

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a Unión Cultural Ex-
tremeña Anoia prepara 
per aquest diumenge 

29 de maig una nova edició de 
les catifes de Corpus. Un acte 
que consisteix en la creació de 
diferents catifes de flors, una 

tradició recuperada que Vila-
nova havia celebrat fa molts 
anys i que la UCE va rescatar 
fa quatre anys.
Aquest any, la UCE ha convi-
dat el grup de catequesi que 
participarà en aquest acte fent 
una petita processó amb els 
nens i nenes que enguany fan 

la comunió. També participa-
ran en la confecció de les ca-
tifes els membres de l’Assem-
blea Nacional Catalana. 
Les tasques de confecció co-
mençaran ben d’hora, cap a 
dos quarts de vuit del matí.

La plaça del Mercat lluirà aquest 
diumenge les catifes de Corpus
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A lícia Capdevila ha 
estat escollida presi-
denta de la secció lo-

cal d’Esquerra Republicana 
de Vilanova del Camí. Cap-
devila substituirà al fins ara 
president Joaquim Fresneda. 
A més del càrrec de presi-
dent, la secció local també va 
renovar tota l’executiva en 
una assemblea celebrada el 
22 de maig a Can Papasseit.
Capdevila és una vilanovina 
de 48 anys dedicada professi-
onalment a l’Educació Social 
i especialitzada en l’atenció 
a la gent gran. Mare de dues 
filles, viu a Vilanova des de 
fa 18 anys i està vinculada a 

diverses entitats de caire so-
ciocultural del municipi.
Els objectius bàsics que s’ha 
marcat la nova executiva són 
tenir una presència més ac-
tiva en la vida social de Vi-
lanova, així com ampliar el 
nombre de militants al mu-
nicipi. D’altra banda, la nova 
presidenta ha remarcat la 
necessitat de tenir una secció 

Alícia Capdevila presidirà ERC a 
Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a regidoria de Joventut 
ha pogut complir una 
vella reivindicació, la 

incorporació d’una persona 
com a tècnica de joventut. El 
regidor de l’àrea, Sergi Pérez, 
ha explicat que ho han pogut 
fer gràcies a un acord amb el 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
està molt satisfet de poder co-
mençar a treballar en projec-
tes com el desenvolupament 
d’un Pla Local de Joventut. 
Assegura que a Vilanova hi 
havia un dèficit important en 
matèria de joventut i aques-
ta tècnica, Sílvia Rodríguez, 
s’ocuparà entre d’altres qües-
tions d’informar i assessorar 
els joves vilanovins sobre te-
mes tan diversos com la for-
mació reglada i no reglada, 
ocupació, emancipació, etcè-
tera. 

Des de la regidoria busquen 
un espai adient per ubicar-hi 
un casal per a joves
La incorporació d’una tècnica 
de joventut és una de les no-
vetats en  matèria de joven-
tut però no l’única. Des de 
la regidoria s’ha començat a 
posar fil a l’agulla per trobar 
un espai adient per ubicar-hi 
un “Espai Jove”, també llarga-
ment reivindicat per aquest 
col·lectiu. 
El regidor Sergi Pérez, ha 
obert un procés participatiu 
per demanar als joves com 
hauria de ser aquest espai i 
quines activitats els agradaria 
que s’organitzessin. 

La Setmana de la Joventut 

programa una Lan Party 
molt potent a nivell català
Una altra de les novetats que 
Sergi Pérez ha anunciat la re-
cuperació de la Setmana de 
la Joventut, un esdeveniment 
que no es feia a Vilanova del 
Camí des del 2010. La regido-
ria i el consell jove La Xispa hi 
estan treballant de valent per 
oferir al públic jove una oferta 
d’activitats que posi Vilanova 
al mapa. Aquesta festa es ce-
lebrarà del 30 de juny al 3 de 
juliol. 
Malgrat que el regidor no ha 
volgut avançar molts dels ac-
tes del programa de la Setma-
na de la Joventut, sí que n’ha 
destacat una per les expectati-
ves que genera, una Lan Party 
que s’organitzarà amb la col-
laboració de Marc Bernáldez, 
d’APP Informàtica-IT Anoia, 
i membre de TIC Anoia. 

El “Va parir Tour” farà para-
da a Vilanova en el marc de la 
Festa Major jove
I tot i que falten alguns mesos 
per celebrar la Festa Major, 
el regidor de Joventut, ja ha 
avançat una de les activitats 
del programa jove: el “Va pa-
rir tour”, de Ràdio Flaixbac, 
que preveu convocar a Vila-
nova del Camí molts joves 
del municipi però també de la 
comarca. 
Aquest show conduit pels 
locutors Andreu Presas, Dí-
dac Tomàs, Carles Pérez i 
German, combina espectacles 
d’humor, llançament de mar-
xandatge, pirotècnia, map-
ping, visuals i altres sorpreses 
que preveu fer gaudir els joves 
i no tan joves.

Vilanova recupera la 
Setmana de la Joventut 
que no es feia des de 2010

local forta que pugui parti-
cipar i mantenir un contacte 
proper amb la ciutadania.
Així doncs, dins de l’execu-
tiva local Alícia Capdevi-
la assumirà la presidència, 
Marta Monjo la Secretaria, 
Montse Valentí i Marcelino 
Nieto gestionaran Tresoreria 
i Finances respectivament, 
David Roig s’encarregarà de 
la Secretaria d’Organització 
i els regidors Sergio Pérez i 
Meritxell Humbert portaran  
Imatge i Comunicació i Po-
lítica Municipal respectiva-
ment. Glòria Vilà assumirà la 
Secretaria de la Dona. L’exre-
gidor Xavier Bermúdez con-
tinuarà en l’executiva com a 
vocal.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vilano-
va del Camí i Vilanova 
Comerç han signat un 

nou conveni de col·laboració 
per tirar endavant iniciatives i 
activitats de dinamització del 
comerç local. Les accions més 
destacades que desenvolupa-
ran en el marc d’aquest conve-
ni són la Festa de la Primavera, 
que va tenir lloc el passat mes 
d’abril, la Ruta de la Tapa, una 
nova iniciativa que promou-
ran entre bars i restaurants del 
municipi durant la Festa Ma-
jor de setembre i la tradicional 
Fira de Nadal, a primers de 
desembre.
La primera de les activitats, 
però, de Vilanova Comerç 
serà la Junta General de socis 

que es reunirà el proper 30 de 
maig, a les 15.15 h al Centre 
d’Innovació Anoia. L’ordre del 
dia inclourà el repàs de l’estat 
de comptes, la ratificació de 
la junta directiva i la progra-
mació dels esdeveniments 
que queden per acabar l’any. 
A més hi haurà un torn obert 
de paraula, per a  precs i pre-
guntes.
Durant aquests dies i els me-
sos de juny i juliol, l’activitat 
de Vilanova Comerç es cen-
trarà en preparar la primera 
edició de la Ruta de la Tapa. 
Una acció comercial que es 
farà coincidir amb la Fes-
ta Major vilanova, el primer 
cap de setmana de setembre. 
El president de Vilanova Co-
merç, Jordi Vilarrubias, afirma 

que l’activitat està especial-
ment pensada pel sector de la 
restauració que habitualment 
no pot participar a les mostres 
de comerç que es plantegen al 
carrer. 
Paral·lelament, l’entitat està 
a l’expectativa de la regidoria 
de Promoció Econòmica que 
els ha proposat organitzar una 
nova edició del Vilashopping. 
L’entitat es veu amb cor de fer 
la convocatòria del comerç 
però és conscient de les seves 
limitacions econòmiques. 
Una altra de els cites indiscu-
tibles del calendari d’activitats 
de Vilanova Comerç, afirma el 
President, és la Fira de Nadal 
que aplega pels volts del Pont 
de la Constitució aquest gran 
aparador comercial. 

Vilanova Comerç prepara una “Ruta de 
la Tapa” amb els bars i restaurants locals

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

és

és RENDA
2015
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Controls de velocitat a 
les vies locals d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

L a setmana del 23 al 29 
de maig la Guàrdia Mu-
nicipal d’Òdena porta-

rà a terme una campanya de 
control de velocitat a les vies 
urbanes i les travessies d’Òde-
na. Després de les dades que es 
van enregistrat amb les mesu-
res fetes amb un radar peda-
gògic i de caràcter informatiu, 
els propers dies els agents es 
trobaran a les vies urbanes del 
municipi amb un radar mò-
bil cedit pel Servei Català de 
Trànsit. Els punts on es troba-
rà en moments puntuals, i es-
pecialment a les tardes a partir 
de les 18:00 hores, seran a les 
entrades dels nuclis urbans, 
fent especial incís a l’entrada a 
Òdena per la C-37z venint des 
de Manresa. Altres punts on es 
podrà trobar durant aquesta 
propera setmana el radar mò-
bil serà al Passeig St. Miquel a 
l’alçada de la capella, al Polí-
gon de les Gavarreres, carrers 

de la Línia i Unió del Barri de 
St. Pere i a les entrades de l’Es-
pelt. 
La intenció de la regidoria de 
Seguretat Ciutadana és cons-
cienciar als conductors de no 
sobrepassar la velocitat esta-
blerta en cada via i no hi ha 
pas un afany de recaptació; 
és per aquest motiu que tant 
el radar com els agents sem-
pre estaran en llocs visibles i 
aturaran als conductors per 
informar-los sempre què sigui 
possible. 

ÒDENA / LA VEU 

A quest dilluns 23 de 
maig el psicòleg Ser-
gi Sánchez Guirao va 

dur a terme el primer taller que 
mateix realitzarà a l’Escola de 
Pares i Mares d’Òdena. Uns ta-
llers participatius que per apun-
tar-s’hi pel dia 30 de maig tam-
bé pot tenir gratuït el servei de 
monitoratge. Per inscriure’s ho 
podrà fer al correu electrònic 
educacio@odena.cat o trucant 
al telèfon 93 801 74 34 (extensió 
1204).
Ell taller del proper dilluns 30 
de maig, començarà a les 18 
h-19.30 h i es durà a terme a la 
Sala de música de l’Escola Cas-
tell d’Òdena.
A la primera sessió, Sánchez, 
que també exerceix de psicope-
dagog fent cursos a diferents es-
coles, va fer reflexionar als pares 
per poder aconseguir eines per-
què els seus fills puguin millo-
rar el seu rendiment escolar.  I 

és que, tal com va dir ell “no no-
més cal anar a una escola amb 
una bona imatge, hi ha altres 
factors que també afecten als 
fills estudiants, com ho són el 
benestar emocional, que el nen 
o nena estigui content i tingui 
tècniques d’estudi, i que també 
tinguin una bona salut”.
D’altra banda, en Sergi Sánc-
hez també va insistir en el fet 
que l’opinió que els pares tenen 
dels fills és molt més important 
del què ens puguem imaginar; 
el fill/filla actuarà segons l’eti-

queta que li posi el pare o mare, 
en aquest cas. Per tant, Sánchez 
recomana no etiquetar perquè 
aquest fet suposa un condici-
onant pel comportament dels 
nostres fills. Per tant, el llen-
guatge és molt important i la 
manera com diem el què vo-
lem expressar. I una dada molt 
important que va assenyalar el 
psicòleg i psicodepagog, que 
també impartirà el taller del 
proper dilluns 30 de maig, és 
que el cervell dels nens tarda en 
desenvolupar-se 20 anys.

Inscripcions obertes pel segon taller 
de l’Escola de Pares i Mares d’Òdena 
sobre l’èxit educatiu 

LA VEU
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MASQUEFA / LA VEU 

E l passat cap de setma·
na dins el marc de la 
Festa Major petita de 

Sant Isidre, el  grup de teatre 
de Masquefa ‘TEATRERUS’ 
va interpretar  l’obra “Ai Da·
miata!”, una comèdia medie·
val dirigida per Maria Coll i 
amb la participació del grup 
de música folc ‘Bauma’.
Un cop més, el  grup de 
teatre de Masquefa TEA·
TRERUS, amb un reperto·
ri d’actrius aficionades a 

aquesta disciplina,  va de·
mostrar una excel·lent inter·
pretació damunt l’escenari.  
En total més de 200 persones 
van assistir a les dues repre·
sentacions que es van fer a la 
Sala Polivalent, una dissabte 
i l’altra diumenge. 
El repartiment va comptar 
amb  Olga Latorre (Margari·
da), Laia Pascual (Damiata), 
Mercè Reyes (Lionor), Anna 
Mª Tort (Enrico) i  Damià 
Fossas (Carmessina), i la 
col·laboració de l’Oscar Ruiz 
(Sagimon).

Més de 200 persones 
veuen els TEATRERUS

MASQUEFA / LA VEU 

L’escola El turó de Mas·
quefa va fer dilluns a 
la tarda una recapta de 

sang al menjador del centre en 
col·laboració amb el banc de 
sang. En total es van fer 93 do·
nacions, 12 oferiments i es van 
aconseguir 13 donants nous.
L’Escola El Turó de Masquefa 
és una ‘escola amiga’ del banc 
de Sang. Fa 10 anys que col·
labora amb aquesta entitat, 
que incorpora continguts en 
l’educació per a la salut i, al 
mateix temps, incideix en la 
formació en valors com la so·
lidaritat, la responsabilitat i la 
participació.
Els alumnes de 6è de primà·
ria de l’escola, que en les úl·

Prop de 100 masquefins donen sang 
a l’escola El Turó

times setmanes han treballat 
una unitat didàctica sobre la 
sang, van col·laborar rebent i 
informant els donants que van 
venir. També van ser els encar·
regats de dissenyar el dibuix i 

l’eslògan per fer els cartells per 
a la campanya publicitària.
En nom del banc de Sang, l’es·
cola agraeix la resposta solidà·
ria de la comunitat educativa 
de Masquefa.  

MASQUEFA / LA VEU 

E l Comitè d’Acollida de 
persones refugiades 
de la Generalitat de 

Catalunya s’està coordinant 
amb ajuntaments i altres ad·
ministracions per planificar 
l’acollida de les persones re·
fugiades amb les màximes 
condicions.
Amb aquesta finalitat, el Co·
mitè ha elaborat un inven·
tari de recursos que pot ser 
omplert, tant per persones a 
títol individual, com per en·
titats, empreses o la pròpia 
administració local en la que 
es sol·licita el tipus de recurs 
que es pot oferir. Els recursos 
que es poden oferir poden ser 

tant de caràcter material (ha·
bitatges, equipaments resi·
dencials, cessió d’espais for·
matius, etc.) com immaterial 
(formació i orientació per al 
treball; servei de traducció, 
interpretació o mediació in·
tercultural; servei d’acompa·
nyament personal, escolar o 
familiar; formació en idiomes 
o alfabetització; prestació de 
serveis de salut complemen·
taris; realització d’activitats 
de lleure i esports, etc.).

Què ha de fer el ciutadà 
o l’entitat interessada en 
oferir algun recurs?
Les persones i entitats inte·
ressades han d’emplenar la 
fitxa d’inventari i presentar·la 
a l’Ajuntament, a l’Oficina 

d’Atenció al Vilatà C/ Ma·
jor, 93; o enviar·la a l’adreça 
cooperacio@masquefa.net . 
Obrir fitxa d’inventari 
Un cop presentada la fitxa, 
l’ajuntament tractarà la in·
formació i la farà arribar a la 
Direcció General per a la Im·
migració, on quedarà enre·
gistrada en una base de dades 
per tal de facilitar la gestió 
dels recursos per a l’acollida 
de persones refugiades.
Un cop la informació sobre 
els recursos que s’han ofert 
s’incorpori a la base de dades, 
la Direcció General per a la 
Immigració enviarà un avís 
de recepció a la bústia de cor·
reu electrònic que la persona 
interessada ha indicat en el 
fitxa d’alta a l’inventari. 

Campanya de suport a l’acollida 
de població refugiada

MASQUEFA / LA VEU 

Des d’aquest dimecres 
fins el 4 de juny la 
Biblioteca de Mas·

quefa farà una convenció de 
bruixes. No us perdeu aques·
ta convenció i busqueu les 
Bruixes que han fet els nens 
i nenes de Masquefa. Entre 
tots es triarà quina és la Rei·
na de les Bruixes. 

Les escoles de l’Anoia s’han 
sumat a la celebració del 
centenari del naixement de 
Roald Dahl i ho han fet lle·
gint la seva obra mestra, Les 
Bruixes.
Roald Dahl: “Les bruixes de 
debò es vesteixen amb roba 
corrent i s’assemblen molt 
a les dones corrents. Viuen 
en cases corrents i fan feines 
corrents”. 

Bruixes a la Biblioteca 
en els 100 anys del naixe-
ment de Roald Dahl

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

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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PIERA / LA VEU 

A quest nou centre, que 
ocupa 1.760 m2, s’ha 
construït en un ter-

reny cedit per l’Ajuntament 
de Piera. Distribuït en dues 
plantes disposa d’àrees per 
l’atenció primària i espais per 
a l’equip de professionals de la 
base de 24 hores del suport vi-
tal bàsic del SEM.
L’Equip d’Atenció Primària 
de Piera, gestionat per l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS), 
disposarà de 6 consultes de 
medicina general, 6 consultes 
d’infermeria, 3 consultes de 
pediatria, 3 consultes d’infer-
meria de pediatria, 2 consul-
tes d’odontologia, 6 consul-
tes polivalents (atenció a la 
dona, serveis socials i altres 
),1 àrea d’educació sanitària, 
i una àrea d’atenció continu-
ada amb 3 sales de consulta, 
1 sala de tractaments i 3 boxs 
d’extraccions. El centre també 
disposa d’una biblioteca i sala 
de reunions, àrea de personal i 
àrea d’emmagatzematge.
Implica la unificació en un 
sol espai de les àrees d’atenció 

primaria que estaven reparti-
des entre el centre antic i els 
mòduls i a més inclou l’espai 
per al personal de la base de 
transport sanitari urgent . A 
més incorpora més sales de 
consulta i espai per als pro-
fessionals i una amplia i ben 
equipada àrea d’atenció im-
mediata.
El nou CAP suposa una mi-
llora en l’accessibilitat dels 
usuaris, així com també una 
dignificació dels serveis, ja 
que adequa i millora l’espai 
físic de l’anterior i atorga als 

Entra en funcionament 
el nou CAP Piera

professionals de la salut i a la 
població de Piera un suport 
estructural més adient a les 
seves necessitats.
També està prevista una Jor-
nada de portes obertes a la 
població pel dissabte dia 4 de 
juny.

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.

PIERA / LA VEU 

P iera ha estrenat el ‘Ge-
oportal’, que conté 
tota la informació i els 

serveis cartogràfics de Piera: 
informació geogràfica i cadas-
tral, planejament urbanístic, 
fotografies aèries i mapes.
L’objectiu és facilitar a la ciu-
tadania un ús lliure i gratuït 
de la informació als vilatans, 
i sobretot als professionals del 
sector de l’urbanisme.
Des del nou Geoportal, l’usu-
ari pot trobar un cercador dels 
llocs d’interès de la vila, loca-

litzats en vista aèria, una guia 
de carrers amb eines com ara 
una mesura de la distància o la 
cerca de serveis i equipaments, 
i el SITMUN (Sistema d’In-
formació Territorial Munici-
pal), que ofereix un mapa per 
capes on apareix tota la infor-
mació del cadastre, els límits 
parcel·laris, el planejament 
urbanístic, la topografia, orto-
fotos o usos del sòl. A més, el 
Geoportal enllaça amb el Go-
ogle Maps, el Google Earth o 
el Mapa Urbanístic de Catalu-
nya, que complementen la in-
formació territorial de la vila.

Informació cartogràfica 
de la vila

PIERA / LA VEU 

E l proper dijous 2 de juny 
de 2016 a les 19h el doc-
tor en història Agustí 

Alcoberro serà a Piera per pre-
sentar el seu darrer treball 100 
episodis clau de la història de 
Catalunya.
El també professor del Depar-
tament d’Història Moderna de 
la UB repassa els moments clau 
per entendre d’on venim i qui 
som els catalans. Com seria Ca-
talunya sense la romanització? 
Com seria Catalunya si Borrell 
II no hagués trencat el vassallat-
ge amb els reis francs? Quantes 
vegades han sentit a parlar de 
la Guerra dels Segadors i pot-
ser realment no en sabem gaire 
cosa? Per què la Catalunya con-
temporània va emprendre els 
rumbs de la industrialització, 
la utopia i la lluita per l’autogo-
vern? 
L’Agustí Alcoberro ha estat 
fins el 2014 director del Museu 
d’Història de Catalunya. La seva 
activitat professional s’ha mo-

gut en tres eixos bàsics: la recer-
ca i la divulgació històriques, la 
creació literària i l’elaboració de 
materials per a l’ensenyament 
de les ciències socials. 
L’historiador selecciona en 
aquesta obra de divulgació 100 
moments sense els quals el nos-
tre país seria diferent. És doncs, 
una història sense final, o, més 
exactament, amb el final provi-
sional que tots plegats decidim 
donar-li.
L’acte és d’accés lliure es durà a 
terme a la Biblioteca de Piera i 
serà presentat pel Sr. Ramon 
Mora Davant, historiador local.

Agustí Alcoberro 
parlarà de la història 
de Catalunya 

PIERA / LA VEU 

Aquest diumenge, Piera Tu-
risme organitza l’excursió del 
mes de maig per conèixer la 
vall de Ca n’Aguilera fent ruta 
pel camí del Xucla, per conèi-
xer història i present de la vall 

aguilenca.
La sortida és a les 9 h, des de 
la plaça Montmar (punt de 
trobada) i s’anirà en vehicles 
fins al Jardí (local social Ca 
n’Aguilera)
 Porteu roba i calcat còmodes 
i càmera fotogràfica. Activitat 
gratuïta.

Excursió a la vall de Ca 
n’Aguilera

MASQUEFA / LA VEU 

L a Sala Polivalent serà 
l’escenari, aquest di-
vendres, de la Festa de 

la Música.
L’espectacle començarà a les 
17.30 h i hi hauran diverses 
actuacions de grups d’infants, 
de l’Escola de Música, dels 
Tabalers, dels Pixafocs i Ca-
gaspurnes, Colla de Diables 
de Masquefa i de l’Associació 
Dansa Urbana de Masquefa. 

