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Ajuntament del Bruc
@AjElBruc 

   
Festa Major 2017: si teniu propostes d’activitats 
o idees que voleu tirar endavant, ens ho dieu i 

mirem com fer-lo.

L’EDITORIAL

Benvinguts!

A quest dissabte, tenim l’honor a La Veu 
de l’Anoia d’acollir els nostres col·legues 
d’arreu del país en la Convenció de la 
Premsa Comarcal i Local. És tot un goig 

donar-los la benvinguda a Igualada, amb un pro-
grama que hem preparat acuradament amb l’As-
sociació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) 
perquè la seva estada 
sigui el màxim de profi-
tosa possible i tots s’en-
duguin un agradable 
record del seu pas per la  
nostra comarca.
És la segona ocasió que 
La Veu organitza una 
trobada d’aquestes ca-
racterístiques. La pri-
mera fou el 1988, poc 
després de la fundació 
de l’ACPC, en un mo-
ment en què la premsa comarcal en català comen-
çava a rodar i Catalunya recuperava arrels que ha-
vien romàs amagades durant molts anys. Aquell 
divendres, La Veu publicava en portada la bona 
notícia del compromís en l’inici de les obres de 
l’autovia Igualada-Martorell, i titulava la seva edi-
torial “Amb esperit de servei”, tot celebrant haver 

arribat als cinc anys d’existència i als prop de tres-
cents números, i comprometent-se “contra vents i 
maregasses”, deia, a “romandre fidels sempre a la 
nostra línia editorial”.
Avui, també després d’haver superat nous vents i 
tempestes, estem contents de tornar a acollir els 
nostres amics, i alhora celebrar 35 anys de com-

promís, cada diven-
dres, amb els nostres 
lectors, durant 1809 
setmanes. Si fa tres 
dècades el país neces-
sitava una veu en ca-
talà compromesa amb 
el catalanisme i la 
nostra cultura, en un 
moment delicat, no és 
agosarat afirmar que 
el moment actual, per 
bé que diferent, guar-

da algunes similituds. 
La trobada de demà dissabte a Igualada servirà per 
posar damunt la taula, un any més, la indiscutible 
força de la premsa de proximitat a Catalunya, amb 
una penetració en el mercat de lectura molt supe-
rior a la premsa generalista, i amb un estat de salut 
prou satisfactori després d’uns anys molt difícils. 

La trobada de demà dissabte 
a Igualada servirà per posar 

damunt la taula, un any més, la 
indiscutible força de la premsa 

de proximitat a Catalunya.
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Marcel·líMartorell
@martorellfm  

Respecto la llibertat de tothom per estimar 
però dir que ser hetero=opressió és la bestiesa 

del dia. Al.lucinant !

Gats Igualada
@GatsIgualada 

 
A la “persona”que ha deixat abandonats 15 

cadells de gat davant del Veter Centre dins d’un 
transportin tapat amb...

Josep Maria Palau
@josepmariapalau

  
Des de fa 20 anys, IGD té programació estable 
de teatre també gràcies a la iniciativa coop. de 
@teatreaurora Celebrem-ho i feu-vos amics!

Mancom. Conca Òdena
@micod_cat  

Aquest divendres performance Donar veu... 
veure més! a Òdena. Vine a reflexionar sobre la 

(des)igualtat de gènere! #igualtat #gènere

Jordi Vilarrúbias
@jordivilarrubi1   

Aquest dijous comença la Ruta de la tapa a 
Vilanova del Cami. Nomes productes de la 

Comarca. VAL MOLT LA PENA!!!

ROGER SOLER BOU
@rogersolerbou 

Nosaltres hem de ser els primers en fer el que 
expliquem als nostres clients: adaptar-nos i 

evolucionar per avançar. #segueixelteuinstint

Projecte MARTA
@ProjecteMarta

Molt contents de poder sumar contra l’asset-
jament infantil i juvenil. Enhorabona Marta! 

Moltes gràcies @ColectivoFU i @FundacioFCB

C.F. Pobla
@cfpobla  

Diumenge vine animar l’Amateur a la promoció 
d’ascens contra el Chacarita 12h (Bcn). Hi ha 
autobus a les 09.30 Pas Blau 5€. Apunteu-vos!

#latevaveu

FestivalLlegendesCat
@fesllecat 

Sabies que venir al @fesllecat 2017 és una bona 
opció per conèixer Sant Martí de Tous, un dels 

pobles bonics de l’#Anoia?

José Manuel García-Margallo, ex-
ministre d’Exteriors i diputat del PP 
va defensar “l’Estat hauria de requi-
sar les urnes i intervenir els Mossos 
d’Esquadra per evitar el referèn-
dum, si aquest s’acaba convocant.” 
I va revelar que “aquesta va ser la 
proposta que li vaig fer al president 
del Govern, Mariano Rajoy, per fer 
avortar el 9-N, mitjançant l’aplica-
ció de l’article 155 de la Constitu-
ció.”

José Antonio Nieto, secretari d’Es-
tat de Seguretat investigat per l’ano-
menat ‘cas Lezo’, va dir “A l’anterior 
compareixença em van qualificar 
d’incompetent, insolvent, nefast 
gestor, xulo... i aquesta vegada no-
més m’han demanat la dimissió. 

Hem avançat una mica” per conti-
nuar dient “els jutges i fiscals a ve-
gades també s’equivoquen.”

José Manuel Maza, fiscal general 
de l’Estat, va optar per fer una de-
fensa a ultrança de Manuel Moix, 
fiscal en cap Anticorrupció,  mal-
grat les evidències de filtracions en 
el ‘cas Lezo’, i la satisfacció d’impu-
tats del PP pel seu nomenament. I 
va assegurar “compartir amb ell la 
seva visió de cap on hauria de diri-
gir-se la fiscalia.”

Isabel Rodríguez, portaveu adjun-
ta del PSOE, va explicar els motius 
pels quals el grup socialista, ha de-
manat la reprovació de Rafael Ca-
talá, ministre de Justícia, de José 
Manuel Maza, del Fiscal General 
de l’Estat, i de Manuel Moix, Fis-
cal Anticorrupció,  “per la seves 
responsabilitats directes en el cas 
Lezo.”

Mariano Rajoy, president del Go-
vern, i Carles Puigdemont, presi-
dent de la Generalitat, van dinar 
junts amb una sèrie d’autoritats 
amb motiu del Saló de l’Automòbil. 
Diuen es va parlar molt de futbol 

i gens del procés sobiranista. Però 
en la posterior clausura del congrés 
Connected Hub a la Fira de Bar-
celona, el president del govern va 
demanar “evitar tota temptació de 
desconnexió i aïllament.”

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, va respondre-li “cal 
que es faci el corredor Mediterrani 
per estar connectats a Europa” i l’en-
demà juntament amb Artur Mas, 
president del PDECat, van apostar 
“per avançar cap a una Europa més 
cohesionada i crear ‘les Nacions 
Unides d’Europa’, en què Catalunya 
tindria un paper preponderant.”

David Pérez, diputat del PSC, va 
acusar ERC  “de no haver volgut 
obrir, al seu dia, les fosses comunes 
existents a Catalunya perquè es de-
mostraria que va ser gent d’Espanya 
la que va defensar Catalunya.”

Manuela Carmena , alcaldessa de 
Madrid, cedeix l’auditori de la seu 
consistorial a Carles Puigdemont, 
Oriol Junqueras i Raül Romeva 
perquè facin una conferència “per 
defensar un referèndum pactat amb 
l’Estat.”  

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



E l 1901 la generació que va iniciar 
el catalanisme polític contempora-
ni va apostar per un projecte polí-

tic del tot nou. Enfront de l’Estat unitari 
i centralista, que acabava de fracassar de 
manera contundent a Cuba i Filipines, 
aquells joves industrials, menestrals i tre-
balladors van apostar per una “autono-
mia”, que s’havia d’organitzar mitjançant 
un “estatut”. 
El model no tenia precedents. Res a veure, 
òbviament, amb l’Espanya jacobina i obs-
cura del segle XIX, ni amb el discurs ober-
tament antieuropeu i antimodern que co-
mençava a predominar entre l’anomenada 
Generación del 98 (la del “que inventen 
ellos”). Però tampoc no es tractava exac-
tament d’una reivindicació de les Cons-
titucions abolides el 1714 (una “devolu-
tion”, a la manera escocesa). Ni tampoc 
encara d’un discurs de caràcter netament 
independentista, com el que ja s’albirava 
a Irlanda.
Enfront dels vells models, l’”autonomia” 
semblava una aposta moderna per un go-
vern propi que es fes càrrec de les necessi-
tats d’una societat industrial, urbana i de 
masses, que l’Estat espanyol, enfonsat en 
una realitat agrària i terriblement endar-
rerida, era incapaç d’entendre i de gestio-
nar. Però hi havia més coses: l’economia 
catalana es trobava totalment vinculada a 
l’Estat espanyol. Si Gran Bretanya era ales-

hores “el taller del món”, Catalunya era “la 
fàbrica d’Espanya”, com van recordar els 
economistes Jordi Nadal i Jordi Maluquer 
de Motes en una exposició organitzada 
al Born per l’Ajuntament de Barcelona el 
1985.
Tot al llarg de la dinovena centúria, a l’Es-
tat espanyol es van confrontar dos models 
econòmics contraposats. El govern i les 
elits financeres i latifundistes van apostar 
per un model agrari i dependent de l’Eu-
ropa desenvolupada. Només Catalunya va 
optar pel model industrial. Les trifulques 
entre lliurecanvistes (partidaris del lliure 
comerç i de l’entrada de productes manu-
facturats estrangers) i proteccionistes (de-
fensors de la producció pròpia) van aixe-
car un mur d’incomprensions i de retrets 
a banda i banda del riu Sénia. 
Però a partir de 1891 tot es va capgirar. 
De cop i volta, el sectors cerealístics cas-
tellans es van trobar que el blat americà, 
començava a arribar en ràpids vaixells de 
vapor a molt bon preu. La seva conversió 
al proteccionisme va ser fulminant, i va 
trobar nous aliats, com la naixent mineria 
de carbó d’Astúries o la siderúrgia basca. 
Els governs de la Restauració van actuar 
en conseqüència i van començar a instau-
rar impostos a la importació.
L’economia espanyola de 1891 a 1986 va 
esdevenir proteccionista, i va acumular 
endarreriments, sectors obertament ob-

solets, parasitisme, corrupció i enormes 
desigualtats socials. La Guerra Civil i els 
vint anys d’autarquia de tall feixista (1939-
1959) ho van posar encara més difícil.
El catalanisme polític del segle XX va ser 
autonomista per raons de realisme eco-
nòmic. Però tot i així les empreses cata-
lanes van patir els boicots organitzats per 
una part important de l’opinió pública 
espanyola davant les campanyes a favor 
de l’autonomia. Això s’esdevingué de ma-
nera generalitzada en la dècada de 1930, 
durant la Segona República. I encara ha 
tingut algunes rèpliques a començament 
del segle XXI.
Avui, la situació econòmica és tota una 
altra. L’economia catalana destina el 62,3 
% del seu sector exterior a l’exportació, i 
només un 37,7 % a la resta de l’Estat es-
panyol. Catalunya acumula el 25,6 % del 
total d’exportacions de l’Estat, mentre que 
els dos territoris que la segueixen, el País 
Valencià i Madrid, suposen respectiva-
ment l’11,3 i l’11,1 –és a dir, que ni tan 
sols sumats arriben a aquell percentatge. 
Les dades sobre un altre sector determi-
nant, el turisme, són tant o més conclo-
ents. La nostra economia, les nostres em-
preses, s’han adaptat a un mercat global 
que funciona amb una altra lògica.
Crec que ningú no ho dubta, ni tan sols 
l’adversari: avui la República Catalana és 
econòmicament viable.  
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AGUSTÍ ALCOBERRO, Professor de la Universitat de 
Barcelona i exdirector del MHCat

Catalunya ja no és la 
fàbrica d’Espanya

#L’enquesta de la setmana

Creus que el Rec.0 té data de caducitat?

 Sí 56%  No 44%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Per què avui una Catalunya independent és econòmicament viable?

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

63

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t

estilllar@yahoo.es



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

20 ANYS DEL TEATRE DE L’AURORA

Igualada està d’enhorabona. Aquesta setmana un dels seus espais 
culturals més emblemàtics celebra el 20è aniversari. Anys de feina 
ben feta nodrint la ciutat de bon teatre.

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

FOGUERES DE SANT 
JOAN
Anton Font Bernadet

Per mitjà d’un document universita-
ri, vaig saber una efemèride, que com 
a capelladí i anoienc, em va omplir de 
satisfacció i orgull. Posteriorment he 
constatat que l’afer és ignorat per molts 
dels  nostres conciutadans. És per això 
que l’escric, perquè crec  important do-
nar-la a conèixer de manera pública.
Les Fogueres de Sant Joan, històrica-
ment es repetien anualment, com a 
símbol patriòtic en alguns indrets de la 
Catalunya Nord, més enllà de l’actual 
frontera francesa, així com també en 

alguns pobles pirinencs, però a partir 
del juny de 1906, foren expandides i ge-
neralitzades arreu de tot el territori ca-
talà com a testimoni d’independència, 
gràcies a una iniciativa anoienca.
El novembre de 1905, la revista satírica 
de Barcelona, Cu-Cut, va publicar un 
dibuix que feia ironia de l’exèrcit espa-
nyol, qual cosa va servir de motiu per 
a més brutals intervencions militars, 
no tant sols en el local de la revista 
Cu-Cut, ans també a diverses entitats 
culturals acusades de col.laboració al 
separatisme subversiu.
Amb aquest panorama, era evident 
que qualsevol protesta pública seria 
massacrada violentament  i fou lla-
vors quan la publicació local “La Veu 

de Capellades “, va idear i proposar 
que a la nit de Sant Joan es fessin 
fogueres arreu, perquè sense dir ni 
“mu”, les ciutats i pobles de tot l’àmbit 
català, deixarien constància tant de la 
solidaritat amb entitats destrossades, 
com de la convicció de ser una repú-
blica independent.
La proposta capelladina va ésser 
transmesa ràpidament per tot l’ àmbit 
de Mallorca, València i Catalunya i en 
molts casos fent referència a la citada 
publicació local “La Veu de Capella-
des” i en la nit de Sant Joan de 1906, 
ja foren moltes les fogueres que sense 
paraules, es comunicaven i  mostra-
ven la voluntat política comuna de 
recuperar la  independència.
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JOSEP M. CARRERAS

Per molts anys! (Som i serem)
Moltes vegades he pensat que si els 
catalans seguim existint com a po-
ble és per la nostra tossuderia, la 
voluntat insubornable de fer front 
als atacs que patim, sovint per 
part dels mateixos que ens haurien 
de protegir. Catalunya ha perdut 
moltes guerres en el camp de ba-

talla, però sempre ha tingut la consciència que les 
coses anirien endavant i millorarien. Mai hem per-
dut l’esperança en el futur i és això que ens manté 
vius. 
Aquesta resistència pacífica ha estat fruit de la im-
plicació de milers de persones anònimes que  hi 
han contribuït. Per posar només un cas, en un mo-
ment especialment difícil per al futur de la llengua 
catalana durant el franquisme, va sorgir un movi-
ment d’aprenentatge per correu que va aplegar mi-
lers de professors i alumnes. 
Sabem que cada pas endavant costa esforços. Ningú 
ens regalarà res. I si no ho fem nosaltres, ningú no 

ho farà per nosaltres. Ens dona força la conscièn-
cia de saber qui som i què volem. Crec que aquest 
és el motiu que a Catalunya hi hagi tantes i tantes 
entitats i associacions culturals, de caire històric o 
tradicional. No hi ha poble per petit que sigui que 
no tingui els seus lletraferits, sovint promotors de 
revistes locals. Amb els mitjans actuals, potser no 
caldria, però és una causa més de la nostra reafir-
mació nacional.
Precisament enguany s’escauen al meu poble dues 
celebracions: els 40 anys de l’Orfeó Santa Coloma 
i els 25 de l’Associació Cultural Baixa Segarra. Tots 
dos, però, venen de lluny. L’Orfeó en la seva prime-
ra etapa va néixer el 1911 i després va tenir una se-
gona època brillant durant els anys de la república. 
Després de 40 anys de silenci imposats per la dic-
tadura, va renéixer amb empenta el 1977. L’Associ-
ació Cultural Baixa Segarra compleix 25 anys, però 
també en aquest cas hi havia un precedent: l’Asso-
ciació Arqueològica de la Vila; nascuda als anys 40, 
va entrar en decadència fins a quasi desaparèixer 

durant la llarga nit de la ignorància franquista. 
Però com l’au Fènix, tan bon punt s’afluixà una 
mica el dogal que ens ofegava, varen anar ressor-
gint de les cendres molts grups i associacions amb 
l’objectiu de mantenir viva la nostra identitat na-
cional. Estic convençut que sense aquelles actua-
cions avui no seríem on som en la voluntat de ser 
altre cop un país normal, és a dir, lliure.
Estem passant de les grans ideologies uniforma-
dores del segle XX (marxisme o feixismes), a la 
revalorització del territori més pròxim, aquell on 
vivim. De la mateixa manera que cada dia creix 
l’apreci al petit comerç de qualitat de productes fets 
prop de casa, també –sense renunciar als planteja-
ments globals– passem de la gran història  a la més 
propera. No és el mateix conèixer una guerra a par-
tir de les grans decisions polítiques que a través del 
testimoni directe dels soldats que la van viure. És 
en aquest sentit que a Catalunya tenim una xarxa 
d’entitats locals que ens mantenen viva la memòria 
com a país. Per molts anys! 
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D emà es compleixen 
25 anys de la con-
questa de la pri-
mera Champions 

League d’un club català. Va ser 
a Wembley on el Barcelona es 
va enfrontar a la Sampdoria en 

un partit poc memorable però que al minut 111 
-segona part de la pròrroga- tres tocs: Stoichov, 
Bakero i Koeman varen fer possible el gol que 
significava la victòria.
Vist amb perspectiva aquell xut de falta directa 
va canviar la trajectòria d’un club que si fins 
aleshores tenia el costum de perdre finals, a 
partir de Wembley és un club guanyador. Gua-
nyador en títols, en estil i en valors.
Els jugadors, en la seva majoria nascuts fora 
de Catalunya, i dirigits per Johann Cruyff, va-
ren saltar al camp per jugar un partit de fut-
bol. En la seva ment només hi havia el desig 
de guanyar el partit però en fer-ho aquell dia 
i en aquell moment, varen canviar el rumb i la 
història del Barça. Els jugadors es varen esfor-
çar per guanyar, que és el que s’esperava d’ells, i 
en fer-ho demostraven que les coses es podien 
fer d’una forma diferent a com s’havien fet fins 
aleshores.

Aquest any també es commemora el 35 ani-
versari de La Veu de l’Anoia, un setmanari que 
va néixer, com molts altres a Catalunya, amb 
la intenció de normalitzar el català en l’àmbit 
de la informació. Amb els anys el conjunt de la 
premsa comarcal ha normalitzat completament 
l’us del català i en el cas de La Veu ha contribuït 
a la formació de consciència comarcal. Quan 
va néixer La Veu poca gent parlava de la co-
marca de l’Anoia, però ara -i no únicament per 
l’acció de La Veu- és una realitat contrastada en 
els 32 municipis que la conformen. Una comar-
ca que no ho oblidem, encara ara té els serveis 
públics centralitzats en poblacions diferents: 
Barcelona, Vic, Manresa, Hospitalet de Llobre-
gat, Martorell....
La Veu de l’Anoia també ha servit per formar 
bons periodistes que fan carrera en mitjans de 
comunicació d’abast nacional o, en el meu cas, 
m’ha permès desenvolupar la meva vocació pe-
riodística al llarg de gairebé trenta anys, sense 
sortir de l’Anoia.
Tot això és el que pretenien els fundadors de 
La Veu? No. Només volien fer un mitjà de co-
municació al servei de la comarca... però mira, 
varen fer història.
D’igual manera estem avui tots els ciutadans de 
Catalunya: intentem per vies democràtiques el 
que el 1714 ens varen arrabassar per la força. 
Si persistim. Si vencem en el moment oportú, 
encara que no ens n’adonem estarem fent his-
tòria. Aquesta vegada però no seran només els 
futbolistes o els empresaris: serem tots nosal-
tres, sense excepció. 

Aquest any també es commemora el 
35 aniversari de La Veu de l’Anoia, 

un setmanari que va néixer, com 
molts altres a Catalunya, amb la 

intenció de normalitzar el català en 
l’àmbit de la informació

GALO BALL

Fites històriques Catexit (La marxa dels catalans)

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

E ls catalans som un poble 
privilegiat. Hi va haver 
un il·luminat, en temps 
passats, que deia que ar-

ribaria un dia que els catalans ho 
tindríem tot pagat pel sol fet de 

ser-ho. Una excentricitat sens dubte d’aquest en-
amorat de la seva terra. Però reflexionant i fent 
l’esforç d’apartar els sentiments i l’emotivitat sobre 
l’anomenat Procés, veiem que les coses no pinten 
gens clares ni senzilles, sinó bastant complicades. 
Els divorcis amistosos, o sigui sense tibantors ni 
conflictes, són una raresa, i s’hi sumen greuges re-
als però també in-
ventats, aleshores 
es fa difícil pen-
sar que la separa-
ció de Catalunya 
i Espanya no serà 
una operació ni 
fàcil ni sense con-
seqüències im-
portants. Molts 
catalans confo-
nen el desig amb 
la realitat o sense 
avaluar el costos 
que pugui portar 
determinada ac-
ció, sobretot quan 
un divorci és turbulent i amb tempesta a l’horitzó, 
si a tot això hi sumem la possible complicació deri-
vada de la facilitat que tenim la gent del Principat 
de barallar-nos entre nosaltres, negant el pa i la sal 
a qui discrepa de les nostres idees, el conflicte està 
servit. Tenim exemples d’enfrontament duríssims 
entre catalans durant els últims cinc-cents anys de 
la nostra història: Les execucions dels dirigents 
de la Busca pels de la Biga, partits polítics que 
estaven en el municipi barcelonès i la Generalitat 
el 1462; també els aixecaments de la Guerra dels 
Segadors, que van dividir el país en dues meitats; 
la Guerra de Successió, en què també hi va haver 

divisió interna; les tres guerres civils carlines del 
segle XIX a Catalunya, que van ser l’apoteosi de 
la divisió de la societat catalana, amb sectarisme 
i crueltat arreu. No cal parlar de la Guerra Civil 
de 1936, la més propera a nosaltres, que encara 
aixeca ampolles actualment. No som una societat 
fàcil de gestionar, la gent d’abans deia: Tants caps 
tants barrets. Però aquesta vegada podem gaudir 
d’una sort històrica, veure en avançada una bara-
lla com la que ens espera amb Espanya, i parlo del 
conflicte que s’està coent entre la UE i els anglesos 
sobre el Brexit. Un altre divorci que no serà fà-
cil, sinó molt complicat, amb tensions contínues. 

Els anglesos han 
quedat perple-
xos quan els han 
dit de retirar de 
Londres l’Agèn-
cia Europea del 
M e d i c a m e n t , 
doncs ells prete-
nen marxar de 
la Unió Europea 
al cost més baix 
possible i Brus-
sel·les pretendrà 
tot el contrari, a 
fi i efecte de què 
la marxa d’ells no 
sedueixi algun 

altre país a escollir aquest camí. És evident que 
les dues parts tenen interessos comuns, com passa 
també entre Espanya i Catalunya, però els egos es-
tan massa desfermats per aconseguir una separa-
ció plàcida i consensuada. Actualment hi ha molts 
anglesos que es pregunten si no es van equivocar 
al votar “Sí” al Brexit. Esperem pel bé dels catalans 
que el mateix no passi a Catalunya, quan esdevin-
guin conseqüències no desitjades ni per uns ni per 
altres. Wait and see diuen en anglès, que vol dir 
esperar i veure, no els queda altre remei, sobretot 
a ells que ja han decidit. Nosaltres encara no hem 
passat el Rubicó com Juli Caesar. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Telèfon gratis

clients vulnerables

900 724 900
Al teu servei,

24 hores al dia,

365 dies a l’any

A Gas Natural Fenosa posem un telèfon d’atenció 

específica a disposició de les persones en situació de 

vulnerabilitat. Si et cal, truca’ns i un expert t’informarà 

sobre els mecanismes que hi ha per fer front a aquestes 

situacions, així com sobre les solucions que nosaltres 

et podem oferir per ajudar-te. 

www.gasnaturalfenosa.cat

Vulnerabilitat 
energètica significa 
que ens pots trucar 
i t’ajudarem 

La_Veu_Anoia_(250x370)_vulnerabilitat.indd   1 17/5/17   10:18



La Veu de l’Anoia acull demà al Museu de la Pell d’Igualada 
la Convenció de la Premsa Comarcal i Local
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Els estudis de 
Periodisme i la 

presència dels joves en 
la premsa comarcal 
centraran els debats 

de la Convenció

Cartell de la Convenció.

REDACCIÓ / LA VEU 

M és de cent trenta 
persones d’arreu 
del país participa-

ran demà al Museu de la Pell 
d’Igualada, amb motiu del 35è 
aniversari de La Veu de l’Ano-
ia, en la 35a Assemblea de 
l’ACPC i la 10a Convenció de 
la Premsa Comarcal i Local. 
És la segona ocasió que aques-
ta trobada es fa a Igualada. La 
primera va ser el 27 de febrer 
de 1988, amb la 6a assemblea 
de l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal.  La Veu de 
l’Anoia és membre fundadora 
de l’ACPC.

El moment actual de la 
premsa de proximitat
Aquesta edició està dedicada a 
revisar el moment actual de la 
Premsa Comarcal a presentar 
quines són les perspectives 
de futur que s’obren al nos-
tre col·lectiu  i al conjunt dels 
mitjans en aquest important 
moment de transformació del 
sector. 
Abans de la convenció, es farà, 
a nivell intern, l’assemblea de 
l’ACPC, amb unes paraules 
d’obertura a càrrec de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells.
La convenció començarà a les 
11.25 hores amb el veredicte 
del 9è Premi de Recerca Uni-
versitària Premsa Comarcal, 
promogut per l’ACPC i la Xar-
xa Vives d’Universitats. 
A continuació hi haurà la 
taula de debat Universitat i 
Premsa Comarcal, moderada 
per Joan Cal (director execu-

tiu del grup Segre) i comptarà 
amb la participació de Carles 
Singla (Universitat Pompeu 
Fabra);  Miquel Pueyo (Uni-
versitat de Lleida); l’igualadí 
Bernat López (Universitat Ro-
vira i Virgili) i Xavier Ginesta 
(Universitat de Vic -Universi-
tat Central de Catalunya).
Després, una taula rodona 
tractarà sobre els Joves perio-
distes i la Premsa Comarcal  
en la que hi participaran re-
presentants de mitjans associ-
ats a Premsa Comarcal. I per 
acabar, Enric Marín, profes-
sor del Departament de Mit-
jans, Comunicació i Cultura 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, pronunciarà la 

La Veu ja va organitzar a 
Igualada la 6a. assemblea de 

l’ACPC, el febrer de 1988

El Museu de la Pell i Comarcal de l’Anoia serà la seu de l’Assemblea de l’ACPC
i la Convenció de la Premsa Comarcal i Local.

ponència de cloenda, Crisi 
del periodisme, comunicació 
de proximitat i formació uni-
versitària. 
L’acte finalitzarà amb un dinar 
a la nau de les encavallades, si-
tuada en el mateix Museu, i en 
el transcurs d’aquest es farà el 
lliurament de la sisena edició 
de Premi Premsa Comarcal. 

La força de la 
premsa comarcal 
En un estudi publicat recent-
ment, “El model de la Prem-
sa Comarcal”, d’Enric Yarza, 
s’apunta que la premsa co-
marcal té una gran fortalesa 
en 39 comarques, totes menys 
les de l’àrea metropolitana 

L’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC) 
és una entitat sense ànim de 
lucre que aglutina la pràctica 
totalitat d’empreses i entitats 
editores de premsa comarcal 
i local d’informació general 
existents a Catalunya, en for-
mat paper o digital, escrites 
en català i amb difusió de 
pagament. Premsa Comarcal 
aplega periòdics impresos de 
difusió diària, setmanal, bi-
setmanal, quinzenal, mensu-
al, bimestral i trimestral.
L’ACPC va quedar inscri-
ta l’any 1982 en el Registre 
d’Associacions de la Gene-
ralitat de Catalunya, però el 

seu origen es remunta a l’any 
1980, quan diverses publica-
cions, entre elles La Veu de 
l’Anoia, van crear l’entitat amb 
l’objectiu d’evidenciar la seva 
potència col·lectiva i obtenir 
el reconeixement de les insti-
tucions públiques i privades, 
amb el recolzament que la so-
cietat civil ja els hi atorgava. 
També hi va tenir molt a veure 
l’intenció explícita de defen-
sar les publicacions en llengua 
catalana, llavors pràcticament 
inexistents. 
La Veu de l’Anoia va organit-
zar, el febrer de 1988, la 6a edi-
ció de l’assemblea de l’ACPC. 
L’acte va transcòrrer a l’Hotel 

Amèrica, i va comptar amb la 
participació de cinquanta cap-
çaleres.
Històricament, Catalunya es 
caracteritza per la riquesa i 
tradició d’un tipus de premsa, 
la comarcal i local, que dóna 
informació sobre l’entorn més 
proper i eleva a categoria de 
notícia esdeveniments que en 
mitjans generalistes poden 
passar desapercebuts.
Els quatre principals objectius 
de l’ACPC són defensar els 
interessos dels associats i del 
conjunt de la premsa comar-
cal i local, promoure iniciati-
ves en benefici de la premsa 
comarcal i local, fomentar la 

presència pública i conjunta 
de la premsa comarcal i local, 
i crear serveis e infraestruc-
tures de suport a la premsa 
comarcal i local
Actualment, agrupa 126 pu-
blicacions de premsa comar-
cal i local, en paper i digitals, 
repartides arreu del territori 
català. L’entitat és membre de 
la WAN – IFRA, l’organitza-
ció de premsa més important 
a nivell mundial.
La trajectòria de la Premsa 
Comarcal ha estat recone-
guda amb la Creu Sant Jordi 
2006 i el Premi Nacional de 
Comunicació 2013.

de Barcelona, on la població 
confia plenament en la prem-
sa comarcal. 
Aquest tipus de premsa, molt 
singular a Catalunya, compta 
amb el 53% de subscriptors, 
molt per damunt dels diaris 
generalistes. A més, aquests 
últims tenen un index de pe-
netració en el mercat d’en-
tre el 7 i el 9% mentre que la 
premsa comarcal, en alguns 
casos, sobrepassa el 50%.  
El 81% dels lectors de prem-
sa comarcal són exclusius, 
és a dir, no llegeixen mitjans 
generalistes. La potència de 
la premsa de proximitat s’ha 
vist reflectit en l’augment 
d’ingressos per publicitat. Per 

L’ACPC agrupa a 126 publicacions, 
en defensa la premsa comarcal des de 1982

exemple, si l’any 2012, en ple-
na crisi, el resultat de negoci 
a 17 empreses de l’ACPC (que 
suposen el 90% del negoci)  
era una perduda de 484.000 
euros, al 2015 ho van capgirar 
amb un benefici de 828.000 
euros. Actualment les 126 pu-
blicacions de l’associació (91 
format paper i 35 en format 
digital) tenen una xifra de 
negoci de 26.8 milions d’eu-
ros. En els mitjans de paper, 
compta amb 531.000 lectors 
(+4,1% respecte l’any ante-
rior) i 27,7 minuts dedicats 
per persona a la lectura del 
producte; i en format digi-
tal, amb 1,6 milions d’usuaris 
mensuals (+33%).
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Voluntaris retiren més de cent quilos 
de residus de l’Anoia en el Clean-Up Day
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Poques idees, absència 
de debat i escassa ima-

ginació van decepcionar 
al públic present als 
Dimarts de Diàlegs

Els portaveus dels grups polítics de l’Ajuntament, als DdD.

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de l’any 2012, 
el departament de 
Medi Ambient de 

l’Ajuntament d’Igualada pro-
mou operacions de neteja al 
riu Anoia i el passat diumen-
ge, 14 de maig, per tercer any 
consecutiu i en col·laboració 
amb Aladern - CECI, es va 
organitzar novament el Cle-
an-Up Day, una jornada de 
neteja en un tram del riu Ano-
ia. La iniciativa s’afegia a altres 
198 activitats de neteja a Ca-
talunya, en el marc de la inici-
ativa d’abast continental Let’s 
Clean Up Europe. 
Amb la participació de tren-
ta-cinc voluntaris de totes les 
edats es va netejar el tram del  
riu entre la passera dels horts 
urbans i més enllà de la depu-
radora dels blanquers. 

Aquest any s’ha reduït consi-
derablement el pes dels residus 
recollits, malgrat l’increment 
de voluntaris, aplegant en to-
tal uns 110 quilos. Aquests 
s’han separat selectivament en 
rebuig –sobretot fustes, tova-
lloletes infantils, plàstics i fer-
ralla–, envasos –ampolles de 
plàstic i llaunes de beguda–, 
vidre i paper i cartró. Entre els 
residus extraordinaris trobats 
en aquesta edició, destaca la 
retirada d’una màquina de 
tabac d’uns 25 quilograms de 
pes. 
Des del departament es va-
lora positivament aquesta 
reducció en pes i volum dels 
residus presents a la llera del 
riu, fruit possiblement d’una 
major conscienciació de la 
població vers els espai natu-
rals, de les diferents neteges 
efectuades per escoles i també 

de les campanyes d’eliminació 
dels horts il·legals implantats 
a la llera del riu a la zona del 
Molí Nou i la conseqüent re-

tirada dels residus procedents 
d’aquests horts, gràcies a les 
subvencions atorgades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls portaveus dels grups 
polítics de l’Ajunta-
ment van participar 

en els Dimarts de Diàlegs or-
ganitzats per l’Ateneu Igualadí 
per a exposar com s’imagina-
ven la ciutat d’aquí vint anys, 
al 2037. La convocatòria va 
despertar molt interès, però el 
comentari general a la sortida 
era de profunda decepció. La 
trobada va constatar el baix 
nivell de la política igualadina, 
ja que gairebé tothom va de-
dicar-se a fer volar coloms, o 
bé a explicar el seu programa 
electoral. Escassa imaginació 
dels participants, i, en algun 
cas, sensació de preferir estar 
en un altre lloc. Res de debat, 
res de propostes concretes, res 
que no s’hagi dit ja en alguna 
altra ocasió. Per exemple, la 
necessitat de creure més en la 
Conca d’Òdena unida, quel-
com que va planar  com la 
proposta més clara en tots els 
grups polítics a excepció del 
PDeCAT, que en aquest tema 
contínua tenint una opinió 
molt ambigua.
El debat es va estructurar en 
diferents rondes temàtiques. 
En com caldria esperar que es-
tigui Igualada a nivell intern, 
Jordi Riba (PSC) apostava per 
comptar amb una “distribució 
territorial ordenada i planteja-

(ACA). 
Com cada any es va finalitzar 
l’activitat amb un petit refri-
geri per a tots els voluntaris.

La majoria dels grups polítics igualadins aposten per la unió 
dels municipis de la Conca d’Òdena en els propers anys

da”, i Albert Mateu (CUP) cre-
ïa que la Igualada del futur “ha 
de tenir resolta la integració 
de la Conca d’Òdena”. Josep 
Maria Palau (ERC) exposava 
que caldrien “empreses inno-
vadores amb llocs de treball de 
qualitat i amb igualtats d’opor-
tunitat”, Àngels Chacón (PDe-
CAT) imaginava una ciutat 
“independent, més sostenible” 
un lloc “excel·lent” per viure, 
Joan Agramunt (PP) recla-
mava “millores ferroviàries” i 
Dario Castañé (Decidim) deia 
que calien “empreses tecno-
lògiques, menys impacte am-
biental i amb integració total 
amb la Conca”.
A nivell extern, Agramunt in-
sistia en “potenciar la captació 
d’inversions i indústries sen-
se descuidar les que ja són al 
territori amb diàleg”, Chacon 
incidia en “aprofitar les millo-
res comunicatives en l’eix di-
agonal i apostar pel turisme”, 
i la resta de forces tornaven 
a incloure la Conca d’Òdena 
com a escenari indiscutible. 
Palau deia que “cal una nova 
governança a nivell de Conca 
i ser un espai d’articulació dels 
principals eixos de comunica-
ció del país”, Mateu afegia que 
“cal prioritzar la relació entre 
municipis de la Conca i evitar 
l’autocomplaença”.  
Respecte les polítiques prio-

ritàries, Agramunt apostava 
“per un ajuntament que tre-
balli per la justícia social i per 
dinamitzar econòmicament la 
ciutat”, i, oposadament, Albert 
Mateu posava èmfasi en una 
“gestió directa dels serveis pú-
blics de la ciutat i la potenci-
ació d’habitatge, ensenyament 
i cultura”. Chacón insistia que 
la prioritat ha de ser “l’econo-
mia de coneixement amb va-
lor afegit i l’atenció a les per-

sones”, i Riba posava damunt 
la taula el Poum, afirmant 
que “cal afrontar el repte del 
planejament de la Igualada 
del futur i invertir esforços en 
tasques educatives i formati-
ves”.
En la ronda final, els porta-
veus van coincidir en què, en 
el futur, hi haurà més partici-
pació real dels ciutadans en 
les decisions públiques, i que 
caldrà tenir en compte que 
tot serà molt diferent. Chacón 
apuntava que “hi haurà canvis 
socials, culturals i econòmics 
molt positius”, Palau creia que 
“caldrà treballar per millorar 
l’ocupació, la igualtat d’opor-
tunitats i les connexions per 

la ciutat, Castañé recordava 
la necessitat “de la democrà-
cia directa i participativa que 
fomenti la justícia social”, i 
Mateu afirmava que “cal asso-
ciar-se, empènyer i treballar 
plegats per defensar allò en 
que creiem”.
El públic present a la sala tam-
bé va tenir ocasió de dir-hi la 
seva. Com treballar per un 
consens amb la Conca, com 
articular el nou Poum, quina 
mida ha de tenir la ciutat el 
2037, la precarietat laboral i 
l’envelliment dels habitatges, 
el transport públic, la forma-
ció de qualitat, la sostenibili-
tat i el canvi climàtic van cen-
trar els comentaris.
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El curs s’impartirà 
íntegrament en llen-

gua anglesa i es farà al 
Campus Universitari, 

organitzat per 
l’Ajuntament i la UdL

Xavier Castellana, amb Jordi Badia, Txell Humbert i Joan Serra.

ERC demana a Madrid 
inversions a l’autovia A2 
i a Renfe de l’Alta Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana el 
grup d’ERC Anoia 
ha presentat les dues 

esmenes als PGE 2017 en una 
roda de premsa amb el sena-
dor Xavier Castellana, acom-
panyat de la presidenta co-
marcal Meritxell Humbert, i 
els alcaldes Joan Serra, de Cas-
tellolí, i Jordi Badia, de Calaf. 
La primera de les esmenes que 
ERC vol incloure com a inver-
sió al territori és el projecte 
d’estudi per a reformar el tram 
de l’A2 en el seu pas pel muni-
cipi de Castellolí i fins arribar 
a Igualada. Segons l’alcalde 
Serra, “s’ha parlat de treba-
llar en l’asfalt d’aquesta via en 
aquest tram concret, a més de 
la possibilitat d’ampliar-la en 
un carril més, però creiem que 
la solució a la problemàtica 
existent no es troba en aques-
tes millores, sinó que l’ideal 
seria estudiar un nou tram de 
l’A2 al seu pas per aquest punt 
de l’Anoia”. 
D’altra banda, des de l’Alta 
Anoia, amb l’alcalde de Calaf, 
Jordi Badia, s’ha treballat una 
esmena per a demanar una in-
versió per part de l’estat en les 

infraestructures de la Renfe en 
el seu pas per Calaf. Així, Ba-
dia comenta que “davant de les 
carències en la línia de Renfe 
en el seu pas per Calaf i ve-
ient que no hi ha una inversió 
prevista per aquest projecte, 
es proposa dotar una partida 
per a augmentar la freqüència 
de pas del tren, a més de pro-
jectar un baixador i un moll 
per a mercaderies en aquesta 
estació”, afirma l’alcalde calafí. 
Xavier Castellana, senador 
d’ERC per Lleida, ha mostrat 
el seu compromís i el del grup 
de portar les esmenes anoien-
ques davant l’òrgan pertinent 
a Madrid. A més, Castella-
na ha complementat la roda 
de premsa sobre les esmenes 
amb la presentació de la cam-
panya republicana referent 
als pressupostos de l’estat 
2017, “Fins a l’últim cèntim, 
fins a l’últim minut”, en què 
el partit, ja amb mentalitat 
de desconnexió, assegura 
que “no formarem part de 
l’estat espanyol més minuts 
dels necessaris un cop es ce-
lebri el referèndum, però sí 
que es demanarà el que per-
toca a Catalunya fins l’últim 
moment”, explica el senador.
 

REDACCIÓ / LA VEU 

D el 19 de juny al 14 
de juliol, el Campus 
Universitari d’Igua-

lada acollirà el curs d’estiu La 
construcció de la Pau i el Món, 
avui, un curs d’especialitza-
ció que reunirà a la capital de 
l’Anoia docents de reconegut 
prestigi internacional pro-
vinents de les millors univer-
sitats del món. Aquest dime-
cres, 17 de maig, n’han fet la 
presentació la tinent d’alcalde 
de Dinamització Econòmica i 
Coneixement, Àngels Chacón, 
i la coordinadora del curs, Èlia 
Susanna. 
Entre els professors que hi 
intervindran hi figuren, per 
exemple, Cynthia Enloe de la 
Clark University dels Estats 
Units, Oliver Richmond de la 
Manchester University brità-
nica, Kristine Eck de la uni-
versitat sueca d’Uppsala, Véro-
nique Dudouet de la Fundació 
Berghof d’Alemanya, Olivier 
Poquillon de la comissió de 
comunitats episcopals de la 
Unió Europea (COMECE) o 
els catalans Ferran Requejo 

de la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF) i Josep Maria Solé i 
Sabaté i Arcadi Oliveres de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB).
El curs, que s’impartirà ínte-
grament en llengua anglesa, 
va dirigit a llicenciats, a es-
tudiants de Grau i Màster i 
a persones que treballen en 
oenegés, cossos diplomàtics 
o organismes internacionals. 
Emmarcada en una anàlisi 
global, aquesta proposta mira 
la pau com un conjunt, amb 
una perspectiva pionera, in-
novadora i única a Catalunya. 
Durant les quatre setmanes 
que durarà, es pretén ana-
litzar i posar al dia la pau al 
món amb figures destacades 
del món acadèmic actual, així 
com donar les eines per com-

prendre el món global. Els 
organitzadors, l’Ajuntament 
d’Igualada i la Universitat de 
Lleida, preveuen atreure a la 
ciutat estudiants d’arreu d’Eu-
ropa. 
El curs està estructurat amb 
quatre hores de classes teòri-
ques als matins, de 9 a 13:30h, 
i tres hores de workshop a les 
tardes, de 15 a 18h, on es con-
templen activitats com xerra-
des o el visionat de documen-
tals. Les inscripcions s’obren 
durant aquest mes de maig i 
es poden fer a través del web 
igualadaschoolofpeace.cat. 

