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Milers de persones surten al carrer
en suport als presos polítics
Manifestació multitudinària per
l’empresonament del Govern

Marc Castells va ser fins ahir a
Neümunster fent costat a Puigdemont
Pàgina 8

Lorena Llamas,
segona a
la Volta a
Catalunya

Pàgina 34

Els CDR, amb
els vilanovins
denunciats per
enganxar cartells
Pàgina 19

La manifestació va cloure divendres passat a la plaça de l’Ajuntament. Foto: Ton Casellas.

Intensa agenda de Setmana Santa a l’Anoia

Pàgina 7

Processons a Fàtima i del Sant Crist, l’any passat, a Igualada. Foto: Joan Guasch.
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L’EDITORIAL

Calma, fermesa i Justícia

E

l president del Parlament, Roger Torrent, va
enviar diumenge, en una situació inèdita des
de la recuperació de la democràcia, un missatge institucional per demanar “calma” als
catalans, després que es conegués la detenció a Alemanya del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Al mateix temps, en molts
carrers del país, milers
de persones protestaven
per la situació generada
no només a Neümunster,
sinó també dies abans
amb l’empresonament de
la pràctica totalitat del
Govern, consellers convertits en presos polítics.
Compartim la voluntat de
Torrent i de tots aquells
que defensen la calma en
un moment incert com aquest. Qualsevol mostra de
violència, per petita que sigui, no ajudarà gens ni mica
als qui segueixen, amb convenciment, el procés sobiranista.
Certament, travessem per un moment molt fosc en la
història de Catalunya i d’Espanya, de futur difícil de
preveure, amb ponts destruïts i que, ara mateix, sem-

blen molt complicats de restaurar per la llunyania dels
extrems. Però caldrà intentar-ho.
El titular de la cambra catalana insisteix en la necessitat de crear “un front comú “pels drets i llibertats”,
quelcom que pretén obrir a Catalunya una escletxa de
referent democràtic davant una Espanya assenyalada
ja, per vergonya d’Europa i el Món lliure, amb el dit de
les Nacions Unides.
Més enllà de la legítima
lluita per la independència, la política arbitrària de fets consumats que ens arriba des
de l’Estat obliga a prendre mesures posant els
cinc sentits en el manteniment i la defensa
dels drets més bàsics.
Ara mateix, bona part
de l’opinió pública europea ja està veient que les accions del PP, amb la col.
laboració de Ciutadans i la inexplicable postura del
PSOE, estan portant a Espanya a un carreró que no
té sortida en la Europa del segle XXI. D’aquí que el
front comú que proposa el Parlament i la societat civil
catalana tingui tot el sentit. Si Espanya deriva cap a
l’abisme, serà sense Catalunya.

El front comú que proposa el
Parlament i la societat civil
catalana té tot el sentit.
Si Espanya deriva cap a l’abisme,
serà sense Catalunya.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Carles Puigdemont, president de
la Generalitat, va defensar a Ginebra que “No demanem a Europa
que doni suport al projecte independentista, només que es respectin els nostres drets fonamentals i
l’autodeterminació” davant els crits
en contra d’alguns dels assistents va
preguntar “Es pot arreglar votant o
no? Si és que sí què hi fan polítics
a la presó?” i des del públic algú va
respondre “no, perquè és il·legal en
el marc de la Constitució” i aleshores
va dir “Ah, doncs no podem votar?
Està prohibit votar? doncs per això
volem marxar.”
Thomas Urban, articulista del Sueddeutsche Zeitung de Münich ha
dit “Alemanya té el seu primer pres

polític” i es pregunta “Poden els
altres estats de la UE acceptar durant massa més temps que Madrid
intenti anorrear un moviment massiu democràtic a través de la presó i
les multes?. La detenció de Puigdemont no ha sigut intel·ligent. No és
un terrorista, sinó un polític legitimat per unes eleccions lliures”.

en aquesta Universitat passen unes
coses. Però fent honor de qui porta
el nom, els seus directius han dit “ho
sentim molt, no tornarà a passar.”