També hi ha previst fer diver-
sos taller pels més petits.
L’Associació Alma oferirà i 
muntarà un servei de bar. Els 
diners que reculli aniran des-
tinats a entitats benèfiques i 
la família del Marc, un nen de 
Masquefa de 9 anys que té una 
discapacitat de física i psíqui-
ca del 78%. En Marc necessita 
una cadira elèctrica, ja que la 
família té dificultats per des-
plaçar-lo.

Avui divendres, Festa de la Música

MASQUEFA / LA VEU 

M asquefa se suma 
a una nova cam-
panya solidària de 

recollida de taps de plàstic, en 
aquesta ocasió per ajudar la 
família del Marc, un nen de 
Masquefa de 9 anys que té una 
discapacitat de física i psíqui-
ca del 78%. En Marc necessita 
una cadira elèctrica, ja que la 

família té dificultats per des-
plaçar-lo.
Us recordem que, a Masquefa, 
hi ha habilitats permanent-
ment punts de recollida de 
taps de plàstic a l’edifici de 
l’Ajuntament (C/ Major, 93) i 
al CTC (avinguda Catalunya, 
62). Els diners que s’obtinguin 
amb la venda dels taps de plàs-
tic es destinaran a adquirir la 
cadira elèctrica que necessita 

el Marc. Els taps es venen a 
una empresa especialitzada 
que els fon per reutilitzar-los.
Una vegada s’aconsegueixi 
l’objectiu els diners de la ven-
da de taps es tornaran a desti-
nar a l’Associació del Grup de 
Voluntaris de Masquefa per-
què pugui comprar aliments i 
productes de primera necessi-
tat per a les famílies del muni-
cipi amb menys recursos.

Campanya de recollida de taps per 
ajudar al Marc
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Organitza el teu cap de setmana a mida a

benvingutsapages.cat

Anem a pagès. 
Véns?

Visites gratuïtes a les explotacions agràries, conreus, 
pastures, granges, horts, vinyes i camps.

Menú “Benvinguts a Pagès” als restaurants.

Ofertes especials d’allotjament de cap de setmana.

Activitats per fer a totes les comarques.

Amb la col·laboració de:
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CAPELLADES / LA VEU 

L a Comissió “Capellades 
amb les persones refu-
giades” i l’Ajuntament 

de Capellades continuen amb 
la preparació de la jornada 
solidària prevista per al 4 de 
juny, amb l’objectiu de sensi-
bilitzar als capelladins sobre 
la dramàtica situació en què 
es troben les persones refugi-
ades.
De moment, tal i com estava 
previst, aquests dies s’ha re-
partit unes 80 guardioles per 
les botigues i establiments 
de tot Capellades per recollir 
diners que es faran arribar a 
dues de les entitats que treba-
llen sobre el terreny, Metges 
Sense Fronteres i Proactiva 
Open Arms.
Dins els actes organitzats per 
al dissabte 4 de juny es farà un 
debat sobre “La crisi dels re-
fugiats: solucions noves a una 
política obsoleta”, on partici-
paran Metges Sense Fronteres, 
Stop Mare Mortum, EKO Pro-
ject i Tanquem els CIE. Tam-
bé es previst que es projecti el 

documental “To Kyma. Rescat 
al mar Egeu”, amb la presència 
d’un voluntari de l’ONG Pro-
activa Open Arms.
Entre d’altres actes, també es 
farà un dinar solidari a favor 
de les persones refugiades. Els 
tiquets, a 10 euros, es poden 
comprar a l’Ajuntament de 
Capellades i a l’Estanc del Car-
rer Pilar.

Municipi solidari, “Capellades amb 
les persones refugiades”

Tal i com destaca la regidora 
d’Equitat, Adela Morera, “les 
jornades pretenen ser un espai 
de reflexió i sensibilització vers 
les persones desplaçades per 
motius econòmics i bèl·lics,  no 
pretenem fer distinció entre 
migrades i refugiades ja que 
la urgència humanitària no és 
nova, fa anys que hi ha perso-
nes que malviuen retingudes 
en els Centres d’Internament 
d’Estrangers, cal ser conscients 
i sensibles vers situacions com 
aquestes fins i tot quan no són 
notícia. Davant el sistema eco-
nòmic actual qualsevol de no-
saltres un dia pot ser desplaça-
da i veure’s forçada a marxar ”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de maig l’Hora 
del Conte de la Biblioteca El 
Safareig ha tingut com a pro-
tagonista en Roald Dalh, de 
qui enguany es commemora el 
centenari del seu naixement.
Així, els nens i nenes d’entre 4 
i 12 anys han pogut gaudir de 
diversos contes d’aquest autor, 
entre ells els coneguts “Culdo-
lla” que han donat nom a l’es-
pectacle presentat per Clara 
Gavaldà.

Seguint amb els actes dedicats 
a Roald Dalh, aquesta setma-
na s’ha pogut continuar gau-
dint dels centre d’interès amb 
llibres de l’autor i també de 
bruixes, ja que una de les seves 
obres més conegudes té aquest 
títol.
Aquests dies la Biblioteca El 
Safareig està ambientada amb 
10 bruixes, que han estat fetes 
per diverses escoles de l’Anoia.

Nova “Hora del conte”

CAPELLADES / LA VEU 

A les 9 de la nit d’aquest 
divendres, després de 
la cercavila, comença-

rà una nova edició de les Fes-
tes del Carrer de Capellades 
que es repartirà, com és cos-
tum, pels cinc barris.
La cercavila, amb la participa-
ció de les entitats festives de 
Capellades, sortirà de la plaça 
Àngel Guimerà per portar tot-
hom a la plaça Verdaguer a es-
coltar el pregó que anirà a càr-
rec de Falcons de Capellades.
El dissabte al matí, a les 11:30, 
començarà la desfilada de pa-
neres del Barri de les Bledes, 
que sortint de la porta de Cal 
Ponet anirà fins l’església a be-
neir els tortells, amb l’acom-
panyament de la Banda de 
l’Escola de Música de Capella-
des. Al vespre, a les 8, hi haurà 
el Treure Ball, al carrer del Call 
i més tard a la Piscina Blava.
Aquest esquema es repetirà 
cada dia de la setmana. Di-
lluns, barri del Ruc, les pane-
res sortiran de la plaça Sant 
Miquel, i a la tarda ballaran 

al pati de La Lliga. Dimarts, 
barri del Gegant, les paneres 
i el ball seran a la plaça Àngel 
Guimerà. Dimecres, barri del 
Ninot, l’activitat es centrarà a 
la plaça d’Espanya. Finalment, 
dijous, barri de les Places, les 
paneres sortiran del Passeig 
Concepció i el Treure Ball es 
farà a la Plaça Catalunya.
Tal i com és habitual també 
hi haurà una festa infantil el 
diumenge a les sis de la tarda, 

Avui comencen les Festes del Carrer 
de Capellades

al Pati de La Lliga, amb els de-
Parranda.
Des de la Comissió de Festes 
del Carrer es demana com 
sempre que es balli el Ball Pla 
amb tot el lluïment. En cas de 
mal temps, el Ball Pla es tras-
lladarà al Pavelló Poliesportiu.
El darrer dia es farà un sorteig 
d’un cap de setmana a Salou o 
Andorra, gentilesa de Viatges 
Mctravelmon.

Aquestes jornades pre-
tenen ser un espai de 

reflexió i sensibilització 
vers les persones des-

plaçades

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l divendres 20 de maig 
va tenir lloc la primera 
sessió de El portal de la 

memòria  dedicat a La histò-
ria en el record de la fàbrica de 
cal Vich (1902-1975). El por-
tal de memòria és un projecte 
que pretén recollir i conservar 
a través de mitjans d’enregis-
trament audiovisual digitals, 
el patrimoni històric i cultural 
que es troba en les experiènci-
es viscudes i en els records de 
les persones que viuen a la Po-
bla de Claramunt, el projecte 
vol donar veu a les persones, 
partint de la base que tota 
vida és digna de ser explicada 
i acumula el coneixement de 
l’experiència. 
L’acte va ser moderat per l’an-
tropòleg Josep Rabell que en 
forma de tertúlia va anar in-
terpel·lant a  extreballadors 
i extreballadores per poder 
repassar diferents aspectes de 
la seva vida a la fàbrica; així 
els informants van explicar 
l’edat en la que havien co-
mençat a treballar - la majoria 
entre dels 13 i els 15 anys- la 
feina que hi feien, les eines, i 
màquines que utilitzaven, els 
productes que es produïen, 

així com l’ambient que s’hi 
respirava. El públic assistent 
també va poder afegir detalls 
de l’experiència viscuda. Tota 
aquesta informació recollida 
a través d’entrevistes perso-
nals i en forma de tertúlia es 
recolliran i s’arxivaran per tal 
de confeccionar un document 
que reculli tota aquesta infor-
mació i així anar construint 
la història recent del poble a 
partir del record, del testimo-
ni i de l’experiència de les per-
sones més grans del poble.
El projecte Portal de la memò-
ria és una iniciativa del grup 
PARTICIPA#volemunapo-
blamillor amb la voluntat de 
donar valor al saber i l’experi-
ència de les persones grans 
i s’organitza conjuntament 
amb l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt.  El Portal de la 
memòria està obert a totes les 
persones que hi vulguin col·la-
borar fent entrevistes o trans-
crivint gravacions, per la qual 
cosa, ha posat a la disposició 
de les persones interessades 
l’adreça portaldelamemoria@
gmail.com . El projecte tindrà 
continuïtat i més endavant es 
proposaran altres sessions per 
abordar temàtiques relaciona-
des amb el poble.

Extreballadors de cal 
Vich recorden la seva 
vida a la fàbrica
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Ingredients per a 4 persones:
500 gr de sardines mitjanes, per marinar-les: 150 gr de vinagre blanc, 1 
llimona, 1 bitxo, grans de pebre negre, 2 grans d’all i aigua.
400 gr de síndria
200 gr de mató
4 tomàquets raft petits i 10 maduixetes, per fer el salmorejo
4 fulles d ‘alfàbrega
20 gr de pinyons torrats
200 gr de variat d’enciams
100 gr d’oli d’oliva
20 gr de vinagre de Mòdena
sal

Preparació:

Netegem les sardines: traiem escates, tallem el cap, traiem vísceres, i 
amb un ganivet ben esmolat obrim separant els dos filets i traient l’es-
pina. Es renten bé, per treure tota la sang i es posen en un bol amb el 
bitxo i l’all trossejat, els grans de pebre negre, el vinagre i la llimona 
espremuda, i es cobreixen d’aigua. Ho tapem i ho deixem reposar a la 
nevera unes 2/3 hores, fins que estiguin marinades.
Fem el salmorejo: triturem els tomàquets raft amb 8 maduixes i uns 
80 gr d’oli i una miqueta de sal, i ho passem per un colador per evitar 

Salmorejo de maduixes amb síndria, 
sardines marinades, mató, pinyons i 
alfàbrega

Gemma Giner Diplomada en Infermeria per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Professora titular de l’Institut Milà i Fonta-
nals, del cicle formatiu de grau superior de Dietètica.

Cristina Rincón González Tècnic en Dietètica i Nutrició. 
Copropietària del restaurant Caprici conjuntament amb Emili Ma-
teo. Cap de cuina. 

Sergio Tejedor Aragonés
Cuiner Restaurant Caprici

restes de pell. Quedarà ben cremós gràcies a l’oli que farà d’emulsionant.
Fem la vinagreta per decorar el plat, barregem l’oli restant, amb el vinagre, els pinyons torrats, les maduixetes 
restants tallades a quarts i les fulles d’alfàbrega tallades a juliana, tires ben primetes. 
Ja podem muntar el plat com a la foto. Traiem les sardines del marinat, les eixuguem bé, tallem la síndria en 
un rectangle i col·loquem les sardines al damunt. Agafem el mató i fem tres canals al damunt de les sardines. 
En un plat posem el cremós de salmorejo a la base, al damunt la síndria, en un costat hi posem una miqueta  
d’enciam, i amanim amb la vinagreta de maduixetes, pinyons i alfàbrega pel damunt del mató.

Valor nutricional:
454 kcal

17gr proteïna

34gr lípids

18 gr glúcids

58mg colesterol

265mg calci

285mg fosfor

76 mg magnesi

A l’hora de comprar les sardines hi ha l’opció 

que el peixater ens les faci filets, per tal d’estalviar 

temps.

Sempre que anem a preparar peix per consumir 

cru o poc cuinat, com és el cas de les sardines 

marinades, s’ha de vigilar que al consumir-les 

poden provocar Anisakiasis. És una parasitosi 

provocada per les larves de lAnisakis, que es tro-

ben a l’aparell digestiu d’alguns peixos, com són 

sardines. Per evitar-ho s’ha de congelar el peix 

com a mínim 24 hores a una temperatura de 

-20ºC o menys, així ja es podrà consumir sense 

riscos.

Avui parlarem d’un vi blanc ecològic “Menade” de la denominació 
d’origen Rueda, amb la varietat verdejo 100%. Aquest vi és perfecte 
per al maridatge del plat de sardines marinades, ja que és un vi sec i 
elegant, amb una bona acidesa natural i molt aromàtic amb lleuger 
toc amarg (típic de la verdejo), amb notes de plantes aromàtiques i 
fruita blanca. Amb una entrada en boca subtil i molt lleugera, fina, 
agradable i molt fresca amb un final llarg.

La varietat verdejo és un raïm blanc de gran qualitat autòctona de 
Valladolid, implantada pels mossàrabs al segle XI.

La mida sí que és important!

Aquest vi el trobem en dos formats. No és el mateix un vi en ampolla 
de 0’75cl que una ampolla magnum de 1’5l, ja que el mateix vi no 
evoluciona de la mateixa manera, per tant tindrà diferents caracterís-
tiques depenent de la mida. Segons la grandària de l’ampolla tindrà 
més o menys superfície de vidre en relació amb el volum del vi que 
contenen, això fa que el vi evolucioni més de pressa com més petita 
sigui l’ampolla. Per tant una ampolla gran tindrà més vida i més llarg 
recorregut i guarda que una petita. Cal dir que una ampolla gran llu-
eix més a la taula i fa més festa. Ara tu tries!

Senyors i senyores: a riure, a gaudir, a beure i menjar que la vida són 
quatre dies! O com diu un gran amic, “gaudeixin avui que demà no 
existeix”.

Música recomanada per al maridatge: Imagine de Giuseppe Sbernini

Joan Pubill

IGUALAVINS - 93 804 49 62
Botiga: c/ La torre 7 Igualada

Bar de Copes: c/ Soledat 6 Igualada

Vi blanc ecològic 
“Menade”
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Fira d’Igualada, 
1958

E
xposició de Fruits del Camp, a la Fira d’Igualada de l’any 
1958. Els orígens de la fira multisectorial de la ciutat tenen 
molt a veure amb la seva capitalitat de mercat comarcal 
i amb el seu caràcter agrícola, doncs durant dècades el 

sector primari va conviure amb l’important categoria industrial de 
la ciutat. L’Exposició de Fruits del Camp -a vegades amb collites 
realment espectaculars- era una de les atraccions de la fira. Aquesta 
tradició es va perdre els anys noranta. 
Arxiu Fira d’Igualada. 



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

PUBLICITAT 

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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Actualitzada la cartografia topogràfi-
ca urbana de Sant Martí de Tous

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L a Diputació de Bar-
celona ha lliurat als 
ajuntaments de Pera-

fita (Osona) i Sant Martí de 
Tous (Anoia), la nova carto-
grafia urbana digital 3D escala 
1:1000.  Aquesta cartografia 
és una eina essencial per al 
desenvolupament de les com-
petències municipals bàsi-
ques, ja que és la que s’utilitza 
com a base de les cartografies 

temàtiques com ara el plane-
jament urbanístic, la cartogra-
fia de cadastre, les xarxes de 
serveis i els equipaments.
Per aquests treballs s’han car-
tografiat 81 hectàrees de Pe-
rafita i 119 hectàrees de Sant 
Martí de Tous, i recullen les 
hectàrees de sòl urbà i urba-
nitzable de cada municipi, així 
com les hectàrees del sòl no 
urbanitzable necessàries per a 
la planificació urbanística dels 
seus àmbits territorials.

Els mapes estan realitzats a 
partir de les fotografies aè-
ries que es cartografien amb 
tècniques fotogramètriques 
i del treball de camp, i estan 
estructurats en sis fitxers que 
inclouen l’altimetria, plani-
metria, toponímia, model di-
gital d’elevacions, vialer i mo-
del digital del terreny, d’acord 
amb el plec d’especificacions 
tècniques v 2.2 aprovat per 
la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya.

LA LLACUNA / LA VEU 

A l llarg de diumenge 29 
de maig s’ha progra-
mat diverses activitats 

al voltant del castell de Sant 
Pere de Vilademàger de la Lla-
cuna per viure el tradicional 
Aplec.
Enguany les colles el Ball de 
Diables de La Llacuna i la Colla 
de Gegants i Grallers de La Lla-
cuna han treballant junt amb 
l’ajuntament per dur a terme 
aquest acte, que cada any aple-
ga molta gent del poble i dels 
voltants.
Els actes d’aquest dia inclouen: 
a les 10h la Santa Missa a la par-
ròquia de La Llacuna i a les 12h 
a l’ermita del Castell de Vilade-
mager, un vermut, una ballada 
de sardanes a càrrec del quintet 
de cobla “Terres de Marca” i a 
les 14:30h l’arrossada popular, 
organitzada per les colles de Ge-
gants i Grallers de La Llacuna i 
el Ball de Diables. Durant tot el 
matí es podran també comprar 

el tradicionals tortells.
El preu del dinar és de 8 euros 
fins el dissabte 28 de maig al 
migdia i de 10 euros el mateix 
dia de l’Aplec i es poden com-

La Llacuna celebra diumenge l’Aplec 
del Castell Sant Pere de Vilademàger 

prar al supermercat Coaliment 
i al Forn  Pujo. El tiquet inclou:  
paella, coberts i pa. Hi Hau-
rà servei de bar (begudes, cava 
,cafè, etc.)

LA LLACUNA / LA VEU 

A quest dissabte 28 de 
maig tindrà lloc l’es-
pectacle de dansa del 

Club de dansa Llacunenc que 
per una banda mostrarà el tre-
ball realitzat durant tot l’any i 
per l’altre vol apropar la dansa 
al públic general. 
El Club de dansa llacunenc tot 
just es va iniciar a l’octubre de 
2015 però va fer-ho amb mol-
ta força. La primera actuació 
va ser a la nit de reis, al gener 
de 2016, on l’espectacle i core-
ografia va sorprendre a tot el 
públic assistent, consolidant 
molt ràpid el treball que es fa 
des del Club.
Des del febrer del 2016 el Club 
està preparant un espectacle 

obert a tothom en el que es 
vol transmetre la màgia que té 
aquest art, el món de la dansa, 
i ho faran ballant i cantant.
El Club és format per un grup 
de gent, noies de 4 a 80 anys, a 
qui agrada la dansa. En el seu 
projecte es practiquen dife-
rents estils de balls i s’estruc-
turen per grups d’edat. Així, hi 
ha el grup dels més petits, de 
noies de  4 a 13 anys (aproxi-
madament) i un altre grup de 
18  a 65anys. 
L’espectacle tindrà lloc aquest 
dissabte, 28 de maig a les 
21:00h a la piscina municipal 
(local de baix). L’entrada és 
gratuïta i les portes s’obriran 
a les 20:30 per començar pun-
tual a les 9 del vespre. 

Dissabte, espectacle del 
Club de dansa llacunenc

CALAF / LA VEU 

L’Empordà de Sopa de 
Cabra, ‘Boig per tu’ de 
Sau i ‘Pa amb oli i sal’ 

de Blaumut, són algunes de 
les onze cançons que interpre-
taran els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Ca-
laf i de l’IES Alexandre de Ri-
quer. Serà el proper dimecres, 
1 de juny, al Casal de Calaf 
en un concert que porta per 
nom CataRock. En total, hi 
participaran 200 infants i jo-
ves que estaran acompanyats 

pels professors de l’Escola de 
Música, que interpretaran les 
cançons amb els instruments.
Cada curs cantarà una cançó 
diferent i, al final, en cantaran 
una de conjunta. Excepte en 
un dels temes, el professorat 
de l’Escola de Música ha fet 
tots els arranjaments musicals 
expressament per a aquesta 
ocasió.
Les entrades per al concert, 
que tindrà lloc a partir de les 
19.00 hores, es poden adquirir 
a la secretaria de l’Escola de 
Música o de l’institut.

200 alumnes
en un concert que 
recupera grans temes de 
rock català

Necessita :
Esteticista especialitzada 

en aparatologia facial, 
corporal, electrologia 

i depilació làser 

Amb 2 anys d’experiència.
Enviar cv: info@talentiagestio.com

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

Divendres dia 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
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Concert d’Eduard Iniesta a 
Montmaneu

MONTMANEU / LA VEU 

El passat dia 20 de maig a la 
Sala de Montmaneu  i amb el 
suport de l’Àrea de Serveis So-
cials del Consell Comarcal de 
l’Anoia va tenir lloc una  xer-
rada informativa sobre “Pre-
venció de fractures de fèmur” 
a  càrrec de Laia Dalmases de 
l’Equip de fisioteràpia de la 
Fundació Sanitària Sant Josep. 
La xerrada ser molt didàctica 
i va ser molt interessant pel 
nombrós públic assistent.