Rotary Club beca dues estu-
diants de l’Afganistan 
De la seva banda, Rotary Club 
Igualada en coordinació amb 
Rotary Club of Kabul City, 
donarà beques a dues estudi-
ants universitàries afganeses, 
oferint-les l’oportunitat de 
ser a Igualada durant tot un 
mes per tal d’assistir a aquest 
curs. Rotary es farà càrrec de 
forma desinteressada de totes 
les despeses, des del desplaça-
ment fins a l’estada. 

Professors de prestigi internacional 
faran a Igualada un curs sobre la pau 

Els responsables de Rotary Club, la tinent d’alcalde Àngels Chacon, i Èlia Susanna.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H
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Raül Romeva diu que el referèndum sobre 
la independència es farà “per dignitat democràtica”
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La xerrada organitzada per Òmnium va omplir el claustre de l’Escola Pia. Foto: Joan Guasch.

Avui, xerrada de l’ANC 
i de Natàlia Mas sobre 
Economia, Finances i 
República

REDACCIÓ / LA VEU 

E l conseller d’Afers i Re-
lacions Institucionals 
i Exteriors i Transpa-

rència de la Generalitat de 
Catalunya, Raül Romeva, va 
ser el passat dijous 11 de maig 
a Igualada per contestar a la 
pregunta “Com es veu el pro-
cés des d’Europa?”. 
En la xerrada, organitzada per 
Òmnium Anoia i amb du-
es-centes persones de públic, 
Romeva va assegurar que te-
nen un mandat, fer el referèn-
dum, i que “molta gent d’ideo-
logies diferents s’han unit amb 
el propòsit de posar les urnes 
i que res, ni ningú, ho impe-
dirà”.
Segons el conseller, el referèn-
dum “és una qüestió de digni-
tat democràtica com a resul-
tat d’anys de mobilitzacions 
massives i de diversos intents 
de dialogar amb l’Estat Espa-
nyol”. 
Romeva va dir que “som on 
som perquè els principis fo-
namentals del franquisme, 
després de quaranta anys dic-
tadura i quaranta més des de 
l’inici de la transició, encara 

són ben vius i que no tenim 
altra opció que fer, aquest se-
tembre, un referèndum per 
decidir què volem ser”.
Sobre la feina que està fent la 
conselleria, Romeva digué que 
estan explicant “el moment 
polític arreu del món, ja que 
molts cònsols de diferents pa-
ïsos hi estan interessats”, i que 

“internament cal seguir deba-
tent com volem el nou país”. 
Segons l’exeurodiputat ecoso-
cialista, la independència “no 
és només legítima sinó que 
també possible i que cap Estat 
d’Europa negarà a Catalunya 
la possibilitat d’esdevenir un 
Estat independent”.
Raül Romeva afirmà que, en 

L’ANC, dins de la campanya 
“Fem futur”, organitza una 
xerrada  de Natàlia Mas avui 
divendres 19 de maig  a les 8 
del vespre al campus universi-
tari d’Igualada.
Mas, nascuda a Sant Martí de 
Tous, és la Directora Gene-
ral d’Anàlisi Econòmica de la 
Generalitat de Catalunya. La 
conferència es titula: “Eco-
nomia, Finances i República”, 
i es parlarà de la viabilitat de 
l’economia catalana com estat 
independent, escenaris possi-
bles en el sector financer per 
una República Catalana, con-
tinuïtat de l’Euro, paper de les 
institucions financeres pre-
sents actualment a Catalunya, 
estructures d’estat necessàries 
en l’àmbit financer, i com pot 
afectar a les empreses i treba-
lladors. El moderador de l’acte 
serà l’Antoni Olivé, economis-
ta igualadí i professor de l’IQS.

política internacional, “s’apli-
ca sempre la prudència” i que, 
fins que no s’hagi celebrat el 
referèndum, “ningú entrarà a 
valorar la possibilitat de Cata-
lunya d’entrar a la Unió Euro-
pea però que, en cas de gua-
nyar el Sí, que ningú voldrà 
deixar escapar una potència 
econòmica com la catalana”.

FirAnoia  manté el nombre d’expositors i segueix incloent 
moltes activitats gratuïtes i una reforçada TastAnoia a la rambla
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a setmana vinent ar-
ribarà la 64 edició de 
FirAnoia, la fira mul-

tisectorial de la comarca que 
omplirà el centre d’Igualada 
d’activitats comercials, cultu-
rals i lúdiques de divendres, a 
diumenge. 
El Passeig Verdaguer acollirà 
la mostra de comerços, entitats 
i artesans, la plaça Cal Font els 
concessionaris amb les nove-
tats en automoció, la Rambla 
Sant Isidre el TastAnoia, el 
carrer Òdena cantonada amb 
la rambla els balls, el campio-
nat d’escacs, una pista d’skates 
i una exhibició de graffiti, la 
Rambla General Vives la Mos-
tra de Formatgers Artesans de 
Catalunya i una subhasta de 
quadres solidària. El campio-
nat de futbolí el trobarem a la 
Pl. del Pilar, a la Pl. Pius XII hi 
haurà demostracions d’habili-
tat d’escultures amb motoserra 
i a la Pl. de l’Ajuntament acti-
vitats infantils. 
Tot el centre de la ciutat bu-

llirà des de divendres a les 
sis de la tarda fins diumenge 
a les nou del vespre. En total, 
107 comerços, 42 artesans, 10 
entitats, 15 cellers, 27 restau-
rants, 10 formatgers i un cen-
tenar d’antiquaris. 
TastAnoia, la mostra gastro-
nòmica de FirAnoia, prèn 
pes en aquesta sisena edició i 
omple la Rambla de Sant Isi-
dre de vins, tapes i activitats 
gastronòmiques per a totes les 
edats durant els tres dies de Fi-
rAnoia. 
A l’oferta de productes ali-
mentaris i de beure, que el vi-
sitant podrà degustar amb ti-
quets a partir d’un euro i mig, 
se li suma una programació de 
qualitat amb activitats gastro-
nòmiques per a totes les edats 
que tindran lloc a la “terras-
seta del TastAnoia”, un espai 
ambientat per al desenvolu-
pament d’aquestes activitats i 
que estarà ubicada al bell mig 
de la Rambla Sant Isidre. 
A la rambla General Vives dis-
sabte i diumenge hi haurà una 
mostra de formatges a càrrec 

Sònia Farran, responsable de Tastanoia, Joan Domènech, president 
de Fira d’Igualada, i la tinent d’alcalde Àngels Chacon.

de l’Associació de Ramaders i 
Elaboradors de Formatge Ar-
tesà ACREFA. El visitant po-
drà adquirir formatges entre 
una gran varietat. També s’or-
ganitzaran tallers relacionats 
amb el món del formatge. 
Les activitats començaran dis-
sabte a l’una del migdia amb 
el tast de formatges artesans, 
al vespre, a dos quarts de nou 
tindrà lloc un dels plats forts 
de la programació; el segon 
concurs amateur per parelles, 
un concurs per a aficionats al 
vi i altres begudes, no profes-
sionals, que vulguin passar 

una bona estona intentant en-
certar els productes oferts en 
cinc copes. 
TastAnoia estarà ubicada al 
centre d’Igualada, a la Rambla 
Sant Isidre, on el visitant tro-
barà un gran taulell on poder 
triar entre més de 30 vins de la 
comarca i les parades dels res-
taurants, comerços i artesans 
amb les seves tapes. L’horari 
d’obertura serà divendres de 
18:30h a 23:00h, dissabte de 

12:00h a 23:00h i diumenge de 
12:00h a 21:00h. 
Una de les novetats d’aquest 
any serà la subhasta de 25 
quadres procedents dels antics 
concursos de pintura ràpida. 
També s’anul·la la participació 
dels hereuets i pubilletes a la 
missa habitual de la basílica 
Santa Maria, i l’acte passarà 
a fer-se a la plaça de l’Ajun-
tament. Més informació a la 
propera edició.



La residència Pare Vilaseca celebra 30 anys

Imatge de la celebració del 30è aniversari.

Els inicis de la 
residència Pare 
VilasecaREDACCIÓ / LA VEU 

D imecres, 17 de maig, 
la Residència Pare 
Vilaseca ha celebrat 

el seu 30è aniversari amb una 
reeixida jornada de portes 
obertes i actuacions musicals, 
emmarcada dins els actes de la 
setmana de la Primavera Gran 
d’Igualada. L’acte ha comptat 
amb la presència d’autoritats 
de la ciutat d’Igualada i la 
comarca, professionals i resi-
dents del centre, i nombroses 
persones que, al llarg d’aques-
tes tres dècades han participat 
en la posada en marxa i con-
solidació d’aquest centre. 
La celebració s’ha iniciat a les 
11 del matí amb la inauguració 
per part de l’Alcalde d’Igua-
lada i President del Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI), Marc Castells, de l’ex-
posició de fotografies dels 30 
anys d’història d’aquest centre 
inaugurat l’any 1987 com a 
Fundació Municipal i adscrit 
des de l’any 2004 al CSSI, que 
romandrà exposada fins el dia 
17 de juny.
En el seu parlament, l’alcalde 
ha afirmat que Igualada “pot 
sentir-se orgullosa d’un  cen-
tre com la Residència Pare Vi-
laseca, que és un referent en la 
prestació de serveis assistenci-
als de màxima qualitat dirigits 
a millorar el benestar de les 
persones grans amb diferents 
nivells de dependència”. 
Castells també ha anunciat 
importants projectes de mi-
llora del centre, que es duran 
a terme aquest any 2017 amb 
la construcció d’una nova 
sala d’actes polivalent, i en el 
2018 amb la remodelació de la 
planta lila i la creació d’unitats 
de psicogeriatria i unitats de 
convivència.
Durant l’acte també van te-
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nir lloc actuacions musicals 
simultànies en 4 punts dife-
rents dels jardins del centre, 
per part d’Igualada Latin Jazz 
Band, Doxy, Red Pèrill i Ja-
vier Gavara. Al migdia tots 
els assistents han gaudit d’un 
concert de la Coral de Santa 
Maria, i a continuació hi ha 
hagut parlaments per part de 
Maria Angels Riba, Jordi Fer-
rer, Gerent del CSSI i Carme 
Riera, tinent d’alcalde i regi-
dora d’Acció Social i Igualtat. 
La Directora Tècnica del CSSI 
Maria Àngels Riba ha afirmat 
que “l’atenció personalitzada 
i amb tracte humà ha estat i 
continuarà sent la màxima 
prioritat del centre i de tots 
els treballadors que en formen 

veniment. 
En acabar els parlaments s’ha 
procedit a l’entrega d’obsequis 
a una resident,  Rosa Rosich, 
que amb la seva família l’any 
1986 va fer una donació per 
construir la residència, a les 
persones amb més edat que 
actualment resideixen al cen-
tre, Antònia Ferrando, de 103 
anys, i Evaristo Caballero, de 
99 anys, a la persones ateses 
amb més antiguitat al centre, 
Rosa Caballé i Albert Moix i 
Font, a la treballadora amb més 
antiguitat, Manuela Roblas, i a 
dos treballadors del CSSI que 
han guanyat el sorteig d’un 
obsequi, Antònia Rodríguez i 
Valentí Claramunt. 

Els primers impulsors de la 
residència, l’any 1970, foren 
Teresa Mimó, Vda. Riera, 
Presidenta de l’Associació de 
Vídues d’Igualada i Comarca, 
i Mossèn Còdol. L’any 1972 
visita Igualada el llavors Mi-
nistre de Treball, Licinio de  
la  Fuente,   i   l’Ajuntament  
ofereix  uns  terrenys  amb  la  
finalitat  de construir-hi la re-
sidència, que no arriba a pro-
duir-se, perquè els terrenys 
no eren prou adequats i per 
canvis polítics i raons admi-
nistratives. El temps passa i el 
projecte es va ajornant.
A principis de l’any 1981, 
Càritas creu que ha arribat 
el moment de donar un pas 
definitiu. Promou una in-
tensa campanya a favor de 
la Residència, recollint 1.702 
signatures. El 25 de maig del 
mateix any 81, l’Ajuntament 
aprova per unanimitat cedir 
un terreny d’uns 9.000 m2, 
situats a l’Avinguda Gaudí.
El 31 d’octubre de 1983, s’ini-
cien les obres. L’import total 
de les obres s’aproxima als 
160 milions de pessetes. 
Els seus impulsors, Marcel 
Castells i Camins i Aleix Cas-
telltort i Miralda, van voler 
fer una residència que oferís 
una atenció especialitzada 
per a la gent gran en un en-
torn agradable i de repòs, 
com mai s’havia vist fins lla-
vors a Igualada. D’aquesta 
idea va néixer l’1 de juny de 
1987 la Pare Vilaseca, una re-
sidència diàfana amb grans 
finestrals, accessible i d’una 
sola planta, amb zones enjar-
dinades i amb tots els serveis. 
En aquells temps la P. Vilase-
ca es va convertir en una resi-
dència que era motiu d’enveja 
en moltes altres ciutats. Aleix Castelltort, Josep M. Vives, Teresa Mimó, Manuel Miserachs, 

Marcel Castells i Joan Segarra, promotors de la Residència P. Vilaseca.

part”.  El gerent Jordi Ferrer ha 
tingut unes paraules d’agra-
ïment pels treballadors i vo-
luntaris del centre, i per Den-
tal Igualada, el Grup Carles, i 
l’Àrea Social del FC Barcelona, 
que han col·laborat en l’esde-

Acte de l’ampliació de la residència, 1994.
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La medicina catalana ret homenatge a l’igualadí Pere 
Gabarró, pioner de la cirurgia plàstica a Espanya
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Imatge d’una de les darreres edicions del concurs de debat de joves.

Maria Batet explicarà 
dijous al G. Castellà 
“com educar els fills per 
a fer-los més decidits”

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Jove Cambra Inter-
nacional d’Igualada or-
ganitza demà dissabte 

20 de maig el Concurs “Joves 
a Debat”, seguint amb la seva 
política de formació dels joves 
en aspectes com el treball en 
equip i la responsabilitat.
Aquest programa consta de 
dues parts: un curs de debat, 
que es durà a terme al mati 
on els participants podran 
aprendre a parlar en públic i 
desenvolupar habilitats comu-
nicatives. La segona es desen-
voluparà de les 4 a les 8.30 de 
la tarda al Kiosk del Rec amb 
accés lliure per tothom qui ho 
desitgi. 
Els equips debatran i els dos 
finalistes arribaran a la gran 
final on podran posar en pràc-
tica les habilitats i tècniques 
apreses durant el matí.
Els participants del concurs 
són alumnes de 1r de Batxi-
llerat dels instituts de la ciu-
tat d’Igualada que han volgut 

La mestra, emprenedora i mare 
Maria Batet, especialitzada en 
entrenar l’habilitat creativa, 
serà dijous vinent, 25 de maig, 
a l’escola Gabriel Castellà per 
pronunciar-hi la conferència 
“Com educar els fills per fer-los 
més decidits? Podem entrenar 
la incertesa?”. La xerrada co-
mençarà a 2/4 de 6 de la tarda, 
i hi haurà servei de monitorat-
ge per als infants de les famílies 
que vulguin assistir-hi.
La xerrada farà reflexionar els 
pares i mares sobre la impor-
tància d’educar els infants en 
la iniciativa i l’entusiasme, do-
narà orientacions sobre com 
ajudar-los a tenir més empen-
ta per començar les activitats 
i projectes, i perseverança per 
continuar-los. “Dos valors que 
cal treballar i entrenar perquè 
són competències que els aju-
daran a tenir una actitud po-
sitiva i possibilista davant la 
vida”, explica Batet.
La xerrada, organitzada per  
l’AMPA de l’escola amb el su-
port de l’Ajuntament d’Iguala-
da, està emmarcada en el cicle 
de conferències “Aprenent a 
educar” impulsada pel propi 
consistori. Batet explica d’ella 
mateixa que “entrena totes les 
habilitats necessàries per arri-
bar a ser una persona empre-
nedora”, i concretament que 
s’ha especialitzat en “entrenar 
l’habilitat creativa”. I assegura: 
“és possible aprendre a tenir 
més i millors idees si entre-
nes de forma adequada.” Des 
d’aquesta premissa, l’AMPA 
convida el conjunt de la ciutat a 
apropar-se a l’escola per desco-
brir les claus que s’hi donaran.

“Tancar, vendre o con-
tinuar amb el negoci?”, 
a debat dimarts 
Dimarts 23 de maig se cele-
brarà la jornada Tancar, ven-
dre o continuar amb el negoci?, 
a càrrec de Jordi Tarragona, 
Owner i Director de Bow Re-
tail Coach.  L’acte es realitzarà 
a la delegació de la Cambra de 
Comerç de Barcelona d’Anoia, 
a Igualada (C/ del Born, 5), i 
començarà a les 9.30. 

participar en el projecte : IES 
Joan Mercader, IES Pere Vives 
Vich, Escola Pia i IES Milà i 
Fontanals. JCI Igualada està 
oferint a uns 450 alumnes du-
rant tot el mes de maig, for-
mació en oratòria a totes les 
classes de 1r dels diferents ins-
tituts participants.  D’aquesta 
formació, cada institut triarà 

els seu equip.
L’equip guanyador del concurs 
serà premiat  amb un premi de 
500€ patrocinat per l’Ajunta-
ment d’Igualada i a la vegada  
s’oferirà una dotació de 100€ a 
l’institut que porti més públic. 
També es lliurarà una distin-
ció al millor orador i a més 
l’equip guanyador serà el re-

Torna demà dissabte el concurs de Jove Cambra 
de debat per a joves dels instituts igualadins

presentant de la ciutat iguala-
dina en debats internacionals.
S’ha comptat amb el patrocini 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
GTC Grup Català del Treball, 
Àuria Grup, Canal Taronja, 
Peugeot Sarauto i amb la col.
laboració del Kiosk Viver del 
Rec, la Veu de l’Anoia,  info-
anoia.cat i L’Enllaç. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Societat Catalana de 
Cirurgia Plàstica, Re-
paradora i Estètica, i 

l’Hospital de Sant Pau de Bar-
celona van fer el passat 12 de 
maig una jornada d’homenat-
ge a l’igualadí Dr. Pere Gabar-
ró Garcia, considerat el “pare” 
de la cirurgia plàstica a Espa-
nya i un dels millors metges 
del món d’aquesta especiali-
tat. Un carrer del barri de les 
Comes d’Igualada porta el seu 
nom. 
La jornada, sota el nom de 70 
anys reconstruint salut, es va 
fer al recinte modernista de 
Sant Pau, a l’auditori Francesc 
Cambó, i va comptar amb la 
presència dels millors espe-
cialistes del país en aquesta 
branca de la medicina, tot ce-
lebrant set dècades d’aquest 
servei, fundat pel metge igua-
lasdí, a l’Hospital de Sant Pau.
Gabarró va néixer al número 
6 de la Rambla Nova d’Igua-
lada l’1 de gener de 1899, 
darrer dels dotze fills d’Aleix 
Gabarró i Castelló i Teresa 
Garcia i Fossas. Els tres ger-
mans grans, Adolf, Ròmul i 
Màrius, van ser els únics que 

Pere Gabarró convida Sir Alexander Fleming a presentar
 el descobriment de la penicil.lina a Barcelona. Juny 1948

van superar la infantesa. El 
pare, Aleix Gabarró, tenia una 
fàbrica de naips a Igualada i 
la mare, Teresa, era germana 
de Jaume i Artur, els coneguts 
germans Garcia Fossas. Als 9 
anys d’edat va quedar orfe de 
pare, i la mare el va portar a 
Barcelona a estudiar.
Es va llicenciar en Farmàcia 
(1918) i en Medicina (1924) 
per la Universitat de Barcelo-
na. Del 1924 al 1938 treballava 
a l’Hospital Clínic de Barcelo-
na al servei del Prof. Joaquim 

Trias. Va tenir una intensa ac-
tivitat al món excursionista i 
com a dirigent escolta. 
Durant la guerra civil va de-
dicar-se a cirurgia de guerra, 
especialment, en Cirurgia Ge-
neral i Cirurgia Plàstica. Or-
ganitzava el tractament dels 
cremats de la Catalunya i Va-
lència republicanes.
Exiliat a Anglaterra, del 1939 
fins al 1942, treballà amb el 
pare de la Cirurgia Plàstica, 
sir Harold Gillies, al Queen’s 
Hospital. En plena Segona 

Guerra Mundial, va ser el res-
ponsable d’organitzar l’aten-
ció de tots els ferits de la zona 
centre d’Anglaterra. Després 
va anar a viure a Manchester 
per dirigir el Servei de Cirur-
gia Plàstica del Baguley Emer-
gency Hospital. Indultat per 
Franco, va tornar a Catalunya 
el 1947, admès a l’Hospital de 
Sant Pau, on va crear la prime-
ra Unitat de Cirurgia Plàstica 
d’Espanya i hi treballà fins al 
1971. Va morir a Barcelona el 
4 de maig de 1980.



Nou portal a la xarxa de 
la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena

El Rec.0 va tornar a saber compaginar molt bé l’oci amb les compres.

El Rec.0 torna a captivar més de cent mil persones 
per la seva oferta de moda, gastronomia i cultura 
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha viscut quatre 
dies intensos on el barri 
del Rec s’ha transformat 

en un gran espai comerci-
al molt singular. El públic ha 
respost i a l’espera de tancar 
dades, s’espera continuar amb 
la tendència de les darreres 
edicions amb una assistència 
d’unes 120.000 persones en els 
quatre dies.
L’aposta pel disseny indepen-
dent i la moda catalana es 
consolida i entra en perfecte 
equilibri amb l’oferta de grans 
marques de nivell internaci-
onal. Un total de 88 marques 
que han valorat molt positiva-
ment la seva estada al Rec.015 
ja que han pogut entrar en 
contacte directe amb nous 
públics, en alguns casos do-
nar-se a conèixer i en d’altres 
observar els comportaments 
dels seus seguidors per tal de 
millorar o aportar coses noves 
a les seves botigues full price. 
El Rec.0 doncs, també es con-
solida com a banc de proves 
de retail per algunes empreses. 
Més enllà de la moda, al 
Rec.015 hem gaudit d’una ex-
tensa oferta musical i artística, 
en els tres escenaris repartits 
per tot el circuit. La Segona 
Hora de Rac1, I want U back, 
Shadow Sessions o Sergi Es-
tella van acumular una gran 
audiència  amb ganes de di-
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vertir-se i passar-ho bé. Hem 
gaudit de presentacions de lli-
bres com el de la Raquel Riba, 
creadora del personatge de la 
Lola Vendetta, de dansa urba-
na i de tallers infantils a l’espai 
Reckids. Les marques apos-
ten, cada cop més, per parti-
cipar d’aquesta programació i 
d’aquesta manera han sumat 
amb concursos, sortejos, ta-
llers i tot tipus d’accions per 
atraure el seu públic.
El Rec Street Food ha jugat un 
paper clau en aquest sentit, es-
devenint un festival gastronò-
mic en sí mateix, amb la oferta 
de food trucks, prop de 40 en 
aquesta edició, i dels restaura-
dors de qualitat en el pop up 
bar. Els patis de food trucks 
s’han omplert de gastrònoms 
ocasionals aprofitant les grans 
estones de Sol, que ens ha 
acompanyat els quatre dies.
Rec.0 Experimental Stores va 
néixer l’any 2009 de la mà 
de professionals del món del 
disseny i la comunicació per 
reivindicar el patrimoni del 
barri del Rec d’Igualada. En 
aquests set anys s’ha conver-
tit en un festival de referència 
del món de la moda i de la 
cultura, amb la singularitat 
de donar vida a un patrimo-
ni industrial únic a Catalu-
nya. En la passada edició, 
celebrada el novembre del 
2016 van passar pel Rec.0 
unes 120.000 persones.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mancomunitat Inter-
municipal de la Con-
ca d’Òdena (MICOD) 

ha posat en funcionament la 
nova pàgina web www.micod.
cat, amb l’objectiu que aquesta 
nova eina de comunicació, que 
es presenta amb un format més 
actual i visual, sigui més prope-
ra a tothom. 
En aquesta nova pàgina s’han 
introduït diferents apartats per 
millorar l’accés i disposar d’in-
formació actualitzada sobre les 
notícies de la Mancomunitat. 
Es destaquen els serveis que 
ofereix, com ara igualtat de gè-
nere, ocupació, serveis relaci-
onats amb el medi ambient, la 
mobilitat o el riu Anoia. Tam-
bé proposa un apartat de llocs 

d’interès de la Conca d’Òdena, 
amb la voluntat de donar a 
conèixer els principals atrac-
tius i fer difusió de les rutes pel 
territori. 
El nou web inclou un apartat 
amb les campanyes, una agen-
da on es poden trobar el actes 
programats, un apartat amb 
les darreres notícies, l’opció a 
la subscripció a un butlletí di-
gital, en què de forma periòdi-
ca s’informarà de les darreres 
novetats a tots aquells que s’hi 
hagin registrat, i un apartat 
de seu electrònica, en què es 
pot trobar informació pública 
i la possibilitat de realitzar di-
ferents tràmits en línia. Per a 
donar més difusió a notícies i 
als continguts publicats s’ha in-
corporat un accés directe a les 
xarxes socials.

El ple de l’Ajuntament de Jorba, en sessió celebrada el 26 d’abril de 2017, va adoptar, entre d’altres i amb el 
quòrum d’unanimitat del seu nombre legal de membres, els següents acords: 

“I.- Aprovar inicialment el Catàleg de camins municipals de Jorba, redactat per l’enginyer de camins, canals i 
ports, Miguel Ángel Andújar Meroño (Ingeniería y Construcciones Catalonia, S.L.), sota la direcció de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona. 

II.- Sotmetre el document i el seu expedient a informació públic per un termini de 30 dies, mitjançant publicació 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i als taulers 
d’anuncis municipals, a fi que s’hi puguin presentar les al·legacions i reclamacions considerades pertinents. 

III.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’exposició pública, el document 
aprovat inicialment esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, llevat de la seva 
publicació. 

IV.- Notificar els anteriors acords a l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació 
de Barcelona.”. 

El compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el catàleg de camins es poden consultar a 
les oficines municipals, de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, els dimarts de 16 a 18 hores, i els dimecres de 
17 a 19 hores, i a la pàgina web www.jorba.cat, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de la publica-
ció del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al setmanari La Veu de l’Anoia i als taulers d’anuncis municipals. 

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació 
pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, els acords anteriors esdevin-
dran definitius sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

Jorba, 2 de maig de 2017. 

L’alcalde,
David Sànchez Garcia

Aprovació del Catàleg de camins municipals de Jorba



QUINS DRETS TINC A UNA HERÈNCIA SI MOR LA MEVA PARELLA I NO ESTEM CASATS?

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

La bona marxa de l’aeroport de El Prat és un miracle
 tenint en compte tots els pals a les rodes

Es mucho peor que eso: 
hoy ya es posible generar PIB con cero unidades de factor trabajo.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO 
Notari d’Igualada 
cjimenezfueyo@correonotarial.org

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

L a setmana passada vaig haver d’anar a 
l’Hospital d’Igualada a firmar el testament 
d’en Robert, que es trobava greument ma-
lalt i em va fer aquesta pregunta. Porta 

vivint en parella amb la Meritxell (en convivència 
estable en parella, conforme de l’expressió del Codi 
Civil català) més de 15 anys, i mostrava la seva pre-
ocupació ja que ell té dos fills, un d’una relació an-
terior i un altre de la seva unió amb la Meritxell, i 
no tenen clar quins drets tenen cada fill i la seva 
pròpia parella en cas de mort d’un dels dos.

En Robert també volia saber com s’acredita que són 
parella de fet a tots els efectes.
1) Com es constitueix una parella de fet?: Segons 
el Codi Civil de Catalunya dues persones que con-
viuen a una comunitat de vida anàloga a la matri-
monial es consideren parella estable: a) Si la convi-
vència dura més de dos anys ininterromputs. b) Si 
Durant la convivència, tenen algun fill en comú. c) 
Si formalitzen la relació en escriptura pública.

2) Es pot acreditar ser parella de fet després de la 
mort d’un dels dos membres, a efectes fiscals?. Sí, 
mitjançant una acta notarial de notorietat en la que 
compareix el membre supervivent, i acredita amb 
certificat empadronament, testimonis, rebuts de 
llum, etc. que era l’habitatge que compartien.

CESC ALCARAZ
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3) Qui hereta en una parella de fet si hi ha testa-
ment fet pel causant?: Heretaran la propietat dels 
béns, la persona o persones que designi el causant 
en el seu testament, independentment de si són 
fills o parella o fins i tot una persona estranya.

4) Qui hereta en una parella de fet si no hi ha tes-
tament fet pel causant?: a) Si hi ha fills del difunt 
(encara que no siguin de la parella) heretaran els 
fills i la seva parella l’usdefruit mentre visqui (in-
dependentment que en un futur pugui conviure 
o casar-se amb una altra persona). b) Si no hi 
ha fills heretarà la parella (sempre que es pugui 
acreditar aquesta unió).

5) Té dret a una pensió de viduïtat la parella de 
fet?: Sí, Sempre que compleixi els següents re-
quisits, entre d’altres: 1) Que els seus ingressos 
durant l’any natural anterior no hagin arribat al 
50 per cent de la suma dels propis i dels del cau-
sant haguts en el mateix període o bé els seus in-
gressos resultin inferiors un 1,5 vegades l’import 
del salari mínim interprofessional vigent en el 
moment del fet causant. 2) Convivència estable i 
notòria amb caràcter immediat a la mort del cau-
sant i amb una durada ininterrompuda no infe-
rior a cinc anys. 3) Constituïts en parella de fet 
i inscrits al registre especial (creat a Catalunya a 
l’abril d’aquest any).

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

CARLOS JIMÉNEZ

6) Si la seva parella no és l’hereva, ha d’abandonar 
l’habitatge quan mori el causant?:  En el conegut com 
a “any de plor” o any de viduïtat, durant l’any següent a 
la mort, el supervivent té dret a continuar usant l’habi-
tatge conjugal i a ser alimentat  a càrrec  del patrimo-
ni, d’acord amb el nivell de vida que havien mantingut 
els cònjuges. Es perden aquests drets si, durant l’any 
següent a la mort, la parella torna a casar-se o passa a 
viure maritalment amb una altra persona.

7) Qui té dret als objectes personals del difunt?: En el 
cas de parelles de fet legalment acreditades li corres-
pon la propietat de la roba, del mobiliari i dels estris 
que formen el parament de l’habitatge conjugal, llevat 
que els hagi llegat en testament a una altra persona. 
Aquests béns no es computen en el seu haver here-
ditari. No s’aplica als objectes artístics o històrics, ni 
objectes d’extraordinari valor.

8) Què significa la quarta vidual?: És un dret del su-
pervivent quan amb els béns propis, o els rebuts a 
l’herència, no tingui recursos econòmics suficients 
per satisfer les seves necessitats tenint dret a obtenir 
en la successió del convivent premort la quantitat  que 
sigui necessària per atendre-les fins a un màxim de la 
quarta part de l’actiu hereditari líquid. Es té en compte 
el nivell de vida del que  gaudia durant la convivència, 
la seva edat, l’estat de salut, els salaris o rendes que 
s’estiguin percebent, etc.  

A questa pregunta, que podria semblar molt obvia, no resulta gens evident per a moltes 
organitzacions empresarials. Anem a analitzar el concepte i a veure si al final, podem 
posar la creu en el lloc adequat.
Aquesta idea està molt relacionada amb el procés de reflexió estratègic. El mateix, si 

està treballat per la direcció, madurat i compartit per tota l’organització acostuma a ajudar molt a 
respondre la pregunta del títol del present article. De forma molt resumida i partint de l’esquema 
desenvolupat per Treacy and Wiserma, hi ha tres gran motius pel quals un client ens compra:
A. Perquè tenim el millor producte del mercat
B. Perquè soms els millors oferint serveis al voltant d’un producte o tecnologia ja existents i no 
únics en el mercat
C. Perquè la nostra capacitat de producció en termini, qualitat i preu són superiors a la resta dels 
nostres competidors

Hem vist molts casos d’empreses que han intentat cobrir els tres àmbits, tot i que poques ho han 
assolit. En tot cas, sempre hi ha un dels punts que te un pes més important que la resta, i aquest 
precisament és el que s’ha de potenciar. El repartiment podria ser 70/20/10
Aquesta decisió estratègica acaba marcant el tipus d’organització interna, processos, sistemes infor-
màtics i personals que són necessaris per aconseguir els objectius marcats. 
Estàs a A, B o C? 
En qualsevol cas, estàs organitzat para assolir les fites?  

CESC ALCARAZ  
Economista
@cescalcal

PER QUÈ EM COMPREN ELS CLIENTS?

CESC ALCARAZ

Es pot acreditar ser parella de 
fet després de la mort d’un dels 
dos membres, a efectes fiscals

CARLOS JIMÉNEZ

CAT inspira confiança: la inversió estrangera 2015 i 2016, 
en ple procés d’independència, marca rècords de 20 anys

Hi ha tres gran motius pel 
quals un client ens compra.



Un abocament a la claveguera no identificat 
obliga a desallotjar el mercat de la Masuca

Bombers, Mossos i Policia Local intentant averiguar d’on procedia una forta olor que va obligar a desallotjar el mercat.

Nou curs de Creu Roja 
de premonitors en el 
lleure, per a joves entre 
15 i 17 anys

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres passat, 12 
de maig, a mig matí, 
botiguers i clients del 

Mercat Municipal de la Ma-
suca d’Igualada van percebre 
una forta olor a l’interior de la 
instal·lació. Algunes persones 
ho van identificar com a gas i 
unes altres com a gasoil o dis-
solvent. 
Els responsables de l’establi-
ment van procedir al desallot-
jament immediat del mer-
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Creu Roja Anoia posa en mar-
xa un nou Curs de Pre moni-
tors/es en el lleure adreçat a jo-
ves d’entre 15 i 17 anys amb la 
finalitat de capacitar als futurs 
pre monitors perquè puguin 
realitzar la seva tasca educativa 
de forma creativa i responsa-
ble, dins el món del lleure in-
fantil. En aquest curs s’oferiran 
nocions bàsiques de Pedago-
gia, psicologia infantil, primers 
auxilis, dinàmiques...Es porta-
rà a terme a Creu Roja Anoia, 
al Carrer Les Comes, número 
34, des del dilluns 10 de juliol, i 
fins el divendres 14 de juliol, en 
horari de 10h a 14h. 
Tindrà una durada de 20 hores 
i un preu de 45 euros. Les ins-
cripcions estaran obertes fins el 
divendres 23 de juny i s’hauran 
de formalitzar a través del link: 
http://www.cruzroja.es/princi-
pal/web/formacion/informaci-
on-curso?cod_curso=410839 
. Per a més informació, podeu 
trucar a l’oficina de Creu Roja 
Anoia, al  93.803.07.89. 

cat i Policia Local i Mossos 
d’Esquadra van establir un 
perímetre de seguretat al seu 
entorn, mentre Bombers de 
la Generalitat i tècnics de la 
companyia de gas comprova-
ven la causa de l’olor, que ema-
nava de dos registres de clave-
guera de l’interior de l’edifici. 
Després d’una hora es va po-
der assegurar que no es trac-
tava de cap fuita de gas i, un 
cop descartada aquesta opció i 
garantida la seguretat, el mer-
cat va obrir portes novament 

al voltant de les 11h del matí. 
Des de l’Ajuntament d’Iguala-
da es valora com a opció més 
raonable que l’origen pugui 

haver estat un abocament de 
gasoil o un producte similar 
en alguna claveguera prope-
ra al mercat.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimecres, 10 de 
maig, al voltant de les 
23:30h, la Policia Lo-

cal d’Igualada va observar un 
vehicle circulant de manera 
temerària a la Ronda del Rec, 
a l’alçada del c/ Joan Abad. 
El conductor va fer cas omís a 
l’intent dels agents d’aturar-lo 
i gairebé envesteix el seu vehi-
cle, iniciant-se aleshores una 
persecució a gran velocitat 
per aquesta via, passant semà-
fors en fase vermella, envaint 
en més d’una ocasió el sentit 
contrari de circulació i obli-
gant diferents cotxes que cir-
culaven correctament a frenar 
bruscament o a esquivar-lo 

per no col·lidir. 
El fugitiu, que conduïa por-
tant una altra persona al seient 
d’acompanyant, va ser final-
ment interceptat pels agents 
de la Policia Local en arribar 
al c/ Sant Faust, no duia cap 
document acreditatiu i va do-
nar positiu en la prova d’alco-
holèmia. 
Va ser detingut i traslladat a 
comissaria, on se li van ins-
truir diligències per un delicte 
contra la seguretat del trànsit.

Espectacular persecució 
de la Policia Local a la 
ronda del Rec



Diumenge torna la Festa de l’Arbre de Maig, amb 
una gran festa popular a Can Titó i la plaça Pius XII
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La Festa de l’Arbre de Maig arriba a la 6a edició.

El Consell Comarcal 
presenta materials 
informatius sobre 
l’acollida de refugiats

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge 21 
de maig es celebrarà la 
6a edició de la Festa de 

l’Arbre de Maig d’Igualada.
Els orígens d’aquesta Festa es 
remunten a l’època medieval 
i, a Igualada, es va mantenir 
viva fins a finals del segle XIX. 
L’Al-pi-nisme Club Esportiu la 
va recuperar fa sis anys i any 
rere any s’ha anat enriquint i 
augmentant en participació. 
La Festa és un ritual per a la 
veneració dels esperits de la 
naturalesa; la finalitat era sa-
crificar un arbre a canvi de 
passar un any de prosperitat i 
abundància.
A les 7 del matí, tothom està 
convidat a la Plaça Pius XII, i 
pels qui ho vulguin viure més 
arreladament, la vestimenta 
de la festa és una camisa de 
quadres i una bona barretina!  
Es sortirà en direcció als bos-
cos de Can Titó a buscar el pi 
(el Maio). Un cop allà, es rea-
litzarà la tala de l’arbre i de les 
branques més gruixudes. Tot 
seguit, es repartirà esmorzar 
gratuït per a tots els assistents, 
per agafar forces.
Després, vora les 10 del matí, 
es carregarà el Maio en braços 
sobre les espatlles dels porta-
dors i es tornarà cap a la Plaça 
Pius XII una altra vegada. Ar-

L’Àrea de Ciutadania i Convi-
vència del Consell Comarcal 
ha dissenyat diversos díptics 
informatius i els ha posat a 
disposició dels ajuntaments 
per tal que comptin amb eines 
per fer difusió envers la pro-
tecció internacional. 
Els díptics aborden diverses 
qüestions relacionades amb 
el refugi, com el voluntariat 
en mentoria, la possibilitat de 
llogar o cedir habitatges de ti-
tularitat privada, així com in-
formació sobre conceptes bà-
sics com què és una persona 
refugiada, en quines situaci-
ons es pot sol·licitar protecció 
internacional, o què pot fer la 
ciutadania per donar un cop 
de mà. 
Tots els materials es podran 
consultar i descarregar a la 
web del Consell Comarcal de 
l’Anoia www.anoia.cat

Assessorament a 
Igualada sobre les 
clàusules abusives en 
contractes d’hipoteques

La Diputació de Barcelona, 
mitjançant conveni amb l’Il-
lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona, ofereix en dife-
rents municipis de la provín-
cia un nou servei d’orientació 
jurídica als ciutadans afectats 
per possibles clàusules abusi-
ves en els seus contractes hi-
potecaris. 
A partir d’aquest conveni i du-
rant el mes de maig, l’Ajunta-
ment d’Igualada posa aquest 
servei d’assessorament gra-
tuït a disposició dels ciuta-
dans que tinguin consultes en 
aquest àmbit. L’atenció s’ofe-
reix a l’Espai Cívic Centre (c/ 
Trinitat, 12) els dimecres 17, 
24 i 31 de maig, entre les 9:30 
i les 13:30h. 
Els interessats poden contac-
tar prèviament per concertar 
una cita amb l’OMIC Punt 
Consum, escrivint un correu 
electrònic a puntconsum@
aj-igualada.net o bé trucant al 
telèfon 93 803 19 50, extensió 
408, entre les 7:45 a 12:45h.

ribats a la plaça, es traurà l’es-
corxa de l’arbre i tindrà lloc el 
moment més esperat de festa, 
la plantada (12:30h). 
A continuació, com és tra-
dició, es repartirà aigua de 
roses per als portadors i tots 
els participants ballaran unes 
danses de germanor al voltant 
del Maio. Després de l’esforç 
realitzat durant tot el matí, 
hi haurà un dinar popular 

(14:00h) per recuperar les for-
ces amb una bona sobretau-
la, on comptarem amb l’ani-
mació musical del grup “La 
Guingueta, grup d’havaneres 
i cançó de taverna”.
Els tiquets es venen antici-
padament a un preu de 7 € al 
Foment, al Racó dels Mique-
lets, al nou local dels Moixi-
ganguers d’Igualada i a l’In-
gravita, o durant el mateix dia 

a la Plaça Pius XII per 8 €.
Havent dinat (17:00h) tin-
drà lloc l’esperat Concurs 
de Grimpaires: us atreviu a 
grimpar fins dalt del pi per 
tocar la campana i aconseguir 
un fuet? I si sou els més rà-
pids, un pernil! 
Per concloure la festa es re-
partirà un berenar de pa amb 
vi i sucre per a tothom i tin-
drà lloc l’entrega de premis.
L’Al-pi-nisme Club Esportiu 
anima a tothom a participar 
de la Festa ja que és un es-
deveniment molt familiar i 
divertit que requereix moltes 
mans per fer-lo possible.
Per a més informació sobre 
la Festa, consulteu www.ar-
bredemaig.cat.
Els establiments col·labora-
dors de la Festa de l’Arbre 
de Maig 2017 són: A.E. Tor-
xa, Ajuntament d’Igualada,  
Bodega Figueras, Bodega 
Moscatell, Cal Pla, Casino 
Foment d’Igualada, Celler 
Can Figueres, Col·lectiu Ei-
xarcolant, Ecomercaderet, 
Forn de Jorba, Forn de pa 
Alemany, Igualada Cultura, 
Igualavins, Ingravita, Jar-
dineria Rosset, L’Agrobotiga, 
Mediviu, O’Pan, Pastisseria 
Fidel Serra, Supermercats 
Supermas, Vins Domènech, 
Xarcuteria Cal Passanals, 
Xarcuteria Domènech.  

