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L’Hospital d’Igualada compleix aquesta setmana 10 anys de la seva inauguració, el març de 2007.    Pàgines 10-12

Sis milions d’euros per millorar 
la tecnologia de l’Hospital

La Volta a 
Catalunya 
va arribar 
ahir a 
Igualada

Coincidint amb el 10è aniversari, s’inicia un 
pla de renovació, amb un nou TAC aquest any

La meitat dels usuaris que arriben a Urgències 
podrien ser tractats a l’Atenció Primària

líders a l’Anoia
CANVI D’HORA!

 Dissabte, 
a les 2h seran les 3h

La Generalitat,  
guardó Pau 
Casals a 
Jordi Savall
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Esc Font del Roure
@fontdelroure 

 Ampliem el nostre projecte “pessics d’art.” L’art, 
un llenguatge que té l’avantatge de connectar 

amb les emocions.

L’EDITORIAL

10 anys d’Hospital
L ’Hospital d’Igualada ha fet 10 anys. És 

hora, doncs, de fer balanç just i clar del què 
ha representat per a la ciutat i la comarca 
aquesta instal·lació, essent amples de mires 

i no deixant-nos arrossegar per fets concrets. Certa-
ment, aquest centre sanitari ha representat un gras 
pas endavant per a l’atenció hospitalària d’aquest 
territori, quelcom que 
era necessari no només 
econòmicament, per la 
dualitat de centres i ser-
veis existents, sinó per a 
la millora de les instal·la-
cions i, per extensió, dels 
professionals que hi tre-
ballen. 
A La Veu estem acostu-
mats a llegir moltes car-
tes de pacients o familiars 
que agraeixen l’atenció, 
el tracte humà i la dedicació que el personal de 
l’Hospital ha tingut amb els seus casos particulars. 
Segur que també hi ajuda la comoditat que genera 
una instal·lació lluminosa, moderna i adaptada. Els 
que, malauradament, han hagut de passar-hi un dies 
i poden comparar-ho amb altres centres sanitaris 
del país confirmen aquesta sensació amb una àmplia 

majoria. Hem d’estar, doncs, satisfets. 
No podem, tampoc, oblidar-nos dels episodis que 
no han acabat bé, en algunes ocasions, per una erra-
da humana o tecnològica. Hi ha un cas encara recent 
que tenim tots en el record. Situacions com aques-
tes necessiten obligadament d’atenció suficient per 
a millorar protocols d’actuació i poder evitar que es 

repeteixin. Però seria 
injust, a l’hora de po-
sar nota a aquests deu 
anys de nou Hospital, 
tenir en compte no-
més aquestes desgra-
ciades situacions.
Aplaudim la decisió 
d’invertir sis milions 
d’euros en la renova-
ció de l’equipament 
tecnològic del centre, 
en els propers tres 

anys, també les aliances amb hospitals de referència 
de Barcelona per a poder dotar-nos d’especialistes 
en patologies que són avui molt corrents, i les passes 
endegades per a que tingui el nomenament d’Hospi-
tal Universitari, perquè esdevindrà una font de co-
neixement i investigació de la que tots hi sortirem 
guanyant. Aquest és el camí. 

És hora de fer balanç just i clar 
del que ha representat aquesta 

instal·lació, essent amples 
de mires i no deixant-nos 

arrossegar per fets concrets. 

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013
DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN

EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616
Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451   Fax 93 8054171   Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat

TEXT LEGAL
Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 

mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 24 de març de 2017

Meritxell*ll #DUI
@Meritxellxll  

Portar 2 hores esperant, de rellotge, a urgències 
x cosir un trau i que la ferida ja es tanqui sola...  

#EstàPassant

Cultura Igualada
@culturaigualada  

 
Enhorabona Moixiganguers d’Igualada pel nou 

espai de les Cotxeres. Inauguració del local 
amb els castellers de Vilafranca.

Alba Vergés Bosch
@albaverges

  
Judicis polítics per incapacitat de l’Estat 

#9Nsomtots. Homs condemnat a un any i un 
mes d’inhabilitació pel 9-N

Abril Montmany
@AbrilMontmany

 

La sociedad nos está volviendo intolerantes a 
los problemas y a las adversidades. Abb

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat  

Iceta (PSC-PSOE) portarà el pressupost al Tri-
bunal Constitucional si inclou el referèndum

Natàlia Mas Guix
 @nataliamasguix  

Elmar Brok, diputat europeu, sobre una Escòcia 
independent: “les negociacions per quedar-se 

dins la UE serien fàcils”.

FineArt Igualada
@fineartigualada  

I així acabem una altra edició. Mil gràcies a tots 
els que n’heu format part i a tots els que heu 

vingut a gaudir-ne! 2018, venim!

CAMPUS IGUALADA
@campusigualada 

Ja estem al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. 
Estarem aquí fins diumenge. Us hi esperem!

#latevaveu

Daniel Gonzàlez||*||
@dglezcal 

El bus transfòbic, immobilitzat, multat i repatriat. Que 
se’l quedin que aquí ja els hem dit que no hi fan res!!

Francisco Pérez de los Cobos, presi-
dent del TC, va fer un discurs d’aco-
miadament del càrrec davant, mem-
bres del govern, senadors i diputats, 
dient que “els problemes que planteja 
el debat independentista català no 
poden ser resolts per aquest tribunal, 
que té com a funció vetllar per l’ob-
servança estricta de la Constitució. 
Són, els poders públics i molt espe-
cialment els poders territorials que 
conformen l’Estat autonòmic els que 
estan cridats a resoldre’ls mitjançant 
el diàleg i la cooperació”. Per afegir 
“la tensió no s’ha aturat i la crida al 
diàleg polític que ja ha fet el Tribunal 
Constitucional segueix sent vàlida i 
s’ha convertit en una necessitat inex-
cusable i urgent. El diàleg polític en 
democràcia no pot ni ha de ser una 
realitat episòdica o conjuntural.”

Carles Puigdemont, president  de 
la Generalitat, en l’acte a celebrat 
a Madrid per l’entrega del premi 
Blanquerna a Vicente del Bosque, 
exseleccionador espanyol de futbol, 
i a la institució ‘Nova Economia Fò-
rum’, va dir “Aquest és un premi més 
necessari que mai perquè, tal com 
estan les coses, és del tot imprescin-
dible treballar per una millor entesa 
i diàleg entre Catalunya i Espanya.” 
Per afegir “Necessitem que hi hagi 
més persones tolerants i respectuo-
ses que accepten la diferència com a 
valor positiu i que fan de la paraula el 
millor remei per solucionar els pro-
blemes de la gent.”

Íñigo Méndez de Vigo, ministre 
d’Educació, Cultura i Esport, present 
en l’acte ca respondre  que “l’oferta 
del Govern de l’estat no té data de 
caducitat.”

Irene Montero, diputada a les 
Corts de ‘Podemos’ va demanar la 
paraula invocant l’article 71.3 per 
ofenses al seu grup per dir “el ma-
tonisme del grup parlamentari del 
PP també mereix una reflexió per 
aquesta Cambra.”

Rafael Hernando, portaveu popular, 
va respondre, dirigint-se a la bancada 
de ‘Podem’ que “si hi ha hagut mato-
nisme no ha sigut del meu grup sinó 
d’un altre.” Entre tant les multes mi-
lionàries acumulades per l’incompli-
ment de la sentència comunitària so-
bre els estibadors no para de créixer.

El diari ‘La Razón’  destaca que “els 
blindats de l’Exèrcit espanyol torna-
ran a Catalunya, d’on havien desa-
paregut el 2002, ara fa 15 anys. Els 
primers a arribar a la base de Sant 
Climent a Girona seran 40 vehicles de 
combat Pizarro. En una segona fase 
d’aquesta reorganització de l’Exèrcit 
de Terra que va començar el 2015 
arribaran mig centenar d’erugues cui-
rassades”.

Iñigo Urkullu, lehendakari basc, ha 
assegurat que el seu Gabinet “ha es-
tat directament informat» dels mo-
viments al voltant del desarmament 
d’ETA” i va oferir la seva col·laboració 
reclamant “altura de mires als execu-
tius de Rajoy i de François Hollande 
perquè s’impliquin en un desarma-
ment que exigeix que sigui unilateral, 
irreversible, complet i legal.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



S ’ha dit que la segona Restauració Bor-
bònica que s’inicia el 1975 obeeix en 
última instància a dues legalitats i a 
dos personatges. D’una banda, la Ley 

de Sucesión a la Jefatura del Estado, de Fran-
cisco Franco; de l’altra, els Decrets de Nova 
Planta de Felip V, el primer Borbó. Aquests 
són els seus pecats originals.
La Ley de Sucesión, aprovada per les Corts 
franquistes el 1947, definia l’Estat espanyol 
com un regne, confirmava el caràcter vitalici 
de Franco com a “caudillo de España y gene-
ralísimo de los ejércitos” i li conferia l’atribu-
ció de nomenar el seu successor, que ho seria 
a títol de rei. El futur monarca havia de ser 
“varón y español, haber cumplido la edad de 
treinta años, profesar la religión católica, po-
seer las cualidades necesarias para el desem-
peño de su alta misión, y jurar las leyes fun-
damentales, así como lealtad a los principios 
que informan el Movimiento Nacional”. La 
llei va ser ratificada en referèndum, amb els 
resultats habituals aleshores: una participació 
del 88,6 % i un vot favorable superior al 95 %.
Però el nomenament del príncep Joan Carles 
com a rei va haver d’esperar encara el juliol de 
1969. Aleshores, Franco va triar-lo tot valo-
rant que havia “dado pruebas fehacientes de 
su acendrado patriotismo y de su total identi-
ficación con los Principios del Movimiento y 

Leyes Fundamentales del Reino”. No cal dir 
que el jove príncep va ratificar en el seu jura-
ment la seva lleialtat al dictador i la fidelitat 
a l’entramat legal que aquest havia edificat. 
Altre tant va fer el 22 de novembre de 1975, 
en ser nomenat monarca per les Corts fran-
quistes.
Així les coses, el referèndum dit de Refor-
ma Política, orquestrat per l’últim secretari 
general del Movimiento Nacional, Adolfo 
Suárez, el desembre de 1976 obeïa a la vo-
luntat de legitimar la nova Monarquia per 
una via espúria. És a dir, que Suárez i els fa-
langistes que van atiar la dita Transició eren 
ben conscients que la Monarquia no hauria 
superat un referèndum plantejat en termes 
de dicotomia amb l’altra opció política pos-
sible, la República.
La monarquia iniciada el 1975 és, doncs, una 
continuïtat del règim feixista de Francisco 
Franco en termes legals. Però obeeix també 
a una altra legitimitat, de caràcter dinàstic: 
l’encetada amb Felip V, el primer Borbó. Com 
és sabut, la proclamació del nét de Lluís XIV 
de França com a rei de la Monarquia His-
pànica va iniciar una guerra de dimensions 
internacionals, que a casa nostra es va saldar 
amb l’abolició de les Constitucions i la im-
posició d’un nou règim de caràcter absolut. 
Amb les Noves Plantes es va trencar el pac-
te inicial que havia constituït la Monarquia 
Hispànica entre dos socis iguals, les Corones 
de Castella i d’Aragó, dos segles enrere. Però 
tampoc no es va crear un Estat espanyol, 
perquè es va sotmetre els regnes d’aquesta 
corona a unes condicions legals i fiscals molt 

més dures, pròpies de països vençuts. A tall 
d’exemple, a Catalunya, la pressió fiscal di-
recta es va multiplicar per vuit: era l’inici de 
l’anomenat espoli fiscal.  La nova realitat, que 
en gran part encara patim, va ser segellada al 
primer decret de Nova Planta, el de València 
i Aragó, de 1707: el monarca s’hi arrogava 
“el dominio absoluto” dels regnes mitjançant 
“el justo derecho de la conquista que de ellos 
han hecho últimamente mis Armas”.
El 1975, i el 1979, molts catalans van creure 
encara que era possible que el Regne d’Espa-
nya esdevingués una democràcia respectuo-
sa amb les llibertats i amb la sobirania del 
nostre poble. Ara ja no ho veiem així. Les 
coses que comencen malament acostumen a 
acabar malament.  
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CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Advocats

La
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a
AGUSTÍ ALCOBERRO, Professor d’Història 
Moderna a la Universitat de Barcelona

Els pecats originals 
de la monarquia

#L’enquesta de la setmana

Creus que l’aeròdrom d’Igualada-Òdena 
pot ser útil per l’Anoia?

 Sí 44%  No 56%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Les coses que comencen malament 
–en continuïtat d’una dictadura 

feixista- acostumen a 
acabar malament

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensaci—  i la instalálaci— et surt gratis!

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.laci—
i manteniment

de calderes
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HOSPITAL D’IGUALADA

L’Hospital d’Igualada celebra 10 anys. Han estat anys durs, de reta-
llades però també anys de tirar endavant, intentant fer la feina ben 
feta i sobretot amb el gran tracte humà vers els pacients.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

#JoEscolaPÚBLICA
Pep Ricart i Montse Vilarrubias

Aviat començarà la preinscripció per a 
l proper curs escolar i amb la davallada 
de la natalitat i la por de perdre línies, 
moltes escoles concertades han intensi-
ficat el seu màrqueting publicitari.
Tinc la sensació que l’escola pública 
està poc visualitzada i poc reconegu-
da, tot i que penso que hauria de ser un 
tresor que hauríem de cuidar al màxim 
perquè representa un element clau per 
la cohesió social i una garantia d’equitat 
per a tots els nens i nenes.
Tots volem el millor per als nostres fills, 
sobretot la millor formació. Parlem 
amb por del pas a l’institut, de llocs amb 
millor o pitjor reputació, ens amoïnem 
per si hi haurà molts alumnes de perfil 
socioeconòmic diferent del nostre i de 
com això podria repercutir en el nivell 
de la classe, en el seu aprenentatge i en 
les seves companyies.
Som pares de tres fills, i tots han estu-
diat sempre a l’escola pública. Infantil 
i primària a l’escola Maria Borés de la 
Pobla de Claramunt, una escola que, a 
part de molts altres mèrits, té l’honor 
de ser de les poques de l’estat espanyol 
de portar nom de dona (menys del 3% 
d’escoles ho poden dir!). Van fer l’ESO 
a l’Institut de Vallbona d’Anoia i el Bat-

xillerat al Molí de la Vila de Capellades.
Avui, voldria parlar especialment de 
l’Institut de Vallbona, perquè aquest 
serà el nostre últim any en un centre 
que hem vist néixer i créixer.
Tot i les dificultats inicials, sempre hi 
hem trobat una direcció compromesa i 
preocupada per assolir l’èxit de tots els 
alumnes, amb ganes d’assumir reptes, 
oberta a la participació de les famílies, 
amb voluntat de millora contínua, I 
amb una capacitat de treball i un rigor 
poc comuns.
Un equip docent format en gran part 
per mestres enamorats de la vida i de 
la seva feina, gent dinàmica, que han 
acompanyat els nostres fills a créixer 
com a persones més enllà dels resultats 
en mates, història o llengües.
Els nostres fills han continuat amb els 
seus amics de primària, n’han fet de 
nous, han conegut realitats personals 
diferents, han après a relacionar-se amb 
tothom, amb allò que tots tenim de bo 
i amb les dificultats que tots a vegades 
arrosseguem.
A l’institut els nostres fills s’han sentit 
part d’un centre relativament petit, on 
tothom és conegut i reconegut, els han 
motivat per innovar, reflexionar, treba-
llar i divertir-se en projectes, jornades, 
sortides, intercanvis i activitats que amb 
la participació de tots, els permetessin 

obrir-se a l’art, a la natura, a l’esport, a 
la cultura, a la ciència, a les noves tec-
nologies... els més grans s’han fet res-
ponsables dels més petits, han après a 
solucionar els conflictes a través de la 
mediació.
Evidentment en aquests 9 anys també 
hi ha hagut dificultats: professors amb 
mancances o poc motivats, retallades, 
infraestructures deficients... no existeix 
un centre ideal en tot per tothom!
Però malgrat tot, cal posar en valor l’es-
cola pública; des de la nostra experièn-
cia, els nois surten ben preparats acadè-
micament, a més de preparats per viure 
en la societat del futur, en contextos de 
diversitat i complexitat més grans per-
què ja han viscut una gran riquesa.
No tinguem por, confiem en nosaltres 
com a mares i pares, en els nostres fills 
i filles i en els professionals de l’escola 
pública. 

PATRULLES DE CON-
TROL
Santiago Salvador Gomà

Si un avantpassat meu hagués partici-
pat en les patrulles de control ho calla-
ria per vergonya. Dir que ho feien en 
defensa de la llibertat i la democràcia, 
voldria dir que respectaven les idees 
dels altres; va ser així? Home mai una 
democràcia es defensa amb genocidis i 
els republicans d’esquerra en varen fer 
tres, un de sanguinari amb l’assassinat 
de més de 8.350 catalans, un altre d’ar-
tístic amb la destrucció de milers i mi-
lers de tones d’imatges, retaules i altres 
objectes de culte molts d’ells amb força 
segles d’antiguitat i l’altre genocidi amb 
la destrucció d’alguns centenars d’ar-
xius  parroquials com el meu poble amb 
alguns metres de documents de fins a 

vuit segles d’antiguitat.
Una república no és millor ni pitjor pel 
sol fet de ser-ho, el que fa un país lliure 
és la democràcia i si fem una petita llis-
ta de certs països amb república trobem 
des de l’Alemanya de Hitler, la Unió So-
viètica que era el mirall dels més radi-
cals d’esquerra sobre tot CNT i FAI, la 
Xina de Mao, Cuba, Corea del Nord i 
un munt etcèteres.
Sempre m’atreu el tema de la Guerra 
Civil, de fet em considero fruit d’ella de-
gut als tristos esdeveniments de casa del 
meu pare i perquè en quedés constància 
de com va anar al meu poble, ja fa més 
de vint anys vaig fer unes entrevistes o 
enregistraments a unes seixanta perso-
nes. Per cert, on  mai ningú ha parlat bé 
de les patrulles de control i sí del terror 
que els tenien.
No és que hagi llegit massa llibres però 
la biografia Companys. La veritat no 
necessita màrtirs. Val la pena fer-ho i 
que també em va sorprendre la crítica 
de l’ex Molt Honorable Jordi Pujol so-
bre aquesta biografia doncs va dir que 
encara no era el moment d’explicar la 
veritat sobre el president Companys.
En una butlleta de loteria de l’últim 
Nadal em va atreure la imatge d’un sa-
cerdot on deia “martirdeconesa”. A in-
ternet veureu com les gastaven aquestes 
patrulles de control i alguns comitès lo-
cals que li tallaren la llengua, els genitals 
i li tragueren els ulls. Podria explicar al-
guns altres fets de la comarca. Bé, per 
acabar busqueu a internet el resum que 
hi ha del llibre, Guerra civil: La represión 
en la retaguardia de Cataluya, on hi ha 
les sofisticades tècniques de les sales de 
tortura conegudes com txeques. Tot 
això era democràcia i llibertat?.  
Quan penso en els martiritzadors reso 
per ells, perquè Déu sigui benèvol ja 
que bona part d’ells ja varen tenir en 
vida el seu càstic. Amén.
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V ivim en un país on 
hi ha molts intel·li-
gents que dissimu-
len i molts estúpids 

que no solament no dissimulen 
la seva estupidesa, sinó que se’n 
vanten tot presumint de saberuts. 

La caiguda progressiva d’una premsa seriosa i 
compromesa fa aflorar els pitjors defectes d’una 
societat tendent a la insolidaritat, a les veritats 
absolutes i a tenir sempre la raó a base de men-
tir i/o tergiversar la veritat. 
A les darreres eleccions nord-americanes -i el 
que passa als Estats Units sempre arriba a Eu-
ropa- s’ha encunyat un nou concepte: la post-
veritat. Es tracta de disfressar les mentides que 
en aquest cas es varen utilitzar en la campanya 
electoral de Donald Trump i que només eren 
recollides per la premsa més dura i reaccionà-
ria, però que en ser acusacions molt dures en 
la majoria de casos, el gruix de la població -els 
estúpids que no dissimulen- se’ls creia i va votar 
en conseqüència.

A l’Estat Espanyol ja fa anys que els feixistes, 
els reaccionaris, no dubten ni per un segons a 
utilitzar les mentides -i com més bèsties, mi-
llor- per desqualificar l’adversari. Així hem vist 
que sense cap mena de mania s’han publicat 
notícies falses sobre l’alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias o sobre el president Artur Mas. S’ha 
detingut un regidor de Vic per la denúncia d’un 
neofeixista o s’han agredit diputats catalans en 
un acte institucional a la llibreria Blanquerna 
de Madrid. 
La premsa més reaccionària no dubta en titllar 
de feixistes als partidaris d’un referèndum d’au-
todeterminació i atien als grups violents a sortir 
al carrer agressivament en contra de Catalunya 
“en defensa de la Constitución Española, mejor 
unidos”. Després converteixen els deu o dotze 
mil manifestants en “la democràcia” mentre els 
dos milions que des del 2010 ens hem manifes-
tat tantes vegades “són una minoria de golpis-
tas”.
Els que diuen defensar la Constitución Españo-
la són els que amb les seves actuacions l’estant 
violant en el mateix acte “de defensa”. 
Els mateixos que després del 9-N deien que 
la consulta no tenia cap repercussió, ara l’han 
utilitzat per a inhabilitat a Mas, Ortega, Rigau 
i Homs..... i ara tenen el punt de mira cap a la 
Mesa del Parlament de Catalunya.
Hem de tornar a la premsa seriosa per no dei-
xar-nos influenciar pels que conreen la mentida 
disfressada de post veritat. 

A l’Estat Espanyol ja fa anys que 
els feixistes, els reaccionaris, no 

dubten ni per un segons a utilitzar 
les mentides per a desqualificar 

l’adversari. La premsa més 
reaccionàriano dubta en titllar 
de feixistes als partidaris d’un 

referèndum

DANIEL MACIÀ
@Macia_daniel

La postveritat L’ús del cotxe
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

S ’ha decidit penalitzar, fins 
i tot criminalitzar, els que 
tenen o tenim cotxes vells i 
que possiblement el poder 

econòmic no permet adquirir-n’he 
un de nou cada cinc anys ja que a 
molts els hi cal el vehicle per des-

plaçar-se els llocs de treball. Aquesta proposta de pe-
nalitzar els cotxes, i dic cotxes per que només afecta 
a aquest vehicle i no camions i furgonetes velles, és el 
més fàcil i ràpid per l’administració i que l’hi compor-
tarà menys problemes a l’hora de reduir la contami-
nació. Per contra, l’administració no vol entrar a llui-
tar, de veritat, contra l’ús no sostenible dels vehicles.
Hi ha un seguit de mesures com és fomentar la reduc-
ció i l’ús racional dels vehicles dins les nostres ciutats. 
Un exemple el podem trobar un matí, migdia o tarda 
davant les escoles, i en els festius en els llocs d’esbarjo 
on hi ha molta gent que és desplaça en vehicle i que 
perfectament ho podrien fer a peu, amb bicicleta, etc. 
Aquí som els usuaris els que hem de conscienciar-nos 
del canvi amb un ús més racional i sostenible del ve-
hicle.
L’administració també haurà de començar a plan-
tejar-se un canvi molt important amb el transport 
públic, habilitant línies als polígons industrials, adap-
tant-los a les necessitats. Tam-
bé una millora del transport 
públic, tant  dins les nostres 
ciutats com entre elles, amb 
uns horaris més adaptats a 
les necessitats i no cal dir que 
econòmicament haurien de 
ser molt més viables. No cal 
dir-vos que aquesta actuació 
segurament comportaria molts 
“problemes” a l’administració a 
l’hora de dur-la a terme.
Caldria actuar també sobre el 
transport de mercaderies amb 
l’eliminació de molts cami-
ons i furgonetes de les nostres 
carreteres i que, evidentment, 

reduirien d’una forma considerable la contaminació. 
Fomentar el transport  d’aquestes mercaderies amb 
ferrocarril però per això caldria tenir una xarxa fer-
roviària adequada a les necessitats. Aquesta actuació 
segurament comportaria molts “problemes” a l’admi-
nistració.
Els horaris de treball amb l’implementació de la jor-
nada laboral intensiva i que evitaria molts desplaça-
ments. Treballar de 08:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 
representa un total de quatre desplaçaments. Si s’im-
plementés la jornada intensiva de 07:00 a 15:00 és re-
duiria l’ús del vehicle i la contaminació. Aquí caldria 
un acord entre treballadors, empreses i administraci-
ons.
Les competicions amb cotxes i motos són també un 
focus de contaminació força important, el transport 
amb avió, la compra de productes de proximitat, etc..., 
són molts els punts on és pot treballar per evitar la 
contaminació, no només a les nostres ciutats, si no 
arreu, ja que l’ús dels combustibles fòssils són un 
dels responsables del Canvi Climàtic i no només 
penalitzar els que tenen o tenim cotxes vells. Si cal 
una regulació important de l’ús dels vehicles, però 
cal fer-ho a tots els nivells i agafant, tal com és diu, 
“El toro per les banyes”. 



El títol d’aquest arti-
cle és el mateix que el 
d’un SMS que molts 
vàrem rebre el dia 10 

de Novembre del 2014. El text 
del missatge era: “Gràcies, sou 
fantàstics, sense vosaltres no 
hagués estat possible. Heu fet 

història i un model de civisme exemplar”. La 
remitent d’aquest missatge era Joana Ortega; 
llavors vici-presidenta del govern de la Genera-
litat de Catalunya, i avui jutjada i condemnada 
juntament amb la exconsellera Irene Rigau i l’ex-
president Artur Mas, per haver desobeït el Tri-
bunal Constitucional i mantenir-se darrere de 
l’organització del 9-N fins al dia de la votació.. 
També està a l’espera d’escoltar el veredicte del 
seu judici, l’exconseller de la Presidència, Fran-
cesc Homs. La seva condemna estarà probable-
ment en línia amb la dels altres polítics catalans. 
Aquestes sentències condemnatòries no han 
sorprès a ningú. El judicis han sigut només una 

mascarada per cobrir les aparences. La decisió 
de declarar-los culpables ja estava presa des del 
moment en què el TSJC va acceptar a tràmit la 
querella interposada pels partits unionistes. En 
un principi, Ortega, Mas i Rigau han estat ab-
sols de prevaricar perquè “no es creu que trans-
gredissin de manera flagrant la llei” No obstant 
això, La Fiscalia Superior de Catalunya no es 
conforma amb la inhabilitació d’entre dos anys i 
un any i mig per a Artur Mas, Joana Ortega i Ire-
ne Rigau. El ministeri públic ha anunciat que re-
correrà la sentència del 9-N feta pública dilluns 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) i que reclamarà al Tribunal Suprem que 
condemni també l’expresident de la Generalitat 
i les exconselleres per un delicte de prevarica-
ció. El fiscal busca així aconseguir a Madrid una 
sentència més dura contra Mas, Ortega i Rigau. 
Aquesta reclamació no és sinó una prova palesa 
de que Tant el TC com el TSJC no són ni de molt 
lluny òrgans independents. Actuen sota les or-
dres i desigs  del govern del PP.
L’eufòria i alegria desmesurada mostrada pels 
portaveus del PPC i C’s davant de la condem-
na, va fer-los enlairar la bandera de la victòria. 
Una bandera però que oneja a mitja asta, perquè 
aquest entusiasme no és sinó un caramel amarg 
a les seves boques. Saben amb certesa que això 
no aturarà el camí cap a la celebració del refe-
rèndum. De penosa qualifico la també celebra-
ció del PSC. Un partit que cada dia va perdent 
la seva identitat pròpia, que ha esdevingut una 
marioneta del PSOE. Quina confiança es pot te-
nir amb una persona que un dia pregona a plens 

EDUARD CREUS
@educrevi
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pulmons el suport al llavors líder del partit, 
Pedro Sánchez i al cap de quatre dies es ven 
per no res a la presidenta de la Comunitat An-
dalusa, Susana Díaz, artífex de la caiguda se 
Sánchez? La decadència del PSC és imparable. 
Veient com actua Àngel Ros, el seu president,  
el qual es nega a retirar dels carrers de Llei-
da els darrers vestigis de la simbologia fran-
quista, i ha declarat el català llengua no pri-
oritària a la Paeria, peatges que ha de pagar a 
resultes del seu pacte amb Ciutadans? Aquest 
senyor que ara també exigeix a la Presidenta 
del Parlament, Carme Forcadell que acati la 
imputació del TSJC per desobediència y pre-
varicació, demostra tenir molt mala memòria 
i un total desconeixement del que la paraula 
gratitud significa. Quan l’any 2015 els assis-
tents a l’assemblea general ordinària de l’ANC 
el van escridassar, xiular, titllant-lo de botifler, 
va ser precisament Carme Forcadell, aleshores 
presidenta d’aquesta entitat qui va demanar 

al públic que desistissin de la seva actitud i 
guardessin respecte envers el batlle de Lleida. 
Deplorable és també la postura de  Catalunya 
Sí que es Pot.  Aquests autoanomenats descen-
dents del PSUC amb maridatges ecològics i 
sense cap mena d’horitzó definit, han trobat 
en la contradicció i amb la ambigüitat el pal de 
paller de la seva agònica supervivència. Quan 
el govern de la Generalitat diu A, ells diuen B. 
Quan se’ls accepta el B, llavors cerquen un C;  
tant se val si té sentit o no, la qüestió es anar 
canviant de ball per seguir mantenint unes te-
ories en què ni ells mateixos creuen.
La actitud cega amb pudor de naftalina que 
desprèn el govern de Rajoy,  fa que cada ve-
gada veiem més a prop les probabilitats que 
s’apliquin els articles 144 i 155 de la Consti-
tució Espanyola. Què passarà si això arriba a 
succeir? Com reaccionaran la resta de les na-
cions europees? Quines ens donaran suport? 
Quines no? De moment, Rajoy ja ha trobat un 
nou aliat en la figura de Donald Trump, la qual 
cosa fa que es creixi. Tinc el ple convenciment 
que malgrat la aplicació d’aquests articles i tota 
les altres intimidacions vingudes de Madrid i 
de dins mateix de Catalunya , la societat ca-
talana aconseguirem celebrar aquest referèn-
dum. Una votació que no només dóna veu als 
que som partidaris del sí, sinó que també ho fa 
amb els del no. Democràticament i conferint 
els mateixos drets a tothom, siguin quines si-
guin els seus conceptes polítics. Espero amb 
fervor poder rebre un altre SMS remès per 17S 
o 24S que digui. “Catalunya ha votat”. 



La Conca intensifica la promoció de sòl industrial, 
però la Zona Franca vol esperar respecte Can Morera
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Estand de promoció del sòl industrial de la Conca, a la fira BSTIM.

Noves propostes de 
formació i de suport 
a aturats, empreses 
i treballadors en actiu

Campus Motor inicia el 
Repte Connected Car

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A ra que semblava que 
hi havia “una marxa 
més” en la voluntat 

unànime a la Conca d’Òdena 
per buscar nou sòl industrial 
de grans proporcions per a sa-
tisfer la demanda d’empreses 
per instal·lar-se en el nostre 
territori, des del Consorci de la 
Zona Franca s’ha volgut deixar 
clar que no hi ha intencions a 
curt o mig termini per a res-
catar el projecte de la finca de 
Can Morera, a Òdena. 
Tot i que és molt difícil que 
s’obrin a fer declaracions, fonts 
directes d’aquesta institució 
depenent de l’Estat que presi-
deix Jordi Cornet han explicat 
a La Veu que “ara per ara, la 
nostra acció està centrada en 
l’oferta disponible al Polígon 
de la Zona Franca i en el seu 
entorn, així com en projectes 
per assolir habitatges nous en 
el terme municipal de Barcelo-
na, però no tanquem la porta 
en un futur a tornar a tenir en 
compte el projecte d’Òdena”. 
De fet, l’esmentat projecte de 
Can Morera encara és present a 
la pàgina web del Consorci, en 
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l’apartat “projectes en desen-
volupament”. La crisi ha deixat 
buides moltes naus del Baix 
Llobregat i també de la pròpia 
Zona Franca. Ara l’interès és 
tornar a omplir-les, doncs és 
segur que hi haurà demanda. 
Quan més s’allunyi de Barce-
lona, més difícil si hi ha espai 
disponible més a prop. Sim-
ple deducció en el mercat de 

l’oferta i la demanda...

Presència en fires i punts 
de valor afegit
Mentrestant, els municipis de 
la Conca han decidit prémer 
l’accelerador en l’Oficina de 
Captació d’Inversions Em-
presarials que van crear l’any 
2014. Joan Serra, alcalde de 
Castellolí i delegat respon-
sable de l’Oficina afirma que 
aquesta “és l’eina per a pro-
moure el territori, per a captar 
empreses i crear riquesa i ocu-
pació”. En aquest sentit, des 
de la Mancomunitat es desta-
quen quatre actius importants 
per a captar les inversions a la 
comarca: els clústers o associ-
acions, la formació, la innova-
ció i les instal·lacions. 
Instal·lacions com el ParcMo-
tor Castellolí i Campus Motor, 
l’Aeròdrom o el Mont-Àgora i 
polígons industrials connec-
tats; o projectes com la Cà-
tedra A3 i el 4D Health, o el 
Campus Universitari d’Iguala-
da, es presenten ara als possi-
bles inversors com a punts de 
valor afegit. 
La presència en fires dels sec-
tors ha esdevingut un manera 

El projecte Anoia Activa, 
coliderat pel Consell Co-
marcal de l’Anoia i l’Ajunta-
ment d’Igualada i cofinançat 
pel Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya, continua 
apostant pel desenvolupa-
ment econòmic local de la 
comarca.
El projecte segueix formant 
les persones en necessitats 
detectades a la comarca. 
Dilluns dia 13 va començar 
la formació en Jardineria 
i horticultura ecològi-
ca a Calaf; el proper mes 
d’abril començarà un curs 
de manteniment industri-
al a la Pobla de Claramunt, 
a la qual els interessats es 
poden inscriure a l’adreça 
de correu electrònic info@
anoiaproject.cat; i al setem-
bre a Masquefa, la formació 
de Preparació de comandes 
i manipulació de càrregues 
amb carretó elevador.
Cal destacar que aquest any 
la Unitat d’orientació del 
Projecte Anoia Activa col-
laborarà amb el Departa-
ment de Serveis Socials del 
mateix Consell Comarcal 
de l’Anoia. Oferiran orien-
tació laboral i suport en la 
recerca de feina a les per-
sones en situació d’atur de 
llarga durada i amb recur-
sos escassos, acompanyant 
les persones amb més difi-
cultats per accedir al mercat 
de treball i permetent així 
una orientació més especi-
alitzada i propera a aquells 
que més ho necessiten.
Una altra novetat del projec-
te aquest 2017 és el progra-
ma Anoia Social, que vol fer 
una primera aproximació 
als projectes d’economia so-
cial i solidària de la comarca 
de l’Anoia, situant-los en un 
mapa de bones pràctiques. 
Això ajudarà a donar-los 
visibilitat i a formar els pro-
fessionals de la comarca en 
aquesta temàtica, amb l’ob-
jectiu de fomentar la crea-
ció d’ocupació en el sector a 
l’Anoia.
Anoia Activa també es diri-
geix a les empreses, oferint 
seminaris de màrqueting 
digital empresarial per a les 
organitzacions de la comar-
ca que vulguin millorar la 
seva imatge digital, promo-
cionar la marca, identificar 
nous clients i millorar la 
seva competitivitat.  

de donar-se a conèixer als in-
versors; és per això que, du-
rant aquest 2017, hi ha previst 
un calendari d’assistència a 
fires, consensuat amb els em-
presaris comarcals referents 
de cada sector. La Fira BSTIM 
d’Igualada va ser la primera.
Serra, doncs, assegura que 
“unim esforços publico pri-
vats per fer possible aquest 
creixement econòmic. Durant 
el darrer any s’han fet mol-
tes reunions conjuntes entre 
els ajuntaments, la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), 
l’Associació de Polígons els 
Plans, Acció-Investment de la 
Generalitat i Incasòl, per a de-
finir el contingut i l’estratègia 
a seguir”. 
Les noves tecnologies també 
estan ajudant. Així, s’està tre-
ballant en un Geoportal, sis-
tema que permetrà mostrar la 
informació relativa a l’activitat 
econòmica, industrial i de ser-
veis, dels polígons de la conca 
amb emplaçaments geoposici-
onats. Aquesta aplicació per-
metrà poder visitar les parce-
l·les dels polígons disponibles 
sense haver de desplaçar-se 
físicament fins a ells. 

Can Morera haurà d’esperar.

El “Repte Connected Car” és 
una iniciativa publico-privada 
impulsada pel Campus Motor 
Anoia en col·laboració amb 
les empreses, professionals 
i/o entitats que s’adhereixin a 
la iniciativa. L’objectiu final és 
fomentar el vehicle connectat 
alhora que s’aconsegueix la 
promoció i formació dels par-
ticipants.
El projecte llança un repte a 
emprenedors i emprenedores 
que tinguin interès en pre-
sentar una solució tecnolò-
gica (Aplicació informàtica) 
vinculada amb el vehicle con-
nectat, cooperatiu i autònom. 
La participació al #reptecon-
nectedcar2017 podrà ser a 
nivell individual o en equip de 
fins a 4 persones. Els partici-
pants hauran de registrar-se 
a www.campusmotor.eu/rep-
te-conected-car a través d’un  
formulari. Els inscrits abans 
del 15 de maig podran par-
ticipar de la formació “Anoia 
Connected Car Living Lab” 
per a adquirir continguts rela-
cionats amb el Repte i rebran 

l’assessorament i el suport 
d’experts per a desenvolupar 
la seva idea.
Per tant, el Repte és una cri-
da a la generació de solucions 
tecnològiques necessàries per 
a l’evolució del sector del mo-
tor. La data límit per presen-
tar-se és el 17 de setembre i, 
abans del dia 23 de setembre, 
el Campus Motor comunicarà 
els projectes que passen a la 
presentació final i que seran 
convocats per assistir a una 
jornada el dia 26 de setembre 
on es farà públic el veredicte.
Per col·laborar amb aquesta 
iniciativa cal una aportació 
d’un mínim de 1.500€ (en 
efectiu o en serveis d’assesso-
rament,  publicitat...). Poden 
inscriure’s a la web abans del 
dia 11 d’abril. 



L’Ajuntament aprova implementar 
busos llençadora a Castellbisbal

Imatge del ple municipal del passat dimarts.

Dedicim demana que 
els “semàfors en verd” 
dels números de l’Ajun-
tament també es com-
pleixin en l’àmbit social

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D imarts el ple de 
l’Ajuntament va 
aprovar la propos-

ta d’ERC i JERC, presentada 
conjuntament amb Decidim 
Igualada, per la implementa-
ció de busos llançadora fins a 
Castellbisbal per enllaçar amb 
Renfe. La proposta, de la que 
ja en vam parlar a La Veu a la 
passada edició, consisteix en 
oferir busos des d’Igualada fins 
a Castellbisbal amb una oferta 
horària “suficient per satisfer 
la demanda” ja que “hi ha una 
evident deficiència de la Hispa-
no Igualadina-Monbus en tots 
els corredors en els que operen 
i serveis que presta als iguala-
dins”. 
Pels republicans, però, això 
no suposa “abandonar” la llui-
ta per aconseguir “canviar de 
companyia i que la Hispano 
Monbus deixi de prestar aquest 
mal servei als igualadins. Però 
davant la passivitat del govern 
d’Igualada per trobar i oferir 
solucions, fem aquesta propos-
ta que cada cop més igualadins 
fan servir”. La moció va comp-
tar amb els vots favorables de 
tot el ple menys els de CiU i 
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“Quan vingui aquest govern a 
aquest ple a dir que els semà-
fors socials estan en verd, com 
tant diuen dels semàfors eco-
nòmics, aquell dia comprarem 
el seu discurs de ser un bon 
govern”. Així sentenciava el 
portaveu de Decidim, Dario 
Castañé, la seva intervenció 
avui durant el debat de la liqui-
dació del pressupost municipal 
del 2016.
Lluny del cofoisme amb què 
ha presentat números l’alcalde 
Marc Castells, la plataforma de 
confluència d’esquerres acla-
reix que, comparativament, 
aquest govern augmenta més 
la despesa que l’estalvi, malgrat 
que s’ha generat un romanent. 
Segons la confluència, aquest 
superàvit “és fruit de partides 
inflades, de manca de previsió 
o de retallades directes en ser-
veis públics, i que són diners 
que no es destinen a pal·liar els 
problemes socials dels iguala-
dins”.
El portaveu de la plataforma 
retreu que “no podem celebrar 
superàvit quan a Igualada hi ha 
pobresa, hi ha problemes que 
podríem alleujar amb el mateix 
superàvit”. 
El regidor de Decidim propo-
sava utilitzar el romanent d’in-
versions en terrenys i Anella 
verda per implementar la tari-
fació progressiva i mesures que 
garanteixin els ingressos re-
duint la pressió fiscal als igua-
ladins; o practicar la democrà-
cia directa en els pressupostos, 
tenint en compte que segons 
un estudi del Banc d’Espanya 
publicat la setmana passada, si 
la ciutadania decidís directa-
ment les polítiques de despesa, 
aquesta es reduiria en un 8%.

La CUP, satisfeta que 
els regidors no tinguin 
entrades “gratis” per 
assistir a la Mostra

El darrer any la CUP Igualada 
va denunciar que cada regidor 
del consistori podia disposar 
de 4 invitacions per a 10 es-
pectacles de la Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil La Mostra, és 
a dir, un total de 40 entrades 
gratuïtes, el que suposaria un 
total de 840 localitats entre els 
21 regidors del consistori. Des 
de la formació cupaire es va 
valorar que el cost aproximat 
d’aquestes entrades era de 260 
euros per regidor, podent ar-
ribar a superar els 5.000 euros 
en total. Els regidors cupaires 
afirmaven que “una cosa és 
que hi hagi actes protocol·la-
ris o d’inauguració, i l’altra és 
privilegis desmesurats com 
aquests” i varen recordar que 
“els regidors i grups munici-
pals ja perceben unes indem-
nitzacions econòmiques men-
suals per les tasques que fan a 
l’Ajuntament, i cal acabar amb 
prebendes com aquestes”.
Els regidors consideren que la 
denúncia que van fer l’any pas-
sat sobre les entrades gratuïtes 
per a regidors per assistir a La 
Mostra ha fet efecte, ja que 
aquest any el consistori ja no 
ofereix cap entrada gratuïta als 
regidors. 
Els cupaires celebren que el 
govern ofereixi als regidors la 
possibilitat d’assistir de for-
ma individual i únicament a 
l’espectacle inaugural de La 
Mostra, un acte que és gratuït 
i que tindrà lloc el 30 de març 
a les 21h al Teatre Municipal 
de l’Ateneu. Aquesta política 
de privilegis “hauria de fina-
litzar també en altres esde-
veniments com la visita del 
Patge Faruk a les cases dels 
regidors o muntar als car-
ruatges dels Tres Tombs”.

PP, que es van abstenir. Des del 
PP, el regidor Joan Agramunt 
va afirmar que preferia que 
els busos arribessin a Marto-
rell, enlloc de Castellbisbal. El 
tinent d’alcalde Jordi Pont va 
reconèixer que “el servei que es 
dóna no és el que ens agrada-
ria, però també és cert que des 
de que hi ha el bus Exprés hi ha 
milers d’usuaris més, i això vol 
dir que molts no agafen ara el 
cotxe”. 
Ambtot, fonts consultades per 
La Veu han explicat que és 
pràcticament impossible que 
la proposta aprovada es porti a 
terme, ja que un servei regular 
de transport Igualada-Castell-
bisbal l’ha d’oferir la Generali-
tat, i no l’Ajuntament, i igual-
ment sotmetre’l a concurs per 
adjudicar-lo. Qualsevol acció 
directa seria probablement im-
pugnada per Monbus -o altres 
companyies- com ja va sucee-
ïr als anys 90 amb l’Associació 
Anoienca d’Ajut a l’Universita-
ri, fundada per un grup d’estu-
diants igualadins que, farts de 
la Hispano, van llogar a Gibert 
un autobús diari per anar a la 
UAB de Bellaterra, només per 
als socis de l’entitat. La Hispa-
no Igualadina va posar-hi tra-

ves i va sortir-se amb la seva, 
en considerar-se que era un 
transport “regular” i no “dis-
crecional”.
En el ple també es va aprovar 
una moció d’ERC que planteja 
atorgar unes beques de trans-
port als joves universitaris i 
estudiants d’FP d’Igualada per 
tal d’alleugerir la càrrega eco-
nòmica familiar, amb el suport 
d’ERC i CUP i amb l’abstenció 
de CiU, PSC, PP i DI. 

Vacances pagades... per tots
En el torn de precs i preguntes, 
la CUP va treure el tema de 
la recent sentència que obliga 
l’empresa local de neteja -en la 
que l’Ajuntament hi té un 34%, 
i la resta FCC- a readmetre un 
treballador que va ser acomia-
dat de forma improcedent. La 
Veu ha pogut saber que l’em-
presa ha contestat per carta al 
treballador, que va demanar 
tornar al seu lloc de treball 
després de la sentència, avi-
sant-lo que presentarà recurs 
i que, mentrestant, “vosté con-
tinuarà rebent la seva retribu-
ció habitual però exonerat del 
deure de prestar serveis”. Es 
veu que a FCC i l’Ajuntament 
li sobren els diners.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Entrevista al Dr. Ferran Garcia, director gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, en ocasió del desè aniversari de l’Hospital

El Dr. Ferran Garcia Cardona, davant l’Hospital, aquesta setmana.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Dr. Ferran Garcia 
Cardona, de 56 anys, 
és des de novembre del 

2011 gerent del Consorci Sani-
tari de l’Anoia, institució que 
gestiona l’Hospital i també el 
CAP Igualada Nord. Va ser 
escollit en un llarg procés en 
que hi participaren 158 per-
sones. En el seu currículum 
hi ha la direcció de l’Institut 
Català d’Oncologia (ICO) a 
l’Hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona i, prèviament, 
del Sector de l’Hospitalet-Baix 
Llobregat Centre, Fontsanta 
i el Prat al Servei Català de 
la Salut. El Dr. Garcia ha ha-
gut de fer front a una dràstica 
reducció del dèficit econòmic 
de l’Hospital d’Igualada, que 
va arribar a ser de 28 milions 
d’euros, i en plena crisi eco-
nòmica. Amb ell hem parlat 
del passat, present i futur de 
l’Hospital.
El llavors conseller de Sanitat 
de la Generalitat, Xavier Trias, 
va alertar fa gairebé vint anys 
que Igualada no podia assu-
mir més l’existència de dos 
hospitals, el “Comarcal” i el de 
la “Mútua Igualadina”. La cre-
ació de la Fundació Sanitària 
d’Igualada (FSI) va donar pas 
a un llarg procés fins a aconse-
guir un nou Hospital. 