Xerrada informativa a Montmaneu

VECIANA / LA VEU 

E l que va començar fa 
dos anys com una ini-
ciativa per donar a 

conèixer el patrimoni romà-
nic del municipi i omplir-lo 
de música durant unes hores 
està esdevenint un referent 
cultural per a la gent de Vecia-
na i comarca.
Encara amb el record viu dels 
grans concerts de l’any pas-
sat arribarà, els propers dies 
4 i 5 de juny, la tercera edició 
d’aquest cicle que tindrà lloc 
en el marc incomparable de 
Santa Maria de Veciana.
El dissabte 4 de juny a les 22 
hores el quartet Altimira (Luis 
Peña i Joan Mestre als vio-
lins, David Andújar a la viola 
i Mariona Tuset al violoncel) 
ens oferiran un concert poli-
facètic, ple d’energia i de gran 
qualitat artística. En la pri-
mera part podrem gaudir del 
Op. 18 nº 4 en DO menor de 
Beethoven amb el qual aquest 
quartet va quedar finalista al 
concurs internacional Paper 
de música de Capellades. La 
segona part estarà composta 

per temes diversos i d’allò més 
coneguts com poden ser tan-
gos, sardanes i alguna banda 
sonora cinematogràfica.
El diumenge 5 de juny, a les 19 
hores, el duet format per Car-
la Sendra (veu) i Laia Casellas 
(piano) ens oferirà un concert 
amb temes tant variats com 
poden ser Paraules d’amor, La 
mare, Halellujah o El cant dels 
ocells, entre d’altres.
Aquests concerts estan or-
ganitzats per l’Ajuntament 
de Veciana i compten amb la 
col·laboració econòmica de la 
Diputació de Barcelona.

Veciana escalfa motors 
per la tercera edició de 
“Concert a l’església”

VECIANA / LA VEU 

E n un municipi com el 
de Veciana, amb una 
població força reduïda, 

l’arribada d’infants és sempre 
motiu d’alegria compartida. 
És per això que des de l’Ajun-
tament es vol donar la més 
sentida rebuda als recents nas-
cuts que s’empadronen al mu-
nicipi.
En aquesta línia el passat di-

Veciana dóna la bevin-
guda a Dana Sangrà

vendres 20 de maig es va donar 
la benvinguda a la vecianenca 
Dana Sangrà Ollé, que va néi-
xer el passat 28 d’abril i viu, 
juntament amb els seus pares 
Jordi i Marta i el seu germà 
Bernat, a la masia de Cal Ma-
lloat, propera al nucli de Segur.
La trobada va servir per pa-
lesar a la família l’entusiasme 
i força que transmet al con-
sistori l’arribada d’infants al 
municipi.

CALAF / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha lliurat avui a 
l’Ajuntament de Calaf 

el Mapa de Patrimoni Cul-
tural i Natural del munici-
pi, fruit del conveni signat 
entre ambdues institucions, 
on s’han inventariat 144 ele-
ments.
El 70% dels elements que 
conté el mapa correspon a 
patrimoni immoble (edifi-
cis, conjunts arquitectònics, 
elements arquitectònics, ja-
ciments arqueològics i obra 
civil). La resta de l’inventari 
inclou un 19% de patrimoni 
moble (col·leccions, objectes i 
elements urbans); un 4%, do-
cumental (fons documentals 
i d’imatges); un 6%, imma-
terial (manifestacions festi-
ves, tradicions orals, música 
i dansa, costumari i tècniques 
artesanals); i un 1%, natural 

(zones d’interès natural i es-
pècimens botànics singulars).
La realització de Mapes del Pa-
trimoni Cultural Local  té per 
objecte la recollida exhaustiva 
de dades sobre el patrimoni 
cultural i natural d’un muni-
cipi concret i la seva valora-
ció. Això permet que les cor-
poracions locals tinguin un 

Calaf situa 144 elements del seu 
patrimoni en un mapa

coneixement global del patri-
moni del seu terme municipal 
i puguin establir mesures per 
a la seva protecció i conserva-
ció així com planificar-ne la 
rendibilització social
Actualment, 139 municipis te-
nen Mapa del Patrimoni Cul-
tural i Natural, i 18 estan tre-
ballant en la seva realització. 

MONTMANEU / LA VEU 

El passat dia 21 de maig el 
cantautor Eduard Iniesta va 
actuar a la Sala de Montma-
neu amb el seu repertori “una 
estona amb les cançons i les 
guitarres d’Eduard Iniesta”.
El concert va durar dues hores 
amb un repertori molt vari-
at, arrancant l’aplaudiment 
del públic assistent, sobretot 
quan va cantar cançons del 
cantautors coneguts com per 
exemple el francès Georges 
Moustaki.El cantautor Eduard Iniesta / JOAN SOLER
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CALAF / LA VEU 

Poques entrades que-
den per al concert de 
cloenda de la present 

temporada de Músiques a 
Cau d’Orella. Els grans pro-
tagonistes, els components 
del Quartet Mèlt, que seran 
a Calaf el proper diumenge 
29 de maig, a les 18.30 hores, 
per presentar el seu primer 
disc, ‘Maletes’.
El Quartet Mèlt és un grup 
vocal jove creat el 2012 i for-
mat per quatre cantants pro-

cedents de diferents indrets 
de Catalunya. Guanyadors, 

Quartet Mèlt presentarà el seu primer disc a Calaf diumenge

amb el suport majoritari del 
públic, de la tercera edició 

CALAF / LA VEU 

En la darrera sessió or-
dinària del ple els 
tres grups municipals 

(Junts per Calaf-AM, GIC-
VV, i CiU) van votar a favor 
d’una moció presentada per 
Junts per Calaf-AM amb mo-
tiu del Dia de l’Associacionis-
me Cultural, que se celebra 
a Catalunya el dia 4 de juny. 
Coincidint amb aquesta data, 
l’Ajuntament ha programat la 
primera edició de la Mostra 
d’Entitats de Calaf en la qual 
hi convida a participar a totes 
les organitzacions del muni-
cipi.
Tindrà lloc a la cèntrica plaça 
dels Arbres, entre les 10.30 i 
les 13.30 hores, en el marc de 
la celebració del mercat set-
manal. L’objectiu principal 
d’aquesta fira és que les enti-
tats es coneguin entre elles i 
que els veïns del municipi, i 
de tota l’Alta Segarra, puguin 
posar cares a les persones que 
estan al capdavant d’aquestes 
associacions.
Les entitats que vulguin par-
ticipar a la mostra han de po-
sar-se en contacte amb la re-
gidoria de participació, al 93 
869 85 12 o a través del correu 
calaf.participacio@calaf.cat. 
S’hi poden inscriure fins al 27 
de maig.

El per què de la moció
El 27 de maig de 2014 el Go-
vern va declarar el 4 de juny 
Dia de l’Associacionisme Cul-
tural (DASC), instaurant així 
una jornada dedicada a posar 
en valor el pes i la força de 
l’associacionisme cultural ca-
talà. La data rememora el 4 de 

juny de 1864 quan va comen-
çar el quart Festival Euterpe, 
organitzat en format concurs 
per la Societat Coral Euterpe, 
sota la direcció general de Jo-
sep Anselm Clavé. El festival 
va durar tres dies i va repre-
sentar el moment de màxima 
esplendor del moviment coral 
d’en Clavé.
En la moció, aprovada pel ple 
de l’Ajuntament de Calaf, es 
reconeix la trajectòria i la tasca 
que fan les entitats cíviques i 
culturals, que suposen un dels 
principals valors i símbols del 
municipi i de Catalunya. Tam-
bé declara que això ha permès 
a molts ciutadans participar 
en la millora de la societat, 
fent-la més democràtica i més 
madura i implicar-se en la 
construcció social i nacionals 
del país.
A través del text aprovat el 
consistori s’afegeix a la cele-
bració, organitzant la Mostra 
d’Entitats, i pren el compro-
mís d’impuslar-la fent que 
anualment el 4 de juny sigui 
la data de referència per visu-
alitzar públicament el conjunt 
d’entitats i associacions i l’am-
pli ventall d’activitats que ofe-
reixen, alhora que promou el 
seu creixement i consolidació.

Altres punts del ple
Durant la sessió celebra-
da aquest dilluns, el ple de 
l’Ajuntament de Calaf va 
aprovar la pròrroga del con-
tracte del servei de telecomu-
nicacions agregat de la Dipu-
tació de Barcelona i l’adhesió 
al nou protocol de la Xarxa 
de Serveis Locals d’Ocupació 
(Xarxa Xaloc) de la Diputació 
de Barcelona. Així mateix, va 

aprovar el compte de gestió 
recaptatòria de l’Organisme 
de Gestió tributària correspo-
nent a l’any 2015.

Control i fiscalització
Durant la part de control i 
fiscalització al govern, es van 
donar compte dels darrers 
decrets d’alcaldia aclarint, al 
grup del GIC-VV, una ampli-
ació de jornada d’una de les 
educadores de la llar d’infants 
que es trobava en reducció per 
maternitat. També es van acla-
rir dubtes sorgits arran de les 
darreres actes de la Junta de 
Govern. Un dels temes, plante-
jats per CiU, estava relacionat 
amb l’estudi de viabilitat eco-
nòmica del futur tanatori del 
qual, com va avançar l’alcalde, 
Jordi Badia, properament es 
farà el plec de clàusules.
També CiU es va interessar pel 
desplegament de fibra òptica 
per part de Telefònica ja que 
no contempla algunes zones 

del programa televisiu d’èxit 
Oh Happy Day! de TV3 van 
sorprendre per la seva gran 
qualitat vocal i posada en es-
cena.
El seu repertori és molt am-
pli, amb una diversitat d’es-
tils contrastats i rics. Dalt de 
l’escenari ofereixen una com-
binació perfecta de virtuosis-
me i complicitat amb l’es-
pectador. En aquest concert 
al Casal de Calaf interpreta-
ran els temes més especials 
del programa televisiu, sen-
se deixar de banda aquelles 

obres de música antiga per 
les quals han apostat des dels 
seus inicis.
El preus de les entrades per 
als socis del Casal de Calaf és 
de 12 euros i per als no socis 
d’14 euros i es poden com-
prar de manera anticipada al 
portal entrades.casaldecalaf.
cat. Durant els darrers dies 
s’han posat a la venda en-
trades per a grups a un preu 
especial de 8 euros. Es poden 
adquirir a través del telèfon 
651 837 667 fins a tres dies 
abans del concert. 

Calaf aprova una moció en què reconeix la trajectòria i la tasca 
de les entitats cíviques i culturals

de Calaf, com la Pineda o la 
plana del Vidal. L’alcalde va 
explicar que eren unes man-
cances detectades i que havien 
traslladat a l’empresa instal·la-
dora. Per últim, a petició del 
mateix grup, la regidora de 
Promoció Econòmica, Mont-
se Mases, va resoldre alguns 
dubtes sorgits arran d’alguns 
pressupostos de l’EcoFira dels 
quals va explicar, encara no 
eren definitius i que, una ve-
gada tancats definitivament, 
els donaria a conèixer a tots 
els grups.
En l’apartat de precs i pre-
guntes, l’alcalde va respon-
dre una pregunta al GIC-VV 
que havia quedat pendent 
relacionada amb les subven-
cions del PUOSC a les quals 
el consistori calafí ha hagut 
de renunciar. Una era per la 
realització de la piscina co-
berta i una altra per l’abasta-
ment d’aigua al municipi. En 
ambdós casos la renúncia es 

deu a les dificultats d’endeu-
tament de l’Ajuntament que 
no podria assumir la part de 
l’obra que li correspondria.
El grup de Convergència va 
fer, com a prec, la demanda 
que Calaf es mogui perquè 
es pugui reconèixer l’Alta Se-
garra com a comarca. Badia 
va assegurar que és un tema 
que es persegueix, però que 
creu que primer cal “que de-
mostrem que podem ser co-
marca. Hem de mancomunar 
serveis entre els municipis i a 
partir d’aquí ho podrem de-
manar amb més força”.
El ple va finalitzar amb la in-
tervenció del públic que va 
interessar-se per temes rela-
cionats amb la Llei de Barris, 
les subvencions que hi havia 
en la instal·lació de la gespa 
del camp de futbol, la gestió 
de les colònies de gats, l’au-
ditoria econòmica i l’ager-
manament amb Soual.



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

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

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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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).

Sorteig de 2 entrades 
per al concert 

CARTA BLANCA A TXEMA RIERA
18 JUNY 2/411 TEATRE DE L’AURORA
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L’IHC tanca demà la temporada 
a les Comes, amb l’adéu de Ton Baliu

Després de 20 temporades a casa, Ton Baliu se’n va. / IHC

HOQUEI / IHC BLOCAT

D emà, a les 18.30 ho-
res -un horari avan-
çat al normal, per 

la final de la Champions de 
futbol- l’Igualada Calaf Grup 
tancarà la temporada a les Co-
mes, amb el partit de la 29a 
i penúltima jornada davant 
l’ICG Lleida. El partit, clau per 
als dos equips, ja que l’IHC es 
pot assegurar la participació a 
la Copa CERS, té també quel-
com especial: l’adéu del capità 
Ton Baliu, que la propera tem-
porada jugarà al Porto.
Baliu explicava aquesta set-
mana que, ara per ara, se sent 
“normal”, diu. “Suposo que 
intento no pensar en res més 
que en els tres punts i entrar 
a Europa, però sé que a mida 
que s’acosti dissabte serà di-
fícil… Porto 20 anys jugant 
cada dos dissabtes a les Co-
mes… I sé que aquest dissabte 
serà l’últim…”.
En la jornada anterior, l’IHC 
va caure per 3-1 a la pista del 
Reus Deportiu, oferint una 
bona sensació. Els arlequinats 

Diumenge, 
Torneig 
Interclubs de 
Patinatge  

   PT. pj g e p gf gc
1. Barcelona   72  28  23  3  2  145  62
2. Coinasa Liceo  60  28  19  3  6  139  78
3. Club Patí Vic  59  28  18  5  5  111  68
4. Reus Deportiu  48  28  14  6  8  107  87
5. Moritz Vendrell  47  28  14  5  9  115  101
6. Noia Freixenet  39  28  10  9  9  88  99
7. Vilafranca   38  28  10  8  10  74  74
8. Igualada  38  28  12  2  14  81  88
9. Caldes Laser  37  28  11  4  13  77  96
10. Voltregà  35  28  11  2  15  91  95
11. Hockey Cerceda  34  28  10  4  14  83  114
13. ICG Lleida  30  28  8  6  14  75  99
12. Lloret  29  28  9  2  17  77  110
14. Shum  27  28  7  6  15  94  111
15. Enrile Alcoi  25  28  7  4  17  81  109
16. Calafell  18  28  5  3  20  74  121

OK Lliga
Jornada 28
Coinasa Liceo HC - FC Barcelona  4-4
Club Patí Vic - CE Moritz Vendrell  3-4
CH Caldes Recam Laser - CH Lloret  7-3
CP Voltregà - SHUM Balder Tècnica  6-7
Enrile PAS Alcoi - Vallès CP Calafell   8-4
Reus Deportiu - Igualada Calaf Grup 3-1
ICG Software Lleida - Noia Freixenet  5-5 
Hockey Cerceda - Vilafranca  1-4

Jornada 29
Vic-Shum
Moritz Vendrell-Liceo
FC Barcelona-Reus Deportiu
Igualada-ICG Lleida             dia 28, 18.30 h
Noia Freixenet-Enrile Alcoi
Calafell-Caldes
Lloret-Cerceda
Vilafranca-Voltregà

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

van fer un autèntic partidàs 
a Reus, i va debutar fins i tot 
el “canoner” del juvenil Jordi 
Méndez… però res va ser su-
ficient com per marcar més 
d’un gol i assegurar així una 
recompensa merescuda pel 
bon joc de l’equip que va sa-
ber sobreposar-se a les baixes 
de Molas i Dani. Ara als igua-
ladins els queden dos partits 
(Lleida a casa i Alcoi fora) 
per intentar confirmar la seva 

presència a les competicions 
europees de la pròxima tem-
porada.
El Reus es va avançar molt 
d’hora (minut 5.40) amb un 
remat exterior a l’escaire de 
Raül Marín (que sempre mar-
ca contra el seu ex-equip). 
Però a banda del gol tota la 
resta de coses importants que 
van passar a la primera meitat 
les van fer els de Ferran López. 
Pressionant, creant molt, ar-

ribant encara més, disposant 
de contres molt clares… fins i 
tot d’un penal que en aquesta 
ocasió Tety Vives no va poder 
transformar. 
A la segona part es va mante-
nir la dinàmica amb un IHC 
dominador que va disposar 
de dues FD en 2 minuts (una 
per Pla, l’altra per Bars), Cap 
de les dues va acabar en gol. 
Però els igualadins van saber 
aprofitar la superioritat per la 
targeta blava a Marin, que ha-
via propiciat la FD, per marcar 
el gol d’empat. Va ser en una 
bona rotació que va culmi-
nar Joan Muntané. L’1 a 1 es 
va mantenir en el marcador 
fins als últims 3 minuts quan 
Salvat va aprofitar un passi al 
segon pal i una contra per fer 
dos gols que sentenciaven ir-
remeiablement el partit. 
REUS 3 (1/2) Molina, Platero, 
Rubio, Coy i marin (1), equip 
inicial. Salvat (2), Ollé, Torner.
IGUALADA CALAF GRUP 
1 (0/1) Elagi, Ton, Bars, Pla, 
Galbas, equip inicial. Garreta, 
Tety, Muntané (1) i J. Méndez. 
Â. Ferrer
GOLS: 1-0 Marin (m 20.40). 

SEGONA PART. 1-1 Muntané 
(m 11), 2-1 Salvat (m 22), 3-1 
Salvat (m 23).
Més info a ihc.blog.cat   

Diumenge, final de l’Open 
de tennis Arcadi Manchón
TENNIS / LA VEU

El proper diumenge 29 
de maig, a les 11.30h, 
tindrà lloc la final de la 

cinquena edició del Torneig 
Arcadi Manchón. Aquesta, es 
disputarà a les instal·lacions 
del Cub Tennis Montbui, lloc 
que durant aquesta setmana 
ha acollit la resta de partits 
del Torneig.
Entre els participants de la 
competició destaquen, el co-
lombià Eduardo Struvay, ju-
gador número 163 del món 
segons el rànquing l’ATP; 
Ricardo Ojeda Lara, juga-
dor espanyol amb una major 
classificació al rànquing de 
l’ATP, número 408. També 
hi participa Jaume Munar, 
sparring de Rafael Nadal, qui 
va ser convidat d’honor en la 
presentació oficial de la cin-
quena edició del Torneig.
D’altra banda, aquest diven-
dres a la tarda se celebrarà la 
final de dobles, a les 18h. La 
competició de dobles, a dife-

rència de la individual, va co-
mençar dilluns a la tarda. Els 
dobles suposen una major 
compenetració entre els ju-
gadors, i acaben oferint uns 
partits molt més dinàmics i 
entretinguts.  
Aquest dissabte a les instal-

lacions s’hi celebraran les 
semifinals. La primera co-
mençarà a les 10.30h, i quan 
aquesta finalitzi, la succeirà la 
segona. A més, a la plaça de 
Cal Font es tornarà a realitzar 
la jornada de tennis al car-
rer, dirigida especialment als 

més petits de la casa; que po-
dran practicar el tennis pas-
sant-s’ho d’allò més bé. L’ac-
te, d’entrada lliure i gratuïta, 
començarà a les 10h i durarà 
fins les 20h, de manera que 
tots aquells que ho desitgin 
hi podran participar.  

Aquest proper diumenge, 29 
de maig, es celebrarà a la pista 
d’hoquei de Les Comes, las se-
gona fase del Torneig d’Inter-
clubs de Patinatge Artístic.
Les patinadores locals de l’Ar-
tístic de l’Igualada HC, com-
petiran amb els clubs Argen-
tona PA, AP La Verneda, CPA 
Ciutat de Sabadell  i CPA Ciu-
tat de Terrassa.
Les millors classificades de 
cada categoria, passaran a la 
següent fase de l’Interclubs. 
El Torneig començarà a les 9h 
del matí i s’anirà desenvolu-
pant en les diferents categori-
es, fins al migdia, quan es faci 
la desfilada final i el lliurament 
de premis.