Sessió formativa al Consell Comarcal sobre com 
gestionar la diversitat de religions a les escoles
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 12 
de maig, el Consell 
Comarcal va organit-

zar una sessió formativa sobre 
gestió de la diversitat religio-
sa en l’àmbit educatiu que va 
comptar amb la participació 
d’una vintena de professionals 
vinculats a aquest camp (pro-
fessorat, assessors LIC, tècnics 
d’educació...). 
Al llarg de la sessió, impartida 
per Joan Gómez, tècnic de la 
Direcció General d’Afers reli-
giosos, es van abordar diverses 
qüestions al voltant de la di-
versitat religiosa; la normativa 
que la regula, les principals 
peticions de cada confessió 
religiosa així com les recoma-
nacions pels centres educatius 
respecte de l’alimentació i el 
menjador escolar, les celebra-

cions i commemoracions al 
centre, el vestuari i l’ús de 
símbols religiosos o el currí-
culum i la diversitat religiosa. 
Totes les persones partici-
pants van poder endur-se un 

exemplar de la Guia per al 
respecte a la diversitat de cre-
ences als centres educatius, 
la qual pot consultar-se a la 
web de la Direcció General 
d’Afers Religiosos. 

Aquesta acció formativa s’em-
marca en el programa forma-
tiu per a professionals de la 
Unitat de Ciutadania i Con-
vivència del Consell Comar-
cal de l’Anoia.

La sessió es va fer divendres passat amb una vintena de professionals.



Igualada, cardioprotegida amb 52 aparells DEA El restaurant 
Somiatruites planeja 
obrir un petit hotel al 
mateix edifici

El restaurant Somiatruites 
confirma que planeja obrir un 
hotel al barri del Rec d’Igua-
lada. Concretament, l’hotel 
se situaria a sobre de l’actual 
restaurant. Aquest nou esta-
bliment serà projectat per l’ar-
quitecte i copropietari del res-
taurant, Xavier Andrés, –que 
ja es va encarregar del pro-
jecte arquitectònic del restau-
rant Somiatruites– i empren 
aquest nou repte juntament 
amb el seu germà, el xef David 
Andrés. 
Segons es planeja, l’hotel que 
comptaria amb vuit habita-
cions, augmentaria el volum 
actual en un pis. L’edifici pro-
jectat tindrà molt en compte 
l’arquitectura industrial del 
barri, la relació amb l’actual 
edifici i els valors d’arquitectu-
ra sostenible. L’hotel comptarà 
amb vuit habitacions, plan-
tejades com una sala d’estar, 
transformable segons el client, 
fent-la així adaptable i conver-
tint el mateix espai tant en una 
habitació com en un espai de 
treball.  
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha presen-
tat el tríptic informatiu 
sobre els desfibril·la-

dors externs semiautomàtics 
(DEAs) que s’ha repartit re-
centment a totes les llars de 
la ciutat. Aquesta campanya 
de difusió dels recursos de 
cardioprotecció a la via pú-
blica és, precisament, una de 
les actuacions plantejades al 
Pla de Salut 2015-2018. 
El tríptic inclou un mapa 
amb la ubicació de tota la 
xarxa DEA en equipaments 
i vehicles municipals, que 
l’Ajuntament va començar a 
desplegar l’any 2012. 
Més enllà de la xarxa mu-
nicipal, que compta amb 24 
aparells, també s’hi inclouen 
els 13 desfibril·ladors situats 
en Columnes de Rescat Car-
díac (CRC) a la via pública, 
establerts en bona part en 
col·laboració amb empreses 
i entitats locals, i també els 
5 aparells ubicats en equipa-
ments sanitaris de referència 
i els 11 que es poden trobar 
en  altres establiments, com 
gimnasos, i en vehicles itine-

Recapten 5.000€ en 
favor del tractament als 
nadons prematurs
L’associació de prematurs de 
l’hospital Clínic Maternitat va 
organitzar el passat 7 de maig 
a Igualada una Masterclass de 
zumba benèfica. La festa va 
ser tot un èxit amb més de 500 
persones inscrites en favor de 
la prematuritat amb un total 
recaptat d’aproximadament 
5.000€, la qual cosa permetrà 
seguir amb el projecte “un ex-
tractor per a cada incubadora”. 
L’acte comptava amb el suport 
de La Veu de l’Anoia.

rants, com poden ser els ta-
xis. 
El document inclou també 
informació bàsica perquè 
la ciutadania sàpiga com ha 
d’actuar si es troba davant 
d’una aturada cardíaca. 
El desplegament de la xarxa 

Automàtica, organitzats pel 
departament de Salut Pú-
blica. D’altra banda, també 
s’ha apostat per la formació a 
les escoles a través de tallers 
d’autoprotecció que s’han 
impartit al cicle superior de 
primària. 

de desfibril·ladors es com-
plementa amb diverses acci-
ons formatives. Actualment, 
més de 180 persones vincu-
lades amb els equipaments 
municipals han participat en 
cursos de Suport Vital Bà-
sic i Desfibril·lació Externa 

Afectacions de trànsit per demà dissabte en ocasió 
de l’Igualada Urban Running Night Show
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Policia Local d’Igua-
lada recomana abste-
nir-se de circular amb 

vehicle particular per la mei-
tat sud de la ciutat durant la 
tarda del proper dissabte, 20 
de maig, per la celebració de 
l’Igualada Urban Running 
Night Show.  La disputa de les 

diferents proves esportives –
curses de cotxets, de patinets, 
infantils, de 5 quilòmetres, de 
10 quilòmetres, la mitja mara-
tó i la caminada solidària– su-
posarà importants restriccions 
d’aparcament i circulació a l’en-
torn de la Pl. Cal Font, afectant 
vies importants de la capital de 
l’Anoia. 
A les 16h, les alteracions es re-

les 21:30h, coincidint amb la 
mitja marató, les restriccions 
arribaran també al barri del 
Rec i el barri de Sant Agustí, 
concretament a tota l’àrea deli-
mitada pel Pg. Verdaguer, l’Av. 
Pau Casals, l’Av. Caresmar, el 
c/ Sant Antoni de Baix, el Pg. 
de les Cabres i l’Av. Balmes. A 
partir de les 00:30h es preveu 
recuperar la normalitat.

duiran a l’àrea delimitada pel 
Passeig Verdaguer, el c/ Òde-
na, la Rbla. Sant Isidre i el c/ 
Santa Caterina.  A partir de les 
18h, però, aquestes restriccions 
s’ampliaran a l’àrea compresa 
entre el Pg. Verdaguer, l’Av. 
Pau Casals, l’Av. Caresmar i el 
c/ Martí Franquesa, incloent 
també tota la zona de vianants 
del nucli històric. Finalment, a 
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LA LLACUNA / LA VEU 

E l diputat d’Urbanisme 
i Habitatge, Josep Ra-
mon Mut, ha lliurat a 

Josep Martí Morgades, pri-
mer tinent d’alcalde i regidor 
de Serveis, Vies Públiques 
i Locals Municipals de la 
Llacuna, la memòria de l’ex-
cavació arqueològica realit-
zada al poblat ibèric del Cas-
tellar. Aquesta intervenció 
de recerca s’emmarcà dins 
les diferents propostes en-
gegades per l’Ajuntament de 
la Llacuna i l’Associació La 
Llacuna Recupera, per tal de 
donar a conèixer i conservar 
diferents elements patrimo-
nials del terme. Es vol que 
el teixit participatiu local 
s’involucri en la recupera-
ció de la memòria històrica 
del municipi. A més, aquest 
projecte forma part del pla 
de dinamització social, tu-
rística i econòmica que pro-
mou l’Ajuntament i pretén 
ampliar els recursos turístics 
lligats al coneixement del pa-
trimoni, beneficiar el comerç 
local i augmentar l’oferta de 
les activitats d’oci.
La memòria recull les con-
clusions de l’excavació ar-
queològica realitzada l’estiu 
de 2016 amb la participació 
d’un camp de treball interna-
cional promogut per la Di-
recció General de la Joven-
tut, en la que van participar 
joves voluntaris procedents 
de França, Itàlia, República 
Txeca, Turquia, Kazakhstan, 
Armènia, Taiwan i Mèxic. 
El treball inclou també l’in-
ventari dels materials arque-
ològics exhumats i plànols i 
seccions de les estructures 

Lliurada la memòria de l’excavació arqueològica 
realitzada al poblat ibèric del Castellar de la Llacuna

El treball ha estat realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona, qui l’ha lliurat a l’Ajuntament de la Llacuna

constructives documenta-
des.
El poblat del Castellar es tro-
ba a l’extrem meridional de 
la Serra d’Ancosa, en una si-
tuació privilegiada pel que fa 
a la visibilitat i el control dels 
territoris circumdants. Es 
plausible que es tractés d’una 
fortificació ibèrica, bastida 
per la població autòctona en-
tre els segles II-I aC per con-
trolar els excedents agrícoles 
dels assentaments ibèrics 
rurals dispersos de la zona, 
després de la irrupció de 
Roma en el control d’aquest 
territori. Caldran però, no-
ves campanyes d’excavació 
per revisar aquesta hipòtesi 
ja que la recerca al jaciment, 
que ocupa una extensió de 
mitja hectàrea, es troba en 
una fase incipient.
La Diputació de Barcelona 
a través del Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local ha 
finançat la direcció tècnica 
de la recerca arqueològica 
i la redacció de la memòria 
de l’excavació, que han tingut 
un cost de 3.932 €.

MIRALLES / LA VEU 

La Diputació de Barcelona 
ha realitzat la nova cartogra-
fia topogràfica urbana esca-
la 1:1000 de Santa Maria de 
Miralles. Aquest és un tre-
ball important ja que a partir 
d’aquí es realitza les cartogra-
fia temàtiques com el plane-
jament urbanístic, el cadastre 

o les xarxes d’equipaments i 
serveis. La nova cartografia 
ha estat lliurada avui pel di-
putat d’Urbanisme i Habitat-
ge, Josep Ramon Mut, a l’al-
calde, Pere Argelich.
L’actualització d’aquesta car-
tografia ha de facilitar els 
treballs de diagnosi, plani-
ficació i gestió, així com la 
presa de decisions estratègi-

ques pel municipi. El treball 
recull un total de 511 ha de 
sòl urbà i urbanitzable i de 
sòl no urbanitzable, neces-
sàries per a la planificació 
urbanística dels seu àmbit 
territorial.
La nova cartografia està re-
alitzada a partir de fotogra-
fies aèries fetes amb tècni-
ques fotogramètriques i del 
treball de camp, i està es-
tructurada en sis fitxers que 
comprenen l’altimetria, pla-

Actualització de la cartografia topogràfica 
de Santa Maria de Miralles

nimetria, toponímia, model 
digital d’elevacions, vialer 
i model digital del terreny, 
segons plec d’especificacions 
tècniques de la Comissió de 
Coordinació Cartogràfica de 
Catalunya. 
Aquesta cartografia lliurada 
a l’Ajuntament s’ha elaborat 
segons el sistema de referèn-
cia ETRS89 en els formats 
Microstarion, Autocard i 
PDF que inclou la informa-
ció organitzada per capes.

Camp de treball arqueològic al poblat ibèric de Castellar a la Llacuna / SPAL - DIPUTACIÓ BARCELONA

El diputat Josep Ramon Mut, amb l’alcalde de Santa Maria de Mira-
lles, Pere Argelich  / DIPUTACIÓ BARCELONA

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
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Diputació de Barcelona, a 
petició de l’Ajuntament, està 
elaborant un Pla Director de 
Sanejament de la Pobla de 
Claramunt. El treball l’està re-
alitzant una empresa de con-
sultoria especialitzada en el 
món de l’aigua, HQA-Hidro-
logia i Qualitat de l’Aigua, SL, 
contractada per l’ens provin-
cial. L’objectiu d’aquest pla és 
millorar la gestió i l’eficiència 
de la xarxa municipal de cla-
vegueram.
L’alcalde, Santi Broch, va fer 
referència a aquest tema en 
l’apartat d’informes d’alcaldia 
del Ple ordinari del 26 d’abril. 
En una primera fase del tre-
ball, que està a punt de fina-
litzar, l’empresa està realitzant 
un inventari de la xarxa exis-
tent. 
En una segona fase es farà 
una diagnosi de l’estat 
d’aquesta xarxa, que inclou-
rà la identificació de les ne-
cessitats i les propostes de 

millora. També es dissenya-
rà un pla per portar a terme 
les inversions en diferents 
etapes i les propostes per a 
la gestió i manteniment de la 
xarxa. És previst que el tre-
ball estigui enllestit abans de 
finalitzar aquest any.
Aquesta actuació està in-
closa dins del catàleg de re-
cursos proporcionats per 
la Diputació de Barcelona. 
Dins d’aquesta línia de sub-

La Diputació elabora un Pla Director 
de Sanejament de la Pobla

vencions de la “Xarxa Barce-
lona Municipis de Qualitat”, 
enguany des de l’Ajuntament 
s’han sol·licitat, entre d’altres 
accions, l’elaboració d’un es-
tudi de camins municipals 
i d’un mapa del patrimoni 
cultural, que estan, actual-
ment, en tràmit. Ja han es-
tat estimades, entre d’altres, 
una exposició sobre els re-
fugiats o l’adquisició de tres 
aparells desfibril·ladors. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Més d’una trentena de foto-
grafies es van presentar a la 
primera edició del concurs 
d’Instagram de l’Aplec del 
Castell de Claramunt, organit-
zat per l’Agrupació Fotogràfi-
ca de la Pobla de Claramunt. 
El guanyador va ser Dominik 
Haeberlein amb una imatge 
sobre l’enlairament de globus 
blancs a favor de la Pau.
El lliurament de premis va 
tenir lloc el divendres 12 de 
maig a la tarda a la seu de l’en-
titat fotogràfica, a la masia de 
can Galan, i va anar a càrrec 
de la presidenta, Neus Agui-
lera. El segon classificat va ser 
Raül Gallardo amb una imat-
ge també de l’enlairament de 
globus i el tercer, Josep Maria 

Rica, amb una fotografia sobre 
la ballada de sardanes.
El guanyador va rebre com a 
obsequi un dinar per a dues 
persones, un dissabte o un 
diumenge, al bar-restaurant 
El Cau de l’Ais i tots els clas-

Bona acollida del primer concurs 
d’Instagram de l’Aplec del Castell

sificats van rebre un diplo-
ma. El jurat, reunit el dissab-
te 6 de maig, va estar format 
per un representant de l’enti-
tat poblatana, un de l’Ajun-
tament i un de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada. 

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt organitza, el dis-
sabte 17 de juny, una sortida 
per anar a veure l’actuació del 
Ballet Nacional de Cuba al Te-
atre Tívoli, de Barcelona. El 
termini per apuntar-se és el 
divendres 26 de maig.
L’autobús sortirà a 1/4 de 4 de 
la tarda des de l’Hotel Robert. 

El preu d’aquesta sortida és de 
61 € i inclou el viatge, un refri-
geri i l’entrada a platea. El paga-
ment es pot fer al Local Social 
de l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
de dilluns a divendres, de les 9 
del matí a les 2 del migdia, i, 
de dilluns a divendres, de les 4 
de la tarda a les 8 del vespre. 
Aquesta activitat compta amb 
el suport de l’Ajuntament. 

Sortida per anar a veure el 
Ballet Nacional de Cuba

JORBA / LA VEU 

E l diumenge passat, dia 
14 de maig, Jorba va 
celebrar els actes fes-

tius en motiu de Sant Isidre, 
patró de Jorba. D’una banda, 
dissabte es va fer la tradicio-
nal missa en honor al Sant, i el 
diumenge va ser el torn de les 
activitats més populars. Així, 
al matí es va dur a terme la 
tradicional caminada cap a La 
bandera, que va aplegar una 
quarantena de participants. 
Aquests, en arribar a la mun-

tanya de Sant Salvador, van 
recuperar forces esmorzant 
coca i xocolata. A l’hora de di-
nar, unes 180 persones inscri-
tes prèviament, van degustar 
el tradicional arròs, preparat 
per veïns i veïnes del municipi 
conjuntament amb els regi-
dors del consistori. D’aquesta 
manera, i amb una bona so-
bretaula, van acabar aquesta 
celebració.
Des de l’Ajuntament de Jorba 
es vol agrair a tothom la seva 
participació i felicitar, per des-
comptat, a tots els Isidres en el 

Jorba celebra la Festa de 
Sant Isidre

MAIANS/ LA VEU 

DISSABTE 20
- A les 4,30h de la tarda: Futbol 
a la pista. Partits improvisats. 
Els equips es formaran al ma-
teix moment, començant pels 
més joves.
- De 5 a 7: Jocs Gegants per 
tothom a la Plaça de les Escoles
- A les 7h: Berenar
- A les 9,30h de la nit: Sopar 
de Festa Major: Amanides i fi-
deuà, postres, pa, vi i aigua
Preu: 10€ Nens fins a 5 anys: 
5€.
- A les 11,30h
Actuació del grup SQalos, mú-
sica dels anys 80 per ballar o 

escoltar. No us ho perdeu!
(Entrada gratuïta) 
DIUMENGE 21
- D’11 del matí a 2 del migdia
Fira d’emprenedors, organit-
zada per la Cooperativa Reci-
Grup de l’Escola de Maians. Hi 
trobareu paradetes de diferents 
productes artesanals: ceràmi-
ca, bolsos, samarretes, sabó 
natural, cervesa artesana, vi... i 
també els productes de la coo-
perativa ReciGrup.
- A les 12h Missa cantada per 
la Coral Flor de Boix que en 
acabar oferirà un concert.
- A les 6h de la tarda, a la Plaça 
de l’Era, Jocs gegants i xocola-
tada.

Cap de setmana de Festa 
Major a Maians

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA · Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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MONTBUI / LA VEU 

D issabte passat va te-
nir lloc a la Sala Au-
ditori de Mont-Àgo-

ra la III Jornada de Parkinson 
ARA, organitzada per Parkin-
son ARA i per l’anoienca As-
sociació Catalana Parkinson 
“Som Tots”. La jornada va 
comptar amb prop de 200 
assistents, vinguts d’arreu de 
la província de Barcelona. 
L’objectiu de l’activitat va ser 
convertir-se en punt de tro-
bada d’entitats i persones de 
les comarques de Barcelona 
relacionades amb la malaltia.
Durant l’acte, en el qual hi 
van intervenir nombrosos 
professionals i persones rela-
cionades amb la malaltia de 
Parkinson, es va posar èm-
fasi en el fet que “la malaltia 
de Parkinson és la segona 
malaltia neurodegenerativa 
més freqüent. Afecta cap a 
160.000 famílies a Espanya, 
més de 12.000 a Catalunya; 
de les quals, el 10% presen-
ta la malaltia en estat avan-
çat. Especialment en aquests 
estadis, la persona amb 
Parkinson té problemes de 
mobilitat que, de vegades, la 
porten a un aïllament social 

que afecta tant la seva qua-
litat de vida com la del seu 
entorn familiar més proper”. 
. També es van donar pautes 
i informació sobre els dife-
rents estadis de la malaltia, 
les afectacions principals i 
com poden les famílies aju-
dar les persones que patei-
xen la malaltia. 
Les activitats van començar 
amb una taula rodona d’ex-
perts, a càrrec del cap de neu-
rologia de l’Hospital Mútua 
de Terrassa, Miquel Aguilar, 
la neuropsicòloga del ma-
teix centre Marta Almeria, 
la neuropsicòloga i directo-
ra d’AVAN Anna Morera, el 
fisioterapeuta i quiropràctic  
Lluís Castelltort i la nutrici-
onista Sílvia Saumell. 
Després es va fer el taller “mo-
viment i expressió”, amb una 
“performance” butoh i pintu-
ra, a càrrec d’Antonio Costa i 
Ramon Costa. Posteriorment 
la companyia INCITE va re-
presentar l’obra de teatre “El 
don de la intuición, una his-
toria sobre Parkinson”, i tot 
seguit es va fer la cloenda.
L’alcalde montbuienc Teo Ro-
mero i la regidora de Cultura 
Montse Carricondo van ser 
presents en l’activitat.

Celebrada a Mont-Àgora 
una jornada sobre la 
malaltia de Parkinson

MONTBUI / LA VEU 

C om ja és tradicional, 
el tercer diumenge de 
maig, enguany dia 21, 

tindrà lloc el tradicional Aplec 
del Roser a La Tossa de Mont-
bui, que celebra l’inici de la 
primavera amb les roses com 
a protagonistes.
Aquest any, com a novetat, a 
la sala del castell, i durant tot 
el matí, es podrà gaudir del 
muntatge visual “Creant il·lu-
sió” de Paco Tostado, amb di-
verses imatges de La Tossa en 
3D.

Programa activitats Aplec 
del Roser 21 maig 2017
- 8.30h.  6a. Pujada a peu fins 
a La Tossa, des dels diferents 
nuclis de Montbui. Punts de 
sortida: Ateneu, La Vinícola i 
Can Vilaseca (Coll del Guix).
- 9:30h.   Arengadada popular, 
amb la col·laboració de l’AA-
VV La Margarida.
- 10:15h Ballada de sardanes. 
- 11.00h. Inauguració de l’ex-
posició “Històries i llegendes 
de Montbui” de l’artista Xènia 
Roig, amb il·lustracions digi-
tals.
- 11:30h. Sortejos.
- 11:45h Repic de campanes 

i concert amb la coral mont-
buienca Si Fa Sol.
- 12:00h Missa solemne, amb 
els cants de la coral Si Fa Sol, i 
al sortir, repartiment de roses 
i aigua de roses, amb les Al-
morratxes.
- 13:00h Cloenda amb la ba-
llada de gegants, amb els gra-
llers i timbalers de Montbui.
Durant tot el matí, a la sala del 
castell: muntatge visual “Cre-
ant il·lusió” de Paco Tostado, 
amb fotografies de la Tossa en 
3D.

Servei d’autobusos cada 30 
minuts
Per l’aplec del diumenge, s’ha 

previst que a partir de 3/4 de 
9 del matí i fins al migdia, hi 
hagi un autobús llançadora 
cada mitja hora.  El bus sortirà 
de davant de Maxi/Dia – Pg 
Espanya, al Nucli Urbà i de la 
plaça de la Sort, al Nucli Antic. 
L’accés amb cotxe particular 
estarà exclusivament permès 
pels cotxes amb viatgers que 
tinguin problemes de mobili-
tat, persones discapacitades o 
famílies amb nens molt petits. 
Aquesta festa està organitza-
da per la Fundació La Tossa, 
i compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Montbui, 
el Consorci La Tossa i la Dipu-
tació de Barcelona.

Diumenge, tradicional Aplec del Roser 
a la Tossa de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
va tenir lloc la cam-
panya d’acció cívica i 

sensibilització mediambiental 
“Let’s Clean Europe”. A Mont-
bui es van dur a terme dues 
accions destacades.
Dissabte al matí una dotzena 
de joves de l’Institut Montbui 
i alguns voluntaris van realit-
zar una batuda de neteja en 
el marge montbuienc del riu, 
entre el pont de Vista Alegre 
i el pont Gran. Durant dues 
hores els joves voluntaris van 
recollir nombroses deixalles, 
encara que enguany l’actuació 
va finalitzar amb menys tones 
recollides ja que aquest mateix 
espai s’havia netejat tot just fa 
un any. Els residus recollits es 
van dipositar en un camió de 
la Brigada Municipal i es van 
traslladar a la Deixalleria mu-
nicipal per a la seva posterior 
classificació.  

El regidor montbuienc de Ter-
ritori i Comunicació Josep 
Lluís González i el d’Optimit-
zació i Desenvolupament Jo-
sep Lechuga van formar part 
de l’equip de voluntaris i col-
laboradors.
Jornada de neteja per l’espai 
verd montbuienc, amb GE-
DEN

Montbui va participar per segon any a 
l’activitat “Let’s clean up Europe”

Cal destacar que l’endemà 
diumenge diferents membres 
de l’entitat GEDEN (Educa-
ció i Difusió Ambiental) van 
organitzar una jornada de 
neteja per l’espai verd mont-
buienc, per tal de conscienci-
ar sobre la quantitat de resi-
dus que es llencen de forma 
incontrolada a la natura. 

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

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
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L’ESPELT / LA VEU 

A quest cap de setmana 
L’Espelt ha celebrat 
les Festes del Roser 

amb un munt d’activitats que 
han omplert els carrers de 
gent a totes hores. N’hi havia 
per a totes les edats i els gus-
tos i el poble s’hi ha abocat.
La festivitat va començar el 
divendres amb la traca d’inici 
de festa a la plaça del centre a 
dos quarts de deu. A continu-
ació, hi va haver el concurs de 
postres i la sardinada popular. 
Després del sopar l’Hereu i 
la Pubilla de l’Espelt, Víctor 
López i Vinyet Aguilera van 
llegir el pregó de Festa Major i 
el dia va acabar amb l’actuació 
de “La Guingueta”.
L’endemà el dia va començarà 
amb una activitat nova per a 
nens i nenes; el “google foot-
ball”, futbol amb pilotes ge-
gants a la pista esportiva que 
va agradar moltíssim. A les 
dotze del migdia hi va haver 
l’exposició de mobles restau-
rats pels alumnes del taller de 
restauració a la sala del cen-
tre. Per dinar, i com és tradi-
cional, hi va haver l’arrossada 

popular i després l’animació 
infantil amb l’espectacle “De 
vintage”. A dos quarts de set 
de la tarda xocolatada popu-
lar i després la cercavila tradi-
cional i espectacle de foc amb 
el grup “mal llamp”. La festa 
va acabar dissabte amb l’es-
pectacle “Toca’m un cuplet” 
a càrrec de Mònica Torra a la 
sala del centre.
Després de la missa solem-
ne del diumenge hi va haver 
els ballets a càrrec dels vete-
rans de l’agrupació Folklòrica 
d’Igualada i un vermut amb 
projecció de fotos a la plaça 
del centre. A les cinc de la 
tarda, el carrer Pau Casals es 
va omplir d’inflables infantils, 
després hi va haver el ball amb 
l’orquestra “Som-hi Band” a la 
sala del centre. A dos quarts 
de deu de la nit es va posar fi-
nal a la festivitat amb una tra-
ca de focs espectacular.
L’Associació Cultural Centre 
de l’Espelt, organitzadora de 
les Festes del Roser, manifes-
tava la seva satisfacció per la 
gran participació que s’havia 
viscut i manifestava que ja te-
nia ganes de tornar a organit-
zar les de l’any que ve.

Les Festes del Roser ompliren 
els carrers de l’Espelt 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Associació de Pensio-
nistes i jubilats de Vi-
lanova del Camí han 

celebrat la 18ª setmana de la 
Gent Gran del 9 al 14 de maig.
Des de l’associació valorem 
molt positivament els actes 
celebrats, des del dilluns dia 8 
amb la Passejada pel Parc Flu-
vial del riu Anoia i esmorzar a 
Can Titó, l’actuació del Ballet 
Sweet India el dimarts, l’excur-
sió cultural a Sant Salvador del 
Vendrell, a on vàrem visitar 
el museu Pau Casals, i vàrem 

esmorzar i dinar a Casa Paco 
dels Monjos.
El dijous a la planta baixa del 
casal va actuar el grup musi-
cal Los Signos que ens varen 
oferir un concert de música 
dels anys 70 i 80.
Divendres se celebrà el bingo 
solidari, el dissabte férem l’Ho-
menatge a les persones nascu-
des l’any 1930, acte patrocinat 
per L’Obra Social La Caixa.
El diumenge pel matí celebra-
rem el 38è concurs d’arròs a la 
cassola amb una bona partici-
pació , i acabarem la  setmana 
de la gent gran amb un dinar 

XVIII Setmana de la Gent Gran de 
Vilanova del Camí

de germanor i un fi de festa 
amb ball, amb el Duo Doble 
Perfil
Des de la junta de l’Associa-
ció agraïm la participació en 
tots els actes de la regidora de 
la gent gran, Sílvia Caceres, 
i també a l’alcaldessa Noemi 
Trucharte, el regidor Francisco 
Palacios, i l’Imma Gonzalez, 
que ens varen acompanyar 
també en diferents actes.
Així mateix també volem 
agrair la participació a tots i 
totes els que ens heu acompa-
nyat en els actes d’aquesta set-
mana.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A quest divendres 19 de 
maig, de 10 a 22 h, 
Can Papasseit acollirà 

una nova edició de la Marató 
de Donació de Sang organit-
zada pel Banc de Sang i Teixits 
(BST), l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí i l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia. En 
aquesta ocasió, està dedicada a 
la difusió dels grups sanguinis i 
la importància que tenen alhora 
de fer o necessitar una transfu-
sió de sang.
Can Papasseit acollirà activitats 
durant tot el dia amb la col·la-
boració de diverses entitats i 
comerços del poble. La regi-
dora de Serveis Socials, Salut 

i Consum, Sílvia Cáceres, ha 
volgut reconèixer la implicació 
de totes elles, que “amb les seves 
activitats aporten valor afegit a 
aquesta festa solidària”. Cáceres 
ha agraït la participació de les 
persones voluntàries, el suport 
de Càritas, les dones de les tar-
des del dimecres, el Mercat Mu-
nicipal i altres persones que, a 
títol individual també prestaran 
el seu servei al Banc de Sang. 
Durant el dia hi haurà un fut-
bolí inflable per a la mainada, 
cedit per la Diputació de Barce-
lona i sessions de reiki gratuïtes 
per a tots el participants a càrrec 
de l’entitat local Anyda.
Al matí, s’oferirà un esmorzar 
popular amb productes extre-
menys El Salpicón i a la tarda 
xocolatada per a tots els do-

nants. McDonald’s col·labora-
rà novament amb la Marató 
oferint suc de taronja de les 
16:30 a les 1:30 h.
En aquesta edició, l’EAP de Vi-
lanova del Camí tornarà a par-
ticipar amb un punt d’informa-
ció a la Marató i a partir de les 
cinc de la tarda hi haurà tallers 
infantils a càrrec de Tatanka i 
una actuació de bollywood de 
Sweet India. A les 17:45 h, s’ha 
convocat una sessió oberta de 
Ioga a càrrec de Manel Perea 
amb la col·laboració de l’àrea 
d’Esports i Jocnet i a les 19 h, 
es farà una ballada de sardanes 
amb la col·laboració de l’Asso-
ciació Sardanistes. La Colla Di-
ables Els Cabrons de Vilanova 
del Camí tancaran la festa amb 
un espectacle de foc.

Avui, nova edició de la Marató de 
Donació de Sang

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

Advocats

Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades
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PIERA / LA VEU 

P iera va ser el municipi 
escollit per a celebrar, 
el passat dissabte, l’acte 

de proclamació de la Pubilla i 
l’Hereu de la Catalunya Cen-
tral 2017. La jornada va co-
mençar al matí a l’escola Les 
Flandes on es van fer diverses 
proves als candidats abans que 
el jurat decidís el nom dels 
guanyadors.
En Martí Castanyer Soler, de 
Navàs (Bages), va ser procla-
mat el nou Hereu de la Cata-
lunya Central 2017 en substi-
tució del Marc Piqué Bosch. 
La Laia Comerma Calatayud, 
de Seva (Osona), és la nova 
Pubilla enlloc de la pierenca 
Raquel Calsina Galán. Van 
haver-hi també més nomena-
ments: l’Oriol Riba Castany, de 

Gironella (Berguedà) i l’Èric 
Parcerisa Diaz, de La Valldan 
(Berguedà), van ser proclamats 
1r i 2n fadrí respectivament; 
l’Aina Pi Sitjes, de La Valldan, 
i la Mireia Roca Armengol, de 
Gironella, seran la 1a i 2a dama 
durant aquest 2017.
La vila va rebre més de 300 per-
sones, entre les quals hi havia 
hereus i pubilles vinguts d’ar-
reu del país i Andorra. Durant 
la jornada es va organitzar una 
cercavila que va comptar amb 
la col·laboració dels Sbombat’s. 
La plaça de l’Església va acollir 
l’acte central, que va comptar 
amb la presència, entre d’altres, 
de la diputada al Parlament 
de Catalunya, Alba Vergés, 
el president del foment de les 
tradicions catalanes, Gil Vi-
larrasa, l’alcalde Piera, Jordi 
Madrid, el regidor de cultura, 

L’Hereu i Pubilla de la Catalunya 
Central 2017 proclamats a Piera

Josep Maria Rosell, i altres 
representants municipals. 
També va haver-hi actuacions 
musicals a càrrec del Cor Gi-
ovinetto. En els parlaments, 
es va destacar els valors que 
emanen del pubillatge i del 
compromís dels joves partici-
pants en la cultura, la llengua 
i el país. Va ser un esdeveni-
ment molt emotiu, sobretot 
per part dels catcentralencs 
sortints, dos dels quals eren 
veïns de Piera, la Raquel Cal-
sina i el Martí Coral. 
Posteriorment es va celebrar 
un sopar de gala a la nau de 
Cal Sanahuja. Aquest acte 
va posar el punt i final a una 
jornada que no hagués estat 
possible sense el treball des-
interessat de molta gent i la 
col·laboració dels Amics del 
Pubillatge de Piera.

TEATRE / LA VEU 

Un total de 327 corredors i 
caminants van protagonitzar 
la VI Cursa dels Covards, que 
es disputa anualment, amb 
sortida i arribada a la Pineda 
de Can Ferrer del Coll del Be-
dorc. Tal com estava previst 
hi va haver dues modalitats: 
una cursa de 17,6 quilòme-
tres de distància i un desni-
vell de 700 metres, i la cami-
nada de 10,6 quilòmetres i un 
desnivell de 400 metres. Es 
tracta d’una prova que aple-
ga un gran nombre de parti-
cipants, sobretot per l’entorn 
natural en el qual es desenvo-
lupa, atès que compta amb un 
recorregut que inclou mun-
tanya, salts d’aigua i un pai-
satge idíl·lic combinat amb la 
duresa i un nivell d’exigència 
física considerable.

En l’àmbit estrictament es-
portiu, Jesús Álvarez va gua-
nyar en categoria masculina 
i amb un temps d’1.26.00 i 
Montse Valls va ser la prime-
ra en categoria femenina amb 
2.01.56. També es van reco-
nèixer els primers classificats 
en les categories de veterans i 
corredors locals.

L’èxit de la cursa es deu, en-
tre d’altres coses, a la bona 
organització que hi treballa 
des de fa mesos i que compta 
amb col·laboradors particu-
lars i entitats que fan possible 
implicar tanta gent en una 
jornada que, un any més, ha 
omplert de satisfacció a tots 
els seus participants.

Nou èxit de la Cursa dels Covards

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Vallbona Comerç, amb el su-
port de l’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia i de la Diputació 
de Barcelona, ha organitzat la 
campanya “Pel Roser, la teva 
compra té premi!”. Fins el 2 
de juny, els clients que fa-
cin compres a  Supermercat 
Neus, Carnisseria Corral, Cal 
Sec, Ferreteria Jumilla, Cal 
Tiquet, Cal Saumell, Farmà-
cia, Bar Piscina, Bar la Bra-
sa, Estètica Vallbona i Anoia 
Serveis rebran un Val de la 
sort. Els participants, majors 
d’edat, hauran d’omplir les se-
ves dades a la butlleta i dipo-
sitar-la dins de les urnes ha-
bilitades a cada establiment. 

Entre els premis hi haurà 
esmorzars, vermuts, coques, 
material escolar, material de 
bricolatge, begudes i fuets.

El sorteig es farà dissabte 3 de 
juny a les 18 h a la plaça de 
l’Església, dins dels actes de 
les festes del Roser. Cada es-
tabliment participant traurà 
tantes butlletes com premis a 
donar tingui ofertats. Del 3 a 
l’11 de juny el quadre del sor-
teig, amb els establiments, els 
premis i els guanyadors, que-
darà exposat al vestíbul de 
l’Ajuntament. Del 4 a l’11 de 
juny els guanyadors podran 
passar pels establiments cor-
responents per tal de recollir 
el seu premi.

Vallbona Comerç 
premiarà les compres als 
seus establiments durant 
les festes del Roser

MASQUEFA / LA VEU 

Divendres de la setma-
na passada Masquefa 
va rebre la visita del 

conseller d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Baiget, 
que ha tingut l’oportunitat de 
conèixer de primera mà els 
projectes de futur i les neces-
sitats d’algunes empreses im-
portants del municipi.
La trobada ha començat a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, 
on l’alcalde Xavier Boquete i 
altres membres de l’equip de 
govern han rebut oficialment 
el conseller i li han expressat 
la seva preocupació per les 
necessitats d’infraestructu-
res estratègiques que patei-
xen Masquefa i la comarca 
de l’Anoia. En aquest sentit, 
l’alcalde ha posat en valor du-
rant la trobada “l’aposta que 
han fet moltes empreses per 
invertir i instal·lar-se a Mas-
quefa un període de crisi deli-
cat” i ha destacat la necessitat 
de “resoldre les mancances 
en infraestructures que estan 
afectant la competitivitat del 
territori”, citant de forma ex-
plícita el desdoblament de la 
B-224 i l’enllaç de la B-40 amb 

l’A2, projectes que ha definit 
com a “imprescindibles” per 
garantir “la cohesió territori-
al i la creació de llocs de feina 
tant al municipi com a la co-
marca de l’Anoia”.
De la seva banda, Baiget tam-
bé ha expressat la voluntat del 
govern català de dotar de més 
i millors infraestructures el 
territori masquefí, sobretot 
en termes de mobilitat, i ha 
afirmat que el Departament 
de Territori “ja està treballant 
en la redacció del projecte de 
la B-224 i és conscient que 
l’enllaç de la B-40 amb l’A2 és 
una infraestructura priorità-
ria”, afegint també el seu desig 
que aquesta necessitat es vegi 
reflectida en els recursos que 
l’Estat destina en els Pressu-
postos Generals per invertir 
a Catalunya. Baiget ha desta-
cat, així mateix, “l’esforç que 
realitza l’Ajuntament de Mas-
quefa pel desenvolupament 
econòmic del territori”, que 
ha definit com “un exemple 
per al país”. La recepció a 
la Sala de Plens ha conclòs 
amb la signatura del con-
seller al llibre d’honor de 
l’Ajuntament i el lliurament 
a Baiget d’una placa en re-
cord de la seva visita.

Masquefa va rebre la 
visita del conseller 
d’Empresa Jordi Baiget



El jutge condemna a presó Glòria Viadiu per l’accident que va 
ocasionar la mort del jove touenc de 18 anys Daniel Serrés

L’accident es va produir en aquesta recta, poc abans d’entrar a St. Martí de Tous.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dijous 12 de desem-
bre del 2013 a les 8 del 
matí es va produir un 

accident mortal a la carretera 
de Tous quan l’Audi A4 Avant 
conduït per Glòria Viadiu va 
intentar un avançament en 
línia continua i va col·lidir 
amb la motocicleta Honda 
Hyosung conduïda pel jove 
de 18 anys Daniel Serrés, que 
es dirigia a estudiar a l’IES 
Milà i Fontanals. A resultes de 
l’impacte el jove va morir ins-
tantàniament. L’accident es va 
produir molt a prop de la cru-
ïlla de l’enllaç amb Tous des de 
la carretera d’Igualada a Santa 
Coloma de Queralt, en una 
recta prou llarga però amb lí-
nia contínua. Hi havia molta 
boira. El jove havia fet 18 anys 
d’edat a finals de juliol, i era 
molt conegut al seu poble.
Segons l’atestat dels Mossos 
d’Esquadra núm. 929028/2013 
i les declaracions dels testimo-
nis durant el judici -celebrat a 
Barcelona el mes d’octubre del 
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2016- la conductora de l’Audi 
va voler avançar un vehicle 
que anava més lent, segura-
ment per la boira que hi havia 
aquell dia. La conductora va 
donar negatiu tant en alcohol 
com en drogues. 
La mort del jove i les circums-
tàncies de l’accident va provo-
car molta tristor a Sant Martí 
de Tous ja que el jove Daniel 
era molt apreciat i també per-
què els pares de la conductora 
també són veïns de Tous. Els 
pares de l’infortunat jove en-
comanaren a l’advocat iguala-
dí Eduard Salat la presentació 
d’una demanda penal en con-
tra de la conductora per la im-
prudència comesa. 

La condemnada va ingressar 
a la presó fa dues setmanes
En la sentència dictada en pri-
mera instància pel Jutjat del 
Penal número 6 en la causa 
abreviada 489/15 es condem-
nava inicialment a Glòria Vi-
adiu a dos anys i sis mesos de 
presó i a la retirada del car-
net de conduir durant quatre 

anys. La acusada va recórrer 
davant l’Audiència Provinci-
al que el passat 20 de febrer 
confirmava la sentència, a la 

qual ha tingut accés La Veu 
de l’Anoia. En tractar-se d’una 
pena de més de dos anys de 
presó, la condemnada havia 

d’ingressar en un centre peni-
tenciari -en aquest cas la presó 
de dones de Wad Ras- fet que 
es va produir fa quinze dies.  

MASQUEFA / LA VEU 

Més de 90 veïns van 
participar a la tro-
bada socialista que 

va tenir lloc el passat dissab-
te, 13 de maig al barri de Can 
Parellada.
La jornada a Can Parellada 
va constar de dues parts: l’as-
semblea de veïns i el ja tradi-
cional dinar de germanor.
A l’Assemblea, oberta a tots 
els veïns de Can Parellada 
que tractar temes específics 
del barri va participar un 
important nombre de perso-
nes que van parlar sobre tots 
aquells temes que els afecten 
i que necessiten millores. 
Entre d’altres: la seguretat, la 
prevenció d’incendis, la ne-
teja viària i de parcel·les o la 
mobilitat.
També va assistir i participar 
de l’assemblea del Diputat 
socialista a la Diputació de 
Barcelona Lluis Tomàs, co-
neixedor de la realitat de Can 
Parellada.