Deu anys després, quina és la 
sensació que es viu entre el 
personal, després d’anys difí-
cils per a l’economia del cen-
tre i també per les retallades?
Jo no vaig poder viure la sen-
sació del dia de la inauguració 
de l’hospital, però li puc dir 
que el que ha passat a Igualada 
podria ser quasi una còpia del 
que ha succeït en molts altres 
indrets del país. Hi havia lla-
vors moltes fusions pendents 
de fer, estructures antigues, 
amb una arquitectura de molts 
anys però també amb una for-
ma de treballar d’abans, no ac-
tualitzada. A més, es donava el  
cas que anaven creixent, amb 

la qual cosa es feien insoste-
nibles econòmicament pel vo-
lum de població que tenien de 
referència. Competien entre 
ells, per veure qui tenia més i 
millors serveis. Això portava a 
la ineficiència total. La solució 
era fer un nou hospital, nou, 
innovador, amb una estruc-
tura amable per als pacients, 
però també per als professio-
nals. 
També va comportar un can-
vi en la gestió. 
Per descomptat. No és el ma-
teix quan has de fer front a 
una competència, que quan 
tens tots els serveis en una 
única estructura. Un dels rep-

tes va ser com solucionar el fet 
que al nou Hospital arribaven 
dues maneres de treballar di-
ferents, de dues empreses, que 
calia canviar per treballar tots 
de la mateixa manera. Jo no ho 
vaig veure el cas d’Igualada, 
però és una situació que tam-
bé es va viure en altres llocs. 
Avui, és clar, d’aquelles “cul-
tures” diferents no ha quedat 
res. S’han creat grans equips. 
Es podria dir que a Igualada la 
fusió va ser idíl·lica, perquè en 
altres indrets hi havia centres 
que funcionaven per damunt 
de les seves possibilitats, i es 
van haver d’acomiadar molts 
treballadors. Aquí no va pas-
sar de la mateixa manera, és 
més, ha crescut la plantilla. 
I el dèficit. Perquè un dels 
grans problemes eren els nú-
meros. I sembla que els ver-
mells van créixer, també.
El dèficit acumulat era molt 
important. Quan s’inicia el 
trànsit hi havia 20 milions 

d’euros de dèficit, que van aca-
bar essent 28 poc temps des-
prés, quan ja hi havia el Con-
sorci Sanitari de l’Anoia en 
marxa. Per això el 2011 ja es va 
iniciar el segon Pla de Viabili-
tat, que partia d’aquesta xifra 
com a referència per anar re-
duint el dèficit. Però més enllà 
dels números, podem dir que 
al llarg dels 10 anys la població 
hi ha guanyat molt. Hem estat 
referents com a centre, i tenim 
uns recursos humans que són 
referència a tot Espanya en 

tècniques quirúrgiques molt 
punteres en el seu dia. En tot 
aquest temps s’han creat noves 
carteres de servei. 
Vol dir que es fan coses que 
abans no es feien. 
Sí, la població havia d’anar a 
Barcelona perquè a Igualada 
era impensable que es pogues-
sin fer. I també hem canviat en 
la manera de treballar. De fet, 
la població de fa 10 anys no era 
la mateixa que ara. Tampoc les 
necessitats. Per tant, nosaltres 
també hem hagut d’evolucio-
nar en formes de treballar.
Posi un exemple.
Ara es treballa molt de for-
ma multidisciplinar. Abans 
la relació era pacient-metge, 
i prou. Ara hi ha un conjunt 
de professionals a l’entorn 
del malalt. Es creen nous 
serveis producte d’això, com 
els Hospitals de Dia de salut 
mental, tant en adults com en 
nens. L’any 2010 vam crear un 
Equip d’Atenció Primària amb 
el CAP Igualada Nord. No te-
níem metges residents, i avui 
som un hospital docent, tenim 
una Unitat de Formació i Re-
cerca molt important. També 
ens vam obrir a la docència en 
molts instituts i universitats, a 
poc a poc hem creat una cultu-
ra docent. Tot això són canvis, 
i crec que són positius... Miri, 
hi ha quelcom que em diuen 
que hi era abans, i que no ha 
canviat, que ha perdurat, i és 
l’actitud, el tracte humà dels 
professionals. 
A La Veu rebem moltes car-
tes que en parlen, d’això.
És un tracte excel·lent. Segur 
que hi ha algun cas que no 
és així, malauradament, però 
en general quan un se’n va a 

“De la manera de fer 
quan hi havia dos 

hospitals a Igualada ja 
no queda res. 

S’han creat grans equips 
de treball”

“A Igualada la fusió va 
ser idíl·lica, perquè en 
altres indrets hi havia 
centres que funciona-
ven per damunt de les 
seves possibilitats, i es 

van haver d’acomiadar 
molts treballadors. 
Aquí no va ser així”

“Avui es treballa molt 
de forma multidiscipli-

nar. Abans la relació 
era pacient-metge, i 

prou. Ara hi ha un con-
junt de professionals a 

l’entorn del malalt”
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un gran hospital, que és fred 
quant a estructura, és quan 
nota aquestes diferències. La 
calidesa i l’acolliment és una 
de les identitats de l’Hospital 
d’Igualada. S’ha fet una gran 
feina. 
Em parlava de 28 milions de 
dèficit el 2011. Com estem 
ara?
Doncs ara estem en 13,5 mi-
lions. L’hem reduït més de la 
meitat. El gran problema que 
vam tenir a l’inici és que va 
coincidir amb les primeres 
sacsejades de la crisi... Ca-
lia fer retallades, renegociar 
els preus amb els proveïdors, 
treure allò que no era neces-
sari, vam fer un gran esforç... 
Però és molt important des-
tacar l’ajuda que va proporci-
onar el departament de Salut. 
D’aquests diners, una part 
considerable la va aportar la 
Generalitat, de cop hi va po-
sar vuit milions. Després va 
augmentar molt l’aportació en 
contractació, de manera que la 
major part de la reducció del 
dèficit ha vingut per part del 

departament.
Fora dels grans hospitals de 
Catalunya, el d’Igualada és 
dels primers?
Home, dir dels primers, és un 
pèl exagerat.
Doncs tenen premis Top20 
d’Espanya cada dos per tres...
És que els hospitals primers 
només són, i és lògic, els que 
anomenem de Tercer Nivell, 
que són els més grans, com 
Bellvitge. Ara bé, dins del que 
són hospitals comarcals, po-
dem treure pit, sí. Tenim unes 
instal·lacions que estan molt 
ben conservades, i la gent que 
ens ve de fora valora molt la 
lluminositat que té, però tam-
bé la seva estructura i inno-
vació. És cert que hem tingut 
molts premis, però tot això és 
gràcies al coneixement dels 
professionals. Per sort tenim 
un hospital que té gairebé de 
tot, i amb un grau molt alt de 
qualitat.
Quin és el gran repte, ara?
Doncs miri, és molt fàcil. Han 
passat 10 anys i s’ha de reno-
var l’equipament. Ja ho hem 
anat fent, però ara tenim en 
marxa un Pla de Renovació. 
L’any passat vam invertir un 
milió d’euros, i en els pròxims 
tres anys seguirem fent-ho per 
aconseguir que la majoria de 
l’equipament sigui completa-
ment nou.
Com quin?
Hem fet un Ecocardio nou, de 
darrera generació, hem po-
sat torres de laparoscòpia a la 
sala d’operacions, tot el mate-
rial d’endoscòpia nou... Són 
petites coses, però molt im-
portants. Aquest any ja segu-

rament tindrem un TAC nou. 
En total, en aquests tres anys 
invertirem sis milions d’euros.
Em deia, i és cert, que hi ha 
un bon tracte humà a l’Hos-
pital, però també ho és que 
hi ha una manca d’especia-
listes. Tant costa, portar-los 
a Igualada?
Tenim un problema i un gran 
repte, que el convivim tots els 
hospitals comarcals. Hi haurà 
un dèficit d’especialistes d’ara 
en endavant. Ara mateix te-
nim un 30% d’especialistes 
que són ja en edat de preju-
bilació o de jubilació d’aquí 
molt poc temps, en un màxim 
de cinc anys. El problema és 
que no surten tants nous es-
pecialistes com els que es pre-
veu que es jubilaran. Per això 
estem activant moltes aliances 
estratègiques amb grans hos-
pitals, per a certes especiali-
tats. 
Aquí se’n formen, d’especia-
listes?
Sí, tenim traumatòlegs, ci-
rurgians, medicina interna... 

“Ens els primers anys de 
l’Hospital es va arri-
bar a un dèficit de 28 

milions d’euros, i 20 ja 
venien de la fusió... Tot 
i coincidir amb la crisi, 

hem aconseguit re-
baixar el deute fins als 
13,5 milions, amb una 
ajuda molt important 

de la Generalitat”

“Invertirem 6 milions d’euros en tres anys 
per renovar quasi tot l’equipament”

Però quan anem a especialis-
tats com pneumologia, car-
diologia, vascular... aquests 
es formen només en grans 
hospitals. I els primers que els 
contracten són aquests, que 
els tenen formats. De fet, els 
metges, quan acaben la for-
mació, és on volen anar. Per  
tant, aquí ens hem d’espavilar 
per atraure’ls, i això també és 
difícil quan tens un conveni 
que equipara els sous a tot-
hom.
La solució és doncs, aquest 
tipus de convenis?
De moment sí. Per exemple, 
en Cardiologia. Nosaltres te-
nim dos cardiòlegs contrac-
tats, i tres que ens venen de 
Bellvitge. Ara farem un con-
veni amb l’Hospital del Mar, 
per digestòlegs. Ja en tenim 
un, i ara en vindran dos més. 
Normalment sempre venen 
mitja jornada, de manera que 
mitja la tenen ells, i l’altra no-
saltres. Per una banda això és 
positiu, perquè estàs al cas de 
les novetats i dels protocols 
dels hospitals grans, i a més, 
si un pacient nostre ha d’anar 
a Barcelona en algun moment 
del seu tractament, es trobarà 
al mateix metge i el seu equip. 
Crec que el futur passarà per 
aquí. Els metges dels hospi-
tals de tercer nivell hauran de 
passar pels comarcals, i aquí 
haurem d’aplicar els seus pro-
tocols. S’haurà de crear una 
dinàmica molt diferent, que 
ara comença.
En deu anys hi ha moments 
bons i dolents. Entre aquests 
últims, el cas de Gabri Pérez 
ha estat molt mediàtic.
L’enorme força mediàtica que 
ha tingut aquest cas no ha es-
tat bona ni per a l’hospital, ni 
per als seus professionals, ni 
per a la població, perquè d’un 
dia per l’altra canvia la seva 
percepció d’un servei... Crec 

Un dels quiròfans de l’Hospital d’Igualada.

“L’enorme força 
mediàtica que ha tingut 
el cas d’en Gabri Pérez 
no ha estat bona ni per 
a l’hospital, ni per als 

seus professionals, 
ni tampoc per a la 

població”

que d’aquest assumpte se n’ha 
parlat molt i jo no en vull par-
lar, i a més es trobar en plena 
fase judicial. Li diré que estem 
intentant en els darrers anys, i 
no arran d’això, buscar l’excel-
lència. Estem en una dinàmi-
ca de cerca de seguretat i de 
control de qualitat. Hi estem 
molt implicats, en la seguretat 
del malalt. Però el risc zero 
no existeix, malauradament. 
Hem de vetllar per posar bar-
reres allí on veiem que una 
cosa no s’ha fet prou bé, i que 
cal millorar. Per això cada 
vegada més formem més, re-
gistrem els possibles errors, 
solventem possibles causes 
d’error... Hi estem a sobre. 
Urgències és sempre un punt 
“calent”. Per què?
Perquè l’arribada de la gent no 
és sempre uniforme, i no sem-
pre tot és urgent. La cultura 
aquí, al nostre país, és que un 
pot anar a Urgències i el re-
bran sense problemes. No és  
com altres països, on si no és 
urgent se’ls fa pagar la visita... 
Necessitem la col·laboració 
de la gent, perquè a vegades 
coses que podrien ser tracta-
des al CAP, estan ocupant el 
temps de qui realment neces-
sita una atenció urgent hos-
pitalària... La meitat dels pa-
cients que venen a Urgències 
podrien perfectament anar al 
seu equip d’atenció primària. 
La cultura de “si vaig a l’hos-
pital em faran de tot”, amb el 
temps, canviarà. En alguns 
llocs ja funciona, i s’han posat 
dispositius en marxa. També 
ho proposarem aquí, per bé 
de la gent que ho necessita. 
L’Hospital d’Igualada serà 
Universitari, ha dit l’alcalde. 
Què hi guanyarà, amb això?
És un tema volgut per nosal-
tres. Ja som docents, de fet. 
Seria la cirereta del pastís, això. 
Aquesta voluntat ha de venir 
també des de les universitats, 
que són les que endeguen 
aquest camí. Crec que ja està 
en marxa. Haver de formar ja 
suposa intrínsicament actualit-
zar els coneixements, una for-
mació continuada de metges i 
infermeres. Serveix per preser-
var el talent que tenim a l’Hos-
pital, però també per atraure’n. 
Ens farà més atractius. Crec 
que ens ho mereixem.

“Tenim al país un 30% 
d’especialistes que es 

jubilaran en un màxim 
de cinc anys. 

El problema és que 
no surten tants nous 
com els que es preveu 

que plegaran. La 
solució són aliances 

amb els grans hospitals, 
i ja ho estem fent”

“La meitat de les persones 
que acudeixen a Urgències 
podrien perfectament 
ser tractades a 
l’Atenció Primària”
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Portada de La Veu, 
del 16 de març de 2007

Adriana
BACARDIT

Quina opinió et mereix l’Hospital d’Igualada?

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A ra que l’Hospital 
d’Igualada compleix 
el seu desè aniver-

sari, és interessant donar un 
cop d’ull als més de set segles 
des que, el 1282, es construís 
el que es considera primer 
hospital de la ciutat. La pri-
mera referència correspon a 
un document d’aquell any, al 
segle XIII, en un testament 
d’una tal Elisenda, muller de 
Pere Vidal, en el qual es fa un 
llegat de dos sous a “l’Hospital 
d’Agualada”.
Aquell primer centre sanita-
ri estava construït fora de les 
primeres muralles de la pri-
merenca ciutat d’Igualada.
El 1303, Maimó Bonfill va cre-
ar un nou Hospital “en el qual 
fossin benignament rebuts els 
cecs, coixos, baldats, òrfens 
i demés pobres malalts que 
s’acollissin”.
Es tractava d’una instal·lació 
de caràcter particular, i el càr-
rec de propietari era heredita-
ri. Es creu que aquell hospital 
es deia “de sant Bartomeu” en 
estar just al costat d’una cape-
lla on es venerava el patró de 
la ciutat.

“Hostal de Caritat o de Déu”
Aquest hospital va funcionar 
de forma continuada fins l’any 
1845, tot i que era més aviat un 
“Hostal de Caritat o de Déu”, 
sota l’aixopluc de l’església. Es-
tava situat a l’actual carrer de 
Sant Bartomeu, on avui hi ha 
l’antiga Escola de Teneria.
Aquell centre, durant cente-
nars d’anys, es va finançar a 
base de donacions col·lectives, 
també particulars, la majoria 
molt poc generoses, a excepció 
de la gent benestant. Era un 
hospital al servei de tothom, i 
va passar més èpoques de pe-
núries que no de vaques gras-
ses. Entre 1468 i 1506, l’Hospi-
tal de sant Bartomeu va servir 
de refugi als frares del mo-
nestir de St. Agustí, obligats a 
abandonar la seva llar per la 
guerra contra Joan II.

El primer metge d’Igualada
El primer metge del qual 
se’n té notícia que va prestar 
els seus serveis a l’Hospital 
d’Igualada és Dalmau Vidal, 
contractat el 1339.
Val a dir que, en aquells segles, 
els igualadins es curaven nor-
malment a casa, a base d’her-
bes i remeis casolans, o bé ana-
ven a Montserrat, on hi havia 
el metge dels monjos. Hi ha 
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“La ciutat necessita 
tornar a recuperar 
la confiança en el 
seu hospital”

“Sovint l’hos-
pital no està a 
l’altura del que 
hauria de ser”

“Sempre hi són 
quan els necessites”

“Haurien d’escurçar 
l’espera quan et 
deriven d’un profes-
sional a un altre”

textos del 1537 en els quals es 
parla d’un metge d’Igualada, 
mossèn Benet Vila, que oferia 
tan bé els seus serveis que “era 
com anar a Montserrat, però 
sense moure’s de casa”.
Durant la pesta de 1589-90, 
l’Hospital es va fer insuficient 
per atendre tots els malalts, 
i llavors hi havia fins a cinc 
metges a la ciutat. Els faculta-
tius feien un servei per torns 
a l’hospital, sistema que es va 
mantenir fins l’any 1930.

1646: nou hospital
L’any 1646, l’hospital de sant 
Bartomeu s’havia fet molt 
vell, i es va decidir de cons-
truir-ne un de nou, adossat 
a les muralles, i a la part de 
ponent de l’església.
A la façana s’hi va col·locar 
l’escut heràldic, el mateix que 
hi ha avui a la del fins avui 
Hospital Comarcal. Aquesta 
ampliació va servir les ne-
cessitats d’Igualada durant 
200 anys.

Un teatre per fer un hospital
El 20 de setembre de 1804, 
es va proposar la compra 
d’uns terrenys, fora del nucli 
urbà, per donar cabuda a un 
nou centre hospitalari. Per 
construir-lo feien falta molts 
diners, i durant molts anys es 
van fer rifes i altres actes per 
aconseguir fons. Però, atenció, 
a excepció d’una petita am-
pliació l’any 1831 del que ja 
hi havia, amb els diners es va 
construir el Teatre Principal, 
el 1839, amb capacitat per a 
mil persones.
Els ingressos que s’obtenien 
d’aquest teatre, on es feien 
representacions de molta 
categoria, servien per “fer 
bossa” per poder construir 
l’Hospital nou. Aquell teatre 
estava ubicat on avui hi ha la 
sala municipal d’exposicions, 
i antigament la Policia Naci-
onal, al carrer Garcia Fossas, 
en aquells anys “carrer del 
Teatre”.

Mendizábal i el convent
dels Frares Caputxins
El pas dels anys, però, la casu-
alitat i la famosa Desamortit-
zació de Mendizábal no van 
fer necessari fer més mans i 
mànigues per fer un hospi-
tal. El 31 d’octubre de 1842, la 
“Junta Superior de Venta de 
Bienes Nacionales” va donar 
a Igualada el gran convent 
inacabat dels Frares Caput-
xins, amb la condició que 
servís d’Hospital.
El vell Hospital de sant Bar-
tomeu va quedar, a partir de 
1845, pràcticament abando-
nat, i després es va convertir 

en presó. Es va enderrocar el 
1935, juntament amb la ca-
pella.
El nou Hospital Comarcal, 
el del passeig, que avui acull 
el 4D Health, es va inaugu-
rar el dia de Pasqua de 1845. 
Fins l’any 1979, l’assistència 
anava a càrrec de les Germa-
nes Carmelites de la Caritat. 
Tenia llavors capacitat per a 
120 malalts, i se’n feia càrrec 
de l’administració la Diputa-
ció de Barcelona, fins que va 
passar a ser municipal l’any 
1870. Des de 1887 hi havia en 
vigor un reglament, segons el 
qual el president de la junta de 
l’Hospital havia de ser l’alcalde 
d’Igualada, el sotspresident, el 
tinent d’alcalde; com a vocals, 
els rectors de la ciutat i quatre 
prohoms.
El 27 de novembre de 1932 es 
va inaugurar el primer quirò-
fan més o menys digne que 
va tenir Igualada. El març de 
l’any següent es van inaugurar 
noves habitacions, en un acte 
que va tenir la presència del 
president Francesc Macià.
Una donació de mig milió de 
pessetes d’Artur Garcia Fossas,
l’any 1945, va permetre a 
l’Hospital comprar tota l’illa 
entre el passeig Verdaguer i el 
carrer St. Carles. L’any 1951 es 

va inaugurar una sala especial 
per als parts, i el 1954, noves 
habitacions individuals per a 
malalts infecciosos.

Més hospitals
Hi ha hagut, especialment des
del segle XX, més hospitals a 
Igualada. A mitjans de segle hi
va haver la clínica “la Boreal”, a 
la plaça d’Espanya, amb quirò-
fan i 20 llits. El 1952 es va in-
augurar la clínica de la “Mare 
de Déu de la Pietat”, al carrer 
de l’Aurora, amb quiròfan i 12 
llits. Ambdues depenien de 
companyies d’assegurances, i 
van deixar de funcionar quan 
va obrir, el 1966, la Clínica 
Sant Josep, que avui encara 
funciona per bé que especia-
litzada en l’atenció a la gent de
més edat.
Mútua Igualadina també va 
crear el seu Hospital, l’any 
1972. Posteriorment, als anys 
vuitanta, ja concertat amb el 
capital públic, es va fusionar 
amb l’Hospital Comarcal per 
a crear la Fundació Sanità-
ria d’Igualada. La Generalitat 
passava a pagar un lloguer a la 
Mútua Igualadina per a cedir 
els seus espais físics i convertir 
els dos hospitals en un de sol.
Font: Igualada Patrimoni Cultural (1990).
Fotos: Arxiu Fotogràfic d’Igualada

Hospital de Sant Bartomeu, a inicis del segle XX. Quiròfan de l’antic Hospital Comarcal, l’any 1937.
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Igualada Comerç posa en marxa un pla per a ajudar 
als botiguers a ser sostenibles i estalviar energia
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PereCamps,  Xavier Figueres, Muntsa Vilalta i  Ricard Vizcarra, en roda de premsa.

Dijous vinent, xerrada 
de l’Associació de 
Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de l’Anoia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada Comerç posarà 
en marxa un “Pla Integral 
d’Estalvi, Eficiència i Sos-

tenibilitat”, que, bàsicament, 
es tracta d’assessorament pro-
fessional en estalvi i eficièn-
cia energètica, sostenibilitat i 
millora del medi ambient als 
comerços de la ciutat. La cam-
panya la durà a terme l’empresa 
Ecostudi, de l’igualadí Ricard 
Vizcarra. Dimecres es va pre-
sentar el pla, amb la presència 
del president d’Igualada Co-
merç, Xavier Figueres, el regi-
dor Pere Camps, i la directora 
general de Comerç de la Gene-
ralitat, Muntsa Vilalta. 
Figueres va explicar que “més 
enllà de la nostra feina com a 
comerciants, tenim també un 
compromís social, volem ser 
respectuosos amb les futures 
generacions, i aquest serà un 
bon servei per a tots els nostres 
associats”. El Pla, totalment gra-
tuït, vol ser una eina per oferir 
als comerços associats l’opor-
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El pròxim dijous,  30 de març 
de 2017 a les 18 hores a la 
seu de l’AFADA, Casal Cívic 
Montserrat, c/ Orquídies 7, es 
durà a terme la xerrada: Acom-
panyem el moviment i preve-
nim lesions. Us explicaran com 
estimular, facilitar o ajudar el 
nostre familiar a moure’s i a 
mantenir el major temps pos-
sible la capacitat motriu. Tam-
bé parlaran de com prevenir la 
sobrecàrrega física i les lesions 
que poden derivar-se d’aten-
dre una altra persona. Busca-
ran la millor forma d’actuar en 
cada moment i compartireu 
com podem preparar el nostre 
cos per afrontar aquesta tasca.
La sessió, oberta a tothom, 
serà conduïda per Mª José 
Soto, Fisioterapeuta.

Dimarts, assemblea 
ordinària de la UEA
El proper dimarts 28 de març, 
a les 19 hores, tindrà lloc l’As-
semblea General Ordinària de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia. L’acte tindrà lloc a la sala 
d’actes de la seu de la patronal 
(Ctra. de Manresa, 131 d’Igua-
lada). L’ordre del dia inclou la 
presentació de la Memòria 
2016 i projectes previstos del 
2017, així com la presentació 
dels estats de comptes dels 
exercicis. S’acabarà amb un 
torn obert de paraula.

Presenten la nova imatge i el logotip de la candidatura 
d’Igualada com a “Ciutat Europea de l’Esport”
REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament d’Es-
ports de l’Ajuntament 
d’Igualada ha presentat 

aquest dimecres, 22 
de març, la imatge de la candi-
datura “Igualada, Ciutat Euro-
pea de l’Esport 2019”. 
N’han donat els detalls la regi-
dora d’Esports, Rosa Plassa, i 
Pep Valls en representació de 
l’estudi Evvo, responsable del 
disseny i la imatge corporativa 
de la mateixa. 
Segons ha explicat Valls, el 
logotip “vol transmetre una 
imatge fresca i dinàmica, mit-
jançant una abstracció que no 
faci referència a cap esport en 
concret; s’ha pensat que sigui 
agradable i fàcilment identifi-
cable per a persones de dife-
rents edats, des d’infants fins a 
la gent més gran, ja que totes 
poden ser practicants d’alguna 
activitat esportiva”. El disse-
nyador igualadí apunta que el 
logotip “surt de l’escut munici-
pal d’Igualada, fet que li con-
fereix una personalitat única, i 
el conformen dos elements, un 
és una estilització de la lletra 
«i» d’Igualada, amb uns signes 
gràfics expansius que parlen 
d’una ciutat oberta, creativa i 
que fa coses; l’altra és la lletra 
«e» d’esport i europea i, al seu 
interior, s’hi veu també la «c» 
de ciutat”.
Rosa Plassa ha afegit que, des 

d’ara, “els igualadins s’acostu-
maran a veure aquesta imatge 
en tots els actes esportius im-
portants que se celebrin a la 
nostra ciutat, volem reforçar 
aquesta aspiració i aconseguir 
que la ciutadania se’n senti 
part activa, que esdevingui un 
veritable projecte compartit 
per tots aquells que s’estimen 
l’esport”. La primera ocasió en 
què aquest logotip es va veure 
públicament va  ser ahir di-
jous, en l’arribada a Igualada 
de la quarta etapa de la Volta 
Ciclista a Catalunya. Els dos 
esportistes locals encarregats 
de lliurar els guardons al podi 
final, Bernat Jaume i Níria 
Pascual –designats millors es-
portistes igualadins als recents 
Premis Neptú– lluïen samar-
retes amb aquest logotip. 

La imatge, ha afegit Plassa, 
també es posarà a disposició 
de tots els clubs, entitats i es-
portistes perquè s’hi adherei-
xin i hi donin suport i serà 
visible en les diferents instal-
lacions esportives municipals. 
Actualment, l’Ajuntament 
d’Igualada, a través del seu 
departament d’Esports, ja ha 
completat les primeres fases 
del procés: ha sol·licitat la can-
didatura i s’ha adherit al regla-
ment. 
Ara mateix s’enllesteix el dos-
sier de presentació de la can-
didatura, que inclou les in-
fraestructures i instal·lacions 
esportives, les entitats i els 
clubs, l’esperit i la vida espor-
tiva de la capital de l’Anoia, els 
objectius a assolir i les previ-
sions de futur, incloent els es-
deveniments planificats per a 
l’any 2019 i les millores en els 
equipaments, que ara mateix 
es duen a terme a Les Comes, 
l’Estadi Atlètic i el Molí Nou 
amb aqwuest horitzó. Poste-
riorment, un cop examinat 
aquest dossier, l’organització 
comunicarà els municipis fi-
nalistes, el comitè avaluador 
els visitarà in situ i, finalment, 
es comunicaran les viles gua-
nyadores a Brussel·les.

tunitat de millorar en termes 
d’estalvi, d’eficiència energètica 
i de millora de la sostenibilitat 
i del medi ambient. “L’objectiu 
és detectar i impulsar mesures 
de competitivitat entre els co-
merços, que permetin reduir 
l’impacte ambiental causat pel 
consum energètic, la produc-
ció de residus i el consum d’ai-
gua, alhora que estalviar”, va 
dir Vizcarra.
De moment, ja s’han visitat 
vuit comerços a manera de 
prova pilot, dels quals un 76% 
expressen intenció per millorar 
la seva sostenibilitat. El direc-

tor d’Ecostudi deia que tots ells 
podrien estalviar-se entre un 
20 i un 25% de diners en la fac-
tura d’electricitat.
La primera fase del Pla consis-
tirà en una visita de diagnosi 
als establiments que s’apuntin 
a aquesta iniciativa, que servi-
rà per detectar oportunitats de 
millora. Després es rebrà un 
informe individualitzat on s’ex-
posarà la informació recollida i 
les possibles accions de millo-
ra. D’aquí un any, es volen tam-
bé organitzar uns premis que 
valorin l’esforç en la sostenibi-
litat dels comerços de la ciutat.

La presentació d’aquest pla es 
fa en plena “Setmana del Co-
merç”,  una iniciativa pionera i 
de país, que concentra en pocs 
dies un bon nombre d’esdeve-
niments de promoció, d’inter-
canvi d’idees i experiències, o 
senzillament espais de troba-
da arreu del territori català. 
La directora Vilalta afirmava 
que la nova Llei de Comerç, 
actualment en tràmit “tornarà 
a incorporar horaris comerci-
als, res d’alliberar-los, perque 
busquem que es garanteixi la 
competitivitat comercial en 
igualtat de condicions”. 

A j u n t a m e n t d'Igualada

CONVOCATÒRIA 
PER A LA RESTAURACIÓ DE FAÇANES

D’acord amb el que disposen les Bases Especí�-
ques Reguladores de les subvencions per a la 
restauració de façanes, el termini per a la presen-
tació de sol·licituds és del dia 27 de març al dia 31 
de maig de 2017.

Presentació de les sol·licituds: OAC - O�cina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada 
(Pl. Ajuntament, 1).

Requisits necessaris per poder prendre part a la 
convocatòria: a més dels establerts en les bases, 
l’immoble ha de tenir una antiguitat de quaranta 
anys o més.

Igualada,  20 de març de 2017
El regidor de Qualitat Urbana
Jordi Pont i Gassó



Igualada acull demà dissabte la jornada Gastronòmica 
de les Plantes Oblidades en tres espais diferents

L’Espai Cívic Centre, la 
Plaça del Gasògen i el 

Casal del Passeig seran 
l’epicentre d’una fira 

que va estrenar-se l’any 
passat amb molt èxit

REDACCIÓ / LA VEU 

T asts, fira de productes 
silvestres amb més de 
50 parades, xerrades 

tècniques, presentacions de 
projectes, tallers, demostraci-
ons i degustacions de cuina... 
Tot això i més podreu trobar 
demà dissabte a Igualada, 
en tres espais diferents: l’Es-
pai Cívic Centre, la plaça del 
Gasògen i el Casal del Passeig. 
Tot plegat convertirà Iguala-
da en la capital dels usos tra-
dicionals de la vegetació, que 
permetrà al visitant descobrir, 
en aquest esdeveniment únic 
a nivell català i estatal, que les 
males herbes podrien ben bé 
anomenar-se bones herbes. 
Amb les inscripcions ober-
tes des de ja fa uns dies, la 2a 
Jornada Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades té un ampli 
programa d’actes.
Es tracta d’un esdeveniment 
de referència tant a nivell ca-
talà com estatal en que les 
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plantes anomenades popular-
ment “males herbes” i les va-
rietats agrícoles tradicionals 
en desús són les protagonistes. 
L’activitat està organitzada pel 
Col·lectiu Eixarcolant amb la 
col·laboració de la Universi-
tat de Barcelona, l’Ajuntament 
d’Igualada, el Consell Comar-
cal de l’Anoia i la Generalitat 
de Catalunya. 
L’objectiu de la Jornada és 
donar veu als coneixements 
tradicionals de la vegetació i 
demostrar que en aquest pa-
trimoni col·lectiu s’hi troben 
les bases per avançar vers una 
agricultura més sostenible, 
una alimentació de qualitat, i 
un entorn rural dinàmic que 
contribueixi a la preservació 
dels valors naturals i culturals. 
El programa de la Jornada du-
plica de llarg les activitats re-
alitzades a la primera edició i 
reuneix els principals referents 
del sector, alguns vinguts fins i 
tot de la resta de l’estat. 
S’hi combinen tot tipus d’acti-

vitats, on els visitants podran 
descobrir des de diferents 
perspectives quins són els 
usos alimentaris d’aquestes es-
pècies oblidades. 
Tindran lloc 10 sessions de 
tasts de productes elaborats 
amb plantes silvestres i varie-
tats tradicionals, 10 xerrades 
tècniques on formar-se sobre 
la temàtica, 28 presentacions 
de projectes on descobrir què 
es fa actualment amb aques-
tes espècies, una fira + tas-
tafira de productes silvestres 
i varietats tradicionals amb 
més de 50 parades, 16 tallers 
per experimentar, un dinar 
silvestre deliciós, una sortida 

etnobotànica per conèixer de 
prop aquestes plantes, un es-
pai on aprendre directament 
del avis, exposicions de plan-
tes i llavors, activitats de des-
coberta, diferents restaurants 
on degustar plats silvestres, 
una trobada sectorial, i cinc 
demostracions i degustaci-
ons de cuina. Activitats, totes 
elles, que no deixaran indife-

rent a ningú. 
Tota la informació i el pro-
grama detallat d’aquesta Jor-
nada està disponible a la pà-
gina web www.eixarcolant.
cat, on es poden realitzar les 
inscripcions per aquelles ac-
tivitats que ho requereixin. 
Alhora, hi ha un perfil obert 
a les xarxes socials amb el 
nom d’Eixarcolant. 

El Consell Comarcal es compromet 
a impulsar el turisme sostenible
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na implantarà la certifi-
cació de turisme soste-

nible Biosphere a la província 
de Barcelona, a través de les 3 
marques turístiques Costa de 
Barcelona, Paisatges de Barce-
lona i Pirineus de Barcelona. A 
l’Anoia, dins la marca paisatges 
de Barcelona, serà el Consell 
Comarcal de l’Anoia l’ens ges-
tor i impulsor perquè les em-
preses s’adhereixin a aquesta 
metodologia de treball en la 
línia de la qualitat i la sosteni-
bilitat.
Entre totes les certificacions de 
turisme sostenible existents, 
s’ha triat el Biosphere perquè, 
entre d’altres detalls, té reco-
neixement i presència interna-
cional, neix amb el suport de 
l’ONU i de l’OMT i per la seva 
alineació amb les estratègies 
de turisme sostenible de Cata-
lunya i Barcelona.
Des del Consell de l’Anoia en 
els darrers anys s’ha treballat  
dins el projecte d’implantació 
del Sistema Integral de Quali-
tat Turística en Destinacions, 
més conegut com a SICTED. 
Dins aquest projecte hi ha una 
quinzena d’empreses turísti-

ques de l’Anoia, que han apos-
tat per un turisme de qualitat 
per la comarca. Però cal seguir 
treballant per un desenvolupa-
ment sostenible del turisme i 
en aquest sentit, la Diputació 
ha iniciat els treballs per a des-
plegar al territori el segell Bios-
phere Destination.
Les empreses de serveis turís-
tics de la comarca interessa-
des en adherir-se al projecte i 
aconseguir el segell hauran de 
seguir un programa basat en 
l’assistència a formacions, par-
ticipació en tallers col·lectius i 

rebran l’assessorament i acom-
panyament d’implantadors 
especialistes en el compliment 
dels requisits del segell.
El segell Biosphere valora la ges-
tió sostenible, la conservació 
mediambiental, la protecció 
cultural, el desenvolupament 
socioeconòmic i la satisfacció 
al client. Un factor important 
és que es posa el focus en el pla 
de millora de l’empresa o des-
tinació. Per poder participar al 
projecte cal que ho feu saber a 
través de lcosta@anoia.cat o al 
telèfon 93 805 06 11.

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

 Carn de qualitat 
Tracte de proximitat 

A j u n t a m e n t d'Igualada

NOCES D’OR 2017 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que 
enguany celebrin les NOCES D’OR i que no hagin 
contactat ja amb l’Ajuntament, que ho facin al 
telèfon 93 803 19 50 Ext. 537, o bé s’adrecin perso-
nalment per a inscriure’s al departament de Proto-
col, abans del dia 5 de maig, per tal d’invitar-los 
formalment a l’homenatge que es durà a terme el 
dijous dia 18 de maig, en el marc dels actes de la 
“Primavera Gran 2017”.

Igualada,  març de 2017
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Josep M. Romero, nou secretari general de 
Comissions Obreres al Baix Llobregat i Penedès

ERC va organitzar una 
“macroparada” en 
diversos punts de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l cap de setmana del 18 
i 19 de març Esquerra 
Republicana va fer un 

desplegament sense prece-
dents, ni tan sols en campa-
nya electoral, ubicant més de 
145 parades de forma simul-
tània arreu del país, incloent 
totes les capitals de comarca. 
Aquesta acció, aquesta ‘ma-
croparada’, es va emmarcar 
dins de la campanya partici-
pativa ‘La República que Fa-
rem’ que el passat 4 de març va 
viure el seu acte central i que 
posa a debat les propostes del 
partit per la República Catala-
na. 
En aquest marc, ERC Anoia va 
organitzar parades dissabte a 
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Igualada, Santa Margarida de 
Montbui, Vilanova del Camí, 
Piera, Masquefa, Vallbona 
d’Anoia, Capellades i La Po-
bla de Claramunt, en què més 
d’un centenar de persones es 
varen acostar als estands, tant 
per a dirigir els seus dubtes 
als representants republicans, 
com per a expressar la seva 
opinió o realitzar enquestes. 
La diputada al Parlament Alba 
Vergés, que va participar de 
la parada d’Igualada, situada 
a Cal Font, afirmava que ‘és 
molt positiu poder parlar amb 
la gent, que t’expressi els seus 
dubtes i el seu punt de vista 
sobre la situació i alhora, po-
der posar de relleu la feina que 
s’està elaborant des del Parla-
ment en aquest sentit’. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls presidents dels qua-
tre Consells Comar-
cals del Penedès s’han 

mostrat en un manifest a 
favor de la capitalitat com-
partida i del model d’equi-
libri territorial que ja van 
manifestar els alcaldes de les 
quatre capitals del Penedès fa 
unes setmanes, a través d’un 
article que també va publicar 
La Veu. 
L’escrit, que signen Glòria 
García Prieto, Presidenta del 
Consell del Garraf; Francesc 
Olivella Pastallé, de l’Alt Pe-
nedès; Eva Serramià Rofes, 
del Baix Penedès, i Xavier 
Boquete Saiz, President del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
és el següent:
“El Penedès està de celebració 
amb el reconeixement del ter-
ritori de les quatre comarques 
com a Vegueria de Catalunya, 
la vuitena, la del Penedès. Des 
dels consells comarcals volem 
treballar pel desenvolupament 
de l’estructura territorial de la 
Vegueria Penedès i ser-ne par-
tícips inequívocs amb aquest 
compromís.
Fa unes setmanes es publicava 
un article firmat pels quatre al-
caldes de les capitals comarcals 
del Penedès, defensant l’aposta 
per un model territorial de Ve-
gueria equilibrat, cohesionat, 
complementari i sostenible. 
Des dels governs dels Consells 
Comarcals també volem recol-
zar aquest model de Vegueria.
Les capitals comarcals no s’en-
tenen sense la comarca que els 
envolta, al mateix temps que 
les comarques no podem fun-
cionar harmoniosament sense 

cal trobar models i propostes 
que ens permetin afrontar els 
reptes de futur en les millors 
de les condicions.
Defugim, tal com van mani-
festar els alcaldes de les qua-
tre capitals, dels models clàs-
sics de territori. Apostem per 
propostes que vagin més enllà 
dels esquemes tradicionals. 
Creiem que el futur de la Ve-
gueria del Penedès passa per 
combinar la dimensió de local 
i comarcal, trobar un model 
d’igualtat, d’equilibri i de com-
plementarietat,  no només de 
les quatre capitals sinó que 
també de les quatre comar-
ques. El treball en diferents 
escales, des de la local fins a 
la global, ha de provocar que 
aquest model sigui un èxit col-
lectiu de territori perseguit 
durant tot aquest temps.
El Penedès, doncs, té la pos-
sibilitat d’esdevenir un dels 
nous paradigmes territorials 
de Catalunya. Els Consells 
Comarcals hi serem: ens sen-
tim interpel·lats per aconse-
guir-ho i ser-ne actors prin-
cipals, pensant sempre que 
treballem pel territori i per la 
seva gent, cercant el millor es-
devenir per a tots i totes”.

una capital que lideri el ter-
ritori, però amb una filosofia 
que cerqui la complementari-
etat entre la capital i la resta de 
la comarca. Aquest és el nostre 
model.
Sabem que potenciant un 
model de Vegueria Penedès 
policèntric, on les quatre capi-
tals es situïn en un mateix pla 
d’igualtat i equitat, en tant que 
reconeixement polític, es res-
pecta i es posa en valor també 
les realitat i característiques 
territorials de cadascuna de 
les quatre comarques.
Des dels Consells Comarcals 
ens posem a disposició, doncs, 
per treballar i desenvolupar 
aquest model policèntric de 
la Vegueria Penedès, treballat 
des del territori, comptant 
amb la mateixa filosofia amb 
la que s’ha treballat el Pla Ter-
ritorial del Penedès: participa-
ció, modernitat, innovació i 
mirada de futur.
Així doncs, som conscients 
que dins de la societat de la 
informació i la tecnologia que 
estem vivint, cal ser consci-
ents que els vells paradigmes 
i concepcions de l’espai i del 
temps, evolucionen amb mol-
ta celeritat i que, a la vegada, 

Els presidents dels Consells Comarcals 
del Penedès, d’acord amb la cocapitalitat

El 9 de març la única candida-
tura encapçalada per en Josep 
Maria Romero Velarde, actual 
secretari d’organització i re-
cursos de CCOO de Catalunya 
i vinculat al Baix Llobregat, ha 
estat escollit secretari general 
de CCOO del Baix Llobregat, 
Alt Penedès, Anoia, Garraf, 
amb un 89% de suport.  ERC Anoia es reuneix amb el secretari 

general d’Afers Socials i Famílies
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E l passat divendres 17 de 
març va tenir lloc un 
dinar de treball orga-

nitzat per ERC Anoia amb la 

presència del secretari general 
d’Afers Socials i famílies Cesc 
Iglésies i la diputada anoien-
ca al Parlament, Alba Vergés. 
Al dinar hi van assistir alcal-
des i regidors de la federació 

comarcal republicana, a més 
del vicepresident del Consell 
Comarcal de Serveis Perso-
nals, Xavier Pérez, regidor 
d’ERC, i altres agents co-
marcals del món social.  

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



Demà dissabte, nova trobada oberta a 
tothom sobre el futur del barri del Rec

Una de les jornades anteriors per debatre el futur del barri.

Adoberies igualadines, 
presents a la fira asiàtica 
de pell a Hong Kong
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D emà dissabte 25 
de març es farà al 
Museu de la Pell i a 

l’Adoberia Bella una Jornada 
Participativa sobre el futur 
del barri del Rec d’Igualada 
per tal que els 15 equips d’ar-
quitectes i urbanistes selecci-
onats pel Jurat de la Consulta 
de Projectes es trobin amb 
veïns i entitats d’Igualada 
per conèixer de primera mà 
les seves inquietuds i aspira-
cions.
La Jornada, organitzada per 
l’Ajuntament d’Igualada, és 
oberta a tothom i durarà tres 
hores: de 10h del matí a 13h 
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U na representació 
d’empreses adoberes 
igualadines exposa-

ran els seus productes a la fira 
APLF (Asia Pacific Leather 
Fair) que tindrà lloc a Hong 
Kong (Xina) del 29 al 31 de
Març.
Xina és la primera potència 
econòmica del món i el mer-
cat més gran de productes 
de qualitat i per la indústria 
del luxe amb 350 milions de 
consumidors de classe mitja-
na-alta que seran 600 milions 
el 2020 segons dades del Banc 
Mundial.
APLF, que es fa des de 1984, 
enguany celebra la seva 33a 
edició i es consolida com una 
de les fires internacionals de 
pell, accessoris i components 

per a les indústries del calçat i 
la marroquineria més impor-
tants del món.
Asia Pacific Leather Fair és un 
dels millors aparadors inter-
nacionals pels expositors i un 
punt de trobada d’empreses 
adoberes amb compradors, 
dissenyadors i investigadors 
de moda d’arreu.
Hong Kong, és un enclau es-
tratègic dels mercats de la 
regió com a aparador de la 
moda d’Àsia i és pels euro-
peus la porta d’entrada a Xina 
i una referència asiàtica dels 
negocis.
Els adobers igualadins pren-
dran part d’aquest saló global 
de la indústria de la pell que 
aquest any comptarà amb la 
participació de 851 expositors 
de 46 països. S’espera la visita 
de més de 16.000 compradors.

del migdia. La sessió comen-
çarà a les 10h amb una taula 
rodona a l’auditori del Museu 
de la Pell d’Igualada i conti-
nuarà a l’Adoberia Bella amb 
diverses taules temàtiques i 
un speed dating entre els as-
sistents per tal que els equips 
de professionals puguin in-
terlocutar directament amb 
els igualadins que els vulgui 
traslladar les seves opinions i 
idees sobre el futur del barri. 
Per assistir a la Jornada no cal 
inscripció prèvia.

La Consulta de projectes pel 
Barri del Rec d’Igualada
El projecte porta per títol 
“Repensant el barri del Rec” i 

es tracta d’un concurs d’ide-
es impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada en col·laboració 
amb el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i l’Institut d’Ar-
quitectura Avançada de Cata-
lunya, i amb implicació activa 
de la ciutadania per tal de fer 
l’exercici col·lectiu d’imaginar 
com ha de ser el barri més 
emblemàtic d’Igualada en un 
futur. L’objectiu és que la con-
sulta generi noves idees i que 
connecti el Rec amb projectes 
similars de reconstrucció de 
barris industrials d’arreu del 
món.
Tota la informació relaciona-
da amb la consulta es troba a 
la web consultarecigualada.cat
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E l Programa de Micro-
donacions de Caprabo 
amb els bancs d’ali-

ments ha donat el 2016 l’equi-
valent a l’aliment necessari per 
a 788 famílies durant un any. 
Aquest programa es va posar 
en funcionament l’any 2011, i 
persegueix aconseguir el mà-
xim d’aprofitament de petites 
quantitats d’aliments que es 
retiren de les botigues al no 
ser idonis per a la venda degut 
a diversos motius (ruptures, 
proximitat de la data de cadu-
citat, per exemple) però que 
són aptes pel consum. 
El programa, iniciat a Barce-
lona amb la Fundació Banc 
dels Aliments, implica tots els 

Caprabo dona més de dos milions de 
menjars als bancs d’aliments

supermercats de Caprabo i 
més de 250 entitats socials que 
es troben a la xarxa d’entitats 
registrades i col·laboradores 
amb els Bancs d’Aliments. És 
un programa integral de col-
laboració pensat, desenvolu-
pat i implementat de forma 

conjunta, aportant l’experièn-
cia en distribució de Caprabo i 
la xarxa social local dels Bancs 
d’Aliments. La iniciativa su-
posa una important tasca de 
coordinació entre els diferents 
Bancs d’Aliments, les entitats 
benèfiques i Caprabo.   