Albert Rivera, líder de Ciutadans,
“S’ha acabat la fuga del colpista
Puigdemont. Intentar destruir una
democràcia europea, saltar-se les
lleis democràtiques, trencar la convivència o malversar diner públic i
per això no hi pot haver d’impunitat, la Justícia fa el seu treball” I el
dia abans havia dit “el darrer que
apagui la llum”.

Mario Pascual Vives, advocat d’Iñaqui Urdangarín, ha demanat que
“l’absolguin i no ingressi a la presó,
perquè era un simple relacions públiques que proposava projectes i que
la influència de la Casa Reial en els
contractes hauria de ser impune per
atípica.”. I acaba dient que el Tribunal
hauria de considerar que “ja ha estat
condemnat per una part de la societat i determinats mitjans de comunicació.” El Tribunal, de moment, he
rebutjat aplicar mesures preventives
i el condemnat en primera instància
continua en llibertat a Ginebra.

Cristina Cifuentes, presidenta regional de la Comunitat de Madrid,
en saber-se les irregularitats en uns
estudis realitzats a la Universitat
Rey Juan Carlos, on presumiblement es van falsejar les notes acadèmiques, va dir que “em vaig matricular, pagar les corresponents taxes
acadèmiques, y cursar les assignatures com la resta de persones que
participaven en el màster”. I és que

Roberto Bermúdez de Castro, secretari d’Estat per a les Administracions
Territorials, ha dit que “si no hi ha una
presa de possessió efectiva del govern
català, es continuarà amb l’aplicació de
l’article 155. L’estat ha defensat la Constitució i ho tornarà a fer si és necessari”.
Per continuar “Qui aspiri a la Presidència de la Generalitat ha d’estar lliure
de processos judicials, dels vinculats al
Procés i de qualsevol altre.”
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MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Els carrils bici
Que una bici contamina menys que un
cotxe és una obvietat que no necessita
més explicacions. I dir que si tothom
que ara circula en cotxe o moto es desplacés en bici la contaminació es reduiria molt, és una altra obvietat. De fet,
una bici no contamina gairebé gens, i el
gairebé l’incloc perquè, si la bici és elèctrica, per produir l’electricitat necessària per carregar la bateria es produeix
una contaminació del medi ambient,
encara que la producció d’electricitat
es faci molt lluny del lloc per on circula la bici. És d’agrair que els municipis facilitin la circulació de bicicletes,
sempre que aquestes facilitats per als
ciclistes no perjudiquin el col·lectiu
dels vianants, que alguns ajuntaments
i alguns ciclistes de vegades tendeixen
a oblidar i, fins i tot, a menystenir. Així,
en algunes ciutats com Barcelona ja es
parla obertament de la dictadura dels
ciclistes. Tinc clares quines han de ser
les prioritats, i sense cap mena de dubte
la primera prioritat ha de ser el vianant.
És per això que no veig amb bons ulls
que els vianants hagin de compartir les
voreres amb els ciclistes, excepte quan
es tracta de voreres amb una amplada
suficient que permeti la coexistència
de vianants i ciclistes com, per exemple, les voreres del passeig Verdaguer
d’Igualada, o de la Diagonal de Barcelona.
Fetes aquestes consideracions, cal parlar dels carrils bici que s’estan implantant a moltes ciutats, tot sovint sense
fer els estudis tècnics necessaris. Al
marge d’altres problemes associats a
l’aparició dels carrils bici, com la prohibició d’aturar-se ni que només sigui
un moment, o la desaparició de places
d’aparcament, cal dir que la implantació d’aquestes facilitats pels ciclistes no
sempre porta necessàriament associada la reducció de la contaminació. De
vegades, la instal·lació d’un carril bici
en segons quins carrers ocasiona un
clar augment de la contaminació a la
zona. En posaré un exemple que darrerament ha sortit molt als mitjans de
comunicació. A Barcelona, a l’avinguda de Pau Casals, un carrer molt curt
que enllaça la plaça de Francesc Macià
amb l’entrada del Turó Park, s’hi ha posat un carril bici que anul·la un carril
de circulació, i els embussos de trànsit
que es formen, obligant els vehicles a
parar i engegar contínuament, contaminen molt més que el trànsit normal
de vehicles que passava abans pel carril
de circulació, ara anul·lat, i convertit en
carril bici. Si l’objectiu és la reducció de
la contaminació, aquest és un excel·lent
exemple de carril bici poc rumiat.
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El dur camí de l’exili