En finalitzar l’assemblea va 
tenir lloc la “Fideuada Socia-
lista”, la trobada de germanor 
del socialisme masquefí que 
se celebra anualment a Can 
Parellada. Veïns, militants i 
simpatitzants van passar una 
molt bona estona de conversa 
a l’entorn del seu barri i Mas-
quefa. Al finalitzar el dinar, en 
Daniel Gutiérrez, líder dels 

La trobada dels Socialistes de 
Masquefa a Can Parellada reuneix a 
veïns del poble i dels barris

socialistes masquefins va fer 
un comentari posant en valor 
el treball de l’agrupació i dels 
regidors a l’Ajuntament. Tam-
bé va explicar tot allò parlat 
a l’assemblea i finalment va 
fer una crida a la mobilització 
per posar de manifest que a 
Masquefa hi ha una alterna-
tiva d’esquerres amb projecte 
de futur per a tot el municipi.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana, el regidor 
d’ERC Vilanova del Camí 
Sergio Pérez ha presentat la 
seva renúncia com a càrrec 
electe al consistori vilanoví, 
donant pas al número 3 de la 
llista municipal d’ERC Som 
Vilanova Marcel·lí Nieto.
Pérez explica que “per qües-
tions laborals i de formació, 
no puc dedicar-me de forma 
efectiva i tant com jo voldria 
a la tasca de regidor, gestio-

nant el dia a dia d’un muni-
cipi amb gairebé 13.000 habi-
tants”. 
En aquest sentit, Meritxell 
Humbert, que seguirà al 
capdavant de la formació vi-
lanovina, passarà a formar 
tàndem amb Marcel·lí Nie-
to, que continuarà la tasca 
iniciada per Pérez, i conjun-
tament amb Humbert se-
guiran amb la tasca fiscalit-
zadora de l’acció del govern 
vilanoví, treballant alhora 
per tots els seus veïns.    

Relleu al grup municipal 
d’ERC a Vilanova del Camí
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CAPELLADES / LA VEU 

D issabte es va cele-
brar a Capellades la 
primera edició de la 

Festa del Joc i l’Esport, amb 
bona acollida per part de la 
vila.
Aquesta ha estat una proposta 
que ha unit l’esforç de les enti-
tats esportives de Capellades, 
les ampes de les escoles i les re-
gidories d’Educació i Esports 
de l’Ajuntament de Capella-
des. Capellades Comerç tam-
bé es va afegir a aquesta festa 
i va col·laborar amb l’esmor-
zar saludable i donant el seu 
suport a la jornada. Tal i com 
destaca el regidor d’Esports i 
Alcalde de Capellades, Aleix 
Auber, “la nostra voluntat 
era d’una banda potenciar les 
pràctiques esportives fora dels 
seus espais habituals per por-
tar-les als carrers i places de la 
vila. D’altra banda, volíem que 
totes les entitats esportives hi 
participessin i potenciar la re-
lació entre practicants de l’es-
port, amics i famílies de totes 
les edats. Crec que aquestes 
premisses s’han aconseguit. Ja 
estem pensant com millorar 
una nova edició a partir de 
les diverses propostes que ens 
han fet arribar i mirar d’in-

corporar-les per consolidar 
aquesta festa que ens agrada-
ria repetir cada any”.
La Festa del Joc i l’Esport va 
començar a la plaça Catalunya 
amb un esmorzar saludable. 
Seguidament els voluntaris de 
l’assignatura de Servei Comu-
nitari de l’Institut Molí de la 
Vila i de les entitats esportives 
i les ampes es van repartir per 
les diferents places.
A la plaça Catalunya es va 
concentrar un inflable per ju-
gar a futbol, una pista per fer 
mini-hoquei i un darrer lloc 
per l’Spiribol, on es jugava 
amb una pala i una pilota que 
es cargolava en un pal.
La plaça de La Lliga va con-

Bona participació a la primera edició de 
la Festa del Joc i l’Esport de Capellades

centrar els amants del bàsquet 
i la plaça Verdaguer els més 
petits, que van gaudir tant 
amb els jocs tradicionals com 
amb l’espai de psicomotricitat. 
A la plaça Àngel Guimerà es 
va instal·lar taules per jugar a 
tennis taula i a la cantonada 
del carrer Abat Muntadas tau-
les per passar una estona amb 
els escacs i fer tocs amb pilota 
al Foot-tennis.
Al llarg del matí a La Bassa es 
va poder participar de l’Ori-
enta’t per KP, de jocs tradici-
onals i petanca i de la cursa de 
relleus a dins la Bassa, que va 
servir per posar el punt i final 
a una festa que ha deixat molt 
bon gust de boca.

CAPELLADES / LA VEU 

D imecres passat es va 
fer la primera ses-
sió del Laboratori de 

Lectura, “L’Armari de l’Olívia” 
a la Biblioteca El Safareig de 
Capellades.
Hi han participat 8 famílies 
que després d’una estona de 
lectura compartida han pogut 
desenvolupar la seva creativi-
tat, elaborant vestits per a la 
porqueta Olívia.
Aquests laboratoris comencen 
amb la presentació dels parti-
cipants que a la sala d’actes de 
la biblioteca gaudeixen d’una 
estona de lectura compartida. 
La conductora de l’activitat pri-
mer explica ella el conte esco-
llit i després es deixa una esto-
na per fer la lectura de manera 
més pausada. A partir d’aquí es 
dedica una estona a resoldre la 
proposta. En aquest cas, acon-
seguir crear vestits per a l’Olí-

via.
La segona sessió es prevista 
per dimarts d’aquesta setmana, 
amb 10 famílies inscrites.

El segon Laboratori de Lectura té molt 
bona acollida

També aquesta setmana es farà 
Ioga per a nens i nenes, el di-
vendres 19 a un quarts de sis de 
la tarda, amb Marta Bescós.

CAPELLADES / LA VEU 

J a s’ha obert el termini 
per participar a la IV 
edició del Concurs de 

Fotografia que s’organitza des 
del CAP Capellades en col·la-
boració amb l’Ajuntament.
La temàtica de les fotogra-
fies està relacionada amb la 
campanya “Setmana sense 
fum 2017. Menys fumar i més 
caminar”, que s’organitza en 
dues categories: jove i famí-
lies.
En ambdós casos s’hi pot 
participar amb una única 
fotografia que s’ha d’enviar a 
l’adreça participa@capella-
des.cat, fent constar el DNI, 

correu electrònic, telèfon de 
contacte, edat i categoria on 
s’ha inscrit. La imatge es pot 
fer arribar fins al dia 1 de juny 
i l’endemà es reunirà el jurat. 
El resultat es publicarà a la 
pàgina web capellades.cat
La categoria jove és per a 
persones d’entre 12 i 25 anys 
i com a premi es donarà dos 
vals de 100 euros per material 
informàtic.
La categoria famílies ha de 
tenir fills de fins a 11 anys. 
En el primer premi es do-
narà un abonament fami-
liar d’estiu a la piscina mu-
nicipal i un segon amb una 
inscripció gratuïta al Casal 
d’estiu de Capellades.

Concurs de fotografia 
“Sense fum”

CAPELLADES / LA VEU 

C apellades comptarà 
amb un nou produc-
te turístic a partir 

d’aquest maig. El Museu Molí 
Paperer, amb el suport de 
l’Ajuntament de Capellades, 
la Diputació de Barcelona, 
Anoia Turisme ha dissenyat 5 
nous itineraris de senderisme 
per descobrir el paisatge pa-
perer de l’Anoia.
Amb aquest nou projecte, 
sumat a l’oferta dels dos re-
cursos de primer nivell com 
són el Museu Molí Paperer i 
el Parc Prehistòric de l’Abric 
Romaní, així com a l’arròs 
paperer com a complement 
gastronòmic, Capellades es 
consolida com a un dels prin-
cipals centres d’interès turís-
tic de la Catalunya Central.
A banda de néixer com a ele-
ment turístic, el projecte vol 
reivindicar tot el patrimoni 
paperer que hi ha a la zona 
per tal de posar-lo en valor a 
fi d’assegurar-ne la preserva-
ció de cara a les futures gene-
racions.
El paper ha estat fins als nos-
tres dies un dels principals 
motors de l’economia capella-
dina. Famílies senceres treba-
llaren en molins paperers, ja 
fos esquinçant draps, formant 
el full, preparant la cola, este-
nent els fulls o bé empaque-

Capellades tindrà un 
nou producte turístic: 
“Els Camins del Paper”

tant les raimes. Són moltes les 
generacions que dia a dia han 
fet un bon paper.
Aquest nou producte proposa 
recórrer els indrets paperers. 
Un paisatge industrial format 
pel riu Anoia, les rieres, els 
recs, les rescloses i els molins 
paperers del municipis de 
Capellades, Vallbona d’Anoia, 
Piera, La Torre de Claramunt, 
La Pobla de Claramunt, Car-
me i Vilanova del Camí. 
Es tracta de cinc itineraris:
1.- Capellades
2.- Capellades - La Rata - La 
Pobla de Claramunt.
3.- La Rata - La Pobla de 
Claramunt - Vilanova del 
Camí
4.- Capellades - Ca la Fou - el 
Bedorc.
5.- Capellades - La Torre de 
Claramunt - la riera de Car-
me.
Diumenge tindrà lloc la pre-
sentació del projecte al Museu 
Molí Paperer de Capellades i 
està oberta a tothom. Serà en 
format de matinal. A banda 
d’explicar el projecte, es farà 
un recorregut comentat per 
dos dels cinc itineraris, un a 
peu i l’altre en bicicleta.
Els recorreguts són circulars, 
de manera que els partici-
pants es tornaran a trobar al 
Parc de la Bassa, on la jor-
nada finalitzarà amb un tast 
d’arròs paperer.
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CARME / LA VEU 

A quest diumenge 14 
de maig Carme cele-
brà la vintena  edició 

de Fira Verd al carrer Sant 
Jordi, i  els carrers del nucli 
antic del poble s’ompliren de 
gent per recórrer els diferents 
espais temàtics: Artesania, 
Antics oficis, Alimentació, 
Gent de Carme. 
Aquest any el clima ha volgut 
ser solidari amb Fira Verd ja 
que hem pogut gaudir de un 
dia esplèndid fent que el 20è 
aniversari hagi sigut un èxit 
tant de clima com de partici-
pació concurrència de públic.  
Cap al migdia varen caure 
quatre gotes mal comptades  
que no van interrompre pas 
la continuïtat de la Fira.
Enguany en motiu del 20è 
aniversari s’ha volgut  poten-
ciat  la  opció de representació 
de més  productes ecològics, i 
de tallers que tots tinguessin 
un nexe comú amb la natura 
per mantenir l’essència i la 
raó de ser de Fira Verd i per 
descomptat tot el ventall de 
paradistes de flors, planters i 
plantes medicinals. 
Com ja fa molts anys Prode-
ma, Associació de Defensa 
del Medi Ambient, feia cap-
tura d’invertebrats dins de 
riera per fer les analítiques 
de l’aigua i comprovar com 
des de fa nou anys la quali-
tat d’aquesta ha arribat a ser 
òptima; membres de la Soci-
etat Catalana d’Anellament 
Científic mostrava com es 
cataloguen i s’anellen ocells; 
taller de caixes niu, taller de 
destil·lació per essències i ai-
gües florals, taller per fer pas-
ta dents totalment natural en 
sense additius ni conservants 
químics.
Enguany, part del carrer Sant 
Martí, i tot el “pati de missa” 
estaven engalanats amb parai-
gües de flors de tots colors. A 
la riera, els marges tornaren a 
aparèixer paraigües mono co-
lors que semblava uns camps 
plens de flors i entre elles apa-

reixia de tant en tant una  ro-
sella. Pels marges de la riera 
també voltaven unes quantes 
marietes, aranyes i alguna 
salamandra, tot segons dis-
seny de la Pilar Gil i tots els 
paraigües pintats gràcies a la 
inestimable  col·laboració de 
veïnes del municipi i de les 
senyores del taller de pintura. 
Els professors i alumnes de 
l’escola bressol també van 
col·laborar en la decoració 
de Fira Verd pintant  parai-
güines que els van servir per 
engalanar el pati de l’escola.
A les 12 del migdia i amb la 

Carme va viure intensament la 20a 
edició de Fira Verd

presència de la delegada del 
Govern, Sra. Laura Vilagrà 
i del senador adscrit a la co-
marca de l’Anoia el Sr, Xavier 
Castellana juntament amb els 
dos alcaldes que ha presidit 
més Fires, el Sr. Joan Hernan I 
el Sr. Jordi Sellarés es va tallar 
la cinta, com a acte simbòlic 
d’inauguració de Fira Verd. 
Es feu un recorregut per tot 
l’espai, visitant i fent tertúlia 
amb els diferents paradistes.
Des de l’Ajuntament de Car-
me es valora molt positiva-
ment la concurrència i parti-
cipació de la gent amb la Fira.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

S ota el títol ”Tocar l’evo-
lució, la forma fa la 
funció”, el Centre de 

Restauració i Interpretació 
Paleontològica presenta un 
taller orientat a fer encara 
més universal el coneixement 
de la paleontologia, intentant 
assegurar i garantir la trans-
missió d’aquest coneixement 
a persones amb dificultats de 
percepció visual.
En una primera part del ta-
ller, els participants han po-
gut conèixer la matèria fòssil, 
els diferents tipus de fòssils i 
el procés de fossilització, per 
acabar experimentaran la in-
formació associada als fòssils.
En la segona part,  el taller 
s’ha centrat en  l’evolució i 
classificació mitjançant la 
descoberta de l’arbre evolu-
tiu dels proboscidis (grup 
dels elefants, mamuts, masto-
donts i sirenis).  S’ha escollit 
aquest grup animal perquè 
s’hi troben diferents patrons 

o dissenys dentals que per-
meten fer un seguiment tàctil 
i descriptiu de la seva evolu-
ció com a grup taxonòmic.  
L’anàlisi de la relació entre la 
forma dentària i la seva fun-
ció en el temps ens perme-
ten relacionar les diferents 
formes disseny dentari amb 
hàbits alimentaris i tipus de 
dieta i, indirectament, amb el 
seu possible entorn natural.
Aquest taller s’ha dissenyat 
amb el suport de tècnics de 
l’Oficina de Patrimoni Cul-
tural de la Diputació de Bar-
celona i el material gràfic ha 
estat produït pel Servei Bibli-
ogràfic ONCE Catalunya.

Taller accessible al CRIP 
per a persones amb 
discapacitats visuals

El CRIP fa un pas més 
en la seva missió de 

divulgació  i presenta 
un taller sobre temàtica 
paleontològica destinat 
a visitants amb dificul-
tats visuals i ceguesa.

ASSESSORIA LABORAL -  FISCAL  -  COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

Tel  93 803 3612  -  Fax  93 804 1222
www. bernadas.net

bernadas@bernadas.net

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

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454
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CALAF / LA VEU 

L ’Ajuntament de Calaf ha 
aprovat, durant la sessió 
ordinària del ple muni-

cipal celebrat aquest dilluns al 
vespre, nomenar Laureà Figue-
rola Fill Il·lustre de la vila. Els 
tres grups municipals - Junts 
per Calaf – Acord Municipal, 
Grup d’Independents per Ca-
laf – Veïns amb Veu i Conver-
gència i Unió - van aprovar la 
proposta per unanimitat.
Aquesta és la primera vegada 
que es nomena oficialment un 
fill il·lustre a Calaf. Això ha es-
tat possible després que el pas-
sat setembre el ple de l’Ajun-
tament aprovés el Reglament 
d’Honors i Distincions que 
marca la tramitació necessària 
per tal de fer possible aquesta 
distinció.
Segons l’acord aprovat, el pro-
per pas serà comunicar a la 
família de Laureà Figuerola el 
nomenament de fill il·lustre i 
fer la inscripció al llibre de re-
gistre.
 
Any Figuerola
La distinció es fa realitat durant 
la celebració de l’Any Figuerola 
que va començar a Calaf el dia 
4 de juliol del 2016 i s’acaba-

rà, un any després, el mateix 
4 de juliol d’enguany. Durant 
aquests 12 mesos s’estan fent 
diferents activitats per recor-
dar i donar a conèixer aquest 
reconegut economista i polític. 
L’any 1868, sent ministre d’Hi-
senda, va instaurar la pesseta 
com la moneda oficial de l’es-
tat espanyol en un moment on 
al país circulaven 97 monedes 
diferents.
Fins al dia de la cloenda, el 4 
de juliol, es pot visitar l’expo-
sició commemorativa ubicada 
a la capella del Centre Cívic. 
Recentment inaugurada, la 
mostra fa un recorregut pels 
orígens calafins, així com per 
la trajectòria acadèmica, insti-
tucional i política de qui va ser 
ministre i president del Senat. 
A més, s’hi pot visitar una àm-
plia mostra de pessetes, bitllets 
i monedes. L’exposició es com-
plementa amb mobiliari de 
l’època de la pròpia família Fi-
guerola i de l’establiment Agri-
plant Huguet.
Està oberta les tardes de di-
lluns a divendres, de 17.00 a 
20.00 hores. També es poden 
concertar visites guiades al 
Punt d’informació turística, al 
telèfon 93 868 08 33 o al cor-
reu calaf.turisme@calaf.cat.
 

L’Ajuntament nomena 
Laureà Figuerola Fill 
Il·lustre de Calaf

CALAF / LA VEU 

E ntre el dilluns 22 i el di-
vendres 26 de maig 43 
alumnes de 3r d’ESO 

de l’INS Alexandre de Riquer, 
situat a Calaf, faran un treball 
de síntesi completament di-
ferent al dels anteriors anys. 
Per primer cop, l’eix central 
d’aquest treball serà de temà-
tica artística i la creació tindrà 
un paper rellevant a través de 
la dansa. Després de llegir i 
inspirar-se en la novel·la La 
porta dels tres panys, de Sò-
nia Fernàndez-Vidal, crearan 
l’espectacle de dansa Univers 
per estrenar dirigit pels coreò-
grafs i ballarins Laura Bataller 
i Guillem Cirera, integrants de 
la companyia SomDos, amb 
una llarga trajectòria dins el 
món de la dansa i la docència. 
El projecte cercarà la discipli-
na, l’elegància i el  saber estar 
escènic amb la qual la dansa 
es veu representada per mit-
jà dels cossos, l’expressió i el 
moviment dels estudiants. A 

la vegada, es relacionarà la 
dansa amb les disciplines que 
treballen en el seu dia a dia: la 
literatura, les matemàtiques i 
la física.
És així com Univers per estre-
nar vol permetre als alumnes 
de l’Institut de Calaf expressar 
emocions a través del cos i fo-
mentar l’aprenentatge col·la-

La dansa, l’eix central del treball 
de síntesi dels alumnes de L’INS 
Alexandre de Riquer

boratiu amb l’objectiu de crear 
un espectacle en 5 dies.
De fet, l’estrena es produirà el 
darrer dia d’assaig, el proper 
divendres 26 de maig, a les 
21.00 h al Casal de Calaf. Pro-
fessors, alumnes, familiars i 
amics s’aplegaran per a gaudir 
d’un espectacle de dansa i mo-
viment per a tots els públics. 

PUJALT / LA VEU 

L ’Observatori de Pujalt 
és des de fa 3 cursos 
“Entorn d’Aprenentat-

ge del Departament d’Ense-
nyament” de la Generalitat de 
Catalunya. És, doncs, Servei 
Educatiu. Pertany a un con-
junt de 20 centres repartits per 
tot Catalunya, en llocs singu-
lars, a on els alumnes poden 
aprendre de forma vivencial. 
Al llarg d’aquest curs 2016-17 
un total de 93 centres, amb 
4.700 alumnes i més de 200 
professors, han visitat i visi-
ten l’Observatori de Pujalt tot 
portant a terme treballs rela-
cionats amb la meteorologia, 
l’astronomia i les energies re-
novables i ho fan amb sortides 
d’un dia o estades de 2 i 3 dies. 
Un treball que es porta a ter-
me abans, durant i després del 

pas per l’Observatori. En total 
seran 104 dies d’ocupació sols 
per escoles. 
Aquest dilluns, 15 de maig, 
van començar les inscripcions 
per les activitats pel curs 2017-
18 i s’allargaran en una pri-
mera fase dins el 31 de maig. 
Aquesta primera fase és molt 
important ja que serveix per 
repartir bé les escoles al llarg 
del calendari del curs i per tal 
que el pas per l’Observatori de 
Pujalt pugui caure en el mo-
ment adient dins del treball 
portat a terme per l’alumnat. 
A partir de l’1 de juny les ins-
cripcions quedaran a l’espera 
de les dates disponibles que 
quedin dins del calendari.  
Per tal de portar a terme la 
inscripció cal entrar a l’aplica-
tiu d’Ensenyament que es pot 
trobar a:  http://xtec.gencat.
cat/ca/serveis/cda/inscripcio

Comencen les inscripcions 
a l’Entorn d’Aprenentatge 
de Pujalt pel curs 2017-18

LA LLACUNA / LA VEU 

E l Servei de Fauna i Flo-
ra, del Departament 
de Territori i Soste-

nibilitat, ha descobert una 
nova espècie d’insecte, el lla-
gost-pedra d’Ancosa (Priono-
tropis ancosae), un ortòpter 
localitzat únicament a la Plana 
d’Ancosa, un altiplà rocallós 
calcari situat a l’extrem meri-
dional de l’Anoia, a frec de l’Alt 
Camp i l’Alt Penedès. La des-
coberta s’ha fet en el marc dels 
treballs de seguiment i censos 
de les espècies d’invertebrats 
amenaçats, i arran d’un avís 
dels naturalistes Xavier Bayer 
i Francesc Guasch.
Els científics van notificar l’any 
2014 la presència en aquest 
punt del que, en principi, es 
creia que era el llagost-pedra 
de timoneda (Prionotropis fle-
xuosa), del qual només se’n té 
constància a la timoneda d’Al-
fés (Segrià). Posteriors inspec-
cions de tècnics del Servei de 
Fauna i Flora, i de membres 
del Cos d’Agents Rurals, a la 
zona, amb exàmens als exem-

plars que van trobar els anys 
successius, van determinar 
que es tractava d’una espècie 
diferent a la que vivia a la ti-
moneda.
 
Alt grau d’amenaça 
La nova espècie descoberta 
passa a ser un dels insectes 
més amenaçats de Catalu-
nya, conjuntament amb el 
llagost-pedra de timoneda. 
Té una àrea de distribució 
molt restringida, és de gran 
raresa i la densitat d’exem-
plars de les seves poblacions 
és molt escassa en aquest 
ecosistema estèpic, de l’ordre 
dels vuit exemplars per cada 
mil metres quadrats.

La Plana d’Ancosa és un espai 
protegit segons el Pla d’espais 
d’interès natural (PEIN), apro-
vat l’any 1992 i la Llei 12/1985 
d’Espais Naturals (Decret 
328/1992 de 14 de desembre). 
L’aïllament d’aquest altiplà ha 
propiciat que, durant milions 
d’anys, s’hagi anat diferenci-
ant l’espècie de llagost-pedra 
d’Ancosa de la resta d’espècies 
d’aquest grup. 
 
Només vuit espècies al món 
En tot el món existeixen no-
més vuit espècies d’aquest 
gènere d’ortòpters, que es dis-
tribueixen per les zones estè-
piques d’Europa i Àsia. Les 
seves principals amenaces són 
la destrucció dels hàbitats, poc 
valorats en general, la sobre-
pastura i les activitats agríco-
les intensives. 
El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha creat un 
protocol de censos i ha dis-
senyat la metodologia adient 
per elaborar el pla de conser-
vació d’aquesta espècie tan 
interessant des del punt de 
vista de la biodiversitat.

Descoberta una nova espècie d’insecte 
a l’Anoia, el llagost-pedra d’Ancosa
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Horaris de competició

Joves promeses del tennis es donen cita a Santa Margarida de 
Montbui, en el Torneig Arcadi Manchón
REDACCIÓ / LA VEU 

D el 19 al 28 de maig, el 
Club Tennis Mont-
bui acollirà una nova 

edició del Torneig Arcadi 
Manchón, una competició 
ITF, puntuable per a la clas-
sificació general de l’ATP, que 
acull 96 tennistes arribats de 
tot el món.
Aquest any, el Torneig arriba a 
la seva sisena edició amb la sa-
tisfacció de consolidació des-
prés de cinc anys i amb nous 
projectes que ajudaran a créi-
xer en els objectius marcats, 
entre ells, el d’acostar el tennis 
a la comarca de l’Anoia i trans-
metre valors com l’esforç, la 
constància, l’esportivitat, entre 
altres.
En aquest sentit, l’equip de Top 
Tennis ha fet una clara aposta 
per les pistes de tennis muni-
cipals de Montbui, les quals, 
a partir d’ara gestionarà i farà 
una inversió  per millorar les 
instal·lacions. 
A més, en la vessant més com-
petitiva s’està estudiant i co-
mençant a treballar  per, en un 
futur no gaire llunyà, realitzar 
un torneig de classificació 
Challenger, en el que hi parti-
ciparien jugadors de rànquing 
inferior al lloc 70 i repartiria 
al voltant de 50 mil dòlars en 
premis. 
Tots els membres del Club 
Tennis Montbui, amb l’ equip 

de TOP TENIS al capdavant i 
amb la col·laboració de la Fe-
deració Catalana de Tennis i 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui , organitzen 
aquest torneig amb il·lusió 
i esforç perquè tothom, ju-
gadors i visitants, gaudeixen 
al màxim de la competició i 
enfrontaments dels futurs ju-
gadors de tennis de primer 
nivell. La competició pròpia-
ment començarà dissabte 20 
de maig. El torneig és obert a 
tothom i l’entrada és gratuïta.

Del 20 al 22 de maig d’11h a 15h – Inici 
Del 23 al 26 de maig d’11h a 20h -  Quadre final 
26 de maig de 18,30 a 20,30 – Final de dobles
27 de maig de 10,30 a 15 h  - Semifinals
28 de maig de 9h a 11 h  -Minitennis
28 de maig a les 11,30 h – Final 



Nova etapa a les pistes de tennis municipals 
de Montbui amb la gestió de Top Tennis

El projecte busca fer 
un pas endavant 

professionalitzant la 
gestió i millorant 
les instal·lacions

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa Top Tennis, 
amb l’extenista anoienc 
Arcadi Manchón al 

capdavant, gestionarà a partir 
d’ara les pistes de tennis muni-
cipals de Santa Margarida de 
Montbui prenent el relleu del 
Club Tennis Montbui, que hi 
seguirà fent activitats. La nova 
gestió va lligada a una inversió 
per desenvolupar un projecte 
que, segons Manchón, supo-
sarà “un pas endavant molt 
important, millorant les ins-
tal·lacions i professionalitzant 
la part esportiva i la gestió”.
Els objectius del projecte de 
Top Tennis són organitzar un 
torneig Challenger de 50.000 
dòlars pel 2019, remodelar 
les pistes de tennis actuals i 
sumar-ne una, i donar ser-
veis complementaris al tennis, 
com el de bar-restaurant o el 
d’una sala polivalent on es po-
dran fer classes d’anglès, de re-
forç d’estudis o cursos de mo-
nitor, d’instructor i d’àrbitre 
de tennis. A més, les dimensi-
ons de la pista central seran de 
40x20, pensant en els jugadors 
professionals, i comptarà amb 
càmeres internes per analitzar 
els moviments i les jugades.
La remodelació de les pis-
tes de tennis municipals de 
Montbui està previst que 
comenci tot just acabi el VI 
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Torneig de Tennis Arcadi 
Manchón, que tindrà lloc 
del 19 al 28 de maig, 
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MÚSICA / LA VEU 

E ls Festivals Alta Segar-
ra creixen en la seva 
segona edició. Àgora 

Alta Segarra, entitat organit-
zadora de la proposta cultu-
ral, presenta un programa que 
amplia els dies, els grups pro-
gramats i els indrets on se ce-
lebraran els concerts. Marina 
Rossell obrirà la programació 
el divendres, 14 de juliol, amb 
un concert que tindrà lloc al 
Convent de Sant Francesc de 
Calaf. L’endemà dissabte serà 
Obeses, presentant l’especta-
cle “Verdaguer, ombres i ma-
duixes”, qui prendrà el relleu.
Una de les característiques 
principal d’aquest festival 
estiuenc és que els concerts 
tenen lloc en diferents espais 
emblemàtics de l’Alta Segar-
ra. A més d’espais especials 
de Calaf, cada any es busquen 
indrets de diferents pobles del 
territori perquè, mitjançant la 
música i la cultura, es puguin 
donar a conèixer i se’ls ajudi 
a prendre valor. En aquesta 
segona edició seran la tor-
re de la Manresana, ubicada 
als Prats de Rei, i a l’entorn 
de l’església de Sant Martí de 
Sesgueioles.
Com en la primera edició, el 
vessant musical del festival 
s’acompanyarà d’una propos-

ta gastronòmica ja que du-
rant els concerts els assistents 
podran fer un tast que, en 
aquesta ocasió, coordinarà el 
Grup Anifalac.
 
L’obertura, a Calaf
El Convent de Sant Fran-
cesc de Calaf serà el marc 
incomparable on tindrà lloc 
el primer concert dels Festi-
vals. Marina Rossell presen-
tarà Moustaki i Cançons de 
la Resistència, el seu darrer 
treball.
L’endemà, al mateix lloc, 
Obeses compartirà el seu 
darrer espectacle amb el pú-
blic de l’Alta Segarra, “Verda-
guer, ombres i maduixes”, una 
òpera rock que construeix un 
fil argumental que acara un 
Verdaguer jove i terrenal amb 

un Verdaguer vell, savi i de-
senganyat.
 
Bikimel i La Iaia a la Torre 
de la Manresana
El 21 de juliol els Festivals de 
l’Alta Segarra es traslladaran 
als Prats de Rei, en concret a 
la Torre de la Manresana, on 
tindrà lloc el concert de Biki-
mel. La compositora i cantant 
presentarà No ben bé, poemes 
musicats d’alguns dels poetes 
més radicals del nostre país: 
Carles Hac Mor, Maria Ca-
brera, Dolors Miquel o Joan 
Brossa. El cap de setmana a 
la Torre de la Manresana es 
completarà amb el concert de 
La Iaia que, després de passar 
pel Canet Rock, presentarà 
als Prats de Rei el seu dar-
rer disc que sortirà al mercat 

aquest proper mes de juny. 
 
El 27 i el 28 de juliol, Eduard 
Iniesta i Gossos
Sant Martí de Sesgueioles serà 
el darrer escenari del festival. 
En aquesta població, el 27 de 
juliol, es podrà gaudir d’un 
dels grans referents dels sons 
mediterranis del nostre país, 
el guitarrista Eduard Iniesta. 
Els manresans Gossos clou-
ran el festival presentant el 
seu darrer treball, Zenit, es-
trenat el passat setembre i del 
qual fa tot just una setmana 
presentaven nou videoclip, 
“Voldria dir-te”.  
Entrades
Les entrades per a cada un 

Marina Rossell, Obeses, La Iaia i Gossos caps de cartell 
de la segona edició dels Festivals de l’Alta Segarra

d’aquests sis concerts es po-
dran comprar a partir del dia 
1 de juny a través de la plata-
forma de venda on-line Tic-
tactickets.es. El preu a taqui-
lla serà de 15 euros per a cada 
concert, 22 en cas que també 
es vulgui fer el tast gastronò-
mic. Les entrades anticipades 
tindran un preu de 13 euros, i 
de 20 euros amb el tast.
A més, l’organització posarà a 
la venda 50 abonaments per 
als sis concerts que gaudiran 
d’un lloc preferent en cada 
un dels espectacles. El preu 
de cada un serà de 60 euros 
i, en cas que s’hi vulguin afe-
gir  els tastos gastronòmics 
serà de 100 euros.

CALAF / LA VEU 

Dilluns es va celebrar el sor-
teig per tal d’escollir el nou he-
reu i la nova pubilla de Calaf 
que durant el proper any se-
ran en Jordi Solsona i la Duna 
Masafred. Davant de tots els 
presents s’ha fet el sorteig en 
el qual hi han participat acti-
vament en Joan Serra i la Vi-

nyet Argerich, que han estat 
els representants del municipi 
durant els darrers 12 mesos i 
a qui l’alcalde, Jordi Badia, ha 
agraït la seva tasca. Els nous 
hereu i pubilla estaran acom-
panyats per dos fadrins, Mar-
tí Colom i Cesc Ripoll, i per 
dues dames, Júlia Sellés i Ín-
grid Suñé. Tal i com marcava 
la convocatòria, tots ells van 

Calaf escull els nous hereu i pubilla 

néixer l’any 2010 i estan em-
padronats a Calaf.
Durant el proper any, l’hereu 
i la pubilla, acompanyats pels 
fadrins i les dames, represen-
taran Calaf en diferents actes 
com la Festa Major d’estiu, 
Santa Calamanda, la Festa de 
l’Arrela’t i l’EcoFira. També, 
com ja és tradició seran pre-
sents a la Fira d’Igualada.

VECIANA / LA VEU 

Tal i com diu la tradició amb el 
tercer cap de setmana de maig 
arriba la festa grossa del nu-
cli vecianenc de Montfalcó el 
Gros. És per aquest motiu que 
aquest proper diumenge dia 21 

l’església romànica de Sant Pere 
obrirà les seves portes per cele-
brar la missa de festa major.
L’acte, que serà oficiat per 
mossèn Enric Garcia i acom-
panyat per les veus de la 
Coral de Veciana, començarà 
a les 12 del migdia.

Aquest diumenge Festa 
Major a Montfalcó el Gros
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L’Ajuntament de Sant Mar-
tí Sesgueioles impulsa aquest 
mes de maig, i fins el 9 de juny, 
el primer Concurs de Fotogra-
fia del municipi.
Amb l’objectiu d’aconseguir les 
tres millors fotografies d’in-
drets i espais de Sant Martí 
Sesgueioles, el concurs és obert 
a tots els públics.
Per participar, a més de com-
plir amb les bases del concurs, 
cal entregar la fotografia a les 
dependències de l’Ajuntament, 
acompanyada d’un sobre amb 
el nom, cognoms, telèfon, cor-
reu electrònic i títol de la foto-
grafia, amb una breu descrip-
ció de l’indret on ha estat feta.
Cada participant pot entregar 
un màxim de 3 fotografies.
Les fotografies guanyadores 
obtindran, en primer premi, 
un lot de productes per valor 
de 100 €, a més d’esdevenir 
portada de la revista municipal 
Margaridó; en segon premi, un 
lot de productes per valor de 
75 € i en tercer premi un lot de 
productes per valor de 50 €. Un 
mateix participant no podrà 
obtenir més d’un premi.
Podeu trobar les bases del con-
curs a la web de l’Ajuntament 
www.sesgueioles.cat.

I Concurs de 
Fotografia de Sant 
Martí Sesgueioles

Diumenge podreu visitar el 
Centre d’Interpretació del Pa-
trimoni Religiós de la Comarca 
de l’Anoia, ubicat a l’església de 
Santa Maria de Segur (Veciana). 
Així, sobre el paisatge de l’altiplà 
de Calaf, trobareu aquest espai 
des d’on podreu fer un recor-
regut pel romànic, el gòtic i el 
barroc anoienc, una primera 
introducció al riquíssim patri-
moni anoienc.
El centre Art Ecclesia restarà 
obert de 11:00 a 13:00 i a les 
12:00 es durà a terme una visita 
guiada pel mateix. Podeu obte-
nir més informació trucant al 
635 922 384 o bé a www.anoia-
patrimoni.cat

Art Ecclesia: desco-
breix el patrimoni 
religiós de l’Anoia

ELS PRATS DE REI / LA VEU 

E l passat divendres 12 
de maig de 2017, la Di-
putació de Barcelona 

va lliurar el Mapa de Patrimo-
ni Cultural de ELS PRATS DE 
REI a l’Ajuntament, fruit del 
conveni signat amb el muni-
cipi. Amb aquest treball s’han 
inventariat 167 elements del 
patrimoni cultural i natural 
del terme, dels quals el 67,66% 
correspon a patrimoni immo-
ble (edificis, conjunts arqui-
tectònics, elements arquitec-
tònics, jaciments arqueològics 
i obra civil), un 17,37% és 
moble (col·leccions, objectes 
i elements urbans), 3% do-
cumental (fons documentals 
i d’imatges), 9,58% imma-
terial (manifestacions festi-
ves, tradicions orals, música 
i dansa, costumari i tècniques 
artesanals) i un 2,40% natural 
(zones d’interès natural i es-

pècimens botànics singulars). 
Aquest Mapa ha estat realitzat 
per l’arqueòloga Dra. Jordina 
Sales Carbonell amb la col·la-
boració de diferents persones 
del municipi i de l’Ajuntament 
que han aportat els seus co-
neixements fruit de la seva 
recerca. 
El  Mapa del Patrimoni Cul-
tural local  té per objecte la 
recollida exhaustiva de dades 
sobre el patrimoni cultural 
i natural d’un municipi i la 
seva valoració, permetent així 
que l’Ajuntament estableixi 
mesures per garantir la seva 
protecció i conservació, així 
com planificar la seva rendi-
bilització social.
Facilita a les corporacions 
municipals una eina de co-
neixement de la globalitat del 
patrimoni que es troba en el 
seu terme municipal, per tal 
d’ unificar la informació i ga-
rantir el seu accés públic, la 

gestió i conservació del con-
junt del patrimoni local, la 
seva difusió als ciutadans, la 
presa de decisions en el pla-
nejament urbanístic, l’establi-
ment de diferents modalitats 
de rutes didàctiques i turísti-
ques, la planificació de la se-
nyalització, etc.
Hi ha dues versions del Mapa, 
una restringida d’ús estricta-
ment municipal i la versió 
pública que oculta determi-
nades informacions de caràc-
ter sensible (fitxes senceres o 
camps concrets de les fitxes), 
la difusió de les quals podien 
ser perjudicials per la segu-
retat dels béns inventariats. 
Mentre que la versió íntegra 
del Mapa del Patrimoni té un 
ús eminentment intern i ha 
de ser considerada com un 
instrument de gestió muni-
cipal.
Actualment s’accedeix a la 
informació pública dels ele-

Els Prats de Rei ja disposa de mapa 
del patrimoni cultural 

ments del Mapa del Patri-
moni mitjançant un Sistema 
d’Informació Geogràfica, 
amb el que es pot visualitzar 
la informació de cada element 
localitzat al mapa municipal i 
que permet fer diferents cer-
ques dins de la mateixa fitxa 
o en el conjunt global del mu-
nicipi. També es pot accedir a 
la memòria de valoració del 
conjunt patrimoni, una in-
troducció històrica al terme, 
així com a d’altra informació 
d’interès en la gestió com són 
els índexs que condueixen a 
la legislació corresponent per 
a la gestió del patrimoni cul-
tural i natural.
L’accés a aquesta versió públi-
ca dels Mapes és a través de 
la web de Diputació de Bar-
celona – Mapes de Patrimoni 
Cultural en línia (http://patri-
monicultural.diba.cat), o bé a 
la web de l’ajuntament dels 
Prats de Rei.

MONTMANEU / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
14 de maig, es va dur a 
terme a La Panadella, la 

1a Trobada de Vehicles Clàssics 
(camions, autocars, tractors, 
motos, cotxes antics clàssics i 
esportius). La trobada va supe-
rar totes les expectatives, ja que 
en el moment de tancar totes les 
inscripcions es superava els  200 
vehicles. 
La concentració va començar a 
les 9 del matí, amb l’arribada de 
tots els vehicles i les correspo-
nents inscripcions. A continu-
ació es va fer un esmorzar per 
tots els participants. Acte seguit 
es va fer un recorregut des de 
la Panadella, passant pel nucli 
de Montmaneu fins a arribar a 
Sant Guim de Freixenet, on van 
quedar tots els vehicles exposats 
fent les delícies i admiració del 
nombrós públic assistent.

L’Ajuntament de Sant Guim de 
Freixenet va obsequiar als par-
ticipants amb un refrigeri. Acte 
seguit hi va haver uns parla-
ments on la Sra. Maria Jesús i 
el president del club de vehicles 
antics de Lleida van agrair als 
dos municipis la seva col·labo-
ració i l’Alcalde de Montmaneu, 
Sr. Angel Farré va agrair al club 
de vehicles antics de Lleida i a 
tota l’organització que sota el 
lema de l’esperit de la Panadella 

va fer possible aquest esdeveni-
ment a un lloc tan emblemàtic 
com La Panadella. L’Alcalde de 
Sant Guim de Freixenet també 
va agrair que els vehicles ar-
ribessin fins al seu municipi. 
Seguidament els vehicles van 
emprendre viatge de retorn a 
la Panadella on van quedar ex-
posats fins a les 15 hores. Cada 
participant va ser obsequiat 
amb productes típics de la zona.
L’Ajuntament de Montmaneu 

La 1a Trobada de Vehicles clàssics a la Panadella va 
superar les expectatives

agraeix la col·laboració de Hotel 
Bayona de La Panadella, Forn 
de Pa de La Panadella, Hotel 
Parada de La Panadella, Aví-
cola Soler SL de Montmaneu, 
el Pastoret de La Segarra , Mel 
de Sant Guim SCP, Mapamun-
di Produccions SL i el Consell 
Comarcal de l’Anoia. També 
agraïm la col·laboració de veïns 
/ïnes del municipi de Montma-
neu que van ajudar a que aquest 
acte fos possible.

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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CALAF / LA VEU 

E ntre el 22 i el 28 de 
maig, se celebrarà la 
segona edició de la 

Setmana de la Gent Gran de 
Calaf. Una proposta que pre-
tén continuar i millorar la lí-
nia encetada fa un any enrere 
per programar un seguit d’ac-
tivitats que puguin ser d’in-
terès per a les persones més 
grans del municipi. A més, 
serveix per mantenir l’home-
natge que ja fa anys que es fa 
a Calaf durant aquest mes de 
maig.
El programa, que es dirigeix 
especialment a totes les per-
sones més grans de 65 anys, 
inclou xerrades, cinema i una 
sortida al ‘Museu del tren 
d’Igualada’, el divendres. El 
mateix dia, a les 19.30 hores, 
hi haurà un concert d’hava-
neres amb el grup ‘Vent En-
dins’ i l’endemà dissabte, a les 
19.00 hores, teatre a càrrec 
del Foment Cultural de Súria 
que presentarà l’obra ‘Els nos-
tres veïns’. Aquestes darreres 
són activitats obertes a tot el 
públic en general que tindran 
lloc a la Sala d’actes munici-
pal.
El diumenge, 28 de maig, serà 
el dia central d’aquesta edi-

ció de la Setmana de la Gent 
Gran. La jornada començarà 
a les 11.30 hores amb la missa 
solemne seguida per un con-
cert, dins la mateixa església 
parroquial de Sant Jaume, de 
la Coral Ressons. A les 14.00 
hores començarà el dinar, que 
tindrà lloc a la Sala d’actes 
municipal i, com a cloenda, 
hi haurà, al Casal de Calaf, 
el concert de Maria del Mar 
Bonet i Borja Penalba que 
presentaran l’espectacle ‘50 
anys d’escenaris’. Aquest és un 
acte organitzat per Músiques 
a Cau d’Orella que és obert a 
tothom, però que té un preu 
especial de 5 euros per a les 
persones majors de 65 anys.
 