VOLEIBOL / LA VEU 

R ecta final de les com-
peticions. Aquest 
cap de setmana que 

les Alevines i les Infantils de 
l’Igualada Vòlei Club dispu-
taran el torneig de cloenda de 
cada categoria; les Alevines en 
el campionat nacional escolar 
a Sant Esteve Sesrovires i les 
Infantils de Categoria Bronze 
2a Cat Infantil a Esplugues de 
Llobregat.
D’altra banda, el sènior mas-
culí va guanyar a la pista del 
Vilafranca Negre amb un 
marcador de ( 22-25/13-
25/17-25) mantenint la 3a 
plaça i recuperant el bon joc 
que feia jornades que no ve-
iem i guanyant a un rival in-
ferior de manera clara. Des-
tacar el debut de jugadors de 
la pedrera al primer equip. Pel 
que fa a l’Allain Afflelou Fe-
mení, derrota a la seva visita 
al Sandor segon de la clasifi-
cacio, amb un contudent (25-
14/25-23/25-14) assolint la 6a 
plaça i sense opcions a jugar 
el ascens. El Femení “B” acon-
seguia la primera victòria a la 
segona volta, davant l’Arenys, 
tanteig de (25-20/25-23/20-
25/25-13), també en aquest 
cas comptant amb jugadores 
de la pedrera.
Una vegada més el Veterans 
del Xp rebien la visita del Vo-

Van acabant 
les lligues de voleibol

Proves d’accés als equips del 
Club Bàsquet Igualada

leinova “B” i el van enllestir 
per la via ràpida, (24-15/25-
14/25-20), clarament supe-
riors el nois i noies de Xavi 
Avila. No van donar opcions 
al rival, consolidant així la 2a 
posició.
Per el que fa als equips base el 
enfontrament del CV Figue-
res davant el Juvenil Femení 
“A” es va resoldre amb victò-
ria a domicili per 1-3, amb 
parcials de (13-25/15-25/25-
19/22-25). La desconeixença 
del rival sempre és un handi-
cap, guanyant el dos primers 
set contundentment, però la 
confiança del resultat va fer 
venir la relaxació i va fer créi-
xer el Figueres. Recuperant en 
el quart i últim set, mantenen 
la 3a plaça. El Juvenil Femení 
“B” va patir una derrota molt 
ajustada contra el Cardedeu 
per un (20-25/20-25/24-26). 
Les igualadines van estar a la 
alçada de les últimes setmanes 
i van fallar molt en posiciona-
ment en pista in atac. Per úl-
tim el Cadet Masculí va rebre 
la visita del Viking Prat blau, 
aconseguint guanyar el pri-
mer set amb solvència, però 
tant el segon i el tercer la falta 
de comunicació va fer que no 
poguéssim assolir menys er-
rors propis. Tot i això s’albira 
cada vegada més el potencial i 
la millora del equip. Tanteig de 
(25-23/20-25/20-25/10-25).
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BÀSQUET / LA VEU 

D urant el mes de maig 
i juny es realitzaran 
les proves obertes 

del Club Bàsquet Igualada 
pels equips masculins i feme-
nins i per a l’escola de bàs-
quet.
Horaris d’entrenaments dels 
equips masculins i femenins 
(maig i juny): Dimarts i Di-
jous: de 17.30h a 18.45h, ju-
gadors nascuts els anys  2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.
Els jugadors que vulguin par-
ticipar hauran d’enviar un 
correu electrònic amb nom, 
cognoms i la data de naixe-
ment a la següent adreça: 
coordinacio3cbi@gmail.com 

Amb 2 dos ascensos en els 3 
últims anys,  de segona a pri-
mera catalana fa dues tem-
porades, i de primera a Copa 
Catalunya en aquesta, Sergi 
Alamillo decideix tancar un 
cicle brillant al capdavant del 
primer equip femení del Club. 
A partir d’ara en Sergi serà el 
coordinador de la franja de 
pre-infantils i infantils, entre-
nador del Cadet Femení A i 
entrenador ajudant del sènior 
masculí A, de Lliga EBA.

o bé trucant al 608821045 
(Miquel). Cal portar roba per 
fer un entrenament complet. 
L’entrenament és gratuït. 
Anima’t-hi!!!!
Els entrenaments es realit-

zaran a les pistes del Pavelló 
Poliesportiu de Les Comes d’ 
Igualada (Entrada Oficines – 
Esportistes)
www.clubbasquetigualada.cat 

Sergi Alamillo deixa la direcció tècnica 
del primer equip femení del CBI

Pep Piqueras serà el nou en-
trenador del Sènior Femení 
de Copa Catalunya, la propera 
temporada.
Nascut a Sant Joan de Vila-
torrada fa 32 anys. Arquitec-
te Tècnic de formació, i amb 
més de 10 anys d’experiència 
com a entrenador de diferents 
equips. Destaquen els anys al 
capdavant dels equips de for-
mació a La Salle – Joviat , tant 
en tasques d’entrenador com 
de coordinador, la seva etapa 

com a entrenador del júnior 
femení del Joviat – La Salle i, 
darrerament, com a primer 
entrenador del sènior mascu-
lí de La Salle, a on va assolir 
l’ascens de 1ª catalana a Copa 
Catalunya, entre d’altres fites.
Aquesta última temporada, 
en Pep, ja ha format part del 
Club Bàsquet Igualada, essent 
l’entrenador ajudant de Raül 
Caballero al Sènior Masculí 
A de Lliga EBA, que tan bona 
temporada ha fet.  

ES VEN
LLICÈNCIA 

DE TAXI
Per jubilació

Amb vehicle inclòs
(30 mesos d’antiguitat)

Tel. 630 154 124

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



El CF Igualada esgota les 
seves possibilitats d’ascens
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FUTBOL / REDACCIÓ

E l CF Igualada va perdre 
el passat cap de set-
mana, en la penúltima 

jornada de lliga,  les opcions 
que encara tenia per ascendir 
de categoria. Els homes d’Edu 
Berrocal no van aconseguir 
guanyar el seu partit, mentre 
que el Castelldefels i el Sant-
boià guanyaven els seus res-
pectius duels, deixant així els 
blaus sense opcions matemà-
tiques d’ascens.
Els anoiencs visitaven el camp 
del Vilaseca, equip que neces-
sitava sumar els 3 punts per 
segellar la permanència a Pri-

   PT. g e p gf gc
1 Castelldefels 67 21 4 8 81 36
2 Santboià 67 19 10 4 75 26
3 Vilanova Geltru 64 19 7 7 67 37
4 Balaguer 63 19 6 8 56 33
5 Igualada 60 17 9 7 69 39
6 Suburense 54 15 9 9 61 48
7 Lleida B 53 15 8 10 57 40
8 Vista Alegre 53 14 11 8 64 50
9 Jesus y Maria 48 14 6 13 54 42
10 Sant Ildefons 47 14 5 14 66 47
11 Vilaseca 46 12 10 11 38 35
12 Rapitenca 44 13 5 15 55 51
13 Viladecans 42 11 9 13 49 63
14 Terrassa 36 8 12 13 29 49
15 Reddis 30 8 6 19 32 64
16 Amposta 27 8 3 22 48 74
17 Torredembarra 19 4 7 22 35 74
18 El Catllar 3 1 3 29 19 147

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 33
CF Reddis 1 - 1 Lleida B
Jesus y Maria 1 - 2 Torredembarra
Terrassa   0 - 1 Rapitenca
Vilaseca 3 - 2 Igualada
Vilanova Geltru 2 - 1 Sant Ildefons
Viladecans 2 - 0    Amposta
Castelldefels 14 - 0 El Catllar
Balaguer 3 - 2 Vista Alegre 
Santboià 2 - 1 Suburense

Jornada 34 i última
Torredembarra-Balaguer
Vista Alegre-Viladecans
St. Ildefons-Jesus y Maria
Rapitenca-Vilanova Geltrú
Lleida B-Terrassa
El Catllar-Vilaseca
Suburense-Reddis
Igualada-Santboià                     dia 29, 17 h
Amposta-Castelldefels

Ateneu i Maristes, en el torneig de judo 
Juan Antonio Samaranch
Ateneu Igualadí i Maristes 
d’Igualada van participar en 
el torneig  Juan Antonio Sa-
maranch de judo a Bellpuig, 
juntament amb els clubs 
Ippon i Col·legi Jacint Verda-
guer de Bellpuig. Els resultats 
dels nostres judoques foren 
els següents:
Mini 2010-11 -18 kg
1. Guim Jimenez Isant   Maristes
2. Laia Sanchez Valles    Maristes
3. Pol Vivancos Balsels   Maristes
-22kg
1. Roc Moncunill  Maristes
2. Jan Gil Gallego  Maristes
-24 kg
2. Jan Giner Costa Maristes
3. Raquel Lopez Maristes
Pre Benjamí
-22 kg
1. Martí Moncunill Maristes
2. Tentao Chen  Maristes
3. Erika Del Campo  Maristes
-24 kg
1. Martí Moncunill Maristes
3. Gerard Moliner Maristes

4. Aron Salgado López  Maristes
-26 kg
1. Indiana Vich Tusal      Maristes
2.- Martí Monel Cudola   Maristes
3. Alex Hornos Ortega      Maristes
4. Clara Torelló Gaset       Maristes
-25kg
1. Laia Enrich Ateneu Igualadí
2. Clara Torelló Gaset   Maristes
Benjamí
-27 kg

1. Guillem Sanchez Maristes
2. Indiana Vich Tusal  Maristes
3. Marc Roig Torra Maristes
4. Martin Rosich Maristes
5. Jan Jimenez Isant  Maristes
-30 kg
1. Marc Saumell Maristes
2. Biel Martinez Maristes
3. Marc Roig Torra  Maristes
- 38 kg
1. Angel Hong Chen Maristes

2. Pau Jimenez Isant  Maristes
Aleví
-38 kg
1. Armand Enrich Ateneu Ig.
2. Angel Hong Chen Maristes
-44 kg
1. Nil Coronel Villalba Maristes
Monica Torelló Gaset Maristes
Infantil -52 kg
1. Pablo Rodriguez  Maristes 
2.  Sergi Navarro Salva Maristes

Abrera B 2-3 Igualada C
Partit molt treballat el que va 
disputar aquest cap de setma-
na el Cadet C contra l’Abrera 
i que va acabat guanyant per 
2-3.
En els primers 10 minuts, als 
blaus els va costar entrar en el 
partit, ja que l’Abrera feia una 
pressió molt intensa i era qui 
marcava les ocasions i el rit-
me. Però, poc a poc, l’Igualada 
va anar centrant-se i llavors 
va ser qui va portar tot el pe-
rill, amb un ritme molt elevat 
i amb moltes ocasions clares 
pels blaus. D’aquí que s’arri-

Partit molt treballat 
del Cadet C

bés al descans amb 0-1 al mar-
cador gràcies a un gol de Mark 
Maldonado. 
A la segona part, els blaus van 
seguir lluitant per tenir un 
avantatge molt més clar i el se-
gon gol va arribar de la mà del 
pitxixi de l’equip, Albert Poch. 
L’Abrera seguia lluitant i, en 
un córner,  van escurçar dis-
tàncies marcant el seu primer 
gol. Però els blaus van aguan-
tar molt bé la pressió i, de la 
mà de Yassir, va establir l’1-3 
de penal. A falta de 2 minuts 
Els visitants van anotar el 2-3 
definitiu. 
CFI: Ivan Pallares, Pau Olle, 
Joan Andreu, Jordi Marti, Da-
vid Martin, Izan Pacheco, Al-
bert Jimenez, Enric Pregonas, 
Alex Iglesias, Mark Maldona-
do, Yassir Akhazzan, Albert 
Poch, Sergio Cortes, Joel San-
taulariaa, Noah Jimenez, Marc 
Camins, Ramiro Manuel.
Entrenadors: David Mora-
les-Pol Pique 

mera Catalana.
Els locals van iniciar amb mol-
ta força el partit i aconseguien 
avançar-se en el marcador 
amb una falta directa al 12’. 
3 minuts més tard, el jugador 
local Maestre va ser expulsat 
per doble targeta groga. 
El CFI va començar a créixer 
a partir del seu joc combina-
tiu i aconseguien capgirar el 
marcador abans de finalitzar 
la primera part per mitjà de 
Bernat Benito al minut 35 i 
d’Oscar al 45’.
Tot feia pensar que, amb el 
marcador a favor, i amb un 
home més, els de l’Anoia no 
passarien dificultats per en-

dur-se els 3 punts. Però els lo-
cals van sortir molt endollats 
del descans i van dificultar 
el joc dels visitants per mitjà 
d’un gran ordre defensiu i in-
tensitat en cada duel. El CFI 
ho intentava, però el Vilaseca 
seguia treballant per acon-
seguir la remuntada. Els gols 
locals arribarien als minuts 78 
i 88, després de dos bons con-
traatacs que deixaven el partit 
amb el definitiu 3-2.
El CFI tancarà diumenge a 
Les Comes la temporada con-
tra el Santboià. L’afició podrà 
aplaudir i acomiadar ela ju-
gadors en el magnífic any que 
han realitzat. 



FUTBOL / LA VEU

A mb una victòria a 
casa per 4-3 contra la 
Múnia, la Unión De-

portiva Montserrat ha assolit 
de forma matemàtica l’ascens 
a la 2a Catalana, i de pas el tí-
tol de campió del grup 12è de 
la Tercera Catalana.
Els igualadins, a una jornada 
d’acabar el campionat, porten 
26 partits guanyats, dos d’em-
patats i cinc perduts, essent, 
amb 112 gols, l’equip més go-
lejador.
El Montserrat acompanyarà 
la propera temporada al San 
Mauro, però no a l’Òdena, 
que malauradament ja està 
descendit i tornarà a la Tercera 
Catalana.

CE Òdena 1 – 2 CE Olímpic 
Can Fatjó 
Derrota dels odenencs en l’úl-
tim partit a casa i penúltim de 
la temporada, en què es van 
escapar els tres punts i les es-
perances d’aconseguir la per-
manència a la categoria, des-
prés d’una gran segona volta. 
El partit va començar de cara 
per als verds, que després de 
lluitar durant la primera part, 
a pocs minuts del descans va 
arribar el primer gol, de Io-
nut Pelepco, que els donava 
l’avantatge. Tot just iniciar-se 
la segona part, però, dos gols 
del rival en cinc minuts van 
suposar un cop dur per als 
locals, que no van aconseguir 
remuntar el partit.
CE Òdena: Camarero; 
Hernández (Hervilla, 46’), 
Biosca, Castellano, Garcia 
(Gregorio, 83’); Milan (Mag-
daleno, 20’), Álvarez (Pajares, 
46’), Gonzàlez; Cierco, Valls i 

El Montserrat assoleix el títol i l’ascens a Segona 
Catalana, i l’Òdena baixa a Tercera
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La UD Montserrat, campió de lliga. / PEDRO COLLADO

Mala jornada dels 
equips de pàdel 
de l’Esquaix Igualada

   PT. g e p gf gc
1 Sant Cugat 65 19 8 6 66 33
2 Sant Joan D. 59 14 17 2 56 41
3 Espluguenc  57 17 6 10 55 47
4 Can Vidalet  55 16 7 10 59 48
5 Junior  55 16 7 10 54 42
6 Olímpic 54 17 3 13 58 45
7 Moja  51 15 6 12 69 54
8 Gornal 47 14 5 14 56 53
9 Marianao P. 44 11 11 11 35 32
10 San Mauro  43 11 10 12 43 45
11 Unif. Bellvitge 42 10 12 11 38 40
12 Vilafranca At. 40 11 7 15 41 50
13 Fontsanta 39 10 9 14 44 56
14 Begues 39 10 9 14 44 57
15 Prat B 38 9 11 13 52 59
16 Òdena 34 10 4 19 47 72
17 Vallirana 33 9 6 18 36 52
18 Torrelles 25 7 4 22 31 58

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 33
Prat B 3 - 2 Moja
Òdena 1 - 2 Olímpic 
Vilafranca At. 1 - 1 Sant Joan D.
Torrelles 2 - 4 Fontsanta
Un. Bellvitge 1 - 2 Can Vidalet 
Junior 1 - 0 San Mauro 
Begues 2 - 2 Marianao
Espluguenc 2 - 1 Vallirana
Sant Cugat  1 - 4 Gornal

Jornada 34 i última
Moja-Òdena dia 28, 17 h
Fontsanta-St. Cugat
Marianao-U. Bellvitge
Vallirana-Begues
Olímpic-Junior
Gornal-Prat B
Can Vidalet-Torrelles
St. Joan D.-Espluguenc
San Mauro-Vilafranca At. dia 29, 17h

   PT. g e p gf gc
1 Montserrat 80 26 2 5 112 39
2 Martorell B 76 24 4 5 104 31
3 Sitges 76 24 4 5 89 35
4 Calaf 73 22 7 4 92 48
5 Cubelles 63 20 3 10 84 54
6 La Munia 55 17 4 12 80 56
7 Martinenca 54 15 9 9 72 60
8 Piera 53 16 5 12 77 69
9 Les Roquetes 46 13 7 13 69 63
10 Anoia 38 11 5 17 55 79
11 Olivella 37 10 7 16 54 73
12 Riudebitlles 36 9 9 15 49 61
13 Sant Pere M. 35 8 11 14 60 72
14 Carme 30 9 3 21 53 95
15 Sant Cugat S. 29 8 5 20 41 83
16 La Granada 28 8 4 21 47 83
17 Castellví 18 4 6 23 46 97
18 Fàtima 15 4 3 26 35 121

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 33
Sitges 8 - 0 Sant Cugat S.
Castellví 2 - 7 Calaf
Montserrat 4 - 3 La Munia
La Granada 4 - 1 Olivella 
Martinenca 1 - 4 Cubelles
Piera 5 - 3 Carme
Sant Pere M. 1 - 1 Riudebitlles
Les Roquetes 0 - 2 Martorell B
Fàtima  3 - 7 Anoia

Jornada 34 i última
Olivella-Montserrat dia 28, 17h
St. Cugat S.-La Granada 
Cubelles-Fàtima dia 28, 18h
Riudebitlles-Sitges
Carme-Castellví dia 29, 12h
La Múnia-Piera dia 29,12.15h
Anoia-Les Roquetes dia 29, 16h
Martorell B-St. Pere M.
Calaf-Martinenca dia 29, 17h

Promoció d’ascens a 3a
Anada
Masquefa-Vilassar Mar B                      0-0

PÀDEL / LA VEU

E l primer equip Subaru 
masculí va caure 1-2 
davant el Indoor Bages. 

Irregular jornada del primer 
equip Subaru de 1a catala-
na. Si be Mito Campins/Marc 
Corcelles van estar molt sòlids 
guanyant per un doble 6-2 el 
seu partit davant R. Cobos/
Carles Torras, les coses es van 
complicar ja que Lluís Fernán-
dez/Joan Albareda van caure 
4-6, 0-6 amb Marc Martí/Da-
vid Gómez i Bernat Solé/Kim 
Aribau ho van fer 4-6, 6-3, 0-6 
amb Jordi Buté/Carlos Aizcu-
ren. 
El segon equip cau 3-0 davant 
Can Amat. Jordi Carol/Pepe 
Ferrer van caure 4-6, 3-6 amb 
Jaume López/Òscar Toledo, 
Àngel Solé/Jordi Homs van 
ensopegar 1-6, 2-6 amb Santi 
Alonso/Rubèn Moreno i final-
ment David Sanuy/Josep Bu-
ron van córrer la mateixa sort 
caient 2-6, 4-6 amb Àngel Pra-
das/Rau Hernández.
Lliga PàdelCat 3a. 1-2 davant 
les Moreres. J.M. Pino/Marc 
Bausili va cedir en un partit 
igualat davant Dídac Pastor/
David Llorens per 6-3, 5-7, 1-6, 
però Marc Rabell/Josep Buron 
van empatar el partit després 
d’un igualadíssim 7-6 en el 
tie-break del tercer amb Víctor 
Sorribes/Jaume Muntané. Fi-
nalment el decisiu, les coses no 
van anar gaire bé i Josep Mar-
tínez/David Hornos van cedir 
per un doble 6-2 davant Marc 
Muntané/Marc Escoda. 

Pelepco. 
Gols: 1 – 0 Pelepco (41’); 1 – 
1 Gama (46’); 1 – 2 Esteban 
(51’).      
Altres resultats:
Benjamí A: Òdena 1-4 Igualada 
Benjamí B: Masquefa 3-2  Òde-
na
Benjamí C: Òdena 6-2 Incresa 
Aleví A: Capellades 2-5 Òdena
Aleví B: Ribes 11–3 Òdena
Aleví C: Òdena 4-9 Esparregue-
ra
Infantil A: Òdena 4-1 Hostalets
Infantil B : St Sadurní 5-0 Òde-
na
Cadet: Òdena 5-2 EFO 87
Juvenil: Òdena 0-8 Vilanova G.  

Derrota per la mínima 
del San Mauro
La Unió Esportiva Sant Maure 
visitava el Municipal del Juni-
or dia el dissabte dia 22 a les 
18.30h. Partit molt igualat on 
el San Maure ja amb la perma-
nència assegurada, intentaria 
puntuar en un dels camps més 
complicats de la categoria. 
Un Junior que durant la pri-
mera part s’aproparia amb pe-
rill a la porteria de Toni Moya 
en diferents ocasions, acon-
seguiria el gol, en una contra 
ben construïda que acabaria 
amb el que a la llarga seria el 
gol definitiu que tancaria el 

partit. A la segona part uns 
grocs més concentrats i inten-
sos anirien tenint arribades a 
la porteria local, que lamen-
tablement no acabarien amb 
èxit. Les vàries ocasions dels 
mauristes i la feina feta la pas-
sada jornada davant els veïns 
d’Òdena, dóna tranquil·litat a 
un equip que ja pot anar pen-
sant en la preparació de la se-
güent temporada, posant punt 
i final a la lliga amb el partit 
de cloenda diumenge a casa a 
les 12 en la darrera jornada del 
campionat davant la Fundació 
Atletic Vilafranca.
Per part del grocs van jugar: 
Moya, Martínez(El Gharrass), 
Castaño, Pedro, Àlex (Ari-
bau), Navarro, Èric, Joao (Co-
dina), Òscar, Josué (Agundez) 
i Marc. 
Altres resultats:
Benjamí A: Hristo Stoickov 2-4 
San Mauro 
Benjamí B: S Mauro 8-0 Fàtima
Aleví A:  San Mauro 5-1 Riude-
bitlles 
Aleví B: Roquetes 2-6 S Mauro  
Infantil A: Penya Barcelonista 
Terlenka 1-0 San Mauro
Infantil B: S. Mauro 1-2 Calaf 
Cadet A: San Mauro 3-0 Sitges 
Cadet B: Hostalets 3-1 S Mauro  
Juvenil: San Mauro 1-2 Atlètic 
Sant Just

i a més... si ets subscriptor de

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

un subscriptor més 
un acompanyant)



El passat dissabte dia 21 de 
maig es va dur a terme la se-
gona jornada de lliga nacional 
d’atletisme, Divisió d’Honor.
Les germanes Pascual van 
mostrar un gran estat de for-
ma, protagonitzant una molt 
bona competició individual i 
aportant la màxima puntua-
ció pels seus respectius clubs.
La Níria va marxar amb el 
Futbol Club Barcelona cap a 
Pamplona on s’enfrontaria 
al Cueva de Nerja-UMA,  el 
Grupompleo Pamplona At i el 

Molta diversió a la Diada 
d’Handbol Escolar

Atletes del CAI en la jornada 
classificatòria del campionat català
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ATLETISME / IGNASI COSTA

D issabte passat, 21 de 
maig es van dur a 
terme a les pistes de 

Castellar del Vallès les proves 
corresponents a la Jornada 
classificatòria per passar a la 
final dels Campionats de Ca-
talunya individuals  Infantil, 
Aleví i Benjamí masc. i fem.., 
amb 1670 participacions d’at-
letes de tot Catalunya, entre 
les quals 49 corresponien als 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles.
Els atletes del CAI tingueren 
una bona actuació global, 
classificant-se en 23 proves 
per a les Finals de les diferents 
categ. del proper 11 de Juny en 
la mateixa instal·lació. 