  Fes la teva comanda:

         655 817 581
terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS

A PUNT DE MENJAR
I AMB LA TRADICIONAL SALSA

Calçots de proximitat, 
directes del pagès a casa teva.



Ja es poden demanar ajuts per arranjar 
habitatges per a lloguer assequible

David Raya donant agraïment a Esther Sabate.

Jove Cambra lliura els 
seus premis a “la Nit”
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L’Ajuntament d’Igua-
lada ha obert, entre 
els dies 1 de març i 13 

d’abril, el termini de sol·licitud 
de subvencions per a adequar 
habitatges privats buits a les 
condicions d’habitabilitat, ac-
cessibilitat i eficiència energè-
tica exigida per la normativa 
i que, posteriorment, puguin 
ser destinats a lloguer amb 
preus assequibles. 
Aquesta és una mesura enge-
gada aquest any que es deriva 
de l’acord per l’actual pressu-
post municipal subscrit entre 
el govern de CiU i el grup dels 
Socialistes d’Igualada. 
La intenció de la proposta és 
mobilitzar el parc d’habitatges 
en desús i, per davant de grans 
projectes de rehabilitació, es 
valoraran les intervencions 
de petit abast, de manera que 
s’assoleixi un màxim reparti-
ment d’ajuts i augmentin els 
habitatges a disposició de la 
Borsa d’Habitatge Social de 
l’Oficina Local d’Habitatge. 
Podran ser beneficiaris de les 
subvencions tots els propie-
taris d’habitatges buits que es 
comprometin a destinar-los 
a aquesta fi. Queden exclosos 
dels ajuts, però, les entitats fi-
nanceres, les seves filials im-

mobiliàries, els fons d’inversió, 
les entitats de gestió d’actius 
incloses les procedents de la 
reestructuració bancària, i els 
propietaris que siguin titulars 
d’una superfície útil habitable 
total de 1.250 m2. 
L’Ajuntament inspeccionarà 
cada habitatge per a avaluar 
el seu estat general i les ac-
tuacions sol·licitades. Seran 
subvencionables les obres 
d’adequació dels elements 
que conformen l’habitatge 
per a obtenir les condicions 
mínimes d’habitabilitat o que 
les millorin, com ara la ins-
tal·lació d’aigua, gas, calefac-
ció, electricitat, sanejament o 
altres, l’arranjament de banys 
i cuines, la millora de l’aïlla-
ment tèrmic o acústic, el repàs 
dels elements de l’habitatge 

deteriorats per una manca de 
conservació o manteniment i 
la supressió de barreres arqui-
tectòniques i millora de l’ac-
cessibilitat. Les obres hauran 
de respectar les característi-
ques formals, constructives i 
cromàtiques dels elements co-
muns de l’edifici. L’import de 
la subvenció serà del 50% del 
pressupost de l’actuació, amb 
un límit de 5.000 euros per 
habitatge. 
La partida total prevista pel 
consistori per aquests ajuts és 
de 25.000 euros. 
El tràmit es pot efectuar tele-
màticament a tramits.iguala-
da.cat o a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de l’Ajuta-
ment d’Igualada, a la Plaça de 
l’Ajuntament, 1.

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte al vespre es 
va celebrar l’entrega 
de premis i sopar de 

Gala de La Jove Cambra In-
ternacional d’Igualada, que 
va tenir lloc al restaurant Se-
soliveres, en el que van assis-
tir una vuitantena de perso-
nes entre elles els presidents 
i presidentes de les diferents 
Joves Cambres de Catalunya 
i la Seva presidenta Nacional 
l’Igualadina Xenia Castell-
tort, L’acte va ser Dirigit per 
en Mohamed Ighaddouran 
i va ser presentat per Aïda 
Figuerola i Yahya Ighaddou-
ran. 
David Raya com a president 
de l’entitat va obrir els premis 
donant la benvinguda a tots 
els assistents i fent menció 
especial als patrocinadors 
oficials d’aquest any Grup 
Taelus Comunicació, Canal 
Taronja, Àuria Grup, Grup 
Catala de Treball, Concesio-
nari Sarauto Peugeot, Caves 
Duran Galan, la Regidora 
de l’Ajuntament d’Igualada 
Patricia Illa, en el seu par-

Dimecres, jornada de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple, a l’Espai Cívic
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E l proper dimecres dia 
29 de març, a les 6 de 
la tarda, a l’Espai Cívic 

Centre (antic Maristes), tindrà 
lloc la 3a. Jornada de l’Associ-
ació d’Esclerosi Múltiple de la 
comarca. 
La jornada serà presentada per 
Ma. Dolors Canal, presidenta 
de l’Associació, i pel Dr. Fermí 
Capdevila, regidor de Sanitat 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Hi participarà la periodista i 
escriptora Mireia Rubio, que  
farà de moderadora i dirigirà 
la taula rodona.
La jornada adreçada a “Els 
Nostres Cuidadors” comptarà 
amb la participació de Palo-
ma Amil del programa Paci-
ent Expert Catalunya, Cristina 
Vetoret, treballadora social es-
pecialitzada en treball social i 
discapacitat, Lourdes Assens, 
psicòloga a l’hospital de dia 
Miquel Martí i Pol de Lleida, 

lament va donar reconeixe-
ment a la tasca de l’entitat i va 
encoratjar a tots els presents 
a continuar amb la tasca que 
realitza l’entitat a l’Anoia. 
Posteriorment Raya va fer 
entrega a  Jaume Catarineu 
de l’insignia de Sènior de l’en-
titat, i va fer reconeixement 
a la presidenta de l’any 2016 
Esther Sabate per tota la tasca 
realitzada durant l’any 2016, 
Després Esther Sabate va fer 
entrega del premi a millor 
programa de l’entitat 2016 els 
Joves a Debat,  guardo que 
va recollir Míriam Valencia 
(presidenta de l’entitat 2014) 
dit programa compta amb el 
2on premi de comunitat de 
llarg termini Europeu de la 
Junior Chamber Internatio-
nal i va atorgar el premi a Mi-
llor Junior a Albert Albareda 
per tota la tasca feta durant 
l’any 2016 i anteriors ja que 
es membre de l’entitat de fa 
anys i sempre ha col·laborat 
en tot allò que s’ha necessitat, 
actualment ostenta el càrrec 
de VP d’emprenedoria i opor-
tunitats professionals de l’en-
titat a Igualada. 

Dotze edicions del 
concurs dels Tres Tombs
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A mb la d’enguany ja 
seran dotze les edi-
cions en què des de 

l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada s’organitza un 
concurs de dibuix sota el 
lema “Surt a veure els Tres 
Tombs”, dirigit a les escoles 
de la ciutat.
Els dibuixos participants i 
premiats d’enguany final-
ment s’exposaran a la Bibli-
oteca Central (plaça de cal 
Font), des del 31 de març fins 
el 27 d’abril (hi ha hagut un 
canvi en les dates d’exposició 

per motius aliens a l’entitat); 
i l’entrega de premis es durà 
a terme el dissabte 8 d’abril a 
les 12 del migdia als baixos 
de la mateixa Biblioteca.
Recordem que una de les fi-
nalitats de la proposta que es 
persegueix des de l’entitat és 
la d’animar als nens i nenes 
de la ciutat a veure i viure 
una tradició molt arrelada a 
Igualada, com és la festa dels 
Tres Tombs, per tal que des-
prés, puguin plasmar en un 
dibuix algun dels elements 
característics de la festa o 
allò que els hagi resultat sug-
geridor i engrescador.

i amb Rosa Masriera, direc-
tora de la Fundació Esclerosi 
Múltiple. Com a cloenda, es 
comptarà amb la presència de 
Carmen Arana, afectada d’Es-
clerosi Múltiple i presidenta 
de l’Associació TEMYQUE, 
(tengo esclerosis múltiple y 
qué) que ens farà gaudir de 
les seves experiències.
L’acte, que pretén ser una tau-
la rodona,  acabarà amb un 
refrigeri ofert per la farma-
cèutica Novartis, que un any 

més col·labora amb l’entitat.
Aquesta jornada que han 
preparat des de l’Associació 
per l’Esclerosi Múltiple és un 
gran repte per a l’entitat, per-
què “som una associació peti-
ta, i estem fent una tasca que 
considerem molt important 
d’ajuda, suport i informa-
ció a totes aquelles persones 
que pateixen aquesta malal-
tia, que és molt desconeguda 
per a la majoria de gent i que 
n’afecta més de què ens pen-
sem”, explica Dolors Canal. 
La jornada s’ha preparat “grà-
cies a la feinada que han fet 
els membres de l’associació i 
a la col·laboració inestimable 
d’un seguit de persones, em-
preses i entitats que han apor-
tat el seu granet de sorra en la 
preparació”, diu la presidenta. 
L’esclerosi múltiple és una 
malaltia molt desconeguda i 
pot afectar a qualsevol perso-
na de qualsevol edat i sense 
previ avís. 



La companyia Iguana completa la 
cobertura de fibra òptica a Les Comes

Un tècnic d’Iguana, desplegant fibra en un carrer.

El Consorci Sociosanitari, 
participa en la formació 
de Càritas
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L ’empresa anoienca de 
te l e c omu n i c a c i ons 
Iguana ja ha comple-

tat el desplegament de la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica al 
polígon industrial Les Comes. 
D’aquesta manera, les empre-
ses del polígon que ho desitgin 
ja poden connectar-se a la fi-
bra òptica i gaudir d’un servei 
d’alta qualitat ofert per una 
empresa igualadina que garan-
teix un servei pròxim i amb el 
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suport d’un equip tècnic total-
ment local i de proximitat. 
Les modalitats de fibra òpti-
ca per a empreses que ofereix 
Iguana van des de les modali-
tats bàsiques fins a connexions 
a mida, passant per 300Mbps 
simètrics amb trànsit garantit, 
atenció tècnica preferent i wi-
fi professional inclòs. A més, 
Iguana també ofereix soluci-
ons integrals per a empreses 
amb assessoria de telefonia 
fixa i mòbil que preveu estudis 
d’estalvi econòmic, centraletes 
virtuals, projectes a mida de 

comunicacions internes, etc. 
Pensant en les empreses i 
institucions, i en les seves es-
pecificitats, Iguana també fa 
projectes d’enginyeria a mida i 
pot fer arribar internet on no 
hi arriba, dissenyar i imple-
mentar xarxes sense fils, fer 
consultoria tecnològica i de 
telecomunicacions i projectes 
d’Infraestructures Comunes 
de Telecomunicacions per a 
noves vivendes i per rehabili-
tacions. I tot plegat des de la 
proximitat i professionalitat 
d’una empresa d’aquí.  
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R epresentants del sec-
tor de la logística i el 
transport van reu-

nir-se en el marc del Fòrum 
Empresarial 2017 organitzat 
per la Unió Empresarial de 
l’Anoia per tal de detectar les 
necessitats i oportunitats de les 
empreses. 
Entre les reivindicacions que es 
van fer més evidents destaca la 
manca de personal especialit-
zat, la manca d’ una oferta for-
mativa especialitzada, i sobre-
tot la queixa pels costos elevats 

Trobada del sector comarcal del transport i la logística
que han de suportar. 
D’altra banda, però, els assis-
tents van coincidir en afirmar 
que el sector del transport i 
logístic té molt bones perspec-
tives de futur i preveu una crei-
xent importància estratègica 
donat el seu important pes en 
l’economia i el desenvolupa-
ment del país. 
El empresaris que van assistir 
al Fòrum sectorial van afirmar 
que el futur del sector passa 
per la col·laboració entre les 
empreses, la especialització i 
sobretot la necessitat d’ actuar 
com a lobby per a reivindicar 

els seus interessos. També van 
destacar la necessitat d’ adap-
tació als canvis que està com-
portant l’ increment de les ven-
des per Internet, un factor que 
potenciarà el transport logístic 
i especialment els negocis de 
paqueteria i missatgeria. 
A nivell comarcal es van fer pa-
leses algunes mancances com 
la falta de naus amb moll de 
càrrega, el fet que els polígons 
no estiguin adequats per a la 
circulació i accés de camions 
de gran tonatge, o la inexistèn-
cia d’un pàrquing adequat de 
camions. També es va tractar el 

tema de les comunicacions vià-
ries reivindicant la connexió de 
la Ronda Sud fins a Sant Genís, 

i com a part positiva van desta-
car la ubicació de l’Anoia com a 
estratègic i privilegiada.  
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E l passat mes de febrer es 
va iniciar l’acció forma-
tiva d’atenció sociosa-

nitària a la persona i treball do-
mèstic que realitza l’entitat de 
Càritas a Igualada. El Consorci 
Sociosanitari d’Igualada (CSSI) 
hi participa des de fa diversos 
anys i enguany novament ho 
està fent amb la participació de 
diferents professionals de l’em-
presa incloent l’Amàlia Pérez, 
responsable del servei d’aten-
ció a domicili, l’Imma Sánchez, 
treballadora familiar del servei 
d’atenció a domicili, i la Victò-
ria Fernàndez, responsable de 
neteja i bugaderia.

El curs està dissenyat per for-
mar en competències tècni-
ques necessàries per realitzar 
les atencions a la llar i les aten-
cions personals dins l’àmbit 
sociosanitari  en el domicili de 
persones amb especials neces-
sitats de salut física, psíquica i 
social. Això es fa amb les estra-
tègies i procediments més ade-
quats per mantenir i millorar 
l’autonomia personal i les rela-
cions amb l’entorn.
Es tracta d’una acció formativa 
de 220 hores teòriques més 100 
hores pràctiques, on també hi 
col·laborarà el CSSI oferint 
pràctiques en residència, Ser-
vei d’Atenció a Domicili, buga-
deria i neteja.

Rambla Sant Isidre, 21 Igualada (BCN)
Tel. 93 803 40 04  gestfabregas@gestors.net  · Gestionem tots els teus tràmits, estalvia temps i diners!



QUIN VALOR EMPRESARIAL TÉ UN TOVALLÓ DE PAPER?

A Salvador Gabarró hay que recordarle también por su extraordi-
naria gestión en Roca Radiadores, un líder mundial.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

PIB català supera els registres d’abans de la crisi.
La indústria juga un paper clau

¿Es consciente USA de que desde la II GM ha estado 
viviendo del resto del mundo? (Porque se lo hemos 

permitido)

CESC  ALCARAZ Economista, soci-director FeedBackGround
@cescalcal

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

En els darrers temps m’estic adonant del valor 
econòmic que té un tovalló de paper, i no és 
poder signar contractes milionaris amb fu-
turs jugadors de futbol!

Part de la meva feina és relacional i en força trobades 
informals t’adones que a mida que avança la conversa, 
el teu interlocutor es va esplaiant fins el moment que 
et fa saber alguna o algunes de les problemàtiques de 
la seva empresa. Amb la meva experiència puc afirmar 
que al final, tot i la frase “nosaltres som diferents”, les 
causes que provoquen els comentaris són similars i po-
quetes. 
És en aquest moment que, sense voler, surt la vena de 
consultor i és quan agafo el primer paper que tinc a mà, 
generalment un tovalló de paper, i començo a estruc-
turar i explicar algunes de les idees que poden solucio-
nar determinades problemàtiques.
No li havia donat més importància fins al moment en 
què em vaig trobar un propietari d’una empresa, que 
feia més d’un any que no veia, i que el primer que em 
va recordar va ser el tovalló de paper que es va endur 
del dinar que vam fer plegats, puntualitzant que havia 
decidit fer molts canvis organitzatius a la seva empre-
sa per intentar aconseguir alguns dels objectius que es 

XAVIER MORALES
Economista
@xm300

SERGI SABORIT  @ssaborit
Periodista, cap de secció  d’Expansión

XAVIER MORALES ORIOL MARTÍNEZCESC ALCARAZ
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LES DECISIONS ECONÒMIQUES 
I LA XOCOLATA D’EN WILLY WONKA

A la peli Willy Wonka i la Fàbri-
ca de Xocolata, en Willy Wonka 
–l’equivalent a un mestre torroner 
d’Agramunt per tenir una referèn-

cia propera- inicia la cerca del seu successor 
al capdavant del negoci entre els infants con-
sumidors de les seves xocolatines. El funcio-
nament de la fàbrica és d’allò més extravagant 
i irracional però el mou la passió del Sr. Won-
ka per la xocolata.
Les teories econòmiques tradicionals es ba-
sen en bona part en la hipòtesi de informació 
perfecta – els actors econòmics disposem de 
tota la informació necessària – i en la hipòtesi 
de la racionalitat en les nostres decisions eco-
nòmiques, sense cap espai ni consideració per 
les emocions.
En qualsevol cas és clar que les nostres de-
cisions econòmiques a nivell individual i 
col·lectives, les més trivials i les més trans-
cendents, no s’adopten sempre sota criteris 
estrictament racionals i algunes finalment re-
sulten ser negatives: pagar la quota del gimnàs 
al qual no anirem mai, implantar una xarxa 
d’alta velocitat que uneix totes les capitals de 
província amb Madrid deficitària i sense ocu-
pació, la signatura d’una hipoteca excessiva a 
40 anys, comprar pagarés de Nueva Rumasa 
desaconsellats explícitament per la CNMV,...
A voltes l’“emocionalitat” en les decisions eco-
nòmiques porta també a èxits remarcables, i 
el lector en tindrà un bon grapat d’exemples 
actuals. En la meva experiència des de la res-
ponsabilitat financera en diferents grups in-
dustrials la il·lusió i la passió de l’empresari i 
del seu equip humà han estat claus per deci-
dir-se a emprendre un nou projecte o defen-
sar la improbable supervivència d’un negoci 
en moments de crisi.
Caldrà prendre nota de l’exemple d’en Willy 
Wonka, doncs sembla que les emocions a més 
de la racionalitat, juguen el seu paper en la 
presa de les nostres decisions econòmiques.  

L a realitat del prestigi internacional que tenen 
tant les escoles de negocis catalanes (IESE, 
ESADE) com les nostres universitats, és l’al-
tra cara de la moneda d’un sistema educatiu 

desequilibrat, en perjudici  de la formació tècnica, la 
col·loquialment coneguda «formació professional». Les 
raons són diverses, començant per la particular relació 
de Catalunya amb Espanya. Certament, a partir de la res-
tauració de la Generalitat -amb l’autonomia per regular 
competències com l’educació, que no és mai completa 
perquè Madrid es reserva la darrera paraula en la cessió 
de competències- les autoritats educatives catalanes han 
intentat racionalitzar aquest àmbit, en paral·lel a les crei-
xents reclamacions de les associacions empresarials pel 
dèficit de la formació tècnica a Catalunya.
No obstant les bones intencions i els importants recursos 
destinats a la formació tècnica, i un cert èxit en l’augment 
del nombre d’estudiants, els resultats estan lluny de ser els 
desitjats: segons un estudi recent de PIMEC, l’economia 
catalana només ofereix un 23,4 % de llocs de treball de 
nivell alt (universitari), mentre que la població ocupada 
amb aquest nivell formatiu és molt superior, de fins al 44 
%. Per contra, l’oferta de llocs de treball de nivell mitjà 
(perfil tècnic) és del 36,5 %, però la població ocupada 
d’aquest nivell és molt inferior, de només el 22,6 %.
Per a fer front a aquests desequilibris educatius, és neces-

MODEL EDUCATIU I DÈFICIT EN FORMACIÓ TÈCNICA
ORIOL MARTÍNEZ ALÒS-MONER economista.

O. MARTINEZX. MORALES C. ALCARAZ

sari fer-ho des d’un enfocament global, que consideri totes 
les fases de l’educació, però també l’estructuració del mer-
cat de treball i, per què no, la política migratòria. Convin-
dria repensar l’actual sistema de valors que preval en una 
majoria de centres educatius que, d’alguna manera, aïllen 
els alumnes de la realitat del món del treball.
També seria pertinent plantejar un canvi de paradigma 
sobre la valoració de formacions i professions, totes dig-
nes i respectables. L’abandonament dels prejudicis sobre 
el desprestigi de les activitats manuals o físiques passa 
perquè accedeixin a la universitat aquells més inclinats a 
l’activitat intel·lectual i, consegüentment, millor preparats.
Pel que fa a la formació tècnica, el canvi de paradigma 
haurà d’implicar que els que la segueixen ho facin pel 
prestigi associat i no per ser l’opció per descart. Així ma-
teix, tant aquells que decideixen invertir en la universi-
tat com especialment aquells que ho fan en la formació 
tècnica, han de tenir garanties d’estabilitat en el mercat 
de treball; per exemple, evitant l’entrada massiva de tre-
balladors estrangers, com ha succeït durant els anys del 
boom. Si bé aquests, per la seva baixa qualificació, no se-
rien competència directa, sí que poden desincentivar la 
inversió en maquinària per a substituir mà d’obra barata 
(la substitució de mà d’obra barata per maquinària aca-
ba creant llocs de treball de major qualificació, ja sigui 
directament o indirectament).  

desprenien de l’esquema del paper i que estava comen-
çant a obtenir resultats. Pensant-hi una mica més, és cert 
que la majoria d’aquests papers no acaben a les deixalles. 
En definitiva, un tovalló de paper (i l’esquema dibuixat) 
conjuntament amb una bona dosi d’enginy i disciplina, 
està clar que aporten valor a l’organització.

I com a mostra del que acabo de comentar, teniu el llibre 
d’en Dan Roam on precisament fa referència a la po-
tència d’esquematitzar i pintar problemes com a primer 
pas per a resoldre-les.   

“L’emocionalitat”
en les decisions
econòmiques 
porta també 
a èxits remarcables 

En definitiva, un tovalló de 
paper conjuntament amb 

una bona dosi d’enginy 
i disciplina, està clar que 

aporten valor a l’organització.

Per fer front a aquests desequilibris 
educatius, és necessari fer-ho des d’un 
enfocament global, que consideri totes 
les fases de l’educació, però també l’es-
tructuració del mercat de treball.



Expedició igualadina 
als límits de l’oceà Àrtic

Svalbard.

La igualadina Postanova 
estrena aplicació mòbil 

REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge passat dia 
19 de març l’equip de 
Globus Kon-Tiki en-

capçalat pel pilot igualadí Àn-
gel Aguirre, ha emprès el seu 
camí cap a Svalbard, un arxi-
pèlag noruec situat al paral·lel 
80º, molt per sobre del Cercle 
Polar Àrtic, per dur a terme 
l’expedició en globus aerostà-
tic de caràcter comercial amb 
passatgers més al nord del 
planeta que s’ha fet mai. Es 
tracta d’un tipus de vol ori-
entat a participants amb certa 
experiència en muntanyisme i 
entorns àrtics, pilots de globus 
d’arreu del món que busquen 
una gran experiència, fotò-
grafs especialitzats en natura 
o persones amb sensibilitat 
mediambiental. Svalbard és 
una zona declarada destí sos-
tenible i és l’últim punt poblat 
de la Terra en direcció al nord. 
Globus Kon-Tiki hi passa-
rà un mes i mig, rotant tres 
equips que hi aniran en termi-
nis de 15 dies. 
Globus Kon-Tiki s’embarca 
a aquesta expedició després 
de tancar un acord amb l’em-
presa especialitzada en acti-
vitats d’aventura Spitzbergen 
Adventures, un negoci del 
territori noruec que es dedica 
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E l grup igualadí Posta-
nova Ikos-SokGas s.l., 
dedicat a la instal·lació 

i manteniment d’equips ener-
gètics, acaba de llençar una 
nova aplicació per a disposi-
tius mòbils. L’app, disponible 
a Google Play, a l’AppStore i 
per a Windows Phone fa molt 
més ràpida la relació entre els 
clients i l’empresa.
Postanova és de les firmes pi-
oneres en el sector del man-
teniment d’aparells energètics 
en disposar d’una aplicació 
d’aquest tipus per a dispo-
sitius intel·ligents Android, 
iPhone i Windows Phone. 
L’app està disponible tant per 

als clients actuals de l’empresa 
com per als qui no ho són.
El Grup Postanova-Ikos Sok-
Gas s.l. és una empresa que 
enguany celebra el seu 25è 
aniversari. Fundada el 1992, 
l’empresa compta amb un 
quart de segle d’experiència 
en el sector dels serveis de 
manteniment energètics i té 
servei tècnic oficial propi.
La firma està especialitza-
da en la instal·lació i man-
teniment d’equips energè-
tics, com són les calderes de 
gas, biomassa i gasoil; a més 
d’aparells d’aire condicionat. 
A més a més, compta amb 
una línia dedicada als equips 
de tractaments d’aigües. 

a la promoció del turisme en 
aquest arxipèlag. L’expedició 
ha comportat tot un any de 
preparatius, degut a les di-
verses dificultats logístiques 
que presenta, que van des de 
l’obtenció de permisos per vo-
lar en globus a Svalbard –ter-
ritori protegit com a entorn 
natural– fins a tràmits com el 
transport del gas. A més, s’hi 
ha de sumar els preparatius 
de l’equip humà de Kon-Tiki, 
com les pràctiques amb moto 
de neu i remolc que han realit-
zat a Andorra per poder fer el 
seguiment del globus per terra 
un cop es trobin a Svalbard. 
L’equip de Globus Kon-Tiki 
pren a Svalbard un globus 
aerostàtic de sis places, una 

envergadura que fa el vol més 
difícil degut al pes i a la mida. 
Amb ells, prenen també un 
cremador d’última generació 
fabricat per l’empresa iguala-
dina Ultramagic.
Svalvard, situat a 1.000 quilò-
metres del Pol Nord, compta 
amb una temperatura d’uns 
20º C sota zero en aquesta 
època de l’any. Una altra de 
les particularitats d’aquest 
territori és la fauna que l’ha-
bita; degut a la gran quantitat 
d’ossos polars que hi viuen –hi 
ha més ossos polars que per-
sones– els visitants es veuen 
obligats a anar acompanyats 
permanentment d’un guia lo-
cal armat amb un rifle per de-
fensar-se de possibles atacs.    

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup TIC Anoia or-
ganitzarà el proper 5 
d’abril la setena edi-

ció del Dinar Networking 
TICAnoia, coincidint amb la 
presentació del nou Espai TIC 
Igualada. Serà a les 13.30 ho-
res, al Restaurant Somiatrui-
tes, amb la participació del 
conseller d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Baiget.
El setè dinar ‘networking’ 
d’empreses de l’àmbit de les 
tecnologies de la informació 
i la comunicació, es farà amb 
motiu de la presentació del 
nou Edifici TIC de l’Anoia, 
i inclourà una taula rodona 
de convidats d’excepció per 
parlar sobre els nous models 
de coworking i d’espais-eco-
sistema adreçats a empreses 
d’un mateix sector.
Hi participaran Miquel 
Martí,  CEO of Barcelona 

El 5 d’abril es presenta 
el nou Espai TIC Igualada

Tech City - Pier 01; Ramon 
Enrich, director d’art, co-
fundador de REC.0; Santi-
ago Errando, director de la 
Fundació Palo Alto; i Xavier 
Claramunt d’Architecture & 
Innovation Consulting.
En el transcurs de l’acte es 
farà  un debat amb els po-
nents i assistents, moderat 
per Isidre Mensa (Respon-
sable de la Comissió Espai 
TIC), i tindrà llolc la po-
nència Models d’Espais es-

pecialitzats i singulars, amb 
la presentació a càrrec de 
Miquel Martí, director de la 
Fundació Palo Alto. Des de 
fa més de 20 anys és el gestor 
d’aquest espai industrial re-
convertit en un gran centre 
de referència en coworking 
d’empreses creatives i tec-
nològiques. Finalment, tam-
bé es presentarà el projecte: 
Edifici Espai TIC d’Igualada, 
per part de Xavier Clara-
munt i Ramon Enrich. 

El conseller Jordi Baiget.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Rewind Festival va ce-
lebrar dissabte a la nit la 
gala de lliurament dels 

premis de la seva tercera edició 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit de Vilanova del Camí. 
Els curts més premiats van 
ser Marcianos de Marte, amb 
quatre guardons, i Yerbabue-
na, amb dos. La millor òpera 
prima va ser Como yo te amo, 
el premi del públic per 17 años 
juntos i la menció especial del 
jurat, per A prueba.
Marcianos de Marte es va en-
dur els premis a millor curtme-
tratge de la secció oficial, mi-
llor guió original per Fernando 
Trullols i Arturo Mendiz, mi-
llor fotografia per Albert Pas-
cual i millor actor per Miki 
Esparbé. El director guanyador 
del Goya Fernando Trullols 
l’experiència del Rewind Fes-
tival va confessar estar “molt 
emocionat”, destacant “l’esforç, 
la il·lusió i la cura” amb què es 
fa el certamen i “la il·lusió de la 
gent” a la gala, “sobretot entre 
la gent jove”. A banda del premi 
a millor curt i guió, Trullols va 
destacar que li van fer “molta 
il·lusió” els premis que es van 
endur els seus col·laboradors: 
“L’Albert Pascual ha fet una 
feina fantàstica com a director 
de fotografia, i el Miki Espar-
bé, l’actor principal, ha estat un 
còmplice durant tots aquests 
mesos”.
El premi a la millor direcció va 
ser per a la directora madrile-
nya Estefania Cortés i el de mi-

llor actriu per Íngrid Rubio, les 
dues pel curt Yerbabuena. Per a 
l’actriu catalana el premi supo-
sa que la gent pugui conèixer 
la feina d’Estefania Cortés, “la 
seva sensibilitat a l’hora d’ex-
plicar històries, de fer sentir a 
la gent”. Per a Rubio, el guardó 
també és una bona manera que 
la gent s’acosti a aquesta histò-
ria “que és curta però que ar-
riba” i “hi ha sorpreses”. “Festi-
vals com el Rewind mostren el 
romanticisme de gent que creu 
en el cinema, en els somnis, en 
el talent i l’esforç, en les històri-
es... en la cultura”, va destacar 
l’actriu, que va assegurar que 
s’ho havia “passat genial”.
La gala de lliurament de premis 
va ser dinàmica, amb interven-
cions puntuals del presentador, 
el locutor de Ràdio Flaixbac 
Andreu Presas, i amb cançons 
conegudes de diferents bandes 
sonores de cine, versionades 
en clau de swing pel grup The 
Crossroads.  

Prop de 300 persones van om-
plir les grades de Can Papas-
seit, amb la presència de molts 
dels nominats, del consistori en 
ple de Vilanova del Camí amb 
l’alcaldessa Noemí Trucharte al 
capdavant, i els regidors de cul-
tura d’Igualada, Pere Camps, i 
de Santa Margarida de Mont-
bui, Montserrat Carricondo. 
També va destacar la presència 
de la directora mexicana Karla 
Campuzano, que va guanyar el 
premi al millor curt de parla 
hispana, acompanyada de la 
seva parella Nacho Carballo, 
director durant cinc anys del 
Festival de Gijón.
El Rewind Festival encara tin-
drà tres jornades més de pro-
jeccions aquesta setmana. Di-
marts es projectaran els curts 
de parla estrangera a compe-
tició i altres fora de concurs a 
l’Ateneu Igualadí; dissabte hi 
haurà sessions al matí i a la 
tarda a Can Papasseit amb 
seleccions especials de dra-

‘Marcianos de Marte’ i ‘Yerbabuena’, 
guanyadors del III Rewind Festival

- Millor curtmetratge Rewind: Marcianos de Marte.
- Millor òpera prima: Como yo te amo.
- Millor curt d’animació: Roger.
- Millor curt de parla estrangera: The enemy.
- Millor curt de parla hispana: Anubis.
- Millor micro-curt: Incoming call.
- Millor guió original: Pepe Combalia, Arturo Méndiz i 
Fernando Trullols per Marcianos de Marte.
- Millor fotografia: Albert Pascual per Marcianos de Marte.
- Millor direcció: Estafania Cortés per Yerbabuena.
- Millor actriu: Íngrid Rubio per Yerbabuena.
- Millor actor: Miki Esparbé per Marcianos de Marte.
- Menció especial del jurat: A prueba’. 
- Premi del públic: 17 años juntos.
- Millor curtmetratge educatiu: Solitud.
- Millor curtmetratge amateur: La teoría del caos.
- Millor curtmetratge Gaspar Camps: Así porque sí.

Premiats al III Rewind  
Festival

ma social, comèdia i thriller; 
i diumenge al matí es passa-
ran els curts guanyadors i a 

les 11 h començarà la Rua 
d’Star Wars pels carrers de 
Vilanova del Camí.

El passat dissabte es va cele-
brar la Gala d’entrega de pre-
mis del III Rewind Festival de 
Vilanova del Camí , on una 
trentena de curtmetratges na-
cionals i internacionals con-
corrien a concurs i a on l’escola 
d’art i disseny Gaspar Camps 
va ser doblement guardonada 
en dues categories, la primera 
la categoria acadèmica on va 
ser premiat el curt “Así porque 
si” coodirigida pels alumnes: 
Pol Figueras, Gisela Montes, 
Maria Lastra, Daniel Díaz i 
Maite Sánchez. I dins la cate-
goria Amateur el guanyador 
va ser el curt “Teoria del Caos” 
codirigida per Marcos Orgaz, 

Xavi Carol,  Arnau Gràcia, Jor-
di Rodríguez i Pedro Bermudo 
. Tots ells alumnes de segon 
del cicle formatiu professio-

nalitzador de grau superior de 
Gràfica Publicitària on hi ha 
el mòdul de Llenguatge i Tec-
nologia Audiovisual impartida 

L’escola d’art i disseny Gaspar Camps doblement guardonada 
al Rewind Festival

pel professional i docent de 
l’escola Marc Farreras.
D’entre les 550 propostes pre-
sentades, el comitè de selecció 

ha triat 15 curts estatals i 15 
internacionals, entre els quals 
hi ha guanyadors de premis 
Gaudí i Goyas.

Premi a la millor actriu per a Ingrid Rubio Premi a la millor direcció per a Estefania Cortés
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VILANOVA DEL CAMÍ/ LA VEU 

El segon Tinent d’Alcal-
de i regidor d’Urbanis-
me i Medi Ambient, 

Juan Manuel Cividanes, ha 
fet una primera visita a l’Es-
cola Joan Maragall aprofitant 
la Jornada de portes obertes 
del passat dissabte 18 de març. 
Aquesta visita s’emmarca en 
un programa més ampli per 
avaluar els treballs de mante-
niment i d’inversió als centres 
d’ensenyament del municipi.
Durant aquestes visites, expli-
ca el regidor, “intentem recollir 
tota la informació de forma di-
recta i de primera mà, parlant 
directament amb els respon-
sables del centre”.  Després de 
l’avaluació es farà un informe 
que es traslladarà a la Generali-
tat de Catalunya “per demanar 
més inversions als centres edu-
catius de Vilanova del Camí”, 
explica el titular d’Urbanisme.
Juan Manuel Cividanes remar-
ca que “els actuals edificis del 

El govern vilanoví reclamarà a la Generalitat més 
inversió a les escoles i prioritzarà el seu manteniment

Joan Maragall, Pompeu Fabra 
i Marta Mata, són propietat de 
la Generalitat de Catalunya i 
que l’Ajuntament només ha 
d’assumir feines de manteni-
ment”. “Els centres educatius 
de Vilanova”, assegura Civida-
nes, “fa anys, que no reben cap 
inversió d’importància. En el 
cas de l’Escola Joan Maragall, 
la última inversió data de l’any 
2.000 i es va centrar a la zona 
del gimnàs i edifici annex”.
Cividanes va constatar que la 
zona d’infantil és la que pre-
senta un major envelliment 
i la part que “necessita una 
actuació d’urgència”. Aques-
ta és una de les reclamacions 
que es farà arribar als Serveis 
Territorials d’Ensenyament, 
però segons explica el regidor 
també es demanarà l’amplia-
ció i la reforma completa dels 
lavabos d’infantil adaptats a 
minusvàlids, la substitució de 
les finestres de ferro de les au-
les per reduir la factura ener-
gètica, la millora en els patis 

exteriors per adequar-los a la 
normativa europea, la subs-
titució del mobiliari de les 
aules, i la implantació i mi-
llora de jocs infantils al pati.
A la zona de primària, expli-
ca Juan Manuel Cividanes, 
l’edifici presenta patologies 

a la façana i tancaments de 
fusteria deteriorats. També es 
necessària i així s’ha demanat 
en més d’una ocasió la millo-
ra de la ventilació de la zona 
del gimnàs, inversions que el 
govern vilanoví també recla-
marà als Serveis Territorials.

Cividanes afirma que jun-
tament amb l’àrea d’Obres 
representada pel regidor 
Manuel Ocaña, “prioritza-
rem el manteniment dels 
nostres centres educatius 
amb l’objectiu d’assolir-los 
de forma més immediata”. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El segon Tinent d’Alcal-
de i regidor d’Urbanis-
me i Medi Ambient, 

Juan Manuel  Cividanes ha 
mantingut una reunió amb el 
president de l’ADF Vilanova 
del Camí, Francesc Sabaté i 
Saumell, que ha servit per co-
ordinar els treballs que porta a 
terme l’ADF a la zona forestal 
del municipi.
Actualment Vilanova del Camí 
disposa d’uns 20 km de camins 
forestals primaris més uns al-
tres 20 km de camins secunda-
ris aproximadament. Camins 
o pistes forestals que faciliten 
la tasca dels bombers en cas 
d’incendi i que permeten l’ús 
esportiu i lúdic per part de la 
ciutadania.
Francesc  Sabaté ha informat 

al regidor de l’actuació prevista 
per aquest any 2017, per part 
de l’ADF, segons el Pla Muni-
cipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals (PPI) que consisteix 
en la millora del camí que va 
des de Can Titó fins al ter-
me municipal de La Pobla de 
Claramunt, més un tram del 
camí entre Collbàs fins al ter-
me municipal de Montbui casc 
antic. És en aquest últim punt 
on el president de l’ADF ha in-
sistit especialment, perquè està 
pendent des del 2013, de fer la 
connexió des del casc antic de 
Montbui fins els boscos de Vi-
lanova del Camí.
Juan Manuel Cividanes ha 
anunciat que des de la regi-
doria d’Urbanisme, s’inicia-
ran properament les accions 
oportunes per demanar la 
col·laboració de l’Ajuntament 

de Montbui i la Diputació per 
connectar aquest tram entre 
els dos municipis.
“La tasca que realitzen des de 
l’ADF, amb la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals 
de la  Diputació de Barcelona, 
ha permès tenir una xarxa de 
camins molt consolidada”, ex-
plica Cividanes. 
“Un treball realitzat sense des-
cans per part de Francesc Sa-
baté, president, i de la resta de 
membres de l’ADF VILANO-
VA DEL CAMÍ. Es dona la cir-
cumstància que Sabaté va ini-
ciar, fa més de deu anys la seva 
col·laboració com a president 
de l’entitat “amb un treball fora 
del focus mediàtic i amb uns 
resultats molt satisfactoris per 
a Vilanova del Camí”, puntu-
alitza Juan Manuel Cividanes.

Ajuntament i ADF treballen plegats 
per a la millora dels camins forestals

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova Comerç, l’entitat que 
aplega el comerç associat de 
Vilanova del Camí,   s’ha su-
mat a la celebració de la Set-
mana del Comerç amb dife-
rents activitats que inclouen 
la Junta General d’Associats, 
per una banda i la presentació 
oficial del web de l’entitat, per 
l’altra.
El Centre d’Innovació Anoia 
va acollir ahir la presentació 
del web de Vilanova Comerç, 
que va comptar amb l’assistèn-
cia del Primer Tinent d’Alcal-
de i regidor de Promoció Eco-
nòmica, Francisco Palacios.
El regidor va destacar l’esforç 
de l’entitat per anar avançant 
en temes d’informació i pro-
moció del comerç local i va 
posar a la seva disposició les 

instal·lacions del centre que 
ofereix diferents serveis a les 
empreses. 
El president de Vilanova Co-
merç, Jordi Vilarrubias i la 
tècnica de dinamització de 
l’entitat, Leonor Garcia, van 
presentar als associats el nou 
web, “una nova eina de pro-
moció que neix com una pla-
taforma corporativa on no es 
poden vendre ni comprar pro-
ductes i serveis”.

Vilanova comerç 
estrena web

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

MERCANTIL

L     p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454
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MONTBUI/ LA VEU 

L ’Espai de les Arts 
i del Coneixement 
Mont-Àgora, estrenat 

tot just fa dos anys, s’ha con-
vertit en l’epicentre de la di-
namització cultural i artística 
de Montbui. L’equipament ha 
anat consolidant-se progres-
sivament, principalment a 
través de dos serveis que l’om-
plen d’activitat: la Biblioteca i 
els cinemes. 

La Biblioteca Mont-Àgora de 
Montbui duplica usuaris
D’una banda la Biblioteca 
Mont-Àgora, de dilluns a dis-
sabte, s’ha situat com un dels 
equipaments preferits pels ciu-
tadans de Montbui i de l’Anoia 
per tal d’accedir als llibres i al 
coneixement. La Biblioteca, 
gestionada en conveni amb 
la Diputació de Barcelona, ha 
duplicat usuaris en dos anys, 
un fet que ha estat possible 
per la millora d’espais i pels 
múltiples serveis i activitats 
de foment de la lectura que 
s’hi organitzen. Més de 42.000 
usuaris hi van passar durant 
l’any 2016, el que suposa un 
increment del 22 per cent en 
relació als visitants del 2015, 
l’any d’estrena de l’equipament. 
A l’anterior ubicació (carrer 
Sant Miquel, 6), aquest servei 
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Mont-Àgora compleix dos anys amb una 
aposta decidida per la cultura i les arts

difícilment arribava a superar 
els 20.000 usuaris per any. La 
Biblioteca Mont-Àgora suma 
any rere any nous socis, una 
condició important per poder 
accedir a múltiples serveis. El 
centre també és punt de troba-
da de totes aquelles persones 
que bé per estudi o bé per in-
teressos diversos volen accedir 
al coneixement.

Mont-Àgora Cinemes, una 
aposta pel cinema comercial
Els caps de setmana 
Mont-Àgora obre al cinema 
comercial les seves dues sales. 
Des de mitjans del 2015, tant 
la sala gran com la de petit 
format exhibeixen algunes de 
les millors pel·lícules del mo-
ment, a un preu assequible 
de 6 euros (inferior a la gran 
majoria de sales de cinema del 
país). L’aposta pel cinema ha 
estat possible per la ubicació 
de dos projectors digitals de 
darrera generació, especial-
ment preparats per reproduir 
el format cinematogràfic DCP. 
Tammateix, i per la seva po-
livalència i voluntat de servei 
públic, les sales de Mont-Àgo-
ra també han acollit diferents 
convencions, reunions d’enti-
tats, festivals, activitats artís-
tiques, teatre, gales diverses, 
assajos de grups i associacions 
musicals, trobades escolars.

Els nous espais, a punt
Cal destacar que properament 
estaran en marxa els nous es-
pais de Mont-Àgora (aules de 
dansa i espais de servei) que 
s’han dut a terme durant els 
darrers mesos i que perme-
tran completar la instal·lació 
i dotar-la de noves aules, molt 
importants per afavorir les 
activitats artístiques. Es pre-
veu que aquests espais podran 
acollir en un futur proper no-
ves modalitats musicals i artís-
tiques. 
Com explica l’alcalde Teo 
Romero “Mont-Àgora és un 
equipament emblemàtic del 

nostre municipi. N’estem ple-
nament orgullosos i després 
de dos anys, pensem que cal 
treballar-hi dia a dia per con-
tinuar cuidant-lo i millorar-ne 
els serveis que oferim als ciu-
tadans. Treballar per la cultu-
ra és fer-ho per tenir ciutadans 
responsables i compromesos, 
amb valors i preparats, i des 
de Montbui tenim clar que vo-
lem que la dinamització de la 
cultura i el coneixement con-
tinuïn sent una prioritat”.   El 
batlle també va assenyalar que 
“les obres complementàries 
que s’han fet durant els dar-
rers mesos a Mont-Àgora ens 

permeten guanyar dues noves 
aules de dansa, dos lavabos 
i altres espais de servei a la 
primera planta i camerinos i 
aules petites a la planta baixa. 
Estem parlant d’una inversió 
de 237.000 euros que farà pos-
sible que Montbui tingui l’es-
pai de les arts que es mereix”.    
Cal recordar que l’edifici de 
Mont-Àgora ha rebut nom-
brosos reconeixements a ni-
vell arquitectònic mundial 
d’ençà la seva inauguració. 
Així, l’obra de l’arquitecte 
igualadí Pere Puig va ser elegi-
da com un dels millors edificis 
als Wan Awards.

Convocat el 8è Concurs de contes 
“Castell de la Tossa”
L’Ajuntament de Montbui 
organitza el 8è Concurs de 
Contes “Castell de La Tos-
sa”. Aquest concurs literari 
estableix diferents categori-
es: infantil (de 6 a 13 anys), 
juvenil (de 14 a 18) i la ca-
tegoria general (majors de 
18 anys). Podran participar 
totes aquelles obres de tema 
lliure, escrites en català o 
castellà. Han de ser inèdites, 
i cada concursant podrà pre-
sentar fins a dos originals.

El conte es presentarà per 
quadriplicat, en paper, cò-
pia en CD i amb lletra Arial 
12 a doble espai espai i amb 
un màxim de cinc pàgines. 
Es farà constar un títol, un 
pseudònim i la categoria a la 
qual es presenta el relat. En 
un sobre apart, amb el títol 

del conte i la categoria escri-
ta a fora, s’hi faran constar 
les dades personals: nom, 
cognoms, fotocòpia del DNI 
o document similar d’iden-
tificació, adreça, població, 
telèfon i correu electrònic.
L’Ajuntament de Montbui 
es reserva el dret de publi-
car per qualsevol mitjà els 
contes que opten al concurs, 
així com els premiats, res-
pectant sempre l’autoria del 
relat. Els guanyadors cediran 
els drets de propietat intel-
lectual que poguessin cor-
respondre per la difusió i la 
reproducció de la seva obra. 
Els premis seran: per al gua-
nyador infantil un lot de lli-
bres; a la categoria juvenil 
un primer premi de 150 eu-
ros i un segon de 100 euros; 
i a la categoria general un 

primer premi de 200 euros, 
un segon premi de 150 eu-
ros i un tercer de 100 euros. 

Les obres s’han d’adreçar a 
“Concurs de Contes Castell 
de La Tossa”, Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
(Dept. Cultura), Carretera 
de Valls, 57, 08710, Mont-
bui. El termini de presenta-
ció d’originals finalitza el dia 
10 d’abril. Els guanyadors 
es comprometen a recollir 
el premi, o bé a delegar en 
algú. La composició del jurat 
es donarà a conèixer durant 
la celebració del lliurament 
dels premis, que es farà el 
divendres 21 d’abril. La par-
ticipació en aquest concurs, 
que es lliurarà coincidint 
amb Sant Jordi, suposa l’ac-
ceptació d’aquestes bases.