La tribuna

EDUARD CREUS, @educrevi

R

ecordo la vegada que vaig passar
pel coll d’Ares i abans de creuar
la línia que separa les comarques
del Ripollès i del Vallespir, vaig
aturar-me per llegir la inscripció que hi ha
al mig del monument erigit l’any 2002, en
honor de l’exili republicà. Vaig mirar també
les fotografies que mostren les persones que
traginant les seves pertinences caminaven
coll avall, camí de l’exili en territori francès.
En aquell moments vaig imaginar-me com es
devien sentir aquells famílies, quins pensaments es deurien creuar per les seves ments.
La primera cosa que em va venir al cap va ser
el ferm desig que mai més ningú hagués de
passar per aquest mal tràngol. Hi ha desitjos
que es compleixen i d’altres que no. Aquest
n’ha sigut un d’ells.
Recentment, hem hagut de veure com el
President Puigdemont i els consellers Antoni Comin, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara
Ponsatí van haver de triar novament aquest
camí. Després va ser el torn de l’exdiputada Anna Gabriel. El passat divendres, 23 de
març la secretària general d’ERC, Marta Rovira va prendre la mateixa decisió. El pitjor
de tot plegat és la impotència de no poder fer
res per aturar la cacera, que l’estat espanyol
ha endegat per treure de circulació a tots els
polítics independentistes catalans. I la impunitat amb què ho fan sabent que cap dels socis
europeus ni de la resta del món els dirà res.
Cofois i sorneguers no dubten en donar per
fermes les sentències, fins i tot abans que siguin dictades. Quan es tracta d’anar en contra
de Catalunya tot s’hi val. Per si no n’hi hagués
prou, asseveren que actuen en defensa de la
Constitució. Una Constitució que com molt

bé va dir el President del Parlament, Roger
Torrent, l’aleshores Alianza Popular va votar-hi en contra, tot i que blindava qualsevol
possibilitat de jutjar els crims del franquisme
i a qui els havien comès.
El credo que practiquen alguns dels partits
polítics que estan a l’oposició els duu a pensar
que maltractar, menystenir i fuetejar als catalanistes els donarà més vots en unes properes
eleccions. Aquesta és per a ells la millor de
les propagandes electorals. Sentim contínuament parlar de democràcia, d’estat de dret...
És una hàbil pràctica per fer-se seu justament
allò en què no creuen.
La llista dels empresonats a causa de les seves
idees polítiques va augmentar el mateix dia
23, quan el jutge del Tribunal Suprem va dictar presó sense fiança per a Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull i Raül
Romeva. Una decisió que sens dubte ha pres
aquest magistrat, però amb total consens amb
el govern del PP. Després de tot això, encara
ens volen fer combregar amb rodes de molí, i
que ens empassem la inexistent separació de
poders, i l’afirmació que a Espanya no hi ha
presos polítics. La repressió que estem patint
ratlla la que ja va haver-hi durant l’època del
dictador. Atacs a les institucions, a la cultura i
a la llengua, al dret de lliure d’expressió i pensament... Molts dels nostres avis i dels nostres
pares van haver de patir i suportar aquests
impediments durant els 40 anys que va durar la dictadura de Franco. Quan finalment
es va entrar a la nova etapa democràtica, en
cap moment s’haguessin imaginat que en ple
segle XXI, els seus nets i els seus fills haurien
de tornar a passar per situacions com les que
estem vivint.