Atletes classificats:
Categ. Alevi: Ian Queraltó,  
en salt de perxa amb 2,05 m. 
Nil Cabello  en 60 m.ll. amb 
8”91, i també en 600 m.ll. amb 
1’53”30. Marc Aguila en 2.000 
m. marxa amb 11’54”95. Eloi 
Macià en disc amb 18,67 m.
Marcel Marín en pes amb 8,18 
m.  Oriol Alonso en 2.000 m.ll. 
amb 7’19”18. Núria Moix,  en 
600 m.ll. amb 1’50”14 i en salt 
d’alçada amb 1,34 m. Elsa Ali-
as  en disc amb 19,02 m., i en 
pes amb 6,46m. Irene Gon-
zález en pilota amb 22,51 m. 
Martina Zunino en 2.000 m. 

marxa amb 12’30”96. Mar 
Buchaca en 60 m.ll. amb 9”17 
i també en salt d’alçada amb 
1,15 m.
Categ. Infantil: Aleix Llorens 
en martell amb 30,36 m. i en 
pes amb 11,40 m. Alex Gon-
zález en javelina amb 32,25 
m. Jan Bisbal en 600 m.ll. 
amb 1’45”82. Laura Gimé-
nez  en 3.000 m. marxa  amb 
16’58”49. Rut Castellano en 
javelina amb 22,20 m.
Categ. Benjamí: Maure Mun-
né en pilota amb 26,05 m.. 
Clara Enrich en 1.000 m.ll. 
amb 3’36”73. 
També hi participaren, sense 
aconseguir classificar-se per a 
la Final:
Categ. Aleví: Ian Queraltó en 
60 m. tanques amb 11”26.
Marc Aguila en 60 m. tanques 
amb 11”52. Albert Gil en alça-
da amb 1,15 m. i en pes amb 
6,88 m. Jan Solà en perxa amb 
1,65 m. Eudald Iglesias en pes 
amb 7,39 m. Oriol Alonso en 
disc amb 10,93 m. Berta Piqué 
en perxa, amb 1,35 m. Clau-
dia Franco en pes amb 5,82 
m. Laia Rodríguez en 2.000 m. 
marxa amb 13’23”73.
Categ. Infantil: Ton Badia en 
1.000 m.ll. amb 3’18”30. Jo-
sep Domènech en 1.000 m. 
obstacles amb 3’32”30. Lluc 
Roda en 220 m. tanques amb 
37”64.Joan Sendra en perxa 
amb 2,10 m. i també en llarga-

da amb 4,52 m. Marcel·la Solé 
en 1.000 m.ll. amb 3’33”16. 
Mariona Rodríguez en 80 m. 
tanques amb 16”43. Carla Elí-
as en perxa, amb 1,95 m. Mar 
Planas en triple salt amb 9,00 
m.. Iona Macià en martell, 
amb 24,13 m.
Categ. Benjamí: Youssef Ayyad 
en 1.000 m.ll. amb 3’45”46. 
Maure Munné en llargada, 
amb 2,89 m.. Guillem Brunet 
en alçada. Laia Alonso en 60 
m.ll. amb 10”98 i en 1.000 
m.ll. amb 4’02”40. Ares Gimé-
nez en 1.000 m. marxa amb 7’
22”41.                                                                                                               
                                                                                                                                
Meeting de veterans 
de Gavà
Diumenge passat, 22 de maig, 
es va celebrar la 4a edició del 
Meeting de Veterans Ciutat de 
Gavà, amb organització del 
C.A. Gavà, a l’Estadi la Bòbila 
d’aquesta població. Pel CAI hi 
participaren:
Veterans:  Antoni Jorba -4t. 
en 100 m.ll. amb 14”01 i 
6è en 200 m.ll. amb 28”45.                   
Josep Mª Lagunas - 2n en pes 
amb 11,27 m. i 2n. en disc 
amb 34,82 m. Paquita Pérez -  
1a  en 1.500 m.ll. amb 5’23”19.
Categ. absoluta: Victor Pi-
farré - 2n en 100 m.ll. amb  
11”11 i 1r en 200 m.ll. amb  
23”06. Cristina Gabarró - 
1ª en 100 m.ll. amb 12”60 i 
1ª en 200 m.ll. amb  26”14.

Les germanes Pascual, a la lliga nacional

Ria Ferrol-C. Arenal. 
La petita de les germanes va 
aconseguir una millor marca 
personal (MMP) de 50,39m, 
registre que li va permetre 

donar el màxim de punts cap 
al FCB i quedar primera de la 
prova de javelina. 
L’Èlia també va protagonitzar 
una magnífic concurs amb 
una millor marca de la tem-
porada (MMT) de 49,96m, 
aportant així la màxima pun-
tuació cap al Playas de Cas-
tellón; club que s’endugué  la 
victòria de l’encontre dut a 
terme a Castelló i on s’enfron-
tava al AA Catalunya, al CA 
Valladolid-U.VA i al Unicaja 
Atletismo. 

HANDBOL / J. MALPARTIDA

D iumenge 22 de maig 
el CH Igualada or-
ganitzà la 9a Diada 

d’Handbol Escolar, en les pis-
tes del Poliesportiu les Comes 
d’Igualada, amb el suport de 
la Federació Catalana d’Hand-
bol, el Consell Esportiu de 
l’Anoia i el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament d’Igualada.
La jornada vol ser en cada 
edició la cloenda esportiva 
de l’Handbol Escolar que s’ha 
desenvolupat al llarg del curs. 
Aquest any van participar 
equips benjamins i alevins, 
tant masculins com femenins, 
de les escoles Mowgli, Ateneu 
Igualadí, Castell d’Òdena, 
García Lorca i Escola d’Hand-

bol del CH Igualada. Alhora, 
van jugar també un intens 
partit l’equip del Projecte Spe-
cials amb un combinat dels 
equips alevins masculins del 
Club.
Amb el suport de les seves fa-
mílies i amics, els nenes i les 
nenes de les escoles de l’Ano-
ia, van mostrar un gran nivell 
de joc. Es van veure partits 
molt interessants on tothom 
es va esforçar de valent pel seu 
equip. La Diada va ser un cop 
més una festa de l’handbol.
Pel que fa als partits del CHI, 
l’infantil va jugar:
Sant Martí C. 35 - 16 CHI
Entrenats per Roger Calçada, 
van jugar Dani, Pol, Agustín, 
Marc M., Eric, Dimas, Isaac, 
Bernat, Biel i Guillem. 

Crida a l’afició 
del FS Montbui

FUTBOL SALA / LA VEU

L a Vínicola FS Montbui 
és juga totes les seves 
opcions d’ascens a la 

màxima categoria del futbol 
sala català demà dissabte 
dia 28 a les 17:30h al pavelló 
Montaqua contra el Futsal 
Cervelló.
Els jugadors de Xavi Fitó i Da-
vid Jiménez tenen la segona i 
última oportunitat de poder 
assolir el somni, per primera 
vegada,  de l’ascens a divisió 
d’honor. 

Des d’aquestes línees el club fa 
una crida a tots els aficionats 
al futbol sala comarcal i a l’es-
port en general a que omplin 
el pavelló Montaqua i animin 
als montbuiencs ha assolir 
aquest repte.

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



HOQUEI LINIA / LA VEU 

Prebenjamins:
CHL Jujol 0-HL Igua-
lada 6.

Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Toni Bandé (2), Ot Sánc-
hez (2), Iker Jiménez (2), Biel 
Guerrero.
Infantils:
CHL Jujol 10 - HL Igualada 1.
Porters: Sergio Pérez,Ori-
ol Sánchez “Uri”. Jugadors: 
Adam Gràcia, Adrian Paja-
res, Maria Somacarrera, Gal.
la Torrents, Samuel Piquer 
“Samu”, Roger Ferrer “Putxi”, 
Erik Lorenzo (1).
Infantils:
Sabadell 8 - HL Igualada 1.

Intens cap de setmana de 
l’Igualada Hoquei Línia

Copa Catalana de gimnàstica rítmica

Porters: Sergio Pérez,Ori-
ol Sánchez “Uri”. Jugadors: 
Adam Gràcia, Maria Soma-
carrera (1), Samuel Piquer, 
Erik Lorenzo, Roger Ferrer 
“Putxi”.
Prebenjamins:
Tucans 3-HL Igualada 14.
Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Biel Guerrero (1), Adrià 
Búrria, Toni Bandé (4), Marc 
Hueva (1), Ot Sànchez (1), 
Iker Jiménez (7).
Alevins:
Tucans 5- HL Igualada 1
Porter: Martí Sabaté, Unai 
Gràcia. Jugadors: Roger Ferrer 
“Putxi” (1), Biel Segura, Erik 
Lorenzo, Lluís Torras, Àlex 
Sánchez.
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Les principals marques del sector auxiliar paperer seran presents al certamen bianual. / ARXIU

GIMNÀSTICA / LA VEU 

A quest dissabte pas-
sat, s´ha celebrat la 
final de Copa Catala-

na nivel IV-V- VI-VII a Tor-
redembarra. Varies gimnastes 
s´havien classificat en les an-
teriors fases per fer-se lloc a 
la final de Copa.
Del Club San Roque van par-
ticipar Itziar Mensa (junior 
V), Tania Gabarri (aleví VI), 
Rut Vives (infantil VI) totes 
tres assolint la cinquena po-
sició en la seva categoria. Gi-
sela Ramírez (benjamí VII) 
va pujar al podi en una gran 
segona posició; Laia Alsina i 
Paula Mensa (infantil VII) en 
setena i vuitena posició res-
pectivament, i per finalitzar 
les nostres cadets VII Carlota 
Miramunt aconseguint una 
gran tercera posició i pujar 
al podi i Sandra Domínguez 
assolint  una gran cinquena 
posició. Totes elles van de-
mostrar el seu gran exercici a 
pista i tot i que per a algunes 
no va ser el seu millor dia en 
competició, van aconseguir 

defensar la seva gran feina 
feta durant la temporada. 
Per part de l’Igualada Club 
Gimnàstic, va participar en 
categoria benjamí nivell IV 
Gina Castelltort en moda-

litat mans lliures, la qual es 
va proclamar campiona de la 
seva categoria. En categoria 
infantil nivell V i aparell pilo-
ta, Dana Pijoan que va acon-
seguir una magnífica sisena 
posició. 
Aquestes joves gimnastes han 
estat les classificades per a 
dita final de les nou que han 
representat al club aquesta 
temporada a Copa Catalana.
Excepcional temporada de 
les gimnastes del club igualadí, 
amb les seves entrenadores Lau-
ra Martínez i Maite Sànchez.

Jaume, a les portes de la final d’Israel

ESQUAIX / LA VEU 

R anana, ciutat costera 
al nord de Jerusalem 
va ser escenari d’una 

nova prova del circuit PSA. Ja 
en el quadre, a 1a ronda es va 
desfer 3-0 del israelià Nadav 
Raziel que en les prèvies ha-
via dominat al també israelià 
Adam Bachamm i al gal·lès 
Daniel Bergin.
A quarts de final en un dur i 
complicat partit va guanyar al 
cap de sèrie 4 del torneig, el 

30è torneig de FiraAnoia
30 anys, compleix aquest any 
el torneig, segurament el tor-

neig més antic que es celebra 
a l’Estat. La participació, molt 
notable amb més de 40 par-
ticipants te caràcter comarcal 
i corona el millor jugador de 
l’Anoia. 
Tot i algunes absències desta-
cades com les dels germans, 
Jaume, Nil Munné o el 7 cops 
campió F.X. Torelló, el cam-
pionat no perd gens l’interès i 
compta com a grans favorits, 
el jove Nacho Fajardo i el ja 
més veterà Toni Jiménez.
 

HOQUEI LINIA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
14 i 15 de maig a Àgui-
les (Múrcia),  es va fer 

el campionat d’Espanya de tri-
atló sprint i aquatló. En el pri-
mer, amb 128 cadets inscrits, 
la jove triatleta Èlia Ibarra del 
CAI triatló, tot i que arribava 
al campionat amb una forta 

La cadet Èlia Ibarra, 11a 
al campionat d’Espanya

lesió, no li va impedir creuar 
la línea de meta en una mag-
nífica 11a posició.
En l’aquatló, Ibarra tancava el 
cap de setmana amb una bri-
llant 11a posició d’un total de 
125 inscrits. Aquest resultat li 
proporcionava a la classifica-
ció al campionat d’Espanya de 
triatló per relleus per autono-
mies , els dies 18 i 19 de juny.

BICICLETES

         OFERTA 
        FIRANOIA
            del 20% al 
        50% de descompte
     Bicicletes en estoc, 
segons model
*Oferta vàlida �ns al 4 de juny
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REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte passat els més 
petits de la com-
petició gaudien, al 

Parc Valldaura, de la Trobada 
prebenjamina on aprenien 
i practicaven futbol i hand-
bol Sorra. Una matinal que 
va comptar amb la presència 
d’uns 40 equips de la comarca.
Per aquest dissabte que ve, els 
prebenjamins recuperen la 
Trobada de mini atletisme que 
es va suspendre per la pluja. A 
la vegada, els equips de P5 es 
remullaran a la Trobada a la 
Piscina Municipal d’Igualada.

La cirereta dels Jocs Esportius 
Escolars de l’Anoia
Aquest dissabte i diumenge, 
28 i 29 de maig, comencen les 
Finals Nacionals dels Jocs Es-
portius Escolars de Catalunya. 
Sota l’etiqueta #JEEC podreu 
seguir el minut a minut dels 
diferents partits que es dispu-
taran per tot el territori català.
La presència d’equips de 
l’Anoia a les diferents compe-
ticions quedarà representada:
28 i 29 de maig
Col·legi Maristes d’Igualada, 
Final Nacional de Bàsquet In-
fantil Femení (Bages).
C.H. Igualada, Final Nacional 
d’Handbol Aleví Femení (Baix 
Penedès)
Igualada V.C., Final Nacional 
de Voleibol Aleví Femení (Baix 
Llobregat)
Escola Mestral, Final Nacional 
de Futbol7 Aleví Masculí (Baix 
Penedès)
Escola Pare Ramon Castelltort, 
Final Nacional de Futbol Sala 
Aleví Femení (Anoia)
4 i 5 de juny
Escola Mowgli, Final Nacional 
d’Handbol Aleví Masculí (Baix 
Penedès).
La ciutat d’Igualada, de la mà 
del Consell Esportiu de l’Ano-
ia, organitza la Final Nacional 
de Futbol Sala aleví masculí i 
femení. Entre dissabte i diu-
menge es disputaran al voltant 
de 50 partits. Entre els dos dies, 
el Complex Esportiu de Les 
Comes gaudirà de 24 hores del 
millor Futbol Sala aleví escolar 

de Catalunya. 
Equips de tots els sectors del 
territori es desplaçaran fins a 
la nostra capital per procurar 
proclamar-se campió abso-
lut de Futbol Sala dels #JEEC. 
L’equip Aleví Femení del Ra-
mon Castelltort és el repre-
sentant de la nostra comarca 
en aquestes finals. Des d’aquí 
donem tot el suport a les in-
tegrants de l’equip. Al final de 
cada jornada de les Finals Na-
cionals d’Esports d’Associació 
de Catalunya hi haurà el cor-
responent lliurament de pre-
mis. Recordar que els Jocs Es-
colars compten amb una doble 
classificació. A la classificació 
general se li suma la classifi-
cació de valors que es puntua 
segons el comportament dels 
jugadors, entrenador i relació 
amb el tutor de joc (àrbitre).

Semis del Campionat de Lleu-
re de Futbol Sala 
Dijous 26 de maig es disputen 

les semifinals del Campionat 
de Lleure de Futbol Sala. El 
Complex esportiu de Les Co-
mes oferirà els dos partits a 
partir de les 21.00 que enfron-
taran:
Alta Segarra – Castell d’Òdena
Serra Coll-Bas – Vilademàger
Els equips vencedors de cada 
partit passaran a la final que 

esta prevista pel dijous 2 de 
juny al mateix escenari. També 
es decidirà, a la pista de costat, 
el 3r i 4t lloc del campionat.
La setmana que ve es preveu 
igual d’intensa: Finals Naci-
onals d’Esports Associació i 
Esports Individuals. Després 
de la 2a posició a la Final Terri-
torial de Tennis Taula, Marcos 
Villar de l’AEE Pla Moreres 
serà el representant de la co-
marca a la Final Nacional del 
dia 4 de juny a les Borges Blan-
ques. Seguint en esport indivi-
dual, el diumenge 5 de juny es 
celebraran les Finals Nacionals 
al Vendrell.

500 alumnes participen en la 
3a Trobada Esportiva de Calaf
500 alumnes, d’entre 8 i 10 
anys, de centres escolars de 

l’Anoia s’han trobat a Calaf el 
dijous, 19 de maig, per parti-
cipar en la Trobada Esporti-
va de Benjamins. Enguany ha 
estat organitzada per l’Escola 
Alta Segarra i el Consell Espor-
tiu de l’Anoia amb el suport de 
l’Ajuntament de Calaf.
 Aquestes trobades, que cada 
any se celebren en una locali-
tat diferent de la comarca de 
l’Anoia, són un espai de reunió 
entre diferents alumnes que 
tenen un únic objectiu: gaudir 
d’un matí intens realitzant di-
ferents activitats esportives. 
Així, durant quatre hores els 
infants han pogut descobrir 
els esports alternatius i coope-
ratius. Distribuïts en diferents 
grups, han anat rotant entre les 
diferents activitats englobades 
amb els esports col·lectius, els 
jocs cooperatius i els esports 
amb implements, que són els 
que utilitzen elements com 
una raqueta o un estic de ho-
quei. Tots els nens i nenes han 
participat en la cloenda de la 
trobada que ha consistit en una 
ballada conjunta d’una coreo-
grafia de zumba.
Consulta tota la informació 
de les competicions, l’agenda i 
preparar l’estiu a:
 www.ceanoia.cat. 

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

sistemes de reg

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

MAESTRO 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

Es necessita Infermer/a 
per a centre geriàtric ubicat a Igualada. 

38 hores setmanals, torn matí o tarda. 
Interessats enviar currículum a: 
residenciaigualada@gmail.com 
o trucar al número 626.346.790
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MÚSICA / LA VEU 

E l proper 9 de juny els 
nord-americans R.J. 
Miller i Tom Warbur-

ton donaran el tret de sortida 
a la quarta edició de l’Estival 
de Jazz, una edició que s’allar-
garà fins el 2 de juliol i que 
oferirà més de 10 propostes 
gratuïtes, la majoria a l’aire 
lliure, en diferents espais de la 
ciutat d’Igualada. 
Seguint les motivacions de 
la passada edició, l’Estival de 
Jazz d’enguany mantindrà 
l’objectiu d’acostar el jazz a 
tot tipus de públic i en diver-
sos formats, amb la progra-
mació de concerts de músics 
emergents de l’escena catala-
na com la sorprenent propos-
ta de La Cris o el prometedor 
Pol Omedes Quartet, que 
compartiran cartell amb d’al-
tres formacions consolidades 
com són els talentosos Marco 
Mezquida i Fèlix Rossy o Mat-
hilde Toussaint Quartet, i amb 
propostes innovadores dins el 
món del jazz encapçalades per 
Xavier Grau i el trio format 
per Dani Comas, Joan López i 
Rubén Bes de Musicop.
Durant l’acte de presentació 
del festival, que va comptar 
amb la presència del regi-
dor de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Pere Camps 
acompanyant Roger Tarragó, 
de l’entitat Tocats de Jazz, or-
ganitzadora del festival, es va 
fer esment de la importància 
que va adquirint aquest fes-
tival en el panorama jazzístic 
català.
Roger Tarragó va explicar que 
un dels objectius principals 
de l’organització és poder 
acostar el jazz a tots tipus de 
públic, fer-lo accessible a tot-
hom i per això “el festival està 
obert a tot tipus de propostes 
pensades per cobrir tots els 
àmbits del jazz. A més els con-
certs són accessibles a tothom, 
es fan en espais oberts, a més 

de ser gratuïts, menys el Carta 
Blanca, que es farà al Teatre de 
l’Aurora perquè s’ha d’enre-
gistrar el disc en directe”.  

L’Estival de Jazz dóna Carta 
Blanca a l’organista Txema 
Riera
Pels aficionats que cerquen 
nous estímuls musicals, l’Esti-
val de Jazz destaca per oferir 
una producció pròpia gràcies 
a “La Carta Blanca a...” pro-
posada a un músic en cada 
edició. El festival dóna literal-
ment carta blanca a un músic 
consolidat, però que manca 
de projecte propi, perquè pre-

senti en el marc de l’Estival de 
Jazz el projecte jazzístic que ell 
vulgui. Del resultat, l’Estival 
de Jazz, amb la col·laboració 
de la discogràfica Underpool 
Music, n’editarà un disc. Pan-
dora del bateria Ramon Prats, 
premiat per l’AMJM, Epokhé 
del guitarrista Dani Comas 
i Kraken del pianista Toni 
Vaquer són les produccions 
pròpies del festival de les tres 
edicions anteriors.
Enguany el repte és per a l’or-
ganista Txema Riera que el 
proper dissabte 18 de juny 
presentarà al Teatre de l’Auro-
ra el seu projecte més perso-
nal acompanyat de Dani Pérez 
a la guitarra i Roger Gutiérrez 
a la bateria.

L’Estival de Jazz explora nous 
llenguatges
Amb la voluntat d’explorar 
nous llenguatges del jazz, 
l’edició d’enguany presenta 
dues propostes ben originals 

Igualada s’omplirà de bona música 
amb la quarta edició de l’Estival de Jazz
Del 9 de juny al 2 de juliol diversos espais de la ciutat acolliran propostes jazzístiques emergents i concerts de jazz clàssic

que no deixaran ningú indi-
ferent. El proper dissabte 11 
de juny el jazz es troba amb 
l’esport a la cèntrica plaça de 
Cal Font d’Igualada de la mà 
de Musicop, que presentarà 
Pedal Groove, una innovado-
ra proposta de jazz pensada 
per acompanyar una classe 
d’spinning. I el vespre del di-
jous 16 de juny el jazz es troba 
amb el ioga amb una sessió 
acompanyada pel guitarrista 
Xavier Grau i la seva música 
vibracional, especialment dis-
senyada per a la sessió.

Clausura gastronòmica
Per segon any consecutiu, 
l’Estival de Jazz s’acomiadarà 
en el marc del Festival Gas-
tronòmic Vadefoodies amb 
una proposta més festiva. El 
swing de Singbirds Trio serà 
el protagonista del divendres 
i els festius Dixieland Preac-
hers animaran el vespre del 
dissabte. Els populars The Ri-
godonians tornaran a tancar 
el festival, amb una sessió de 
DJ’s amb el millor funk, soul i 
rythm & blues.