Aquest proper dilluns, a par-
tir de les sis de la tarda, tin-
drà lloc a la sala petita de 
Mont-Àgora la I Gala d’Ho-
menatge a la Comunitat Edu-
cativa de Montbui, una de les 
activitats més destacades del 
projecte educatiu “Fem Més 
Escola”. La gala vol ser un 
reconeixement i homenatge 
general a totes les persones 
que treballen per una educa-
ció pública i de qualitat en els 
centres educatius de Mont-
bui. A la vegada, es retrà ho-
menatge a aquells educadors/
es, mestres i professors/es 
que es s’han jubilat recent-
ment o que han finalitzat la 
seva tasca al municipi dei-
xant empremta. 
Durant aquesta gala, a més 
de diferents homenatges in-
dividuals, es preveu un reco-

Gala d’homenatge a la 
comunitat educativa

neixement especial per al 20è 
aniversari de l’Institut Mont-
bui. Es preveu que la gala tin-
gui una durada aproximada 
de 45 minuts. 

Continuen les activitats del 
“Fem Més Escola”
Durant els darrers dies han 
continuat les activitats del 
“Fem Més Escola”. Així, el 
passat dijous va tenir lloc 
“L’hora del conte a les llars”, 
a càrrec de Mònica Tor-
ra.  Dimecres a les sis de la 
tarda Maria Rosa Corral 
va conduir l’activitat “Jocs 
de falda”. Per acabar la set-
mana, avui divendres es 
farà als diferents centres 
escolars un taller de músi-
ca per a mares i nens/es de 
les escoles, activitat que va 
a càrrec de Glòria Tomàs.
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Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades

ES TRASPASSA
a Prats de Rei

Forn de llenya,
granja i botiga

a ple rendiment
93 868 03 53

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’equipament juvenil del 
Cau Jove de la Pobla de 
Claramunt ha complert 

12 anys. Va ser el 19 de març de 
2005 quan aquest local va obrir 
les portes per primera vegada. 
Per celebrar aquest aniversa-
ri, el dissabte 18 de març a la 
tarda, des de la regidoria de Jo-
ventut de l’Ajuntament es van 
organitzar diverses activitats.  
Un grup de joves van plantar, 
al parc de Sant Galderic, un 
arbre, que van escollir que fos 
un ametller. També van en-
terrar una càpsula del temps, 
amb missatges i fotografies que 
van anar recopilant durant la 
setmana. La celebració es va 
acabar amb un pica-pica per 
a tots els assistents i un patís 
d’aniversari.
A més d’aquesta activitat, des 
del Cau Jove s’organitzen des 
del mes de febrer, dins de la 
programació d’hivern-prima-
vera, diverses propostes, com 
tallers de diferents matèries, 
sessions de cinema o xerrades. 
El dijous 16 i el divendres 17 
de març, una desena de joves, 
de 12 i 13 anys, van participar 

en un taller de lletres gegants 
de Scrapbooking, en què els 
participants van fer treballar la 
creativitat i la imaginació i s’ho 
van passar d’allò més bé.
El divendres 24 de febrer es va 
fer un taller de maquillatge de 
fantasia, que va anar a càrrec 
de la poblatana Maria Sánchez 
i en què hi van assistir set jo-
ves. I el divendres 23 de febrer 
gairebé una vintena de nois i 
noies van poder fer creps en 
el transcurs del taller de cuina 
francesa. En van fer de xoco-

El Cau Jove de la Pobla de Claramunt 
compleix 12 anys

Una trentena de persones van 
participar, el dissabte 18 de 
març al matí, al segon taller de 
marxa nòrdica que es va fer a la 
Pobla de Claramunt. L’activitat 
la van organitzar la regidoria de 
Sanitat de l’Ajuntament i el Club 
Nòrdic Walking de la Catalunya 
Central.
En aquesta sessió, els partici-
pants van fer l’escalfament al 
parc de Sant Galderic i els dos 
monitors els van explicar les 
tècniques per caminar amb els 
bastons. A continuació, van 
fer una caminada cap el camí 
del Cargol, amb un recorregut 
d’uns vuit quilòmetres. Tots els 
assistents van valorar molt po-
sitivament la participació en 
l’activitat.
La propera sessió d’aquest se-
gon taller es farà el dissabte 25 
de març, de les 10 del matí a 2/4 
de 2 del migdia, i el punt de tro-
bada serà al Teatre Jardí. El preu 
d’aquesta sessió, com el de l’an-
terior, és de 5 euros (inclou els 
bastons) i cal haver esmorzat i 
portar una ampolla d’aigua.
La marxa nòrdica o nòrdic 
walking consisteix en caminar 
amb uns bastons especialment 
dissenyats per al desenvolupa-
ment d’aquesta activitat física, 
en què es pot córrer, saltar i fer 
diferents exercicis. Ofereix una 
manera senzilla, natural i molt 
eficaç de millorar la condició 
física i tonificar la musculatu-
ra, independentment de l’edat, 
el sexe i la preparació física. El 
mes d’octubre ja es va fer un pri-
mer taller de nòrdic walking a 
la Pobla de Claramunt i va tenir 
molt bona acollida. Per a més 
informació es pot trucar al telè-
fon 93 808 78 00.

Una trentena de 
persones participen 
al segon taller de 
marxa nòrdica

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt 
compta, des del mes 
de febrer, amb una 

nova entitat: l’Agrupació Fo-
togràfica. La presentació pú-
blica tindrà lloc el diumen-
ge 26 de març a 2/4 d’1 del 
migdia a la Sala Celler de la 
masia de can Galan.
L’acte comptarà amb els par-
laments de Neus Aguilera, 
presidenta de l’Agrupació 
Fotogràfica de la Pobla de 
Claramunt; José A. Andrés, 
president de la Federació 
Catalana de Fotografia; Rai-
mon Moreno, president de 
la Confederación Española 

de Fotografia, i Santi Broch, 
alcalde poblatà. Un cop fina-
litzi el torn d’intervencions, 
els assistents podran brindar 
amb una copa de cava i s’in-
augurarà l’exposició fotogrà-
fica social col·lectiva. Aques-
ta activitat comptarà amb el 
suport de l’Ajuntament.
La junta de l’Agrupació Fo-
togràfica poblatana està for-
mada per: Neus Aguilera, 
presidenta; Josep Ferrer, se-
cretari; Lluís Pérez, tresorer, 
i Andreu Miquel i Jaume 
Armenteras, vocals. Aquesta 
junta és provisional per un 
any fins la convocatòria de 
l’assemblea general.
La reunió fundacional de 

la nova entitat es va fer l’11 
de febrer i neix de la passió 
per la fotografia d’un grup 
de poblatans que ja fa temps 
que treballaven en la idea. La 
seu de l’agrupació es troba a 
la Sala Celler de la masia de 
can Galan, cedida per l’Ajun-
tament, equipament on tam-
bé està ubicat l’Arxiu Foto-
gràfic Municipal (AFM).
L’entitat ha nascut amb molta 
empenta i ja té previst orga-
nitzar diverses activitats per 
promoure el món de la foto-
grafia al municipi. Concur-
sos a Instagram, tallers, sor-
tides, exposicions o xerrades 
són algunes de les propostes 
que es tiraran endavant. De 

lata, melmelada, pernil dolç i 
formatge. 
Des del Cau Jove també s’està 
treballant en el projecte de dis-
senyar un espai Chill Out, que 
es fa els dimecres i els divendres 
a la tarda. Els joves que parti-
cipen en aquesta iniciativa ara 
estan polint i pintant uns palets 
de color blanc, després faran el 
muntatge del lloc i, finalment, 
el decoraran amb coixins i al-
tres elements. Pel que fa a les 
xerrades, el dijous 16 de febrer 
se’n va fer una sobre diversitat 

Neix l’Agrupació Fotogràfica de la Pobla de Claramunt
fet, el diumenge 2 d’abril hi 
ha programada una sortida i 
el divendres 21 d’aquest ma-
teix mes es farà un curs d’ini-
ciació a la fotografia que in-
clourà vuit sessions. El preu 
serà de 10 euros per als socis 
i de 35 euros per als no socis.
El preu per associar-se a la 
nova entitat és de 25 euros 
anuals i per als nois i no-
ies fins a 13 anys, 10 euros 
anuals. Per obtenir més in-
formació sobre l’Agrupació 
Fotogràfica de la Pobla de 
Claramunt es pot fer per 
mail a d’adreça afpobla@
gmail.com, al Facebook AF 
la Pobla de Claramunt o al 
mòbil 607 28 53 58.

sexual, que va anar a càrrec de 
membres de l’associació Dones 
amb Empenta i a la qual van 
assistir una desena de joves. 
A més de totes aquestes pro-
postes, fins al mes de juny, es 
portaran a terme altres acti-
vitats per al jovent poblatà, 
com tallers de cuina catalana, 
cubana o xinesa; excursions al 
Tibidabo o a la gimcana d’hu-
mor amarillo a Sitges; sessions 
de cinema; un taller de pintar 
les ungles o un campionat de 
Fifa 17 Play 4.

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

Retir 40, 1r pis
Igualada

CAP de 
CUINA

Restaurant de prestigi 
de la comarca de l’Anoia 

especialitzat en grans 
esdeveniments i cele-
bracions necessita un 

Cap de Cuina amb 
experiència.
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MONTBUI / LA VEU 

El passat dissabte 18 de 
març, Dones amb Em-
penta celebrava l’acte 

de lliurament de premis del 
seu tradicional concurs de 
fotografia “Com ens veiem 
les dones?”. L’entitat, amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Montbui, organitza la con-
vocatòria des de fa 15 anys 
amb motiu del Dia Internaci-
onal de la Dona i enguany ho 
feia amb el lema “Nosaltres i 
el temps”. Amb aquest tema, 
Dones amb Empenta volia 
aportar el seu granet de sorra 
al debat actual sobre la pro-
posta ciutadana que intenta 
transformar la nostra societat 
a través d’un canvi d’horaris a 
Catalunya. La coneguda com 
a reforma horària.
En el marc d’aquesta reflexió, 
el jurat va premiar amb el pri-
mer premi a la fotografia de 
Carolin Steph. El jurat va ma-
nifestar que la imatge “recull 
un retrat simple, però molt 
ric en contingut i interpreta-
cions. És una fotografia feta 
al carrer on es veu una dona 
gran que toca l’acordió asse-
guda en una cadira, davant la 
façana d’un edifici que sem-
bla històric i sota l’esfera d’un 

rellotge. La força de la pre-
sència del pas del temps està 
present en diferents elements, 
però sobretot ens ha fet pen-
sar en tota la vida que amaga 
una escena com aquesta: una 
vida potser d’atzar i de càr-
regues incertes que encara a 
una edat tan imprecisa posa 
ritme a les nostres anades i 
vingudes enmig de les pres-
ses, cridant la nostra atenció 
o potser passant de llarg sen-
se advertir la seva presència”.
El segon premi el jurat va de-

cidir atorgar-lo a una imatge 
on es veu un primer pla de 
la panxa d’una dona amb el 
dibuix dels números d’un re-
llotge que la mà de la pròpia 
dona esborra. El lema de la 
fotografia és: “Aquest no és el 
meu temps”. “La primera in-
terpretació que ens transmet 
l’autora és que la dona està lli-
gada socialment a un rellot-
ge biològic que la crida a ser 
mare i la qüestiona al respec-
te d’aquest tema en moments 
de la seva vida, fins al punt 

Lliurament de premis del 15è concurs de fotografia 
de Dones amb Empenta 

que renunciar a ser mare pot 
estar vist, encara avui, com 
una opció estranya. Evident-
ment l’evolució i la qualitat 
de vida d’una dona no té per-
què estar vinculada necessà-
riament amb la maternitat. I 
d’altra banda, el rellotge a la 
panxa ens ha fet pensar tam-
bé en aquella part del cos que 
associem amb uns determi-
nats cànons de bellesa i amb 
el pas del temps que sembla 
amenaçar especialment les 
dones, com si el nostre cos 

no pogués envellir o hagués 
de complir unes mides. Així 
doncs, esborrar aquest temps 
ens remet a pensar també en 
l’alliberament d’una esclavi-
tud associada a dietes, línies 
estètiques i unes regles pu-
blicitàries perverses i inte-
ressades, dins la societat de 
consum capitalista patriar-
cal”.
I el premi popular -que s’ator-
ga a la fotografia que té més 
m’agrades a les xarxes socials- 
va ser per Patrícia Riera per la 
fotografia que portava com a 
títol “que el reloj con pila no 
marque tu tiempo”. 
L’acte de lliurament de premis 
va anar a càrrec de membres 
de l’entitat, sòcies i  amics i 
amigues així com del regidor 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament de Montbui, 
Josep Lechuga que va agrair 
la tasca de l’associació i va 
destacar la gran trajectòria 
de Dones amb Empenta que 
l’any passat va celebrar el seu 
20è aniversari.
Les fotografies participants 
es poden veure a l’exposi-
ció instal·lada al vestíbul de 
l’Ajuntament de Montbui fins 
al pròxim dimarts 28, també 
al perfil de facebook i insta-
gram de l’entitat.

CASTELLOLÍ / LA VEU 

El dimecres 22 de març, 
se celebren les tradi-
cionals caramelles de 

Castellolí. És una festa tradi-
cional del municipi que té lloc 
el dimecres a la meitat de la 
Quaresma, període de 7 set-
manes que va de Dimecres de 
Cendra fins al Diumenge de 
Rams.
A Castellolí es farà la capta 
per les cases a la tarda i al ves-
pre, Us recordem la lletra de 
la cançó que es canta a Caste-
llolí per qui la tingui una mica 
oblidada:
Virolet Sant Pere, 
virolet Sant Pau 
que veniu de Roma                                                                                         
que porteu corona 
de sant Nicolau. 
Panses i figues, 
nous i olives, 
si no ens voleu donar 
alabat sia Déu. 
La Cloc-cloc i la Piu-piu 

tot són lloques, tot són lloques, 
la Cloc-cloc i la Piu-piu 
tot són lloques “menos” Piu. 
Quatre de pa, quatre de vi, 
quatre de nous, 
digueu-li a la mestressa 
que demà és dijous. 
Si voleu que canti més 
deu-me figues, deu-me figues, 
si voleu que canti més, 
deu-me figues i calés.
Aquesta celebració en altres 

Cantada de caramelles a Castellolí

llocs de Catalunya, també es 
cantava per Sant Nicolau, i a 
cada municipi es personalit-
zava la cançó, depenent de la 
comarca podia variar la lletra. 
La capta consistia en recollir 
fruits de la temporada (fruita, 
fruits secs, ous, galetes …) per 
les cases del poble a canvi de 
cantar la cançó. Actualment 
continua celebrant-se a Reus, 
Mataró, Ullastrell… “
 

ÒDENA / LA VEU 

L’oficina mòbil del DNI ha 
programat una nova sessió 
per tramitar DNI a Òdena el 
pròxim dilluns 27 de març. 
L’oficina estarà ubicada al saló 
de plens de l’Ajuntament de 
9h a 12h del migdia. Aques-
ta data és perquè les persones 
interessades a renovar o fer 
de nou el Document Nacio-
nal d’Identitat puguin fer-ho 

sense haver de traslladar-se 
a les oficines d’Igualada. El 
servei està obert a tothom de 
qualsevol població. Cal reser-
var hora trucant a l’Ajunta-
ment al 938017434.
El dilluns 27 és la cita per a 
lliurar la informació neces-
sària per a tramitar el docu-
ment i el dijous 30, l’oficina 
mòbil torna a desplaçar-se a 
Òdena perquè els titulars re-
cullin el seu document.

Visita a Òdena de l’oficina 
mòbil d’expedició de DNI
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’espai de jocs saludables 
és una nova instal·lació 
situada al parc de Cal 

Ponsa que permet a tothom, 
i sobretot a la gent gran, exer-
citar el cos amb uns elements 
totalment adaptats.
Es tracta d’un conjunt de jocs 
que serveixen per fer activi-
tats aeròbiques i musculars, 
de manera que les persones 
de qualsevol edat puguin 
fer-ne ús. Així, es poden re-
alitzar exercicis de bicicleta, 
equilibri, força, impuls, etc. 
La ubicació a l’aire lliure i en 
un entorn verd facilita la seva 
utilització.
Aquest nou equipament està 
associat al Centre d’Atenció 
a la Gent Gran que aviat en-
trarà en funcionament. Mol-

tes de les activitats dirigides 
al correcte manteniment de 
l’estat físic es faran en aquest 
espai, sempre i quan la cli-
matologia ho permeti.
Durant les primeres hores 

Nou espai saludable al Parc de Cal 
Ponsa dels Hostalets de Pierola

de funcionament, els jocs ja 
han estat provats pels grups 
de gent gran que fan gim-
nàstica a través de l’Oficina 
de la Gent Gran dels Hosta-
lets de Pierola.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Un nodrit grup de 
gairebé 30 persones 
van gaudir, el passat 

dimecres, d’un gran dia de 
primavera a Arenys de Munt. 
Els nostres veïns van rebre un 
molt bon acolliment per part 
de la gent gran arenyenca, fet 

que va permetre ràpidament 
que els hostaletencs fessin 
amistats i se sentissin com a 
casa.
Els hostaletencs van sortir 
puntuals a les 8.00h de matí 
i cap a les 9.15h ja estaven a 
Arenys de Munt preparats 
per iniciar l’excursió. Després 
de les presentacions van co-

mençar la passejada fins arri-
bar al Castell Jalpí. En aquest 
monument tan especial va fer 
parada amb visita guiada. Al 
finalitzar la visita els excursi-
onistes van tornar al poble en 
bus i acte seguit es va inici-
ar el dinar de germanor. En 
acabar, tornada cap als Hos-
talets de Pierola.

Primaveral excursió de la Gent Gran 
a Arenys de Munt

El tancament d’una fàbrica d’acer de Yorkshire (Anglaterra) 
deixa sense feina a gairebé tota la població masculina. En 
Gaz, un dels treballadors afectats, pot perdre el dret de veure 
el seu fill si no paga la pensió. Enmig de la desesperació, té 
una idea: Organitzar un espectacle en un pub de la ciutat 
en què ell i alguns dels seus amics facin de boys… amb nu 
integral inclòs. 
Vint anys després de la seva estrena, la famosa pel·lícula The 
Full Monty puja a l’escenari teatral convertida en Fulmonti. 
La companyia Kakaiba fa reviure una història que conjuga 
companyonia, lluita contra l’adversitat, tendresa i sentit de 
l’humor.
L’obra serà demà dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Casal cata-
là i l’entrada val 5 euros.

Teatre als Hostalets de Pierola: 
“Fulmonti”

La Comissió d’Esports, conjuntament amb l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, organitza una caminada i pedalada BTT 
per celebrar l’arribada de la nova estació, preparar el canvi de 
roba per a la pràctica de l’esport i retrobar-se amb la primavera 
que comença a florir.
S’han dissenyat dos circuits, un per als amants de la BTT i un 
altre per als que prefereixen caminar. El circuit BTT té una 
distància de 12.9 km (circuit familiar de 6 Km + ampliació de 
7 Km), un desnivell de 222 metres, és una ruta circular i té una 
dificultat moderada. La caminada té una distància de 9,9 Km, 
amb un desnivell de 245 metres, és circular i té una dificultat 
moderada.
La sortida i l’arribada serà des del Cal Ponsa i començarà a les 
9 del matí amb les inscripcions, que són gratuïtes.

Els Hostalets de Pierola inicia 
la primavera fent esport

Des d’Anoia Turisme conjuntament amb l’Ajuntament de Ca-
brera d’Anoia s’ha programat per al divendres 25 de març a les 
11:00h una xerrada informativa sobre la normativa i procedi-
ments per poder fer HABITATGES d’ÚS TURÍSTIC. 
Un habitatge d’us turístic és aquell  habitatge el propietari del 
qual el cedeix a tercers a canvi d’un preu, per un període mà-
xim de 31 dies, dues o més vegades l’any. Aquesta possibilitat 
obre un camí on particulars poden facilitar o habilitar les se-
ves cases per a ús turístic. 
Com que existeix molt de desconeixement d’aquesta norma-
tiva, s’ha organitzat aquesta xerrada informativa per tal que 
els interessats puguin conèixer de primera mà aquesta opció 
d’allotjament turístic i com aconseguir-ho.
Davant l’escassa oferta d’allotjament  a la zona de les Valls de 
l’Anoia, aquest tipus d’allotjament pot donar resposta i ser una 
bona oferta pels turistes que visiten la zona.

Xerrada informativa sobre la 
normativa i procediments per 
poder fer “Habitatges d’ús 
turístic” a Cabrera d’Anoia

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

ES BUSCA ESTILISTA
A 

STANT QUINTÍ DE 
MEDIONA

interessats trucar:
TEL: 600 342 066
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EL BRUC / CONXITA COSTA 

L’adjudicació de la concessió 
del servei de bar-restaurant 
del Casal Familiar del Bruc, 
realitzada el passat mes de 
juliol, ha estat notícia aquests 
dies en saber-se que una de 
les persones que es va presen-
tar ha presentat al consistori 
un contenciós administratiu.
Tot i que hem parlat amb 
aquest licitador, la seva res-
posta ha estat que no vol par-
lar del tema i ha fet explícit 
que tampoc vol que ningú 
parli en nom d’ell. 
L’obertura de l’espai va tenir 
lloc a finals del passat mes de 
novembre i, segons les clàu-
sules del contracte, l’explota-
ció del servei és de tres anys 
amb una pròrroga màxima de 
dos anys. Dins dels criteris de 
valoració “l’enfocament soci-
al projecte i implicació amb el 

territori” tenia una pondera-
ció de 50 punts sobre 100, i la 
puntuació d’aquest criteri va 
ser la que va donar un resultat 
molt ajustat entre els projec-
tes presentats.
Enric Canela, alcalde del mu-
nicipi, ha afirmat que “estem 
molt tranquils perquè hem 
fet una valoració objectiva i 
totalment transparent”. Ha 
volgut destacar que la part 
social del projecte era “un as-
pecte molt important a tenir 
en compte, per implicar als 

vilatans i incloure els produc-
tes autòctons en aquest nou 
projecte”.
Durant aquests primers me-
sos encara no s’ha dut a ter-
me cap activitat de caire so-
cial però, segons una de les 
persones responsables de l’ex-
plotació del Casal, estan tre-
ballant en la programació de 
diferents tallers com ceràmi-
ca i circ i malabars, cinema i 
la primera calçotada popular 
que tindrà lloc aquest mateix 
mes de març.

Contenciós administratiu contra 
l’Ajuntament del Bruc
En relació a la licitació 
del servei de bar/restau-
rant del Casal Familiar 

del Bruc

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia signarà un nou con-
veni de col·laboració amb la 
Secretaria de Salut Pública de 
la Generalitat de Catalunya. 
La comissió de seguiment de 
l’actual conveni, formada pel 
coordinador de programes de 
Salut pública a l’Anoia Anto-
ni Argelich i l’alcaldessa de 
Vallbona Maribel Ferrer, en 
van fer una valoració positiva 
i van aprovar la memòria de 
les activitats realitzades. 
El nou conveni preveu per al 
període 2017-2020 els serveis 
de suport tècnic per a la ges-
tió del riscos per a la salut de-
rivats de la contaminació del 

medi, derivats de les aigües 
de consum públic, derivats 
dels productes alimentaris, i 
la gestió dels riscos per a la 
salut en els establiments pú-
blics i indrets habitats.
L’Agència de Salut Pública 
també oferirà suport tècnic a 
Vallbona en l’educació sanità-
ria en els àmbits de la protec-
ció de la salut, de la promoció 
de la salut i la prevenció de la 
malaltia i en la gestió de de-
núncies, i suport en la gestió 
de tramitació d’expedients 
sancionadors i mesures cau-
telars derivades de les actu-
acions de control de les ac-
tivitats amb conveni i també 
en els casos de toxiinfeccions 
alimentàries o brots.

Vallbona signarà un nou 
conveni amb la secretaria 
de Salut Pública

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Amb l’objectiu de fo-
mentar l’acció i la 
formació entre els 

joves de més de 18 anys, 
l’Ajuntament de Vallbona ha 
dissenyat un programa de 
tallers i cursos dirigits espe-
cíficament per aquesta franja 
d’edat. Així, es poden trobar 
des de cursos d’anglès fins a 
tallers de cuina per a nous 
emancipats.
Concretament, la graella 
d’activitats està dividida en 
cursos i tallers. A l’apartat ta-
llers es pot trobar un taller de 
cosmètica natural per apren-
dre elaborar olis de massat-
ge, pomades, cremes hidra-
tants... que tindrà lloc el 12 
de juny a les 17:30h. També 
s’ofereix un taller per trobar 
feina a través de l’aprenentat-
ge de tècniques de recerca de 
feina i autoconeixement per a 
trobar l’objectiu professional 
de cada alumne. El taller per 
trobar feina tindrà lloc el 2 i 9 

de maig de les 17h a les 19h.
Pel que fa als cursos, trobem 
tres: un de teatre que tindrà 
lloc els dimarts a les sis de la 
tarda a partir del 18 d’abril i 
fins al 27 de juny, un altre de 
cuina per a emancipats que 
tindrà lloc els dissabtes 1 i 22 
d’abril, 6 i 20 de maig i 10 i 17 
de juny de les onze a la una 
del migdia i finalment, hi ha 
els cursos d’anglès pels nivells 

L’Ajuntament de Vallbona programa tallers 
i cursos per a joves de més de 18 anys

intermediate i elementary.
Tots els cursos tindran lloc a 
l’Espai Jove menys el curs de 
cuina que serà al Casal d’avis. 
Els tallers són gratuïts i els 
cursos tenen un cost de 25€. 
Les inscripcions s’han de fer 
a l’Ajuntament i estan obertes 
fins el dia 30 de març. Per a 
més informació, es pot con-
tactar pel telèfon 679964665 i 
msoldan@anoiajove.cat

ORPÍ / LA VEU 

Aquest diumenge 19 
de març, Sant Josep, 
s’ha celebrat de ma-

nera especial al petit poble 
d’Orpí ja que ha coincidit amb 
la ja tradicional Matança del 
Porc, que va ser tot un èxit, 
com sempre, i va reunir quasi 
un centenar de persones, que 
primerament van esmorzar a 
la plaça i després  van poder 
gaudir d’un fantàstic dinar.

Tot i que ja no es sacrifica 
l’animal  s’elaboren les botifar-
res, es talla la carn, es prepara 
la careta, orella i morro, es cou 
el costellam i s’elaboren els tas-
tes blanc i negres amb cigro-
nets de l’Anoia.
Aquest esdeveniment no ha-
gués estat possible sense la 
col·laboració i implicació de 
tot el poble, ja que hi ha un 
bon repartiment de tasques i 
perquè tots col·laboren amb el 
que poden i saben fer millor.

La matança del porc a 
Orpí 2017



COMARCA  |  29Divendres, 24 de març de 2017

Hora del conte
El proper dimecres 29 de març a les 18h hi ha programada a 
la Biblioteca de Piera una nova sessió de l’hora del conte per 
a nens i nenes de 3 a 7 anys amb l’objectiu d’incentivar el gust 
per la lectura. L’acte és de participació lliure i inclou un petit 
taller manual que s’hi relaciona. No cal inscripció prèvia i els 
més petits gaudiran dels contes Llana a dojo d’en Mac Barnett 
i Un mitjó diferent a cada peu d’en Joan Calçotets.

Sóc la Karn. Recital poetikomusicalil·lustrat
El principal fet d’aquest recital que presenta en Franc Moliner 
Cols, radica en la intenció decidida de que no sigui una actua-
ció lineal i doncs convencional, sinó tot al contrari. L’especta-
cle invita a interrelacionar obra, autor, col·laboradors i públic 
en una amalgama de colors buscant un final interactiu i que 
sigui la mateixa obra qui ho domini tot interposant cançons 
amb poesia musicada i no musicada. Al poeta l’acompanyen 
dos percussionistes (Rai Iniesta i Hamlet), un dibuixant (en 
Jordi Llongueras) i un músic en Sergi Boquet. 
L’acte es durà a terme a la Biblioteca de Piera avui divendres 24 
de març a les 21h i és obert a tothom. 

Activitats a la Biblioteca de Piera

La cuina flexi tanca el 7 d’experiències d’enguany
L’Adam Martín, és l’encarregat de tancar el tercer cicle del 7 d’experiències que ha progra-
mat la biblioteca de Piera al llarg de 7 dijous consecutius durant els mesos de febrer i març 
d’enguany. Amb una aposta ferma i decidida per difondre les experiències de professionals i 
especialistes en diferents camps de la ciència i les humanitats, la Biblioteca tanca el cicle amb 
l’objectiu assolit.
Cuina flexi. Menús flexiterians per a 21 dies és el títol de la xerrada programada pel proper 
dijous 30 de març a les 19h a càrrec de l’Adam Martín. 
L’opció flexiteriana proporciona una dieta equilibrada i saludable sense haver de patir per 
ser vegetarians estrictes i, a més, s’adiu molt a la nostra tradició gastronòmica tradicional. 
Cada vegada són més les persones que, potser fins i tot sense saber-ho, realitzen aquesta di-
eta que s’està posant de moda. Tant és així que es creu que d’aquí a un parell d’any n’hi haurà 
un 50% més a tot el món. 
Però, en què consisteix, 
exactament, la dieta fle-
xiteriana? Què hem de 
canviar per introduir-la 
als nostres àpats? Quins 
beneficis aporta?
Aquestes i altre pregun-
tes les resoldrà l’Adam 
Martín màster en Nutri-
ció i Salut per la UOC, 
periodista i divulgador 
sobre alimentació i hà-
bits saludables.

PIERA / LA VEU 

Els nens i nenes de 3r de 
primària de l’escola Herois 
del Bruc van visitar l’Ajun-
tament el passat dimecres 
15 de març. Els alumnes van 
ser rebuts a la sala de plens 
des d’on van iniciar un re-
corregut per les instal·laci-
ons de les diverses àrees del 
consistori. L’alcalde, Jordi 

Madrid, també els va rebre 
al seu despatx i els va convi-
dar a tornar a la sala de plens 
on li van adreçar un missatge 
d’agraïment i li van fer algu-
nes preguntes que portaven 
preparades de l’aula, atès que 
actualment estan treballant 
sobre el municipi.
Abans de finalitzar la visita, els 
alumnes van signar en el llibre 
d’honor dels infants de Piera.

L’escola Herois del Bruc 
visita l’Ajuntament pierenc

PIERA / LA VEU 

El concurs de cartells pretén 
fomentar la participació de la 
ciutadania així com la creació 
artística. Hi poden participar 
els majors de 16 anys empa-
dronats a Piera que complei-
xin els requisits que n’establei-
xen les bases, entre els quals 
hi ha que les obres han de ser 
originals i inèdites i que en el 
disseny ha d’aparèixer l’escut 
oficial de l’Ajuntament i el text 
«Fira i Festes del Sant Crist 
de Piera – abril 2017». Es pot 
utilitzar qualsevol estil o tèc-
nica que permeti la fotorepro-
ducció i la impressió en color. 

Caldrà presentar les propostes 
amb un lema o pseudònim al 
darrera que permeti identi-
ficar-les i adjuntant un sobre 
tancat amb les dades perso-
nals del seu autor.
Les persones que hi vul-
guin participar tindran fins a 
aquest divendres 24 de març 
per a presentar les seves pro-
postes en el Registre Munici-
pal de l’Ajuntament. El treball 
guanyador rebrà un premi de 
175 € i serà la imatge que s’uti-
litzarà per difondre la celebra-
ció de la Fira i les Festes del 
Sant Crist de Piera. Hi haurà 
també un segon premi de 100 
€ i un tercer de 50 €.

Finalitza el termini del concurs de 
cartells de la Fira del Sant Crist
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CAPELLADES / LA VEU 

L’objectiu és crear una 
borsa de treball per a 
mestres, educadors/es 

infantils i un/a cuiner/a per 
la Llar d’Infants per cobrir les 
necessitats de contractació 
temporal. 
Amb aquesta borsa es regula 
el procés de selecció de per-
sonal mitjançant una convo-
catòria pública, atenent els 
principis de mèrit, igualtat i 
capacitat.
Tal i com destaca la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
“en el dia a dia de l’escola van 
sorgint moments en què cal 
cobrir places, ja sigui per bai-
xa d’una de les treballadores 
o bé perquè s’amplia en servei 
puntualment per un augment 
de ràtio. Nosaltres teníem 
molt clar que la contractació 
de persones per cobrir aques-
tes baixes s’ha de fer d’una 

manera transparent, amb un 
concurs públic que garanteixi 
a tothom l’oportunitat de pre-
sentar-s’hi”.
Les inscripcions per a la bor-
sa de treball, sempre que es 
compleixin els requisits exi-
gits en la convocatòria, es 
poden fer arribar fins al 28 de 
març al Registre General de 
l’Ajuntament de Capellades. 

L’Ajuntament crea una borsa de treball 
per a la llar d’infants Vailets

A partir d’aquí es valorarà la 
documentació i titulació exi-
gida per a cada grup, s’adme-
trà la sol·licitud i, en funció 
de la puntuació, es crearà una 
llista ordenada segons els mè-
rits.
Les bases de la convocatòria 
es poden consultar al tauler 
d’anuncis de la pàgina web de 
l’Ajuntament, capellades.cat .

CAPELLADES / LA VEU 

Capgrossos de Cape-
llades ha organitzat, 
en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Capellades, 
una sortida a Montserrat per 
al diumenge 2 d’abril.
L’excursió proposa anar i tor-
nar amb autocar per rebre la 
benedicció del Monestir i fer 
un parell de balls a la plaça 
després de la missa conventu-
al. Hi participaran les 24 figu-
res, inclosos els 8 Capgrossos 
Centenaris.
Aquesta és una activitat or-
ganitzada per Capgrossos 
de Capellades dins els actes 
de celebració del seu 20è. 
aniversari.  Una altra de les 

Els Capgrossos porten les seves 
24 figures a Montserrat

propostes previstes serà del 
30 de juny al 2 de juliol quan 
Capgrossos representarà la 
cultura popular catalana a la 
República Txeca, dins el 30è. 
Aplec Internacional 2017, 

que es farà a Ostrava.
De moment, per participar 
a la sortida a Montserrat, cal 
comprar els tiquets de l’auto-
car a l’agència mctravelmon 
del carrer Pilar.

Aquesta és una nova propos-
ta de la Biblioteca El Safareig, 
gràcies al material editat per 
la Diputació de Barcelona i la 
Gerència de Serveis de Bibli-
oteques amb l’objectiu d’in-
centivar la lectura des d’una 
vessant més lúdica.
El passaport lector és una lli-

breta en forma de passaport. 
A cada pàgina hi ha una pe-
tita fitxa que els nens i nenes 
han d’omplir amb els llibres 
que han triat per llegir. Un 
cop acabada cada lectura re-
bran una etiqueta  adhesiva, 
que s’ha d’enganxar al passa-
port. En total, hi ha previstes 

sis lectures per aconseguir 
completar el passaport. 
Aquest passaport està disse-
nyat amb els personatges del 
portal infantil Gènius genius.
diba.cat/
Tota la informació es pot de-
manar a la mateixa Biblioteca 
El Safareig de Capellades.

Tens el “Passaport lector”?

CAPELLADES / LA VEU 

Des de l’Ajuntament, 
conjuntament amb 
l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya, s’ha 
posat en marxa el projecte 
“Fem Salut, Pugem Escales”.
El regidor d’Acció Social 
Salvador Vives explica com, 
“hem començat aplicant 
aquesta campanya als edificis 
de l’Ajuntament, la Bibliote-
ca i el Casal de Cal Ponet. És 
una proposta senzilla que a 
través d’adhesius recorda els 
beneficis de fer salut amb una 
acció tan senzilla com pujar 
escales”.
Segons recullen els díptics 
informatius, pujar escales és 
una manera senzilla d’aug-
mentar l’activitat física quo-
tidiana, no requereix d’equi-
pament especial i tampoc 
suposa una inversió de temps 
ni diners addicionals. Pujar 
escales multiplica per 3-4 ve-
gades la despesa energètica 
de caminar en pla. Finalment 
també es destaca com pujar 
escales 7 minuts diaris redu-
eix 2/3 la incidència de malal-
ties cardiovasculars en homes 
d’edat mitjana. 
Aquesta és una proposta que 

s’ha fet per millorar la salut 
de les persones a través d’un 
seguit de recomanacions. 
Per exemple, és recomanable 
integrar l’activitat física a la 
rutina diària acumulant 30 
minuts al dia d’activitat física 
moderada. No s’ha demos-
trat que calgui fer l’activitat 
de manera continuada, es pot 
acumular minuts fent els tra-
jectes des de casa caminant, 
fent una volta a l’hora d’es-
morzar o dinar. Pujar escales 
és una manera bona de fer 
exercici perquè hi ha escales a 
tot arreu i es pot incorporar a 
la rutina diària.

Capellades es suma a la 
campanya “Fem Salut, 
Pugem escales”

CAPELLADES / LA VEU 

L’AMPA de la Llar d’Infants 
Vailets ha organitzat diversos 
tallers per als pares i mares i 
també per als més petits: Mú-
sica per a nadons, Música per 
a infants, Contes sobre la pell i 
Jocs de falda.
Les places per als 4 tallers són 
limitades i es formalitzaran 
per rigorós ordre d’inscripció. 
Les sessions, on els infants han 
d’anar acompanyats d’un adult, 
es faran a tant a la Llar d’Infants 
del carrer Sarrià de Ter com a la 
del carrer Dr. Fléming.
La primera proposta serà “Con-
tes sobre la pell”, amb Montse 
Albareda, que es farà els di-
marts 21 i 28 de març de 6 a 7 de 
la tarda. Aquesta és una diver-
tida manera d’explicar contes 
per poder ser escoltats sobre la 
pell dels nens i nenes. A les dues 
sessions, la primera sense nens i 

la segona amb nens, s’explicarà 
els recursos i les estratègies per 
gaudir d’aquesta proposta. Va 
dirigit per a nens i nenes de 2 i 
3 anys. Cal portar oli d’ametlles 
dolces i una tovallola. El cost 
és de 15 euros, excepte per als 
sòcies de l’AMPA de la llar, que 
tindran una rebaixa de 5 euros.
Les properes sessions “Música 
per a nadons i infants” seran 
a l’abril, amb Marga Mingote. 
Els dies 19  i 26 d’abril es farà el 
grup d’infants i els dijous 20 i 27 
d’abril el de nadons. La propos-
ta és que a través de la música 
es reforci el vincle afectiu entre 
pares, mares i infants, ja que és 
primordial per estimular la in-
tel·ligència emocional des més 
petits. 
Finalment, el mes de maig es 
proposa un taller de “Jocs de 
Falda”, amb Mª Rosa Corral, el 
dimarts 23, per a infants des de 
8 mesos fins als 3 anys. 

Inscripcions obertes a 
les llars d’infants
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CALAF / LA VEU 

E n el ple ordinari 
d’aquest mes de març, 
l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Calaf ha 
donat compte a la resta de 
grups del decret d’aprovació 
de la liquidació del pressu-
post de l’any 2016, que esta-
va prorrogat. Segons aquest 
tancament, fet amb els tèc-
nics de la Diputació de Bar-
celona, l’endeutament finan-
cer s’ha situat en un total de 
2.161.474,36 euros, el que 
suposa un 58,16%, i s’ha re-
gistrat un romanent de treso-
reria de 807.362,86 euros.
A més, tal i com va detallar 
durant la sessió la regidora de 
l’Àrea d’Economia i Hisenda, 
Montserrat Mases, “el resultat 
pressupostari és positiu en 
259.446,33 euros”. Per això, 
amb l’assoliment d’aquestes 
xifres la regidora afirmava 
que “es compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i 
la regla de la despesa”.  
Cal destacar que el deute 
financer s’ha rebaixat del 
97,45% l’any 2014, al 63,02% 
el 2015, fins a l’actual 58,16%. 
A més, l’equip de govern ha 
reduït el deute total. El prés-
tec per la gespa artificial del 
camp de futbol s’acabarà de 
pagar aquest proper estiu i 
ja s’ha liquidat la reclamació 
del ministeri de Foment de 
133.286,66 euros, que s’havia 
aconseguit rebaixar. Queda-
rà pendent resoldre el deute 
amb Aigües de Manresa.
Punts aprovats durant el ple
El primer punt del ple que es 
va aprovar va ser la pròrroga, 
corresponent a l’any 2018, 
del conveni de col·laboració 

amb el departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat per la pres-
tació de serveis del Centre 
de Dia – Casa Gimferrer. La 
proposta va obtenir vuit vots 
a favor dels grups de Junts 
per Calaf – AM i Conver-
gència i Unió (CiU) i tres 
vots en contra dels regidors 
del Grup d’Independents per 
Calaf (GIC).
Amb el mateix resultat en les 
votacions, seguidament, es 
va aprovar ‘La Boireta’ com 
a nom oficial per a la Llar 
d’Infants municipal de Calaf.
El darrer punt del ple aprovat, 
després del debat al voltant 
de la resolució del contracte 
amb Aigües de Manresa,  va 
ser la moció “Anem a mil” 
presentada pel grup muni-
cipal Junts per Calaf – AM 
que va obtenir el suport del 
GIC i l’abstenció de CiU. A 
través d’aquesta moció el 
consistori es compromet a 
que els salaris del personal 
de l’Ajuntament no serà infe-
rior als 1.000 euros mensuals 
durant aquest mandat. Alho-
ra, estudiarà normatives que 
incentivin les empreses sub-
contractades o receptores de 
recursos municipals perquè 
adoptin aquest salari entre 
el seu personal, sempre que 
sigui compatible amb altres 
mesures socials.  
El ple va finalitzar amb la 
part de control i fiscalització 
dels grups de l’oposició i amb 
les preguntes plantejades per 
la ciutadania. 

L’Ajuntament de Calaf 
tanca el 2016 en positiu

Durant el 2016 s’ha se-
guit rebaixant el deute 
que se situa al 58,16%

LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Llacuna 
disposa noves mesures d’accés 
dels vehicles a la plaça Major del 
municipi amb l’objectiu de con-
trolar i restringir l’accés exclusi-
vament als vehicles de residents 
i  a les operacions de càrrega i 

L’Ajuntament de la Llacuna instal·la pilones retràctils 

ORPÍ / LA VEU 

El programa Divendres 
de TV3 va ser a Orpí.
Va començar la setma-

na fent un recorregut per la 
singularitat del municipi for-
mat per diferents nuclis. Can 
Bou, que és el nucli princi-
pal, Santa Càndia, antic nucli 
que està ara recuperant-se, el 
Castell d’Orpí, les Escodines i 
finalment les Masies dissemi-
nades per tot el municipi però 
que és on hi ha més gent.  Els 
nens també van ser els prota-
gonistes explicant com veien 
ells el seu poble i el que més 
els agradava.
Dimarts van fer un recorre-
gut per la tradicional matança 
del porc, celebrada cada any 
a Orpí a finals de març i de la 
qual van explicar curiositats 
locals i alhora del país.
Dimecres van canviar d’esce-
nari i es van situar a l’entorn 
del Castell d’Orpí, on parlaren 
del Castell. També parlaren de 
la Fira i Aplec de les Bresques 
(que es celebra sempre l’últim 
diumenge d’abril), que intenta 
sensibilitzar-nos respecte la 
importància dels pol·linitza-
dors, en concret les abelles, i 
la seva importància en el món 

actual; recuperant així la tra-
dició d’Orpí amb la producció 
de mel. També van explicar la 
feina que fan els rucs a Orpí en 
la neteja dels boscos per part 
d’una associació de propieta-
ris. I finalment van explicar la 
tècnica de l’aïllament amb lla-
na natural a que es dedica una 
empresa d’aquí.
Per acabar dijous va arribar el 
Màrius Serra amb les paraules 
en ruta i aquí va ser on es va 
deixar anar tothom i quedant 
fascinat amb el vocabulari dels 
orpinencs amb paraules total-
ment pròpies i divertides.

En definitiva ha estat un es-
deveniment que ha mobilitzat 
tot el poble i que ha significat 
posar a Orpí en el mapa de 
Catalunya, ja que essent un 
dels pobles més petits i menys 
poblats ha demostrat ser un 
poble actiu, ple de gent encan-
tadora, treballadora, col·labo-
radora i que sobretot valora i 
respecte l’entorn i les tradici-
ons de les quals gaudeix i n’és 
partícep.
Si us vàreu perdre el programa 
us recordem que el podeu re-
cuperar i veure’l per TV3 a la 
carta.

El programa “Divendres” va ser 
parada durant una setmana a Orpí

descàrrega, especialment als 
dies festius.
Es tracta de dues pilones retràc-
tils d’acer inoxidable. Una de les 
pilones s’ha instal·lat al portal 
d’En Garreta i l’altra al carrer 
Ambadoch, ambdues per re-
gular el trànsit rodat a la plaça 
Major per aquests punts. 

Properament l’Ajuntament 
es reunirà amb tot el veïnat 
per concretar i donar detall 
d’aquests nous dispositius. Amb 
aquestes mesures es vol descar-
regar al màxim de vehicles la 
plaça i que quedi un plaça neta, 
amable en el seu conjunt i pugui 
lluir el seu encant.
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VECIANA / LA VEU 

Amb una meteorologia 
més pròpia del mes 
de juny que no pas 

d’un dinou de març és com el 
poble de Veciana va viure, el 
diumenge passat, la festa del 
seu patró l’arcàngel Sant Ga-
briel.
La festa va començar a 2/4 de 
12 del matí amb una ballada 
de sardanes a la plaça de l’es-
glésia. Al cap de mitja hora 
es va iniciar la missa oficia-
da per mossèn Enric Garcia 
i acompanyada per les veus 
de la coral de Veciana que la 
va cloure cantant els goigs en 

honor a l’arcàngel. Un cop 
acabat l’acte litúrgic l’alcalde 
de Veciana, Jordi Servitje, i 
la regidora Mireia Duran van 
donar la benvinguda a Guim 
Llambés i Gala Treserra com 
a hereu i pubilla d’enguany i 
van obsequiar i acomiadar 
a la parella formada per Gil 
Treserra i Rut Llambés que 
han representat Veciana a 
Fira Anoia i altres esdeveni-
ments culturals de la comarca 
durant els darrers mesos.
A la sortida del temple es va 
fer el repartiment del típic 
panet beneït a tots els assis-
tents, gentilesa enguany, de la 
família de Cal Guitart.

Veciana va viure, un any 
més, la festa de Sant Gabriel

Dimarts dia 28 de març de 10.00h a 13.00h al Consorci 
per a la Promoció de l’Alta Anoia  es durà a terme un taller 
que porta per títol “Presència i promoció a internet” per al 
turisme rural.  Es tracta d’una formació gratuïta, oberta a 
tothom, que té per objectiu aconseguir la millora de la pre-
sència i promoció  a internet.
En el taller s’aprendrà, entre d’altres, les avantatges de pro-
mocionar-se a internet, què fer i no fer a les xarxes socials, 
eines per aconseguir més reserves, perdre la por a la interac-
ció amb els clients, reputació online, atenció  i fidelització 
del client, com trencar l’estacionalitat,  la manera de comu-
nicar-se  i prendre les decisions encertades a les necessitats.
Les inscripcions s’han de fer  al Consorci per a la Promoció 
de l’Alta Anoia, al mail info@altaanoia.info  bé al telèfon 93 
868 03 66.