Portes obertes a l’Esplai de 
la Gent Gran
A més, de participar en 
aquestes activitats, es convida 
a tots els majors de 65 anys de 
la població a conèixer les ac-
tivitats que fan des de l’Esplai 
de la Gent Gran de Calaf. I 
és que durant aquesta setma-
na celebraran unes jornades 
de portes obertes per tal que 
tothom qui vulgui pugui par-
ticipar en una vintena de pro-
postes molt diverses, des de 
fer manualitats, català, anglès 
o meditació, fins a classes de 
pilates o de ball en línia.

Comença la 2a Setmana 
de la Gent gran de Calaf

TEATRE / LA VEU 

L’Ajuntament dels Prats de 
Rei ha encarregat a l’empresa 
MOIX OBRES I SERVEIS la 
reforma i adequació del parc 
de davant de les piscines. 
Està previst que les obres 
s’iniciïn el proper dilluns dia 
22 de maig i tinguin una du-
rada aproximada de tres set-
manes. 
Aquesta obra s’emmarca en 

una demanda de la ciutada-
nia de millorar aquest es-
pai i renovar-lo per fer-lo 
més atractiu per als vilatans. 
Aquesta és la voluntat princi-
pal de l’Ajuntament. Es pre-
veuen una sèrie d’actuacions, 
principalment a nivell de mo-
dificar el tancament arbustiu 
existent per obrir el parc i 
fer-lo més segur a més de la 
col·locació de nous elements 
de jocs infantils. 

Els Prats de Rei reformarà el 
parc de davant de les piscines

COPONS / LA VEU 

23 de maig 
Cloenda del taller de la Me-
mòria “No t’oblidis”
 
25 de maig 
Sortida al Berguedà
9:15 Sortida ( parada bus)
Recorregut per les fonts del 
Llobregat
Bon dinar de Restaurant a 
Sant Corneli
Recorregut amb el tren del ci-
ment de la Pobla de Lillet

Visita guiada als jardins Ar-
tigas
arribada aproximada a les 
20:00 a Copons
Preu sortida: 40€
Jubilats empadronats a 
Copons:20
 
26 de maig 
Xerrada d’alimentació salu-
dable
11 a 13h a la sala de plens de 
l’ajuntament
Classificació d’aliments
Necessitats nutricionals

Setmana de la gent gran de Copons
Alimentació saludable i acti-
vitat física
 
27 de maig
Cloenda Setmana de la Gent 
Gran
19.00h Sala Polivalent
Actuació de l’Agrupació Folk-
lòrica Igualadina
Mostra de danses dels països 
catalans
Piscolabis/Refrigeri
Cal  apuntar-se a les activitats 
i treure el tiquets a l’Ajunta-
ment fins el dia 19 de maig

CALAF / LA VEU 

C alaf i Soual, una po-
blació de l’Occitània, 
celebren enguany deu 

anys d’agermanament. Per a 
commemorar-ho s’han pre-
vist diferents actes institucio-
nals en ambdues poblacions. 
El tret de sortida s’ha donat 
aquest passat cap de setma-
na quan una delegació de la 
Unió Esportiva Calaf, forma-
da per una cinquantena de 
persones entre jugadors i fa-
miliars, s’ha desplaçat fins al 
municipi francès per partici-
par en el campionat de futbol 
que organitza anualment la 
Union Sportive Soualaise.
Els resultats han estat molt 
positius pels dos equips del 
club de futbol calafí. El més 
petits, els prebenjamins, 
s’han proclamat campions 
després de no perdre cap 
partit i d’encaixar tan sols un 
gol. L’altre equip ha aconse-
guit la tercera posició en la 
categoria aleví.
La delegació del club espor-
tiu estava encapçalada per 
dues representants del govern 
municipal, la regidora d’Eco-
nomia i Finances, Montserrat 
Mases, i la de Serveis a les 
Persones, i Montserrat Isern, 
que van participar en els actes 
organitzats pel club de futbol 
de Soual.
 
Calaf a Soual
La celebració del desè aniver-
sari continuarà aquest pro-
per cap de setmana, 20 i 21 
d’abril. Gairebé 100 persones 
es desplaçaran des de Calaf a 
Soual on prendran part en di-
ferents actes programats per 
l’ajuntament del poble fran-
cès.
El tret de sortida es donarà 

el dissabte a les 6.00 hores 
quan és previst que comen-
ci la primera Brevet Calaf – 
Soual. 43 ciclistes estan ins-
crits en aquest recorregut que 
ha d’homologar una entitat, 
en aquest cas BikeCalaf, que 
dona fe que els ciclistes han 
fet un quilometratge concret. 
No és una cursa sinó una ex-
cursió personal que segueix 
un recorregut per carreteres 
obertes al trànsit, en un mà-
xim de temps.
Aquesta Brevet té la particu-
laritat i la dificultat que no 
és circular, així que logística-
ment és més enrevessada ja 
que cal preveure tota la infra-
estructura perquè els partici-
pants puguin tornar al punt 
de partida. En aquest cas, els 
ciclistes faran 400 quilòmetres 
en un màxim de 27 hores, per 
tant, com a molt tard poden 
arribar a Soual a les 9.00 hores 
del diumenge, 21 de maig.
Allà ja hi haurà, des del dis-
sabte, la resta de la delegació 
calafina formada per repre-
sentants del govern munici-
pal, integrants de l’Associació 
Cultural i Educativa Cala-
manda, la Coral Ressons i dels 
Geganters i Grallers de Calaf. 
Durant la seva estada, a més 

de participar en els actes ins-
titucionals i de celebració dels 
deu anys d’agermanament, és 
previst que visitin el patrimo-
ni cultural i històric d’aquesta 
vila de prop de 2.500 habitants 
situada al sud del departament 
del Tarn. A més, les entitats de 
Calaf donaran a conèixer el 
folklore de la vila i del país.
Dues setmanes més tard, el 
cap de setmana del 3 i 4 de 
juny, serà la delegació de Soual 
la que visitarà Calaf per tancar 
els actes de commemoració 
del desè aniversari de l’ager-
manament.
 
Agermanats des del 2007
Els actes d’agermanament 
entre Calaf i Soual es van fer 
l’abril de l’any 2007. Va ser 
una conseqüència de la relació 
d’amistat i intercanvi que des 
de feia deu anys tenien els dos 
clubs de futbol respectius.
Durant aquests deu anys, 
s’han fet diverses trobades de 
caire social i cultural que han 
servit per estendre la col·labo-
ració i el coneixement mutu 
més enllà del futbol. La cele-
bració d’aquest aniversari es fa 
amb l’objectiu de seguir treba-
llant per fer créixer l’agerma-
nament a altres àmbits.

Calaf enceta la celebració el 10è aniversari 
de l’agermanament amb Soual



El CF Igualada supera sense problemes al cuer Morell (3-0) 
i encara té opcions d’acabar la temporada entre els cinc primers

El CF Igualada està fent una 2a volta sensacional, com diumenge davant el Morell. Foto: Joan Guasch.

FUTBOL / PERE SANTANO

V ictòria per creure 
en la sisena plaça. 
L’ambició d’aquests 

jugadors és tan gran, que tot i 
aconseguir l’objectiu de la per-
manència volen escalar el ma-
jor nombre de posicions.
Enfrontament contra el cuer 
de la categoria. Tot feia pensar 
que el partit seria senzill, però 
ja se sap que en aquesta cate-
goria tot s’ha de treballar. Inici 
molt igualat amb un Igualada 
molt dominador. 

Gran partit dels blaus
Tot i així, les jugades de perill 
queien amb comptagotes i els 
visitants es sentien còmodes 
amb el seu rol defensiu.
No obstant, al minut 19, el 
panorama ha canviat. Gran 
centrada de Baraldés que re-
mata Abdel, amb un gran cop 
de cap, al fons de la xarxa. Els 
blaus s’avançaven al marcador. 

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  70 22 4 6 80 34
2 U. Bellvitge 65 19 8 4 59 17
3 Espluguenc  54 17 3 12 54 49
4 Sant Joan D. 53 15 8 7 69 47
5 Sant Just At. 48 15 3 14 81 71
6 Fontsanta 47 13 8 10 53 43
7 Marianao Pob. 47 14 5 13 44 41
8 Delta Prat 47 12 11 9 50 48
9 Junior  46 13 7 12 50 55
10 Olímpic 44 11 11 10 55 51
11 Vilafranca At. 44 13 5 14 42 46
12 Gornal  42 11 9 12 52 65
13 Montserrat 41 11 8 13 54 59
14 Martorell 39 11 6 15 55 63
15 San Mauro  35 10 5 17 45 59
16 Dinamic Batlló 29 8 5 18 43 71
17 Moja 22 6 4 21 41 78
18 Cooperativa 21 3 12 17 42 72

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 32 
Moja  (2-4) Fontsanta (suspès)
Vilafranca At. 2 - 0 Martorell
Espluguenc  2 - 3 Montserrat
Marianao Pob. 3 - 0 Cooperativa
Junior 1 - 1 Gornal 
Dinamic Batl... 0 - 5 U. Bellvitge
Sant Just At. 4 - 3 Sant Joan D. 
Olímpic 1 - 0 Can Vidalet
San Mauro  0 - 1 Delta Prat

Jornada 33
Montserrat-At. Vilafranca
Fontsanta-San Mauro
Prat Delta-Olímpic
Can Vidalet-Marianao P.
Dinamic Batlló-Cooperativa
U. Bellvitge-At. Sant Just
Martorell-Júnior
Gornal-Moja
St. Joan Despí-Espluguenc

   PT. g e p gf gc
1 Begues 83 26 5 1 86 29
2 Joventut Rib. 66 19 9 4 78 38
3 La Munia 65 20 5 7 79 44
4 Sitges 61 18 7 7 71 39
5 Piera 52 16 4 12 68 50
6 Òdena 49 13 10 9 57 45
7 Cubelles 48 14 6 12 61 43
8 Riudebitlles 46 14 4 14 55 66
9 Martinenca 44 12 8 12 59 60
10 Hortonenc 40 11 7 14 64 67
11 Suburense B 39 9 12 11 48 57
12 Anoia 38 12 2 18 58 74
13 Calaf 35 10 5 17 60 77
14 Carme 34 9 7 16 58 82
15 Olivella  33 9 6 17 48 76
16 Sant Pere M. 31 9 4 19 53 73
17 Hostalets 30 8 6 18 43 68
18 Sant Cugat S. 15 4 3 25 47 105

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 32 
Òdena 8 - 0 Olivella 
Sitges 1 - 1 Martinenca
Sant Cugat S. 1 - 7 La Munia
Cubelles 4 - 0 Anoia
Hostalets 1 - 2 Suburense B
Carme 3 - 0 Riudebitlles
Begues 5 - 0 Hortonenc 
Piera 4 - 3 Sant Pere M.
Calaf 1 - 2 Joventut Rib.

   PT. g e p gf gc
1 Reus B 62 18 8 4 60 34
2 Santboià 61 18 7 5 58 28
3 Balaguer 57 16 9 5 64 34
4 San Cristòbal 55 16 7 7 45 32
5 Almacelles 50 14 8 8 63 37
6 Lleida B 48 14 6 10 48 34
7 Sant Ildefons 48 13 9 8 48 37
8 Viladecans 47 13 8 10 36 27
9 Igualada 45 13 6 11 51 48
10 Rapitenca 44 12 8 10 38 39
11 Vista Alegre 43 12 7 11 45 42
12 Alpicat 35 9 8 13 39 56
13 Vilaseca 33 9 6 15 38 53
14 Vilanova G. 32 9 5 17 36 60
15 Suburense 23 5 8 17 34 56
16 Rubí 20 4 8 18 30 55
17 Morell 5 1 2 27 10 71

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 32
Rapitenca 1 - 0 Suburense 
Lleida B 2 - 3 Sant Ildefons
Rubí 0 - 1 Viladecans
Vilaseca 1 - 3 Alpicat
Reus B 1 - 0 Vista Alegre
Igualada 3 - 0 Morell
Vilanova G. 0 - 1 San Cristòbal 
Almacelles 1 - 2  Balaguer
Descansa Santboià

Jornada 33
Morell-Vilaseca
Alpicat-Rapitenca
Santboià-Vilanova G.
San Cristòbal-Almacelles
Vista Alegre-Igualada
Balaguer-Lleida B
St. Ildefons-Reus B
Suburense-Rubí
Descansa Viladecans

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 33
St. Pere Molanta-Òdena
Olivella-Carme
Begues-Anoia
Hortonenc-Sitges
Martinenca-St. Cugat S.
Riudebitlles-Calaf
La Múnia-Piera
Suburense-Cubelles
Joventut Ribetana-Hostalets P.

Campió i ascens a 3a Catalana:
SAN MAURO B

Promoció d’ascens:
Chacarita Barcelona-Pobla Claramunt
diumenge, 12 h

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 80 26 2 2 110 28
2 La Pobla Cl. 73 23 4 3 115 28
3 Capellades  72 23 3 4 107 29
4 Tous  62 18 8 3 68 26
5 Ateneu Ig. 57 17 6 7 95 39
6 Fatima  51 16 3 10 69 53
7 Montserrat B 44 14 2 14 55 53
8 La Torre Cl. 36 10 6 14 56 62
9 Rebrot  35 10 5 14 67 80
10 Cabrera 35 10 5 15 69 102
11 La Llacuna 29 6 11 12 49 75
12 La Paz  29 9 2 19 55 100
13 Montbui  28 8 4 18 47 81
14 Masquefa  22 6 4 20 46 117
15 Jorba  17 4 5 20 46 109
16 Vallbona 10 2 4 23 30 91

Jornada 30
Montserrat B 3 - 0 Jorba
Montbui  1 - 0 Rebrot
La Torre Cl. 1 - 1 Ateneu Ig.
Vallbona 1 - 5 Tous 
Capellades 3 - 1 La Paz
Cabrera 6 - 5 Fatima
La Llacuna 2 - 2 San Mauro B
Masquefa  1 - 3 La Pobla Cl.

A partir d’aquest moment, 
el partit ha mort. Molt poca 
intensitat per part dels dos 
equips. Els minuts passaven 
i les ocasions brillaven per la 
seva absència, arribant al des-
cans amb l’un a zero.
A la represa, la tònica del par-
tit va ser similar. Tot i que, els 
jugadors de Dani Gimeno te-
nien un punt més de tensió, fet 
que permetia que les ocasions 
arribessin amb major facili-
tat. D’aquesta manera, al mi-
nut 58, Fran ha culminat una 
gran passada d’Arnau per a fer 
el 2 a 0. I quan semblava que 
el partit ja estava mort. Una 
falta d’Arnau, quan era l’últim 
defensa, ha suposat l’expulsió 
blava i fer entrar el rival al 
partit. Tot i això, els igualadins 
han aguantat i al minut 81, 
Èric ha establert el 3 a 0 final 
a partir d’un gran xut des de 
fora l’àrea.
Amb els tres punts, l’Igualada 
es col·loca a la novena posició 
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i està a tres punts de la sisena 
posició amb sis punts en joc.

Diumenge vinent, a les 12 del 
migdia, els blaus es desplacen 

a Castelldefels per jugar da-
vant el Vista Alegre.

El San Mauro B assoleix el títol i l’ascens directe a Tercera, i la 
Pobla es jugarà pujar davant el Chacarita de Barcelona

Celebració del CF Pobla per a la classificació per a la promoció.

FUTBOL / JORDI PUIGGRÒS

L a Quarta Catalana va 
finalitzar diumenge la 
competició oficial re-

gular, i, pel que fa al grup de 
l’Anoia, el San Mauro B, campió 
des de feia algunes jornades, 
va certificar el títol i l’ascens. 
Es podria donar ara la curiosa 
situació que el primer equip 
maurista baixés de 2a Catalana 
-ho té molt magre- i ambdós 
equips s’haguessin de trobar a la 
mateixa categoria, en dos grups 
diferents... Ja es veurà.
L’atenció de la darrera jornada, 
però, era sobre la Pobla i Cape-
llades. Els eterns rivals es juga-
ven a una sola carta una plaça 
per a la promoció d’ascens. El 
Cape no va fallar davant la Paz, 
a qui va derrotar per 3-1, però 
la Pobla va patir de valent -pels 
nervis, sobretot- per doblegar 
un Masquefa molt per sota del 
seu nivell. Al gol inicial dels 
masquefins, la Pobla va saber 
remuntar i acabar amb un clar 
1-3, que li atorga el dret a jugar 
per a retornar a la 3a Catalana. 
El rival serà la Chacarita del 
Poble Nou de Barcelona, un 
club fundat per immigrants 
argentins, i que no compta 
amb cap equip base. El partit 
d‘anada es jugarà primer a Bar-

celona, diumenge a les 12 del 
migdia, per jugar la tornada a 
la Pobla, una setmana després. 
Amb el Montserrat virtual-
ment salvat, el San Mauro A ho 
té complicat per salvar la pre-
sència a 2a Catalana. Ara ma-
teix només un miracle podria 
mantenir-los a la categoria, i 
sempre que guanyi els dos par-
tits que queden.
A Tercera, Piera, Òdena i Ano-
ia estan salvats, el Calaf ho té 

a tocar, però Carme necessita 
imperiosament guanyar aquest 
cap de setmana a Olivella per 
a garantir la permanència. Qui 
ho té molt difícil per seguir és 
l’Hostalets de Pierola, que per 
acabar-ho de fer complicat 
viatja demà dissabte al camp 
de la Joventut Ribetana, que 
es juga la promoció d’ascens. 
Recordem que aquesta era la 
primera temporada dels hosta-
latencs a la categoria.



Gran cap de setmana per als equips de les categories 
de Promoció del Club Atlètic Igualada, amb cinc podis

Podi de l’aleví femení del CAI.

ATLETISME / LA VEU 

C ap de setmana ple-
tòric per als equips 
de les categories de 

Promoció CAI Petromiralles/
Dental Igualada. Dels vuit 
equips classificats per dispu-
tar les finals del Campionat 
de Catalunya de Clubs, cinc 
van assolir pujar al podi de les 
categories corresponents, als 
Campionats disputats dissabte 
i diumenge passats a les pistes 
del Prat de Llobregat. 
L’equip Aleví femení es va pro-
clamar Campió de Catalunya, 
el Cadet masculí i l’Infantil 
femení foren sots campions. 
L’Aleví i l’Infantil masculí as-
soliren el 3r lloc, a més d’un 
meritori 6è lloc per al Cadet 
femení, i l’onzè lloc de l’equip 
Benjamí masculí i el 14è del 
Benjamí femení, competint 
entre els equips capdavanters 
de Catalunya.

L’Aleví femení, campió
Les anoienques eren campio-
nes amb 331 punts, seguides 
de l’A.A. Xafatolls de Mo-
llerussa, i eren 3es les atletes 
de l’Avinent Manresa, entre 
un total de 29 equips partici-
pants.
Individualment, cal ressaltar 
les 2es. posicions d’Elsa Alias 
en disc, amb 18,09 m., d’Irene 
González en pilota, amb 22,20 
m. i les 3es. d’Aya Boulbayem 
en 2.000 m.ll. amb 7’38”27, de 
Mar Buchaca en alçada, amb 
1,26 m. i de Claudia Franco en 
llargada, amb 4,02 m.
Eren 4es. les rellevistes de 3 
x 600 m. del CAI amb Carlo-
ta Mollà - Laia Alonso i Mar 
Buchaca, amb  6’06”20. Anna 
Mayoral era 4a en 60 m.ll. 
amb 9”35.
Carlota Mollà era 6a en 600 
m.ll. amb 1’57”59, i eren igual-
ment 6es. les components del 
relleu de 4 x 60 m. del CAI 
amb Jana Planell - Alba Cer-
ro - Martina Zunino i Claudia 
Franco, amb 36”52.
Martina Zunino era 7a 
en 2.000 m. marxa, amb 
12’43”42. Clara Enrich era 9a 
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en 60 m. tanques amb 14”23. 
Jana Planell era 10a en perxa, 
amb 1,50 m. i Alba Cerro 13a 
en pes amb 5,14 m. 

El Cadet masculí i Infantil 
femení, sotscampions
L’equip Cadet masculí del CAI 
assolia una gran 2a posició fi-
nal, en la competició guanya-
da per l’A.A. Catalunya i per 
davant de l’Avinent Manresa, 
entre un total de 21 equips 
participants.
Individualment van sobresor-
tir les victòries d’Aitor Cal-
dito en salt de llargada amb 
6,28 m., i en triple salt amb 
13,05 m. i els 2ns llocs de Ri-
duan Boulbayem en els 1.500 
m. obstacles amb 4’45”12, i 
d’Aleix Llorens en martell, 
amb 32,16 m. 
Eren 3ers. Gerard Farré en 
300 m.ll. amb 38”11,  Pol Roca 
en salt d’alçada amb 1,72 m., 
Alex González en javelina 
amb 37,50 m. i David Muñoz 
en 300 m. tanques, amb 43”42, 
a més de 6è en perxa amb 3,00 
m. 
L’equip Infantil femení del 
CAI també assolia la segona 
posició, en una competició 
guanyada per l’Avinent C.A.  
Manresa, i eren 3es. les atletes 
del C.A. Nou Barris, entre 31 
equips participants.
Van sobresortir les victòries 
de Francina Massagué en 600 
m.ll. amb 1’46”69, i d’Edit 
Guzmán en salt de llargada, 
amb 4,88 m. i les 2es. posici-
ons de Núria Moix en alçada, 
amb 1,48 m., i de Carla Bisbal 
en 3.000 m.ll. amb 10’45”16.
Nuria Moix era 3a en 80 m. 
tanques, amb 14”21. També 
3eres. eren les components del 
relleu de 4 x 80 m. amb 45”46, 
amb l’equip format per Carlo-
ta Colell - Júlia Bonet - Alba 
López i Cèlia Carles.

L’infantil i l’aleví masculí del 
CAI, Bronze 
L’Infantil masculí del CAI 
Petromiralles  era 3r. i Bron-
ze. S’imposaren els atletes de 
l’Avinent Manresa, seguits del 
C.A. Canaletes, entre un total 

de 31 equips classificats.  
Individualment, va sobresor-
tir la victòria de Joan Sendra 
en 80 m. tanques, amb 13”01, 
i que era a més 3r en llarga-
da amb 5,45 m. Eren 4ts. Ian 
Queraltó en javelina amb 
25,85 m., Pol Cos en disc amb 
30,51 m. i també en martell 
amb 27,16 m.
L’equip Aleví masculí va asso-
lir també posició de podi, amb 
264,5 punts, en la competició 

guanyada per l’Avinent C.A. 
Manresa, seguits del G.A. Llu-
ïsos i per davant del F.C. Bar-
celona, 4ts., del C.A. Canale-
tes, 5ès. i de l’A.A. Catalunya, 
6ens.  aquesta competició amb 
28 equips classificats.
Individualment, va sobresor-
tir el 3r lloc dels rellevistes de 
4 x 60 m. del CAI amb 36”52, 
formant l’equip Marc Sendra 
- Jordi Solé - Marc Aguila i 
Adrià Claramunt. 

L’equip Cadet femení es va 
classificar en una meritòria 6a 
posició final, en la competició 
dominada per l’ISS-L’Hos-
pitalet, seguides de l’Avinent 
Manresa i de la J.A. Sabadell, 
en aquesta competició amb 27 
equips classificats. 
Individualment cal ressal-
tar la 2a posició d’Anna Tor-
ras en els 1.500 m. obstacles, 
amb 5’21”06, la 3ª de Laia 
Planas en alçada, amb 1,51 
m., i les 4es de Laura Gimé-
nez en 3.000 m. marxa amb 
16’16”30, de Júlia Solé en 600 
m.ll. amb 1’41”56 i de Carla 
Alemany en 3.000 m.ll. amb 
11’05”75.
L’equip Benjamí masculí va 
assolir l’onzena posició entre 
31 clubs classificats. Es va im-
posar  la U.A. Barberà.  Indi-
vidualment cal ressaltar el 1r 
lloc de Ferran Torra en llança-
ment de Pilota amb 25,20 m. 
Youssef Ayyad era 5è en 1.000 
m.ll. amb 3’32”6, i Pau Sala 9è 
en Alçada, amb 0,95 m.
Les nenes assoliren la 14a 
posició entre 28 clubs classi-
ficats, imposant-se l’A.A. Ca-
talunya.      Individualment 
va sobresortir el 3r lloc de 
Martina Llorach en 60 m.ll. 
amb 10”0. Les components 
del relleu de 4 x 60 m. eren 
12es. exaequo amb 41”4  
amb l’equip format per Gise-
la Baños - Emma Cerro - Ingrid 
Díaz-Guerra i Martina Llorach. 

Cadet masculí del CAI.

Infantil femení del CAI.

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
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Roger Bars amb Manel Burón, després de renovar.

L’IHC torna a la competició, en partit televisat rebent el Noia, 
encarant les últimes jornades amb opcions de jugar la CERS
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HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada HC, després 
del parèntesi de la final 
four de la Lliga Euro-

pea, torna aquest proper cap 
de setmana a l’OK Lliga. Els 
arlequinats encaren les tres 
últimes jornades amb opcions 
de classificar-se per a la pro-
pera Copa CERS. El primer 
“round” serà demà dissabte a 
les 13 hores, en partit retrans-
mès per La Xarxa TV i Canal 
Taronja, davant el Noia Frei-
xenet.

De moment, els igualadins 
són setens a la classificació, 
just amb la mateixa puntuació 
que els de Sant Sadurní. Una 
excel·lent ocasió, doncs, per 
posar prou separació respecte 
als seus rivals. És més, si hi ha 
victòria igualadina, podria ser 
ja suficient per a garantir-se 
la presència europea per a la 
propera temporada.

Roger Bars, arlequinat tres 
anys més
Roger Bars ha ampliat el seu 
contracte amb l’Igualada Ho-

   PT. pj g e p gf gc
 1. FC Barcelona  71 27 23 2 2 131 55
2. Reus Deportiu 60 27 18 6 3 123 74
3. Club Patí Vic 58 27 18 4 5 107 65
4. Liceo  55 27 17 4 6 103 71
5. Voltregà 46 27 13 7 7 74 56
6. Moritz Vendrell 42 27 12 6 9 90 82
7. Igualada Calaf 35 27 10 5 12 81 84
8. Noia Freixenet 35 27 10 5 12 79 79
9. Enrile Alcoi 31 27 9 4 14 83 105
10. ICG Lleida 30 27 8 6 13 78 98
11. Lloret 30 27 8 6 13 56 85
12. Citylift Girona 25 27 7 4 16 63 89
13. Caldes Laser 23 27 5 8 14 61 82
14. Vilafranca 23 27 6 5 16 64 101
15. Manlleu 22 27 4 10 13 64 90
16. Alcobendas 19 27 5 4 18 80 121

OK Lliga

 Lliga Europea  CERS  Descens

Jornada 28  
FC  Barcelona Lassa-Club Pati Vic
Liceo-Reus Deportiu La Fira
Moritz Vendrell-Vilafranca
Voltregà-Enrile Pas Alcoy
Làser Caldes-Manlleu
Reicomsa Alcobendas-Citylift Girona 
Igualada Calaf-Noia Freixenet (dia 20, 13h)
ICG Lleida-Lloret Vila Esportiva

els partits fins a final d’any. 
Durant la present temporada, 
que és el seu primer any com 
a júnior, ha estat sempre amb 
el primer equip, sent un home 
molt important pels esquemes 
de Ferran López. 
Bars ha assegurat que renovar 
per l’Igualada “és un honor 
perquè és on he estat des de 
petit i on sempre he somiat ju-
gar-hi al màxim nivell. ” 
Bars va començar a patinar 
amb només dos anys a l’esco-
la de les Escolàpies de l’Igua-
lada i als 4 anys ja va passar a 

l’escola de l’Igualada, on ja hi 
ha sumat diversos títols com 
el Campió de Catalunya Ben-
jamí al 2010, sostscampió de 
Catalunya Juvenil al 2016 i al 
mateix any, el de campió d’Es-
panya Juvenil. 
El joc de Roger Bars no ha pas-
sat desapercebut pels seleccio-
nadors nacionals. Roger Bars 
va aconseguir el sostscampi-
onat d’Europa amb la selecció 
espanyola sub-17 a França i 
l’any passat, coincidint amb 
l’inici de la temporada 16/17, 
el tercer lloc a l’Europeu de Su-
ïssa amb la selecció espanyola 
sub-20. Enguany, també és a la 
preselecció per anar amb la se-
lecció sub-20 als World Roller 
Games de la Xina. 

quei Club per tres anys més i 
seguirà vestint la samarreta 
arlequinada fins el 30 de juny 
de 2020. D’aquesta manera, 
l’Igualada s’assegura poder 
seguir comptant amb dos ju-
gadors sortits del planter amb 
molta projecció: Roger Bars i 
Tety Vives, que es va conèixer 
que també continuaria al club 
el passat dimarts. 
El jove jugador de l’Igualada, 
de només 18 anys, va debu-
tar l’OK Lliga al novembre de 
la temporada 2015/2016, en 
edat de juvenil, i va jugar tots 

BALLET NACIONAL DE CUBA:  TEATRE TIVOLI

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 17 Juny 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 TIVOLI. Entrades a platea.

El Ballet Nacional de Cuba és una de les més prestigioses companyies del món del ballet que ocupa un lloc prominent en la cultura hispanoamericana 
contemporània. Ballet Nacional de Cuba, arriba amb "La Magia De La Danza" interpretant les peces més famoses de: GISELLE, LA BELLA DURMIENTE, 
CASCANUECES, COPPÉLIA, DON QUIJOTE, EL LAGO DE LOS CISNES, SINFONÍA DE GOTTSCHALK.

Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 



Triomfant inici del mundial a l’aire 
lliure de Toni Bou a Camprodon

El pierenc Toni Bou molt content a Camprodón.

MOTOR / JMV

L a comarca del Ripollès 
va ser l’escenari en la 
que enguany ha co-

mençat el campionat del món 
de trial a l’aire lliure, comar-
ca aquesta amb gran tradició 
dins l’esport del trial com per 
exemple, són els Tres Dies de 
Trial de Santigosa que cada 
any es disputen amb motiu de 
la Setmana Santa amb la base 
situada Sant Joan de les Aba-
desses.
Aquest trial tenia com a base 
a les afores de Camprodón, 
concretament a la zona cone-
guda com Noassar, amb uns 
terrenys molt apropiats per 
aquesta tècnica especialitat.
El guanyador va ser el pilot de 
Piera Toni Bou amb la Honda 
oficial, sent segon Adam Raga 
(TRS) i el tercer lloc del podi 
fou per el també pilot català 
Albert Cabestany (Sherco).
Al finalitzar el trial, Toni Bou 
comentava: “La primera cursa 
de l’any sempre és complica-
da, perquè hi ha molts nervis 
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i molta pressió. Aquest lloc és 
un paradís per fer trial, però 
no és el tipus de carrera que 
millor em va, ja que el fang 
sempre em costa prou, en-
cara que crec que m’ha sortit 
bastant bé. Ha estat una cursa 
dura, la pluja crec que ens ha 
perjudicat una mica, però es-
tic molt content amb aquesta 
victòria, ha estat la millor ma-
nera de començar. Adam Raga 

està apretant com sempre, és 
un rival molt dur i imagino 
que serà una temporada difí-
cil per a tots”. Com ja és habi-
tual, bon inici de campionat 
de l’anoienc Toni Bou i que 
tot fa pensar que continuarà 
igual en els propers trials del 
mundial a disputar a Japó, 
Andorra, França, Gran Bre-
tanya, Estats Units, Repúbli-
ca Txeca i Itàlia.

Intenses Porsche Clàssic 
Series a Parcmotor
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E l passat dissabte es va 
disputar al Circuit de 
Parcmotor-Castellolí 

unes interessants curses tant 
de cotxes com de motos cone-
gudes com Porsche Clàssic 
Series que organitza Rally-
Classics. El Team Porsche 
Barcelona va guanyar la se-
gona prova, la primera es va 
disputar al Circuit de Calafat,  
de les Porsche Classic Sèries 
by RallyClassics, disputada en 
el circuit ParcMotor de Cas-
tellolí. Jaume Campreciós i el 
seu Porsche 968 aconseguien 
una gran i clara victòria en 
automòbils, amb triomf del 
duet Joan Pedragosa-Josep 
Beltri (Lotus Seven) a l’apar-
tat de Fórmules. En motoci-
cletes nou triomf d’un Tejedo, 
aquesta vegada Alejandro Te-
jedo Escuin (Ducati F1 750), 
si be el guanyador de Cala-
fat, Alejandro Tejedo Zabaco 
(Ducati F1 750), pare de l’an-
terior, sumava els punts sufi-
cients per mantenir el liderat 
en les sèries
En automòbils i en la pri-
mera màniga, Martínez-Pa-
lau (VW) van aconseguir el 
triomf per l’escàs marge de 
3 punts sobre Campreciós 
(Porsche), amb Marcó-No-

Jaume Campreciós amb el Porsche 968.

men (Porsche) i Renú (BMW) 
a continuació, els quatre únics 
cotxes a baixar dels 100 punts. 
En la segona màniga, Cam-
preciós va realitzar una gran 
actuació aconseguint un clar 
triomf que a més li valia la 
victòria final. Marcó-Nomen 
eren segons i Martínez-Pa-
lau tercers, sent quart Carles 
Miró (Porsche). Pedrago-
sa-Beltri (Lotus) dominaven 
l’apartat Fórmules en ambdu-
es mànigues.
En l’apartat motocicletes Fer-
res (Yamaha), Tejedo jr (Du-
cati) i Tibau (Suzuki) acaba-
ven per aquest ordre i en el 
petit marge de 5 punts en la 
primera màniga, mentre que 
en la segona era Tejedo qui 
aconseguia la menor puntua-
ció sobre Conde (BMW) i Ti-
bau. El de BMW es quedava a 
només 1 punt del guanyador, 
encara que al final i en vir-
tut dels hàndicap ho feia a 9 
punts però conservant la seva 
posició.
La propera cita de les Porsche 
Classic Sèries by RallyClassics 
se celebrarà el dia 17 de juny a 
Alcarràs, una prova que mar-
carà la meitat de temporada.  
Així doncs, el circuit anoienc 
va ser destacat protagonista 
d’aquestes curses de cotxes i 
de motos en el mateix dia.

Alejandro Tejedo amb la Ducati F1 750.

Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

19/20/21 MAIG

UN MOSSO D'ESQUADRA I UN INDEPENDENTISTA "DE LA CEBA" S'UNEIXEN

 PER ACONSEGUIR QUE CATALUNYA PUGUI VOTAR LLIUREMENT.

ARRIBA LA DIVERTIDA SEGONA PART DE L'ESPECTACLE D'ÈXIT 'LA BUTACA'.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

LA QUARTA VIA
TEATRE D'HUMOR

T-ATRACO TEATRE
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Gran resultat de Genís 
López i Josep Ll. Marín a 
la dura Titan Desert

Genís López.
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CURSES / LA VEU 

S i una prova de resistèn-
cia en el món de la BTT 
és reconeguda per la 

seva duresa i complicació, és 
que estem parlant de la Titan 
Desert.
L’igualadí Josep Lluís Marín es 
va proclamar vencedor de la 
en la categoria corporate, for-
mada per equips de dos cor-
redors, treballadors de la ma-
teixa empresa i que pedalen 
en representació d’aquesta. Els 
dos participants han de fer la 
cursa junts en la seva totalitat 
i passar tant els controls de pas 
com la línia d’arribada amb 
menys de 2 minuts de diferen-
cia entre ells. Aquesta catego-
ria fomenta en les empreses 
participants, els valors propis 
de la cursa: repte, superació, 
treball en equip, sacrifici, etc.
En Josep Lluís ha conquerit la 
victòria en aquesta categoria 
juntament amb el seu com-
pany Antonio Corpas, defen-
sant la empresa Prodigitalk.
D’altra banda, l’igualadí Ge-
nís López  hi va ser present 
entre altres anoiencs i una 
participació de prop de 500 
ciclistes de més de 30 països.
La Titan es celebra des de fa 
molts anys a terres del Mar-
roc i compta amb la partici-
pació de exciclistes professio-
nals tant de carretera com de 
BTT.
El Genís López que va assolir 
un gran resultat, va estar molt 
regular en totes les etapes i 
això és clau per assolir una 
bona classificació. El resultats 
parlen per si sol:
1a etapa de Maadid-erg che-

bbi amb 105 km i 106,2 m de 
desnivell: 66 de la general (de 
456), 4t de categoria master.
2a etapa entre erg cheb-
bi-Merzouga, 106 km i 852m 
de desnivell: 41 de la general, 
1r master i líder provisional 
de categoria master. 3a etapa 
Merzouga-Merzouga, 103 km 
amb 1014 m desnivell: 66 ge-
neral, 3a categoria  5h:48:06 
segon de la general. 4a etapa 
i primera de las etapes Marat-
hon  entre Merzouga-Fezzon 
de 104km i 900 m desnivell: 
57è de la general  i 1è de cate-
goria retallant al primer mas-
ter però continua 2on. Etapa 
5: Segona marathon (etapa 
reina) de Fezzou-El Jouf de 
143km i 1288 m desnivell: 
Etapa molt complicada, amb 
6 punxades i aconseguint la 
12a posició master i salvant 
el 2on lloc. 6 etapa:  Entre El 
Jouf-Maadid, 51km i 246m 
desnivell: Aquesta etapa, la 
més curta ja és l’homenatge 
final amb un 56è de la general 
i 2n màster  i mantenint el 2n 
lloc final a la general de cate-
goria màster. 

Resultats de l’Igualada CG 
i del San Roque en diferents proves
GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
es va realitzar a Olot, la 
tercera i última fase de 

la Copa Catalana de gimnàs-
tica artística per les gimnastes 
de la categoria Escolar C. 
L’Anoia Club Gimnàstic va 
portar 4 gimnastes, Fiona 
Regordosa Vilaseca, Mariona 
Puig Lafuente, Ona Vidal Al-
carraz i Paula Arrevola Mar-
tínez. Totes van realitzar molt 
bons exercicis i cal destacar les 
puntuacions a l’aparell de salt, 
9.400 de la Fiona Regordosa i 
9.100 de l’Ona Vidal. Tant l’en-
trenadora com les 4 gimnastes 
estan molt satisfets amb els re-
sultats i l’evolució obtinguda, 
principalment pel fet de ser el 
primer any practicant aquest 
esport i poder assolir els ele-
ments exigits per la federació 
amb èxit!
Ara el club es prepara per als 
territorials d’artística femeni-
na del Consell esportiu, que es 
realitzarà el diumenge 21 de 
maig al CEM La Mar Bella a 
Barcelona i per la tercera fase 
de la copa catalana d’artística 
masculina, que se celebrarà a 
Sant Boi de Llobregat el ma-
teix diumenge.
D’altra banda dissabte, a Cor-
nellà es celebrava la final de 
copa catalana nivell VII en 
modalitat individual. Per part 
del San Roque, Gisela Ramí-
rez en categoria aleví amb 
aparell de corda classificada 
anteriorment a las fases entre 
les vuit primeres, represen-
tava al club. Va fer una gran 
competició amb el seu exerci-
ci d’aquesta temporada i així 
finalitzava per a ella les com-
peticions amb aquesta moda-
litat.

Diumenge, al Maresme, te-
nien la cita de la Final Territo-
rial en modalitat de conjunts. 
Representava al club el con-
junt benjamí classificat en les 
fases anteriors i format per: 
Julia Barroso, Lia Escribano, 
Martina Quintana, Dayanna 
Morejon i Clara Pérez. Van 
sortir a pista amb la simpatia 
que les caracteritza i amb una 
gran execució del seu exerci-
ci, van aconseguir la primera 
posició en la seva categoria, i 
proclamar-se campiones de la 
Territorial.
Pel que fa al CE Montbui, la 
seva gimnasta Karina Du-
eñas, va participar a la final 
de nivel VII. Va defensar un 
gran exercici i lluitant fins al 

San Roque.

ultim moment el seu exercici, 
demostrant una vegada més 
la gran gimnasta que és, i el 
treball que hi ha al darrera. 

Igualada Club Gimnàstic.

CE Montbui.



L’Igualada VC guanya a la pista de 
l’Ametlla del Vallès per 1-3

Aleví femení de l’Igualada Vòlei Club.

Pluja de podis 
a la Mola Trail Kids

VOLEIBOL / IVC

E l passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Mascu-
lí de l’Igualada Vòlei 

Club es va desplaçar a la pista 
del CV L’Ametlla del Vallès per 
disputar una nova jornada de 
la segona divisió catalana. El 
partit va acabar amb un mar-
cador de 1 set a 3 (25-23/23-
25/20-25/17-25), favorable als 
visitants. El primer set se’l van 
emportar els vallesans, a par-
tir del segon set els igualadins 
van canviar l’actitud defensiva 
i això va propiciar contra-atacs 
per posar-se per davant ràpi-
dament i dominar el joc, en el 
quart set el locals van abaixar 
els braços ja a principis de set i 
els de l’Anoia van aprofitar-ho 
per emportar-se el partit amb 
claredat. El pròxim dissabte a 
les 19 hores el Jorba Solà Sèni-
or Masculí de l’Igualada Vòlei 
Club es desplaça a la pista del 
CV Cometa Bellvei, per dis-
putar la penúltima jornada de 
la lliga.
L’Alain Afflelou Sènior Fe-
mení perdia a casa davant el 
Llars Mundet per un 0-3, en la 
penúltima jornada, i perdent 
tota aspiració a arriba al tall 
d’ascens, tot i això les noies 
de Xavier Tirado van mostrar 
una bona cara combativa en 
diferents fases del partit, la 
setmana que ve visita al Sant 
Pere Pescador per concloure 
la temporada.
Per la seva part l’Alain Afflelou 
Sènior Femení B guanyava a 
la pista del Cardedeu per un 
0-3, les jugadores de Carles 
Casals van ser molt superiors 
tant en el primer com en el se-
gon set, en el tercer van haver 
de lluitar una mica més. La 
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setmana que ve, últim par-
tit que decidirà quin dels dos 
equips de l’Igualada quedarà 
davant ja que estan empatats a 
punts, espectacle emocionant 
al fortí on s’enfrontaran dis-
sabte a les 18:00 hores.
L’Alain Afflelou Sènior Feme-
ní C perdia al fortí davant el 
Colegio Aleman, on tan sols 
van poder arrancar un  set; 
en els altres les igualadines no 
van arribar a disputar els sets, 
això sí, van tenir fases de joc 
bones i bones defenses. Com 
ja hem dit l’última jornada al 
duel fratricida amb el B.