No podem pas pretendre pensar tots de la
mateixa manera, i tenir idèntiques ideologies polítiques. Cal respectar sempre el pensament de l’altre tot i que divergeixi al cent per
cent del teu. Ara bé, el que no s’ha de fer és
alegrar-se dels cops que rep el teu oponent.
Malauradament, això és el que succeeix actualment a Catalunya. Els polítics i el sector
de la població que es declaren unionistes,
constitucionalistes... aplaudeixen i gaudeixen dels empresonaments de les persones
que he anomenat a l’anterior paràgraf. No és
doncs estrany que a casa nostra s’hagi produït aquesta fractura política i social, que
lluny de desaparèixer sembla que vagi en
augment.
He començat aquest article parlant del camí
de l’exili, i l’acabaré recordant les paraules
d’un català universal, que també va haver
de viure a l’exili. Em refereixo al mestre Pau
Casals, i al seu discurs del 24 d’octubre de
l’any 1971 a les Nacions Unides, quan van
concedir-l’hi la Medalla de la Pau:
“La pau ha estat sempre la meva més gran
preocupació. Ja en la meva infantesa vaig
aprendre a estimar-la. A més, sóc català.
Catalunya va tenir el primer Parlament democràtic molt abans que Anglaterra. I fou al
meu país on hi hagué les primeres nacions
unides. Per això les Nacions Unides, que treballen únicament per l’ideal de la pau, estan
en el meu cor, perquè tot allò referent a la
pau hi va directament”.
Tant de bo que ens aquests moments tan
amargants que vivim, l’ONU prengui consciència de la vulneració dels drets humans
i polítics que es porta a terme des del govern d’Espanya i actuï en conseqüència.

#L’enquesta de la setmana
Creus que la justícia alemany extraditarà
Carles Puigdemont?

Sí 48%

No 52%

Cada setmana tenim una enquesta
al Twitter PARTICIPA-HI!

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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JOSEP M. CARRERAS

I ara què?

V

ivim uns dies tan intensos que es fa difícil centrar-se per anar paint
els esdeveniments. Són
dies de malestar, de nervis. Molta
gent m’ha preguntat com pot acabar tot plegat. Com si jo ho sabés.
A hores d’ara, ningú és capaç d’insinuar tan sols com ni quan. Però una cosa és evident:
hi ha ganes que aquest malson s’acabi aviat.
Crec que el problema principal de cara al futur és
no tenir un full de ruta net i clar. La política catalana, i especialment la independentista, va a la deriva.
Tothom està d’acord en l’objectiu final, però hi ha
greus discrepàncies sobre el camí que cal seguir per
arribar-hi. Els últims enfrontaments, que han fet impossible la investidura d’un president, han donat un
espectacle lamentable, impropi d’uns dirigents que
ens havien de portar a un estat lliure i amb perspectives de futur.
D’una banda hi ha el maximalisme d’aquells que defensen el “tot o res”. I com que ara per ara el tot no
és possible, es planten. Potser un dia hi arribarem,

però a més del blanc i el negre caldria promoure una
gamma de grisos, un mínim de flexibilitat per poder
continuar caminant. És millor anar pas per pas, sense renunciar a res, però amb una visió realista de fins
on es pot arribar en aquests moments.
D’altra banda, hi ha el temor d’aquells que saben que
si segueixen endavant hauran de pagar un preu molt
alt. A ningú li agrada anar a la presó i entenc que per
evitar-la declarin davant del jutge que la proclamació de la república no pretenia ser una cosa real i
efectiva sinó més aviat simbòlica, com si es tractés
d’un joc. Per “evitar mals majors” han claudicat
davant la prepotència de l’estat, han acceptat els
dictàmens dels jutges i s’han sotmès a les pressions –brutals, efectivament- d’un govern que no
coneix altra raó que la força i està disposat a tot
per fer valer els seus criteris.
En definitva, a Catalunya ens ha faltat lideratge i
decisió. Ja sé que és fàcil receptar als altres quan
no ets tu el malalt, però si realment es proclamava el naixement d’un nou estat, calia començar a
actuar com estat des del primer moment, amb totes les conseqüències, començant per rebutjar uns