Taller sobre la presència del 
turisme rural a internet

Taller de cuina sense pares 
a Sant Martí Sesgueioles
El proper dimecres 29 de març, aprendrem a cuinar sen-
se pares! L’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles, amb 
el suport de Diputació de Barcelona, promou un curs in-
tensiu de cuina sense pares, adreçat a tothom major de 12 
anys.
El curs tindrà lloc el proper dimecres 29 de març, de 14.30 
a 16.30 hores, a la sala polívalent de La Fàbrica. Tothom qui 
n’estigui interessat cal que faci la seva inscripció a l’Ajun-
tament, presencialment o trucant al telèfon 93 868 11 22.

ARGENÇOLA / LA VEU 

El diumenge 26 de març, 
dins el marc de la cele-
bració del Dia Mundial 

dels Boscos, l’Associació Casa 
del Bosc d’Argençola celebra 
unes Jornades de Cohesió 
Social, adreçades a la Gent 
Gran, a Clariana, població del 
municipi d’Argençola.
La jornada començarà amb un 
‘Bany de bosc terapèutic’ guiat 
per Ester Corrales, infermera i 
Directora de Rural Salut i Guia 
Certificada en Teràpia Fores-
tal. Consisteix en realitzar una 
passejada lenta i intensa a tra-
vés d’un entorn natural adient 
mitjançant un guiatge expert i 
específic. Aquesta activitat re-
quereix una metodologia con-
creta destinada passar temps 

al bosc d’una manera senzilla 
i, a la vegada, terapèutica i 
saludable; per gaudir i obte-
nir així tots els beneficis que 
la nostra relació amb els bosc 
ens podrà arribar a donar.
També es projectaran dos do-
cumentals,“Entre els plecs el 
fil vermell es mou”, de Marta 
Ricart, documental de crea-
ció realitzat des de la mirada 
atenta i silenciosa de qui bus-
ca comprendre els moviments 
i les dinàmiques que pren la 
cultura als pobles petits i a les 
zones rurals i “De quan anà-
vem a peu. Memòria i Futur 
d’Argençola”, de Ton Lleonart 
i Clara Vila, que aporta infor-
mació de la memòria històrica 
recent del municipi.
També hi ha previst la realitza-
ció de dues sessions de ‘Salut i 

Diumenge, Dia mundial dels Boscos 
a Clariana

Ritme’ a càrrec de Miquel An-
dreu, una xocolatada popular, 
la conferència “Tracta’m bé”, 
amb Enric Esquer, membre 
del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia i un ‘Taller de ma-
cerats de plantes medicinals 
contra el dolor’ impartit per 
Astrid van Ginkel de Fitomón.
La jornada clourà amb un ‘Re-
cital de cançons populars’ a 
càrrec de PLUJA DE NOTES, 
grup de tres veus i acompa-
nyament de piano .
Enguany la celebració del Dia 
Mundial dels Boscos és orga-
nitzada per l’Associació de la 
Casa del Tió i del Bosc d’Ar-
gençola  que té per finalitat 
potenciar les activitats entorn 
la figura del Tió de Nadal i els 
boscos, que pren el relleu a 
l’Ajuntament d’Argençola

CALAF / LA VEU 

Durant els diumenges, 
19 i 26 de febrer i 5 
i 12 de març s’han 

representat a la Sala Folch i 
Torres del Casal de Calaf qua-
tre obres de teatre amateur 
emmarcades dins la VI Mos-
tra de Teatre Vila de Calaf.
La companyia Teatre del Ta-
lión de Lleida va presentar 
La Venganza de Don Mendo, 

l’Associació teatral el Parti-
qui de Barcelona, El Tartuf; 
la companyia Toc Toc teatre 
de Llerona, l’obra de Laurent 
Baffie, Toc Toc, i la companyia 
K-Mama de Calafell, El Pes-
cador d’Estels.
La  guanyadora, per votació 
popular va ser la companyia 
K-Mama de Calafell amb El 
Pescador d’Estels. Una obra 
dramàtica que no va deixar 
l’espectador indiferent i que 
va obtenir una puntuació 

“El pescador d’estels” guanya la 
Mostra de Teatre Vila de Calaf

sensiblement més alta que la 
resta de companyies.
Esperem que l’any vinent 
podem tornar a gaudir d’una 
mostra de teatre de gran ni-
vell.
Per altra banda, aquest cap 
de setmana, s’ha programat 
un espectacle de màgia des-
tinat als infants. El diumen-
ge, 26 de març a les 6 de la 
tarda, la Xarxa Calaf presen-
ta Tea Time, protagonitzada 
pel mag Txema.



La Volta a Catalunya omple de color Igualada 
en un final d’etapa molt emocionant

Nacer Bouhanni, a l’arribada ahir a Igualada. Fotos: Josep Lago (AFP)/ Ton Casellas.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Volta a Catalunya va 
arribar ahir a Igualada, 
en un gran espectacle 

de color que va inundar la 
ciutat -i la va col·lapsar durant 
bona estona en la seva part 
nord- en una tarda de record. 
Els prop de dos-cents ciclistes, 
entre ells els millors del món, 
van arribar a la ciutat proce-
dents de Llívia, si bé la neu va 
fer escurçar l’etapa des de prop 
de la Seu d’Urgell. 
El gran circ de colors de la 
Volta va entrar a l’Anoia per 
Castellfollit de Riubregós, per 
continuar cap a Calaf, on es va 
fer un “esprint”, Prats de Rei, 
Rubió, i baixant per les Maio-
les fins entrar a la ciutat per les 
Comes i l’avinguda Barcelona. 
Va guanyar el ciclista Nacer 
Bouhanni, que ja va fer un se-
gon lloc en l’etapa inicial, quan 
donava per feta la victòria. En 
aquesta ocasió, va calcular 
molt millor, va ser més pru-
dent i no va fallar. De passada, 
li va tornar la moneda a l’italià 
Cimolai, el seu màxim rival en 
aquesta Volta a Catalunya.
La jornada va ser una succes-
sió d’atacs d’un gran nombre 
de corredors. Va poder més 
la feina dels equips dels velo-
cistes. I això que a falta de 9 
quilòmetres el gran grup es va 
sobresaltar per l’atac d’Alejan-
dro Valverde i Chris Froome 
tot pujant els cims de Rubió, 
al parc eòlic. No obstant això, 
el terreny no va acompanyar i 
la seva aventura no va durar 
gaire, arribant als metres fi-
nals pràcticament en un sprint 
majoritari, tallat en dos grans 
porcions del pilot.
Molts igualadins van voler 
veure de prop el final d’etapa. 
L’organització va preparar-ho 
bé, especialment garantint la 
seguretat dels espectadors i 
dels participants, i la Policia 
Local i Protecció Civil van 
tenir cura d’evitar un caos de 
trànsit en unes hores gens fà-
cils per la sortida de les esco-
les. 
Igualada va saber estar a l’al-
tura d’una prova que va po-
der veure’s des de diferents 
punts d’Europa per televisió. 
Feia més d’una dècada que 
una gran prova ciclista no feia 
parada i fonda a la ciutat, i 
ahir la Volta va tornar a por-
tar a Igualada un ambient que 
molts enyoraven. Una jornada 
memorable.
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A dalt, ambient a l’arribada, a Igualada. A sota, la Volta entrant a l’Anoia per Castellfollit de Riubregós.



L’equip sots21 femení de 
l’Escola Pia es classifica 
per la fase final de nivell
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El Waterpolo Igualada 
guanya en el seu 
desplaçament a Olot

Primera cursa de resistència 6 hores 
de GT PRO de la temporada

BÀSQUET / LA VEU 

Les jugadores entrenades 
per Roger Corbella, ne-
cessitaven un triple em-

pat a victòries/derrotes amb 
els seus rivals, l’EEM Castell-
ví i el Bàsquet Sant Boi on el 
average en cas del triple empat 
els era favorable per tal de po-
der-se classificar. 
Malgrat l’equip d’Igualada 
descansava aquest cap de set-
mana, necessitava la derrota 
dels dos equips en els seus res-
pectius partits per tal d’acon-
seguir aquesta rocambolesca 
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combinació que li donés el 
passi al grup dels millors que 
lluitaran per la primera posi-
ció final. La sorprenent der-
rota aquest cap de setmana 
d’ambdós rivals ha permès 
aquest fet.
La fase final s’iniciarà el pri-
mer cap de setmana d’Abril 
fins mitjans de Maig i els 
equips que acompanyaran a 
les igualadines pel títol seran: 
Frederic Mistral (Barcelona), 
Regina Carmeli (Rubí) i Ve-
druna de Gràcia (Barcelona).

WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 18 de 
març els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI van jugar 
contra el Club Natació Olot a 
les piscines municipals d’Olot 
amb un resultat final de 7-8. 
Els gols dels visitants van ser 
majoritàriament fets de pe-
nalts, durant el partit els juga-
dors igualadins van disposar 
de diverses jugades en “Home 
de més” i no van saber apro-
fitar els moments en avantat-
ge per marcar. El partit va ser 
agressiu per part de l’equip 
local i l’arbitratge no va reac-
cionar davant la situació, però 
tot i així els jugadors del CNI 
van lluitar per poder obtenir 
la victòria. 
Parcials: 1-0, 3-2, 2-4, 2-2.
Alineació CNI: D.Honto-
ria(porter), E.Noguera(7), K.
Casado, J.Burgues(1), R.Calaf, 
J.Soler, Q.Vilarrubias, T.Ma-
llofré, D.Sánchez, J.Martínez, 
D.Pelejà, P.Gómez(porter) i 
com a entrenador A.Torras. 
El waterpolo Igualada va en 
quarta posició en la classifica-
ció general.
El pròxim partit serà dissabte 
25 de març a les 18:30h conta 
el Club Waterpolo Anglès a les 
piscines municipals d’Anglès. 

RUGBI / LA VEU 

Després de la victòria 
contra el Sitges ara fa 
dues setmanes (13-

34), dissabte passat les noies 
del conjunt Martorell/Anoia 
s’enfrontaven a casa contra les 
líders de la classificació, les 
Carboneres de Terrassa. Els 
vint minuts inicials van ser 
crucials. L’objectiu era aconse-
guir mantenir la pilota i impe-
dir que les visitants poguéssin 

desplegar el seu joc. I així va 
ser, la primera marca va ser 
per les locals. Tot i així, les ter-
rassenques, que van oferir un 
joc molt net, van remuntar i es 
van distanciar en el marcador. 
Les noies de Martorell/Anoia 
van saber acabar el partit do-
minant en possessió de pilota 
i deixant un marcador molt 
ajustat contra les líders (17-
19).

L’Anoia Rugby perd però 
dona la cara davant del 
Sitges, líder a la lliga

SLOT / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
es va celebrar al Tim 
Comarca la primera 

cursa de resistència de les pre-
vistes per aquesta temporada. 
Amb una durada de 6 hores, 
aquesta primera era dedicada 
als GT contemporanis.
Un total de 12 equips d’entre 
2 i 3 pilots van formalitzar 
inscripció a la cursa. Sis d’ells 
van córrer la nit del divendres 
i els sis restants el dissabte a la 
tarda. Cadascun d’ells havia 
de recórrer els sis carrils de la 
pista igualadina durant 50 mi-
nuts seguits. Atesa l’exigència 
d’aquesta rapidíssima catego-
ria però, es pausaven les ma-
negues als voltants del minut 
25 i es donava l’oportunitat de 
canviar de pilot. 
Per assegurar la igualtat 
d’oportunitats l’organització 
subministrava a cada equip 
un motor prèviament mesu-
rat i un joc de rodes. Després 
de muntar aquest material als 
seus cotxes els equips es pre-
sentaven a verificacions tèc-
niques, a continuació de les 
quals disposaven d’un temps 
per a entrenar i acabar d’ajus-
tar la configuració dels cotxes. 
Tot seguit es disputava la mà-
nega cronometrada per esta-
blir l’ordre de sortida.
La majoria de participants 
eren bons coneixedors de la 
pista igualadina d’haver-hi 
corregut en diverses ocasions, 
i molts d’ells eren veterans en 
aquest tipus de proves. Davant 
d’una cursa de tan llarga du-
rada l’estratègia és agafar un 
ritme còmode i segur i mirar 
d’evitar les sortides de pista –
pròpies i alienes-  per conser-
var la mecànica fins al final. 
Però com ja hem dit, aquests 
cotxes són molt ràpids i exi-
geixen molta concentració, fet 
que a mida que avançava la 
competició es traduïa en cada 
cop més sortides de pista. El 

cansament es deixava notar 
i els cotxes en patien les con-
seqüències, acabant molt mal-
mesos alguns d’ells.
Als pronòstics previs hi havia 
diversos equips ben posici-
onats per a la victòria final. 
El favorit era el format per 
l’Albert Ortega, l’Albert Solé 
i el Pítia Claret, tots ells gua-
nyadors en diferents anys del 
campionat social del Tim Co-
marca, però en aquest tipus de 
cursa sempre hi ha sorpreses. 
El seu cotxe va patir un fort 
accident que el va deixar tocat, 
i mai van estar en condicions 
de lluitar per la victòria, caient 
a la setena posició. En Victor 
Garcia i Paco Rodríguez, uns 
especialistes consumats en 
l’especialitat, tampoc no van 
obtenir el rendiment que es-
peraven i no van poder passar 
de la cinquena posició. Mala 
sort també per l’equip format 
per Jordi Gaspà, Jep Rosinés 
i Joan Bisbal, a qui un eix da-
vanter defectuós els feia anar 
malament el cotxe sense que 
en poguessin esbrinar la causa 
fins que ja era massa tard, aca-
bant vuitens.
En aquestes circumstàncies la 
merescuda victòria va ser per 
en Marc Andreu, Sergi Ortiz 
i Josep Lluís Marín, autors 
d’una cursa impecable, amb 
un ritme molt constant i se-
gur, que van ser els únics en 
superar la barrera de les 1600 
voltes al circuit. Sorprenents 
segons van ser en Josep Ma-
nel Moratona i l’Àlex Bisbal, 
que corrent el dissabte van 
quedar a només 15 voltes dels 
guanyadors. Malgrat alguns 
problemes menors el Marc 
Molina i el Ricard Latorre van 
aconseguir evitar accidents i 
es van col·locar en una sòlida 
tercera posició, aconseguida 
en els darrers trenta minuts 
després d’una tancada lluita 
amb l’Àngel Pellicer i el Sergi 
Ramos, que van quedar a vuit 

voltes.
El programa d’actes es va 
complementar amb un dinar 
de calçots i carn a la brasa el 
dissabte, que va deixar als pi-
lots amb les piles ben carrega-
des per enfrontar la cursa.
El campionat social reprèn ac-
tivitats amb l’esperada prime-
ra cursa de Camions, el diven-
dres 31 de març.



El CF Igualada derrota el Reus B 
i surt, a la fi, de la zona de descens

Foto: Joan Guasch.

Gran victòria de 
l’AV Igualada al 
camp del Hristo 
Stoitchkov (0-5)

PERE SANTANO / FUTBOL 

P artit molt complicat a 
Les Comes pels iguala-
dins. En front, tenien a 

un filial roig-i-negre què està 
lluitant per entrar en el playoff 
d’ascens.
El duel va començar amb mol-
tes imprecisions per part dels 
dos equips, això provocà oca-
sions per part dels dos equips. 
I davant aquesta situació, els 
què ho van saber utilitzar van 
ser els visitants. Que amb un 
atac ràpid, al minut 13, va fer 
plantar al seu davanter davant 
Dani, que tot i tocar la pilota, 
no va poder evitar que entrés 
al fons de la xarxa. El partit 
no començava de la millor 
manera. No obstant, els nois 
de Dani Gimeno, no van bai-
xar el cap i, tan sols 3 minuts 
després, un magistral xut de 
falta d’Èric, va posar l’empat al 
marcador. L’equip s’havia refet 
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   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  54 17 3 5 64 30
2 Unif. Bellvitge 51 15 6 4 38 13
3 Espluguenc 48 15 3 7 45 37
4 Sant Joan D. 46 13 7 5 56 35
5 Sant Just At. 41 13 2 10 64 51
6 Fontsanta 37 10 7 8 43 33
7 Marianao P. 37 11 4 10 31 32
8 Junior 37 11 4 10 40 42
9 Delta Prat 35 9 8 8 37 40
10 Vilafranca At. 34 10 4 11 34 38
11 Gornal 32 8 8 9 42 51
12 Montserrat  31 8 7 10 38 40
13 Olímpic 30 7 9 9 43 45
14 Martorell 28 8 4 13 41 50
15 San Mauro 26 7 5 13 36 49
16 Dinamic Batlló 22 6 4 15 33 56
17 Moja  21 6 3 16 35 61
18 Cooperativa 16 2 10 13 33 50

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 25
Moja 1 - 2 Junior
Cooperativa 2 - 2 Martorell
Delta Prat  0 - 0 Uni. Bellvitge
Can Vidalet 5 - 1 Dinamic Batlló
Gornal  3 - 1 Montserrat
Olímpic  0 - 3 Espluguenc 
San Mauro 2 - 2 Vilafranca At.
Fontsanta 1 - 3 Sant Joan D.
Marianao Pob. 2 - 0 Sant Just At.

Jornada 26
Montserrat-Martorell
St. Joan Despí-Gornal
U. Bellvitge-Fontsanta
D. Batlló-Delta Prat
St. Just-Can Vidalet
Espluguenc-Marianao P.
Vilafranca At.-Olímpic Fatjó
Júnior-San Mauro
Moja-Cooperativa

   PT. g e p gf gc
1 Begues 66 21 3 1 67 25
2 La Munia 54 17 3 5 60 32
3 Joventut Rib. 50 14 8 3 51 28
4 Sitges 49 15 4 6 53 30
5 Piera 45 14 3 8 58 36
6 Òdena 44 12 8 5 40 31
7 Riudebitlles 37 11 4 10 43 41
8 Cubelles 36 10 6 9 47 34
9 Martinenca  32 9 5 11 40 47
10 Calaf 30 9 3 13 51 63
11 Anoia 29 9 2 14 42 53
12 Sant Pere M. 27 8 3 14 40 52
13 Suburense B 26 6 8 11 39 53
14 Hortonenc 24 6 6 13 48 57
15 Olivella  24 6 6 13 36 54
16 Carme 24 6 6 13 45 64
17 Hostalets  23 6 5 14 36 58
18 Sant Cugat S. 12 3 3 19 35 73

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 25
Olivella  1 - 5 La Munia
Cubelles 0 - 1 Sitges
Hostalets 1 - 0 Sant Cugat S.
Carme 1 - 0 Òdena
Riudebitlles 4 - 2 Martinenca 
Suburense B 0 - 3 Begues
Anoia 2 - 2 Sant Pere M.
Joventut Rib. 2 - 0 Hortonenc 
Calaf 1 - 6 Piera

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 49 14 7 3 52 23
2 Santboià 48 14 6 4 48 26
3 San Cristòbal 47 14 5 5 37 23
4 Reus B 41 11 8 4 44 32
5 Almacelles 39 11 6 6 45 24
6 Sant Ildefons 39 11 6 7 39 30
7 Rapitenca 37 10 7 6 33 27
8 Vista Alegre 36 10 6 8 38 31
9 Lleida B 33 9 6 8 31 28
10 Viladecans 30 8 6 10 24 24
11 Igualada 29 8 5 10 37 42
12 Alpicat 28 7 7 10 33 43
13 Vilaseca 28 8 4 11 29 40
14 Vilanova Geltrú 28 8 4 12 31 47
15 Suburense 22 5 7 11 27 38
16 Rubí 14 2 8 13 20 41
17 Morell 2 0 2 22 7 56

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 25 
Alpicat 1 - 1 Santboià
Morell 0 - 1 San Cristòbal
Vista Alegre 0 - 3 Balaguer
Rapitenca 3 - 1 Efac Almacelles
Rubí 1 - 1 Vilanova Geltrú
Igualada 2 - 1 Reus B
Vilaseca 0 - 2 Lleida B
Viladecans 0 - 0 Sant Ildefons
Descansa Suburense

Jornada 26
Balaguer-Sant Ildefons
San Cristòbal-Vista Alegre
Santboià-Morell
Vilanova G.-Suburense
Almacelles-Rubí
Lleida B-Rapitenca
Reus B-Vilaseca
Igualada-Viladecans
Descansa Alpicat

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 26
La Múnia-St. Pere M.
Martinenca-Olivella
Hortonenc-Riudebitlles
Begues-Jov. Ribetana
Sitges-Suburense B
St. Cugat S.-Cubelles
Piera-Hostalets
Òdena-Calaf
Carme-Anoia

Jornada 24
San Mauro B-Pobla Claramunt
Fàtima-Jorba
Ateneu Ig.-Rebrot
Torre Claramunt-La Paz
Cabrera-Tous
La Llacuna-Capellades
Montserrat B-Vallbona
Masquefa-Montbui

   Pt. G E P Gf Gc
1 La Pobla Cl. 57 18 3 2 95 20
2 San Mauro B 56 18 2 3 76 23
3 Capellades  51 16 3 4 76 26
4 Tous  48 14 6 2 55 18
5 Ateneu Ig. 44 13 5 5 80 32
6 Fatima  43 14 1 7 50 38
7 Montserrat B 37 12 1 10 43 39
8 La Torre Cl. 29 8 5 10 40 42
9 Rebrot  25 7 4 12 52 68
10 Cabrera 25 7 4 12 47 72
11 La Llacuna 22 4 10 9 37 63
12 La Paz  20 6 2 15 38 81
13 Montbui 19 5 4 14 36 58
14 Masquefa 19 5 4 14 34 92
15 Jorba  14 3 5 15 41 86
16 Vallbona 9 2 3 18 24 66

Jornada 23
Montserrat B 3 - 1 Masquefa 
Rebrot  0 - 1 Fatima
Montbui 1 - 1 La Llacuna 
Capellades 7 - 1 Cabrera 
Tous  2 - 0 La Torre Cl.
Vallbona 0 - 5 La Pobla Cl.
La Paz  4 - 3 Ateneu Ig.
Jorba  0 - 9 San Mauro B

ben aviat del cop.
En aquest punt, els blaus van 
tenir moltes més aproximaci-
ons a l’àrea rival, però no el joc 
de control què van proposar 
ambdós conjunts, va impe-
dir veure grans ocasions. Cap 
equip volia arriscar més del 
compte i els minuts anaven 
passant. Així és, com es va ar-
ribar al descans amb l’empat a 
un.
A la represa, els locals van pu-
jar les línies de pressió, que 

obligaven als reusencs, a jugar 
en llarg per poder superar la 
intimidació blava.
El setge blau era clar i al mi-
nut 60, en una gran jugada 
individual de Güell, que va fer 
una paret amb Martí al balcó 
de l’àrea, la culminava ell, per 
a posar el 2 a 1 al lluminós i 
donar la victòria momentà-
nia. Els locals no van confor-
mar-se amb el resultat i van 
seguir empenyent davant un 
rival, que havia rebut un cop 

dur amb el gol. Tot i això, 
els blaus, van desaprofitar 
moltes ocasions i durant els 
últims deu minuts van ha-
ver d’aguantar l’últim esforç 
dels visitants, que la defensa 
i el porter van saber solven-
tar, per deixar els tres punts a 
Les Comes. La victòria, fa que 
l’equip escali tres posicions a 
la classificació i que surti dels 
llocs de descens per primera 
vegada aquesta temporada.
La setmana vinent, els blaus 
tornen a jugar a casa, davant 
un rival directe, el Vilade-
cans. Una altra victòria, po-
dria suposar allunyar-se dels 
llocs de perill i reforçaria en-
cara més la moral de l’equip, 
que encadena uns grans resul-
tats durant les últimes jorna-
des.
CFI: Dani; Aleix, Bernat, Bara-
ldés, Peña; Edgar, Güell (Isidre 
81’), Martí (Miró 68’), Fran; 
Èric (Maliev 75’) i Anselm.

JOAN TORT / FUTBOL 

G ran victòria de l’equip 
blau en el seu despla-
çament al municipal 

Ràcing de Vallbona, davant 
l’Stoitchkov (0-5).  Ni els mi-
llors pronòstics encertaren 
tan contundent resultat, ja que 
l’equip dels Stoitchkov, sempre 
és un rival incòmode a batre, 
pel seu joc posicionat i bon 
gust per el bon futbol. Malgrat 
la manca d’efectius disponi-
bles, ja que l’horari del par-
tit va fer que molts jugadors 
blaus no es poguessin sumar a 
l’expedició, no va ser obstacle 
per endur-se els tres punts en 
joc.  Amb un futbol efectiu, els 
blaus gaudiren de la sort que 
altres vegades els mancà. Pri-
mera part de tanteig  on el gol 
de Rober Bringa, minut 15, va 
donar avantatge fins al des-
cans 0-1.  En la segona meitat 
Enric torna a marcar per als 
blaus, minut 55,0-2, Costa va 
fer el tercer, minut 60 i pràc-
ticament sense temps per ce-
lebrar Xavi C., minut 64, fa el 
quart dels igualadins.  Va tan-
car la festa Vicens, minut 77, 
que va fer el cinquè.  Resul-
tat que dona confiança al joc 
igualadí i fruit de la circums-
tància, enlaira els blaus en la 
classificació.  
Per l’equip blau van jugar, 
Gámez, Farré, Manec C.,Pep, 
Calsina, Vicens, Canals, Pau, 
Solís, Enric, Xavi C., Costa, 
Rober Bringa. A la banqueta 
Ramonet i Jordi Enrich.  La 
propera jornada els blaus s’en-
frontaran a l’Arrabal-Calaf 
Gramanet a Les Comes.
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L’Igualada va topar contra l’equip gallec i es complica l’existència a l’OK Lliga. Fotos: Joan Guasch.

L’Igualada HC cau contra el Liceo (2-4) 
i s’apropa a les posicions de descens
DAVID VIA / HOQUEI 

E ls arlequinats jugaren 
aquest dissabte contra 
el Liceo HC, un dels 

clubs més potents del campi-
onat. Els gallecs, gràcies a una 
bona primera part, aconsegui-
ren un avantatge còmode amb 
el qual varen sentenciar el par-
tit. Els dos gols del combinat 
igualadí arribaren del patí de 
Emanuel García, mentre que 
el Carballeira (dos gols), Pérez 
i Coy anotaren els gols visi-
tants. 
Bon joc però resultats nega-
tius. L’Igualada HC arribava 
aquest dissabte a Les Comes 
després d’empatar a quatre 
contra el Viareggio italià, un 
resultat que els deixà fora de la 
Copa CERS als quarts de final. 
Aquest dissabte tot l’equip va 
voler reaccionar davant d’un 
dels equips més forts de l’OK 
Lliga, no obstant aquesta reac-
ció no arribà. No almenys en 
el resultat.
El Liceo s’avançà als pocs se-
gons de joc. En la primera 
jugada de perill del combinat 
visitant, Pérez aconseguí mar-
car el primer gol de la nit. Una 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  55 21 18 1 2 101 44
2. Reus Deportiu 47 21 14 5 2 97 59
3. Club Patí Vic 46 21 14 4 3 82 45
4. Coinasa Liceo 40 21 12 4 5 77 54
5. Voltregà 38 21 11 5 5 58 41
6. Moritz Vendrell 30 21 9 3 9 67 70
7. Enrile Alcoi 28 21 8 4 9 66 75
8. Noia Freixenet 28 21 8 4 9 60 56
9. Lloret  25 21 7 4 10 43 65
10. ICG Lleida 23 21 6 5 10 54 69
11. Caldes Laser 20 21 4 8 9 48 61
12. Igualada Calaf 19 21 5 4 12 59 75
13. Citylift Girona 19 21 5 4 12 54 75
14. Vilafranca  19 21 5 4 12 53 77
15. Manlleu 17 21 3 8 10 49 73
16. Alcobendas 15 21 4 3 14 61 90

OK Lliga

 Lliga Europea  CERS  Descens

Jornada 21
Reicomsa Alcobendas - Barcelona  4-6
Noia Freixenet - Club Patí Vic  5-2
Citylift Girona - Lloret  1-5
Caldes Laser - Moritz Vendrell 1-3
Voltregà - ICG Software Lleida 2-2
Enrile Alcoi - Vilafranca 3-3
Manlleu - Reus Deportiu La Fira 3-3
Igualada Calaf Grup - Liceo 2-4

Jornada 22
Liceo-Reicomsa Alcobendas
Vic-Manlleu
Moritz Vendrell-Igualada Calaf
Voltregà-Citylift Girona
Vilafranca-Lloret
ICG Lleida-Caldes Laser
Reus Deportiu-Enrile Alcoi
FC Barcelona-Noia Freixenet
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diana que obligava als locals 
a remar a contracorrent du-
rant tot el partit. No obstant 
a aquest començament nega-
tiu, els de Ferran López reac-
cionaren ràpidament amb un 
gol de Emanuel García. L’ar-
gentí empatà el partit després 
de desviar una pilota. Aquest 

empat posava als locals de nou 
en el partit, amb l’esperança de 
remuntar-ho. Però no va ser 
així. Un gran doblet en menys 
de tres minuts de Carballeira 
posà una avantatge de dos gols 
en l’electrònic. Els dos equips 
marxaren als vestidors amb 
un 1-3 favorable als gallecs, 
resultat amb el què s’emporta-
ven els tres punts de Les Co-
mes. 
La segona part començà de 
forma més igualada, amb els 
locals buscant el segon gol de 
la nit per tornar reviure les 
esperances de puntuar. Nin-
gú acabava de dominar el joc 
i ambdós equips gaudiren de 
grans oportunitats per canviar 
el partit. No obstant això, els 
visitants varen ser els primers 
en afusellar la porteria rival: 
un gol de Coy, de penal, sen-
tencià el partit. Els igualadins 
però no es rendiren i varen 

buscar el segon en tot mo-
ment. Aquest gol arribà, però 
molt tard. Emanuel García 
aconseguí marcar el segon ar-
lequinat després de transfor-
mar una falta directa. 
Aquesta derrota del combinat 
local posa al Igualada en dot-
zena posició amb dinou punts, 
empatats amb el catorzè, pri-
mer equip que ocupa places 
de descens. Actualment els 
arlequinats es troben també a 
sis punts de posicions europe-
es, un objectiu que avui en dia 
sembla secundari. 
Pel Liceo, aquests tres punts 
són or després de l’empat a dos 
entre el Voltregà i el ICG So-
ftware Lleida. Els gallecs con-
soliden així la quarta plaça i es 
distancien per dos punts res-
pecte a l’equip d’Osona. 

IHC CALAF GRUP 2 (1/1) 
Equip inicial: Elagi Deitg, 

Francesc Bargalló, Roger Bars, 
Met Molas i Sergi Pla. Equip 
suplent: Emanuel Garcia (2 
gols), Tety Vives, Dani López, 
Jordi Méndez i Bernat Camps.
LICEO 4 (3/1) Equip inicial: 
Xavier Malián, Josep Lamas, 
César Carballeira (2 gols), 
Toni Pérez (1)  i Henrique 
Maghallares. Equip suplent: 
Marc Coy (1), David Torres, 
Carlo Di Benedetto, Antonio 
Pérez i Álvaro Shehda.
GOLS: PRIMERA PART: 0-1 
Toni Pérez (Minut 1), 1-1 
Emanuel García (Minut 9), 
1-2 Carballeira (Minut 17), 
1-3 Carballeira (Minut 19). 
SEGONA PART. 1-4 Marc 
Coy (Penal, Minut 17), 2-4 
Emanuel García (Falta Direc-
ta, Minut 23).
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Lluís Cañamares, nou president del 
Club Atlètic Igualada

Anna Noguera,
campiona de Catalunya 
de Duatló de Carretera

ATLETISME / LA VEU 

El conegut traumatòleg 
igualadí Lluís Cañama-
res i Sió és des del passat 

dia 13, nou president del Club 
Atlètic Igualada. La unitat que 
reina actualment al club, es va 
tornar a demostrar al presen-
tar-se a les eleccions una sola 
llista de consens encapçalada 
per Lluís Cañamares,  que ja 
en l’assemblea extraordinària 
celebrada el dia  24 de Febrer  
es va veure que comptava amb 
el recolzament de tots els pre-
sents.
El nou president ha cregut 
convenient confeccionar una 
candidatura on estiguin repre-
sentades totes les seccions del 
club, que  combini experiència 
amb renovació i en la que s’in-
tegri també una representació 
dels atletes en actiu.
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La nova junta Directiva és en-
capçalada pel President, Lluís 
Cañamares, acompanyat dels 
Vicepresidents, Antoni Sala-
nova, Jordi Moreno i Francesc 
Carricondo.
El Secretari continua essent 
Ignasi Costa, i el tresorer 
Joan Sànchez.  Com a vocals, 
formen part de la Junta: Joan 
Francesc Bertran, Francesc 
Torras, Francesc Torres, No-
emí Carreras, Josep Junyent, 
Rafael Crespo, Salvador Fusté, 
Marc Sánchez, Ramon Mir, 

Jaume Basas, Jordi Carrique, 
Salvador Balcells i Dolors 
Pujabet. Lluís Marimon és el 
President d’Honor del club.
Hi ha també una sèrie de co-
missions de funcionament in-
tern, formades pels membres 
de la Junta Directiva, en col-
laboració amb altres persones 
relacionades amb el club.
El nou president és una per-
sona molt vinculada a l’esport 
igualadí, que va ser també du-
rant els anys 1970/80 un bon 
atleta federat, que formant 
part del Club Esportiu Uni-
versitari de Barcelona va des-
tacar com a migfondista en les 
proves de 800 i 1.500 m.   Es 
per tant una persona que co-
neix àmpliament el mon de 
l’atletisme i al que tot el CAI 
li desitja el màxim d’èxits en la 
seva gestió pel bé del club i de 
l’esport igualadí en general. 

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat, 490 
atletes participaren 
en la 23a edició de la  

Cursa Popular de Vilanova del 
Camí, mantenint-se el poder 
de convocatòria de la prova 
vilanovina. Es classificaren 
190 atletes en la prova curta 
sobre 4.550 m., mentre 196 at-
letes ho feren en la prova dels 
10 Km., i 104 participants ho 
van fer en la per als més petits 
i acompanyants, sobre 1.000 
m., totalitzant els 490 atletes 
classificats.
Les sortides de les tres curses, 
s’efectuaren enguany nova-
ment amb sortida separada,  
fent-ho inicialment els atletes 
de les 2 proves grans, sobre 
4.550 i 10.000 m. respectiva-
ment, i 3 minuts després sorti-
en els més joves, que efectua-
ren un recorregut de 1.000 m.
Les curses grans tingueren 
com a guanyadors a l’atleta 
del C.A. Igualada Petromira-
lles Raúl López en masculins 
(15’04’’) , i a Carla Alemany 
(CAI Petromiralles) (18’50’’) 
en femenines pel que fa a la 
prova dels 4.550 m., men-
tre en els 10 km. guanyaren 
Marc García (Corredors.cat)
(35’37’’), i  l’atleta del CE. Ro-
ger Roca Running Sònia Sánc-
hez en femenines (41’34’’).  En 
la prova sobre 1.000 m. per als 
participants més joves, s’im-
possaren Yousseff Ayyad (CAI 
Petromiralles) guanyador ab-
solut  amb  6’47’’ i Laia Alon-
so  (CAI Petromiralles/Dental 
Igualada) 2a general i primera 
fem. amb   6’54 ”.
En la prova urbana de 4.550 
m., entrava guanyador Raúl 
López (C.A. Igualada Petro-
miralles) amb 15’04”, entrant 
2n Daniel Segura (CAI Triat-
ló Petromiralles) amb 15’05”, 
i era 3r José Daniel Mora-
les (CAI Petromiralles) amb 
15’22”, seguit de Victor Mon-
taner (CAI Petromiralles) 4t 
amb 15’24”, i 5è Carles Cerve-

ra (Oro di Nàpoli) amb 15’36”.
En femenines, la prova curta 
va ser dominada enguany per 
l’atleta Cadet Carla Alemany 
(CAI Petromiralles) 35a ge-
neral amb 18’50”, seguida de 
Júlia Solé (CAI Petromiralles), 
2a i 39a gral. amb 19’04”, en-
trant 3ª 46ª gral. Laura Sánc-
hez (Atl. Vng.) amb 19’40 ”, 
4a i 47a gral. Jordina Marsal 
(CAI Popular)  amb 19’43”, i 
5a i 50a gral. Assumpta Cas-
telltort (CAI Petromiralles)
amb 19’51.
Marc García (Corredors.cat)
assolia el  triomf en els 10 km. 
de la prova vilanovina, amb un 
registre de 35m. 37seg., seguit 
de Jesús Alvarez (CE. Roger 
Roca R.) 2n amb 36m. 09seg., 
i era 3r Joan Rosich (C.A. Sta. 
Coloma Queralt) amb 36m. 
50seg., seguit d’Antonio Mar-
tínez (CAI Petromiralles)  4t 
amb 37m. 07seg., i era 5è Mi-
guel González (MAR) amb 
37m. 17seg.
En femenines, s’imposava 
en els 10 km.  Sònia Sánchez 
(CE. Roger Roca R.) entrant 
22a general amb 41m. 34seg., 
entrant 2a i 43a gral. Iveth 
Camús (Mont-Aqua)  amb 
43m. 58seg., i era 3a i 46a 
gral. Marta Botsora  (CAI Pe-
tromiralles) amb 44m. 10seg.. 
Francina González (CAI Tri-
atló Petromiralles) era 4a i 
57a gral. amb 45m. 25seg., i 
Nati Rubio (Esp. Penedès) 5a 
i 87a gral. amb 48m. 31seg. 
Un cop finalitzades les pro-
ves, es va efectuar el tradi-
cional sorteig de regals i el 
repartiment de premis als 
participants al Poliesportiu 
de Can Titó, de mans del 1r 
Tinent d’Alcalde de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
Francisco Palacios, acompa-
nyat del regidor d’Esports, 
Camilo Grados, del Presi-
dent del C.A. Igualada Lluís 
Cañamares, i de Jordi Vilar-
rubias, en representació de 
Super Mas  i President de 
Vilanova Comerç.

Prop de 500 atletes 
participen a la Cursa 
Popular de Vilanova

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta cadet del C.A. 
Igualada Petromiralles/
Dental Igualada Aitor 

Caldito, es va proclamar bri-
llantment Campió d’Espanya 
Cadet en els Salts de Llargada 
i Triple Salt, en el decurs del 
30è Campionat d’Espanya Ca-
det en Pista Coberta d’Ante-
quera (Màlaga). Set atletes del 
CAI  participaren en aquest 
campionat, competint entre 
els atletes estatals capdavan-
ters nascuts els anys 2002/03, 
assolint dues medalles d’Or i 
diversos llocs de finalista. El 
CAI Petromiralles va ser el 6è 
club estatal i 1r català amb 24 
punts pel que fa a puntuació 
global, entre 112 equips clas-
sificats. 
Aitor Caldito assolia el campi-
onat estatal en el Salt de Llar-
gada, amb un millor intent 
de 6,55 m., marca personal 
de l’anoienc, que era també el 
campió estatal en el triple salt 
amb 13,38 m., igualment mar-
ca personal.   
Pol Roca era 5è en el salt d’al-
çada, amb un millor intent de 
1,80 m., mateix registre que el 
4t classif. i marca personal, i 
Judit Ibarra era 5a en els 3.000 
m.ll. amb 10’37”53, millorant 
igualment la seva marca per-

sonal en la prova.
David Muñoz era 12è en 
l’Hexatló Cadet masc. amb 
3.363 punts, i els següents re-
gistres en les 6 proves: 60 m.ll:  
7”93 / llargada: 5,39 m. / Pes: 
10,45 m. / alçada: 1,52 m./ 60 
m.tanques: 9”37  i 1.000 m.ll.: 
2’52”39, sobresortint el 2n lloc 
en 1.000 m. ll. com a posició 
individual més rellevant.
Gerard Farré era 6è en la 
3a s/f. dels 600 m.ll. amb 
1’32”10, mentre Anna Torras 
era 8a en la 3a s/f. dels 1.000 
m.ll. amb 3’15”41, i Berta 
López 10a amb  3’18”94, no 
accedint a les finals de les 
proves respectives.

El diumenge  19 de març, 
l’Anna Noguera es va 
proclamar Campiona 

de Catalunya de duatló de 
Carretera en la XXII edició del 
Duatló de la Garrotxa a Cas-
tellfollit de la Roca. La prova  
d’aquest any ha estat la que ha 
reunit més duatletes, amb un 
total de 368 i va contar amb 
una molt bona organització. 
Les distàncies eren de 5 km 
córrer + 20 km ciclisme + 2,5 
km córrer on el tram de ciclis-
me, amb un circuit molt bonic 
i alhora força exigent, va mar-
car les principals diferències 
entre els participants. Els gua-
nyadors absoluts de la prova 
van ser Nan Oliveras  (TGC-
BINN) i Anna Noguera (C.A 
Igualada).
Per part del CAI triatló Petro-
miralles, es va aconseguir una 
una excel·lent 1a posició per 
clubs femenins i una bona 31a 
posició en la classificació per 
clubs masculins.

Aitor Caldito (CAI), 
campió d’Espanya cadet 
en llargada i triple salt
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El Club Gimnàstic San 
Roque competeix al 
Campionat de Catalunya
GIM. ARTÍSTICA / LA VEU 

Ahir diumenge es va 
celebrar a Torredem-
barra el classificatori 

per al Campionat d´Espanya, 
que es celebrarà del 26 al 29 
d´abril a Guadalajara. Ens es-
perava una competició molt 
complicada amb molts nervis 
i un gran nivell. De cada ca-
tegoria només es classificaven 
les primeres 15 gimnastes que 
depenent de quina arribaven 
a mes de 50 participants d’ar-
reu de Catalunya.
Del nostre club participaren 
un total de sis gimnastes. En 
categoria aleví amb corda, 
Carlota Zamora i Gisela Ra-
mírez aconseguiren classifi-
car-se totes dues. 
En categoria cadet amb cèr-
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col, participaren Rut Vives, 
Sandra Domínguez i Paula 
Mensa; i en aquesta aconse-
guí classificar-se Paula. I per 
acabar, en categoria infantil 
amb maces, Inma Cardozo, 
executant un gran exercici. 
Volem destacar el gran nivell 
i nombre de participants i el 
gran treball de totes les gim-
nastes i cos tècnic que van 
demostrar en aquesta compe-
tició. 
Totes han fet una gran com-
petició, tot i que aconseguir 
la classificació era un repte 
molt complicat. Volem donar 
l´enhorabona a les gimnastes 
classificades i animar a totes a 
seguir lluitant i treballant per 
a les pròximes competicions 
catalanes que tenen aquest 
pròxim cap de setmana. 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU 

El passat cap de setma-
na a Salt - Girona, es 
va realitzar la segona 

fase de la copa catalana de 
gimnàstica artística femeni-
na per les categories  Promo-
gym i  Inigym. Del club igua-
ladí,  Anoia  Club Gimnàstic, 
el dissabte van participar amb 
excel·lents exercicis les gim-
nastes  Laís  Canet  Botelho  i 
Paula Duarte González a la 
categoria  Promogym  2-A. 
Destaquem les puntuacions: 
9.900 a terra, de  Laís  Canet i 
10.100 a salt, de Paula Duarte.
El diumenge va ser el torn 
de les gimnastes, Elsa  Car-
nicé  Solé, Júlia  Rulló  Ra-

mon,  Katala  Tolosa  Fernan-
dez, Martina Quilez Florensa i 
Núria Garcia  Carné, a la ca-
tegoria  Promogym  2-B, totes 
van demostrar l’evolució ob-
tinguda i cal destacar les se-
güents puntuacions: A l’aparell 
de salt, 10.400 de Júlia  Rulló, 
Elsa  Carnicé  i Núria Garcia, 
10.300 de Kala Tolosa i 10.200 
de Martina Quilez. A l’aparell 
de terra, 9.700 de Kala Tolosa i 
9.400 de Júlia Rulló. Entrenant 
aquest esport a tan sols 1 any 
i sense un local fixa d’entrena-
ment, en el qual que muntar 
i desmuntar els aparells cada 
dia, competir en aquesta ca-
tegoria és un gran assoliment 
per aquestes gimnastes que a 
la classificació per equips van 
obtenir el  11é  lloc d’entre 17 
equips d’arreu de Catalunya.

Bons resultats per 
l’Anoia CG a la 2a fase de 
la Copa Catalana

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU 

Diumenge dia 19 de 
març, es va celebrar 
a Torredembarra, el 

Campionat de Catalunya in-
dividual base classificatori 
pel Campionat d’Espanya, on 
dues gimnastes de l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula en cate-
goria Juvenil hi varen partici-
par. Només 15 gimnastes de 
cada categoria són les encar-
regades de representar Catalu-
nya a la competició nacional. 
En la categoria juvenil 50 eren 
les aspirants a la classificació, 
i les igualadines Míriam Alo-
mar i Ivet Farriol, estaven en-
tre elles.
Amb una ajustadíssima lluita, 
la Míriam Alomar assolia una 
gran 3ª posició amb la que 
s’adjudicava el passi directe 
a Guadalajara i la Ivet assolia 
una meritòria 21ª plaça a no-
més 0,600 punts de la classi-
ficació. Gran competició sens 
dubte de les gimnastes iguala-

dines.
Alhora a Vilafranca es va cele-
brar la primera Gala Benèfica 
Vilagim, per a nens amb càn-
cer, on una delegació del club 
igualadí, també hi va partici-
par per tal de col·laborar amb 
la causa.  El conjunt infantil 
12-14 de gimnàstica estètica 
de grup, i tres de conjunts de 
rítmica, van ser els encarre-
gats de participar-hi.
La propera cita amb la com-

petició per l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula, serà el pro-
per cap de setmana amb dues 
jornades intenses. Dissabte 
una part anirà a Castelldefels 
a participar al II Open Cata-
lunya de Gim.Est.De Grup, i 
conjunts de gim.rítmica, i uns 
altres a Lloret per participar a 
la 1ª fase de copa nivell V.
Diumenge un gran nombre de 
gimnastes també participaran 
a un trofeu a la comarca.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula es 
classifica pel Campionat d’Espanya

PATINATGE ARTÍSTIC / LA VEU 

La presentació de la sec-
ció de patinatge artístic 
davant un Pavelló de 

Les Comes gairebé ple, durant 
el descans de l’Igualada-Via-
reggio del passat 11 de març, 
va ser el punt d’inici del calen-
dari per les patinadores, que 
no acabaran la temporada fins 
el desembre. La secció va pre-
sentar la seva nova equipació, 
un mallot i una jaqueta que 
són totalment indispensables 
per participar en tornejos fe-
derats.
L’Anna Piernas, nova delegada 
de l’artístic, anuncia que des 
del club “hi ha moltes ganes 
que la secció funcioni” i que 
“les patinadores estan encara 
més motivades per aconse-
guir-hi”. L’equip consta d’un 
total de vint-i-una patinado-
res, repartides entre les cate-
gories de Juvenil, on només 
hi ha la Marta Bossa, Iniciació 
i Escola, que són les més no-
vells. 
L’Ester Fornell, una de les en-
trenadores del club, afirma 
que l’objectiu primordial “és 
gaudir del patinatge i portar 

cada esportista al màxim ni-
vell, donat que parlem d’un 
esport individual”. Cadascuna 
de les categories afronta dife-
rents reptes que marcaran el 
seu particular final de tempo-
rada. 
Les patinadores del grup Ini-
ciació es preparen per l’Inter-
club, la que serà la seva prime-
ra competició federada de la 
temporada i que no disputa-
ran fins el proper 27 de maig. 