Equips Base
El Juvenil Masculí aconse-
gueix un punt a la seva visita 
a Cornellà davant el Sandor. 
Després de la victòria de la 
setmana passada sembla que 
els jugadors de Daniel Gon-
zalez, hagin assentat una mica 
en un  primer set sense errors. 
En el segon la reacció del San-
dor va igualar el partit en un 
tercer més ajustat que els igua-
ladins també es van emportar. 
En el quart una baixada en re-
cepció va posar les coses pla-
neres, i en el cinquè no es va 
començar amb bon peu i van 
entrar en dinàmiques anti-
gues, cosa que afavorí que el 
Sandor s’emportés el partit. 
En global bon partit i actitud 
dels jugadors fins la fase final, 
la setmana que ve el penúltim 
partit visiten el Llars Mundet.
El Juvenil Femení perd per 1-3 
contra l’Hospitalet, les iguala-
dines, tot i mostrar un bon joc 
han tingut alguns alts i baixos 
que han fet que el marcador 
es decantés cap a les visitants. 
Els parcials de l’últim par-
tit de la temporada han estat  

24-26/25-15/19-25/23-25, 
assolint així la quarta posició 
conjunta amb la lliga conjun-
ta amb el Cadet, felicitats per 
una gran temporada noies!
El Cadet Femení també perd 
davant l’Hospitalet, però per 
un 2-3, en un altre partit super 
emocionat i disputat com ja 
ens tenen acostumats les juga-
dores de Laia Pujol, un equip 
amb una progressió especta-
cular que són el futur del Vòlei 
Igualada.
El Cadet Masculí perd a la 
seva visita a l’Escola Orland, 
per un 3-0, però els juga-
dors de Carles Minguez han 
mostrat la seva millor versió, 
aconseguint lluitar de tu a tu  
en tots els sets,  gran progres-
sió dels cadet que apoc a poc 
van aconseguint que el treball 
surti a pista. La setmana que 
ve en principi es desplacen a 
Andorra per jugar el penúltim 
partit.
El dissabte el equip Aleví de 
l’Igualada Vòlei Club, va dis-
putar la fase territorial repre-
sentant l’Anoia i competint 
contra Osona. El partit el van 
guanyar el equip osonenc per 
un 0-3, els dos primers sets, 
Osona va ser clarament supe-
rior degut bàsicament als ner-
vis igualadins i una diferència 
d’edat evident en bastants mo-
ments. El tercer es va igualar 
molt i les anoienques es van 
avançar en el marcador fins 
el final del matx on una peti-
ta sèrie d’errades seguides van 
fer avançar les osonenques 
fins la victorià final. Felici-
tar les igualadines per tota la 
temporada que han fet i tam-
bé aconseguint la copa dels 
Valors. Felicitats noies i equip 
tècnic, us ho mereixeu!

MUNTANYA / IVC

E l passat 29 d’abril, va 
tenir lloc a Matadepe-
ra, la tercera prova de 

la lliga Catalonia Kids Cup de 
curses de muntanya, amb un 
bon grapat d’atletes de l’escola 
esportiva del CERRR. Un cop 
més, els resultats van acompa-
nyar. En la categoria infantil 
(5 km) la Carlota Díaz-Guerra 
va tornar a guanyar en la ca-
tegoria femenina i va quedar 
quarta de la general infantil 
amb un temps de 00:28:32. 
En la mateixa categoria el 
Guillem Malet aconseguia la 
14 posició masculina amb un 
temps de 00:36:46.
En la categoria aleví (4 km) la 

Sira Díaz-Guerra va aconse-
guir el segon lloc femení amb 
un temps de 00:32:22 i l’Ona 
Solà el tercer lloc amb un 
temps de 00:35:29. El Jan Solà, 
que corria en la mateixa cate-
goria va tenir uns petits pro-
blemes físics i va aconseguir la 
16a posició masculina.
En els més petits de tots, els 
prebenjamins (1km), tam-
bé vam aconseguir magní-
fics resultats, amb un primer 
lloc de la Ingrid Díaz-Guerra 
00:08:05 i quart lloc a la ge-
neral i un cinquè lloc masculí 
dels Jordi Salvador (00:08:18).
Anna Salvador, la més petita 
del grup també va aconse-
guir un primer lloc a la cursa 
dels minis. 

PATINATGE / IVC

E l passat 6 de maig va te-
nir lloc la 1a edició del 
Trofeu Ciutat Igualada 

de Patinatge Artístic,amb 80 
patinadores de diferents edats, 
des de Promoció, les més no-
velles fins la categoria Infantil 
(13-14 anys). L’HC Montbui, 
un dels equips combinats, va 
fer un total de sis podis. A la 
cita van acudir-hi jutges de la 
Federació Catalana de Patinat-
ge. 
Anna Piernas, la delegada de 
l’gualada HC afirma que hi 
haurà segona edició del Tor-
neig Ciutat d’Igualada: “serà 
l’any que ve i durant les matei-
xes dates. Aquest cop ha fun-

cionat molt bé i hem vist que 
es podia repetir”.  La delegada 
de la secció de l’artístic valora 
molt positivament la competi-
ció perquè “hi havia molta es-
portivitat i a més, ens ha donat 
a conèixer. La gent ja parla més 
de nosaltres”.
El pròxim compromís de les 
patinadores ja serà en una 
competició federada, el proper 
27 de maig. A més, també te-
nen un compromís pròxim del 
quan podran gaudir a Les Co-
mes. Estan incloses al torneig 
de 24 hores consecutives d’ho-
quei patins, Spirit of Hockey, 
que organitza el mateix Iguala-
da Hoquei Club. Faran un fes-
tival durant un descans entre 
partits i abans de la final. 

Èxit del torneig de pati-
natge artístic d’Igualada



Els equips anoiencs, a les finals 
territorials dels Jocs Escolars
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

A vui toca fer repàs de 
les classificacions fi-
nals d’aquest cap de 

setmana ple de finals. 
Amb caràcter lúdic, dissab-
te al matí es va celebrar l’acte 
de cloenda dels Campionat 
de Poliesportiu Aleví. Durant 
la matinal, els nens i nenes 
dels equips participants van 
gaudir, a l’estadi atlètic mu-
nicipal d’Igualada, d’activi-
tats lúdico-esportives. A part, 
se’ls va reconèixer l’esforç i 
els resultats obtingut amb el 
lliurament de premis segons 
classificació de resultats i els 
punts de valors en joc sumats. 
Durant l’acte, els guanyadors 
del concurs cultural-esportiu 
recollien el seu premi.
Dissabte també ens feien vi-
brar les Finals Comarcals de 
Futbol Sala. Les categories ale-
ví, infantil, cadet i juvenil van 
acollir els 4 millors classificats 
per batre’s en el playOFF. Des-
taca l’Escola Pia que, compe-
tint a 3 de les 4 categories va 
aconseguir el campionat en 2 
categories: cadet i juvenil. La 
classificació de cada categoria 
va quedar de la següent ma-
nera:
Aleví Masculí
1. Fs Vilanova
2. Garcia Lorca B
3. Maristes
4. Emili Vallès
Infantil Masculí Nivell A
1. Emili Vallès B
2. Maristes
3. Pere Vives
4. Escola Pia
Cadet Masculí
1. Escola Pia A
2. Monalco 1
3. Maristes A
4. Escola Pia B
Juvenil Masculí
1. Escola Pia
2. Maristes

  ASS N C A T V
1 ESCOLÀPIES 3-4 36 12.5 11,5 9,5 69,5 104
2 MOWGLI “4” 37 9 11 12 69 104
3 R. CASTELL. “B” 4 32 13 12,5 11 68,5 104
4 JESÚS-MARIA 21 13.5 13 14 61,5 104
5 GARCIA LORCA 26 8.5 14 9,5 58 104
6 MONALCO 25 10 9,5 13 57,5 104
7 EMILI VALLÈS 27 12 10 6 55 104
8 D. MARTÍ TAR. 26 11.5 12 5 54,5 104
9 MOWGLI “3” 24 14 8,5 7,5 54 102
10 MARISTES 25 8 10,5 7,5 51 102
11 R. CASTELL.“A” 3 29 10.5 9 1 49,5 104
12 ATENEU 22 9.5 13,5 4 49 104
13 MONTCLAR 19 11 1 3 34 104
14 DOLORS M.VERD 15 7.5 8 2 31,5 104

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 16 13 2 1 155 87 44 128
2 FONT-RUBÍ  16 11 2 3 151 105 40 128
3 MARISTES MX 16 10 2 4 142 100 38 128
4 SECC-SALA MX 16 8 2 6 139 117 34 128
5 ESCOLÀPIES  16 7 1 8 130 126 31 122
6 ESCOLÀPIES M. 16 6 2 8 123 129 30 124
7 MONALCO 2  16 6 0 10 116 140 28 128
8 LA GRANADA  16 3 2 11 87 155 24 112
9 LA RÀPITA  16 1 1 14 77 161 19 120

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 7 6 0 1 178 144 13 48
2 PERE VIVES 7 4 0 3 238 260 11 56
3 EMILI VALLÈS 8 3 0 5 182 174 11 64
4 CAPELLADES A 8 3 0 5 236 242 11 64
5 BÀSQUET RIBES 8 3 0 5 244 258 11 56

BÀSQUET infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 18 15 0 3 775 476 33 144
2 MARISTES 18 14 1 3 699 438 31 136
3 E. ANOIA B 18 12 0 6 564 438 30 124
4 PERE VIVES 17 13 1 3 576 447 29 128
5 C.CATALÀ 18 9 0 9 458 449 27 144
6 CB LLORENÇ 18 7 0 11 453 536 25 140
7 E. ANOIA A 18 6 0 12 474 662 24 136
8 CB ROQUETES 18 5 0 13 537 725 23 144
9 VILANOVA  18 4 0 14 362 606 22 140
10 CAPELLADES 17 3 0 14 373 494 20 136

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 18 16 1 1 186 102 51 136
2 MARISTES 18 14 2 2 176 112 48 140
3 G. LORCA B 18 12 2 4 169 119 44 144
4 FS VILANOVA 18 10 1 7 153 135 39 128
5 ESCOLÀPIES 18 9 2 7 154 134 38 138
6 AC. IGUALADA 18 6 4 8 143 145 34 142
7 J.MARAGALL 18 8 0 10 138 150 34 142
8 MONALCO 18 4 4 10 121 167 30 142
9 G. LORCA A 18 1 3 14 109 179 23 144
10 FS PIERA  18 0 1 17 91 197 19 130

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 10 7 1 2 48 25 22 80
2 MARISTES 10 5 1 4 31 28 16 76
3 ESCOLA PIA 10 5 1 4 37 36 16 76
4 PERE VIVES 10 4 1 5 35 31 13 80
5 LES MORERES 10 3 1 6 16 39 10 66
6 INS BADIA “B” 10 3 1 6 31 39 10 70

FUTBOL SALA infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  A 6 6 0 0 31 9 18
2 MARISTES A 6 3 0 3 23 18 9
3 MONALCO 1 6 0 0 6 5 32 0

FUTBOL SALA cadet-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA 6 5 1 0 28 11 16 44
2 MONTAGUT 6 2 1 3 17 24 7 42
3 MARISTES 6 1 0 5 7 17 3 48

FUTBOL SALA juvenil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ST QUINTÍ 12 9 0 3 512 396 21 92
2 MEDIONA 12 8 0 4 478 485 20 88
3 VILAFRANCA 12 6 0 6 513 487 18 90
4 SANT RAMON 12 4 0 8 452 506 16 94
5 VILANOVA  12 3 0 9 411 492 15 94

BÀSQUET cadet masculí
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3. Tous Fc
4. Joan Mercader
Les Finals territorials
Dissabte, es van disputar els 
partits corresponents a les Fi-
nals Territorials d’Handbol i 
Voleibol. Destaquem els par-
tits d’Handbol Benjamí i Aleví 
que es van poder gaudir a la 
Zona Esportiva de Can Titó a 
Vilanova el Camí.
Aleví Femení
S.Montcada-Vilanova (11-5)
Aleví Masculí
Barberà-Montbui (12-4)
Benjamí Femení
S.Montcada-Mowgli (6-10)
Benjamí Masculí
Barberà-Joan Maragall (12-4)
Pel que fa a la Final Territori-
al de Voleibol, els equips de la 
comarca que van participar-hi 
a Badia del Vallès van quedar 
subcampions. L’Igualada Ho-
quei Club va quedar en sego-
na posició en categoria Aleví 
femení després de perdre, en 
un mal partit, contra l’Osona 
i en categoria Juvenil femení, 
l’IES Molí de la Vila va repe-
tir resultats, també la 2a po-
sició després de caure derro-
tat per un clar 3-0. El premi 
de Valors, però, ja llueix a les 
vitrines de guardons dels dos 
equips pel seu comportament.
Diumenge seguien les Finals 
Territorials dels Jocs Escolars. 
A Montcada i Reixach, el 
Mowgli es va proclamar cam-
pió de Futbol 7 en categoria 
Aleví Masculí. Mentrestant 
a Igualada es van celebrar les 
Finals Territorials de Bàsquet 
(de les categories benjamí a 
juvenil) i les Finals Territori-
als de Futbol Sala (benjamí i 
aleví).
Repassant els resultats dels 
partits, els equips de la comar-
ca que es van endur el Cam-
pionat Territorial són el Mo-
nalco (Aleví femení), l’Emili 
Vallès (Infantil femení) i el 
Monalco (Cadet femení). Les 
Escolàpies (Benjamí femení) i 
els equips masculins van que-
dar en segona posició i tots 
van ser guardonats amb el 
premi de valors, el màxim re-
coneixement de bon compor-
tament i esportivitat.
Els quadres de les Finals Terri-

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

  ASS N C A T V
1 MESTRAL B 32 7.5 9 9 57,5 96
2 MOWGLI “3” 32 8 7 8 55 90
3 MONALCO 3 3R 27 8.5 7,5 7 50 94
4 ESCOLÀPIES 3R B 24 6.5 8,5 4 43 80
5 D. MARTÍ 3-4 fc 21 7 6 5 39 92
6 AC.GUALADA 25 5.5 1 3 34,5 96
7 ESCOLA PIA MX 15 9 8 1 33 96
8 GARCIA LORCA 14 5 6,5 6 31,5 82
9 ESCOLAPIES 3A 22 6 1 2 31 82

  ASS N C A T V
1 J.MARAGALL A 35 8 11 11 65 96
2 R.CASTELLTORT 31 11 10,5 10 62,5 96
3 EMILI VALLÈS 30 10.5 10 6 56,5 96
4 ATENEU 29 8.5 8,5 9 55 96
5 JESÚS-MARIA fc 26 9.5 7,5 7 50 96
6 C. ÒDENA 24 7.5 9,5 8 49 88
7 MARISTES B 23 7 8 4 42 96
8 G. FOSSAS 3-4 18 9 6,5 5 38,5 96
9 C. ÒDENA MX 17 7.5 9 2 35,5 92
10 MONALCO 2 3-4 17 6.5 7 1 31,5 96
11 J. MARAGALL B 12 6 1 3 22 92

  ASS N C A T V
1 G.FOSSAS 4T 33 9 9 9 60 96
2 MOWGLI “4” 30 8.5 8,5 8 55 88
3 ESCOLA PIA A fc 27 7.5 6,5 7 48 92
4 D.MARTÍ 4T 23 6 7,5 6 42,5 88
5 MESTRAL A 23 7 6 4 40 92
6 ESCOLAPIES 4T 23 5.5 8 2 38,5 94
7 MONALCO 1 4T 18 8 7 5 38 90
8 MARISTES A 27 6.5 1 1 35,5 96
9 MARTA MATA 12 0 0 4 16 94

  ASS N C A T V
1 MOWGLI “6” 30 11 10,5 10 61,5 82
2 R. CASTELL. “B” 30 10.5 10 11 61,5 96
3 CASTELL ÒDENA 28 8 8 9 53 78
4 GARCIA FOSSAS 24 9.5 11 7,5 52 96
5 MDP IGUALADA 28 7 8,5 6 49,5 102
6 ATENEU 22 10 7,5 7,5 47 88
7 MESTRAL 22 7.5 9,5 4 43 96
8 R. CASTELL.A 22 8.5 7 3 40,5 96
9 MOWGLI “5” 18 9 6,5 5 38,5 86
10 EMILI VALLÈS 20 6 9 0 35 82

  ASS N C A T V
1 R.CASTELLTORT 33 7 9 9 58 104
2 MONTCLAR A 33 9 7 5 54 102
3 MOWGLI 31 7.5 5.5 8 52 104
4 EMILI VALLÈS A 27 5 8,5 7 47,5 98
5 JESÚS-MARIA 27 8 6,5 6 47,5 104
6 CASTELL ÒDENA 27 6.5 7,5 4 45 104
7 EMILI VALLÈS B 21 5.5 8 2 36,5 100
8 ATENEU 20 6 6 3 35 104
9 MONTCLAR B 16 8.5 1 1 26,5 92

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 7 6 0 1 178 144 13 48
2 PERE VIVES 7 4 0 3 238 260 11 56
3 EMILI VALLÈS 8 3 0 5 182 174 11 64
4 CAPELLADES A 8 3 0 5 236 242 11 64
5 BÀSQUET RIBES 8 3 0 5 244 258 11 56

BÀSQUET infantil-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MESTRAL 10 7 2 1 59 28 23 76
2 EMILI VALLÈS A 10 6 1 3 36 26 19 80
3 INS BADIA  “A” 10 5 2 3 46 26 17 64
4 C. CLARAMUNT 9 4 0 5 24 42 12 58
5 MONALCO 10 2 1 7 23 48 7 80
6 AC. GUALADA 9 2 0 7 26 44 6 72

FUTBOL SALA infantil-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  B 9 7 1 1 44 12 22 68
2 MARISTES B 9 6 0 3 30 16 18 72
3 J. MERCADER 9 3 1 5 26 33 10 72
4 MONALCO 2 9 1 0 8 10 49 3 72

FUTBOL SALA cadet-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J.MERCADER 8 5 0 3 22 23 15 56
2 TOUS FS 9 4 1 4 34 30 13 52
3 MESTRAL 9 4 1 4 34 34 13 62
4 ALL STAR FC 8 3 0 5 26 29 9 54

FUTBOL SALA juvenil-B

torials de Futbol Sala celebra-
des al Complex Esportiu Les 
Comes d’Igualada van quedar 
de la següent manera:
Benjamí Masculí
Badia-Cfs Òdena (9-7)
Aleví Masculí
Escola Xarau-Fs Vilanova (6-10)
Maristes-Fs Vilanova (9-7)
A Mataró es celebraven les Fi-
nals Individuals de Gimnàsti-
ca Rítmica conjunts. En nivell 
A, l’Igualada GC Aula sumava 
una puntuació de 6,00 aconse-
guint la 9a plaça en categoria 
infantil. En nivell B, els equips 
de la comarca aconseguien 
dues primeres posicions i una 
cinquena posició. En catego-
ria Benjamí, el CG San Roque 
pujava al graó més alt del podi 
amb una puntuació total de 
13,30 punts. L’Igualada GC 
Aula aconseguia una primera 
posició amb l’equip Aleví amb 
un total de 12,55 punts i una 
cinquena posició amb els 8,70 
punts aconseguits en categoria 
Infantil.
Tot i quedar eclipsat per les 
jornades de Finals, el 1r Cros 
Escolar Dolors Martí va acollir 
més de 350 persones. Tenint 
en compte les finals i ser un 
cros ajornat per inclemències 
meteorològiques, l’organitza-
ció considera d’èxit aquesta 1a 
edició del Cros Dolors Martí. 
A la pàgina web del Consell 
Esportiu de l’Anoia trobareu 
tots els resultats.

Després d’ajornar la 4a TEC 
Alevina per pluja, aques-
ta setmana, divendres 19 de 
maig, hi ha programada la 1a 
Trobada Esportiva Comarcal 
Cadet a la zona esportiva de 
Can Titó. L’IES Pla Moreres és 
l’institut encarregat d’organit-
zar la TEC Cadet a Vilanova 
del Camí. 
El calendari de TEC (Troba-
des Esportives Comarcals) 
seguirà amb les següents Tro-
bades:
• 25 de maig de 2017 serà el 
torn de la 2a Trobada Infan-
til a l’Estadi Atlètic Municipal 
d’Igualada. L’Escola Pia serà 
el responsable d’organitzar la 
trobada.
• 1 de juny de 2017 gaudirem 
amb la 7a Trobada Prebenja-
mina a Les Comes. L’activitat 
l’organitzarà el Col·legi Maris-
tes.
• TEC reprogramada - 8 de 
juny de 2017 celebrarem la 
4a Trobada Alevina a Les Co-
mes. L’escola Jesús Maria serà 
l’encarregada d’organitzar la 
diada.
Aquest cap de setmana, al ca-
lendari de Jocs Escolars des-
taquen les Finals Territorials 
d’esport individual:
Dissabte:
• Partits pendents dels JEEA.
• Final Territorial de Natació 
a Sabadell.
• Final Territorial de Tennis 
Taula a Ripollet.
Diumenge
• Final Territorial de Patinatge 
Artístic Individual al Garraf.
• Final Territorial de Gimnàs-
tica Rítmica Individual a Vila-
decans.
• Final Territorial de Gim-
nàstica Artística Individual i 
Equips a Barcelona. 



De tot en la jornada de pàdel dels 
equips de l’Esquaix Igualada
PÀDEL / LA VEU 

D esprés d’un comença-
ment d’any molt irre-
gular, el primer equip 

de l’Esquaix Igualada torna a 
brillar, aconseguint dues vic-
tòries molt importants davant 
Ca’n Amat i Berga Resort.
Bona collita de punts entre 
setmana a Ca’n Amat en partit 
aplaçat. El cert, és que el pri-
mer equip necessitava una vic-
tòria balsàmica que l’acostés a 
la zona noble de la classificació 
i així va ser.
Van obrir foc Mito Campins/
David Jaume guanyant de for-
ma convincent 6-2, 6-4 a David 
Giménez/Àngel Prades, però 
Isidre Marimon/Joan Corcelles 
van anar al tercer set per doble-
gar 6-2, 1-6, 6-4 a Patrick Ser-
rano/Rubèn Moreno. Ramón 
Gabarró/Carlos Jiménez van 
completar la feina anant també 
al 3er set guanyant Joan Golan/
Santi Espejo 6-2, 5-7, 6-2.
Novament victòria per 3-0 
aquest cop jugant a casa contra 
el Resort Berga. Mito Campins/
Quim Aribau van resoldre 6-3, 
6-0 amb Llorenç Pellicer/Jo-

 ESPORTS | 45Divendres, 19 de maig de 2017

natan García, Marc Corcelles/
Carlos Jiménez també van do-
nar el punt guanyant 6-3, 6-4 a 
Santi Martínez/Ramón Ferrer 
i finalment Isidre Marimon/
Joan Corcelles tampoc van fa-
llar donant el tercer punt 7-6, 
6-2 amb Javier Martín/Javier 
Vilar.

Lliga PàdelCat 
de 3a Masculí 
Derrota a fora per 3-0 sense 
opcions davant Pàdel Center 
Penedès de Vilafranca.
Raul Balladarez/J.C. Córdoba 
van guanyar als nostres Josep 
Buron/Marc Bausili 6-1, 6-1. 
Marc Rabell/Juanjo De Miguel 
va fer patir a J.P. Cuadrado/S. 

Garcia 4-6 6-3 6-4.
David Hornos/J.M. Méndez no 
van tenir opcions amb L. Vale-
ra/M. Vallina caient 6-2, 6-2.

PàdelCat 4a Femení 
Les noies Subaru van jugar a 
fora a les pistes de Life x Pàdel.
Mar Piqué/Irene Gil de nou 
molt solvents van donar el punt 
guanyant 6-2, 7-5 a Carmen 
Cano/Rosa Soro, Marta Pujol/
Mònica Ferrer no van tenir 
opcions davant Esther Tejero/
Mireia Figueras caient 1-6, 2-6 
i finalment en un renyidíssim 
partit Irene Somacarrera/Ro-
cío Estrella van caure 7-5, 4-6, 
3-6 davant Anna Salom/Mont-
serrat Soberbo.
 

L’equip de Beguverd Alzinar es 
va desplaçar fins a les Moreres.
La primera parella local va es-
tar formada per Anna Ureña i 
Susanna Xufré, les quals s’en-
frontaren contra Rosa Burniel 
i Estela Linares. Les nostres 
jugadores van ser les clares ju-
gadores del partit, essent 6/0 el 
resultat d’ambdós sets.
La segona parella del Calfont 
les Moreres van ser Antonia 
Arribas i Esther Fernández, 
que van jugar contra Guada 
Hernández i Teresa Meción. 
Va ser un partit molt igualat i 
realment lluitat fins al final per 
les dues parelles. El resultat del 
primer set fou 6/3 a favor del 
nostre club i el segon 5/7 a fa-
vor de la parella visitant. Tot i 
l’esforç que dedicaren les nos-
tres jugadores, el set de des-
empat va ser un 3/6 a favor del 
club Beguverd Alzinar.
La tercera parella la van formar 
Rosa Llucià i Susanna Borràs, 
que van enfrontar-se a Sara 
Sabi i Teresa Porta. Les nostres 
jugadores van emportar-se els 
dos sets amb un 6/4 i 6/3 con-
secutivament. 
Per tant, el resultat de l’elimina-

tòria va ser 2-1 a favor del club 
Calfont les Moreres.
Pel que fa a tennis, Calfont les 
Moreres va debatir-se contra 
C.P. Puigcerdà.
Modes Moya, jugadora del 
club montbuienc, va jugar con-
tra Núria Hernández, qui va 
guanyar els dos sets amb 7/6 

i 6/4. Isabel Guerrero del club 
Calfont les Moreres va derrotar 
Conxita Tosas per 5/4 i 7/6.
En dobles, Virginia Riba i Cloti 
Montes van guanyar Maite Fo-
nollosa i Ratty Palau per 6/2 i 
6/1. El resultat de l’eliminatòria 
va ser 2-1 a favor del club es-
portiu Calfont les Moreres.

Bons resultats per als equips de pàdel 
i tennis de Calfont les Moreres

Bon inici de Copa per a 
l’Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU 

U n cop acabada la lliga 
aquesta temporada, 
comença el campio-

nat de Copa. En aquesta pri-
mera fase l’ Igualada s’enfronta 
al Fornells i al Gavà.
En l’encontre d’aquest diumen-
ge passat contra el AE Fornells 
(35-27) en els primers minuts 
de partit l’Igualada semblava 
que no trobava la seva línia de 
joc, el estar aturats una jorna-
da sense partits oficials es feia 
notar, tot i que el partit anava 
molt igualat en el marcador, 
l’Handbol Fornells sempre 
ha anat pel davant un o dos 
gols, tot i l’esforç dels jugadors 
igualadins, la primera part ha 
acabat amb un 14 a 16 pels de 
Fornells.
En reprendre la segona part 
els jugadors locals han sor-
tit molt endollats i no volien 
deixar escapar la victòria en 
aquest partit, ja que per pas-
sar a la segona fase d’aquesta 
Copa s’han de guanyar tots els 
partits d’aquesta 1a fase. En els 
primers 15 minuts l’Igualada 
ja avançava al Fornells en el 
marcador per 2 gols i els atacs 
eren molt més efectius que en 
la primera part. La defensa 
i la porteria han estat també 
decisius. Amb unes aturades 
espectaculars del porter i con-
traatacs llampecs, els Iguala-
dins ha anat deixant al darrera 
al Fornells fins que aquests ja 
s’han donat per vençuts. Al 
minut 25 l’Igualada ja guanya-
va per 31 a 26 i al final, al mi-
nut 30 de la segona part, 35 a 
27 era el resultat definitiu.
Molt bon joc del Igualada a la 
segona part que els ha donat la 
merescuda victòria.
Proper partit contra el Hand-
bol Gavà a casa seva.
Entrenats per Pol Cantero 
Carbonell han jugat: 
Porters: Jordi Bermejo (23 atu-
rades) i Eric Plaza (4 aturades)

Jugadors: Adrià Suero (3), Da-
vid Cubí (3), Esteban Lezama 
(7), Oscar Visa (7), Roger Cal-
zada (4), Jordi Vilarrubias (3), 
Sergi Garcia, Jordi Grado, Da-
vid Diaz (7), Daniel Fons (1), 
Nil Subirana (1).
Equips base
S. Fost- CHI juvenil m. 
(35-33)
Van jugar Nil Subirana, Max 
Segura, Xavi Oliva, Iker Sabu-
quillo, Gerard Carrasco, Ivan 
Ruiz, Arnau Capitán, Pep Bové 
amb Ivan Salazar a la portería. 
Entrenador Joan Alcoberro. 
St. Cugat-CHI cadet m. 
(43-25)
Dirigits per Hilari Cana-
les, van jugar: Joel Solane-
lles, Marc Espinagosa, Arnau 
Torner, Marc Muntané, Biel 
Hornas, Agustín Vázquez, 
Fernando Almendro, David 
Malpartida, Marc Andreu i Pol 
Calvet
Llagosta-CHI infantil f. 
(30-17)
Jugadores: Ari, Marina, Ka-
ren, Élia, Marta, Mireia ,Júlia, 
Méat, Érika, Núria .Lesionades 
: Carla i Dàmaris. Entrenadora 
: Laura Baladés
CHI infantil m.-Martorell 
(33-15)
Alex, Noel , Dani ,Marc, Ed-
gar,Dimas , Joan, Raúl, Isaac, 
Eric, Guillem , Hugo i Igor, 
Sergi i pol des de la banqueta. 
Entrenats per: Roger i Nil Sta-
ff tècnic: Dani P., Samu i Dani 
leon Daniel Leon
CHI aleví m.-Molins de Rei 
(5-11)
Jugat amb: Guillem Cabré, Biel 
Homs, Nil Camps, Adrià No-
gales, Quim Amich, Damià 
Pou, Anton Aguilera i Àlex 
Poblador. Entrenat per Max 
Segura i Nico Orozco.
CHI aleví f..-Ascó (7-9)
Dirigides per Laura Baraldés,i 
Elia Roca van jugar: Alba, Lo-
rena, Iona, Mireia, Aroa, Mi-
riam, Julia, Ariadna i Rebeca. 
Porteres: Judit i Nuria.



Grans resultats a Praga del montbuienc 
Nacho Fajardo en l’Europeu d’esquaix S15

Paula Blasco.

Dues victòries del CAI  
a la Milla Urbana de 
la Sagrada Família de 
Barcelona
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ESQUAIX / LA VEU 

L a selecció espanyo-
la amb presencia del 
montbuienc Nacho Fa-

jardo va obtenir el 8è lloc en 
els campionats d’Europa per 
equips en la categoria sub 15. 
En la jornada classificació, 
davant Holanda, el Nacho va 
dominar 3-2, 11-9 al cinquè 
a Sebastian Hofman va con-
tribuint decisivament en la 
victòria 2-1 del combinat es-
panyol, en el segon partit de 
nou victòria enorme davant 
l’1 d’Anglaterra Adrian Goad 
també per 3-2. La llàstima es 
que la selecció estatal va per-
dre 2-1 i va quedar relegada 
a jugar pel 7è, ja que la “roja” 
va perdre els altres dos partits 
de la seva pool davant el bri-
tànics.
Ja en la fase de llocs el jove 
anoienc va encadenar dues 
victòries davant el finés Vi-
lle Ruismaki i el gal·lès Tate 
Harms totes dues per 3-0, 
però va perdre 3-1 davant de 
Jakub Pytlowany de Polònia 
en el partit pel 7è i 8è lloc. En 
resum, fantàstic resultat del 

Nacho en el seu debut inter-
nacional.

Derrotes davant els líders 
Malibú i Natació Sabadell 
L’equip RS-PLASTNET va 
caure derrotat a casa davant 
els líder de grup, els vallesans 
del Malibú.
Toni Jiménez va caure amb 
Oriol Mestre per 7-11, 7-11, 
3-11, Lluís Fernández tampoc 
va poder fer res caient amb 
Santi Altarriba per 8-11, 8-11, 

3-11, Joan Llorach va patir la 
mateixa sor ensopegant amb 
Arnau Farré 8-11, 3-11, 3-11 i 
finalment Sergio Rivero va se 
l’únic que va esgarrapar un set 
però també caient finalment 
davant Arnau Vidal per 2—1, 
15-13, 9-11, 5-11.
A Sabadell aquest cop, també 
derrota de l’equip RS-PLAST-
NET davant el Natació,.
Rafa Sánchez va tenir poques 
opcions amb Alex Gesti caient 
5-11, 5-11, 3-11,  Toni Jiménez 

també va caure en 3 sets 3-11, 
8-11, 9-11, Lluís Fernández 
ho va fer 6-11, 3-11, 8-11 da-
vant Manel Olmos i finalment 
Dani Saragossà va ser l’únic 
que va sumar un set davant 
Jordi Olivé però també caient 
finalment per 9-11, 11-4, 9-11, 
4-11. 
Si ja la classificació pels 
play-off estava complica-
díssima, amb aquest resul-
tat, haurem d’esperar per no 
perdre la categoria.

ATLETISME / CAI 

T res atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles participaren  diu-

menge passat al matí en la 
33a edició de la Milla Urbana 
Sagrada Família,  sobre la dis-
tància habitual de 1.609 m., 
Gran Premi Gaudí Sport, amb 
organització de la Fundació 
Claror.
La Juvenil Paula Blasco va 
participar en la prova Profes-
sional femenina, que comp-
tava amb la participació d’at-
letes de primer nivell estatal, 
entrant 12a amb 5’25”.  Es va 
imposar l’atleta internacional 
del New Balance Esther Guer-
rero, amb 4’53”, mentre en la 
prova Professional masc. el 
guanyador era l’internacional 
Adel Mechaal (New Balance)
amb 4’03”.
Cal ressaltar també les victòri-
es de Roger Vila en les 3 mi-
lles masc.,  amb un registre de 
17’04”, i de Mª Àngels Mestre 
en la cursa Amateur femeni-
na, amb un temps de 5’25”. 

El Montmaneu ja és equip de 1a Territorial a una 
jornada per acabar la temporada
FUTBOL SALA / OSCAR TOLEDO

A falta d’una jornada per 
acabar la temporada, i 
gràcies a una victòria 

soferta davant l’Alcarràs i a 
l’ensopegada del Bellmunt, el 
Montmaneu jugarà l’any que 
ve a la Primera Divisió Terri-
torial de Lleida.
Després d’un final de tempo-
rada espectacular, en el que 

el Montmaneu ha aconseguit 
guanyar 7 jornades seguides, 
el club creat aquest mateix any 
ha aconseguit pujar de catego-
ria a falta d’una jornada.
El partit del dissabte era una 
final. I els jugadors del Mont-
maneu van aconseguir supe-
rar la prova. Victoria soferta, 
però merescuda.
La primera part va estar bas-
tant igualada fins al minut 10, 

almenys en el que a gols es 
refereix, ja que els locals van 
tenir la possessió durant es-
tones llargues del partit, però 
només van aconseguir anotar 
un bon gol gràcies a una juga-
da col·lectiva. A mesura que 
el Montmaneu s’assentava al 
camp i va aconseguir defensar 
amb ordre els atacs de l’Alcar-
rás, va aconseguir ampliar la 
renta de gols fins a 4.

La segona part va canviar 
de color totalment. Amb un 
Montmaneu que ja es veia 
guanyador del partit, l’Alcar-
rás es va ficar dins el partit, i va 
aconseguir escurçar distancies 
fins al 4-3 final. No obstant, i 
encara que amb patiment, el 
Montmaneu va aconseguir 
defensar el resultat i es va as-
segurar un lloc a la 1a Divisió 
Territorial l’any que ve.

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com

PROMOCIÓ PRIMAVERA
 

BH 
Emo�on

REBEL
(MOTOR

YAMAHA)
a par�r de 
100€ mes 

MODEL LYNX
(SPILT PIVOT)

190€ mes
20 quotes

sense
interessos
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A les portes de la con-
vocatòria d’un refe-
rèndum a Catalu-

nya i immersos en diversos 
processos judicials contra els 
seus impulsors, la companyia 
T-Atraco Teatre torna al Tea-
tre de l’Aurora amb un nou i 
esbojarrat espectacle sobre la 
independència de Catalunya. 
Després del gran èxit de La 
butaca –amb més de 100 re-
presentacions arreu del país- 
els actors Robert Gobern i 
l’igualadí Joan Valentí tornen 

a posar-se en la pell dels seus 
personatges per tractar, amb 
molt d’humor, quin serà el de-
senllaç del procés sobiranista de 
Catalunya.
Si a La butaca els personatges 
Josep Moragues (un “indepe 
de la ceba”) i Toni Villa (un 
mosso d’esquadra d’origen ga-
llec) viatjaven fins el 1714 per 
posar-se a les ordres de Rafel 
de Casanova, ara els mateixos 
personatges fan un nou viat-
ge, concretament fins el dia en 
què Catalunya ha de celebrar 
el Referèndum Unilateral d’In-
dependència (RUI). Davant els 

entrebancs que hi posa l’estat 
espanyol, els “herois” de La bu-
taca ara tornen a unir les seves 
forces i habilitats (més aviat 
poques...) per tal que el poble 
de Catalunya pugui decidir el 
seu futur amb llibertat. O no...
“És un espectacle d’humor i 
també d’aventures, hi ha molta 
aventura. Hi ha fins a 11 perso-
natges als quals els passen mol-
tes coses, i a un ritme que els 
espectadors no s’avorriran ni 
mica, al contrari, s’ho passaran 
molt bé” explica en Joan Valen-
tí, qui afegeix que “hem fet un 
espectacle per a totes les edats, 

tant per als grans, que hi troba-
ran referents, com per als nens, 
que xalaran amb les aventures”. 
La Quarta Via és “la continu-
ació de La butaca, amb moltes 
similituds, però tractat d’una 
altra manera. Però el que és 
essencial és el fet de poder fer 
humor de la nostra història, tal 
i com ens va agrair l’estimada 
Muriel Casals quan va veure 
l’espectacle”.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de La Quar-
ta Via, tindran lloc divendres 19 
i dissabte 20 de maig a les 21 h. 

i diumenge 21 de maig a les 
19 h., i s’emmarquen dins la 
celebració del vintè aniversari 
del Teatre de l’Aurora. Com és 
habitual, després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 15 
€ i 12 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.

La Quarta Via ens transporta, amb humor, a la celebració 
del referèndum sobre la independència de Catalunya

El Teatre de l’Aurora celebra 20 anys sent una 
referència de bon teatre a la ciutat

TEATRE / CRISTINA ROMA 

D imecres el Teatre de 
l’Aurora celebrava el 
seu 20è aniversari i ho 

ha fet -no podia ser d’una altra 
manera- amb teatre i acom-
panyats per la gent que ha fet 
possible aquest projecte cultu-
ral col·laboratiu i participatiu al 
llarg d’aquests anys, des dels ar-
tistes fins a les institucions, pas-
sant pels membres de la coope-
rativa Unicoop Cultural (entitat 
gestora del teatre), espectadors, 
patrocinadors, “amics”, establi-
ments col·laboradors, volunta-
ris, etc. L’acte institucional va 
comptar amb la presència de 
Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada; Juanjo Puigcorbé, diputat 
delegat de Cultura de la Dipu-
tació de Barcelona; i M. Àngels 
Blasco, directora dels Serveis 
Territorials de Cultura a la Ca-
talunya Central de la Genera-
litat de Catalunya que van ser 
acompanyats per Lluís Segura, 
president d’Unicoop Cultural 
qui els va fer una visita guiada 
per tots els espais del Teatre i 
posteriorment, als jardins del 
Cercle mercantil va tenir lloc 
la representació de l’espectacle 
Les alegres casades de Windsor, 
de William Shakespeare, a càr-
rec de la companyia Parking 
Shakespeare.
Les autoritats van fer una visita 
a les instal·lacions del Teatre de 
l’Aurora de la mà del president 

Lluís Segura qui els va explicar 
l’aposta pel teatre alternatiu i de 
qualitat que es fa, que escull una 
comissió de programació que 
està formada per 8 persones 
que veuen uns 300 espectacles 
l’any per triar aquells que mi-
llor s’avinguin per al Teatre de 
l’Aurora. Segura també va fer 
esment a l’aposta que s’està fent 
per les produccions pròpies, 
amb la incorporació d’un di-
rector resident, en Joan Arqué i 
amb la creació de la Cia. Teatre 
Aurora. Lluís Segura es mostrà 
molt satisfet de l’aposta per les 
produccions pròpies i les copro-

duccions que s’estan fent. “Des 
de fan un munt de temps que 
ho teníem a la cartera i ara ha 
estat el moment de portar-ho 
a terme i estem molt satisfets, 
tant de l’èxit d’El comte Arnau 
que encara gira, com de la pre-
sentació de la nova producció 
La casa perduda, a la Mostra de 
Titelles de Lleida que va tenir 
molt èxit i que el 28 i 29 de maig 
podrem veure a Igualada”.
M. Àngels Blasco va expressar 
el suport que ha donat, dona i 
donarà al Generalitat al Teatre 
de l’Aurora per la gran tasca 
que està duent a terme “ajudant 

a donar continuïtat al projecte 
que té unes arrels molts fortes 
a la comarca però que també té 
una vocació d’anar més enllà”.
Per la seva banda, Juanjo Pui-
gcorbé va mostrar-se encantat 
amb la visita i va expressar el 
seu “agraïment a la gran tasca 
que està duent aquesta Coope-
rativa amb passió i esforç per 
tirar endavant aquest projecte 
que com a actor que sóc valoro 
moltíssim. Veig la programació 
que s’hi fa i és aquella que des 
del meu despatx prediquem 
que s’ha de fer com a teatre al-
ternatiu arreu del territori i que 

actualment hi ha cinc teatres 
que ho fan, però que penso que 
n’hi hauria d’haver molts més. 
Que hi hagi sales privades que 
s’arrisquin d’aquesta manera és 
una gran notícia”.
Marc Castells va mostrar la seva 
satisfacció de què el Teatre de 
l’Aurora sigui un dels motors 
culturals més potents  que hi ha 
a la ciutat. “Ara fa vint anys que 
un grup d’herois van insistir per 
poder salvar aquesta Coopera-
tiva i fer un teatre que ara  és un 
luxe per a la nostra ciutat”.
Lluís Segura, després d’agrair 
la presència de totes les insti-
tucions presents,  va expressar 
el seu “agraïment a tota la gent 
que ha treballat i treballa a la 
casa, que hi han dedicat hores 
altruísticament. Aquest és el 
valor més gran que té l’Aurora: 
la seva gent. I aquest esforç s’ha 
fet sempre pensant en Igualada 
perquè tothom pugui gaudir 
del teatre en primera fila. Aquí 
es viu teatre de debò”.
Els actes de celebració del 20è 
aniversari del Teatre de l’Aurora 
continuen aquest cap de setma-
na amb l’estrena de La Quarta 
Via, de la companyia T-Atracto 
Teatre. També en el marc del 
20è aniversari, es pot visitar al 
vestíbul del Teatre de l’Aurora 
l’exposició 20 anys del Teatre de 
l’Aurora (1997-2017), que ofe-
reix un breu repàs als 20 anys 
d’història de la sala indepen-
dent igualadina

Des de la seva obertura, el Teatre de l’Aurora ofereix una programació teatral basada en la professionalitat, 
la qualitat dels espectacles i la proximitat dels actors amb els espectadors

Visita institucional al Teatre de l’Aurora. / JOAN GUASCH
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D emà dissabte dia 
20 de maig el Cor 
d’Homes d’Igualada 

oferirà un nou concert a l’Es-
glésia del Roser. Aquest serà 
el primer concert a Igualada 
del cor sota la direcció mu-
sical d’Esteve Costa, nou di-
rector des del gener d’aquest 
mateix any.
En aquesta ocasió, ens oferi-
ran un variat programa 
d’obres que van des de l’Edat 
Mitjana fins al segle XX. Així, 
el concert es divideix en dues 
parts clarament diferenciades. 
En la primera part ens inter-
pretaran un seguit de cançons 

de música sacra d’autors com 
F. Mendelssohn i P. Cornelius 
i en la segona cantaran peces 
de música profana. Aquí, els 
autors més destacats són F. 
Schubert, W. A. Mozart i H. 
Purcell entre d’altres. També 
ens cantaran un parell de can-
çons tradicionals alemanyes i 
d’altres d’autors anònims.
El Cor d’Homes d’Igualada és 
una agrupació vocal masculi-
na creada a l’octubre de l’any 
2011. Els integrants són una 
quinzena de persones pro-
vinents d’Igualada i rodalies, 
la major part dels quals amb 
una sòlida formació musical 
i fins i tot dedicació professi-
onal en l’àmbit de la música.