tribunals que actuen com a cadena de transmissió del govern central. Proclamar la república i no
fer-la efectiva és claudicar estrepitosament. Puc
imaginar les pressions a què es va veure sotmès el
president, però calia fer-hi front, especialment sabent que darrere hi tenia tot un poble que li donava suport. Entenc que ningú ha de tenir vocació de
màrtir, però no es pot accelerar amb un peu i frenar amb l’altre, perquè el motor es cala. I això és el
que ha passat. Dubto que, en cas de tirar endavant,
la situació hagués estat gaire pitjor que l’actual.
Per sort, som un poble acostumat a esperar, que
no renuncia a res. No sé d’un sol independentista
que malgrat les circumstàncies actuals hagi deixat
de ser-ho. Més aviat penso que n’hi ha hagut que
davant l’actuació de l’estat espanyol han decidit
separar-se’n. Estem a l’aguait. Hem deixat passar una ocasió d’or, però res serà com abans. Cal
buscar alternatives per assolir una meta que tots
tenim clara. Per part nostra no ha de quedar;
i als polítics hem d’exigir-los que sàpiguen fer
prevaler la voluntat del poble per damunt de les
visions partidistes.

SERVEI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ANOIA

6 d’abril, Dia Mundial de l’Activitat Física

S

egons l’Organització Mundial de la Salut,
definim l’activitat física com a qualsevol
moviment corporal produït pels músculs
esquelètics que causa una despesa energètica. La quantitat mínima d’activitat física que cal
practicar per mantenir o millorar la salut i prevenir la malaltia s’anomena activitat física saludable.
Dintre d’aquesta s’inclouen gran varietat de moviments corresponents al temps de lleure, desplaçaments, llar, esport...
En el món, un de cada cinc adults és insuficientment actiu. A Catalunya a partir del 2006 es va
produir una davallada del sedentarisme d’un 20%.
No obstant, a partir del 2010 el sedentarisme va
augmentar una mica.
La inactivitat física és més predominant en els països rics, en àrees urbanes, entre les dones i la gent
gran. Aquests són els grups de risc.

La reducció de l’activitat física té un efecte sobre la
morbiditat i la mortalitat, de fet, és el quart factor
de risc i contribueix a l’aparició de malalties cròniques que causen el 47% de morbiditat i el 60%
de mortalitat al món, com per exemple malalties
cardiovasculars, càncer de còlon, càncer de mama,
obesitat i diabetis Mellitus.
En resum, podem afirmar que la pràctica d’activitat física millora l’agilitat, ajuda a prevenir el sobrepès i l’obesitat, té un efecte antidepressiu i relaxant, augmenta l’esperança i la qualitat de vida,
ajuda a tenir un bon estat d’ànim, ajuda a dormir
bé, a fer bones digestions i mantenir un hàbit intestinal regular, a evitar els dolors musculars i
articulars, ajuda a tolerar millor el fred i la calor,
millora l’activitat sexual i ajuda a deixar de fumar,
alcohol i drogues.
L’any 2005 s’inicia el projecte PAFES “Pla d’acti-

vitat física, esport i salut” amb una prova pilot, el
2011 s’insereix en el Pla de Salut per a finalment
el 2014 estar implementat al 99% dels centres de
Catalunya. L’objectiu de PAFES és incrementar el
nivell d’activitat física de la població adulta insuficientment activa i prioritzar l’acció en les persones
amb algun factor de risc cardiovascular mitjançant
intervencions de facilitació d’entorns i formació a
professionals.
PAFES té un web www.pafes.cat on cada any s’impulsa la celebració del Dia Mundial de l’Activitat
Física, que és el 6 d’abril. També, es poden consultar a la pàgina web informació per a la població
sobre rutes saludables a les poblacions, motius per
ser més actius, consells per a la gent gran, infants,
embarassades, discapacitats,...
Us animem a prendre consciència i a realitzar activitat física saludable!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

LORENA LLAMAS
La ciclista igualadina del Movistar va quedar en segona posició en
la primera edició femenina de la Volta Ciclista, la re-Volta que es va
disputar diumenge a Montjuïc.