El cap de setmana passat les 
patinadores van participar 
al IV Trofeu Nacional Ciutat 
de Terrassa

Un trofeu molt exigent, pel 
nivell i la gran quantitat de 
participants en cada categoria, 
afegit a la superfície del pave-
lló, que era de parquet i molt 
lliscant i dificultava la realitza-
ció de certes figures.
Tot i així, les igualadines van 
defensar molt bé els seus exer-
cicis, encara que hi havia algu-
na patinadora que debutava 
en trofeus.
Ara arriben tres setmanes in-
tenses d’entrenaments per en-
carar bé la popera competició, 
que serà el Trofeu de la Sal a 
Cardona, el cap de setmana de 
l’1 i 2 d’abril.

La secció de Patinatge Artístic de 
l’Igualada es prepara per afrontar 
l’inici de temporada



El CB Igualada continua fent un gran paper 
a l’inici de la recta final de la temporada

Foto: Joan Guasch.

BÀSQUET / LA VEU 

N ou partit del CBI 
masculí a la Lliga 
EBA per buscar una 

nova victòria a casa davant el 
Cerdanyola. El primer quart, 
ja mostrava la superioritat de 
l’equip local, trobant situaci-
ons fàcils de bàsquet, i anotant 
molts punts. El problema en 
aquest punt, era a nivell defen-
siu, ja que errades molt bàsi-
ques provocaven la gran ano-
tació de l’equip visitant també. 
Tot i així, el primer quart va 
ser de 27-22.
El segon període, seguia mar-
cat pel gran joc dels iguala-
dins, que trencaven tot tipus 
de defensa de l’equip de CB 
Cerdanyola Al Dia A. El se-
gon quart, va ser marcat per 
la gran anotació des de la línia 
de triple per part dels juga-
dors blaus, que van aconse-
guir transformar 4 triples. El 
segon parcial va ser de 20-20, 
que feia un total de 47-42 a la 
mitja part.
El tercer quart va ser el mi-
llor defensat per l’equip de A. 
Forné, que es retrobaven amb 
l’encert i la capacitat de robar 
pilotes per transformar ciste-
lles fàcils i així apropar-se en 
el marcador. Els igualadins 
semblaven estancats en el seu 
joc. El tercer període va ser de 
14-22, que col·locava un mar-
cador de 61-64.
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 Pj G P Pf Pc Pt
1 Mollet 21 17 4 1682 1502 38 -1
2 Quart 21 16 5 1721 1511 37 +2
3 Lleida 21 16 5 1681 1563 37 +1
4 Barberà 21 13 8 1562 1535 34 -1
5 Palma AE 21 12 9 1573 1618 33 +1
6 Igualada 21 11 10 1600 1517 32 +1
7 Sant Adrià 21 10 11 1776 1699 31 +1
8 Valls 21 10 11 1509 1593 31 -1
9  Muro Basket 21 9 12 1625 1632 30 -1
10 El Masnou 21 9 12 1444 1444 30 -1
11 Castelldefels 21 8 13 1571 1611 29 +3
12 Cerdanyola 21 6 15 1527 1712 27 -2
13 Andorra B 20 5 15 1423 1609 25 -3
14 Sitges 20 4 16 1373 1521 24 +1

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 21
Barberà-Quart  61-72
Sant Adrià-Morabanc Andorra B 96-55
Mollet-Sitges 73-76
Castelldefels-Vive El Masnou 83-58
Palma Air Europa-Muro Basket 76-73
Pardinyes Lleida-Valls Nutrion 85-77
Physic Igualada-Cerdanyola  92-83

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 4
Arenys Basquet- L’Hospitalet 66-73
Physic Igualada-Bencriada 64-58
Tarragona-Sagrada Familia Claror  74-40
Ses-Grup Barna  60-56
Granollers-Ceeb Tordera 63-37

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 L’Hospitalet 12 10 2 0 813 649 22
2 Physic Igualada 12 9 3 0 679 598 21
3 Bencriada 12 7 5 0 707 614 19
4 Arenys 12 7 5 0 772 715 19
5 Tarragona 12 6 6 0 643 591 18
6 Sese 12 6 6 0 663 673 18
7 Ceeb Tordera 12 4 8 0 621 737 16
8 Grup Barna 12 4 8 0 585 703 16
9 Granollers 12 4 8 0 658 714 16
10 Sg. Família 12 3 9 0 618 765 15

Jornada 22
Physic Igualada-Barberà dia 26, 18h
Cerdanyola-Pardinyes Lleida
Valls Nutrion-Palma Air Europa
Muro Basket Academy-Castelldefels
Vive El Masnou-Molle
Sitges-Sant Adrià
Morabanc Andorra B-Quart

Jornada 5
L’Hospitalet-Physic Igualada  dia 25, 19.30h
Bencriada-Arenys
Ceeb Tordera-Tarragona
Sagrada Família Claror-Sese
Grup Barna-Granollers
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L’últim període del partit va 
ser marcat per la revolució a 
la pista per part dels jugadors 
de Jordi Martí, que novament, 
mostraven la gran dinàmica 
de joc a la qual ens tenen acos-
tumats, i tornaven a fer gaudir 
a l’afició present amb el seu 
joc col·lectiu. El partit acabava 
amb un parcial de 31-19, favo-
rable al conjunt local.
El resultat final del partit va 
ser Physic CB Igualada A 92 
– CB Cerdanyola Al Dia A 83.
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(13), E. Burgès (-), M. Moliner 
(4), J. Torres (7), M. Benito 
(2), C. Fons (5), MA. Garcia 
(10), A. Gual (9), X. Creus (6), 
S. Laguarta (6), E. Tejero (23), 
P. Camí (7).
CB Cerdanyola Al Dia A: BL. 
Brigman (11), M. Garcia (0), 
C. Gonzalez (-), A. Salat (17), 
O. Domenech (2), J. Anton 
(11), C. Vico (4), AA. Mike 

(-), G. Tena (18), H. Jane (-), 
E. Forne (16), S. Clemente (4).
Parcials: 27-22, 20-20 (47-42), 
14-22 (61-64), 31-19 (92-83).

El femení es desfà 
de la Bencriada (64-58)
Segon partit consecutiu a les 
Comes i nova victòria per les 
igualadines contra un Bencri-
ada que no li ha posat les coses 
gens fàcils en molts minuts del 
partit. Tot i un molt bon ini-
ci per part de les igualadines, 
amb un bon nivell defensiu i 
un alt ritme en atac, al minut 
6 de partit aconseguien estar 
per davant amb un 9-3. A par-
tir d’aquí, l’energia va canviar i 
les visitants amb el seu treball 
van aconseguir posar-se per 
davant del marcador, sobretot 
gràcies a l’encert en la línia de 
6,75. Així s’arribava al final del 
primer quart amb un 11-14.
El segon període va continuar 

amb el ritme del primer, sense 
un clar dominador en el par-
tit, però si un cop més amb 
l’encert de les visitants des de 
la línia exterior, fent mal en els 
moments on les igualadines 
s’apropaven al marcador. Així 
es va arribar a la mitja part 
amb un marcador favorable a 
les visitants de 23-28.
A la represa, les igualadines 
van sortir a l’expectativa de les 
visitants, on als 5 minuts del 
període perdien de 15 punts 
(28-43). Però van ser les ganes 
de fer-ho bé i el moviment de 
les jugadores, sumant l’encert 
ara de les locals en la línia de 
6,75, que les va tornar a posar 
al partir i marxar al final del 
tercer quart amb un 42-47.
L’últim quart va ser clarament 
favorable per les noies d’en Pep 
Piqueres, que gràcies al treball 
defensiu i l’energia i ritme a 
l’hora d’atacar, van fer un par-
cial de 22-11 per acabar amb 
un resultat de 64-58. Dissabte 
vinent, 25 de març, les noies 
d’en Pep Piqueres s’enfronten 
contra el líder de la categoria 
l’Hospitalet a les 19:30.
CB Igualada: Carner (12), 
Lamolla (5), Amatlle (2), Ar-
mengol (16), Teixidó (2) -cinc 
inicial – Carrasco (7), Frei-
xes (0), Jané (8), Sellares (2), 
Fernández (0).
Parcials: 11-14, 12-14 (23-28), 
19-19 (42-47, 22-11 (64-58).

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

HOMES! la Comèdia Musical:  TEATRE CONDAL

RICARD III - TNC

Dia 27 de Maig de 2017    Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 17.45 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. Entrades a platea.

L’ascensió imparable d’un ésser marginat a causa de les deformitats físiques, que amb el seu afany insaciable de poder arribarà a ocupar el tron 
d’Anglaterra �ns que s’acabarà trobant atrapat en el remolí dels seus propis buits, disposat a oferir tot el regne per un simple cavall que li permeti 
continuar la seva lluita. Un periple colpidor, amb una teatralitat explosiva hereva dels grans retaules dramàtics medievals. 
Fitxa artística.
Autor:  William Shakespeare
Direcció: Xavier Albertí
Traducció: Joan Sellent
Adaptació: Lluïsa Cunillé
Amb:Roger Casamajor, Jordi Collet, Antoni Comas, Carme Elias, Oriol Genís, Robert González, Lluís Homar, Joel Joan, Lina Lambert, Albert Prat, Anna 
Sahun, Aina Sánchez, Julieta Serrano

Dia 22 Abril 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TEATRE CONDAL. Entrades a 
platea.

Què pensen els homes? Per què no saben què volen les dones? I per què resulta tan complicat entendre’ls?
 
Homes, la comèdia musical re�exiona sobre la masculinitat i la relació entre homes i dones, a partir de relats curts i brillants basats en situacions 
quotidianes. La comèdia més fresca i original de les T de Teatre torna a Barcelona renovada i en format de musical!

Amb Agnés Busquets, Anna Barrachina, Alba Florejachs, Mireia Portas y Glòria Sirvent

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



La jornada solidària dels Jocs Escolars
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na la solidaritat dels 
esportistes ha acom-

panyat la jornada dels Jocs Es-
portius Escolars de l’Anoia. A 
les diferents instal·lacions on 
es celebraven els partits, tots 
aquells esportistes, germans, 
pares, mares i altres acompa-
nyants que ho volguessin po-
dien fer un donatiu en format 
d’aliment. Tot el menjar re-
collit a Vilanova del Camí va 
quedar pel Banc del municipi 
i la resta al Banc de Queviures 
d’Igualada.
Entrant en matèria esportiva, 
dissabte va començar amb la 
jornada de JEEA d’associació. 
Més tard, a la Sala de Tennis 
Taula del Complex Esportiu 
de Les Comes començava la 
3a Jornada del Campionat 
Comarcal de Ping Pong. 22 
participants es repartien en-
tre les categories prebenjamí, 
benjamí, aleví, infantil i cadet 
per disputar els partits de la 
darrere jornada del Campio-
nat. La classificació final per 
escoles va quedar liderada pel 
Pla de les Moreres, seguit del 
Garcia Fossas, i en tercer lloc 
l’Escola Anoia. Seguidament 
l’Escola Pia, l’Escola Turó, 
el Ramon Castelltort, Marta 
Mata i Escolàpies.
Dissabte també es va celebrar 
la 4a Jornada de Gimnàstica 
Artística Escolar, organitza-
da pel CE Baix Llobregat al 
Pavelló Poliesportiu Munici-
pal de Gelida. La comarca de 
l’Anoia va tenir representació 
de les gimnastes de l’Associ-
ació Gimnàstica Masquefa. 
Podeu consultar tots els re-
sultats online.
Diumenge Blanes va ser l’es-
cenari de la Final Nacional 
de Cros Escolar. La comarca 
de l’Anoia va tenir 8 repre-
sentants en les categories 

  ASS N C A T V
1 ESCOLÀPIES 3-4 29 12.5 11,5 11 64 80
2 R. CASTEL. “B” 4 25 13 12,5 9 59,5 80
3 MOWGLI “4” 28 9 11 8 56 80
4 JESÚS-MARIA 15 13.5 13 14 55,5 72
5 GARCIA LORCA 23 8.5 14 6 53,5 80
6 MONALCO 20 10 9,5 13 52,5 80
7 EMILI VALLÈS 21 12 10 7 50 86
8 D. MARTÍ TAR. 21 11.5 12 4 48,5 80
9 MOWGLI “3” 14 14 8,5 11 47,5 72
 MARISTES 17 8 10,5 12 47,5 70
11 ATENEU 18 9.5 13,5 5 46 80
12 R. CASTEL.“A” 3 10 10.5 9 1 30,5 40
13 MONTCLAR 14 11 1 2 28 80
14 D.MARTÍ VERD 9 7.5 8 3 27,5 72

POLIS benjamí femení

POLIS benjamí masculí 3r

POLIS benjamí masculí 3r-4art

POLIS benjamí masculí 4art

POLIS aleví masculí

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 13 12 1 0 139 69 38 104
2 EEM FONT-RUBÍ  13 8 2 3 120 88 31 104
3 MARISTES MX 11 8 1 2 107 69 28 88
4 ESCOLÀPIES M. 13 6 2 5 112 96 27 104
5 SECC SALA MX 11 4 2 5 91 85 21 88
6 MONALCO 2  12 4 0 8 84 108 20 96
7 ESCOLÀPIES  10 4 0 6 75 85 18 78
8 LA GRANADA  9 1 0 8 45 99 11 60
9 LA RÀPITA  10 0 0 10 43 117 10 76

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 5 4 0 1 141 114 9 32
2 PERE VIVES 6 3 0 3 212 238 9 48
3 BÀSQUET RIBES 5 3 0 2 178 154 8 34
4 CAPELLADES A 5 2 0 3 149 151 7 40
5 EMILI VALLÈS 5 1 0 4 115 138 6 40

BÀSQUET infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES 15 12 0 3 588 395 27 112
2 MONALCO 14 11 0 3 566 369 25 112
3 E.ANOIA B 15 9 0 6 444 373 24 100
4 PERE VIVES 13 10 0 3 469 379 23 96
5 CASAL CATALÀ 13 6 0 7 327 319 19 104
6 CB LLORENÇ 13 6 0 7 311 365 19 100
7 E.ANOIA A 13 4 0 9 322 431 17 96
8 VILANOVA  14 3 0 11 253 463 17 108
9 CAPELLADES 12 3 0 9 273 335 15 96
10 ROQUETES 12 3 0 9 350 474 15 96

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 14 13 1 0 151 73 41 110
2 MARISTES 14 11 2 1 138 86 38 108
3 G.LORCA B 15 10 1 4 137 103 36 120
4 FS VILANOVA 15 8 1 6 126 114 32 104
5 ESCOLÀPIES 15 7 2 6 127 113 31 116
6 AC.IGUALADA 15 5 4 6 125 115 29 118
7 J.MARAGALL 14 6 0 8 105 119 26 110
8 MONALCO 15 4 2 9 101 139 25 118
9 G. LORCA A 14 1 2 11 81 143 18 112
10 PIERA 15 0 1 14 77 163 16 110

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 7 5 1 1 39 21 16 56
2 ESCOLA PIA  7 5 1 1 31 20 16 52
3 PLA MORERES 7 3 0 4 15 30 9 50
4 MARISTES 6 2 0 4 14 17 6 44
5 PERE VIVES 6 2 0 4 20 22 6 48
6 INS BADIA B 7 2 0 5 22 31 6 46

FUTBOL SALA infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 12 11 1 0 75 20 34 96
2 MARISTES A 12 6 2 4 58 25 20 96
3 MONALCO 1 12 6 1 5 34 34 19 96
4 ESCOLA PIA B 12 5 3 4 43 33 18 82
5 MARISTES B 12 5 1 6 23 45 16 92
6 J.MERCADER 12 4 2 6 35 52 14 86
7 MONALCO 2 12 0 0 12 10 69 0 96

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  12 11 1 0 79 26 23 92
2 E.MONTAGUT 12 8 2 2 53 39 18 86
3 MARISTES 10 6 1 3 26 21 13 78
4 J.MERCADER 12 5 0 7 28 39 10 80
5 MESTRAL 11 2 3 6 34 50 7 84
6 TOUS FS 11 2 1 8 30 47 5 76
7 ALL STAR FC 12 2 0 10 30 58 4 70

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 VILAFRANCA 10 5 0 5 431 403 15 74
2 SANT QUINTÍ 8 6 0 2 355 268 14 60
3 MEDIONA 8 6 0 2 346 332 14 60
4 SANT RAMON 9 3 0 6 330 385 12 70
5 VILANOVA  9 2 0 7 282 356 11 70

BÀSQUET cadet masculí
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ASS: esports associació N: natació C: cròs
A: atletisme T: total V: valors

  ASS N C A T V
1 MESTRAL B 28 7.5 9 9 53,5 80
2 MOWGLI “3” 23 8 7 8 46 70
3 MONALCO 3 3R 20 8.5 7,5 7 43 70
4 ESCOLÀPIES 3R B 20 6.5 8,5 4 39 58
5 D. MARTÍ 3-4 FC 17 7 6 5 36 80
6 ESCOLA PIA MX 12 9 8 1 30 80
7 ESCOLAPIES 3R-A 21 6 1 2 30 74
8 GARCIA LORCA 11 5 6,5 6 27,5 66
9 AC. IGUALADA 16 5.5 1 3 25,5 64

  ASS N C A T V
1 J. MARAGALL A 29 8 11 11 59 80
2 RAMON CAST. 24 11 10,5 10 55,5 72
3 EMILI VALLÈS 24 10.5 10 4 48,5 80
4 ATENEU 21 8.5 8,5 9 47 72
 C. ÒDENA 21 7.5 9,5 9 47 74
6 MARISTES B 19 7 8 7 42 72
7 JESÚS-MARIA FC 18 9.5 7,5 6 41 72
8 C.ÒDENA MX 14 7.5 9 2 32.5 80
 G. FOSSAS 3-4 13 9 6,5 4 32,5 72
10 MONALCO 2 3-4 15 6.5 7 1 29,5 70
11 J.MARAGALL B 10 6 1 5 22 76

  ASS N C A T V
1 G. FOSSAS 4T 27 9 9 9 54 80
2 MOWGLI “4” 23 8.5 8,5 8 48 64
3 E. PIA A -FC- 20 7.5 6,5 7 41 70
4 MESTRAL A 19 7 6 4 36 72
 MONALCO 1 4T 16 8 7 5 36 76
6 D.MARTÍ 4T 16 6 7,5 6 35,5 64
7 ESCOLAPIES 4T 17 5.5 8 2 32,5 70
8 MARISTES A 20 6.5 1 1 28,5 72
9 MARTA MATA 10 0 0 4 14 78

  ASS N C A T V
1 MOWGLI “6” 24 11 10,5  45,5 66
 R. CASTEL. “B” 25 10.5 10  45,5 80
3 CASTELL ÒDENA 24 8 8  40 62
4 MDP IGUALADA 24 7 8,5  39,5 86
5 GARCIA FOSSAS 18 9.5 11  38,5 80
6 MESTRAL 20 7.5 9,5  37 80
7 ATENEU 18 10 7,5  35,5 72
8 R. CASTEL.A 19 8.5 7  34,5 80
9 EMILI VALLÈS 16 6 9  31 66
10 MOWGLI “5” 15 9 6,5  29,5 78
11 POMPEU FABRA 10 6.5 1  17,5 72

  ASS N C A T V
1 MONTCLAR A 27 9 7  43 78
 RAMON CAST. 27 7 9  43 88
3 MOWGLI 24 7.5 5.5  37 80
4 EMILI VALLÈS A 22 5 8,5  35,5 74
5 JESÚS-MARIA 20 8 6,5  34,5 80
6 CASTELL ÒDENA 18 6.5 7,5  32 80
7 EMILI VALLÈS B 18 5.5 8  31,5 76
8 ATENEU 18 6 6  30 88
9 MONTCLAR B 9 8.5 1  18,5 60

prebenjamí, benjamí i aleví 
per part de les escoles Emili 
Vallès, Escolàpies i Marquès 
de la Pobla. Cal destacar el 
podi completament anoienc 
en categoria prebenjamí mas-
culí. Podeu consultar tots els 
resultats de la matinal a la 
web del Consell Esportiu La 
Selva.
Aquest cap de setmana que ve, 
el calendari dels Jocs Espor-

tius Escolars de l’Anoia torna 
a la normalitat. Dissabte, els 
partits de les competicions 
d’associació es combinaran 
amb el Campionat Comarcal 
d’Atletisme Relleus de les ca-
tegories Benjamí i Aleví. Diu-
menge el Campionat de Cros 
ens convida al VII Cros Emili 
Vallès. Consulta tota la infor-
mació esportiva de la comarca 
visitant www.ceanoia.cat.

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J. MERCADER FC 5 4 0 1 91 57 9 40
2 MONALCO 5 4 0 1 138 77 9 40
3 CAPELLADES B 5 3 0 2 82 89 8 40
4 EEM MEDIONA 6 1 0 5 59 113 7 48
5 MARISTES 5 1 0 4 80 114 6 40

BÀSQUET infantil-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MESTRAL 7 5 2 0 40 16 17 52
2 INS BADIA A 7 3 2 2 33 18 11 40
3 EMILI VALLÈS A 6 3 1 2 23 18 10 48
4 C.CLARAMUNT 6 3 0 3 16 27 9 42
5 AC. IGUALADA 7 2 0 5 18 33 6 56
6 MONALCO 7 1 1 5 18 36 4 56

FUTBOL SALA infantil-B



Dues i victòries i una derrota pels equips Subaru

Sènior masculí.

Nacho Fajardo guanya 
el campionat de 
Catalunya S15 a Can 
Melich i absoluts de 
Catalunya d’esquaix a 
Igualada

ESQUAIX / LA VEU 

El montbuienc Nacho 
Fajardo va dominar el 
títol català de S15 mix-

ta el passa cap de setmana 
jugat al club Can Melich de 
Sant Just després de guanyar 
a la Noa Romero a Semis i al 
búlgar resident a Barcelona P. 
Georgiev a la gran final. Per 
la seva part, la seva germana 
Montse, va ser quarta del cam-
pionat també mixta de sub 11 
caient amb Marc Altarriba a 
semis i amb Oriol Salvia en el 
partit pel tercer i quart lloc ju-
gat a la mateixa localitat.
Els propers divendres 24 i dis-
sabte 25 i amb la col·laboració 
de Caprabo i l’Ajuntament 
d’Igualada, la nostre ciutat 
serà la seu dels absoluts de Ca-
talunya en la categoria mascu-
lina i femenina.
L’igualadí Bernat Jaume, un 
dels grans candidats al títol, 
es dubte degut a una lesió al 
genoll que no l’hi ha permès 
entrenar els últims 20 dies.
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PÀDEL / LA VEU 

Dels 8 equips Subaru 
involucrats en les di-
ferents lligues, sola-

ment 3 van entrar en acció el 
passat cap de setmana amb 
dues victòries de l’equip de 2a 
PàdelCat i +45 Oxford i derro-
ta de l’equip femení PàdelCat 
de 3a.
PàdelCat 2a Masculí. 
Nova victòria a casa, aquest 
cop per 2-1 davant el C.T.P. 
Reixac A.
Una victòria que permet se-
guir dalt de tot de la classifica-
ció de la 2a categoria.
David Sabaté/Kim Aribau van 
ensopegar 2-6, 1-6 amb Ches-
co Leon/ Oscar Sanfelipe. 
Però primer Isidre Marimon/
Jordi 7-5, 6-1 a Carol Jorge 
Comas/Eric Canela i desprès 

Lluís Fernández/Joan Albare-
da van capgirar el marcador 
guanyant 6-2, 6-3 a Roger Li-
dón/Sergi
Lliga Pàdel +45 Oxford.
Gran victòria 2-1 a casa da-
vant el Pàdel Indoor Les Caba-
nyes, líder del grup dels Blaus. 
Amb aquesta victòria, l’equip 
Subaru Oxford empatem al 
cap d’amunt de la classificació 
amb els del Penedès, encara 
que per goal-average, els ano-
iencs seguim sent segons.
Albert Homs/Isidre Marimon 
van resoldre 6-3, 4-6, 6-1 amb 
Jordi Montfort/José Gómez, 
Lluís Fernández/Àngel Solé 
no van poder sumar caient 
2-6, 6-2, 2-6 amb Paco Duque/
Manel Escala però finalment 
Joan Llorach/Gabi Bonet van 
donar el punt guanyador 6-4, 

7-6 amb Francesc Sánchez/
Ramón Chacón.
PàdelCat 3a Femen.
Derrota a fora per 2-1 davant 
el CUBE de Manresa.
Aquest cop no va poder ser. 
Tot i així, les noies Subaru se-

gueixen molt ben classificades 
en la part alta del grup.
Joanna Dalmases/Montse 
Santamaría van cedir amb 
Pilar Arnau/Elvira Arias 2-6, 
2-6, Georgina Carrer/Encar-
na Valdés van empatar gua-

nyant amb comoditat 6-1, 6-0 
a Vanessa Quintana/Míriam 
Pérez, però en el partit que 
decantava, les germanes Cal-
vet no van poder tancar-lo ca-
ient 3-6, 2-6 amb J. Cabrera/
Paula García.

L’Handbol Igualada s’endú la victòria davant de 
l’Ègara en un partit electritzant
HANDBOL / LA VEU 

El partit ja es preveia 
molt complicat ja que 
es jugava contra el 5è 

classificat, l’Handbol Ègara de 
Terrassa, i al partit d’anada, ju-
gat el 19 de novembre ja va es-
tar molt igualat, tant que van 
empatar 21 a 21.
Als primers minuts de partit 
ja es veia sobre la pista que 
el partit seria molt igualat, 
els dos equips estaven jugant 
molt bé i no es deixaven esca-
par en el marcador ni l’un ni 
l’altre. Les defenses i porteri-
es estaven a ple rendiment i 
es reflectia en el marcador, ja 
que al minut 15 el resultat era 
de 5 a 6 pels de Terrassa. En-
cara quedava partit però els 
jugadors dels dos equips ho 
donaven tot a la pista amb uns 
atacs i defenses electritzants 
que feien aixecar al públic as-
sistent al partit. Cada gol era 
una festa pels dos equips per 
la dificultat de fer-los. Al final 
de la primera part el resultat 
era de 13 a 13.
Al començar la segona part els 
de l’Igualada van sortir molt 
forts amb atacs ràpids i efec-
tius i semblava que es podien 
enlairar en el marcador, ja que 
als 10 minuts el resultat era de
20 a 17, però l’entrenador de 
l’Ègara va sol·licitar temps 
mort i van canviar el sistema 
de defensa passant a una de-
fensa més individual. L’estratè-
gia va donar fruits als de Ter-
rassa, ja que van poder aturar 

els atacs del local i tornar a 
apropar-se en el marcador, al 
minut 50 el resultat era de 23 
a 22, tot i que, l’Igualada por-
tava sempre la davantera no 
deixant-se superar per l’Èga-
ra. A les acaballes del partit 
els nervis en ambdós equips 
eren molt evidents, al minut 
29 el resultat era de 26 a 25 i 
qualsevol error del Igualada 
podia suposar acabar en un 
empat, però van saber aguan-
tar aquest últim minut de ner-
vis totals tant a la pista com a 
la graderia i el final ha estat el 
premi que es mereixien, gua-
nyar per 26 a 25.
Un altre partit a Les Comes 
dels que fan afició per l’entrega 
en el joc dels dos equips. A l’ 
Igualada li era molt important 
guanyar però a l’Ègara també. 
El pròxim partit es juga també 

a Igualada, aquest cop contra 
el C.H. Sant Fost , tercer clas-
sificat a la lliga.
Per l’Igualada, entrenats per 
Pol Cantero Carbonell han 
jugat:
A la porteria: Carles Serra 
(5a.) i Eric Plaza (12 a.). A la 
pista: David Cubí, Esteban 
Lezama (3), Josep Lluis Alva-
rez (1), Oscar Visa (5) Roger 
Calzada, Jordi Vilarrubias (5), 
Sergi Garcia, Jordi Grado(9), 
David Diaz, Pere Sendra(2), 
Daniel Fons i Nil Subirana (1).

Altres resultats:
2a Catalana Juvenil Masculí.
CHI 51 – 29 Safa Horta
Per l´Handbol Igualada van 
jugar Max Segura, Nil Subira-
na, Ivan Ruiz, Xavi Oliva, Iker 
Sabuquillo, Gerard Simon, 
Arnau Capitán amb Ivan Sa-

lazar a la portería. Entrenador 
Joan Alcoberro.
Lliga Catalana Cadet Feme-
ní. Fase A2. Jornada 9.
Granollers Sporting 29 – 27 
CHI 
Jugat amb: Alba Camañes, 
Alba Casé, Ane Crespo, An-
drea Romero, Julia Subirana, 
Laia Sanuy, Maria Vivar i Olga 
Núñez. Entrenats per Lalo Ca-
nales i Àngel Arias
Lliga Catalana Cadet Feme-
ní. Fase A2. Jornada 4.
Granollers Sporting 35 – 15 
CHI 
Lliga Catalana Cadet Mascu-
lina. Sèrie A2 Segona Fase. 
Jornada 5.
CH Palautordera-Salicrú 43 – 
27 Finques Argent CHI
Lliga Catalana 2a Fase. In-
fantil Femení. Jornada 8.
CH Cerdanyola 22 – 24 CHI
Copa Catalana Aleví Mascu-
lí-Mixt. Nivell 1. Jornada 4.
Club Handbol Bordils “Verd” 
9 – 7 CHI 
Primera Catalana Infantil 
Masculí. Nivell A. 
C.E. Castelldefels 24 – 22 CHI
Campionat Aleví. Nivell 2. 
Jornada 17.
CHI “B” 5 – 11 C.E. Molins de 
Rei “Blanc”
Jugat amb: Guillem Cabré, 
Àlex Poblador, Nil Camps, 
Adrià Nogales, Quim Amich, 
Damià Pou i Anton Aguilera. 
Entrenat per Max Segura
Copa Catalana Aleví Femení. 
Nivell 1. Primera Fase. Jor-
nada 5.
BM La Roca 12 - 4 CHI
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Els pilots Toni Bou i Gerard Trueba guanyen al Trial de Mallorca 

VOLEI / LA VEU 

El Jorba Solà IVC inicia 
la segona volta amb 
victòria a la pista del 

Santpedor per 1 set a 3 (25-
23/20-25/24-26/24-26). El 
sènior masculí va visitar diu-
menge al matí el pavelló del 
conjunt bagenc amb moltes 
baixes, però amb la motivació 
de començar la fase final de la 
temporada amb bon peu i amb 
l’objectiu de mantenir el lide-
rat al seu grup de 2a catalana. 
L’Igualada no va saber desple-
gar el seu potencial durant el 
primer set i els  de Santpedor 
van aprofitar la seva alçada 
per dominar el joc a la xar-
xa i avançar-se al marcador. 
A partir del segon set, els ju-
gadors igualadins van reac-
cionar i van augmentar la in-
tensitat defensiva. Així doncs, 
tot i la igualtat en els parcials, 
l’equip va jugar més còmode i 
va poder capgirar el marcador. 
En el quart i darrer set, el Sant-
pedor va sortir a la pista ferit 
i sabent que només li quedava 
una oportunitat per lluitar pel 
partit. Després d’una ratxa de 
punts, els locals es van arribar 
a situar cinc punts per sobre. 
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Malgrat les dificultats, l’IVC 
va aconseguir remuntar el 
desavantatge i assegurar-se els 
tres punts que el situen primer 
amb 24 punts de 27 possibles. 
Cal destacar especialment el 
debut amb el primer equip del 
juvenil Adrià Garcia, que va 
jugar tot el partit i va resultar 
indispensable per obtenir la 
victòria. La setmana que ve 
descansen.
Altres resultats:   
L’Alain Afflelou Sènior Feme-
ní , aconsegueix la victòria per 
3-1 al Fortí davant el Sant Pere 

Pescador, en un primer set 
molt bo de les igualadines que 
no van donar opció, el segon 
tot i la reacció del rival van sa-
ber tancar molt bé, es van in-
tentar escapar per el tercer però 
les de Sant Pere van donar-ho 
tot, però en el quart les jugado-
res de Xavi Tirado van tornar 
a demostrar molta solidesa i 
així emportar-se el partit, la 
setmana que ve descansen. 
El duel fratricida de l’Alain 
Afflelou Sènior Femení B i C , 
es va salda amb un partit molt 
emocionat per les jugadores 

de B, el equip de C de Marc 
Maturana sempre va anar re-
muntant i igualant el partit 
fins al “ Tie-Break” on el equip 
de Carles Casals va sortit amb 
més solidesa, es va viure una 
tarda de gran volei, també 
descansen la setmana que ve. 
Els veterans del XP, van pa-
tir de valent per emportat se 
la victòria per 2-3 a domicili 
del Sant Quirze, en un par-
tit que se sabia que seria el 
més igualat d’aquesta volta, 
tot i així menys un lamenta-
ble quart set, els igualadins 

van saber reaccionar en-
tre al cinquè i definitiu set 
molt segurs i seriosos, se-
gueixen líders. També des-
cansen la setmana que ve. 
Equips base 
El Juvenil Masculí perd a casa 
davant el Mundet, en un bon 
primer set, que no va tenir 
la continuïtat en el segon i 
tercer amb molts errors no 
forçats, i alts i baixos, la set-
mana que visiten al terrassa. 
El Juvenil Femení perd con-
tra el L’Hospitalet per 3-2 on 
les igualadines han jugat un 
2n , 3r i 4t set però els errors 
en recepció en el 1r i 5è set 
han fet impossible la victòria. 
La setmana que es desplacen 
a Vilassar junt amb les cadets. 
El Cadet Femení va posar la 
directa i va guanya per 0-3 da-
vant del Hospitalet, en un altre 
partit seriós de les pupil·les 
de Laia Pujol, sols felicitar al 
equip per aquesta progressió. 
El Cadet Masculí perd a les 
Comes davant l’Andorra, per 
0-3, on els jugadors de l’Igua-
lada van progressant mica en 
mica i disputant més punts, 
la setmana que ve visiten ter-
res lleidatanes.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Si les dues últimes tem-
porades el trial mallor-
quí del campionat esta-

tal de trial a l’alire lliure es va 
disputar per les rodalies de 
la població de Sant Joan, en-
guany la seu ha sigut Mancor 
de la Vall en plena serra de 
Tramuntana mallorquina.
El vencedor va ser el pierenc 
Toni Bou amb Honda. La se-
gona posició fou per Adam 
Raga amb TRS i la sorpresa 
va ser per el tercer lloc, fent el 
seu primer podi el molt jove 
pilot Miquel Gelabert amb 
Sherco.
“Estic molt content de co-
mençar amb una victòria el 
Campionat d’Espanya 2017. 
Hem fet alguns errors, perquè 
la carrera així ho permetia, 

era fàcil equivocar-se, però 
tot i això, hem aconseguit 
guanyar, així que és molt bon 
resultat. A la zona 11 he co-
mès dos errors: volia el 0 i he 
volgut arriscar perquè porta-
va bastants punts enlloc d’as-
segurar, però crec que podia 
haver tret la zona. Igualment, 

Aquest trial balear puntuava 
també per altres campionats 
estatals i en el que partici-
paren varis pilots dels clubs 
comarcals. Així, a la catego-
ria Júnior, victòria de Gerard 
Trueba (Beta Trueba) del Pi-
era Scan, sisè lloc de Carles 
Brines (Montesa) i setena de 
Pol Mediñà (Beta Trueba) 
tots dos també del Piera Scan. 
A la categoria Cadet, segona 
posició de Àlex Canales (Gas-
Gas) del Moto Club Igualada 
i cinquè Lluc Miquel (Sherco) 
del Moto Club Montbui. A la 
categria TR”, setè Sergi Ribau 
(Beta Trueba) del Piera Scan i 
a la categoria TR4, quart lloc 
de Joan Miquel (Sherco) del 
Moto Club Montbui.

Bon Ral·li La Pineda dels 
equips del Moto Club Igualada

estic molt satisfet de com he 
anat en aquesta primera cur-
sa del Nacional.”
La segona prova puntuable 
serà el segon diumenge d’abril 
a la província de Guadalajara, 
concretamente a la població 
de Sigüenza organitzat pel 
Moto Club Alto Henares.

Per carreteres tarragonines es 
va disputar la primera prova 
puntuable per la Copa Catala-
na de Ral·lis d’Asfalt, el Ral·li 
La Pineda. Constava de qua-
tre trams cronometrats que es 
feien dues vegades cadascun 
d’ells: La Mussara, Castillejos, 
Escornalbou i La Teixeta.
Bones classificacions dels 
equips del Moto Club Igua-
lada. Així, Angel Bonavida 
copilotat per Ramon Segarra 
ocuparen la setena posición 
absoluta amb el Citroën Saxo, 
primers de grup N i classe 2. 
Mario Acosta copilotat per 
Jonatan Gonzalez també amb 
Citroën Saxo foren vuitens 
absoluts, primers de grup A i 
tercers de classe 6.
El ral·li va ser guanyat per Nil 
Solans copilotat per Miquel 
Ibañez amb Peugeot 208 R2.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

U n gran nombre de 
persones es van acos-
tar aquest diumenge 

al matí a Les Cotxeres, al parc 
de l’Estació Vella, per conèi-
xer el nou local dels Moixi-
ganguers d’Igualada i gaudir 
de la primera diada del 2017 
a la ciutat. L’actuació caste-
llera va començar amb els 
tradicionals pilars d’entrada 
i després els Moixiganguers 
van descarregar en la primera 
ronda el 4 de 7 amb agulla. El 
7de 7 i el 5 de 7 van ser els 
altres dos castells de gamma 
alta de 7 que els igualadins 

van portar, descarregant-los 
sense problemes i aprofitant 
per estrenar nous castellers 
en diverses posicions. Un 
vano de 5 va completar l’ac-
tuació dels morats que van 
sortir satisfets de la feina feta 
a plaça.  
Els Castellers de Vilafranca, 
pels quals també era la pri-
mera actuació d’enguany, van 
dur la clàssica de 8 a Igua-

Els Moixiganguers estrenen temporada 
inaugurant el nou local

lada. En primera ronda van 
completar un calmat 3 de 8 
amb solvència, després van 
fer-ho amb el 4 de 8 i en ter-
cera ronda van fer la torre de 
7, castell que van haver de 
defensar una mica més però 
que van acabar descarregant 
sense més complicacions. Per 
tancar la diada també van fer 
quatre pilars de 4 i un de 5.  

Un “edifici humà” per a tota 
la ciutat
Una estona abans de l’exhi-
bició castellera, hi va haver 
la inauguració oficial de Les 
Cotxeres.  El local estava ple 
de gom a gom de castellers i 

també d’igualadins que van 
escoltar els parlaments de 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i del president i del 
cap de colla dels Moixigan-
guers, Oriol Solà i Jordi Mo-
reno. Castells va fer èmfasi 
en què Les Cotxeres són un 
edifici “humà” a disposició de 
tota la ciutat i es va compro-
metre a ajudar en la inversió 

Els morats van 
començar l’any al 

costat dels Castellers 
de Vilafranca

que el local necessita en un 
futur proper: una cúpula per 
tal que s’hi puguin assajar 
castells més alts. Per la seva 
banda, el cap de colla, Jordi 
Moreno, va manifestar les ga-
nes de fer “un pas de gegant” 
en aquesta nova etapa dels 
Moixiganguers, i el president, 
Oriol Solà, va agrair als socis 
protectors de la colla, em-
preses i altres col·laboradors 
la seva ajuda, i va convidar a 
tothom a gaudir d’aquest lo-
cal social on, tal com va que-
dar palès en el multitudinari 
dinar posterior a la diada cas-
tellera, els Moixiganguers ja 
s’hi senten com a casa.   

L’Ajuntament es 
compromet a ajudar en 

la inversió per a la 
cúpula on poder assa-
jar els castells més alts

Les antigues cotxeres del Parc de l’Estació Vella és el nou local dels Moixiganguers d’Igualada, un espai obert a la ciutat. / FOTOS: MANEL MARIMON
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TEATRE / LA VEU 

Dissabte a les 9 del ves·
pre, l’humorista Peyu 
presenta, al Teatre 

Municipal l’Ateneu d’Igua·
lada, el seu nou espectacle 
iTime, dirigit per Joan Rou·
ra. Una proposta que passeja 
l’espectador pels terrenys de 
l’humor però també convida a 
la reflexió.
Les entrades es poden comprar 
al Punt d’Informació Cultural 
i Turística (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a divendres, de 
19 a 21h, i dissabte d’11 a 14h. 
També al web www.ticketea.
com i, des d’una hora abans de 
la funció, a la taquilla del ma·
teix teatre. Tenen un preu de 
12 i 15 euros, amb descomptes 
per a diversos col·lectius.

Peyu, humor i amor al teatre
En Peyu és un habitual de 
programes de ràdio i televi·
sió, com el Versió RAC1, el 
Frikandó matiner i l’APM?. 
Ara, a iTime, es desdobla en 
diversos personatges però hi 
reivindica un humor costu·
mista. Com ell mateix apunta 
“hi ha pinzellades polítiques, 

però l’humor costumista, el 
del carrer, el de les mares i 
tietes, és amb el que tots ens 
sentim més identificats”. Des·
prés de Jo tinc un amic que...?, 

L’humorista Peyu convida a fer un viatge a través 
del temps amb “iTime”, al Teatre Municipal l’Ateneu

Planeta i-Neptú i APM show 
torna amb una nova barreja 
de gèneres i una mica de crí·
tica política. Joan Roura tor·
na a ser coautor i director del 

muntatge, després d’haver col·
laborat prèviament a Planeta 
i-Neptú.
A iTime es transforma en un 
Steve Jobs a la catalana. Time 

Corporation, una reconeguda 
empresa americana del sector 
de la cronos·science, presen·
ta en exclusiva mundial una 
aplicació que canviarà el món. 
Allò que Juli Verne ja va ima·
ginar en la seva mítica novel·
la, i que més endavant Herbert 
George Wells també va escriu·
re i que l’any 1960 George Pal 
va dur al cine, la fantasia de 
controlar el temps, avui és una 
realitat.
Ningú millor per presentar 
un esdeveniment d’aquesta 
transcendència que un comu·
nicador amb majúscules. En 
Peyu, doncs, aparca el seu rol 
com a humorista i presenta 
el producte estrella de Time 
Corporation. Serà un viatge 
inoblidable, que canviarà la 
vida de l’espectador.

L’habitual col·laborador 
de programes de ràdio 
i televisió torna amb 
una nova proposta en 

què reivindica l’humor 
costumista i convida

a la reflexió

MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge a les 
12h del migdia, es po·
drà veure a La Casa 

del Teatre Nu el concert 1714, 
terra de guitarra a càrrec del 
guitarrista David Murgadas. 
Es tracta del segon “Concert 
a l’hora del vermut” que s’ofe·
reix a l’espai de Sant Martí de 
Tous, en una activitat que bus·
ca acostar la música a tothom 
en un ambient relaxat i pro·
per. A 1714, terra de guitarra 
s’ofereix un passeig sonor per 
algunes de les cançons i dan·
ses populars que sonaven a la 
Catalunya dels segles XVII i 
XVIII. Un espectacle proper i 
íntim en el qual es busca poder 
gaudir de la música i aprendre 
escoltant, de la mà d’un dels 
músics més prolífics del món 
guitarrístic català. Reconegut 
a nivell internacional,  David 
Murgadas ha realitzat con·
certs, cursos i conferències 
arreu. És creador de diversos 

grups de cambra i ha enre·
gistrat múltiples gravacions 
en Cd. És director artístic del 
Sona a Guitarra i professor al 
Conservatori Professional de 
Música d’Igualada. L’activitat 
està organitzada per la Casa 
del Teatre Nu i compta amb 
la col·laboració de l’Escola de 
Música de Tous. Les entrades 
tenen un preu de 6 euros i 
es poden reservar escrivint a 
teatrenu@teatrenu.com o bé 
trucant al 938050863.

Concert de guitarra a la 
Casa del Teatre Nu

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex·
posicions d’Igualada 
(c/ Garcia Fossas, 2) 

acull, entre el 24 de març i 
el 12 d’abril Micadepoc, una 
proposta que aplega les cre·
acions gràfiques del pallasso 
Marcel Gros.
El mateix impuls que l’em·
peny a l’hora de crear els seus 
espectacles és el que el porta 
també a comunicar·se plàs·
ticament. Gros afirma que 
“quan imagines, ho fas lliure·
ment, la imaginació no entén 
el gènere artístic i tot es bar·
reja i es confon en una mena 
de collage; a l’escenari jugo 
amb elements escenogràfics 
que m’invento i amb objectes 
que per a mi tenen vida prò·
pia”. Fora de l’escenari, doncs, 
continua jugant gràficament, 
des de la perspectiva del pa·
llasso que no deixa de ser un 

nen i que, com tots els nens, 
no té por d’expressar·se i de 
crear tot jugant o de jugar 
tot creant. Així doncs, amb 
la mateixa seriositat que juga 
un nen, presenta ara Micade·
poc, el seu alter ego, la seva 
“bio·grafia”.
L’exposició l’organitzen el 

La Sala Municipal d’Exposicions 
rep “Micadepoc”, l’obra gràfica 
del pallasso Marcel Gros

departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada amb La Mostra 
d’Igualada · Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil. La inaugu·
ració tindrà lloc el proper di·
vendres, 24 de març, a les 19h. 
Es pot trobar més informació 
al web www.marcelgros.com.
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SORTEJEM
5 entrades 

dobles
Porta’ns la butlleta a 
les nostres o�cines 

c/Retir, 40 d’Igualada 
i entraràs al sorteig !!