Concert del Cor 
d’Homes d’Igualada a 
l’església del Roser

MÚSICA / LA VEU 

D issabte passat el grup 
de petits de la Coral 
Infantil Gatzara va 

participar al Juguem Cantant. 
Després de fer varies activitats 
durant el dia organitzades per 
la coral Llebeig, es va fer un 
concert conjunt a Calafell amb 
altres corals de la demarcació 
de l’Anoia-Penedès-Garraf que 
formen part del SCIC (Secreta-
riat de Corals Infantils de Cata-
lunya) i van interpretar la canta-

ta “La ciutat i la lluna”, al Teatre 
Auditori Joan Colet.
Va ser un dia ple d’activitats i 
diversió, on varen poder dur a 
terme una activitat diferent a les 
habituals.
Diumenge els grups de mitjans, 
grans i més grans de la Gatzara 
també faran un concert al Palau 
Sant Jordi per celebrar el 50è 
aniversari del SCIC, on inter-
pretaran les cantates “...i no em 
venien a buscar!” i “L’enfilall”. La 
companyia “La Fura dels Baus” 
també hi prendrà paper.

Els petits de la Gatzara 
anem al Juguem cantant

TEATRE / LA VEU 

El proper divendres 26 de 
maig a les 9 del vespre a la 
Casa del Teatre Nu de Sant 
Martí de Tous es podrà gau-
dir de l’espectacle Blonde Pa-
ris.
Blonde Paris, la primera tour 
operadora que et farà viat-
jar sense aixecar el cul de 
la butaca. Res de check-ins 
online, de controls de segu-
retat, d’overbookings ni de 
pèrdues de pressió a la ca-
bina. Amb un acordió i un 
guia cantant (que farà tota la 
visita en català) visitarem la 
ciutat de l’amor, de les llums, 
dels ponts, de l’art, del Sena...  
amb un repertori que recull 
cançons de la revista de prin-
cipis del s.XX a la chanson 
francesa dels 30-60’s. 
La veu és d’en Jordi Vidal que 
serà acompanyat a l’acordió 
per Ferran Martínez. Els 
textos són de Berta Giraut i 
Jordi Vidal

“Blonde Paris”, 
el proper divendres 
a la Casa 
del Teatre Nu

CULTURA / LA VEU 

Dirigits pel seu professor, Fran-
cesc Gregori, trenta-set joves (o 
molt joves) músics estudiants 
del Conservatori de Música 
d’Igualada van omplir de músi-
ca la tarda de l’AUGA, amb un 
Teatre de l’Ateneu ple i un pú-
blic que va mostrar la seva satis-
facció aplaudint de valent.
El concert va començar amb 
un  homenatge a Enric Grana-
dos en l’acabament de l’any del 

Centenari Granados, tot van in-
terpretant “Aragonesa”. Tot se-
guit van fer tres obres molt lla-
mineres: Appalachian de James 
Barnes, Concerto d’Amore de 
Jacob de Haan i Conga del Fu-
ego Nuevo de Arturo Márquez. 
Els aplaudiments van fer que el 
bis fos un fragment del Concer-
to d’Amore.
I el proper dilluns, en Ton 
Muntané ens acostarà el circ, 
la màgia i l’humor amb el seu 
espectacle “Peripècies”.

Trenta-vuit músics a 
l’AUGA



CULTURA  |  49Divendres, 19 de maig de 2017

TEATRE / LA VEU 

L a companyia emergent 
Teatre a la Fuga de Ba·
nyoles s’ha endut, per 

votació popular, el Premi al 
millor espectacle de La Mos·
tra d’Igualada 2017 per Con-
tes 1.0. La proposta, estrenada 
l’últim dia de la fira de teatre 
infantil i juvenil dins l’itinera·
ri ‘Per als no tan petits’ (de 6 
a 12 anys), és el primer mun·
tatge de Teatre a la Fuga, que 
neix de la productora Punt 
Produccions Teatrals. Contes 
1.0 és una creació pròpia que 
tracta sobre l’evolució dels 
contes tradicionals i barreja la 
realitat amb la ficció i la fanta·
sia. El protagonista és un ado·
lescent rebel que, per atzar, 
trobarà uns objectes que par·
len i un personatge misteriós 
amb els qui haurà de salvar 
el món dels contes. El premi, 
concedit per La Fundació Ca·
talunya – La Pedrera, està do·
tat amb 1.200 euros.
L’actriu olotina Anna Roca, 
amb més de 20 anys de pro·
fessió amb la Companyia 
de teatre Anna Roca, signa 
la direcció i dramatúrgia de 
la peça, en la seva primera 
incursió en l’escriptura tea·
tral. Per tal d’atraure i captar 
l’atenció del públic des del 
primer moment, la histò·
ria s’ha confeccionat a partir 
d’idees i improvisacions dels 
actors (Genís Casals i Tere 
Solà), que han dotat els dife·
rents personatges d’esponta·

neïtat i desimboltura.
El Premi al millor espectacle 
de La Mostra ha comptat en·
guany amb l’emissió de 1.055 
vots. El públic ha pogut esco·
llir les seves obres preferides 
a través d’unes butlletes que 
incloïen tots els espectacles 
programats a la fira, tant a sala 
com a l’aire lliure. La votació 
es va efectuar a l’urna centra·
litzada del Punt d’Informació 
(a la plaça de Cal Font durant 
La Mostra) o bé a la bústia 
del Punt de difusió cultural i 
turística. Com en anys ante·
riors, el veredicte ha tingut en 
compte l’aforament dels espais 
d’actuació per tal de garantir 
la igualtat d’oportunitats entre 
les companyies participants.

Un triple regal: actuar a la 
fira, la rebuda del públic i el 
premi
En recollir el guardó, els ac·
tors de Teatre a la Fuga han 
afirmat que, per a ells, La 
Mostra ha significat “un triple 
regal: actuar a la fira, la rebu·
da del públic i el premi”. En 
aquest sentit, han assegurat 
que el reconeixement atorgat 
per votació popular és “molt 
gratificant”, que els dóna “mol·
ta força” i que esperen que “en 
surtin molts bolos”.
Des de la productora Punt 
Produccions Teatrals, Arnau 
Nadal ha afegit que “és diver·
tit que sigui la gent qui vota el 
premi, no un jurat” i que “els 
afalaga” que, entre les propos·
tes de qualitat programades a 

La Mostra, el públic els hagi 
escollit a ells “com el millor 
que ha vist”.
La directora de Cultura de 
la Fundació Catalunya – La 
Pedrera, Marga Viza, que ha 
qualificat La Mostra com a 
“punt calent de les arts escè·
niques a Catalunya”, ha incidit 
en què el públic ha valorat la 
originalitat i bona realització 
de la producció i ha posat en 
valor que l’espectacle guanya·
dor giri al voltant dels contes 
ja que “són un referent cultu·
ral per educar i conscienciar la 
canalla”.
El director artístic de La Mos·
tra d’Igualada, Pep Farrés, 
també ha destacat el paper 
dels contes “com a refugi on 
podem anar a buscar recursos 

“Contes 1.0” de Teatre a la Fuga guanya el premi del 
públic al millor espectacle de La Mostra d’Igualada

temàtics. Són els mites de la 
nostra cultura” i ha expressat 
la “barreja d’experiència i il·
lusió” que defineix Teatre a la 
Fuga pel fet de ser una com·
panyia emergent dins el tea·
tre familiar, però que compta 
amb una llarga trajectòria en 
les arts escèniques.

11 anys premiant el millor 
espectacle de La Mostra 
d’Igualada
Aquest és l’onzè any que la 
Fundació Catalunya – La Pe·
drera atorga el guardó al mi·
llor espectacle de La Mostra 
d’Igualada. Les companyies 
premiades en edicions ante·
riors han estat Les Bianchis 
amb l’espectacle de contes, 
música i humor Les Super-

tietes (2016); Guillem Albà 
& The All In Orchestra amb 
el show Marabunta (2015); 
Antonio Díaz Cascajosa amb 
l’espectacle de màgia La gran 
ilusión (2014); Teatre Mòbil 
amb el de clown Sense Solta 
(2013); novament Antonio 
Díaz Cascajosa amb la màgia 
de La asombrosa historia de 
Mr. Snow (2012); altre cop Te·
atre Mòbil amb el clown Les 
Trifulgues dels Germans Ga-
rapinyada (2011); Mumusic 
Circus amb el muntatge de 
circ Merci Bien (2010); Egos 
Petits amb la proposta de ti·
telles i musical En Joan sense 
por (2009); Marcel Gros amb 
l’espectacle de clown Inven-
tari (2008) i el Mag Lari amb 
Secrets (2007).

MÚSICA / LA VEU 

D iumenge passat, dia 
14 de maig, a les sis 
de la tarda, a la sala 

d’actes de l’Escola Pia d’Igua·
lada, enmarcat dins del progra·
ma d’activitats de la Primavera 
Gran 2017, la Banda Simfònica 
de Música d’Igualada, sota la 
batuta de la compositora i pro·
fessora de música Concepció 
Ramió,  va oferir un excel·lent 
concert de peces molt variades 
que van poder escoltar més 
d’un centenar de persones del 
públic assistent. El concert, 
que durà uns setanta minuts 
sense pausa intermitja, s’ini·
cià amb una versió moderna 

i lliure de l’Himne de l’Alegria 
de la 9a Simfonia de Beetho·
ven. A continuació la directora 
s’adreçà al públic per  home·
natjar al que havia estat regidor 
de Serveis Socials i impulsor 
de la iniciativa de la Setmana 
de la Gent Gran, Joan Torres,  
traspassat recentment,  i ho 
feu dedicant·li la peça “Lent 
expressiu” de Ricard Lamote 
de Grignon. Tots seguit es van 
anar desgranant una sèrie de 
peces de repertoris ben vari·
ats: des d’internacionals com 
un  medley  de West Side Story, 
de L. Bernstein, Adiós Nonino 
d’Ástor Piazzola o la sintonia 
de “La Pantera Rosa”, a un pa·
rell de peces del Mestre Just, el 

pasdoble Boabdil i la marxa 
Marziale, passant a unes peces 
de caràcter folklòric germànic. 
El programa es tancava amb la 
sardana Girona m’enamora de 
Ricard Viladesau. Les ovacions 
del públic van fer que la Banda 
repetís la sardana i, per arrodo·
nir l’acte,  l’Himne de l’Alegria. 
Una excel·lent vetllada que va 
fer gaudir el públic assistent 
ben delerós de tornar a escoltar 
un repertori semblant, que ho 
podrà fer el proper 15 dissab·
te de juliol al Teatre Municipal 
l’Ateneu, conjuntament amb la 
Banda de Terrassa que oferi·
ran, ambdues,  un nou reper·
tori ben engrescador i diferent 
de peces clàssiques i modernes. 

Concert de Banda Simfònica a l’Escola 
Pia dins la Primavera Gran
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Sortida cultural al castell 
de Peradala
Des de dilluns i fins el 

27 de maig s’obre el període 
d’inscripcions per participar 
en aquesta visita
En el marc de la programació 
d’activitats que la Biblioteca de 
Piera ofereix als seus lectors, el 
proper dissabte 3 de juny s’or-
ganitza una sortida cultural al 
Castell de Peralada. L’estada 
inclou una visita guiada al re-
cinte (Museu del Vidre i del Vi, 
església, claustre, biblioteca i 
jardins). Es completarà la jor-
nada amb una visita al Museu 
de la confitura a la població de 
Torrent.
El Castell de Peralada és una 
obra declarada bé cultural 
d’interès nacional. Esmentat ja 
al segle IX amb el nom de cas-
tell Toló, fou el centre del com-
tat de Peralada. Es tracta d’un 
edifici de planta rectangular, 
amb un pati quadrat central, i 
les diverses sales i habitacions 
ubicades al seu voltant. Ha 

estat objecte de diverses re-
formes i ampliacions. El palau 
fou adquirit el 1923 per Miquel 
Mateu i Pla, que hi aplegà una 
notable col·lecció d’art (vidres, 
ceràmica, pintura, llibres, ma-
nuscrits).
Per una altra banda i situat al 
petit municipi gironí de Tor-
rent, el Museu de la confitura 
està regentat per la Sra. Geor-
gina Regàs qui el 24 de juliol 
de 2004 inaugura el museu. 
Des d’aleshores treballa per 
difondre l’elaboració artesana 
d’aquests dolços.
El preu de l’activitat és de 41,15 
€ i inclou entrades, transport i 
dinar. Les persones interessa-
des podran formalitzar la ins-
cripció del 15 al 27 de maig a 
la Biblioteca. Les places són 
limitades.

Continua el cicle de contes 
per adults xxl
Avui divendres 19 de maig a 
les 21h hi ha programada la 3a 
de les 4 sessions de contes per 
adults organitzats per la biblio-
teca de Piera

Serà el torn de la narradora i 
actriu Jordina Biosca qui sota 
el títol El dit a la llaga, presen-
ta un espectacle ple d’històries 
Històries d’aquelles que parlen 
del govern, d’una possible cre-
ació del món per part d’un Déu 
mandrós i poc polit, de vaques 
sagrades, de Hamlet i la demo-
cràcia i de vells amb escopetes 
a l’espatlla… Històries per riu-
re i per mossegar-se els llavis… 
Riure per desdramatitzar i viu-
re les angoixes de la societat 
amb una mica més d’alegria… 
Successos tan inesperats que al 
capdavall resulten tant o més 
lògics que allò que suposada-
ment haurien d’haver estat.
L’activitat és d’accés lliure i 
gratuït. 

Properes activitats a la Biblioteca 
de Piera

LLENGUA / LA VEU 

El passat dissabte 13 de maig va 
tenir lloc a la Biblioteca Cen-
tral el VII Seminari sobre coses 
que cal saber de la llengua ca-
talana, organitzat per l’APLEC 
(Associació Promotora de la 
LLengua Catalana). Enguany, 
el tema van ser les novetats 
normatives de la nova Orto-
grafia catalana. En Josep Maria 

Mestres, cap del Servei de Cor-
recció Lingüística de l’Institut 
d’Estudis Catalans, va explicar 
quins són els canvis ortogràfics 
que ha introduït la nova Orto-
grafia i  que cal aplicar a partir 
d’ara. La nova Ortografia, que 
estarà disponible a les llibreri-
es a partir del 7 de juny, es pot 
descarregar en format pdf a la 
pàgina web de l’Institut d’Es-
tudis Catalans.

VII Seminari sobre 
coses que cal saber de la 
llengua catalana 

Concert al Hot Blues
Kreol Fusion és el projecte personal d’Erwyn Seerutton que 
canta en llengua “criolla” i anglès composicions pròpies i adap-
tacions d’un repertori variat d’influències afroamericanes. De 
la passió i coneixement del Blues, Jazz, Gospel, Soul i la cultura 
criolla neix una interessant amalgama que integra el tradicio-
nal amb el modern; el mestissatge i la diversitat, donant forma 
a un projecte musical diferent i original.

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

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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E n ple nou debat so-
bre què cal fer amb el 
mausoleu franquista 

del Valle de los Caídos i la 
possible exhumació de les 
restes del dictador i ideòleg 
d’aquell espai sinistre, la Te-
levisió Catalana tornarà a 
emetre el documental Avi, 
et trauré d’aquí! el proper di-
marts 23 de maig dins l’espai 
del programa “Sense Ficció” i 
després del TN Vespre.
Sota la direcció de Montse 
Armengou i Ricard Belis, 
aquesta producció pròpia de 
TV3 pren de punt de partida 
la lluita del capelladí Joan Pi-
nyol per treure el seu avi Joan 
del Valle de los Caídos i ser-
virà per subratllar una vegada 
més la desconsideració i falta 
de respecte que els governs 
espanyols primer del PSOE i 
ara del PP han tingut respecte 
de les milers de víctimes del 
bàndol republicà que durant 
la dictadura hi van ser porta-
des des d’incomptables fosses 
comunes sense que ho sabes-
sin llurs famílies.
En la seva estrena, el març 
del 2013,  Avi, et trauré d’aquí 
va assolir un rècord d’audi-
ència del programa “Sense 
Ficció” amb 541.000 especta-
dors i va ser guardonat amb 
el premi Josep Maria Planes 
de periodisme d’investigació. 
El mateix 2013 va participar 
en el Memorimage, Festival 
Internacional de Cinema de 
Reus, i va ser una de les tres 
pel·lícules que el 2014 van 
integrar la secció “Sense fic-
ció” del festival DocsBarcelo-

na. Festival Internacional de 
Cinema Documental de Bar-
celona i el 2014 va participar 
a DocsBarcelona + Medellín. 
El 2013, també va ser recollit 
pels membres d’un Grup de 
Treball de Desaparicions For-
çades de les Nacions Unides 
que va visitar Barcelona.
A partir d’aleshores s’ha pro-
jectat a Madrid, Badajoz, 
Navarra, Catalunya (Medio-
na, Fornells de la Selva, Sant 
Carles de la Ràpita), Còrsega 
i ben recentment a les univer-
sitats de Nova York, Carolina 
del Nord, Minessota i Cali-
fòrnia.
Molts familiars lluiten per 
poder treure les restes dels 
seus parents del Valle de los 
Caídos i enterrar-los prop 
de casa. Però les dificultats, 
sobretot per una manca de 
voluntat política, són moltes. 
Per a aquests afectats, com el 
capelladí Joan Pinyol, que el 
seu avi o pare reposi al costat 
de Franco és un greuge que 
va causar la dictadura i que 
la democràcia encara no ha 
reparat. Per tots ells, la pro-
jecció d’aquest documental 
amb què TV3 va posar llum 
sobre un dels aspectes més 
foscos del franquisme és, ara 
com ara, un pols a favor de la 
seva causa. 

TV3 torna a emetre el 
documental “Avi, et 
trauré d’aquí!”

El documental recull 
la lluita del capelladí 

Joan Pinyol per 
recuperar les restes 

del seu avi enterrades 
al Valle de los Caídos

DANSA / LA VEU 

M és de 20.000 espec-
tadors ja Un any 
més l’Escola de 

Dansa del Consell Comarcal 
de l’Anoia va participar dis-
sabte passat, 13 de maig, en la 
19a Mostra de Dansa Ciutat 
d’Igualada 2017, emmarcada 
dins dels actes que l’Ajunta-
ment d’Igualada organitza 
per tal de commemorar ell 
Dia Internacional de la Dan-
sa. 
A la mostra, en què van parti-
cipar diverses escoles d’Igua-
lada i comarca, les alumnes 
de nivell avançat van presen-
tar Carmen, una coreografia 
de Glòria Ros, professora de 
dansa contemporània de l’es-
cola. 

Aquesta i altres coreografies 
es podran tornar a veure el 
proper dijous, 18 de maig, 
a les 6 de la tarda, al Casal 
del Passeig, als actes de cele-
bració de la Primavera Gran 
que organitza l’Associació 

L’escola de Dansa del Consell Comarcal va 
presentar “Carmen” a la 19a Mostra 
de Dansa Ciutat d’Igualada

de la Gent Gran d’Igualada. 
En aquesta ocasió es presen-
taran un total de cinc core-
ografies de dansa clàssica 
i contemporània a càrrec 
de les alumnes dels nivells 
avançats de l’escola.

MÚSICA / LA VEU 

Aquesta serà la cinquena mos-
tra del projecte pedagògic So-
naEscola; un projecte pioner 
i capdavanter dins del movi-
ment Un Infant, Un Instru-
ment que es du a terme a nivell 
de Catalunya, i que l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada ofereix als centres de pri-
mària, cedint professorat i part 
de l’instrumental, amb la fina-
litat d’afavorir  l’accés a la pràc-
tica musical al major nombre 
de nens i nenes de la Ciutat. 
Des de l’octubre, l’alumnat de 
diferents cursos de 11 esco-

les igualadines —més de 700 
alumnes—, ha après a tocar un 
instrument, formant part d’un 
conjunt reduït d’alumnes, en 
sessions de mitja hora setma-
nals incloses a l’horari lectiu 
de lliure disposició.
Com a cloenda del projecte, 
els dies 25 i 26 de maig, les 
escoles participants oferiran 
quatre concerts, adreçats a 
les famílies, al teatre Ateneu. 
Concretament el dijous 25 ho 
faran: Ramon Castelltort (gui-
tarra), Escola Àuria (música) i 
Escolàpies (Orff) a la primera 
sessió, i Ateneu (Orff), Dolors 
Martí (flauta dolça) i Monal-

co (violins) a la segona. El di-
vendres 26 ho faran les esco-
les: Garcia Fossas (batukada), 
Acadèmia Igualada (Vent) i 
Gabriel Castellà (corda) a la 
primera sessió i Emili Vallès 
(teclats), Maristes (guitarra) i 
Garcia Fossas (batukada) a la 
segona.
Val a dir que fora de la mostra, 
el projecte SonaEscola també 
s’està fent —adaptat a l’educa-
ció secundària— als instituts 
Pere Vives Vich (guitarra), 
Badia i Margarit (corda) i Joan 
Mercader (ukelele) i que, en 
aquest cas, el projecte s’ano-
mena SonaEscola XL.

Nova mostra  del projecte pedagògic 
SonaEscola

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

El Restaurant
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T al com vàrem anunci-
ar la setmana anterior, 
aquest passat dissabte 

13 de maig se celebrà a l’am-
fiteatre de l’Estació Vella la 
cloenda del curset SardaTIC, 
amb la presència dels alum-
nes de 8 escoles de la nostra 
ciutat més l’escola de Jorba, 
un total de uns 250 alumnes 
que ens demostraren que la 
sardana segueix viva encara, 
encara que hi ha gent que la 
titlla de monòtona i avorrida. 
La presentació anar a càrrec 
de José Manuel Paños i Xavi 
Piñol; la música fou interpre-
tada per la cobla Lluïsos de 
Taradell, la qual després de 
una sardana d’introducció, 
tocaren el galop de fantasia i 
a continuació la sardana es-
pecialment dedicada als nens 
i nenes, en la qual introdu-

ïren a la mateixa una sèrie 
de punts lliures que feren les 
delícies del públic assistent; a 
continuació cada nen i cada 
nena li fou entregat un diplo-
ma de recordatori; per rema-
tar la festa l’Agrupació Sarda-
nista d’Igualada va obsequiar 
a tots els balladors una gran 
xocolatada.
Per part del nostre Ajunta-
ment assistiren el regidor 
Pere Camps, el qual s’excusà 
per no poder estar tota la fes-
ta hi ha que tenia a la mateixa 
hora un altre compromís, i 
la regidora Maribel Cuadras, 
que sí va estar fins al final del 
acte; donem les gràcies molt 
efusivament a la Maribel, so-
bre tot, per la seva generosa 
ajuda a repartir el berenar a 
tota la mainada.
També donem gràcies nova-
ment als supermercats Super 
Mas i a l’hora també a l’Esta-

Dissabte es va celebrar la cloenda del curset SardaTIC
Uns 250 alumnes de vuit escoles d’Igualada i de 
l’escola de Jorba van demostrar que la sardana 
encara segueix viva 

ció de Servei Igualada, S.L. i 
Jorba, Àrea de Serveis, per les 
seves aportacions desinteres-
sades dels productes propis 
d’una xocolatada.
Ara, tot esperant el quart Sar-

daTIC, treballarem de valent 
perquè el 89è Aplec de la Sar-
dana que serà el proper 11 de 
juny surti el més bé possible; 
una setmana abans hi ha una 
altra ballada, el dia 4 de juny 

a les 12 del migdia, dintre les 
festes del barri del Sant Crist 
i com cada any també inclo-
uen una ballada de sardanes, 
aquesta amb la cobla La Prin-
cipal de Cassà.

POESIA / LA VEU 

Dissabte passat dia 13, 
tingué lloc en el tea-
tre del Centre Cultu-

ral Sant Joan de Viladecans, el 
solemne acte de lliurament de 
premis del XV Certamen Na-
cional de Poesia Catalana. El 
“Gran Premi Memorial Ma-
nuel Tosca” -el més impor-
tant de la convocatòria- va 
correspondre en aquesta edi-
ció al poeta igualadí Lleonard 
del Rio Campmajó pel seu 
treball Hem fet el cim!, ela-
borat en decasíl·labs de ritme 
consonant. És, segons l’autor, 
“la narració d’una ascensió 
muntanyenca, que entronca 
metafòricament amb la rea-
litat del país”. Jaume Lligades 
Bassoles, president del Cen-
tre Sant Joan li lliurà el mag-
nífic trofeu.
Presidiren la vetllada, els 
membres del Capítol Nobili-
ari dels Homes i Madones de 
Paratge del Principat de Cata-
lunya, entitat convocant junt 
amb el Centre Cultural Sant 
Joan.
Del Rio va assolir aquest im-
portant guardó, després d’ha-

ver aconseguit el Diploma 
d’Honor Especial, atorgat pel 
jurat format per l’escriptor, 
poeta i prebost del Capítol 
Nobiliari dels Homes del Pa-
ratge, Eliseu Massana Estra-
da, president; per la poetessa 
diplomada, Montserrat Casa-
noves Monmany; i pel mestre 
en Noble Rim, Isidre Vendrell 
Ros.
En aquest Certamen, el poeta 
Joan Seus Cartró, coordina-
dor de les sessions “Poesia al 

cafè. Poesia en veu alta” que 
organitza mensualment la 
Societat La Lliga de Capella-
des, fou premiat amb un Di-
ploma d’Honor.
Amb motiu de la festa, s’edità 
la revista anyal amb els po-
emes premiats en el darrer 
Certamen en el que hi figu-
ra El cafè de l’Orient, Premi 
d’Honor 2016, de Lleonard 
del Rio, i també El meu àngel 
estimat, Premi de Mèrit 2016, 
de Joan Seus Cartró.

Lleonard del Rio “Gran Premi Memorial 
Manuel Tosca”

Mantenidor dels Jocs florals 
d’Almoster
Lleonard del Rio va actuar el 
passat diumenge 5 de maig, 
com a mantenidor del VII 
Jocs Florals d’Almoster (Camp 
de Tarragona), després d’ha-
ver rebut el títol de Mestre en 
Gai Saber. Del Rio en la seva 
al·locució, es referí a la neces-
sitat de preservar els valors 
culturals del nostre poble, 
com ho és la terra, la llengua, 
la literatura, la identitat i tot 
plegat consubstancial amb la 
sensibilitat pròpia dels nostres 
orígens, que hem de defensar 
a ultrança.
En aquesta vetllada, el 
montbuienc Oriol Solà Prat, 
va ser premiat amb la Viola 
d’Or per la poesia Ara ma-
teix, amb l’Englantina d’Or 
per I pot ser algun dia, i tam-
bé amb l’accèssit a la Flor 
Natural per I em torna la 
melodia. La Flor Natural va 
correspondre a Miquel Lluís 
Rubio Domingo, de Beni-
dorm per L’ametller. El pre-
mi de narrativa se l’endugué 
Gisela Alcón Vidal, de Reus, 
per Amb gust de codonyat.

LLIBRES / LA VEU 

El 2017 es commemo-
ren els 150 anys del nai-
xement de l’arquitecte 
modernista Josep Puig i 
Cadafalch. Per comme-
morar l’esdeveniment, des 
d’Òmnium Anoia orga-
nitzem la presentació del 
llibre Pantocràtor. Seguint 
les passes de Puig i Ca-
dafalch i la Missió Arque-
ològica de 1907 d’Enric 
Soler i Raspall. 
La presentació del llibre 
serà avui divendres 19 
de maig a les 19.30h a la 
galeria Artèria d’Igua-
lada i serà presentat per 
la presidenta del CECI, 
Rosa Maria Parés. L’acte 
és organitzat per Arteria 
i Òmnium Anoia amb la 
col·laboració del CECI, 
UEC, Tushita Edicions i 
l’any Puig i Cadafalch. 

Òmnium Anoia 
organitza la pre-
sentació del llibre 
“Pantocràtor. Se-
guint les passes de 
Puig i Cadafalch”
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

E ls Moixiganguers 
d’Igualada continuen 
en plena forma. Des-

prés de descarregar la torre 
de 8 i el 4de8 per Sant Jordi, 
i havent descansat d’actua-
cions –que no d’assajos– els 
dos darrers caps de setmana, 
la colla castellera ha actuat 
aquest diumenge a la Fes-
ta Major de Lleida. La pla-
ça de la Paeria estava plena 
de gom a gom per veure els 
castells dels locals, els Caste-
llers de Lleida, i de les dues 
colles convidades: la Colla 
Vella dels Xiquets de Valls i 
els Moixiganguers d’Iguala-
da, que hi van descarregar el 
4de8, el primer 3de8 de l’any i 
el 2de7, completant així l’ano-
menada clàssica de 8.     
La diada castellera va comen-
çar amb els tradicionals pilars 
caminats d’entrada a plaça 
de cada colla i, seguidament, 
van començar els castells. 
En primera ronda els Moi-
xiganguers van descarregar 
el 4de8. Malgrat que el cas-
tell va ser més mogut que en 
d’altres ocasions, la confiança 

d’haver-lo descarregat dies 
enrere i el treball de tots els 
castellers van permetre com-
pletar el carro gros. Castell 
amb una peculiaritat: va ser el 
primer castell de 8 morat ín-
tegrament femení des del pis 
de quarts en amunt i també, 
el primer castell de 8 que la 
colla feia a la ciutat de Lleida. 
Amb el segon 4de8 de l’any al 
sac, el repte venia a la sego-
na ronda. El 3de8 era l’objec-
tiu del dia. El castell va pujar 
relativament tranquil i sen-
se perdre les mides, però els 
dubtes de la canalla van por-
tar a desmuntar-lo abans de 
col·locar els dosos per evitar 
complicacions. Aquesta havia 
estat una bona prova, i amb 
tots els nervis fora el van tor-
nar a intentar. El segon tres va 
ser magníficament ràpid, so-
bretot en la baixada de cana-
lla, cosa que va permetre des-
carregar-lo amb ofici. Feliços 

i orgullosos d’haver aconse-
guit el castell més complicat 
de la jornada, als Moixigan-
guers només els quedava des-
carregar la torre de 7 i ho van 
fer còmodament, com de cos-
tum, mostrant el domini que 
tenen a aquesta estructura. 
Per acabar la gran actuació, 
la colla es va acomiadar de la 
plaça de la Paeria de Lleida 
amb un vano de 5.  

Emblemàtics companys de 
plaça
La colla local, els Castellers 
de Lleida van realitzar cas-
tells de gamma alta de 7. Van 
descarregar primer el 5de7 i 
en segona ronda van apos-
tar pel 7de7, que van acon-
seguir fer després d’un pri-
mer intent desmuntat. Per 
acabar la diada els de Lleida 
van completar el 4de7a. La 
Colla Vella dels Xiquets de 
Valls, per la seva banda, va 
descarregar el 5de8, el 2n 
d’enguany. A la segona ron-
da, els rosats van treure el 
seu primer castell de 9 de la 
temporada: el 3de9 amb fol-
re, i van arrodonir l’actuació 
amb el 2de8 amb folre.

Els Moixiganguers porten la clàssica 
de 8 a la Festa Major de Lleida

La colla castellera 
igualadina va 

descarregar el primer 
3de8 de la temporada

DISSENY / LA VEU 

E ls alumnes de primer 
curs del cicle forma-
tiu de grau superior 

de Gràfica Publicitària de 
l’escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps d’Igua-
lada, han guanyat el premi 
ex aequo amb el projecte real 
d’aplicació gràfica basada en 
les llegendes de la ciutat de 
Girona sobre una col·lecció 
de 24 peces de porcellada 
donades per l’empresa Cerà-
miques Marcó.
La comissió de valoració es-
tava formada per la gerent de 
ceràmiques Marcó Pilar Alzi-
na, el reconegut dissenyador 
Blai Puig i la jove promesa del 
disseny Pere Gifre els quals 
van destacar l’alta qualitat del 
projecte.
Aquesta projecte ha permès 
compartir coneixement amb 

la resta d’escoles d’art i dis-
seny participants i treballar 
amb un feedback real, tant de 
l’empresa com de dissenya-
dors reconeguts fins arribar a 
la producció final i comercia-
lització del producte. 
Aquest nou premi s’emmarca 
dins el Projecte “Talent-Art” 
del Departament d’Ensenya-

Els alumnes de la Gaspar tornen a ser 
premiats per una gran empresa i pel 
Departament d’Ensenyament

ment de la Generalitat de Ca-
talunya amb l’objectiu d’apro-
par les escoles d’art i disseny a 
l’empresa i els projectes reals.
Per a més informació sobre 
els estudis professionalitza-
dors de grau superior de Grà-
fica Publicitària trucar a l’es-
cola 93.805.52.62 o https://
escolagasparcamps.org.

CINEMA / LA VEU 

E l Grup de Suport al 
Poble Sahrauí torna 
amb noves propostes i 

aquest cop enfocades a l’àmbit 
sanitari.
La proposta són dos actes in-
teressants per conèixer i apro-
fundir en dues realitats molt 
diferents, la del poble sahrauí i 
la de les dones del Congo. Les 
dues des d’una perspectiva del 
dret a la salut i impulsades pel 
poble.
Demà dissabte es presentarà el 
documental “Kafana” a càrrec 
de Medicus Mundi. Kafana en 
Hassania vol dir, “Ja n’hi ha 
prou” i és el sentiment d’un 
poble que viu en una situació 
insostenible i que està prepa-
rat per tornar a la seva terra. 
El documental que tracta so-
bre la situació actual del Poble 
Sahrauí, que porta 42 anys 

Presentació del 
documental “Kafana” a 
l’Espai Cívic Centre

d’exili forçat al mig del desert 
i com malgrat això ha estat 
capaç de sobreviure i organit-
zar-se.
El segon film, serà el 10 de 
juny, a les 19h i serà “Temps 
d’Écoute”.
Els dos documentals estaran 
presentats per part de mem-
bres dels projectes els quals 
dinamitzaran una breu expli-
cació i debat.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Els Moixiganguers d’Igualada: una més que 
elogiable trajectòria castellera

A l’any 1995, a la comarca de l’Anoia, i en con-
cret a la seva capital, es constituïen com a colla 
castellera els Moixiganguers d’Igualada, amb 

la camisa morada que els caracteritza. Tanmateix, des 
de principis del segle passat, ja es té coneixement de 
l’existència de dues colles castelleres, anomenades res-
pectivament “Colla vella” i “Colla nova” d’Igualada que 
tenien com a tret diferencial -en relació a altres colles 
castelleres- una indumentària pròpia que les identifica-
va amb aquella típica dels balls de la Moixiganga. Amb 
unes sovintejades actuacions amb motiu de diversos 
festeigs tradicionals, d’ençà el temps de la Guerra Ci-
vil ambdues van deixar llargament de tenir presència 
pública fins ben entrat l’any 1994, moment en què es 
va considerar avinent de reprendre l’activitat castelle-
ra a Igualada tot proposant la configuració d’una nova 
colla que va instituir-se  amb el nom de Moixiganguers 

PINTURA XINESA
Carol Leung.
Aquesta pintura pot considerar-se 
com una branca autònoma de la 
cal·ligrafia xinesa, de la qual pro-
vé, fundada sobre els quatre tre-
sors de l’escriptura: (pinzells, tinta, 
tinter i paper).
Del 12 al 28 de maig a la Sala Mu-
nicipal d’exposicions

20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’història 
del teatre independent de Cal Font a 
través de la mirada dels altres.
De març a maig al Teatre de l’Au-
rora.

FANTASIA EN VERSOS 
I COLORS
Montserrat Ventura i Lloret
Exposició de poesies i dibuixos 
acolorits inspirats en una visió 

màgica del món de la infància.
Del 3 de maig al 16 de juny al Punt de 
lectors de la Biblioteca Central.

7a. MOSTRA 
D’ARQUITECTURA 
DE LES COMARQUES 
CENTRALS
Mostra del treball dels professionals 
de l’arquitectura d’arreu del territori 
català.
Del 4 al 27 de maig a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Central.

FORA DEL PAPER
Teresa Riba
Escultures i dibuixos sobre paper.
Fins al mes de juny al Mirador del 
Museu Molí Paperer de Capellades.

TALLERISME
Cursos: Tic-tac, Explora i Desco-
breix. Presentem els treballs creats 

en el nostre taller: construïm, dibui-
xem i pintem gairebé de tot.
De l’1 al 31 de maig a la sala d’exposi-
cions de la Gaspar Camps.

ESCULPINT EMOCIONS
Escultures de Roser Teixidor. Unes 
escultures d’una calidesa humana 
que esperem que no us deixin indi-
ferents.
Del 19 al 28 de maig al Portal del Lle-
vador.

CULTURA
Fotografies resultants del treball 
en grup de l’alumnat de 1r, 2n i 3r 
d’ESO de l’extraescolar de fotografia 
de l’Institut Pere Vives Vich.
Del 5 al 26 de maig al vestíbul de la 
Biblioteca Central.

SUBIRACHS. LA 
FIGURA FEMENINA, 
ENTRE LA METÀFORA I 

EL MITE
El Museu de la Pell se suma a la 
commemoració del 90è aniversari 
del naixement de Subirachs.
Del 5 de maig al 16 de juliol a la 
sala d’exposicions del Museu de la 
Pell.

XVIII CONCURS 
FOTOGRÀFIC RITUS 
DE PASSIÓ A FÀTIMA
Selecció de fotografies, que s’ex-
posaran amb el tema central de 
la Setmana Santa i les processons 
que es realitzen a Fàtima.
Del 22 de maig al 9 de juny a la sala 
d’exposicions de La Talaia.

CARBONETS DE 
TRAÇA GAGA
Dibuixos de Chema Garcia.
Del 12 de maig al 4 de juny a Lle-
gim...? Llibreria.

EXPOSICIONS
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d’Igualada, i que va establir com a cap de colla a Mar-
cel·lí J. Valls i a Marta Riba, en el càrrec de presidenta, 
tot adoptant com a segell d’identitat el color de la vesti-
menta, el morat de la camisa. 
I, va ser a propòsit de la diada de Sant Jordi de 1995, 
que va fer-se realitat la primera actuació de la colla, així 
com la seva presentació oficial, a l’Ermita de Sant Jau-
me Sesoliveres, en una actuació que va conquerir un 
tres de sis i un pilar de quatre. Si bé en aquella pionera 
participació encara no s’havia oficialitzat el color de les 
camises, en els dies de la Festa Major d’Igualada unes 
definitives camises morades van ser l’element distin-
tiu que havia de caracteritzar totes les construccions 
d’aquesta colla. 
De primer, amb seu al local situat al Casal Interparro-
quial del Passeig Verdaguer, una incansable i valenta 
trajectòria castellera va legitimar la lloable reafirma-

ció del nivell i competència 
professional de tots els moi-
xiganguers. Posteriorment, 
a  l’any 2007, l’assumpció del 
cabdillatge per part de Mi-
quel Bernadí va propiciar que  
la colla morada es proposés 
nous i agosarats reptes tot 
perseguint la conquesta de fer 
un “castell de set” en cada ac-
tuació, consolidant episodis 
d’importants triomfs. Segui-
dament, al mes de juliol de 
2009, els Moixiganguers van 
inaugurar el nou local de Cal 
Tabola del carrer de Sant An-
toni de Baix, emplaçat en una 
antiga adoberia. 
Amb tot, un encadenat de re-

eixits successos en cap cas no pot passar per alt el 22 
d’agost del 2010, un dia de Festa Major més que memo-
rable des del moment en què els Moixiganguers d’Igua-
lada esdevingueren la segona colla de la història dels  
castellers a descarregar el seu primer castell de vuit. 
D’aleshores ençà, amb aquestes darreres actuacions, la 
colla ha trobat el seu més que elogiable espai en el món 
de tots els Castellers, motiu de més per a celebrar la re-
cent inauguració del  nou i emblemàtic espai que els 
acull, les antigues cotxeres de la Hispano Igualadina, de 
la Plaça Catalunya. 