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

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

JAUME FERRER I PIÑOL

Sessió d’investidura

Els Jesús de Nazareth igualadins

@jaumesingla

A

ssisteixo a la sessió
d’investidura de Jordi
Turull al Parlament
de Catalunya. Als voltants de la Ciutadella pràcticament ningú. Només policies custodiant l’únic accés i algun que
altre turista enfadat per no poder entrar al parc.
Dins del palau ambient de tristesa. L’anunci que
la CUP s’abstindria li treu tota l’emoció a l’acte. Li
treu perquè aquests de la CUP sí que compleixen el
que diuen. Sovint massa.
El candidat puja al faristol amb aire de comiat. Llegeix un programa autonòmic que no pot convèncer a la CUP ni, com es veuria l’endemà, tampoc al
jutge prevaricador. Turull es declara enamorat de
Catalunya, de la seva dona i de les seves filles, presents a la tribuna d’invitats. Reconeix estar pensant
en la cita judicial de l’endemà i tot i això desgrana
amb valor i patriotisme, un programa de govern
que sap que no podrà dur a terme per l’odi castellà.
Turull gairebé no aixeca els ulls del text i jo penso
que malaguanyat esforç per a la magre recompensa
que n’obtindrà.
Jordi Turull acaba oferint la mà estesa a Rajoy i al
monarca que, com sempre, cau en terra erma.
A la bancada de Ciudadanos, canells amb polsereta
de la bandera espanyola i riures lúbrics sota el nas,
pensant en els sis diputats que l’endemà serien empresonats. Arrimadas surt a respondre en castellà,
per ficar-se encara més en el seu paper de jutge i
fiscal, recriminant als adversaris que hagin portat
totes les plagues d’Egipte a Catalunya. Es vanta
d’haver acabat ella soleta amb “el prusés” i reclama
a la Generalitat “otra política fiscal en Cataluña”.
Deu ser l’única persona de Catalunya que no sap
que qui administra els nostres impostos és el Mi-

Arrimadas deu ser l’única persona
de Catalunya que no sap que qui
administra els nostres impostos és el
Ministerio de Hacienda
nisterio de Hacienda, que és a Madrid.
Sergi Sabrià fa un parlament vibrant i decidit. Sembla que està agafant el timó de la nau d’ERC. L’endemà sabria el per què. L’Iceta diu no saber per què
es fa el ple però es mostra disposat a fer seu el programa de govern del candidat. Xavier Domènech li
demana a Iceta “una moció de censura contra Mariano Rajoy”. Encara no s’ha tret de sobre la política
madrilenya. Carles Riera esvaeix la darrera esperança de Turull anunciant l’abstenció. Pel curtet de
Badalona “el estado de derecho ha ganado” i ho diu
en castellà amb el dit assenyalant als diputats que
l’endemà a primera hora han de veure’s amb Llarena. Mai he vist tanta misèria en un diputat, per això
no l’anomeno.
Eduard Pujol surt en auxili del candidat i en un
discurs que augura debats parlamentaris brillants,
posa de cop a C,s, al PSC i al PP al seu lloc. “Les
lleis emanen de les persones i no a l’inrevés” Turull
tanca el debat en una vibrant intervenció sense
apunts.
El resultat de la votació cita a Turull per a l’endemà
passat, però la (in) justícia espanyola, ho impedirà
l’endemà mateix. Si el Parlament no troba un candidat del gust de Rajoy, em temo que s’incrementarà la nomina de presos polítics i exiliats catalans.