El cartell
Cada edició l’Estival de Jazz 
compta amb la col·labora-
ció d’un artista local per a la 
creació del cartell, enguany 
encarregada a l’artista plàstic 
Xavier Gabriel Puiggròs. 

El festival
L’Estival de Jazz arriba a la 
quarta edició consolidant-se 
com un dels festivals de jazz 
imprescindibles de Catalunya 
per l’impuls que dóna a les 
noves fornades del jazz català, 
amb la celebrada Carta Blan-
ca, i pel seu caràcter arriscat 
i innovador, amb propostes 
que exploren nous llenguatges 
i altres disciplines des del jazz.
En aquests quatre anys, el 
festival ha crescut excepcio-
nalment pel que fa al nombre 
de propostes i a la durada del 
festival i ha comptat amb la 
complicitat del sector, que any 
rere any espera la producció 
pròpia de l’Estival de Jazz que 
des del seu inici ha estat pre-
miada o finalista dels premis 
anuals de l’Associació de Mú-
sics de Jazz de Catalunya.
L’Estival de Jazz d’Igualada 
està organitzat per l’Associ-
ació Tocats de Jazz i compta 
amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada i el patrocini 
de diferents empreses de la 
localitat. 

Enguany l’Estival de 
Jazz proposa explorar el 

jazz des de disciplines 
com el ioga o l’spinning.

El protagonista de la 
Carta Blanca d’aques-
ta edició és l’organista 
Txema Riera que pre-
sentarà el seu projecte 

més personal.

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
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Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

IBA EN SERIO  TEATRE TIVOLI

Dia 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

POESIA / LA VEU 

A quest 2016 es com-
pleixen vint-i-cinc 
anys de la mort de 

l’escriptora Montserrat Roig. 
Per això, el proper recital del 
cicle de música i paraules De 
Pell Sensible, dissabte dia 28 
de maig a les 20h, a l’Adobe-
ria de Cal Granotes, estarà 
dedicat a aquesta escriptora 
i periodista, crítica, rebel, fe-
minista i compromesa amb la 
cultura catalana, que deia “in-
capaç com em veia de trans-
formar el món, vaig decidir 
escriure’l; no sé si escric per 
sobreviure o perquè tinc la 
maleïda mania de prendre’m 
el món més seriosament del 
que aquest es mereix”.
El recital titulat Des de l’àni-

ma, basat en textos i frag-
ments que l’autora va escriure 
al llarg de la seva vida, anirà 
a càrrec de l’actriu Rosa Ca-
dafalch, que farà la lectu-
ra d’una selecció de textos, 
acompanyada al violoncel per 
Josep Pazos. En farà la presen-

El cicle poètic i musical De Pell 
Sensible dedica un recital a recordar 
l’obra de Montserrat Roig

tació Teresa Miret, bibliotecà-
ria.
El cicle De Pell Sensible va 
néixer l’any 2013, promogut 
pel departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada en el marc del Mer-
cat de Lletres, i ha acollit un 
total de vint recitals dedicats a 
autors diferents com Antonio 
Machado, Miquel Martí i Pol, 
Feliu Formosa, Mercè Rodo-
reda o Maria Mercè Marçal, 
entre altres.
Les entrades es poden adqui-
rir de manera anticipada al 
preu de 6 euros al Punt de Di-
fusió Cultural i Turística (c/ 
Garcia Fossas, 2) o a la matei-
xa taquilla de Cal Granotes, 
una hora abans del recital, a 8 
euros. L’aforament és limitat a 
noranta persones.

Montserrat Roig. Rosa Cadafalch

TALLERS / LA VEU 

E l programa Diumenges 
en Família clou tempo-
rada aquest 29 de maig al 

Museu de la Pell, a les 12h, amb 
un taller de cistelleria a càrrec 
de Jaume Farrés, que explicarà 
els secrets del seu ofici mentre 
ensenya a fer una panera amb 
medul·la. L’edat recomanada és 
a partir de 6 anys, l’activitat és 
gratuïta i l’aforament limitat.
Alguns mil·lennis abans que 
aparegués la ceràmica, els pri-
mers contenidors fabricats per 
l’home, a la prehistòria, van ser 
de plantes fibroses com el mar-
galló, la palma o el vímet. Amb 
l’artesania d’entreteixir bran-
ques o fulles es poden fer tota 
mena de cistells i coves, safates, 
paneres, baguls, cadires; també 
estores i cortines i fins i tot mo-
bles.
Jaume Farrés, diumenge, expli-
carà aquestes curiositats però 
també el fet que el seu besavi ja 
s’hi dedicava, a fer de cisteller, i 
que la seva família, a més, es va 
especialitzar a fer canyís amb 
canya de riu que moltes vega-
des havia collit ell mateix. Pela-
des i aplanades a cops, aquestes 
canyes servien per fer l’ànima 
d’un fals sostre entre les bigues, 
que després es recobria amb 

guix.
Actualment aquest sistema 
constructiu ha desaparegut i, 
en cistelleria, bona part dels 
productes tradicionals han estat 
substituïts per nous materials 
com els plàstics i les resines i 
n’ha minvat la fabricació au-
tòctona per les importacions 
del Nord d’Àfrica i d’Àsia. No 
obstant això, hi ha cert interès 
perquè aquí no desaparegui i 
perquè cada vegada més perso-
nes puguin gaudir amb la seva 
pràctica.
El programa Diumenges en Fa-
mília ha pres el relleu del Cul-
tura en Família per seguir pro-
posant a Igualada activitats ben 
variades per compartir, com ara 
hores del conte, cinema en ca-
talà, visites, tallers i sortides per 
gaudir al llarg dels diumenges 
de març, abril i maig. 

Diumenges en Família 
proposa un taller de ciste-
lleria amb Jaume Farrés

El proper 5 de juny es podrà 
veure al Teatre Municipal 
l’Ateneu “Ser-ho o no. Per 
acabar amb la qüestió jueva”, 
amb Josep Maria Flotats i Ar-
nau Puig.
Les entrades ja  es poden 
comprar al Punt de difusió 
cultural i turística d’Igualada 
(Sala Municipal d’Exposici-

ons c. Garcia Fossas, 2 -pl. de 
la Creu) de dimarts a dissabte 
de 19 a 21 h i el dissabte i diu-
menge d’11 a 14 i des d’1 hora 
abans a la taquilla del Passatge 
Vives. Les entrades tenen un 
preu de 20, 18 i 15 euros i des-
comptes per a diversos col·lec-
tius. També es poden comprar 
a www.ticketea.com

Ja es poden comprar les entrades per a 
“Ser-ho o no” amb Josep M. Flotats



40  |  CULTURA
LA VEU

Divendres, 27 de maig de 2016

MÓN CASTELLER / LA VEU 

E ls Moixiganguers 
d’Igualada tenen un 
repte per als propers 

mesos: conquerir els nou pi-
sos. És un objectiu ambiciós, 
a mig llarg termini i a l’abast 
de poques colles, però els 
progressos dels darrers temps 
donen confiança als morats 
per començar a plantejar-se 
el salt. Els Moixiganguers 
volen començar a fer els pri-
mers passos al costat de tots 
aquells que se sentin atrets 
pels castells i vulguin acom-
panyar-los,
i per això la intensa activitat 
de Fir Anoia que se celebrarà 
aquest cap de setmana a Igua-
lada és una bona oportunitat 
per conèixer aquest objectiu 
de ben a prop. L’assaig és un 
dels primers actes de la cam-
panya “Somiem de 9” amb la 
qual la colla vol fer partícip 
del repte a tothom, en el sí 
d’una temporada amb dates 
molt importants a l’agenda: 
la Festa Major d’Igualada o el 
Concurs de Castells de Tarra-
gona.
Aquest divendres, 27 de maig, 
i a partir de les 21.45 h, els 
Moixiganguers faran un as-
saig a la fresca a la Rambla de 
Sant Isidre d’Igualada on, a 
banda de preparar l’actuació 
d’aquest diumenge a Terras-
sa i assajar tots els castells de 
vuit, també faran proves de 
pinya i folre de castells de nou 
pisos. Tothom qui ho vulgui 
hi podrà tenir un lloc i po-
drà conèixer de primera mà 
el funcionament d’aquestes 

estructures i d’una colla cas-
tellera en general.

Diumenge, actuació a Ter-
rassa
La propera actuació dels Moi-
xiganguers d’Igualada serà 
aquest diumenge a Terrassa, 
en motiu de la Festa Major 
del barri de Ca n’Aurell; actu-
aran a les 12 h a la plaça del 
Progrés, al costat dels Caste-
llers de Terrassa i dels de Ba-
dalona (l’autobús de sortida 
és a les 10.15 h des de la plaça 
de la Bàscula i tothom qui ho 
vulgui pot acompanyar els 
morats). Diumenge passat la 
colla va descarregar el cinc de 
set, el quatre de set i el quatre 
de set amb agulla al Poble Sec 
de Badalona, en motiu de la 
diada de Can Bandarra. En 
la mateixa diada els castellers 
del Poble Sec van descarregar 
la torre de set i els Castellers 
de Sants la torre de vuit amb 
folre, el cinc de vuit i el pilar 
de sis.

Assaig obert dels 
Moixiganguers per 
preparar castells de nou

LECTURA / LA VEU 

E l Club del còmic de 
la Biblioteca Central 
d’Igualada es posarà en 

marxa a l’octubre i vol ser un 
espai de trobada per a tots els 
aficionats del còmic i per a les 
persones que vulguin desco-
brir aquest gènere literari que 
ocupa un lloc destacat a les bi-
blioteques. Daniel Rio serà el 
moderador d’aquest club, que 
es trobarà periòdicament els di-
mecres, a les 7 de la tarda. Les 
inscripcions ja són obertes i les 
persones interessades es poden 
apuntar a la Biblioteca, perso-
nalment o enviant un correu 
electrònic. A més de comentar 
el còmic en concret de cada ses-
sió, les trobades del Club servi-
ran també per donar a conèixer 
les novetats del sector i convidar 
persones relacionades amb el  
món del còmic, com ara dibui-
xants.
Per a aquest primer any, s’ha fet 
una tria de títols que intenta ser 
una mostra representativa de 
les diferents tendències del cò-
mic per a adults actual, per tal 
d’afavorir la tertúlia i el conei-
xement d’ autors i corrents di-
versos. Així, la primera trobada 
del Club, el dimecres 5 d’octu-

bre, servirà per explorar tot un 
clàssic del gènere: Maus, d’Art 
Spiegelman, que narra la his-
tòria real del pare de l’autor, un 
jueu polonès durant la II Guer-
ra Mundial. Miguelanxo Prado, 
Jiro Taniguchi, Camille Jourdy, 
Santiago Garcia, David Rubin i 
Paco Roca seran els altres autors 
protagonistes del primer Club 
del còmic de la Biblioteca.
Actualment la Biblioteca comp-
ta amb un fons de gairebé 1.400 
còmics per adults amb una àm-
plia varietat de temàtiques, des 
de les històries de superherois 
als volums d’humor i realistes. 
El còmic combina a la perfec-
ció el llenguatge visual amb la 
literatura escrita i suposa un 

La Biblioteca estrenarà el Club del còmic

vehicle excel·lent per enganxar 
els joves a la lectura. Al costat de 
les novel·les juvenils i els còmics 
els usuaris continuaran trobant, 
com sempre, una àmplia selec-
ció de pel·lícules i música de 
tots els estils, amb un apartat 
dedicat als músics locals.
La Biblioteca vol donar a conèi-
xer aquest nou club coincidint 
amb l’exposició «Vinyetes: his-
tòria del còmic en català», que 
aquests dies i fins al 18 de juny 
es pot veure al vestíbul de la Bi-
blioteca. La mostra, organitzada 
conjuntament amb el Consorci 
per a la Normalització Lin-
güística, fa un repàs tant a les 
obres produïdes per autors ca-
talans com a les traduccions.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Ahir dijous al vespre es va in-
augurar l’exposició “Tumore 
Lagunkoiak / Tumors Amiga-
bles” . Ceràmica de Txaro Ma-
rañón amb la iniciativa Art+-
Social+Tèxtil a Artèria, espai 
d’art i tallers.
Aquesta exposició està vincu-
lada al projecte ART+SOCI-

AL+TÈXTIL, una proposta 
conjunta entre professors d’art 
i educació de Barcelona i Jaén 
per posar en comú iniciatives 
artístiques entorn als temes de 
l’acció social i del treball tèxtil.
És un programa de divulgació 
i recerca d’art desenvolupat 
a la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona en col·laboració 
amb la Universitat de Jaén.

Nova exposició a Artèria

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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MÚSICA / J.F.F. 

E l passat diumenge dia 
22 l’Agrupació Coral 
La Llàntia va participar 

amb els seus cants a l’Aplec del 
Castell de Miralles i a la inau-
guració de les obres de millora 
de l’església de Santa Maria del 
Castell.
A les onze del matí els compo-
nents de La Llàntia van oferir 
un concert dins l’església, en 
fase de restauració, del Castell 
de Miralles. Va oferir un seguit 
de cançons que parlen del sen-
timent que tenim cadascun del 
lloc on hem nascut. La prime-
ra cançó va ser un homenatge 
a totes aquelles persones que 
fan possible que a l’estiu a les 
nostres contrades hi llueixin 
unes vinyes transformant el 
terreny en verdaders camps de 

verdor: Cant a la Vinya, amb 
lletra d’Àngel Guimerà i músi-
ca d’Enric Morera, i acabant el 
concert amb la Marxa Heroica 
de la Cançó d’Amor i Guerra. 
Van cantar havaneres, sardanes, 
poemes musicats, tot dirigit per 
Josep Bernadí, i el piano i or-
gue per Josep Xaubet. Hi van 
col·laborar amb guitarra, llaüt, 
bandúrria i pandereta els tam-
bé membres de la coral Joan 
Bernadí, Joan Sánchez, Jaume 
Jürschik i Paco Campillo.
Un cop acabat el concert, La 
Llàntia també va acompanyar 
amb els seus cants a la celebra-
ció de la missa solemne presi-
dida pel Bisbe de la Diòcesis 
de Sant Feliu Mn. Josep Lluís 
Aguilar, on es van inaugurar 
les obres de millora i es va fer la 
benedicció del nou altar de l’es-
glésia del Castell. 

La Llàntia a Santa Maria 
de Miralles

Ceràmiques de Mary 
Gumà a la Llacuna

El Centre de Cultura i Turis-
me de la Llacuna acull una ex-
posició de ceràmiques de l’ar-
tista llacunenca Mary Gumà. 
La inauguració de l’exposició 
serà demà dissabte 28 de maig 

a les 7 de la tarda dins els ac-
tes d’inauguració del Centre 
de Cultura. L’exposició estarà 
oberta els dissabtes i diumen-
ges d’11 a 2 del migdia i de 7 a 
9 del vespre.

EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat 20 de maig es va 
inaugurar a la sala d’ex-
posicions de la Bibliote-

ca Central d’Igualada l’expo-
sició que la Banda de Música 
d’Igualada ha organitzat en 
motiu del seu 75è aniversari. 
A l’acte hi van assistir l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
nombrosos regidors del con-
sistori igualadí i membres que 
han passat per l’entitat o que 
en formen part actualment, a 
més de familiars i amics, que 
no es van voler perdre un mo-
ment carregat de simbolisme. 
En aquest,  l’alcalde va fer en-
trega d’un penó commemora-
tiu pels 75 anys de la primera 

sortida oficial de la Banda, el 
qual es va penjar a l’estendard 
de la Banda, que també podeu 
veure exposat. L’acte va fina-
litzar amb la interpretació de 
l’himne igualadí de La Patera, 
sota la direcció de Concepció 
Ramió, i un brindis de germa-
nor entre tots els assistents.
L’exposició està oberta a tot 
el públic i es podrà visitar fins 
el proper 18 de juny en l’ho-
rari habitual de la biblioteca, 
situada a la plaça de Cal Font. 
Forma part dels diferents actes 
de celebració que l’associació 
igualadina està duent a terme 
durant tot l’any, els quals s’en-
cetaren amb un concert que 
reuní diverses generacions el 
passat mes de febrer al teatre 
de l’Ateneu Igualadí.
Consta d’un recull de dades 
i fotografies que ens apropen 
a la història de la Banda, les 
quals d’alguna manera volen 
homenatjar aquells músics, 
directors i compositors que 
ens van deixar un ric llegat a 
la nostra ciutat, amb himnes 
i marxes molt conegudes per 
tothom i que ens acompa-
nyen en les celebracions més 
especials de l’any. Tot i així, la 
tasca de recerca històrica i do-
cumentació encara continua, 

Ja es pot visitar l’exposició dels 75 anys 
de la Banda de Música d’Igualada

ja que l’exposició no només 
s’ha nodrit de fons escrites i 
de materials, sinó també de 
fonts orals i col·leccions per-
sonals dels mateixos músics i 
directors, persones que algun 
dia van ser i encara són l’àni-
ma de la Banda. És per això 
que una secció d’aquesta ex-
posició va dedicada a ells, qui 
la seva passió per transme-
tre la música han mantingut 
viva l’entitat fins a dia d’avui. 
A més s’han recuperat de 
l’oblit instruments originals 
de l’antiga Banda Municipal 
que avui s’exposen de forma 
inèdita. 
Des de la Banda de Músi-
ca 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 la informació necessà-
ria per realitzar l’exposició, i 
animen a tothom a visitar-la 
o posar-se en contacte amb 
ells si els poden facilitar més 
informació relacionada amb 
la Banda, a través del correu: 
carla.sabate.20@gmail.com o 
al telèfon 618.464.433 (Carla 
Sabaté).

Inauguració de l’exposició a la Biblioteca. / FOTOS: ORIOL SOLÀ PRAT

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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REDACCIÓ / LA VEU 

Dos nous primers premis ha 
obtingut aquestes darreres 
setmanes, el poeta iguala-
dí Lleonard del Rio, desprès 
d’aconseguir el dia 8 de maig 
el mestratge en Gai Saber, en 
els Jocs Florals del Baix Camp. 
El dissabte dia 14 de maig va 
guanyar amb «El cafè de l’Ori-
ent», el Premi d’Honor del 
XIVè. Certamen Nacional de 
Poesia Catalana, convocat pel 
Centre Cultural Sant Joan de 
Viladecans i el Capítol Nobi-
liaris dels Homes del Paratge 
del Principat de Catalunya. 
El dissabte 21 de maig fou 
guardonat amb el primer pre-
mi del XVè Concurs Literari 
de l’Associació de Donants de 

Sang de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, 
pel treball «Dos moments: 
Suite en do major i Rapsòdia 
en blue».

Lleonard del Rio, 
premiat a Viladecans 
i a Barcelona

HISTÒRIA / LA VEU 

E ls dijous del mes de 
juny, l’Adoberia Bella 
d’Igualada acollirà el 

cicle de conferències titulat 
Parlem d’arqueologia: el sub-
sòl al descobert, sobre el passat 
antic dels Prats de Rei. L’ob-
jectiu de la proposta és apro-
par a tothom la història i les 
darreres conclusions de les ex-
cavacions que han tingut lloc 
en aquest municipi de l’Alta 
Anoia, des dels anys setanta 
del segle passat fins al 2013. 
Totes les xerrades es faran a 
les 20h, són gratuïtes i tenen 
l’aforament limitat.
El dia 2 de juny, sota el títol 
Les excavacions de 1972-1975 
als Prats de Rei: arqueologia i 
emoció, tindrà lloc la prime-

ra de les quatre cites, relacio-
nades amb l’exposició Sigara 
Segarra. Cruïlla entre Ibèria i 
Hispània, que acull el veí Mu-
seu de la Pell. Anirà a càrrec de 
Jordi Segura i Ramon Costa, 
de l’Agrupació Cultural i Re-
creativa Sigarra i participants 
actius en els primers treballs 
arqueològics, que tan bons 
fruits van donar. Aquestes pri-
meres excavacions, organitza-
des per pradencs moguts pel 
coneixement científic, van po-
sar al descobert un passat sig-
nificatiu no tan sols per la vila 
sinó per la història del país.
La segona conferència, el 9 de 
juny, anirà a càrrec de Natàlia 
Salazar, de la Universitat de 
Lleida, directora del projecte 
científic “Origen i estructura-
ció del territori de Sigarra: de 

la prehistòria a l’època medi-
eval”, i comissària de l’expo-

Igualada acull el cicle de conferències “Parlem d’arqueologia: el 
subsòl al descobert”, sobre el passat antic dels Prats de Rei

sició. Sota el títol Arqueologia 
polièdrica a Sigarra: la recons-
trucció multidisciplinar de 
2.600 anys d’història, presen-
tarà les excepcionals novetats 
que han aportat les darreres 
descobertes arqueològiques 
als Prats de Rei, en tant que 
kilòmetre zero d’un projecte 
que vol impulsar i difondre el 
coneixement multidisciplinar 
del territori segarrenc.
El dijous, 16 de juny, serà el 
torn dels investigadors de 
l’equip Sigarra Anna Maria 
Perera, Víctor Sabaté i Anna 
Ten, amb la conferència Mots 
inscrits i mots escrits: l’arqueo-

logia de les escriptures antigues 
a Sigarra. L’estudi de noms i 
paraules inscrits en pedra o 
escrits en pergamí i paper ha 
revelat l’existència de nous 
personatges i fets de la història 
segarrenca fins ara inèdits des 
d’època ibèrica fins a l’edat 
mitjana.
Clouran el cicle, el dijous 30 
de juny, els investigadors Ge-
rard Costa, Marc Antoni Lla-
dó i Ana Martínez, també de 
l’equip Sigarra, que explicaran 
de quina manera l’aplicació 
de tecnologies de la infor-
mació i del coneixement en 
l’estudi científic dels vestigis 
arqueològics, permeten oferir, 
en el marc de l’exposició, les 
primeres reconstruccions vir-
tuals de l’enclavament al llarg 
de l’antiguitat i de les peces ar-
queològiques més rellevants. 
Ho faran dins la conferència 
titulada L’arqueologia, avui: 
tecnologia d’última generació 
per conèixer el passat remot 
dels Prats de Rei.
El cicle Parlem d’arqueolo-
gia: el subsòl al descobert, està 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada i el Museu de la 
Pell, amb la col·laboració de la 
Universitat de Lleida, l’Agru-
pació Cultural i Recreativa 
Sigarra i l’Igualada Leather 
Cluster Barcelona.