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

A

i

CULTURA / LA VEU 

El Govern, a proposta del 
Departament de Cultu-
ra, ha aprovat concedir 

la primera edició del Guardó 
Pau Casals al músic Jordi Savall 
per la seva excel·lència en l’àm-
bit de la música antiga i per la 
seva contribució decisiva a la 
projecció internacional de la 
cultura catalana.
La distinció es fa ressò de la di-
latada trajectòria professional 
de Jordi Savall, reconeguda in-
ternacionalment des de fa dèca-
des arreu del món amb premis, 
distincions i programacions 
musicals, i que, per tant, per-
metrà al guardonat exercir les 
tasques de projecció i represen-
tació derivades del guardó.
Per a la concessió del premi 
també s’ha tingut present l’in-
tens treball i la tasca pedagògica 
del mestre Savall en l’àmbit de la 
cultura de la Pau i de la defensa 
de la música com a fonament 
del diàleg intercultural. 
El Guardó Pau Casals té una 
doble finalitat: d’una banda, 
distingir les personalitats relle-
vants de l’àmbit cultural català 
que hagin contribuït decisiva-

ment a la projecció exterior de 
la nostra cultura i, d’altra banda, 
atorgar a les persones guardo-
nades l’honor d’exercir durant 
dos anys naturals, de manera 
altruista i gratuïta, sota la de-
nominació de legat o legada 
d’honor de la cultura catalana, 
tasques específiques de repre-
sentació, promoció i projecció 
de la cultura catalana arreu del 
món.
Per aquest motiu, amb l’accep-
tació del Guardó, Jordi Savall 
assumeix l’encàrrec de fer, du-
rant aquest any i el 2018, amb el 
títol honorífic de legat d’honor 
de la cultura catalana, tasques 
de projecció de la cultura cata-
lana arreu del món, tant en el 
marc de les seves activitats pro-
fessionals, com en tots aquells 
esdeveniments o actes culturals 
als quals pugui assistir a petició 
de la Generalitat. 
El Guardó Pau Casals, que es 
va crear el passat mes desem-
bre, s’atorgarà amb periodicitat 
biennal i es concedeix a títol vi-
talici i honorífic, sense cap tipus 
de retribució. La relació de les 
persones candidates s’elabora i 
s’avalua amb la participació de 
la Fundació Pau Casals. Preci-

sament, el president de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, i el 
conseller de Cultura, Santi Vila, 
han rebut avui Marta Casals, ví-
dua de Pau Casals.
La decisió de crear aquesta nova 
distinció s’emmarca en l’impuls 
d’avançar cap a un model cultu-
ral compartit per tots els agents 
implicats, eficient i competitiu, 
que faci possible posicionar Ca-
talunya a l’avantguarda de les 
polítiques culturals del món i 
desplegar i enfortir la realitat 
cultural catalana per situar el 
model del país com a referent i 
marca internacional. Catalunya 
ha tingut històricament una vo-
cació internacional clara, una 
llarga tradició d’obertura cap a 

l’exterior i una forta capacitat 
d’absorció de les diverses influ-
ències, gràcies a la seva ubicació 
geogràfica i com a porta d’en-
trada a Europa. La cultura cata-
lana és un reflex viu d’aquestes 
característiques, pel fet de ser 
testimoni fonamental de la tra-
jectòria històrica i d’identitat de 
la col·lectivitat nacional.
L’elecció de Pau Casals per do-
nar nom al guardó va respondre 
al fet que va ser un dels millors 
violoncel·listes del segle XX i és 
reconegut com un dels millors 
intèrprets i directors d’orquestra 
del seu temps en l’escena inter-
nacional. També va actuar com 
a ambaixador de Catalunya i de 
la cultura catalana, per la qual 

La Generalitat aprova concedir la primera edició 
del Guardó Pau Casals al músic Jordi Savall
Savall es converteix en legat d’honor de la cultura 
catalana, per representar, difondre i projectar la 
nostra cultura arreu del món

cosa la seva figura transcendeix 
la dimensió de l’artista indivi-
dual i constitueix un símbol 
emblemàtic de la petja que la 
cultura catalana deixa al món.

El president Carles Puigdemont i el conseller Santi Vila reben Marta Casals, vídua de Pau Casals. /
 CULTURA GENERALITAT



46  |  CULTURA Divendres, 24 de març de 2017

CULTURA  |  47Divendres, 3 de febrer de 2017

TEATRE / LA VEU 

E l grup Xarxa Igualada 
tanca la seva progra-
mació amb Menuda 

Comèdia!, obra que ens trans-
porta a un món imaginari ple 
de joc, fantasia, molt d’humor 
i amor pel teatre. L’espectacle 
es podrà veure al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu el diumenge, a 
¼ d’1 del migdia. Les entrades 
són a 6 € i a 5 € per als socis 
de Xarxa. La venda d’entrades 
és al vestíbul de l’Ateneu Igua-
ladí des d’una hora abans de 
l’inici de l’espectacle. La com-
panyia Jordi del Rio tornarà a 
ser a Igualada per La Mostra, a 
les Cotxeres, el nou local dels 
Moixiganguers.

Jordi del Rio, teatre i humor
Jordi del Rio és l’autor i prota-
gonista de Menuda Comèdia! 
Després de vint anys d’ex-
periència actuant i creant per 
a companyies com Teiatru, 
Setrill-Teiatru, Marcel Gros o 
la Cia. Chapertons, va iniciar 
un nou camí en solitari. Va 
obrir les portes del seu parti-

cular món creant espectacles 
per a tots els públics. L’humor, 
la imaginació, les emocions 
i el joc amb l’espectador són 
la base dels seus muntatges. 
Va estrenar el seu primer es-
pectacle, Clic!, l’any 2012, a 
la Mostra d’Igualada. Al 2014 
presentava L’avi Tonet. L’abril 
de l’any passat va estrenar Me-
nuda Comèdia! En aquest nou 
projecte comparteix protago-
nisme amb la seva companya, 
l’actriu Elisa Jorba.  
Menuda Comèdia! utilitza di-
verses tècniques teatrals: el 
text, el gest, el clown, la ma-
nipulació d’objectes, a més del 
joc coreogràfic i una acurada 
banda sonora. Tot plegat per 
traslladar l’espectador als dife-
rents ambients de l’obra. 

Menuda Comèdia!, o salvar 
el patrimoni
Per escriure aquesta obra Jordi 
del Rio s’inspira en el cas del 
Teatre Conservatori de Man-
resa, al qual una consulta ciu-
tadana va salvar de l’enderroc. 
L’espectacle presenta la histò-
ria d’una ciutat i d’un teatre 

que era anomenat ‘La Comè-
dia’ pels seus habitants. No 
és un teatre com els altres, és 
molt especial, perquè, a dins 
hi viuen ben amagadets, uns 
éssers màgics, els follets tra-
moies, que són els encarregats 
que el teatre de ‘La Comèdia’ 
sigui un espai màgic on tot és 
possible.
Però, un bon dia, l’ajuntament 
va decidir enderrocar ‘La Co-
mèdia’ per construir un gran 
centre comercial al solar. L’al-
calde encarrega a l’Encarnita 

“Menuda Comèdia” 
clou la temporada de 
Xarxa a l’Ateneu

i a en Minguet, dos simpàtics 
treballadors de la brigada de 
manteniment, buidar ‘La Co-
mèdia’ abans de ser ender-
rocat. Però ells, quan entren 
a l’escenari, descobreixen la 
màgia del teatre i creen un in-
esperat món imaginari ple de 
joc, fantasia i molt d’humor. 
L’acabaran enderrocant el te-
atre ‘La Comèdia’? Us convi-
dem a venir al teatre i viure 
amb nosaltres aquesta fan-
tàstica, divertida i trepidant 
comèdia per a tots els pú-

blics que es passeja pel fasci-
nant univers d’un teatre molt 
particular. Entre tots podem 
aconseguir que la màgia de 
‘La Comèdia’ no desapare-
gui. Voleu ajudar-nos a salvar 
un teatre? Hi ha vegades que 
més val destinar una partida 
pressupostària a mantenir 
un edifici que tirar pel dret 
i enviar-hi les excavadores. 
Una obra que ens parla de la 
necessitat de preservar la cul-
tura i el patrimoni amb una 
bona dosi d’humor.

MÚSICA / JAUME PLANAS 

E l passat diumenge 19 
de març se celebrà a 
la Basílica de Santa 

Maria el tercer concert del 
XXIV Festival Internacional 
d’Orgue. En aquesta ocasió 
els concertistes foren Luci-
ano Zecca, organista cotitu-
lar de la Basílica Col·legiata 
de Sant Nicolau a Lecco i la 
soprano Gabriella Locatelli, 
cantant d’òpera i integrant 
de l’Acadèmia del Teatre allà 
Scala.
En el concert s’alternaren 
composicions per a orgue sol 
amb d’altres per a soprano 
amb acompanyament d’or-
gue. Per a orgue sol Luciano 
Zecca tocà la Marcia Festiva 
de M. E. Bossi (1861-1925), 
la Prière  i la Tocata en sol 
major de T. Dubois (1837-
1924), la Guerra de març dels 
Sacerdots (de l’obra “Atha-

lia”) de F. Mendelssohn-Bart-
holdy (1809-1847), la Sortida 
en sol menor de L. J. A. Lefébu-
re Wely (1817-1869) i la Tocata 
de L. Boëllmann (1862-1897). 
Gabriella Locatelli acompa-
nyada l’orgue per Luciano 
Zecca interpretà tres composi-
cions de W. A. Mozart (1756-
1791) L’amerò sarò costante (de 
l’òpera “Il Re Pastore” K 208), 
el Laudate dominum (de “Ves-
perae solennes de confessore” K 
339) i els quatre moviments de 
l’Exultate Jubilate K 165. 
De nou, enguany i en el marc 
del Festival, hem pogut escol-
tar dos gran artistes. Luciano 
Zecca, amb un ampli bagatge 
de concerts per Europa i Amè-
rica va saber trobar la registra-
ció més adient i variada a les 
obres que interpretava des del 
so més íntim de la Prière de 
Dubois a l’explosió sonora de 
la Tocata de Boëllmann. Totes 
interpretades amb gran pro-

fessionalitat i qualitat sonora. 
Menció especial mereix la so-
prano Gabriella Locatelli que 
amb una veu molt ben timbra-
da i potent, abastant uns am-
plis registres, ens va delectar 
amb les obres de Mozart. Els 
aplaudiments més calorosos i 
llargs se’ls va emportar al fi-
nalitzar, de forma magistral, 
l’Al·leluia del quart temps de 
l’Exultate Jubilate. Ambdós 
concertistes es compenetraren 
totalment de forma que l’orga-
nista cedí el protagonisme a 
la soprano quan l’obra ho re-
queria.
El públic, que de nou omplia 
gairebé totalment la basílica, 
premià amb una entusiasta 
ovació els concertistes. L’or-
ganista, en agraïment, tocà 
com a bis el Prelude in Clas-
sic Style de Gordon Young 
(1919-1998) i en un segon bis, 
amb la soprano, interpretaren  
C’era una volta in West d’En-

nio Morricone (1928). Tot 
seguit baixaren al presbiteri 
per rebre de nou els meres-
cuts aplaudiments del públic 
i foren obsequiats per Pere 
Camps, regidor de l’Ajun-
tament d’Igualada i per Jo-
sep Marquès de la comissió 
d’agermanament.
Antoni Miranda feu la pre-
sentació del concert, Anna 
Miranda feu de registrant i 
Jordi Balsells i Josep Aguile-
ra s’encarregaren de la trans-
missió a través de la pantalla 
del presbiteri.

Diumenge, nou concert
I aquest diumenge, a les 6 
de la tarda Franz Günthner, 
organista titular i responsa-
ble de la música de l’es-
glésia de Sant Martin in 
Leutkirch, interpretarà 
obres de Bach, Walther, 
Tambling, Lefébure-Wély, 
Bryan, Hakim i Guilmant.

Excel·lent compenetració de l’orgue i la veu 
en el tercer concert del Festival d’Orgue

Antoni Escudero, pierenc 
prou conegut tant per la seva 
feina professional com per les 
seves inquietuds, va omplir 
l’AUGA de castells.
Escudero ha recorregut amb 
cotxe, a peu i/o amb la seva 
singular bicicleta, més de 
cinc-cents castells romànics 
de les comarques catalanes. 
Dilluns va oferir-nos imatges 
i petits comentaris de més de 
quatre-cents d’aquests castells 
i dels seus entorns. N’està en-
amorat.
El seu gran delit és, però, Vall-
ferosa, entre Torà i Pinós. Una 
torre de 32,5 metres d’alçada i 
que és pot datar prop de l’any 
750. La més alta d’Europa en-
tre les torres de la seva època. 
L’Antoni Escudero en recoma-
na la seva visita i AUGA tam-
bé.
I el proper dilluns David Re-
velles parlarà de la Maçoneria.

Antoni Escudero 
va parlar sobre 
castells romànics a 
l’AUGA
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

G airebé 30.000 visi-
tants s’han passejat 
durant 24 dies per les 

22 sales d’exposició del festival 
fotogràfic FineArt Igualada, 
batent rècord un any més. Els 
visitants provenen, sobretot, 
d’arreu de Catalunya però 
també d’altres zones de l’Estat 
Espanyol com són el País Va-
lencià, Aragó o Madrid, i fins 
i tot de l’estranger, com ara 
França.
Pel que fa als espais, on s’han 
incrementat més les visites 
respecte les edicions anteriors, 
se’n poden destacar tres: el 
Museu de la Pell d’Igualada, 
on hi havia 15 exposicions, 
amb un 10% d’increment; la 
Rectoria de Santa Maria, amb 
l’exposició de L’Ombra de Kili-
an Jornet que ha augmentat un 
20% les visites; i la Igualadina 
Cotonera, on enguany s’aco-
llien les 8 escoles de fotografia 
i imatge, amb un increment 

del 15%. També cal destacar 
la bona acollida del Celler i 
Molí d’oli de l’antic Sindicat de 
Vinyaters d’Igualada, reobert 
per primera vegada per rebre 
l’exposició d’Àngel Prat. Altres 
sales com la galeria Artèria, el 
Portal del Llevador i la Bibli-
oteca Central també han vist 
un augment en el nombre de 
visitants.
“Aquestes dades no fan més 
que mostrar el gran moviment 
i expectació que desperta any 
rere any el nostre festival foto-
gràfic, la qual cosa ens empeny 
a seguir amb més força”, afirma 
el director del festival, Ramon 
Muntané, després d’analitzar 
les dades de la cinquena edi-
ció de FinArt Igualada. Mun-

tané destaca no només el 
nombre de visitants sinó tam-
bé el nombre de participants 
en els tallers que s’organitzen 
complementàriament, aquest 
any en destaquem el taller de 
Gervasio Sánchez i el de Joan 
Fontcuberta. Els tallers que 
organitza l’AFI, per la seva 
banda, han rebut més sol·lici-
tuds que capacitat podien as-
solir; i les dues pel·lícules van 
rebre molt bones crítiques.
D’entre les exposicions més 
visitades destaquen la del re-
conegut Gervasio Sánchez, 
que ha impactat i emocionat 
a tothom, mostrant una reali-
tat colpidora que malaurada-
ment encara està instaurada; 
i la del Jordi Saragossa que 
ha agradat i sorprès molt al 
jovent, tant per les fotogra-
fies com per les anècdotes 
explicades a la visita guiada. 
També se’n destaquen la de 
Cesc Sales, el Javier Corso o 
la Joana Biarnés, entre moltes 
d’altres.

FineArt Igualada tanca portes batent 
rècords amb gairebé 30.000 visitants

Major interès per exposar a 
FineArt Igualada
Els fotògrafs participants es 
mostren “satisfets” davant 
l’aposta del consistori iguala-
dí, celebren l’organització del 
festival, la ubicació de les ex-
posicions en espais singulars 
i reclamen que altres festivals 
s’emmirallin en el d’Igualada: 
“hi ha interès en el sector per 
venir a exposa a FineArt, de 
fet just en acabar aquesta edi-
ció ja tenim algunes propostes 
per la vinent”, comenta Ra-
mon Muntané, després de re-
bre les opinions dels fotògrafs.
L’esdeveniment, organitzat 
per l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Agrupació Fotogràfica, de 
renom a Catalunya i pioner 
a nivell nacional en el sector, 
s’ha celebrat del 24 de febrer al 
19 de març a Igualada, reunint 
a més de 1.000 fotografies en 
22 espais d’exposicions. Fine-
Art ha situat, una vegada més, 
a Igualada com a capital cultu-
ral de Catalunya.

Durant 24 dies s’han 
exposat 1.400 fotogra-

fies en una vintena 
d’espais de la capital de 

l’Anoia

L’escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps ha col·la-
borat amb el dissenyador de 
moda Xavi Grados amb el 
disseny, patronatge i confec-
ció dels complements en cuir 
que el dissenyador va desfilar 
al 08700 Nits de Pell i Punt, 
fill del 080 Barcelona Fashi-
on.
Aquests complements de 
moda en cuir han estat creats 
i confeccionats pels alum-
nes de primer i segon curs 
del singular cicle formatiu 
professionalitzador de grau 
mitjà d’Artesania de Comple-
ments de cuir, cicle formatiu 
vinculat a la moda i la pell 
únic a Catalunya guardonat 
amb el Premi Nacional Pres-
tigia, amb titulació oficial 
que ofereix l’escola municipal 
d’art i disseny Gaspar Camps 
d’Igualada, coneguda com La 
Gaspar.
Dins aquest cicle s’imparteix 
el mòdul de Taller de pell on 
es treballa de forma pràctica 
dins un taller, a la mateixa es-
cola, equipat amb altes pres-
tacions i dotat de l´última 
tecnologia així com de tot el 
material artesanal necessari 
per confeccionar qualsevol 
tipus de producte en pell de 
forma professional.

L’escola d’art i 
disseny La Gaspar 
col·labora amb 
Xavi Grados

El pastisser olotí Lluís Riera 
presenta el seu darrer llibre 
de poesia Cacáhuatl, 51 dol-
ços poemes de xocolata amar-
ga, elaborat conjuntament 
amb el fotògraf Pol Vila i la 
dissenyadora Mai-t Carbo-
nell.
El poemari compta amb un 
pròleg del també pastisser, 
Josep Manel Busqueta, que 
defineix Cacáhuatl com “un 
llibre que es menja a mesura 
que el vas llegint, i que apor-
ta la filosofia de les sensaci-
ons viscudes”.
Aquest és el quart llibre de 
poesia de Riera, el primer 
editat per una editorial.
També a proposta de la lli-
breria Llegim ...? ,  la presen-
tació es farà el dissabte 25 de 
març a les 18 h a la Sala de 
Socis de l’Ateneu.

Presentació del 
llibre ‘Cacáhuatl. 
51 dolços poemes 
de xocolata amarga’ 
a l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU 

Dissabte vinent gran arros-
sada a Montmaneu
El proper dissabte dia 25 de 
març la veïna localitat de Mont-
maneu rebrà la visita de tres 
corals igualadines: Mig To, La 
Llàntia i Santa Maria, que es 
reuniran en una gran arrossada 
per celebrar la seva participació 
en el Cicle Cultural de Tardor 

2016 que tingué lloc els mesos 
de setembre i octubre a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.
La trobada començarà a les 12 
del migdia amb una recepció 
municipal per part de l’alcalde 
Angel Ferrer. Tot seguit visita 
al poble. Seguirà un assaig de 
cançons i a primera hora de 
la tarda els prop del centenar 
de comensals cantaires de-
gustaran la gran paella d’ar-

ròs. Temps per a la sobretau-
la, concert a la plaça i comiat 
amb el cant dels adéus.

Centenari del naixement de 
Maria del Rio
El dia 30 de març d’enguany 
s’escau el centenari del naixe-
ment (al carrer de Sant Sebas-
tià) de la igualadina Maria del 
Rio Montfort, compositora, 
pedagoga i directora-fundado-

ra de la Coral de Santa Maria. 
En el seu record l’esmenta-
da Coral assistirà corpora-
tivament a la missa que se 
celebrarà el diumenge dia 2 
d’abril, a 2/4 d’11 del matí, a 
l’església parroquial de la So-
ledat, participant en els cants 
de la celebració sota la direc-
ció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Maite Torrents.

Properes activitats de la Coral de Santa Maria
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TEATRE / C. MUNTANER 

Aquest any 2017 el 
Grup teatral de ca 
n’Aguilera  està de 

festa celebrant els 100 anys de 
vida i per aquest motiu hem 
preparat un seguit d’activitats, 
totes relacionades en el món 
del teatre. 
És a partir de l’any 1917, i se-
gons referències de persones 
ja desaparegudes i veïns del 
poble que en la seva joventut, 
havien estat actors i actrius 
del grup de teatre, que hem 
recollit informació passada 
d’avis a pares i fills, així com 
abundant documentació des 
de la guerra civil fins als nos-
tres dies.
Recordem els locals o llocs on 
s’han representat les obres de 
teatre: El teatre del col·legi, la 
sala, l’església i la plaça de l’es-
glésia, el corraló i finalment el 
teatre del jardí .
També destaquem com a fita 
important el que el director  
del grup de teatre d’aleshores,  
va dir durant la festa del 75è 
aniversari del grup de teatre 
de ca d’Aguilera: els 19 joves 
que avui estan aquí, són el 
futur del teatre de ca n’Agui-
lera i la llavor per fomentar la 
cultura teatral a la comarca de 
l’Anoia. Avui en dia, és a dir 
25 anys després aquells 19 
joves han passat a ser, entre 
els més grans i els més petits, 
60 persones.     

Estem en disposició d’avan-
çar el seguit d’activitats que 
s’estan preparant per aquesta 
gran festa. El tret de sortida 
el donarà El Grup de Teatre 
“Veterans” de Ca n’Aguilera, 
el mes de maig, que represen-
tarà l’obra de Francesc Loren-
zo Gàcia i dirigida per Ricard 
Picart El millor dependent del 
món. 
També dintre el mes de maig 
el grup teatral de Capellades 
posarà en escena l’obra Cer-
vells a les fosques.
Passem al mes juny. El grup 
de teatre Kakaiba Associació 
artística de Sabadell represen-
tarà Fulmonti, de creació prò-
pia i dirigida per Vicenç Peig.
Al mes de juliol tindrem dos 
esdeveniments. El primer, la 
festa dels més grans i la dels 
més petits de Ca n’Aguilera. 
L’actriu més veterana, la Sra. 
Mercè Maresme i l’actor més 
veterà, el Sr. Josep Sampere 
recitaran fragments de La 
Dida i el grup infantil posaran 
en escena les obres de teatre 
dirigides per Imma Pujol El 
Malalt Imaginari de Molière, 

adaptació de Jordi Voltes, i En 
Joan Silenci de Miquel Martí i 
Pol, adaptació de Joan Gallart
I el segon esdeveniment serà 
la representació a càrrec del 
grup de teatre  sènior  de ca 
d’Aguilera  sota la direcció 
d’Antonio Escudero, que po-
saran en escena l’obra d’Edu-
ardo de Filippo, Dissabte, 
Diumenge i Dilluns. 
Passem al mes de setembre 
tindrem una trobada amb els 
actors professionals de Piera, 
Elisabet Vallès i Jacob Torres, 
i també dintre el mes de se-
tembre el grup teatral Jove de 
Ca d’Aguilera sota la direcció 
de Santi Sagrera, representarà 
l’obra de Dario Fo, Lladres.
Per finalitzar aquesta gran fes-
ta dels 100 anys el mes d’oc-
tubre se celebrarà un dinar de 
germanor i un fi de festa.
Aquest és a grans trets el 
magnífic programa que s’ha 
preparat per tan gran esdeve-
niment  que es celebrarà entre 
els mesos de maig a octubre 
d’aquest any 2017 al poble de 
ca n’Aguilera i que podem dir 
que molta gent esta preparant 
i treballant amb assajos i ho-
res de son i sobretot amb mol-
tes ganes perquè moltíssima 
gent, quan arribi el moment, 
puguin gaudir de valent amb 
tots els actes. Properament 
anirem informant, posant 
dates,  hores exactes  i pos-
sibles  afegits que puguin 
anar sortint.

Cent anys de teatre a Ca n’Aguilera

CINEMA / LA VEU 

E l passat dilluns a les 
instal·lacions del Ca-
sal Popular d’Igualada, 

El Foment, s’inicià el projecte 
“El fil(m) de la història”, que 
al llarg de l’any anirà oferint 
diverses sessions, de mane-
ra conjunta amb el Cineclub 
Ateneu i Pantalla Oberta. La 
primera projecció fou amb Vi-
oleta se fue a los cielos (2011) 
d’Andrés Wood. 
Més d’una cinquantena de 
persones pogueren conèixer 
la vida i l’obra de la desapare-
guda cantant xilena, Violeta 
Parra. Pamela Urrutia, xilena 
resident a Igualada presentà la 

pel·lícula endinsant als espec-
tadors en la vida i obra de la 
cantant i explicant que va re-
presentar en el seu moment -i 
ara- per al país i la seva socie-
tat. Exposà com Violeta Parra 
és un dels exponents majors 
del folklore llatinoamericà i ha 
influenciat a nombrosos artis-
tes amb les seves lletres, les 
seves cançons... Aquesta po-
lifacètica artista (pintora, es-
cultora, brodadora, ceramis-
ta...) va recórrer el món rural 
per gravar i recopilar música 
folklòrica. Va rescatar una rica 
tradició, fins aleshores molt 
amagada, descobrint la poesia 
i el cant popular en els més va-
riats i diversos racons de Xile.  

“Violeta se fue a los 
cielos”, primera pel·lícula 
d’El fil(m) de la història

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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MÚSICA / LA VEU 

Amb el concert del pas-
sat 3 de febrer va co-
mençar la nova tem-

porada de Músiques de butxaca 
amb el plus afegit de ser any de 
celebració, vint anys de concerts 
a l’Ateneu. La programació que 
s’ha pensat per aquest any és en 
clau d’aniversari i especialment 
el concert d’avui divendres.

En un principi estava previst 
per aquest dia el concert del 
primer grup que va actuar a 
l’Ateneu dins els Cicles de Músi-
ca ara fa vint anys, els Princes of 
time. Vam estar a punt, a punt 
d’aconseguir-ho. Finalment 
problemes d’agenda amb la can-
tant dels Princes instal·lada a Is-
tanbul ha fet impossible la cita 
amb les Músiques de butxaca.
L’imprevist no ens va aturar. 
El concert del divendres 24 de 
març serà un veritable regal 
d’aniversari i la nit una gran 
festa. I amb aquest esperit hem 

convidat a una de les noves veus 
del Soul internacional, la lon-
dinenca Shirley Davis acom-
panyada dels Silverbacks que 
estan de gira per l’estat espanyol 
presentant el disc ‘Black Rose’.
Shirley Davis és la nova diva 
del Soul a Europa. Impressio-
nant cantant nascuda a Lon-
dres d’origen jamaicà i esta-
blerta actualment a Madrid, va 
viure a Austràlia durant més de 

dues dècades on va formar part 
de nombroses bandes. La seva 
amistat amb Marva Whitney 
va marcar definitivament el seu 
camí cap al soul i el funk. 
Al costat dels Silverbacks ha 
gravat Black rose, primer àl-
bum de Davis per Tucxone 
Records, segell discogràfic que 
defensa el bastió de la músi-
ca soul feta amb ànima.  En 
aquest disc mostra tot el talent 
amb una veu dolça i poderosa 
que brilla al llarg de tot el disc 
en temes tan suggeridors com 
Two worlds, Pay for your love, 

Be yourself o My universe, can-
çó favorita de Davis. 
Després de tancar el 2016 amb 
el Premi Pop-Eye al Grup Re-
velació Internacional, Shirley 
Davis & The Silverbacks co-
mencen el 2017 amb una gira 
de concerts a tot a l’estat espa-
nyol. El concert que oferiran té 
tots els ingredients per a tots 
aquells que estimen la música 
amb ànima.

The Silverbacks és la banda de 
capçalera de Tucxone Records 
en el que a soul es refereix. 
Experimentats músics for-
men una consistent banda que 
s’encarreguen de crear la base 
musical i acompanyament dels 
cantants de l’escuderia, quan 
no caminen creant algun dels 
seus espectaculars temes ins-
trumentals marca de la casa.
Els seus membres són reputats 
músics de l’escena del soul:
Eduardo “Duduman” Mar-
tínez (guitarra), Jorge Suarez 
“Canario” (bateria), Lucas Du-

La diva del Soul Shirley Davis serà a 
Músiques de butxaca pel concert d’aniversari

plá (piano), Diego “El Señor” 
Miranda (baix), Aarón Pozón 
(saxo) i Javier Martínez (trom-
peta). 
El preu de l’entrada del concert 
és de 12 € amb gintònic inclòs 
i de 10 € pels socis de l’Ateneu, 
Cineclub i Amics del Teatre de 
l’Aurora. Les entrades es po-
den comprar online a través de 
www.musiquesdebutxaca.cat , 
anticipades a Secretaria de l’Ate-

neu o mitja hora abans del con-
cert a taquilla. El concert serà 
avui divendres a les 11 de la nit.
L’Ateneu organitza les Músiques 
de butxaca amb la col·labora-
ció i patrocini d’un gran equip: 
L’Acústic, taverna de l’Ateneu, 
Gestilar, Van Bruc Internati-
onal, Ajuntament d’Igualada, 
Cafè de l’Ateneu, Primeras Mar-
cas, Supermas, Enric Martí Vi-
deoproduccions, Canal Taron-
ja, Ràdio Igualada, Infoanoia.
cat, AnoiaDiari, Anoia Ràdio, 
Surtdecasa.cat, la Veu de l’Anoia 
i Fruiteria Pilar. 

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte la sala Paper 
de Música proposa el Con-
cert de Primavera que anirà 
a càrrec de la guanyadora 
del Concurs Internacio-
nal Paper de Música 2016 
Elina Sitnikava, violí i  Mi-
guel Angel Dionis, pianista 
acompanyant, que inter-
pretaran obres de Brahms, 
Massanet, Monti, Waxman, 
Elgar i Sarasate. El concert, 
com habitualment serà a les 
7 de la tarda.
Elina Sitnikava és una violi-
nista bielorussa que actual-
ment és alumna de la Escue-
la Superior de Música Reina 
Sofia. Ha guanyat nombro-
sos premis com a solista i 
ha format part de diverses 
orquestres. Per al concert 
de dissabte estarà acompa-
nyada al piano per Migue l 
Angel Dionis, professor del 
Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona i de 
l’Escola Superior de Música 
de Catalunya. Des de l’any 
2001 és director musical de 
“La pequeña flauta mágica” 
de Mozart, una producció 
del Gran Teatre del Liceu. 
Ha realitzat concerts en els 
teatres més prestigiosos 
d’Espanya i Europa.

Dissabte, Concert 
de Primavera a 
Paper de Música

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 

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

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)
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En la seva 28a edició, 
La Mostra d’Igualada 
continua potenciant la 

seva part jove, que arriba fins 
als 18 anys. En vista de l’èxit 
de l’edició passada, enguany 
L’Escorxador es consolida 
com a seu de La Mostra JOVE 
i centralitzarà les propostes 
dedicades al públic d’aquesta 
franja.
En total, són 10 muntatges 
els que conformen l’itinera-
ri juvenil amb propostes que 
plantegen temàtiques poc 
tractades al teatre familiar 
com ‘Limbo’ de Les Impu-
xibles, que narra la història 
d’un trànsit: les vivències 
i l’imaginari d’un noi que 
abans era una noia o ‘Cos-
press’ de Kimani, una obra 
de teatre físic i objectes que, 
amb un to poètic, irònic i sur-
realista, parla de l’obsessió pel 
culte al cos. També hi haurà 
espectacles que posen a debat 
l’ús de les xarxes socials com 
‘#1000likes’ de Nus Teatre, 
que a través del personatge 
de la Lina i les seves vivèn-
cies, explora les relacions de 
violència desencadenades 
pels continguts publicats a les 
xarxes o ‘Ones’ d’Ona Beneït 
(Illes Balears), un espectacle 
que qüestiona el nostre futur 
davant la invasió de les noves 
tecnologies.
Igualment a L’Escorxador es 
podrà veure l’obra ‘Víctor Ca-

talà, la senyoreta de l’escala’ 
de Terratrèmol Produccions, 
un espectacle multidiscipli-
nari per a tots els públics que 
tracta la discriminació de gè-
nere partint de la biografia de 
Caterina Albert i Paradís, més 
coneguda com a Víctor Cata-
là, el musical ‘Ningú et va dir 
que fos fàcil’ del Jove Teatre 
Regina, i ‘La Llei de Lassus’ 
de Get Bak, un espectacle de 
dansa on clàssics del Hip Hop 
i el Funk en directe es fusio-
nen amb 14 ballarins damunt 
l’escenari en una dansa ex-
plosiva que busca omplir-te 
d’energia i noves sensacions 
que posarà el punt i final a La 
Mostra JOVE el diumenge 2 
d’abril. Prèviament, hauran 
fet un taller de coreografies 
i exercicis per endinsar tots 
aquells qui ho vulguin en la 
dansa urbana.
Completen la programació 
jove tres muntatges que tin-
dran lloc fora de L’Escor-
xador. Es tracta de ‘Shake 
Shake Shake’ de Cia.PakiPaya 
(Brussel·les, Bèlgica), a l’es-
pai de circ de la Plaça de Cal 
Font, un espectacle burlesc 
de quadre aeri i màstil xinès 
a ritme de música disco i ple 
d’humor, complicitat, risc i 
emoció; i dues propostes que 
es faran a la nit al Kiosk del 
Rec – Club dels Professionals: 
la carregada d’humor ‘Denà-
rius World’ de PuntMoc, un 
món imaginari, divertit i poè-
tic amb clown sense paraules, 

i l’espectacle audiovisual-mu-
sical ‘L’home més fascinant 
del món’ de Marino e Marini.

Activitats paral·leles en un 
espai autogestionat
Amb la voluntat de fer un pas 
més endavant i convertir-ho 
en un veritable pol d’atrac-
ció pels joves, enguany l’espai 

serà autogestionat pels matei-
xos joves. D’aquesta manera, 
L’Escorxador quedarà nodrit 
amb activitats paral·leles a la 
programació amb un ampli 
ventall d’activitats gratuïtes 
per a noies i noies a partir 
de 12 anys i obertes més en-
llà de la majoria d’edat. Entre 
aquestes activitats, els joves 

La Mostra JOVE repetirà a L’Escorxador amb vocació 
de convertir-se en pol d’atracció pels joves

podran gaudir d’un vermut 
amb postfunció amb Les Im-
puxibles, un taller d’expressió 
corporal i un de caracteritza-
ció, una Jam Session amb el 
Trio Groovy de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Iguala-
da, un concert de Nafent, un 
sopar amb improshow o una 
actuació de dansa, entre mol-
tes d’altres. A més, durant els 
dies de La Mostra, L’Escorxa-
dor també comptarà amb un 
servei de bar obert des de les 
10 del matí per esmorzar, di-
nar i sopar.

III Concurs de Crítica Tea-
tral Juvenil i postfuncions 
amb Recomana.cat
La Mostra d’Igualada i l’As-
sociació per a la promoció de 
les arts escèniques Recomana 
convoquen el III Concurs de 
crítica teatral juvenil (secun-
dària i batxillerat) –a més de 
l’infantil (primària)– per re-
valoritzar la mirada crítica 
dels espectadors i fomentar la 
pràctica d’aquest gènere.
Alguns dels espectacles pro-
gramats a La Mostra JOVE 
com ‘Ones’ i ‘Ningú et va dir 
que fos fàcil’ acabaran amb 
una postfunció amb la com-
panyia just quan baixi de 
l’escenari. Es debatrà sobre 
l’espectacle, sobre com l’han 
creat i hi haurà lloc per un 
torn obert de preguntes. Tot 
això conduït per crítics pro-
fessionals de Recomana.

La Mostra d’Igualada ha centra-
litzat la celebració del Dia Mun-
dial del Teatre Infantil  i Juvenil. 
Durant l’acte, celebrat dilluns el 
director artístic, Pep Farrés, ha 
posat veu a la lectura del mani-
fest del Dia Mundial del Teatre 
Infantil i Juvenil, escrit per l’es-

La Mostra d’Igualada celebra el Dia 
Mundial del Teatre Infantil  i Juvenil 

criptor mexicà Francisco Hi-
nojosa. La celebració també ha 
comptat amb l’actuació de ‘Re-
nard o el llibre de les bèsties’ de 
Teatre Obligatori i amb diver-
sos parlaments. La fotografia 
de família amb les companyies 
que actuaran a La Mostra 2017, 

ha posat el punt i final a l’acte i 
ha iniciat el compte enrere cap 
al dijous 30 de març, quan els 
carrers d’Igualada es conver-
tiran en un gran escenari i el 
punt neuràlgic de les arts escè-
niques per a tots els públics del 
nostre país.

La delegació anoienca d’Òm-
nium Cultural i Unicoop 
Cultural –cooperativa que 
gestiona el Teatre de l’Auro-
ra- han signat un acord de 
col·laboració amb el qual les 
dues entitats igualadines su-
men esforços per potenciar el 
consum cultural en llengua 
catalana. Entre altres aspec-
tes, l’acord de col·laboració 
inclou la difusió de les activi-
tats culturals i de la progra-
mació escènica del Teatre de 
l’Aurora; l’organització d’ac-
tivitats realitzades conjunta-
ment entre Òmnium Anoia i 
la sala independent igualadi-
na o avantatges en la compra 

d’entrades pel teatre per als 
socis i les sòcies d’Òmnium 
Anoia.

Òmnium Anoia i el Teatre 
de l’Aurora signen un acord 
de col·laboració
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L ’Ateneu cinema re-
transmetrà en directe 
el dijous 30 de març 

l’òpera de Puccini, Madama 
Butterfly. La retransmissió 
començarà a 1/4 de 9 del vespre.
Madama Butterfly de Puccini 
és una de les més populars 
òperes de tots els temps, amb 
una música  arrabassadora i 
l’esquinçadora història d’una 
geisha japonesa de quinze 
anys de Nagasaki, Butterfly 
(Cio-Cio-San), que confia ce-
gament en l’amor d’un cínic 
oficial de la Marina america-
na, Pinkerton, que s’ha casat 
amb ella segons una llei japo-
nesa que li permet el repudi 
i ha tornat al seu país. Quan 
descobreix que l’home que 
estima reapareix casat amb 
una americana i demana fer-
se càrrec del fill que ella ha 
tingut durant la seva absèn-

cia, posa fi al somni occiden-
tal que l’ha posseïda i es fa 
l’harakiri. 
La soprano Ermonela Jaho 
canta el paper principal per 
primera vegada en el Covent 
Garden, en la producció de 
Moshe Leiser i Patrice Cau-
rier. La imatgeria exòtica de 
Nagasaki s’extreu de la visió 
romàntica que els artistes oc-
cidentals tenien del Japó del 
segle XIX. 
La música de Puccini dóna 
vida al cant dels ocells al 
matí, el ritual d’unes noces i 
la seducció de l’oficial de la 
Marina B. F. Pinkerton (can-
tat pel tenor Marcelo Puen-
te) de la seva jove i innocent 
núvia. Un dels moments més 
coneguts és l’apassionada ària 
Un bel dir vedremo en la qual 
una abandonada Cio-Cio-
San  s’aferra en va als seus 
somnis. 
El director musical de The 

“Madama Butterfly” en directe 
des del Royal Opera House, 
dijous a l’Ateneu

Royal Opera Antonio Pa-
ppano, aclamat per les seves 
interpretacions de les òperes 
italianes, dirigeix aquest in-
tens i apassionant viatge de la 
llum i l’emoció a la foscor i el 
sacrifici.

Entrades
La Veu de l’Anoia sorteja tres 
entrades dobles entre els seus 
lectors perquè puguin gaudir 
de l’espectacle. Les butlletes 
es poden portar a les oficines 
de La Veu o bé enviar un cor-
reu electrònic a:
administracio@veuanoia.cat. 
El sorteig se celebrarà el pro-
per dilluns.
Preu entrada: 15 euros Socis 
Ateneu: 13 euros. Les entra-
des ja es poden comprar anti-
cipades a la taquilla de l’Ate-
neu cinema i online a: 
www.ateneucinema.cat. 
Amb la gestió de Giralt Grup 
Cinemes.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

La fotografia de Laura Len: Seqüències evocadores 
d’una fabulosa i intimista figuració

D e ben jove, aquesta madrilenya, summa-
ment seduïda per la bellesa de qualsevol 
imatge, va animar-se a estudiar Belles Arts; 

emperò, a la vegada, la perseguia una imperiosa ne-
cessitat de saber el per què les coses eren com eren 
i per això va  proposar-se trobar respostes en les 
Ciències Físiques. Si bé aquesta llicenciatura li va 
permetre de dedicar-se bastant temps a la confec-
ció i desenvolupament d’audiovisuals -destinats als 
àmbits de a comunicació i la publicitat- la comesa 
que li ha concedit una autentica categoria professi-
onal és la referida a la fotografia. En aquest sentit, a 
més de treballar en diverses Galeries d’Art nacionals 
i internacionals i impartir tallers sobre el seu procés 
creatiu; nombroses publicacions en llibres i revistes i 
una vasta producció fotogràfica -al costat de bastants 
condecoracions- són les circumstancies que han 
propiciat que avui, la Laura Len, sigui considerada 
com a una gran fotògrafa més enllà de les fronteres 
de l’Estat espanyol.
La mostra presentada, en aquest FineArt 2017, es 
fa ressò d’unes fotografies que són el resultat d’una 
lliure i precisa combinació de creativitat artística 
i d’expressivitat realista; això és, cadascun dels ele-
ments que formen part de la composició fotogràfica 

hi són presents de manera premeditada, han estat 
deliberadament escollits per a ser incorporats en la 
pròpia realització. Res a la seva  obra, doncs, no és 
producte de l’atzar; àdhuc, a nivell creatiu, se serveix 
d’un autèntic llenguatge de símbols que traspassa 
cada fotografia per a què des de la teva mirada t’hi 
puguis sentir prou identificada, sobretot fa a aque-
lla atmosfera enigmàtica que evoca tantes vivències. 
Realment, entre els somnis i el misteri, les seves cre-
acions t’arriben molt endins.
I, en aquest sentit, el punt de partida abans d’apro-
piar-se completament d’una imatge està situat en els 
sentiments i les emocions més íntimes d’aquell ins-
tant creatiu. Per tant, a resultes d’això, ella considera 
que tot el que és capaç d’imaginar és susceptible de 
ser convertit en una imatge, en una fotografia; defi-
nitivament, sempre es troba en la disposició de do-
nar-li forma al seu imaginari, al seu univers més qui-
mèric. De retruc, des d’un vessant més temàtic, amb 
la seva obra, s’inspira en aquell món oníric que –en 
paraules seves- sempre ha format part del seu pen-
sament i de la mateixa recreació del seu interior. I, a 
propòsit d’aquesta interiorització, tot és un desfilar 
de personatges per escenaris desdibuixats -sense li-
mitacions ni marques- d’una complaent solitud, que 

EL SIRENI DE STA 
MARIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-
plar de sireni trobat pel CECI en 
una excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 26 de març 
al Museu de la Pell.

JOSEP M. ROSICH A 
L’AIRE LLIURE
Exposició sobre obres de l’autor.
Fins el 30 d’abril a la Tossa de 
Montbui.

20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-

tres.
De març a maig al Teatre de l’Aurora.

LA GÈNESI DE LA 
FORMA
Mostra de treballs de recerca sobre 
els mecanismes i les forces físiques 
que generen la forma.
De l’1 al 31 de març a La Gaspar sala 
d’exposicions.

DIBUIXANT AMB LES 
TISORES
Assumpta Codina
Il·lustracions inspirades en el món 
dels més petits i retallades en paper.
Del 13 de març al 28 d’abril al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central.

DRET A VIURE. 

REFUGIATS SENSE 
REFUGI
Reportatge fotogràfics sobre l’ex-
periència d’un camp de refugiats.
Fins el 26 de març a la sala d’exposi-
cions Camil Riba de S. Martí de Tous.

SURT A VEURE ELS 
TRES TOMBS
Exposició de dibuixos infantils que 
s’han presentat al concurs sobre la 
festa dels Tres Tombs..
Del 24 de març al 13 d’abril a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

MICADEPOC
(art/joc - joc/art) de Marcel Gros 
Una exposició dels divertiments 
gràfics del pallasso Marcel Gros que 

capta, barreja, capgira.
Del 24 de març al 12 d’abril a la 
Sala Municipal d’exposicions.

ESPAI ANIVERSARI DE 
LA MOSTRA
Un recorregut per diverses com-
panyies o entitats relacionades 
amb el món del teatre infantil i ju-
venil que celebren anys (de 5 a 50) 
durant el 2017.
Del 30 de març al 2 d’abril a la sala 
d’exposicions del Museu de la pell.

ART, TERRES I FOC
Obres en ceràmica de cinc artis-
tes: Xavier Aballí, Josep M. Baltà, 
Josep Moscardó, Fèlix Plantalech i  
August Rosell.
Del 23 de març al 14 de maig a Ar-
tèria, espai d’art i tallers.

EXPOSICIONS
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t’apropen a indrets quasi celestials, d’una subtilesa 
etèria, que et transporten a través d’una harmoniosa 
màgia cap a un fantàstic recorregut intimista.
Al capdavall, estàs davant d’una obra en què tot és 
una invitació a desentendre’t del sentit del temps a fi 
i efecte de deixar-te emportar per un present continu 
tot vivint  de debò aquesta bella i fabulosa història 
figurada que és cada fotografia; curulla de represen-
tacions i records de la vida de l’autora.