Escriptor

E

ns trobem
en la culminació de la
Quaresma.
A moltes de les persones d’una certa edat,
quan arriben aquests
dies se’ns rebobina la vida i pensem en
els canvis substancials que s’han produït. Un sector de la societat valora encara
apropar-se a missatges d’ordre religiós,
però per a molts d’altres la màxima prioritat és aprofitar aquests dies com unes
benvingudes vacances de primavera i
administrar-les al propi aire com millor
es pot. M’ha semblat, de totes maneres, que fidel al
motiu “oficial” del període, escauria potser reviscolar
vivències d’una d’aquelles manifestacions populars
històriques ja desaparegudes del calendari igualadí.
Em refereixo a les representacions teatrals que argumenten la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús a la terra.
M’hi ha fet pensar el fet que s’acompleixin cent anys,
tot un segle, de la primera representació a Igualada
del “Jesús de Nazareth” (o també Natzaret) d’Àngel
Guimerà. Per a unes “Arrels igualadines” del 1992, em
van facilitar dades d’un programa d’arxiu particular,
avui per a mi introbable, que situava l’estrena –salvant
possible error en la consulta- a l’any 1918 al Centre
Tradicionalista. Al periòdic “Llibertat” –el dels carlins- no n’he sabut trobar ara una sola referència, però
en canvi, sí de l’any següent: una llarga ressenya sobre
una posada en escena al seu teatre el dia de Sant Josep del 1919. Els molts noms d’intèrprets que destaca
i aplaudeix la crònica són els mateixos que jo disposava després de llegir el suposat programa del 1918.
Avui no trobo forma de confirmar, doncs, l’estrena en
el 1918. O si va ser el 1919. Potser caldria decantar-se
per aquesta darrera data.
Després d’estrenar-se el “Jesús” un primer dia a Igualada per l’EDI, hi hagué una remarcable continuïtat
fins a la guerra civil. L’elenc sofrí a causa del conflicte sensibles baixes personals. Intentà refer-se’n, però
aviat entonà el seu particular “cant de cigne”. Va ser a
l’entorn de 1943. En Josep Castelltort i Ferrer i Ignasi
Castelltort i Jaume havien filmat unes escenes del dra-

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

ma guimerià, que es projectaren en plena rambla de
Sant Isidre, amb una gran acollida. Jo, amb les calces
curtes que molt de temps em durarien encara, ho vaig
tenir fàcil per anar-hi: era “la meva Rambla”, rambla de
vida, de jocs, d’esdeveniments. En la fotografia que es
reprodueix –amb alguna deficiència d’origen- podem
veure un grup dels principals intèrprets caminant
passeig de Verdaguer avall, camí potser del rodatge.
S’hi veuen, entre d’altres, Lluis Valls, Joan Lladó, Magí
Castelltort, Herminia Artigas i Maria Albareda. No en
queda cap.
Ramon Solsona i Cardona, fent-ne balanç, deixà escrit que en el quart de segle de la història de l’EDI
en relació a aquesta obra, només dos actors havien
encarnat el paper de “Jesús”: Eduard Tubella i Joan
Lladó; que solament dos havien interpretat el “Judes”: Martí Ramon i Magí Castelltort; que tan sols
tres havien interpretat el “Ponç Pilat”: Francesc Flo,
Tomàs Montfort i Lluís Valls; que eren també tres els
“Caifàs”: Joan Bové, Ramon Cortès i Miquel Ros; i
quatre els qui havien donat vida a l’apòstol “Pere”:
Lluis Ferrer, Esteve Sala, Francesc Lladó i Bonaventura Casas. La direcció havia passat de les mans del
malaurat Tubella a les d’Antoni Moncunill. Solsona
no parlava d’actrius, però cal citar sobretot la “Maria
de Magdala” que havien encarnat, primer Rita Carbonell, la gran Maria Albareda, i Júlia Creus al final.
Aquest drama es representà també, abans o després
de la guerra, per grups i intèrprets diferents, a l’Ateneu i al Centre Catòlic. L’any 1969 el comiat va ser a
la Cooperativa (l’Aurora)

IGUALADA | 7

Dijous, 29 de març de 2018

Igualada reviu la seva tradició més fidel amb la Festa del
Sant Crist i les processons del barri de Fàtima
REDACCIÓ / LA VEU

A

mb l’arribada de la
Setmana Santa, la
Festa del Sant Crist
d’Igualada 2018, arriba als
seus actes finals, després de
la celebració dels sis Misereres o Divendres de Pregària,
els cinc primers a l’església del
Roser i el darrer al Santuari de
la Pietat, en la coincidència de
la seva festa patronal.
Demà divendres, 30 de març,
a les 11 del matí i a l’Església
del Roser, tindrà lloc el Viacrucis en commemoració de
la Suor de Sang.
El dilluns de Pasqua, 2 d’abril,
i vigília de la Festa, a les 8 del
vespre, i a la basílica de Santa Maria, Vespres Solemnes
i Eucaristia, presidida pel P.
Jesús de Barcelona, guardià
del convent dels PP Caputxins
d’Igualada.