CINEMA / LA VEU 

Dilluns vinent al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu tindrà lloc la 
preestrena del film Mare Nos-
trum. Un concert. Un viatge, 
de Michelle Brun & Stefan 
Haupt.
Mare Nostrum és un diàleg 
intercultural en forma de do-
cumental de creació. Els es-
tudiants de la Scuola Vivante 
preparen un concert amb Jor-
di Savall i els seus 18 músics 
d’onze països diferents, els 
músics parlen sobre les seves 
vides, el seu país, el seu amor 
per la música i del seu instru-
ment.
L’acte es una iniciativa del 
Centre Internacional UNES-
CO per la Creativitat Audio-

visual, organitzat i patrocinat 
per l’Ajuntament d’Igualada , 
amb la col·laboració de l’Ate-
neu Igualadí i Vivante Pro-
ductions.

Dilluns, preestrena del film “Mare 
Nostrum”

La pel.lícula serà projectada 
en Versió original subtitulada 
en català. L’acte començarà a 
les 9 del vespre.

CULTURA / LA VEU 

Espardenyes i/o botes de 
muntanya en les seves diver-
ses modalitats són els únics 
vehicles autoritzats per cir-
cular per aquesta vall andor-
rana que ocupa el 10% del 
territori del Principat i un 
desnivell de 1800    metres. 
Perafita, sobre els Estanys de 
la Pera  ( 2756m).

No hi ha ni un pam d’asfalt. 
Ni cap presència humana 
mínimament estable. Pai-
satge, vegetació i tot el món 
animal hi és com fa segles. 
I les restes d’una farga de fa 
150 anys.
A tocar del brogit de boti-
gues i edificis, aquest espai 
natural que la Unesco ha 
volgut protegir resta intacte 
sota la nominació de “Pai-

satge Cultural” i la dedica-
ció de Susanna Simón, una 
enginyera que el vetlla amb 
coneixements i estimació.
El Centre Unesco d’Igualada 
va col·laborar en poder fer 
aquesta presentació.
Dilluns vinent a l’AUGA, 
Pol Junyent ens parlarà de 
la defensa d’Igualada durant  
la Guerra Cilvil Catalana 
(1463-1472).

M adriu, Perafita, Claror, a l’AUGA
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Murlliure”, de Brad Robson, 
o l’art a l’abast de tothom

E n la línia del mur lliure, amb 
una sèrie de pintures i dife-
rents aplicacions de fragmen-

tacions a mida, un fantàstic mural de 
grans dimensions ocupa tota la paret 
lateral d’una nau industrial, localit-
zada davant d’una rotonda de la car-
retera de Valls; un treball laboriós de 
dies que és a la vista de tothom des de 
mitjans de maig. 
Tot i una primera sensació d’aïlla-
ment, d’aquesta obra de l’australià 
Brad Robson de seguida se n’obté 
una inequívoca exploració de la psi-
cologia de cada espectador que en re-
sulta sorprès; sotmetent-lo de retruc 
a una tenaç reflexió sobre preguntes 
moltes vegades transcendentals.
Brad Robson, a propòsit de la seva 
reeixida trajectòria, manifesta sen-
tir-se prou satisfet d’haver aconseguit 
en escenaris tan vibrants i alhora tan estressants com 
els de les grans ciutats i potser més desolats com les 
seves perifèries treure cap enfora temes que rosse-
guen i commouen la psicologia de tots els individus. 
En aquest sentit, guiat pel traç límpid de la seva mà 
i pel seu instint creador, ell pinta i idea les seves rea-
litzacions des d’unes conviccions i   sentiments que 
tan aviat poden ser d’amor com d’odi envers tot el 
que succeeix al seu voltant, ja sigui per a fer-ne elogi 
o denúncia. La gran aposta seva és, doncs, il·lustrar 

MÚSICA / LA VEU 

E l panorama musical 
català té un nou ta-
lent que presenta amb 

molta força el seu primer tre-
ball discogràfic. Es tracta de 
l’igualadí Roger Argemí, un 
jove de 17 anys que estrena el 
disc Un Nou Sentit, composat 
i interpretat íntegrament per 
ell.
El treball inclou 10 cançons 
d’estil eminentment pop, 
amb un segell molt personal, 
juvenil, fresc i eclèctic, d’in-
fluències molt variades que 
van des de l’indie fins a l’R&B. 
Les cançons, que giren al vol-
tant de temes sentimentals, 
parlen d’aquells sentiments 
que moltes vegades només es 
poden explicar a través de la 
música.
El disc ha estat produ-
ït musicalment per Ramon 

Hernández de Margarett, i 
ha comptat amb la direcció i 
producció executiva de Car-
les Gómez dels Lexu’s a través 
del segell Crea Music.
Roger Argemí s’ha donat a 
conèixer al panorama musi-
cal a través de diferents co-
vers que ha penjat a YouTube.
La gran acollida d’aquestes 
versions fa que ara faci el salt 
al món de la música professi-
onal amb els seus propis te-
mes.
A més, el disc físic en CD 
s’edita en dos formats dife-
rents com a novetat diferen-
ciadora i original. Amb els 
mateixos continguts, el pú-
blic podrà escollir a la botiga 
si vol la versió blava o la ver-
mella.
Amb aquest disc, Roger Arge-
mí vol donar “un nou sentit” 
a la música pop en català.

El músic igualadí Roger 
Argemí presenta el seu 
treball “Un nou sentit”

LLIBRES / LA VEU 

L a Biblioteca Central 
d’Igualada, el Consor-
ci Sanitari de l’Anoia i 

Creu Roja Anoia  faran un acte 
de reconeixement públic a tots 
els voluntaris que fan possible 
el servei «La lectura + a prop». 
Serà el dijous 2 de juny a les 7 
de la tarda i vol ser una ma-
nera d’agrair-los públicament 
la feina que fan en pro els pa-
cients i acompanyants a traves 
de la lectura i l’entreteniment. 
A l’acte és previst que hi as-
sisteixin el regidor de Promo-
ció Cultural i Comerç, Pere 
Camps; el regidor d’Entorn 
Comunitari i Cooperació, 
Fermí Capdevila; el gerent del 
Consorci Sanitari Anoia, Fer-
ran Garcia  i el vicepresident 
de Creu Roja a l’Anoia; Josep 
Mª Riera i Roca, i serà conduït 
per la directora de la Bibliote-

ca Central d’Igualada, Montse 
Lobato Just.
«La lectura + a prop» és una 
iniciativa que pretén millo-
rar el benestar dels pacients i 
acompanyants tot alleugerint 
l’ambient medicalitzat de 
l’hospital i apropar la lectura a 
aquells col·lectius que, per les 
seves circumstàncies perso-
nals temporals, no poden anar 
a la Biblioteca. Concretament 
aquest servei s’ofereix a l’hos-
pital de dia mèdic, a la unitat 

materno-infantil i a l’àrea de 
convalescència de l’Hospital 
d’Igualada. La Biblioteca hi 
porta una selecció de revistes, 
contes i llibres que els volun-
taris de Creu Roja ofereixen 
cada dia entre els usuaris 
d’aquests àmbits.
Aquest servei, que es duu a 
terme des de fa quatre anys en 
conveni entre la Biblioteca, el 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia i la Creu Roja, té un doble 
objectiu, per una banda pro-
porcionar un major benestar 
dels pacients i, per l’altra, fa-
cilitar l’accés a la lectura i al 
plaer que proporciona a tots 
els ciutadans. Aquesta tasca és 
possible gràcies als voluntaris 
que hi aporta Creu Roja, els 
quals s’hi entreguen cada dia i 
per aquest motiu ara es vol re-
conèixer públicament la seva 
aportació en un acte obert a 
tothom.

Reconeixement a la feina dels 
voluntaris del servei Lectura + a prop 
de l’Hospital

Amb aquesta iniciati-
va es pretén millorar 
el benestar dels pa-

cients i acompanyants, 
apropant la lectura a 
aquells que no poden 
anar a la Biblioteca

per a crear nous mons i noves maneres de mirar-los 
i interpretar-los; així les seves obres solen tenir un 
punt de partida: les impressions. Tot seguit, a mesura 
que va desenvolupant el treball va abandonant-se en 
un impressionant joc de contrastos, llums, ombres, 
formes i colors. El resultat és una creació sense lí-
mits per a regalar a tothom l’art mural a gran escala; 
aquell que informa i dóna significat a la seva obra, 
una concloent narrativa que reflecteix el seu estat 
d’ànim.

I, és la seva trajectòria en el camp de 
la il·lustració, del disseny gràfic i de 
l’art mural, on tots els seus treballs 
–cartró, fusta o llenç, tinta, pintu-
ra o fotografia- incorporats als per-
fils dels paisatges urbans se sumen 
a guanyar vida pròpia gràcies a uns 
colors cridaners, a severs ombrejats i 
a un traç precís per a expressar riques 
profunditats i perfectes perspectives. 
Aquesta tasca lliure i creativa, una 
autentica narració que es gesta pels 
carrers i places de les ciutats, o bé per 
les perifèries urbanes i barris indus-
trials, tan bon punt com és comparti-
da amb la gent fa que aquesta alhora 
que la contempla es faci preguntes i, 
després, respongui o senti, o sinó tan 
sols recordi.
Val a dir que, l’Associació Rebobi-
nArt, en complicitat amb entitats o 

particulars, des del recentment creat marc de ges-
tió d’espais urbans dirigit a aquells muralistes amb 
voluntat d’expressar-se mitjançant el seu art a la 
via pública, no ha cessat de reivindicar la manca de 
murs per a donar abast a potencials talents. En con-
seqüència, és per a aquesta fita que el mural ha tro-
bat un oportú emplaçament; i, més enllà de regene-
rar i donar vida a la zona i el seu entorn paisatgístic, 
realment impacta i involucra a totes les persones que 
el descobreixen. 



Col·legials ben mudats

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

A ntigament, i fins no fa pas 
massa anys, les escoles de Sant 
Agustí (Escolapis) no tenien 

adoptada l’educació mixta, o sia que 
sols hi anaven nens a les aules de “Can 
Colapi”.
Queda palès en aquest grup d’alumnes 
d’aquell col·legi, que feren la seva pri-
mera comunió, el 12 de maig de 1912.
Noti’s la característica dels vestits que 
portaven els nens neocombregants. 
Lluïen les millors gales, pròpies de 
l’època, per celebrar l’anomenat el dia 

més feliç de la vida.
Així, participaven en les processons 
del Corpus Christi, que tenien lloc a 
les parròquies de Santa Maria, Sole-
dat i al convent de frares caputxins, el 
dijous, el diumenge i el divendres se-
güent, si mal no recordem.
Alguns d’ells hi participaven amb uns 
penons eucarístics, llogats, que porta-
ven entre tres nens, que es tornaven en 
portar l’ensenya i agafar els dos cor-
dons laterals. Altres portaven un ciri, 
o un ram de flors.  

Restaurant El Caprici C/ Sant Roc 21, 08700 Igualada · telf - 931844701 · reserves@elcaprici.com
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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

Dels anys 70 a les darreres dècades del XX

Accés al Refugi antiaeri des dels serveis públics

Dels anys 70 a les darreres dècades del XX

Interior del Refugi antiaeri al subsòl de la plaça
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DIVENDRES 27

BARRUFAJOCS
Igualada 
Saps que pot ampliar el teu vocabulari 
gràcies al joc de cartes Dixit? Vine a ju-
gar-hi a la Biblioteca.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

FESTA DE LA MÚSICA
Masquefa 
VII Festa de la Música. Actuacions diver-
ses.
Divendres a 2/4 de la tarda a l’antiga 
fàbrica Rogelio Rojo.

DISSABTE 28

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 
Conte en anglès, interactiu i didàctic. 
Treball sobre el llibre “The Coloured 
Monster” d’Anna Llenas.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

TEATRE I TALLERS
Igualada 
“Escenes amb tracte”. Petits tallers on 
persones grans ensenyaran i faran parti-
cipar del seu ofici a petits i no tan petits.
Dissabte al Museu de la Pell.

POESIA
Igualada 
Cicle DePellSensible. “Des de l’ànima” 
lectura de fragments de Montserrat 
Roig. Amb Rofa Cadafalch, veu i Josep 
Pazos, piano.
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia 
Cal Granotes.

DISSABTES INFANTILS

Igualada 
En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
cooperativa us convida a l’activitat Con-
tacontes sobre les emocions.
Dissabte a les 12 del migdia a Firanoia (p. 
Verdaguer, 88).

DIUMENGE 29

DIUMENGES EN FAMÍLIA
Igualada 
“Taller de cistelleria” a càrrec de Jaume 
Farrés, cisteller de tota la vida que explica-
rà els secrets del seu ofici.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

MÚSICA
Igualada 
Playback. Espectacle del grup de playback 
Llum i Color de l’Associació de la Gent 
gran d’Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TALLER
Igualada 
En el marc de tallers i espectacles, Abacus 
cooperativa us convida a l’activitat Taller: 
“Descobreix la teva creativitat amb Playco-
lor”.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a Firano-
ia (p. Verdaguer, 88).

DANSA
Igualada 
Trobada country. Un bon pla de diumen-
ge tarda pels amants de la música i el ball 
country.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’auditori 
de l’Ateneu.

MÚSICA
Calaf 

Concert del Quartet Mèlt, guanyadors de 
la 3a edició de l‘Oh Happy Day. Interpre-
taran totes les obres que van presentar al 
programa.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
Folch i Torras del Casal.

CINEMA FAMILIAR
Vilanova del Camí 
Sessió de cinema familiar amb la projecció 
de la pel.lícula “Campanilla y la leyenda de 
la bestia”.
Diumenge a les 12 del migdia a Can Pa-
passeit.

DILLUNS 30

CONFERÈNCIA
Igualada 
Conferència a càrrec de Pol Junyent Mo-
lins. “La defensa de la vila d’Igualada du-
rant la Guerra civil catalana 1462-1472”.
Organitza AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CINEMA DOCUMENTAL
Igualada 
Mare Nostrum. Un concert, un viatge 
(V.O.S.C.) Un film de Michelle Brun & 
Stefan Haupt. Mare Nostrum és un diàleg 
intercultural en forma de documental de 
creació. .
Dilluns a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 31

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 
Club de lectura per a persones que domi-
nin la llengua anglesa. Lectura i comen-
tari sobre “Of Mice and Men” de John 

Steinbeck.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIMECRES 1

TALLER DE POESIA
Vilanova del Camí 
Parlaran de dos autors diferents. L’objec-
tiu és fer un recorregut per la poesia cata-
lana. És llegirà un poema, es situarà en un 
context històric.
Dimecres a 2/4de 8 del vespre a la Bibli-
oteca.

DIJOUS 2

XERRADA
Igualada 
Espai Parlem i fem. ‘El nostre equilibri 
intern’. A càrrec de: Imma Vila, terapeuta 
i mestra de Reiki.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
Igualada 
 “Les excavacions de 1972-1975 als Prats 
de Rei: arqueologia i emoció” a càrrec de 
Jordi Segura i i Ramon Costa, de l’Agru-
pació Cultural i Recreativa Sigarra.
Dijous a les 8 del vespre a l’Adoberia Be-
lla.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera 
Presentació del llibre “100 episodis clau 
de la història de Catalunya” del doctor en 
història Agustí Alcoberro. L’acte serà pre-
sentat per Ramon Mora
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
de Piera.

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.

PORTRAITS IN BLACK
Jöel Ventura
Exposició de fotografies del fotò-
graf barceloní.
Del 21 de maig al 26 de juny a la 
sala d’exposicions Ramon Godó de 
l’Agrupació Fotografica.

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.

TUMORE LAGUNKO-
IAK / TUMORS AMIGA-

BLES
Txaro Marañon
Aquesta exposició està vinculada al 
projecte ART+SOCIAL+TÈXTIL, 
una proposta conjunta entre profes-
sors d´art i educació de Barcelona i 
Jaén per posar en comú iniciatives 
artístiques entorn als temes de l´ac-
ció social i del treball tèxtil.
Del 26 de maig al 20 de juny a Artè-
ria, espai d’art i tallers.

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 partir del 8 de maig a Inquiet.

POSITIU O NEGATIU
Clara Rossy
Premi d’Arts Visuals IgualART 2015. 
Dualismes de la realitat vital: 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 bruixes
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.

CAVALL FORT: TAN DI-
VERTIT COM UN JOC
L’exposició ens permet descobrir 
les curiositat i anècdotes d’aquesta 
publicació.
 Del 23 de maig i fins el 9 de juny a 
la Biblioteca Mont-Àgora.

EXPOSICIONS
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Les arrels de la família
Es pot veure a Montbui  •  El olivo

RAMON ROBERT / 

L es pel·lícules realitzades per Ici-
ar Bollain sempre tenen quel-
com d’interessant i de positiu. 

Després de Hola ¿estás sola?, Flores de 
otro mundo, Mataharis, Te doy mis ojos 
i También la lluvia, Bollain ens presen-
ta el seu sisè llargmetratge, El olivo. El 
guió és de primera, escrit per Paul La-
verty, guionista habitual de Ken Loach. 
En aquesta ocasió, Bollain ofereix una 
reflexió sobre les arrels de la família, 
la transmissió intergeneracional i el 
xoc entre els béns materials i els sen-
timentals, tot plegat explicat a través 

del personatge d’Alma (Ana Castillo). 
Aquesta té 20 anys i adora al seu avi, 
un home que porta mitja vida sense 
parlar. Quan l’ancià es nega també a 
menjar, la noia decideix recuperar l’ar-
bre mil·lenari que la família va vendre 
contra la seva voluntat. Però per a això, 
necessita comptar amb l’ajuda del seu 
oncle, una víctima de la crisi, del seu 
amic Rafa i de tot el poble. El proble-
ma és saber en quin lloc d’Europa està 
l’olivera.

    Qualificada per alguns com faula im-
probable i innocent, el cert és que El 
Olivo presenta una impecable pro-
gressió dramàtica i unes interpretaci-

Comèdies franceses
A Montbui i a Tous  •  Los recuerdos i 
Primavera en Normandia

RAMON ROBERT / 

E ls cinemes anoiencs (a Santa 
Margarida de Montbui i Sant 
Martí de Tous) projecten aquest 

cap de setmana dues pel·lícules france-
ses, ambdues molt ben acollides per la 
taquilla del seu país d’origen. A Mont-
bui es podrà veure Los recuerdos, basa-
da en una novel.la de David Foenkinos 
concentrada en les incidències vitals 
del jove Romain (Mathieu Spinosi), 
del seu pare (Michael Blanc) i de l’àvia 
paterna del noi, que un bon dia deci-
deix fugir de la residència de vells on 

Pacte de silenci
El racó del Cineclub  •  Spotlight

RICARD FUSTÉ / 

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

ducció nord-americana de 2015 Spot-
light, dirigida per Tom McCarthy.
El film continua la tradició genèrica 
del thriller periodístic, que té un dels 
seus millors exponents a Todos los 
hombres del presidente (Alan J. Pakula, 
1976) i narra, en aquest cas, la història 
de la investigació duta a terme entre 
el 2001 i el 2002 per uns reporters del 
Boston Globe sobre casos de pederàs-
tia en el si de l’Església Catòlica. El tre-
ball d’aquest equip de professionals va 
merèixer el premi Pulitzer i va destapar 
un escàndol que havia adquirit dimen-
sions inimaginables gràcies al pacte de 
silenci de les institucions religioses 
però també de la comunitat irlandesa 
de Boston. No és casual –i el film de 
McCarthy ho destaca hàbilment-, que 
el treball d’investigació comencés amb 
l’arribada d’un redactor en cap foras-

viu. Sense pretensions, es tracta d’una 
agradable pel·lícula sobre les debilitats, 
virtuts i contradiccions de les perso-
nes.

     A Tous s’hi projectarà Primavera en 
Normandia, pel·lícula basada en la 
novel·la gràfica de Posy Simmonds i 
lleugerament inspirada en el personat-
ge de Madame Bovary. La protagonis-
ta del relat és Gemma Tate (excel·lent 
Gemma Arterton), una anglesa que, 
arribada a una petita localitat de Nor-
mandia, començarà a dubtar entre els 
seus desitjos i obligacions com a espo-
sa. Irònica, sensual i sentimental, el to 
de la pel·lícula és de comèdia amable.

ter i, a més, jueu.
L’estrena d’aquest film ha coincidit 
amb un seguit d’escàndols molt si-
milars al nostre país, la qual cosa fa 
augmentar el seu interès. En qualsevol 
cas, és una producció cinematogràfica 
excel·lent, guanyadora de l’Òscar a mi-
llor pel·lícula en la darrera edició dels 
premis, un film sobri, concís, apassi-
onant, molt ben interpretat per una 
colla d’actors i actrius magnífics, entre 
ells Michael Keaton (Batman, Bird-
man), Mark Ruffalo (Zodiac, Foxcatc-
her), Rachel McAdams (Midnight in 
Paris, True Detective), Liev Schreiber(-
Movie 43, Ray Donovan), John Slattery 
(MadMen) i Stanley Tucci (TheLovely 
Bones, Los juegos del hambre).

ons prou contundents i captivadores. 
Agradarà més o menys, però cal te-

nir-la en compte dins la collita de cine-
ma espanyol dels darrers mesos.

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 OLIVO 
Espanya. Dramàtica. D´ Icíar Bollaín. Amb Anna Castillo, 
Javier Gutiérrez, Pep Ambrós, Manuel Cucala.
Alma té 20 anys i adora al seu avi, un home que porta anys 
sense parlar. Quan l’ancià es nega també a menjar, la noia 
decideix recuperar l’arbre mil·lenari que la família va ven-
dre contra la seva voluntat. Però per a això, necessita comp-
tar amb l’ajuda del seu oncle, una víctima de la crisi, del seu 
amic Rafa i de tot el poble. El problema és saber en quin lloc 
d’Europa està l’olivera. 