La Vuelta’94 a Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Aquell any no vàrem tenir la 
“Volta”, però sí que Igualada va 
viure un esdeveniment de la 

49A “Vuelta Ciclista a España”, amb la 
sortida de l’etapa que, des de la capital de 
l’Anoia, arribà a Andorra. Fou l’únic tram 
que la “serpiente multicolor” va córrer 
per terres catalanes. Van disputar-se 21 
etapes, al llarg de 3.531 kms. Fou el di-
mecres, 4 de maig de 1994. Tot i ser dia 
feiner, el passeig Verdaguer va omplir-se 
d’un gran nombre d’espectadors.
Els corredors havien acabat l’etapa an-
terior a València. S’allotjaren en hotels 

d’Igualada i del Bruc.
El mallot groc el portava Tony Romin-
ger, que guanyà aquella edició. Entre les 
figures, el català Melcior Mauri i Perico 
Delgado, que quedà en tercer lloc de la 
classificació final. Actualment és el co-
mentarista de TVE. Ambdós eren del 
“Banesto”, que resultà guanyador per 
equips. Entre els  periodistes destacà, 
José M. García, “Butanito”.
D’aquí sortiren, en direcció al Molí 
Nou, cap a Jorba.
(En la foto, Perico Delgado i Melcior 
Mauri). 
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Amb la participació 
de tot l’alumnat de 
4t de primària de les 

escoles d’Igualada i de Vila-
nova del Camí, el dilluns 20 
de març  a les 6 i a 2/4 de 8 
del vespre va tenir lloc al 
Pavelló de hoquei de les Co-
mes la Cantata Escolar que 
organitzen les regidories 
d’Ensenyaments Artístics i 
d’Ensenyament i Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
la col·laboració de les esco-
les municipals d’art, música i 
teatre i el suport de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí.
A l’inici de cada una de les 
sessions, M. Queralt Martí, 
directora de l’escola de músi-
ca d’Igualada, en nom de les 
tres escoles municipals d’en-
senyaments artístics, va des-
tacar l’orgull i la il·lusió d’ar-
ribar a la quinzena edició de 
la cantata: una activitat que 
va començar amb la intenció 
d’oferir a les escoles de primà-

ria la possibilitat d’interpre-
tar una obra musical de gran 
format amb el suport i els 
mitjans de l’escola de música 
i que, amb el temps, va trobar 
la manera d’incorporar tam-
bé les escoles d’art i teatre al 
projecte pedagògic inicial. 
L’alcalde, Marc Castells, al 
seu torn, va fer referència a la 
vitalitat cultural de la ciutat, 
posant la cantata com a mos-
tra d’aquesta vitalitat.
Bruixes, la cantata que es va 
interpretar en aquesta oca-
sió, és una història de ficció 
amb música de Ricard Gime-
no i text de Jesús Nieto, que 
comença amb un somni i que 
ens parla del que som capa-
ços d’imaginar quan no en-
tenem les coses que ens pas-
sen; un text que ens demana 
ser crítics i que ens fa adonar 
que les coses no són sempre 
com ens expliquen o com 
aparenten. Per poder-la dur 
a terme s’ha estat treballant 
des de l’inici del curs escolar: 
primer amb les sessions de 

formació que reben els mes-
tres, desprès amb el treball 
que cada escola desenvolupa 
a les seves aules i finalment 
amb la presentació de tot el 
treball comú als pares, en un 
gran concert.
L’escenografia va estar prepa-
rada sota la supervisió d’en 
David Obiols, professor de 
l’escola d’art, el programa de 
mà i un reportatge fotogràfic 
dels concerts també els van 
realitzar alumnes de l’escola 
d’art; els narradors eren joves 
alumnes de l’escola de teatre i 
tots els cantaires i músics van 
actuar dirigits per Montser-
rat Roset, professora de l’Es-
cola de Música.
Des d’aquí, en nom de les es-
coles municipals art, teatre 
i música, no ens cansarem 
de donar les gràcies a tots 
aquells que, incansablement, 
han treballat anònimament, 
molt especialment a l’alum-
nat de 4t de primària i als 
seus mestres, perquè ja si-
guem a la quinzena edició!

Quinze anys de Cantates escolar

CULTURA / LA VEU 

Dijous passat va tenir 
lloc al teatre de l’Au-
rora d’Igualada un 

acte de record a Salvador Riba. 
Òmnium Cultural-Anoia, 
l’Ateneu Igualadí i el Teatre de 
l’Aurora foren els promotors 
de dit homenatge, que busca-
va recordar la figura d’aquest 
destacat militant republicà, 
ateneista i cooperativista.
L’acte es va iniciar amb un 
parlament de cada una de les 
entitats convocants, repassant 
la vinculació del sr. Riba amb 
l’entitat i amb els valors que 
ell va defensar. Tot seguit, es 
va projectar un vídeo realitzat 
pel Dan Ortínez que recull al-
guns dels aspectes de la trajec-
tòria del sr. Riba. En ell, hi in-
tervenen l’historiador Antoni 
Dalmau, l’expresident d’Uni-
coop Cultural Joan Valentí, 
l’exgerent de l’Ateneu Carme 
Mateu, l’exregidor de l’ajunta-
ment d’Igualada Pere Rodrigo, 

així com la filla d’en Salvador, 
Elisa Riba.

També va prendre la paraula 
l’historiador Josep Maria Tor-
ras i Ribé, que va recordar al-
guns aspectes claus de la tasca 
realitzada per Salvador Riba a 
la ciutat, destacant-ne el seu 
caràcter afable i bonhomia.
La família també va voler 
prendre part d’aquest acte 
de record i ho feu, amb dues 
peces musicals, interpretades 
per Marta Riba al violí la pri-
mera i David Riba a la flauta 
travessera la segona, que es 
van intercalar en diferents 
moments de l’acte. Finalment, 
el gendre del sr. Riba, en Josep 
Maria Munné, va dedicar unes 
paraules de record i d’agraï-
ment als presents per cloure 
l’esdeveniment.
El teatre de l’Aurora es va om-
plir per aquest acte, que estava 
presidit per un quadre del sr. 
Riba, així com d’una de les se-
ves màquines d’escriure.

Merescut i multitudinari 
acte de record de 
Salvador Riba 



Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

RUSQUICONTES
Piera 

Sessió de l’hora del conte en petit format 
basada en els contes Llana a dojo de Mac 
Barnett i Un mitjó diferent a cada peu d’en 
Joan Calçotets. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

  DIJOUS 30  

LA MOSTRA D’IGUALADA
Igualada 

Comença la Mostra, 28a Fira de teatre in-
fantil i juvenil. 4 dies per gaudir dels mi-
llors espectacles per a infants i jove.
Dijous a diversos espais de la ciutat.

TALLER
Igualada 

“eBiblio, el préstec de llibres electrònics”. 
Les biblioteques de Catalunya ofereixen el 
servei de préstec de llibres electrònics.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

MÚSICA
Igualada 

Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres de l’òpera de 
Puccini “Madama Butterfly”.
Dijous a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Deu errors que cometem quan parlem de 
l’islam” A càrrec de Dolors Bramon, auto-
ra del llibre “L’Islam avui”.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix llibre, en aquesta ocasió “La quarta 
paret” , de Sorj Chalandon.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “El navegant” de 
Joan Lluís-Lluís. L’escriptor nord-català 
presentarà la seva darrera obra que ens 
farà viatjar al segle XIX a les colònies fran-
ceses d’ultramar.
Dijous a 2/4 de 8 del vepre a la sala socis 
de l’Ateneu.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

Cuina flexi. Menús flexiterians per a 21 
dies. L’Adam Martín ho té clar. L’opció fle-
xitariana proporciona una dieta equilibra-
da i saludable sense haver de partir per ser 
vegetarians estrictes.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Òpera en directe del dea Royal Opera 
House de Londres amb la retransmissió 
de “Madama Butterfly” de Puccini.
Dijous a 1/4 de 9 del vespre a l’auditori 
Cal Figueres.

FESTIVAL D’ORGUE
Igualada 

Concert a càrrec de Franz Günthner (or-
gue), organista titular i responsable de 
la música de l’església de St. Martín in 
Leutkirch que interpretarà obres de Bach, 
Walther, Tambling, Lefébure-Wély, Bryan, 
Hakim i Guilmant
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TEATRE FAMILIAR
Calaf 

Xarxa Calaf proposa “Tea Time”, un espec-
tacle de màgia infantil.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

CINEMA
Vilanova del Camí 

Projecció de curtmetratges, Rua Star Wars 
i Photocall Star Wars.
Diumenge a partir de les 10 del matí al 
centre polivalent de Can Papasseit.

TEATRE FAMILIAR
Capellades

Festa de Carnestoltes amb la Cia Rah-mon 
Roma i l’espectacle “Sarau”.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
poliesportiu municipal.

  DILLUNS 27  

CONFERÈNCIA
Igualada 

 David Revelles. “La maçoneria, tres segles 
d’història”. El 2017 es commemora el nai-
xement institucional de la Maçoneria, la 
societat secreta més famosa del món Or-
ganitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

  DIMARTS 28  

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Josep de Calasanç, un sant català que féu 
néixer l’escola popular d’Europa”. A càrrec 
d’Aniol Noguera, escolapi.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals de 
Santa Maria.

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

Trobada de persones amb un nivell mit-
jà d’anglès, que han llegit el mateix llibre, 
en aquesta ocasió “Billy Elliot”, de Melvin 
Burgess.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

LLIBRES
Capellades 

Primer Laboratori de lectura “Avui és un 
bon dia per canviar el món”..
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

  DIMECRES 29  

BARRUFACINEMA
Igualada 

Projecció de la pel.lícula “Belle i Sebasti-
an”. Basada en l’obra homònima de Cécile 
Aubry

  DIVENDRES 24  

CLUB DE LECTURA I CINEMA
Igualada 

Projecció de l’adaptació de l’obra de Den-
nis Lehane “Mystic River” dirigida per 
Clint Eastwood (2003) i tertúlia posterior 
sobre l’obra.
Divendres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Shirley Davis & The Silverbacks. És la diva 
del Soul d’Europa, nascuda a Londres i 
establerta actualment a Madrid. Concert 
d’aniversari.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA I POESIA
Piera 

Recital Poetikomusicalil·lustrat: Sok La 
Karn a càrrec de Franc Moliner Cols. L’es-
pectacle invita a interrelacionar obra, au-
tor, col·laboradors i públic 
Divendres a les 9 del vespre a la Biblio-
teca.

POESIA
Òdena 

Recital popular de poemes. Vetllada en re-
cord i homenatge a Josep Romeu i Figue-
res i Miguel Hernández.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’ermita 
de Sant Miquel.

CINEFÒRUM
Capellades 

Cinefòrum amb la pel.lícula “La gran be-
lleza”. Presentació i col.loqui a càrrec d’Oti 
Rodríguez.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

  DISSABTE 25  

TALLER
Igualada 

“ Fem flors de paper”. A càrrec de Daniel 
Rio i Judit Vizcaíno. Veniu a fer flors de 
paper per donar la benvinguda a la prima-
vera.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la 
Biblioteca Central.

DE PELL SENSIBLE
Igualada 

Poesia i presentació del llibre “Diaris de 
Tos(s)a”, d’Enric Navarro, guanyador del 
Premi de poesia Joan Llacuna 2016. Amb 
Marc García Coté, actor, i Oriol Carceller, 
flauta travessera.
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia Cal 
Granotes.

TEATRE
Igualada 

“iTime “de Peyu. La fantasia de controlar 
el temps avui és una realitat. Ningú millor 
per presentar un esdeveniment d’aquesta 
transcendència que un comunicador en 
majúscules.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Concert amb Anímic + Innercut
Skin, el flamant disc nou d’Anímic, amb la 

música electrònica com a novetat. I amb 
un fi de festa amb protagonista igualadí, 
l’Adrià Domènech, InnerCut..
Dissabte a les 11 de la nit a laBastida.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

El pastisser olotí Lluís Riera presenta el 
seu darrer llibre de poesia “Cacáhuatl, 51 
dolços poemes de xocolata amarga” elabo-
rat conjuntament amb el fotògraf Pol Vila i 
la dissenyadora Mai-t Carbonell.
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

TEATRE
Els Hostalets de Pierola 

La companyia teatral Kakaiba presenta 
“Fulmonti”, l’adaptació teatral de la pel.lí-
cula “Full Monty”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Casal 
Català.

XERRADA
Cabrera d’Anoia 

Xerrada informativa “Saps que és un habi-
tatge d’ús turístic?”, oberta a tothom.
Dissabte a les 11 del matí al local social 
de Canaletes.

CINEMA
Vilanova del Camí 

Rewind Festival. Projecció de curtmetrat-
ges.
Dissabte a les 10 del matí al centre 
polivalent de Can Papasseit.

XERRADA
El Bruc 

“El llegat de Josep M. Xirinacs”, a càrrec de 
Montse Costa, amiga i deixeble i la funda-
ció Randa-Lluis Maria Xirinacs.
Dissabte a les 7 de la tarda a Can Casas.

MÚSICA
Capellades 

Concert de Primavera a càrrec d’Elina Sit-
nikava, violí, guanyadora del 27è Concurs 
Internacional Paper de Música de Capella-
des. Miguel Ángel Dionis, pianista acom-
panyant.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

  DIUMENGE 26  

TEATRE
Igualada 

“Menuda comèdia!” amb la Cia.  Jordi del 
Rio. La Comèdia no és un teatre com els 
altres, perquè a dins viuen uns éssers mà-
gics, els follets tramoies. Organitza Xarxa 
Igualada
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.
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Dificultat: Alta

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

Facilitats de pagament : 
des de 1 €/dia 

finançament a 1 any al 0% interès
 

Estalvieu un 30 %
en el consum de gas

Instal·lacions i manteniment de gas
C/Grècia, 4 Nau 3, “Les Comes”08700 - Igualada

info@insmagas.com  Tel. 93 805 32 29

RENOVEU LA CALDERA I ESTALVIEU

HORITZONTALS: 
1. Tan cenyides de roba que se senten més que enganyades / 2. Abusi de mala manera del parent 
dels suaus. On dina, de la sirena, la cosina? / 3. Poc de poc. El veí la troba viscuda, però per mi 
és intensa i brillant. 1.045 legionaris / 4. Em presentaré a ca la Irene. Força que es deixa empè-
nyer / 5. Explosivament pudents. Indemnització al senyor si la casa del pagès cremava / 6. Una i 
altra i. El millor amic de l’holotipus. Es triplica en la cocció / 7. Deixin bocabadats amb la visita 
d’Azorín a l’Astoria. Remeu d’aquella manera / 8. Navalla per afaitar del clatell enrere. Quatre 
idees bàsiques sobre les no-nacions / 9. De l’edificació amb columnes a la part anterior. Tira cap 
a Valls / 10. Aquella manera d’amagar la Sofia. Figura de relleu a manera de butllofa / 11. Col 
isolada. Criada celebèrrima. Centre històric de la Sènia / 12. Entretingut, com Amèrica. Un paio 
amb corbata i maletí al govern / 13. Posaré d’alguna manera una ciutat italiana. Antics bascos 
malmesos per l’agost.

VERTICALS: 
1. Fallar, fer llufa. Part de l’ala de l’avió encarregada de la banda sonora / 2. Quadre de baix pres-
supost. Escurça la distància entre sopar i esmorzar. Menys que menys / 3. Arbust que creix a les 
gavetes. Amb aquests llistats de preus no és fàcil quedar refiats / 4. Sempre dins la gàbia. En qües-
tions d’icor és abundosa. Té majoria al Parlament / 5. Té tanta feina a viure que no li queda esma 
per pencar. En Moser disfressat de ruc / 6. Continua tenint majoria. Per sobreviure al cinema és 
bàsic. Símptomes d’uxoricidi / 7. Punt entre el nòdul i el mode. Inaudible però més vulgar / 8. 
Trampa per a animals grimpadissos. Per a molts animals és com la claveguera estomacal / 9. Al 
cor de cada. Per la creu és fonamental. Cor de pugó / 10. Reclamació que el polític sigui tractat 
com l’entrenador. Està acostumat a veure lituans de prop / 11. Ocupà militarment una Viena en 
el caos. Estarrufat d’haver passat la nit en va / 12. No pot faltar a la cuina de cap assalariat. Casos 
declinatius molt usats en caceres de bruixes.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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Torna King Kong A Montbui • Kong: la isla de la calavera

RAMON ROBERT / 

La millor pel.lícula sobre el gran 
goril.la King Kong segueix sent 
la primera, realitzada a l’any 

1933. Desprès se’n han fet nombroses 
versions, unes millors que altres. Ara 
ens arriba la que segurament es la més 
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apreciable de totes, un blockbuster car-
regat d’aventures, emocions, bel.licis-
me, animals gegantins, molta acció i 
fins i tot humor.

     Realitzada per Jordan Vogt-Roberts, 
aquesta engrescada i trepidant pel.lícu-
la situa la seva acció als anys 70, quan 
un variat grup d’exploradors i soldats 

és reclutat per viatjar a una misteriosa 
illa del Pacífic. Entre ells estan el capi-
tà James Conrad (Tom Hiddleston), 
el tinent coronel Packard (Samuel L. 
Jackson) i una foto periodista (Brie 
Larson). Però al endinsar-se en aquesta 
bella però traïdora illa, els exploradors 
trobaran alguna cosa absolutament 

sorprenent. Sense saber-ho, estaran 
envaint els dominis del mític Kong, el 
gegant goril·la rei de l’illa. Serà Mar-
low (John C. Reilly), un peculiar resi-
dent del lloc, qui els ensenyi els secrets 
d’illa Calavera, a més de la resta d’éssers 
monstruosos que l’habiten

Oscar a la millor pel.lícula
A Igualada • Moonlight

RAMON ROBERT / 

Com ja se sap, i malgrat els er-
rors comesos en la cerimònia 
de lliurament, l´Oscar a la Mi-

llor Pel.lícula de l´any no va ser per la 
bulliciosa i coloristica La La Land, sinó 
per la més modesta i reveladora Moon-
light, pel.lícula escrita i realitzada per 
Barry Jenkins.
La pel.lícula, un intimista i sentit dra-
ma sobre la intolerància i la margina-

ció, explica la historia de Chiron (Tre-
vante Rhodes), un jove afroamericà 
amb una difícil infància i adolescència, 
que creix en una zona conflictiva de 
Miami. A mesura que passen els anys, 
el jove es descobreix a si mateix inten-
tant sobreviure en diferents situacions. 
Durant tot aquest temps, Chiron hau-
rà de fer front a la drogoaddicció de la 
seva mare i al violent ambient del seu 
col·legi i el seu barri

Desubicades
Tous • “Bar Bahar. Entre dos mundos”. 

RAMON ROBERT / 

Merescudament premiada 
en els festivals de Toron-
to i de Sant Sebastià, Bar 
Bahar és una estimable 

pel.lícula de producció israelita, realit-
zada per un dona jove, Maysaloun Ha-
moud, cineasta d´origen palestí, molt 
preocupada per la reprensió que hi ha 
contra les dones àrabs.
Ambientada a Tel Aviv, Bar Bahar es 
centra en el dia a dia de tres palestines 
residents a Israel, unes dones molt di-
ferents entre si, que comparteixen pis, 
gaudeixen de la vida i també pateixen 
les contradiccions entre la tradició i la 
modernitat. Elles són Leila, una advo-
cada criminalista de 28 anys, de família 
burgesa, que viu intensament la nit de 
Tel Aviv; Leila, música i DJ, lesbiana, 
de família liberal; i Nour, la més jove, 
musulmana practicant, promesa des de 
fa anys amb el seu xicot, que no vol que 

visqui en aquesta casa. Les tres bus-
quen l’amor i la estabilitat vital, però 
com a joves palestines aviat s’adonaran 
que una relació escollida per elles no és 
una cosa fàcilment assolible. Hauran 
de triar el seu lloc al món. 

· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUPPromoció vàlida del 01 Gener al 30 d’Abril de 2017. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi,
amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  
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KONG. LA ISLA CALAVERA  
Estats Units. Fantasia. De Jordan Vogt-Roberts. Amb Tom 
Hiddleston, Brie Larson, Samuel L.Jackson, John Good-
man.   
Anys 70, un variat grup d’exploradors i soldats és reclutat 
per viatjar a una misteriosa illa del Pacífic. Però al endin-
sar-se en aquesta bella però traïdora illa, els exploradors 
trobaran alguna cosa absolutament sorprenent. Sense sa-
ber-ho, estaran envaint els dominis del mític Kong, el gegant 
goril·la el rei de l´illa.

    LA BELLA Y LA BESTIA
Estats Units. Fantasia. De Bill Condon. Amb Emma Wat-
son, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Ewan 
McGregor, Ian McKellen
Adaptació a imatge real del clàssic de Disney “La bella i la 
bèstia”, basat en un conte de Leprince de Beaumont. S´hi 
explica la història d’una jove que per salvar el seu pare, deci-
deix anar a un castell i quedar aquí atrapada al costat d’una 
bèstia maleïda.

BAR BAHAR, ENTRE DOS MUNDOS
Israel. Drama. De Maysaloun Hamoud. Amb Mouna 
Hawa, Shaden Kanboura, Sana Jammalieh. 
Salma, Laila i Nur no encaixaran mai en la societat on viuen. 
Palestines amb passaport israelià, opten per viure una vida 
de llibertat a Tel Aviv, lluny dels seus llocs d’origen. Les tres 
busquen l’amor, però com a joves palestines aviat s’adonaran 
que una relació escollida per elles no és una cosa fàcilment 
assolible.

INCERTA GLORIA
Espanya. Drama. D´ Agustí Villaronga. Amb Marcel Bor-
ràs, Núria Prims, Bruna Cusí, Oriol Pla, Juan Diego, Terele 
Pávez. 
Plena Guerra Civil Espanyola, al front d’Aragó, any 1937. Llu-
ís, un jove oficial republicà, destinat a un lloc temporalment 
inactiu en un erm desert, coneix una enigmàtica vídua de la 
qual s’enamora. Segons la novel·la de Joan Sales. 

MOONLIGHT
Estats Units. Drama. De Barry Jenkins. Amb Trevante 
Rhodes, Naomie Harris, Mahershala Ali. 
. Chiron és un jove afroamericà amb una difícil infància i 
adolescència, que creix en una zona conflictiva de Miami. 
A mesura que passen els anys, el jove es descobreix a si ma-
teix intentant sobreviure en diferents situacions. Durant tot 
aquest temps, Chiron haurà de fer front a la drogoaddicció 
de la seva mare i al violent ambient del seu col·legi i el seu 
barri.

LOS CABALLEROS BLANCOS
Belgica. Drama de guerra. De Joachim Lafosse. Amb Vin-
cent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli. 
Jacques Arnault, president de l’ONG ‘Move for kids’, plane-
ja una gran operació: ell i el seu equip pensen treure del 
Txad a 300 orfes, víctimes de la guerra civil, i lliurar-los per 
adopció. La periodista Françoise Dubois els acompanya per 
cobrir la informació. Immersos en la brutal realitat d’un país 
en guerra, els membres de l’ONG comencen a desmoralit-
zar-se comencen a preguntar-se quins són els límits d’una 
intervenció humanitària.

LA LA LAND ( LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS)
Estats Units. Musical. De Damien Chazelle. Amb Emma 
Stone i Ryan Gosling 
Mia és una de les moltes aspirants a actriu que viuen a Los 
Angeles a la recerca del somni hollywoodià. Sebastian és un 
pianista que viu de les actuacions de segona que li surten, i 
el seu somni és regentar el seu propi club de jazz. El destí de 
Mia i Sebastian es creuarà i la parella descobrirà l’amor, un 
vincle segurament secundari, o fins i tot un obstacle, quan el 
que de veritat importa es assolir el somni de cadascú d´ells.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

LA BELLA Y LA BESTIA 
Dv: 18:00/20:20/22:20
Ds: 11:00/16:00/18:20
Dg: 11:00/16:00/18:20
Dll: 17:00/19:30
Dm: 17:45
Dc: 16:00/18:20
Dj: 17:00

MOONLIGHT
Dv: 22:35
Ds: 20:40/22:35
Dg: 20:40/22:35
Dll: 22:00
Dm: 22:00(VOSE)
Dc: 20:40/22:35

MADAMA BUTTERFLY (Òpera)
Dj: 20:15

1/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:20/21:00
Ds i Dg:12:00/15:45/18:20/21:00

2/ LA BELLA Y LA BESTIA (3D) (TP)
Dll a Dj: 17:00
Ds i Dg: 13:00/16:45
2/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP) 
Dv: 19:30/22:00
Ds. i Dg: 19:20/22:00

3/ ES POR TU BIEN (7A)  
Dv. a Dj: 18:30/20:30
3/ 50 SOMBRAS (18A)  
Dv. a Dj: 22:30
3/ BATMAN LEGO (TP)  
Ds i Dg: 12:15/14:10/16:15

4/ EL BAR (16A)
Dv Dll a Dj: 18:10/20:20/22:40
Ds i Dg: 11:50/14:00/16:00/18:10/
20:20/22:40

5/ BALLERINA (TP)
Ds i Dg: 11:45/13:40/15:30
5/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv a Dj: 17:35/20:10
5/ LA GRAN MURALLA (7A)
Dv a Dj: 22:50

6/ KONG: LA ISLA CALAVERA (7A)
Dv Dll a Dj: 17:20/19:50/22:20
Ds i Dg: 
12:20/14:45/17:20/19:50/22:20

7/ INCERTA GLORIA (12A)
Dv a Dj: 17:15/19:40
7/ LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
(16A)
Dv i Ds: 12:45/15:00
7/ EL GUARDIAN INVISIBLE (16A)
Dv a Dg: 22:10

8/ LOGAN (12A)
Dv. Dll a Dj: 19:15/22:15
Ds i Dg: 12:30/16:30/19:25/22:15 

SALA AUDITORI
KONG
Dv: 18:15/20:40
Ds:16:15/18:40/21:00
Dg:16:15/21:00
LA LA LAND
Dv: 18:40

SALA PETITA
LA BELLA Y LA BESTIA
Dv: 18:15 
Ds i Dg: 16:00
LA LA LAND
Dv i Dg: 21.00
Ds: 18:30/21.00
KONG
Ds: 18:30

LOS CABALLEROS BLANCOS (7 anys)  
Dg: 18:00
BAR BAHAR (entre dos mundos) (16 
anys)
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· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUPPromoció vàlida del 01 Gener al 30 d’Abril de 2017. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi,
amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

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.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola
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SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

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)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

Teatre Nu
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PROGRAMACIÓ  CANAL TARONJA  ANOIA

 DILLUNS

 DIMARTS

També pots veure 
programació a la carta a: 

canaltaronja.tv/anoia

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - Targeta Taronja. 
21.00 - En imatges. 
22.00 - Info Taronja.
22.15 - Targeta Taronja. 
23.00 - En imatges. 

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - La Plaça. 
21.00 - Batecs de Piera. 
21.45 - Montbui Actiu. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - La Plaça. 
23.00 - Batecs de Piera. 
23.45 - Montbui Actiu. 

 DIMECRES

 DIJOUS

 DIVENDRES

 DISSABTE

 DIUMENGE

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - El Termòmetre. / Anem per feina.
21.00 - Joves Talents. 
21.15 - El gust de l’Anoia.  / La meva Anoia. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - El Termòmetre. / Anem per feina
23.00 - Joves Talents.
23.15 - El gust de l’Anoia.  / La meva Anoia. 

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
20.45 - Montbui Actiu. 
21.00 - La Plaça. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.45 - Montbui Actiu. 
23.00 - La Plaça.

20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Batecs de Piera. 
21.30 - Joves Talents. 
21.45 - En imatges. 
22.00 - Info Taronja. 
22.45 - Batecs de Piera. 
23.30 - Joves Talents. 
23.45 - En imatges. 

10.00 - Info Taronja. 
10.45 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL 
18.00 - Repeticions.
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. R
23.30 - El Termòmetre. /Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 

11.00 - Missa de Montserrat.
12.30 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL.
18.00 - Hoquei en joc. 
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. 
23.30 - El Termòmetre. / Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 



Març
24: Agapit; Simó; Caterina de Suècia.

25: Ireneu; Humbert; Dula. 
26: Brauli; Màxima.

27: Alexandre; Rupert ; Lídia.  
28: Guntram; Sixt III, papa; Doroteu.

29: Ciril; Eustaci; Beatriu de Silva 
30: Quirí; Règul; Joan Clímac 

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

Jose�na Barceló Fuster

Morí cristianament havent rebut els Sants Sacraments 
el passat  dissabte  dia 18 de març del 2017.                                                

Els seus estimats: fills, Josep i Rosa Mª, Ramón i Assumpció, Mª Lluïsa i Antoni, i Mª Eugènia;  
nets, Pepe i  Dunia, Fredy, Diana i Borja, Eduard i Jasmina, Enric i Verònica, Ernest i Bàrbara, 
Carles, Joan i Alba, Miquel, Maria, Marta, Berta i Dídac; besnets i família tota,  volen agrair 
totes les mostres de dol rebudes. La cerimònia tingué lloc el passat dilluns dia 20 de març 
del 2017, a les  11.00 hores, a l'arxiprestal basílica de Santa Maria d'Igualada.

Vídua de Josep Singla Morera

Igualada, març de 2017

En record de:

Funerària Anoia S.L

Joaquim Solé i Llorach

La família demanem a tots els qui el coneguéreu,
una pregària en el seu record.

Els qui t’hem estimat mai t’oblidarem.

que morí el dia 27 de març de 2003

14è aniversari de

Igualada, març de 2017
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ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper divendres dia 24 
de març, a ¾ de 8 del vespre, 
i a l’església del Roser tindrà 
lloc el quart dels Misereres o 
Divendres de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada. En aquesta 
ocasió, i seguint el programa 
de convidar en cadascun dels 
Misereres a ordes relegioses 
establertes a Igualada no vin-
culades al món educatiu, la 
celebració anirà dedicada a 
la Comunitat de les Carmeli-
tes Descalces de Santa Teresa 
d’Igualada, que tindran cura 
de la lectura, ofrenes i pre-

gàries. Presidirà la celebració 
Mn. Xavier Bisbal, rector de 
la Sagrada Família d’Igua-
lada. Dirigirà els cants  el Sr 
Florenci Oliva, mentre que 
acompanyarà a l’orgue el Sr 
Lluís Victori.
El proppassat divendres tin-
gué lloc el tercer dels Mise-
reres. Sota la presidència de 
Mn. Joan Prat, comptà amb 
una nodrida participació de 
la Comunitat de les Germa-
netes dels Ancians Desampa-
rats, que tenen cura de l’aten-
ció a la gent gran a l’Asil del 
Sant Crist d’Igualada

Divendres de pregària al 
Sant Crist d’Igualada

ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest 21 de març de 
2017 s’ha publicat el 
Missatge del Sant Pare 

als joves en preparació de la 
32a Jornada Mundial de la Jo-
ventut 2017, que se celebrarà 
a àmbit diocesà el 9 d’abril de 
2017, Diumenge de Rams, amb 
el tema “El Totpoderós obra en 
mi meravelles” (Lc 1,49).
Aquest any, per afavorir una 
difusió més àmplia del Missat-
ge, el papa Francesc va voler 
presentar-lo als joves de tot el 
món amb un vídeo en el qual 
esmenta alguns temes tractats 
en el document i els convida a 

emprendre el camí de prepa-
ració espiritual que portarà a 
la propera celebració interna-
ment de la JMJ a Panamà del 
22 al 27 de gener del 2019.
El Pontífex al començament 
del vídeo expressa als joves que 
“amb el record ple de vida de 
la nostra trobada a la Jorna-
da Mundial de la Joventut del 
2016 a Cracòvia ens hem posat 
en camí cap a la propera fita, 
que serà, si Déu vol, Panamà al 
2019”.
“Són molt importants –afe-
geix el Papa– per a mi aquests 
moments de trobada i diàleg 
amb vosaltres, i vaig voler que 
aquest itinerari es fes en sinto-
nia amb la preparació del pro-
per Sínode dels Bisbes, que està 
dedicat a vosaltres, els joves”.
“En aquest caminar ens acom-
panya la nostra Mare, la Mare 
de Déu, i ens anima amb la 
seva fe, la mateixa fe que ella 
expressa en el seu cant de llo-
ança. Maria diu: ‘El Totpode-
rós obra en mi meravelles’ (Lc 
1,49). Ella sap donar gràcies a 
Déu, que es va fixar en la seva 
petitesa, i reconeix les coses 
grans que ell realitza en la seva 
vida; i es posa en camí per tro-
bar la seva cosina Elisabet, an-
ciana i necessitada de la seva 
proximitat. No es queda tan-
cada a casa, perquè no és una 
jove-sofà, que busqui sentir-se 
còmoda i segura sense que 

ningú la molesti. Ella es mou 
per fe, perquè la fe és el cor 
de tota la història de la nostra 
Mare”.
“Estimats joves: també Déu 
es fixa en vosaltres i us cri-
da, i quan ho fa està mirant 
tot l’amor que sou capaços 
d’oferir. Com la jove de Nat-
zaret, podeu millorar el món, 
per deixar una empremta que 
marqui la història, la de vosal-
tres i la de molts. L’Església i 
la societat us necessiten. Amb 
els vostres plantejaments, amb 
el coratge que teniu, amb els 
vostres somnis i ideals, cauen 
els murs de l’immobilisme i 
s’obren camins que ens por-
ten a un món millor, més just, 
menys cruel i més humà”.
“En aquest camí, us animo que 
conreeu una relació de famili-
aritat i amistat amb la Verge 
santa. És la nostra Mare. Par-
leu-li com a una Mare. Amb 
ella, doneu gràcies pel do pre-
ciós de la fe que heu rebut dels 
seus pares. Com a Mare bona 
us escolta, us abraça, us esti-
ma, camina amb vosaltres. Us 
asseguro que si fu això no us 
en penedireu”.
El papa Francesc conclou 
les seves paraules en el vídeo 
desitjant als joves un “bon 
pelegrinatge cap a la Jorna-
da Mundial de la Joventut de 
2019” i els imparteix la seva 
benedicció apostòlica.

El Papa presenta el Missatge per a la 
Jornada Mundial de la Joventut 



              

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes matí. 
Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)

93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la mobilitat · 
Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75 
PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de la 
personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 24: FÀTIMA
Av. Pietat, 25

Dia 25: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 26: BAUSILI/LA 
CREU
Dia 27:  MR SINGLA

Pujadas, 47
Dia 28: JUVÉ

Av. Montserrat, 27
Dia 29: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
Dia 30: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

centre dental juvenil i familiar
“Per menjar-se la vida a mossegades”

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques
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Segons la OMS, l’al·lèrgia és una reacció exagerada del sistema immune 
davant una substància innòcua. És a dir, el nostre organisme activa el nostre 
sistema de defensa com si estigués davant d’una amenaça per la salut, quan la 
substància davant la que reacciona no té la capacitat per si mateixa d’emmalal-
tir-nos.

El tractament habitual a les al·lèrgies són els antihistamínics, que el que fan és 
bloquejar la histamina, una substància que produeix el nostre cos com a part 
d’aquesta reacció immune, i és la crea els símptomes.

Però què està passant realment al nostre cos? Per què reaccionem davant d’una 
amenaça inexistent?

Des de la perspectiva de la medicina tradicional xinesa, el sistema immunològic 
està regit per l’energia de pulmó, i aquí trobem la defensa del que és extern, ja 
no només en un sentit estrictament bioquímic. L’energia de pulmó intervé en 
com ens relacionem amb l’exterior també a nivell emocional i afectiu, a l’aïlla-
ment o integració que sentim envers el món, amb la nostra capacitat d’obrir-nos 
i encaixar els daltabaixos que esdevenen com un “atac extern”.  El nostre cos i la 
nostra ment són un, es comuniquen constantment, i la manera com íntimament 
veiem el món influeix en les nostres reaccions, també les físiques.
Treballar les al·lèrgies requereix de temps i esforç, però un canvi veritable al 
nostre cos és possible. Amb acupuntura, shiatsu i dieta específica es podem 
reparar els circuits energètics, i amb un coneixement profund de nosaltres ma-
teixos, crear nous mapes mentals.

Així, allò aliè no serà necessàriament alguna cosa de la qual defensar-se, i 
aprendrem a viure sense haver d’estar alertes, a la defensiva d’una amenaça 
constant inexistent, que ens empeny a tancar-nos en la nostra individualitat. 
Obrir-nos al món, des de la nostra vulnerabilitat i la nostra fortalesa, permet 
apreciar tot allò que ens envolta. I la cuirassa, només per quan realment cal.

Mar Garcia
Terapeuta en medicina tradicional 

xinesa i naturòpata

AL·LÈRGIA: LLUITANT AMB L’ENEMIC INVISIBLE

MASSATGES I TERÀPIES
ACTIVITATS PER AL BENESTAR

PLANTES MEDICINALS
FORMACIÓ I TALLERS

c/ Indústria 4, Igualada
Tel. 690 164 162

igualada@narayana.cat

GEORGE ORWELL

35 anys fent Periodisme

“ Periodisme és publicar allò 
que algú no vol que publiquis.

La resta són relacions públiques”.



Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorrinolaringòleg - N. Col. 30697

Els tractaments quirúrgics els indiquem quan no hi ha altre opció. Per 
desviacions severes de l’envà nasal cal plantejar una “septoplàstia nasal” 
que és la cirurgia correctora del sèptum nasal. És una cirurgia senzilla 
de fer i sense massa complicació, que realitzem via endonasal, amb una 
curta anestèsia general i amb un postoperatori no dolorós,  només mo-
lest per un taponament que deixem uns 3 o 4 dies. Sovint aquesta inter-
venció s’associa a una reducció dels cornets hipertròfics que s’acostuma 
a realitzar mitjançant un làser.

                                 

Els cornets també poden ser reduïts sense necessitat de rectificar l’envà 
nasal, en cas d’hipertròfia simple ja sigui per rinitis cròniques, per rinitis 
al·lèrgiques o inespecífiques, per addicció a les gotes nasals vasoconstric-
tores, i que no responguin als tractaments mèdics proposats. La tècnica 
acostuma a fer-se sota sedació, de manera ambulatòria, amb un làser de 
contacte o per radiofreqüència, sense necessitat de taponament nasal i 
amb una recuperació rapidíssima.
La cirurgia de la poliposi nasosinusal, és una cirurgia endoscòpica, que 
fem via nasal guiats amb una òptica, de manera que dóna una gran segu-
retat i efectivitat.

Com a conclusió podem dir que  les obstruccions nasals tenen tractament, 
ja sigui mèdic o bé quirúrgic, mitjançant intervencions senzilles i fàcils de 
realitzar, poc agressives i amb bon postoperatori. És important fer un bon 
diagnòstic per poder indicar la millor solució .

Av. Barcelona 168-170 Baixos 
08700 Igualada. Tel. 93 804 74 64
www.institutclaramunt.com

• Atenció integral i personalitzada
• Reconeguda experiència mèdica i quirúrgica

• Concert amb les principals companyies asseguradores

Vull respirar millor

Tenir el nas tapat és un problema molt freqüent i molest, i és motiu 
de consulta habitual a l’otorrinolaringòleg.
Pot ser per una causa transitòria o permanent.
Pot ser unilateral, bilateral o alternant un costat amb l’altre.

Comentarem les causes més habituals i les seves possibles solucions.

Causes:
- Rinitis: inflamació de la mucosa nasal. Pot ser aguda, per un refredat; 
pot ser crònica, com la rinitis vasomotora (al·lèrgica o no), o com l’addic-
ció a les gotes vasoconstrictores.
- Dismòrfia de l’envà nasal: per un traumatisme conegut o de naixement.
- Pòlips nasals:  poden ser unilaterals o bilaterals. Relacionats moltes 
vegades amb al·lèrgia.
- Cossos estranys: normalment en nens, causa d’obstrucció nasal unila-
teral per introducció d’algun objecte o material  a la fossa nasal.
- Sinusitis: la pròpia infecció sinusal provoca congestió nasal.
- Hipertròfia de les vegetacions adenoides:  és causa molt freqüent  
d’obstrucció nasal en nens. Anomenades col·loquialment “carnots”.
-Altres     
          

Diagnòstic:
El diagnòstic precís el fem a la consulta amb una bona exploració rinolò-
gica.  La fibroscòpia nasal ens permet valorar l’estat de les fosses nasals 
i apreciar desviacions de l’envà nasal, la presència de pòlips, la hipertrò-
fia dels cornets (mucosa nasal), si hi ha una sinusitis, la hipertròfia de les 
vegetacions (carnots).       

                             

En casos com la poliposi nasosinusal sobretot, realitzarem com a prova 
complementària un TAC de sins paranasals, que ens permetrà apreciar 
exactament l’estat de les cavitats sinusals i l’abast del pòlips.

En casos de rinitis vasomotora caldrà descartar una etiologia al·lèrgica 
de base, i per tant demanarem un estudi al·lergològic.
Tractament:
Tot dependrà de l’etiologia. Sempre que sigui possible provarem una te-
ràpia medicamentosa. Per les rinitis iniciarem tractament amb antihista-
mínics orals i corticoides nasals. Si es tracta de rinitis al·lèrgica i segons 
el grau, valorarem la necessitat de fer tractament de desensibilització 
específica (vacunes). El corticoides orals són també efectius a vegades 
per casos de poliposi nasosinusal. Els antibiòtics es donen quan la causa 
és clarament infecciosa.

Desviació envà nasal Pòlip obstructiu fossa nasal

Dr. Claramunt - intervenció septoplàstia nasal

Fibroscòpia
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                 de DOLORS GARCIA Serrano / Presidenta d’APAN 

Divendres, 24 de març de 2017

“L’objectiu de l’APAN és tancar, 
 perquè voldrà dir que no hi ha 

maltractaments ni abandonaments”
Soc mare de 3 nenes de 22, 14 i 5 anys, de Barcelona. Llicenciada en Antropologia Cultural 
i Social amb dos postgraus en Psicobiologia de la drogadicció i atenció a la infància i a 
l’adolescència en risc social. Treballo com a professora d’anglès, fent traduccions i portant la 
gestió del refugi per a animals abandonats de l’ Apan a Òdena, al qual estic vinculada des dels 
seus principis, a l’any 1997. El meu punt fort: la tenacitat; el meu punt feble: les meves filles.

Quin any neix APAN? Qui la crea? Per què?

APAN neix al any 1997. La vàrem crear 5 persones, 
una d’elles la Núria Ferrer (vicepresidenta), que en-
cara -i vivint a Suècia (fa un parell d’anys)- no se  

n’ha desvinculat mai, fa molta feina “invisible” però que sense 
ella no es podria tirar endavant. APAN es va crear arrel d’una 
circumstància, un problema: voler donar un lloc segur a una 
gosseta que estava al polígon d’Igualada a punt de tenir cadells. 

Com subsisteix una protectora d’animals? Teniu ajudes (sub-
vencions) de l’estat, d’ajuntaments o d’altres associacions? 

No tenim cap tipus d’ajuda d’organismes públics, sí de gent 
que voluntàriament ho fa, particulars i en especial veterina-
ris i empreses que ens fan arribar sobrants de menjar.

Quants animals teniu? Només gats i gossos o altres espè-
cies?  Tenim “de tot”: porcs vietnamites, cabres, conills, ove-
lles... ens ha arribat a venir un lleó, un mico.... entre d’altres 
espècies com coatís, ocells exòtics... Tenim en total uns 200 
animals ara mateix.

És cert que hi ha cicles de més o menys acollida  d’animals 
segons les temporades de l’any? Per exemple, tinc entès 
que per vacances és quan hi ha més abandonaments?

Generalment al març, per Nadal (després dels regals) i abans 
de les vacances d’estiu. Moltes vegades pensem que si les 
agències de viatges ens avancessin com els funcionen les re-
serves de viatges fora del país podríem tenir una previsió 
dels abandonaments. Trist, però cert... La gent sovint té la 
seva mascota com una joguina que la pot aparcar quan ja 
en té prou.

Quant de temps màxim es pot quedar un animal a la protec-
tora. Hi ha un temps (tope)? 

No hi ha un temps establert. No seria just

Si entra un animal problemàtic per ser acollit se li fa algun 
tipus de tractament de sociabilització o d’ensinistrament, o 
què se sol fer en aquests casos?

Els cuidadors i alguns voluntaris avaluen l’animal i miren que de 
mica en mica s’adapti. La veritat és que fan una feina exquisida 
amb els gossos i gats que arriben en situacions límit. Es posen 
a boxs a part i miqueta a miqueta es va fent l’adaptació als patis  
comunitaris.

Què feu si un animal està massa temps a la protectora i que 
per tant, és animal vell i està acostumat a aquest entorn? 
S’acaba sacrificant? 
Els gossos, a diferència dels gats, no són animals d’entorn, són 
animals de família. Tant és que sigui jove o vell. Ells sempre es-
peren trobar a aquella persona “especial”.

Quants metres quadrats té la protectora? 

La protectora té 4500 m2. És una cessió d’un particular amb un 
contracte de durada de 100 anys.

Amb quin criteri  distribuïu els animals en les cel·les o gàbies? 

A mesura que arriben fem els següent procediment: Primer pas: 
“quarantena” que vol dir vint dies en observació i aïllats de la 
resta per observar el seu estat, tant físic com anímic. Segon pas: 
En funció del seu caràcter es distribueixen a patis (comunitaris), 
màxim 6 o 7 individus) o xenils (venen a ser uns boxes a l’aire 

lliure), s’ubiquen en aquests darrers habitacles els animals que 
són molt territorials o que els costa adaptar-se a la comunitat. 
També disposem de  boxs tancats, aquests són per als animals 
que estan en quarantena, gestants,  lactants o menors de 3 me-
sos, hi són, perquè necessiten fonts de calor per a les seves ne-
cessitats de vulnerabilitat. 

Sou l’única protectora a la comarca de l’Anoia? Quina és la 
més propera a vosaltres? Teniu bona relació? Us ajudeu entre 
vosaltres per a col.locar individus? 

Només hi som  nosaltres. N’hi ha tres a Manresa. Tenim molt 
bona relació, ens ajuden sempre que podem amb el tema de la 
manutenció dels animals i en ubicar individus segons les neces-
sitats que es vagin esdevenint. 

Quantes persones treballeu a l’APAN? 

Assegurades dues persones, hi ha molts voluntaris, sobretot els 
caps de setmana, estem parlant d’unes 25 persones en total, que 
afortunadament fan una feina admirable.

Els propietaris d’animals que abandonen la seva mascota i 
se’ls troba pel microxip, tenen algun tipus de càstig? 

Que jo sàpiga no hi ha cap càstig o multa per abandonament 
d’animals. No hi ha prou consciència social. L’any 85 es van crear 
unes lleis de protecció animal però ni els propietaris ni les insti-
tucions públiques les compleixen. Aquest darrer any, el 2016 hi 
va haver un allau molt gran d’abandonaments, encara no sabem  
per què, però va ser terrible... 

Pia Prat  @PiaPrat
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Audi Q5 2.0 TDI S line Quattro S Tronic 190CV
PVP: 66.983€ - Oferta: 53.770€ 

Audi RS6 Avant 5.0 V10 TFSI Quattro Tiptronic 580CV 
PVP: 141.061€ - Oferta: 42.000€ 

Audi A4 2.0 TDI design Edition 150CV
PVP: 41.053€ - Oferta: 27.130€

Audi A1 1.4 TDI ultra Adrenalin 90CV
PVP: 22.964€ - Oferta: 15.300€ 

5 Audi A3 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 26.819€  - Oferta: 17.900€ 

Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 30.896€  - Oferta: 18.800€€ 

9.179km

Desquerra a dreta: Marc, Laia, Dolors i Johnny

Diuen, diuen, diuen, que dilluns al matí va fer-se una “reunió secreta” al Campus Universitari d’Igualada. Es veu que aquí també en sabem, de fer 
reunions secretes. Com que això és Igualada i és un poble, és fàcil que les notícies corrin ràpidament gràcies a la multitud d’ulls i orelles capaces 
d’apretar al màxim les seves capacitats. Doncs resulta que la trobada ultrasecreta va ser entre l’alcalde Marc Castells, i el Secretari General d’Uni-
versitats i Recerca de la Generalitat... Damunt la taula, bones notícies que ben aviat sabrem, doncs sembla que hi haurà més estudis universitaris i 
a la Universitat de Lleida (UdL) estan contentíssims amb el campus d’Igualada. Però no tot és de sucre. També hi ha una patata calenta. De sempre, 
si Igualada ha tingut estudis superiors, ha estat amb l’acompanyament de la Universitat Politècnica de Catalunya (Upc). I sembla que els ha pujat 
la mosca darrere l’orella en veure’s ara com una mica “marginats”, convidats de pedra davant el flirteig de l’alcalde Castells i el rector lleidatà...Una 
mica de fred de peus. A veure si acabarem vestint un sant per despullar-ne un altre. I de pas, obrirem al Campus una botiga de peücs....