La moixiganga 
Atenent al concepte, la moixiganga és una manifestació 
dansada que -mitjançant  exercicis gimnàstics i la cons-
trucció de torres humanes- representava habitualment 
escenaris de la Pasqua Cristiana, entre d’altres temàti-
ques més profanes i festives, que sembla trobar el seu 
origen al sud del Principat i al País Valencià. Durant 
segles, doncs, la moixiganga va estar molt participada 
per tots els pobles valencians i catalans, celebrant di-
versos balls que tenien com a punt i final l’aixecament 
d’una torre humana -a mode de castell- d’una discreta 
alçària. Amb tot, de mica en mica, els grups populars 
(de primer, gremis) que formaven la moixiganga de 
cada població anaven coincidint, malgrat una escassa 
organització, a concedir-li cada cop un caràcter menys 
religiós i de més recreació popular. 
Al decurs del segle XX, de manera espontània i sum-
mament entusiasta, l’esperit de la moixiganga es va anar 
encomanant de poble en poble –amb la incorporació 
progressiva de presència femenina- tot donant peu a la 
proliferació de colles i colles, popularitzades amb sin-
gulars qualificatius.  En referència a la Colla d’Igualada, 
el nom de “Moixiganguers” és el que ha servit per a per-
sonalitzar a l’esmentada colla castellera.

Acte d’inauguració del nou local. 
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La Plaça de Pius XIIè 
Del seu llegat històric i els veïnatges renovats

Descobreix Igualada i més
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

A quest emplaçament d’una aparença més o menys triangular, 
a part de l’interès històric que suscita, cap a tombants del 
segle XIX i especialment a les primeries del XX, una vegada 
conformat un eficient traçat urbà habilitat per al pols quoti-

dià del seu veïnatge, ens regala encara una monòtona edificació que no-
més es veu alterada per la fesomia modernista de l’edifici de Cal Barrab, 
altrament conegut fins fa poc per l’emblemàtica botiga de Cal Franquesa. 
D’aquells dies de l’enderroc de l’antic mur que devia ser l’anomenada Mota 
en resta l’imaginari del que eren les primeres cases familiars dels carrers 
de Santa Maria i de la O, que miren a la plaça. Aquells edificis, ocupats 
en la seva planta baixa per diferents oficis urbans, partien d’un model 
de construcció que s’ha anat perpetuant amb les distintes remodelacions 
dels carrers i sobretot de la pròpia plaça: l’una al 1960, amb motiu de la 
imposició del nom d’aquest Papa, a propòsit de la seva mort; i l’altra, del 
1974, any en què hi va ser instal·lada la làpida commemorativa del mil·le-
nari de l’indret; el mateix moment en què que s’hi va construir el sortidor 
que avui serveix per a l’escenificació del popular “Ou com balla” del dia 
del Corpus, un projecte decoratiu de l’igualadí Josep Vilanova. Paral·le-
lament, aquesta plaça, que també ha donat  servei a parades de mercat, a 
firaires i a diversos festeigs ciutadans, ofereix una de les millors perspec-
tives de l’esmentada finca de Cal Barrab, que ocupa el xamfrà del Carrer 
de Roser amb el de Custiol; alhora que descobreix un altre  immoble prou 
singular: el que alberga la Perfumeria de Cal Gaspar.
La perfumeria de Cal Gaspar
De fet es tracta del número 22 del Carrer de Santa Maria, però la seva 
façana s’imposa obertament sobre la plaça, amb alguns elements que li 
concedeixen una notòria personalitat. D’una banda, el mateix rètol al 
llarg del balcó del primer pis, així com els vells porticons de fusta tan 
ben conservats i el seu peculiar sistema de tancament, amb tot el conjunt 
de porta, vitrines i aparadors que donen gran vistositat a un interior ple 
d’encís i que de sempre ha disposat d’un selectiu mostrari de perfums i 
de cosmètica. Àdhuc, potser la categoria li ve d’haver estat, de primer, la 
prestigiosa Barberia de Cal Gaspar; una nissaga familiar que havia donat 
vida al cèlebre pintor modernista Gaspar Camps i Junyent (1874-1942). 

Un solar a la Rambla

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Un aspecte insòlit a la rambla fou aquest solar, que ocuparen el 
“Banco Central” i el “Banco Hispano Americano”. Fou a l’agost de 
1994, quan l’edifici fou enderrocat. 

Allí hi havia estat la Banca Arnús, la CNS (sindical franquista). Abans hi 
eren el “Bar Alhambra” (1919), el “Casino dels Senyors”; després s’anome-
nà Unió Patriòtica, que acollí a l’Orfeó del Noia i el Centro Autonomista. 
També hi hagué el Banc de Terrassa. Més antigament, hi existí l’Hostal 
Rovira.
Dilluns fou la festa de St. Isidre. Recordem que el Gremi de Pagesos, al 
regalar els terrenys entre els carrers de Sant Magí i del Clos a la ciutat, 
imposà que el carrer s’anomenés de Sant Isidre i una imatge del seu patró 
figurés en la primera casa del nou vial, com ara, des de 1997, es pot veure, 
en el “Banco Santander”. 

Font de la Plaça

Perfumeria Cal Gaspar



MÚSICA
Calaf 

Festival MEB. Concert a càrrec de Suzan-
na.  
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al pub Skan-
dol.

  DIUMENGE 21  

TEATRE
Igualada 

“La Quarta Via”. Un mosso d’esquadra i 
un independentista “de la ceba” s’uneixen 
per aconseguir que Catalunya pugui vo-
tar lliurement. Arriba la divertida segona 
part de l’espectacle d’èxit ‘La butaca’.  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Igualada 

Celebrem el Dia Internacional dels Mu-
seus amb un matí de portes obertes amb 
visita guiada, a les sales del Museu de la 
Pell i a Cal Granotes.  
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell i a Cal Granotes.

FESTIVAL DE PLAYBACK
Igualada 

Espectacle del grup de playback “Llum 
i color” a càrrec de l’Associació de Gent 
Gran d’Igualada’.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA
Veciana 

Visita guiada al Centre d’Interpretació 
del Patrimoni Religiós de la Comarca de 
l’Anoia,.  
Diumenge a partir de les 11 del matí a 
l’església de Santa Maria de Segur.

CINEMA FAMILIAR
Calaf 

 Projecció de la pel.lícula de cinema per a 
tota la família “Gran Prix a la muntanya 
dels invents”.  
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Casal.

CINEMA 
Calaf 

Projecció de la pel.lícula ‘Handmaiden’.
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal.

CINEMA FAMILIAR
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.lícula per a tota la fa-
mília “Angry Birds”.
Diumenge a les 12 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

MÚSICA
Capellades

Concert “Les mans nues” a càrrec del pia-
nista capelladí Moisès Fernandez Via.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
La Lliga.

  DILLUNS 22

TEATRE
Igualada 

Ton Muntané. Peripècies
Un espectacle divertit i simpàtic al voltant 
dels llibres d’aventures, on un personatge 
estrafolari ens explica, amb gestos, acci-
ons i paraules algunes de les seves aventu-

res i peripècies. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 23  

LA TERTÚLIA DEL MES
Igualada 

Conversa per fer pràctica oral en català i 
millorar-ne tant la fluïdesa com la correc-
ció..
Dimarts a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

LLIBRES
Igualada 

Ramon Soler Riba és un autor de Giro-
nella que ens explicarà el procés que el va 
portar a escriure “Peguera, l’ànima d’un 
poble” i “Peguera, l’home de gel”.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

HORA DEL CONTE
Capellades 

Sessiói de l’Hora del conte amb El Cep i la 
Nansa que oferiran “Capgo¡rossos!”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

 DIMECRES 24  

CINEMA VO
Igualada 

“Casablanca”. Pel·lícula dirigida per Mic-
hael Curtiz (1942), basada en el llibre ”As 
time goes by”, que es comentarà en el club 
de lectura en anglès 
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

TALLER INFANTIL
Piera 

A través de la narració teatralitzada de 
contes tradicionals i la creació de noves 
històries, amb Trama Serveis Culturals tre-
ballarem de forma lúdica la diversitat i la 
amistat. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

  DIJOUS 25  

TALLER
Igualada 

eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen el 
servei de préstec de llibres electrònics. Di-
jous a les 10 del matí a la Biblioteca Cen-
tral

MÚSICA
Igualada 

SonaEscola
Mostra dels treballs realitzats a les onze es-
coles d’Igualada amb la finalitat de demo-
cratitzar l’accés a la pràctica musica.
Dijous a 3/4 de 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del 
vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre de Xavier Bosch 
“Nosaltres dos”. Es comptarà amb la pre-
sència de l’autor. Presentarà l’acte Maria 
Enrich.
Dijous a les 7 de la tarda a la sala d’actes 
de la Biblioteca Central.

DIVENDRES 19  

TEATRE
Igualada 

“La Quarta Via”. Un mosso d’esquadra i 
un independentista “de la ceba” s’uneixen 
per aconseguir que Catalunya pugui votar 
lliurement. Arriba la divertida segona part 
de l’espectacle d’èxit ‘La butaca’.  
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC

Igualada 
Club crossover per a persones majors de 
14 anys, interessades en la literatura fan-
tàstica i la ciència ficció’. En aquesta ocasió 
parlaran sobre el llibre El trio de la Dama 
Negra, d’Alessandro Gatti.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

V NIT DE MUSEUS
Igualada 

Vine a gaudir de la música en directe en 
els diferents espais del Museu.
Divendres de les 8 del vespre a la mitjanit 
al Museu de la Pell.

V NIT DE MUSEUS
Igualada 

Visita lliure al Museu del Traginer que 
obre les seves portes a coneixer les seves 
col.leccions.
Divendres de les 8 del vespre al Museu del 
Traginer.

V NIT DE MUSEUS
Igualada 

Visita guiada al Museu del tren Railhome 
Bcn Igualada.
Divendres a les 10 del vespre al Museu del 
Tren.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Pantocràtor. Se-
guint les passes de Puig i Cadafalch i la 
Missió Arqueològica de 1907” d’Enric So-
ler i Raspall. Organitza Òmnium Cultural.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a Artèria, 
espai d’art i tallers.

MÚSICA
Igualada 

KREOL FUSION és el projecte personal 
d’Erwyn Seerutton que canta en llengua 
“criolla” i anglès composicions pròpies i 
adaptacions d’un repertori variat d’influ-
ències afroamericanes.
Divendres a 2/4 d’11 al bar musical Hot 
Blues.

CONTES XXL
Piera 

Històries d’aquelles que parlen del govern, 
d’una possible creació del món per part 
d’un Déu mandrós i poc polit, de vaques 
sagrades, de Hamlet. Històries narrades 
per la Jordina Biosca.
Divendres a les 9 del vespre a la Biblio-
teca.

XERRADA
Masquefa 

“Les mines a Catalunya” a càrrec del Dr. 
Domingo Gimeno, catedràtic de petro-
logia i Geoquímica de la Universitatt de 
Barcelona.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

ÒPERA
Els Hostalets de Pierola 

Des del Metropolitan Opera House de 
Nova York, retransmissió en directe de “Il 
puritani” de Bellini.
Divendres a 1/4 de 9 del vespre a l’audito-
ri Cal Figueres.

CINEFÒRUM
Capellades 

Sessió del Cinefòrum Josep Romanyà 
Montcada amb la projecció de “El laberin-
to del fauno”.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

XERRADA
Sta. Margarida de Montbui 

Cicle de  xerrades “DE què fugen els re-
fugiats”. Una visió crítica des de la cultura 
de pau. A càrrec d’investigadors del Centre 
Delàs d’Estudis per la pau.
Divendres a les 7 de la tarda a l’Ateneu de 
Montbui.

DISSABTE 20 

TEATRE
Igualada 

“La Quarta Via”. Un mosso d’esquadra i 
un independentista “de la ceba” s’unei-
xen per aconseguir que Catalunya pugui 
votar lliurement. Arriba la divertida se-
gona part de l’espectacle d’èxit ‘La buta-
ca’.  
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 

Avui parlem del conte The dinosaur 
who lost his roar”,  by Russell Punte.  
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

DISSABTES INFANTILS
Igualada 

 
En el marc dels tallers i espectacles, 
Abacus Cooperativa us convida al taller 
Canvas mixed-media.  
Dissabte a les 10 del matí a la botiga 
Abacus.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec del Cor d’Homes que 
ens oferiran un variat programa d’obres 
que van des de l’Edat Mitjana fins al se-
gle XX’.  
Dissabte a les 8 del vespre a l’església 
del Roser.

XERRADA
Igualada 

Carles Belda presenta: “Inevitablement 
moderns: com es van refer les músiques 
tradicionals als seixanta?’.  
Dissabte a les 7 del vespre al Casal Po-
pular d’Igualada el Foment.

PATITROBADA
Igualada 

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

56  |  AGENDA Divendres, 19 de maig de 2017



PASSATEMPS

Sudokus
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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. Reducció de la velocitat, l’empenta i les ganes perquè no hi ha res a celebrar / 2. Fer fora per la 
porta de darrere. Lloança de la follia / 3. Poc sabó. Si no es deixa fer fotos és perquè no l’enlluer-
nin. La quinta a forca / 4. Oli molt indicat pel fuselatge. Assecat i esgrogueït per la neu / 5. Entre 
costella i costella un tall de primera. Quin mal pas… / 6. Ningú la guanya en virtut. Anatomia 
de rinoceront?: no, incisió al nas / 7. Anés de qualsevol manera, com el sant de Caen. Daria llum 
sense tocar l’interruptor / 8. Quantitat de colònia míniam per fer classe. El mesquer en fabrica i 
el farmacèutic se n’aprofita / 9. El vestit de Catul. Fotré perdigonada al pardal. I ell, apa, a volar! 
/ 10. Una sudamericana xutant acrobàticament. Trumfos / 11. Escassa eficiència. Mereixedor 
d’una bona foguera en el seu honor. Veus com ningú la guanya? / 12. Munta ciris sense fer gens 
de sidral. Refinat en el menjar i en l’insultar / 13. Licor extret del jardí. Taronja en got.

VERTICALS: 
1. Desintegrats per la derrota o per la versió dels fets. Cel·la provisional importada de Praga / 2. 
Lligaré per sota. Dipòsit d’aigua que no requereix instal·lacions / 3. Mal ús. Com les sargantanes 
però més grossos i enfiladissos. Emmarquen la reunió / 4. Propi del típic restaurant gallec dels 
70. Discret reclam d’atenció / 5. Parcel·len el bosc. Respiració que ja se sent que serà la darrera 
/ 6. Lítote en cas d’absència de vocals. Consumar l’animal matrimoni. Marxa de Calaceit / 7. I 
entra a Espolla. Faig prendre la llet des del cul fins al capdamunt. Enemics de Baixa Intensitat / 8. 
Menjador del convent, on els monjos es refan amb un cafetó. Abaixar el cap cap dalt / 9. Domini 
d’un bé immoble lliure de taxes. O dissimulós o imitatiu / 10. És a la cobla com a la xerrameca el 
garlaire. Posta amb regust de derrota / 11. Primeres passes cap a la igualtat. Estirat com el full per 
dibuixar el paisatge. Mitja ració de fuet / 12. Marejats fins a la nàusea. Se sent de tal manera que 
podria ser càustic, un concert així.

 

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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Passió irrefrenable
A Igualada •  Lady Macbeth

RAMON ROBERT / 

D e tant en tant, el cinema bri-
tànic retorna a les històries 
d’èpoques passades i dona 

alguna agradable sorpresa. És el cas 
de Lady Macbeth, un relat de tristesa, 
frustració, opressió sexual, passió irre-
frenable i conductes criminals ambi-
entat a l’Anglaterra rural de 1865. Així 
coneixerem a la jove Katherine (Flo-
rence Pugh, un nou rostre pel cinema 
anglès), la qual viu angoixada per cul-
pa del seu matrimoni obligat i pactat 
amb un home amargat a qui no vol i 
que li dobla l’edat. A més, viurà amb 
la freda i despietada família del marit. 
Quan Katherine inicia un apassionat 
idil·li amb un jove treballador de la 

finca del marit, en el seu interior s’im-
pulsa una força tan poderosa que res 
li impedirà intentar aconseguir el que 
desitja. Potser, si vol ser lliure, haurà 
d’embrutar-se les mans de sang.
Basant-se en una novel.la de Niko-
lai Leskov, el director teatral William 
Oldroyd s’ha iniciat com a realitzador 
cinematogràfic. El relat elegit podria 
haver resultat un encartonat o aca-
demicista melodrama d’època. Ans el 
contrari, Oldroyd ressol la pel·lícu-
la amb gran perícia formal i rotunda 
qualitat narrativa i psicològica. Desta-
ca també la gran interpretació que la 
debutant Florence Pugh fa del perso-
natge de Katherine, la qual encerta a 
reflectir el neguit, la por i la desespe-
ració d’una dona anglesa del segle XIV
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Front d’Aragó, 1937
A Tous •  Incerta glòria

RAMON ROBERT / 

E l mallorquí Agustí Villaron-
ga és un cineasta de primera. 
Se’l sol associar amb Pa negre, 

però cal recordar que és també l’au-
tor de pel·lícules tan notables com 
són Tras el cristal, El niño de la luna, 
El mar o Aro Tolbukhin. Ara ens ha 
arribat la seva darrera pel.lícula,  In-
certa glòria, en la que s’hi adapta una 
formidable novel·la de Joan Sales. 
Aquest, a més de magnífic escriptor, 
va ser comandant d’infanteria de 
l’exèrcit republicà. 
Produïda per Massa d’Or Produc-
cions (Issona Passola al cap, també 
responsable de Pa negre), aquesta 

darrera pel·lícula del sempre sensi-
ble i inconformista Villaronga con-
centra la seva acció en plena Guerra 
Civil espanyola, al front d’Aragó, a 
l’any 1937. Lluís, un jove oficial re-
publicà, destinat a un lloc temporal-
ment inactiu en un erm desert, co-
neix una enigmàtica vídua de la qual 
s’enamora.
Interpretada per Marcel Borràs, Nú-
ria Prims, Bruna Cusí, Oriol Pla, 
Juan Diego i Terele Pávez, Incerta 
glòria parla d’aquells que no surten 
als llibres d’història, dels perdedors 
que no només cauen abatuts en el 
camp de batalla. De la desesperació 
i de les contradiccions d’una genera-
ció, d’un país. 

Un western social
Cineclub •  Comanchería

RICARD FUSTÉ / 

D ijous dia 25, a la sala de 
l’Ateneu Cinema, el Cine-
club presenta la producció 

nord-americana del 2016 Comanc-
hería, dirigida per David Mackenzie, 
a les vuit del vespre en versió dobla-
da i a les deu en versió original.
Comanchería ve a ser un western 
contemporani en què un rànger de 
Texas veterà i el seu company se-
gueixen la pista de dos germans que 
es dediquen a atracar bancs perquè 
no tenen cap més manera de salvar 
la granja familiar. De manera que 
no és ben bé una pel·lícula de bons 
i dolents perquè els malfactors te-
nen les seves raons, unes raons que 

s’originen en la fractura social que 
oprimeix bona part de la població 
blanca dels Estats Units (potser per 
això tenen el president que tenen). 
En qualsevol cas, el film funciona 
admirablement en tots els seus re-
gistres: un film violent, un retrat de 
personatges al límit, una denúncia.
Interpretacions memorables de 
Chris Pine, Ben Foster i el gran Jeff 
Bridges en el paper del rànger.
Per cert, que el dissabte 20 podrem 
també gaudir d’una altra creació in-
oblidable de Bridges a la mítica El 
gran Lebowski, dels germans Coen, 
que es projectarà passada la mitja-
nit després que un problema tècnic 
obligués a ajornar la sessió prevista 
per a dissabte passat.



LADY MACBETH
Regne Unit. Drama. De William Oldroyd. Amb Florence 
Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis..  
L’Anglaterra rural de 1865. Katherine viu angoixada per cul-
pa del seu matrimoni amb un home amargat a qui no vol 
i que li dobla l’edat. A més, viuen amb la freda i despieta-
da família del marit. Quan inicia apassionat idil·li amb un 
jove treballador de la finca del seu marit, al seu interior es 
deslliga una força tan poderosa que res li impedirà intentar 
aconseguir el que desitja 

COMANCHERIA
Estats Units. Thriller dramàtic. De David Mackenzie. Amb 
Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster
Toby, un jove pare divorciat, i el seu impulsiu germà Tanner, 
un ex presidiari acabat de sortir de la presó, es dirigeixen a 
l’Oest de Texas per realitzar una sèrie de robatoris en unes 
poques sucursals bancàries. Res més cometre el primer ro-
batori, un veterà Ranger de Texas i el seu company aniran 
darrere de la pista dels germans. Una de les millors pel.lícu-
les americanes de l´any..

ALIEN COVENANT
Estats Units. Ciència-ficció. De Ridley Scott. Amb Kat-
herine Waterston, Michael Fassbender, Demian Bichir, 
Naomi Rapace
De viatge a un remot planeta de la galàxia, la tribulació de 
la nau colonial Covenant descobreix el que creuen que es un 
paradís inexplorat. Però resulta tractar-se de un mon fosc i 
hostil amb un únic habitant, un esser sintètic dit David, el 
supervivent de la malaguanyada expedició de Prometheus.

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2
Estats Units. Ciència-ficció. Fe James Gunn. Amb Chris 
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Coopers. 
Noves aventures de l’equip galàctic en la seva travessia pels 
confins del cosmos. Els Guardians hauran de lluitar per 
mantenir unida a la seva nova família mentre intenten re-
soldre el misteri del veritable llinatge de Peter Quill. Vells 
rivals es convertiran en nous aliats

EL CIRCULO
Estats Units. Thriller. De James Ponsoldt. Amb Emma Wat-
son, Tom Hanks, Bill Paxton. 
Holland és contractada per treballar en el Cercle, l’empresa 
d’internet més influent del món, sap que se li ha concedit 
l’oportunitat de la seva vida. A través d’un innovador siste-
ma operatiu, el Cercle unifica adreces de correu electrònic, 
perfils de xarxes socials, operacions bancàries i contrase-
nyes d’usuaris donant lloc a una única identitat virtual. Però 
hi ha quelcom tèrbol i delictiu en aquest Cercle..
   

UN REINO UNIDO
Regne Unit. Drama històric. D´Amma Asante. Amb David 
Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport., 
Biopic sobre el Príncep Seretse Khama, el rei de Botswana, 
que en contreure matrimoni en 1948 amb Ruth Williams, 
una dona blanca britànica, va originar un conflicte inter-
nacional, ja que l’apartheid sud-africà no permetia els ma-
trimonis interracials. Eren la parella perfecta, però la seva 
intenció de contraure matrimoni es va enfrontar al rebuig, 
no només de les seves famílies

PLAN DE FUGA  
Espanya. Thriller. D´Iñaki Dorronsoro. Amb Luis Tosar, 
Javier Gutiérrez, Alain Hernández  
Víctor és un atracador professional que s’introdueix en una 
perillosa banda de delinqüents composta íntegrament per 
ex militars de l’Est. Un grup tancat que, davant la mort d’un 
dels seus, es veu obligat a reclutar un nou membre per robar 
un banc. El treball de Víctor: perforar la cambra cuirassada. 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

LADY MACBETH 
Dv: 18:00
Ds i Dc: 16:00/20:00
Dg: 11:00/18:00/22:.00
Dll: 19:45
Dm: 18:00 (VOSE)/22:00 (VOSE)

PLAN DE FUGA
Dv: 22:00
Ds: 18:00/22:00
Dg i Dc: 16:00/20:00
Dll: 17:30/22:00
Dm: 20:00
Dj: 18:00
HERMIA & HELENA (Tour D’A Film)
Dv: 20:00

VICTORIA (Tour D’A Film)
Ds: 12:00

PIRATAS DEL CARIBE 5
Dj: 18:00

COMANCHERIA (Cineclub)
Dj: 20:00/ 22:00(VOSE)

1/ DEJAME SALIR
Dv: 17:30/19:35/21:50/00:00
Ds: 13:00/15:10/17:30/19:35/21:45
/00:00
Dg: 13:00/15:10/17:30/19:35/21:45
Dll a Dc: 17:30/19:35/21:50
Dj:  18:00/21:00

2/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 
Dv Dll a Dj: 17:00/19:40/22:20
Ds i Dg: 17:00/19:50/22:30
2/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 
3D (12A) 
Ds i Dg: 14:15

3/ Z. LA CIUDAD PERDIDA (12A)  
Dv Dll a Dj: 18:10/21:10
Ds i Dg: 13:15/18:10/21:10
3/ KUBO Y LAS DOS CUERDAS (TP)  
Ds: 16:00
3/ MASCOTAS (TP)  
Dg: 16:00

4/ ALIEN COVENANT
Dv Dll a Dc: 17:35/20:00/22:30
Ds i Dg: 
12:00/14:30/17:45/19:20/22:00
4/ PIRATAS DEL CARIBE (3D)
Dj: 19:00
4/ PIRATAS DEL CARIBE 
Dj: 22:00

5/ EL CASO SLOANE (12A)
Dv Dll a Dc: 17:05/19:45/22:25
Ds i Dg: 
12:15/14:50/17:25/20:10/22:45
5/ BEBE JEFAZO (TP) 
Dj:17:45
5/ PIRATAS DEL CARIBE 
Dj:20:00

6/ BEBE JEFAZO (TP)
Dv: 18:15/20:15
Ds: 11:55/13:55/15:55/18:00/20:00
Dll a Dc:18:30
6/ NUNCA DIGAS SU NOMBRE (16A) 
Dv Ds:22:10/00:10
Dg: 20:00/22:10
Dll a Dc: 20:30/22:35
6/ DEJAME SALIR (16A) 
Dj:17:20/19:35/21:45

7/ PLAN DE FUGA (12A)
Dv Dll a Dc: 17:15
7/ FAST & FURIOUS 8 (16A)
Dv a Dc: 19:15/22:15
7/ RICHARD LA CIGÜEÑA (TP)
Ds i Dg: 12:30/14:20
7/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Ds i Dg: 16:30

8/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 2
Dv a Dj: 18:20
Ds a Dc: 18:30
8/ LOS PITUFOS (TP)
Ds i Dg: 12:20/14:10/16:15
8/ ALIEN CONVENANT
Dv i Ds: 21:00/23:30

SALA AUDITORI
ALIEN CONVENANT
Dv: 18:15
Ds:16:15
Dg: 20:45
EL CIRCULO
Dv: 20:30
Ds:18:40/20:45
Dg: 16:15/18:40

SALA PETITA
UN REINO UNIDO
Dv: 18:30/20:45
Ds: 16:15/18.30/20:45
Dg: 16:15/18:30
EL CIRCULO
Dg: 20:45

INCERTA GLÒRIA (7A)  
Dg: 18:00
NIEVE NEGRA (16A)  
Dg: 19:50
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Un western social



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. 
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Maig
19: Pere Celestí; Ciríaca.

20: Bernardí de Siena; Baldiri o Boi; Hilari i Silvi; Basilissa 
21: Secundí; Torquat i els seus companys; Virgínia

22: Joaquima de Vedruna;  Rita de Càscia; Quitèria.  
23: Desideri; Joan Bta. de Rossi.

24: Maria Auxiliadora; Vicenç de Lerins; Genadi 
25: Beda el Venerable; Gregori VII, papa; Maria-Magdalena 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, 14 de maig de 2017

Josep Santos Díaz
En record de: 

“Comunitat Educativa Escolàpies”

Igualada, mayo de 2017

Miguel Castillo Villarrubia
2º aniversario de:

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

Tu esposa, hijos y nietos siempre te recordarán.

El proper diumenge se cele-
braran eucaristies amb Unció 
comunitària a persones ma-
laltes i/o amb salut precària, 
en la Pasqua del Malalt. A la 
nostra ciutat es farà en 3 par-

ròquies diverses: a les 10 del 
matí, a l’església de Fàtima i a 
les 12 del migdia, a la basílica 
de Santa Maria i a l’església 
del barri de Montserrat. Hi 
poden participar les persones 

amb salut delicada. També 
a la Residència P. Vilaseca, 
aquest divendres, 19 de maig, 
hi haurà una celebració co-
munitària de la unció dels 
malalts a 2/4 de 7 de la tarda.

Celebració de la Pasqua del malalt

ESGLÉSIA / LA VEU 

L’amor de Jesús és sen-
se mesura, no com els 
“amors mundans” que 

busquen el poder i la vanitat. 
Ho ha afirmat el Sant Pare en 
la seva homilia de la Missa 
matutina celebrada aquest 
dijous 18 de maig a la capella 
de la Casa de Santa Marta. 
El papa Francesc ha subrat-
llat que la missió cristiana és 
“donar alegria a la gent” i ha 
reafirmat que l’amor de Déu 
és el nucli de la vida d’un 
cristià.
Així “com el Pare m’ha es-
timat a mi, de la mateixa 
manera jo us estimo a vos-
altres”. El papa Bergoglio ha 
desenvolupat la seva reflexió 
a partir de l’afirmació del Se-
nyor que subratlla que el seu 
amor és infinit. I ha observat 
que Jesús ens demana que 
ens mantinguem en el seu 
amor “perquè és l’amor del 
Pare”, alhora que ens convida 
a posar en pràctica els seus 
Manaments.
Certament - ha dit el bisbe 
de Roma - els Deu Mana-
ments són la base, el fona-
ment, però cal seguir “totes 
les coses que Jesús ens ha 
ensenyat, aquests mana-
ments de la vida quotidiana”, 
que representen “una mane-
ra de viure cristiana”. Hi ha 
“amors” que ens allunyen del 
veritable amor de Jesús.
El Pontífex també ha afirmat 
que és molt àmplia la llis-
ta dels manaments de Jesús, 
si bé va posar de manifest 
“que el nucli és un”, a saber: 

“l’amor del Pare cap a Ell i 
l’amor d’Ell cap a nosaltres”:
“Hi ha altres amors. També 
el món ens proposa altres 
amors: l’amor als diners, 
per exemple, l’amor a la va-
nitat, ‘gallejar’, l’amor a l’or-
gull, l’amor al poder, i tam-
bé fent tantes coses injustes 
per tenir més poder ... Són 
altres amors, aquests no són 
de Jesús, ni són del Pare. Ell 
ens demana que ens mantin-
guem en el seu amor, que és 
l’amor del Pare. Pensem tam-
bé en aquests altres amors 
que ens allunyen de l’amor 
de Jesús. A més, hi ha altres 
mesures per estimar: estimar 
a mitges, i això no és estimar. 
Una cosa és voler i una altra 
cosa és estimar”.

L’amor de Déu és sense me-
sura, no és tebi ni interessat
“Estimar - ha reafirmat el 
successor de Pere - és més 
que estimar”. I s’ha pregun-
tat:  “Quina és la mesura 
de l’amor?”. “La mesura de 
l’amor - ha dit Francesc - és 
estimar sense mesura”:
“I així, complint aquests 
manaments que Jesús ens 
ha donat, romandrem en 
l’amor de Jesús que és l’amor 
del Pare, és el mateix. Sense 
mesura. Sense aquest amor 
tebi o interessat. ‘Però, per 
què Senyor, tu ens recordes 
aquestes coses?’, Podem dir-
li. ‘Per la meva joia sigui en 
vosaltres i la seva alegria si-
gui plena’. Si l’amor del Pare 
va Jesús, Jesús ens ensenya el 
camí de l’amor: el cor obert, 
estimar sense mesura, dei-

xant de banda altres amors”.

La missió del cristià és 
obeir Déu i donar alegria a 
la gent
“El gran amor a Ell - ha dit 
el Papa en concloure la seva 
homilia - és romandre en 
aquest amor”, on està “l’ale-
gria”. I ha afegit que “l’amor 
i l’alegria són un do”. Dons 
que hem de demanar al Se-
nyor:
“Fa poc temps un sacerdot 
va ser nomenat bisbe. Va 
anar a veure el seu pare, al 
seu ancià pare per donar-li la 
notícia. Aquest home ancià, 
ja jubilat, un home humil, 
que va ser obrer tota la seva 
vida, que no havia anat a la 
universitat, però que tenia la 
saviesa de la vida, li va acon-
sellar al seu fill només dues 
coses: ‘Obeeix i dóna alegria 
a la gent’.
Aquest home havia com-
près això: obeeix a l’amor 
del Pare, sense altres amors, 
obeeix a aquest do, i després, 
dóna alegria a la gent. I no-
saltres, els cristians, laics, 
sacerdots, consagrats, bis-
bes, hem de donar alegria a 
la gent. Però, per què? Per 
això. Hem d’anar pel camí 
de l’amor, sense interessos, 
només pel camí de l’amor. La 
nostra missió cristiana és do-
nar alegria a la gent”.
Tal com hem demanat en la 
pregària - ha acabat dient 
Francesc - “que el Senyor 
custodiï aquest do de ro-
mandre en l’amor de Jesús 
per poder donar alegria a 
la gent”.

El Papa: “L’amor de Jesús és 
infinit, no els amors mundans”



              

·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 19: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 20: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 21: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 22:  ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 23: SECANELL
Òdena, 84

Dia 24: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 25: BAUSILI
Born, 23

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

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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L’ENGANY DE LA COSMÈTICA ECO

MASSATGES I TERÀPIES
ACTIVITATS PER AL BENESTAR

PLANTES MEDICINALS
FORMACIÓ I TALLERS

c/ Indústria 4, Igualada
Tel. 690 164 162

igualada@narayana.cat

Davant de l’evidència dels últims anys que la indústria alimentària i 
cosmètica (entre d’altres) no es preocupa per la salut i el benestar dels 
consumidors hi hagut un creixement de la demanda de productes eco. 
Jo sóc la primera que no vull que al meu organisme entrin productes 
químics tòxics pel cos, ja sigui pel menjar o absorbint-los per la pell. 
Però evitar-ho no és tan fàcil, i menys al món de la cosmètica.

D’entrada el primer que fem per distingir un producte eco, és mirar 
digui que és eco oi? Doncs a diferència del que passa amb l’alimentació 
un producte por dir-se eco sense tenir cap producte de cultiu ecològic. 
Sí, sí, de veritat. Cap llei penalitza que a un producte o a la seva 
publicitat es parli d’eco, bio o natural sense que ho sigui realment. 

Així que llavors haurem de mirar si aquell producte té un segell de 
certificació (Ecocert, Biovidasana, per citar alguns) i amb això ja sabem 
que allò és 100% eco, o no? Doncs tampoc, la certificació el que fa és 
donar-nos la seguretat que no porta cap substància de les que llista 
la llei que regula la cosmètica natural certificada, com parabens, però 
depèn de la certificació el percentatge eco del producte pot ser del 
10% en endavant. Exacte, un producte pot tenir la certificació i que 
només hi hagi el 10% del producte eco. Aquí ens estarem assegurant 
que almenys no porta els productes que estan considerats més tòxics, 
però la pressió de la indústria és tan gran que fins i tot aquestes 
certificacions permeten fem servir ingredients qüestionables, com 
perfums sintètics, per posar un exemple.

Com podem saber doncs el que realment consumim? Doncs hem de 
donar la volta a l’envàs i mirar els ingredients. Cada ingredient eco 
portarà un asterisc, i estan ordenats de major a menor proporció al 
producte, de manera que sí l’asterisc està als primers ingredients, 
millor. D’aquesta manera podem estar segurs de la qualitat real del 
producte que consumim, que de ben segur, es notarà en els resultats.

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 

de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Amics de la Música

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

TOTS ELS SORTEJOS

Teatre Nu

8 ABONAMENTS
Anuals



                 de JOSEP MARIA, JORDI I JOSEP BASOLS /  Són la família 
que regenta el Garatge Montserrat des del 1957

Divendres, 19 de maig de 2017

“El futur, de moment, 
és l’híbrid”

La família Basols és la propietària del Garatge Montserrat des del 
1957. Actualment en Josep n’és el director, després que fa cinc anys 

ho deixés de ser, per jubilar-se, el seu pare, en Josep Maria. 
Enguany, doncs, el Garatge Montserrat arriba al 60è aniversari 

en plena recuperació del sector de l’automòbil.

Quins van ser els inicis del Garatge Montserrat?

El garatge va ser inaugurat el 1957. Quan vam com-
prar el local no hi havia ni carretera al principi. 
Començàvem amb Citroën i els camions Barreiros. 

Abans no es contemplava tenir dues marques i vam decantar-nos 
finalment per Citroën i vam estar 30 anys amb ells. El local ha 
anat tenint molts canvis, d’organització interna i de façana. El 
nostre pare ens va deixar el negoci de molt joves. Ens aconsellava 
però ens deixava fer molt i prendre les decisions que creguéssim.

Quan vau fer el canvi a l’Opel, que és com actualment conei-
xem el local?

El vam fer el gener del 84. Vam fer el canvi perquè Citroën estava 
passant uns anys molt dolents. En aquell moment molta gent va 
fer el canvi. La majoria de l’actual xarxa Citroën del país va fer el 
mateix canvi aquells anys. Opel havia inaugurat una fàbrica aquí 
al 1980 i això va ser l’explosió de la marca. Estàvem acostumats 
a haver de vendre el producte i en canvi recordo que el primer 
Opel que vam vendre el client em va dir que no calia que li expli-
qués res, que ja sabia que era bo.

Quines marques inclouen ara mateix el grup?

Amb l’arribada de la crisi, a finals del 2007, ens vam reajustar i 
vam creure que havíem d’agafar més base per poder subsistir. 
Ens vam quedar el concessionari de la Seat al 2011, i al 2013 tam-
bé vam incorporar la Hyundai. Amb això, Chevrolet va decidir 
que marxava d’Europa, quan nosaltres ja teníem preparada l’am-
pliació del local. Més recentment vam adquirir el concessionari 
de Fiat, Alfa Romeo i Jeep, que funciona com un bloc únic. Ara 
fa dos anys ens vam proposar l’adquisició de la Toyota, ja que 
està venint un canvi molt revolucionari i volíem una marca líder 

en la tecnologia híbrida. Volíem assegurar el futur i de moment 
el futur és l’híbrid. Després ja veurem com es diu el futur però 
de moment és aquest. Ens faltava la marca líder en tecnologia 
híbrida i ho vam tenir clar.

Com està actualment el mercat automobilístic?

Fins al 2015 no s’ha començat a aixecar. Espanya està al 80% 
de recuperació. Arribar al milió i mig de vendes com havíem 
tingut abans potser no hi arribarem, tot i que ara estem al milió 
dos-cents mil. Comarcalment és extrapolable ja que, en general, 
és un mercat molt pla a nivell estatal. Si que és veritat que Cata-
lunya marca diferències i quan hi ha crescuda som els primers 
en créixer, però quan hi ha caiguda som els primers en caure. 
Amb la comunitat de Madrid passa igual. Si no succeeixen coses 
externes com aquesta crisi que afecta a tots els sectors, l’automo-
bilístic és un negoci amb una estabilitat contrastada.

Quin tipus de cotxe es ven més actualment?

L’estrella és el SUV. Cada marca ofereix algun tipus de SUV però 
amb diferents característiques i això fa que cada marca trobi els 
seus clients. Dins els SUV hi ha gammes diferents i per això no 
ens fem competència. Les marques s’estudien molt bé entre elles 
i intenten no trepitjar-se. Aquest tipus de cotxe és el futur. Cò-
mode, alt, segur, fàcil de carregar i descarregar. És el referent a 
totes les marques.

Quants anys li queden a la gasolina?

De gasolina n’hi ha per anys. De gasoil, molt poc. Per la conta-
minació que produeixen. Els grans motors seguiran sent gasoil, 
com els vaixells. Però en les zones urbanes el dièsel desapareixe-
rà ràpidament. La gasolina no, amb les noves tecnologies i nous 

motors, s’emet cada vegada menys. Això sí, motors petits amb 
poques emissions. Pel que fa a les reserves, van apareixent noves 
reserves arreu del món.

Els cotxes elèctrics acabaran sent la normalitat?

Per la informació que ens arriba, creiem que no hi haurà una 
sola línia d’energia. Hi haurà tres o quatre fonts d’energia i se-
gons la teva necessitat aniràs amb un o un altre. Si vius a la ciutat  
aniràs amb un cotxe elèctric, i si et mous molt tindràs un híbrid. 
Però hem d’assimilar tots una cosa. La font principal d’ingressos 
de l’estat espanyol són els impostos en el combustible. L’elèctrica 
és barata, però és ara. El 50% del preu de la gasolina són impos-
tos. L’estat ha de recaptar per un lloc o per un altre. El sector 
elèctric acabarà tenint el gravamen d’impostos elevat.

Quin criteri predomina entre els compradors a l’hora d’esco-
llir un cotxe?

Un dels criteris bàsics per sort és el de la contaminació i el 
consum. La gent té aquest punt de racionalitat. Volen que la 
vida del cotxe i el seu manteniment sigui barat. No hi ha un 
criteri concret per triar un cotxe, però som llatins i l’estètica 
aquí segueix tenint un pes important. Això sí, ara menys. El 
motiu econòmic segueix sent important, i la línia també, i la 
tècnica i la seguretat cada dia s’imposen més. Abans dominava 
l’estètica moltíssim. Ara les marques s’han d’esforçar amb tot. 
Cada dia hi ha més marques i si hi ha vuit o nou criteris que el 
client té en compte per triar un cotxe, les marques volen ser les 
primeres en cadascuna d’elles.

                   

                                                    Otger Gabarró, @otgergabarro
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servei gràcies a tots vosaltresGrup Garatge Montserrat

Aquesta setmana, una nena de tres anys d’edat va perdre’s dins de l’escola, a Igualada. Després de l’hora del pati, no va tornar a classe. Nin-
gú no la va notar en falta de seguida, ens diuen. A l’hora de recollir la canalla va ser quan la mare no trobava la seva filla. Com és lògic, li va 
agafar un atac d’angoixa. Durant poc més de vint minuts, l’alerta i els nervis van desencadenar-se al centre escolar. Per més que es buscava, 
la nena no apareixia. Al final la van trobar, dins d’un lavabo. La dona de fer feines estava netejant els serveis i, quan va acabar va tancar 
les portes. No va tampoc adonar-se que una nena petita de poc més de tres anys d’edat, es quedava tancada a l’interior. Diuen que, d’altra 
banda, la nena no va dir absolutament res durant tot el temps de recerca. La història va acabar bé, però podria no haver estat així. Tant és 
on va passar, no cal que pregunteu. El trist és que va passar.  La nostra missió és explicar-ho, i de la l’escola, evitar que es torni a produir. 