PRIMAVERA EN NORMANDIA
França. Comèdia dramàtica. D´ Anne Fontaine. Amb  
Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng.
Adaptació de la novel·la gràfica de Posy Simmonds que ex-
plica la història de Gemma Tate, una jove casada que co-
mençarà a dubtar entre els seus desitjos i obligacions com a 
esposa. Tot això passa en una petita localitat de Normandia..

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.

SPOTLIGHT
Estats Units. Dramàtica. De Thomas McCarthy. Amb Mark 
Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber.
A l´any 2002, un equip de reporters d’investigació del periòdic 
The Boston Globe va destapar els escàndols de pederàstia co-
mesos durant dècades per capellans de Massachussets. La pu-
blicació d’aquests fets, que l’arxidiòcesi de Boston va intentar 
ocultar, va sacsejar a l’Església Catòlica

ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO
Estats Units. Fantasia. De James Bobin. Amb Mia Wa-
sikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hat-
haway, Sacha Baron Cohen, Michael Sheen, Alan Rickman, 
Stephen Fry. 
Alícia torna al País de les Meravelles per salvar el Barreter Boig. 
Seqüela de la pel.lícula de Tim Burton, basada en els llibres de 
Lewis Carroll. 

LOS RECUERDOS
França. Comèdia dramàtica. De Jean-Paul Rouve. Amb 
Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi, Chantal 
Lauby 

Romain té 23 anys. Vol ser escriptor, encara que de moment 
és vigilant nocturn en un hotel. El seu pare té 62 anys, està 
jubilat i passa de tot. Romain comparteix apartament amb 
un noi de 24 anys, amb un únic objectiu en la vida: seduir a 
totes les dones. La seva àvia, de 85 anys, fuig de la residència.

Cinema a l’Anoia
Igualada

Ateneu Igualadí- Cineclub
Divendres: 22:00
SPOTLIGHT

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
Dv: 18:30/20:45
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg: 16:15/18:30/20:45

SALA PETITA

EL OLIVO
Dv: 21:00
Ds: 16:30/21:00
Dg: 18:45

LOS RECUERDOS
Dv i Ds: 18:45
Dg.: 16:30/21:00

Sta Margarida de Montbui

1/ ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO 
(TP) 
Dv Dll a Dj.: 17:50/20:10/22:30
Ds.: 15:30/17:50/20:10/22:30
Dg.: 11:40/ 15:30/17:50/20:10/22:30

2/X-MEN 3D (TP)
Ds: 16:00
Dg: 11:30/16:00
2/X-MEN (TP)
Dv a Dj: 19:00/22:00

3/ANGRY BIRDS 3D (TP)
Ds: 22:00
Dg.: 12:00/22:00
3/ANGRY BIRDS (TP)
Dv. Dll a Dj: 17:30/19:40
Ds. i Dg: 16:05/18:00
3/CAPITAN AMERICA (12A)
Dv. Dll a Dj: 22:05
Ds. i Dg: 20:00
3/KIKI (12A)
Ds i Dg: 22:50

4/ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO (3D) 
Dv a Dj: 18:35
Dg.: 12:00/18:35
4/ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO (TP)
Dv a Dj: 21:00
Ds i Dg: 16:15/21:00

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/ CAPITAN AMERICA (TP)
Dg: 11:30
5/ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO (TP)
Dv. Dll a Dj: 19:20/21:40
Ds. i Dg: 17:00/19:20/21:40
Dg:. 11:30/17:00/19:00

6/X-MEN (còpia)  (12A)
Dv. Dll a Dj: 17:30/20:30
Ds.: 17:25/20:30
Dg: 11:50/17:25/20:30

7/TINI (12A) 
Ds.: 16:55
7/LA BRUJA (12A) 
Dv Dll a Dj: 18:00
7/ANGRY BIRDS (copia) (TP) 
Ds: 18:55
Dg.: 11:50/16:55/18:55
7/ESPIAS DESDE EL CIELO (TP) 
Dv Dll a Dj: 20:00
Ds. i Dg: 20:55
7/KIKI (TP) 
Dv Dll a Dj: 22:15

8/ EL LIBRO DE LA SELVA (TP)
Dv Dll a Dj: 17:40
Ds: 15:30/17:40
Dg: 11:50/15:30/17:40 
8/ LA BRUJA (16A)
Dv a Dj: 20:15/22:15

ALTAMIRA (Apta)
Diumenge: 18:00

PRIMAVERA EN NORMANDIA 
(7 anys)
Diumenge: 19:40
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Montàgora Cinemes



Maig/Juny
27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer.

28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús Paredes 
29: Just; Pere Sans; Feliu de Nicòsia; Ramon Escrivà.
30: Ferran (1198-1252), rei castellano-lleonès; Emília  

31: Peronella; Pasqual. 
1: Justí; Ignasi; Flor. 

2: Marcel·lí; Pere; Germà, Paulí, Just i Sici; Eugeni I, papa 

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
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Ramon Morros Suau

Els teus estimats:  esposa, Pepita Figueras Lacueva; fills, Ángel i Laura, Toni i 
Anna, Santi i Elisabet; néts, Carla i Eric, Pol, Berta i Sira; germana, Roser   i  família 
tota, volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué 
lloc ahir dijous dia 26 de maig a l'església de la Soledat.

Ha mort cristianament  el dimecres dia 25 de maig de 2016 a l'edat de 85 anys

Igualada, maig de 2016

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia,  S.L.

Maria Teresa Fàbregas Muns
Morí cristianament el passat dimecres dia 25 de maig.

Els teus fills: Montserrat i Luc; néts, Sebastien i Maya; besnéts, Manon, Laure, 
Ambre i demés familiars, ho fem saber a llurs amics i coneguts.

L’acte de comiat tindrà lloc avui a les 11 del matí a l’oratori de Funerària Anoia. 

Igualada, maig de 2016

En record de:

Funerària Anoia,  S.L. Igualada, maig de 2016

Miguel Castillo Villarrubia
1r. aniversari de:

Falleció cristianamente el día 23 de mayo de 2015 
a la edad de 87 años.

Tu esposa, hijos y nietos siempre te recordarán.

SOLIDARITAT / LA VEU 

El passat dia 1  de maig  
tots els amics de Mans 
Unides vam partici-

par en la representació de la 
“Passió Solidària”  d’Esparre-
guera.
Des d’Igualada ens vam des-
plaçar 72 persones i des del 
Bisbat de Vic 67 més.   Perquè 
la Passió era solidària? doncs 
perquè una part del taquillat-
ge (entrades) es va destinar  
a Mans Unides. La comissió 
de la Passió d’Esparregue-
ra juntament amb la nostra 
entitat Mans Unides van fer 
una col·laboració solidària, 
per tant tothom que assistia 
a la representació i venia en 

nom de Mans Unides parti-
cipava en aquesta aportació 
per l’entitat. La convocatòria 
tant d’Igualada com des del 
Bisbat va ser un èxit, ja que 
va servir per trobar-nos socis 
i amics de l’entitat per com-
partir un espectacle solidari 

juntament amb un dinar de 
germanor. Per tant volem do-
nar les més sinceres gràcies  a 
tots els que veu participar en 
aquesta activitat  tant solida-
ria  i us volem encoratjar  a 
seguir sent portaveus de la 
nostra entitat.
Mans Unides és una ONG 
que treballa amb projectes del 
Tercer Món, des del Bisbat de 
Vic se’ns n’encarreguen di-
versos projectes i aquests any 
des d’Igualada tenim la tasca 
de finançar un projecte de 
millora en la educació en el 
mitjà rural a la província  de 
Katant a la República Domi-
nicana del Congo. Entre tots 
ho farem possible.
Gràcies per la vostra solidaritat.

Agraïment de Mans Unides

“No oprimeixis l’immigrant: 
vosaltres coneixeu prou bé com 
és la vida dels immigrants, per-
què també en vau ser al país 
d’Egipte” (Ex.23, 9). Fragments 
com aquest, i molts d’altres, 
ens volen il·luminar, des de la 
Paraula de Déu, el nostre camí 
d’atansament als germans i ger-
manes immigrats que vénen al 
nostre país.
La seva vinguda suposa un rep-
te per a molts; per als cristians 
és una interpel·lació a la qual 
volem donar resposta. Déu va 
crear tota la terra per a tota la 
humanitat. Déu és el Déu de 
tothom, i en Crist s’han destruït 
totes les barreres i fronteres.
El qui viu a l’escolta d’aquest 
Déu eixampla el seu cor i prac-

tica l’hospitalitat, reconeix les 
necessitats dels immigrants i 
procura aplanar-li el camí d’in-
tegració en la nostra societat. 
No sols podem aplanar-los el 
camí, ajudant-los econòmica-
ment, sinó proporcionant-los 
el que els faci falta per a la seva 
completa integració.
A la llarga, els immigrants pas-
sen de ser receptors d’hospitali-
tat i d’integració a transmissors 
de valors propis i diferents que 
ens enriqueixen en la diversitat. 
És aquí on hem de trobar la joia 
d’evangelitzar, de sortir a l’en-
contre dels germans i germanes 
concrets, i fer reflectir en ells 
el rostre de Crist, que traspua 
la joia de la Pasqua, de la Pen-
tecosta.

Festa de Corpus: l’acolli-
ment sense exclusions
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Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8h a 10h  informació, opinió i entreteniment

I el cap de setmana, segueix Els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

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

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres  a les 13h. També de 
dilluns a divendres a les 20h.

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

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

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

De dilluns a divendres, de 21h a 22h, la Ràdio de la ciutat feta per la gent 
de la ciutat dilluns 24, dimarts Més enllà de Nashville, dimecres 
El Subterrani, dijous Espai 8 i divendres Planeta Igualada 

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

per als més petits El Conte, de dilluns a dijous a les 21h 

la solidaritat pren paraula amb Igualada Soliàdria, diumenges a les 10h

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

Retard Partie On Air (div. 23h a 24h). 



              

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

PILAR PRAT
 Col. 18704 
Psicòlolga

Màster en Psicologia Clinica 
i en Psicopatologia Legal i Forense

pilarpratjorba@gmail.com 
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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 27: CASAS V
Soledat, 119

Dia 28: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 29: ESTEVE/
FÀTIMA
Dia 30: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 31: LA CREU

P. de la Creu, 7
Dia 1: MR SINGLA

Pujadas, 47
Dia 2: JUVÉ

Av. Montserrat, 27

PATROCINAT PER:

SENTIR

P
ercepcions i emo-
cions són dues co-
ses diferents. Les 
percepcions són el 

que captem de l’exterior. 
Paraules, gests, situacions... 
Emocions són com ens im-
pacten. Aquell estat men-
tal que sorgeix de manera 
reactiva i espontània, da-
vant  els estímuls externs i 
que indueix els sentiments. 
S’activen quan l’organisme 
detecta algun perill, amena-
ça i desequilibri. Preparen a 
l’organisme per donar-hi 
resposta. Per exemple, la 
por provoca un augment 
del batec cardíac que fa que 
arribi més sang als músculs.

Per això és important en-
tendre les emocions. Saber 
escoltar i entendre el què 
ens arriba. La comprensió 
d’aquest entorn no es ges-
tiona només pel intel·lecte, 
sinó que es connecta amb el 
què vivim i hem viscut. Al 
ser una reacció automàtica 
cal saber entrenar els nos-
tres mecanismes de respos-
ta.

La millor manera és antici-
par-los amb la reflexió i el 
diàleg. Mitjançant ambigüi-
tats i indefinicions s’arriba a 
la claredat i a la precisió. El 
què ens arriba del exterior 
és sempre un reflex del que 
portem dins nostre. En més 
o menys mesura tenim to-
tes les reaccions pel  que ens 
pugui arribar. Encara que 
siguin automatismes, po-
dem graduar i comprendre 
tot el què ens succeeix. Tots 
els instruments tenen la ma-
teixa carrega, tant de millora 
com de destrucció. 
Només depèn de com els 
utilitzem. 
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Dr. Àngel Asensi i Blanch
Metge oftalmòleg. 

Col. 13.216

QUÈ ÉS?

L’ambliopia es caracteritza per 
una visió pobra o escassa d’un ull 
que per altra banda, és fisiològi-
cament normal. Es considera que 
afecta aproximadament un 4% de 
la població. 
Generalment l’afectació és uni-
lateral i es produeix com a con-
seqüència de falta d’estimulació 
visual adequada durant el període 
crític de desenvolupament visual. 
És rar, però és possible que l’am-
bliopia afecti els 2 ulls si s’ha so-
fert un període llarg de privació 
visual, com en les cataractes con-
gènites bilaterals. 

CAUSES

-Estrabisme En aquesta malaltia 
l’ull desviat perd la capacitat vi-
sual, el cervell “desconnecta” l’ull 
que no està recte per evitar la visió 
doble i per tant es torna gandul o ja 
no desenvolupa la visió, depenent 
del moment d’inici de l’estrabis-
me. 
-Privació de la visió, com el cas de 
cataracta congènita, d’opacitat de 
la còrnia o de ptosi (caiguda de la 
parpella superior). Si el trastorn no 
es corregeix de forma molt precoç, 
la pèrdua visual és permanent.
 -Ametropies. Això passa quan hi 
ha un defecte de refracció (mio-
pia, hipermetropia, astigmatisme) 
gran o molt desigual en un dels 
dos ulls. Pot passar desapercebut 
durant temps perquè un ull hi veu 
bé i si no es descobreix a temps el 
resultat visual de l’ull afectat pot 
ser irreversible. 

TRACTAMENT

El tractament es basa en tres pilars 
fonamentals: determinar la causa 
del problema el més aviat possible, 
corregir-la amb els mitjans neces-
saris i realitzar l’oclusió de l’ull 
que té bona visió per estimular les 
vies neuronals de l’ull afectat. 

ULLERES: 
s’ha de corregir el defecte refrac-
tiu el més aviat possible, i més si 
hi ha una gran diferència de gradu-
ació entre els dos ulls.

Una menció especial mereix l’es-
trabisme, ja que si hi ha un defecte 
de refracció associat i no actuem 
ràpidament, recuperar aquesta vi-
sió requerirà més temps i serà més 
complex. 

OCLUSIÓ:
ja sigui amb parxes o altres siste-
mes, al tapar total o parcialment 
la visió de l’ull director o sa, l’ull 
ambliop s’estimula i va recuperant 
la visió perduda. 

CIRURGIA:
En cas d’estrabisme la cirurgia 
serveix per posar els ull rectes, 
però no com a tractament de l’ull 
gandul. La cirurgia es practica 
quan cal eliminar causes d’ambli-
opia que no siguin l’estrabisme.
TERÀPIES VISUALS:
 a realitzar per un optometrista.

TERÀPIES VISUALS: 
 a realitzar per un optometrista.

CONSIDERACIONS 
GENERALS

La visió es desenvolupa en els 
primers mesos i anys de vida, i si 
hi ha un defecte que impedeix la 
normal evolució de la visió i no es 
tracta, la pèrdua visual pot ser per-
manent. 
Quan als 6 mesos s’observi un de-
fecte visual en un nen, s’hauria de 
consultar de seguida l’oftalmòleg. 
Si no s’observa cap defecte apa-
rent o si hi ha antecedents famili-
ars, entre l’any de vida i els dos 
anys s’hauria de fer la primera vi-
sita. 

CONCLUSIONS:
el diagnòstic primerenc és primor-
dial i ha de ser realitzat per l’espe-
cialista en entrenament visual en 
un centre on hi hagi treball conjunt 
d’oftalmòleg i optometrista. En la 
detecció i tractament han de col-
laborar els pares i els mestres. El 
tractament no ha de ser abandonat 
abans dels 10 anys pel risc de re-
caigudes. 

Ambliopia 
(ull gandul)

La Torre, 5 - 1r-4a 
08700 Igualada 

93 804 29 00
www.centreoftalmologicasensi.cat

• DR. ASENSI
C E N T R E  O F T A L M O L Ò G I C

DR. ASESNSI

Estrabisme acomodatiu tractat amb ulleres
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“Servim aigua de font”

Tenim 48 i 40 anys respectivament. Som la cinquena generació de la 
família propietària d’Aigües Artés i la sisena podríem dir que ja està 
pujant i, si volen, també s’incorporaran a l’empresa. El nostre pare, 

en Salvador Enrich Murt, va iniciar el canvi de convertir els abonats 
en clients i a tractar-los sempre com es mereix un bon client. Les 

oficines d’Aigües Artés estan obertes a tothom

Aigües Artés té 115 anys i sempre ha estat propietat 
de la família Enrich?

Marc: De fet el fundador de l’empresa va ser el nos-
tre rebesavi Antoni Artés i Puig que només va tenir 

filles i el cognom Artés es va perdre en favor del cognom Enrich, 
però l’empresa ha estat sempre de la mateixa família.

Us heu traslladat a Montbui. Per què?

Salvador: Ens hem traslladat a Montbui per a estar més aprop 
dels nostres clients, que són a Montbui, Jorba i Orpí. A Igualada 
només hi subministrem aigua en alta. Som una empresa familiar 
i volem estar en contacte directe amb els nostres clients.

I els brolladors, on els teniu?. 

Marc: Els principals els tenim a Can Bou. Són pous de tres-
cents vint metres de fondària que formen part del l’aqüífer Car-
me-Capellades. Des dels pous bombegem l’aigua fins al dipòsit 
regulador a la muntanya de Collbàs des d’on passa al centre dis-
tribuïdor de Montbui i cap a la Mallola, els Saió i Jorba.

Quan hi ha sequera a l’aqüífer què passa? 

Salvador: Tenim uns pous molt bons i molt profunds i això, a 
banda de bona qualitat de l’aigua, fa que ens afecti menys la se-
quera. A banda disposem d’embassaments a Montbui.

Treure l’aigua de tanta profunditat vol dir que és més bona?

Salvador: Vol dir principalment que és aigua més segura. Al sor-
gir de tanta profunditat és més difícil que tingui contaminació. 

Teniu envergadura empresarial suficient per disposar de labo-
ratoris i equips tècnics punters?

Marc: A Catalunya hi ha moltes empreses de subministrament 
d’aigües de mida més petita que la nostra. Estem perfectament 
dotats de tecnologia. Tenim coneixement en temps real de la 
pressió de les canonades, de la qualitat de l’aigua o de la més 
mínima incidència. Tenim laboratoris però també fem que ens 
controlin laboratoris externs. Tractem tota l’aigua amb les tec-
nologies més punteres.

Amb més de cents anys d’existència, com teniu les canonades? 

Salvador: Totes noves. Sempre hem fet les renovacions de ca-
nonades amb els millors materials possible. Nomes així es pot 
reduir el nombre de reparacions i abaratir la gestió. Vam ser els 
primers de l’Estat en posar canonades de pvc ecològic. Només 
treballem amb proveïdors de primera línia. Preferim gastar una 
mica més que subrogar i no conèixer les nostres canonades. 

Quines qualitats té la vostra aigua?

Marc: És aigua de font. La millor que hi ha. 

No heu pensat mai de vendre l’aigua embotellada? 

Salvador: Quin sentit té consumir aigua embotellada en plàstic? 
Penso que no és ni ecològic ni sostenible.

Costa molt el tractament de l’aigua potable? 

Marc: Si l’aigua està bé, l’únic que cal fer-hi és clorar-la perquè 
no es contamini entre el brollador i el consumidor. El més im-

portant és saber en tot moment què està passant a l’interior de 
la canonada. El que fem és preocupar-nos que l’aigua arribi al 
consumidor amb la millor qualitat possible.

Qui fixa el preu de l’aigua? 

Salvador: Les companyies sol·licitem a l’ajuntament el preu en 
funció dels costos que tenim. Si aquest l’aprova passa per la co-
missió de preus de Catalunya. L’aigua és un bé comú i nosaltres 
facturem el preu de portar-la fins al consumidor final.

Mai us heu volgut fusionar amb altres empreses més grans. 

Marc: No ho hem volgut fer perquè ens agrada molt la nostra 
feina. Companyies centenàries n’hi ha moltes, però que sempre 
hagin estat de la mateixa família n’hi ha poques. Per a nosaltres 
és un orgull i una responsabilitat mantenir aquest amor al tre-
ball ben fet.

Treballar junts els dos germans és complicat?

Salvador: No. Cadascun de nosaltres té la seva funció a l’empresa 
i si convé un arbitratge, tenim al pare que és el president de la 
companyia que podria arbitrar. Entre germans es treballa molt 
bé.

Què s’hi troben els clients a les noves oficines de Montbui?

Marc: Ens hi troben a nosaltres directament. Persones disposa-
des a trobar solucions i a donar-los bon tracte.. 

Jaume Singla, @jaumesingla

 Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin 95CV
 PVP: 20.989€ - Oferta 15.200€

  Audi A1 1.6 TDI Ambition 105CV
 PVP: 24.249€ - Oferta 17.140€

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

Audi A3 Sportback 1.6 TDI clean diesel Attracted 110CV
PVP: 27.796€ - Oferta: 19.200€

 Audi A4 2.0 TDI Sport Edition 150CV
 PVP: 45.598€ - Oferta: 31.800€

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

km0

km0 km0

km0

Ara fa poc més d’un any, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena va presentar a “bombo i plateret” una flamant “Oficina de 
Captació Industrial” única pels set municipis que en formen part. Se’ns va dir que aquesta oficina volia acabar amb els “parti-
cularismes locals” i se’ns presentava una curiosa fórmula de repartir-se els beneficis fiscals entre tots els ajuntaments per la 
instal·lació de les empreses en qualsevol dels polígons, per així evitar-se les habituals enveges, empentes i coces entre alcaldes. 
A partir d’aquí, es va contractar un conegut gerent per portar l’oficina, de la qual, en poc més d’un any, se n’ha sabut ben poca 
cosa. Per exemple, la fugida cames-ajudeu-me del gerent, fa unes setmanes, fartadet dels de sempre i del de sempre. Vaja, que 
l’oficina ens ha costat molts calés a tots, per acabar on estàvem: en particularismes, enveges, empentes i coces.
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