Ja el dimarts de Pasqua, dia
18 d’abril, festa del Sant Crist
d’Igualada, a les 11, tindrà lloc
el Solemne Ofici Concelebrat,
presidit pel Bisbe Mons. Romà
Casanova, a l’església de Santa
Maria. Un cop acabat l’ofici, a
la mateixa Basílica, concert a
càrrec del grup vocal Mezzos.
A la tarda, a dos quarts de set,
tindrà lloc la tradicional processó pels carrers del centre de
la ciutat, amb la participació
de la Banda de Música d’Igualada i les banderes gremials.
En acabar, hi haurà la veneració de la imatge i seguidament
eucaristia, presidida pel Mn.
Joan Sanglas, arxipreste de
l’Anoia-Segarra.
El dissabte dia 7 d’abril a les 8
del vespre, i a l’església de Santa Maria, tindrà lloc l’Eucaristia final, presidida per Mn.
Xavier Bisbal, prior eclesiàstic.
Després de la celebració, tin-

drà lloc el retorn de la imatge
del Sant Crist d’Igualada a la
seva Capella.
Processons a Fàtima
i concurs fotogràfic
D’altra banda, des d’avui Dijous Sant tenen lloc les processons del barri de Fàtima,
una activitat molt consolidada
i que rep cada any centenars
de visitants. Hi haurà processons i misses tots els dies des
d’avui i fins diumenge, menys
dissabte.
Alhora, es posa en marxa la
19a edició del concurs fotogràfic “Ritus de Passió a Fàtima”, organitzat per la Confraria de Fàtima i el Centre Cívic
del barri. L’exposició de les
fotografies participants es farà
en aquest darrer espai del 14
de maig al 3 de juny. El lliurament de premis tindrà lloc el
dijous 17 de maig a les 7.

Agenda de Setmana Santa a Igualada
Dijous Sant, 29 de març
Sants Oficis: la Missa de la
Cena del Senyor. A les 5 de la
tarda, a l’Asil del Sant Crist i a
Ntra. Sra. de Fàtima. A les 6 de
la tarda, a Ntra. Sra. de la Soledat i al Santuari de Ntra. Sra.
de la Pietat. A 2/4 de 8 de la
tarda, a les Carmelites i els PP.
Caputxins. A les 8 de la tarda,
a Santa Maria, Sagrada Família i a Ntra. Sra. de Montserrat.
Confessions: Soledat de 5 a
3/4 de 6 de la tarda. Santa Maria, de 2/4 de 8 a 8 de la tarda.
Sagrada Família, de 7 a 8 de la
tarda.
Vetlles al Monument: Ntra.
Sra. de la Soledat, de 9 a 10
del vespre. Sagrada Família,
de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 (església oberta fins a mitjanit) i PP.
Caputxins, de 3/4 de 9 a 3/4 de
10 (església oberta fins a mitjanit).
Fàtima: A les 9 del vespre, solemne processió pels carrers
del barri amb les imatges de
Jesús Nazareno i Maria Santísima de los Dolores.
Divendres Sant, 30 de març
Sants Oficis: la Passió i Mort
del Senyor. A les 12 del migdia, a Ntra. Sra. de la Soledat.
A 2/4 de 5 de la tarda, a l’Asil
del Sant Crist i a les Carmelites. A les 5 de la tarda, a Ntra.
Sra. de Fàtima. A les 6 de la
tarda, a Ntra. Sra. de Montserrat, Ntra. Sra. de la Pietat i

PP. Caputxins. A 2/4 de 7 de la
tarda, Santa Maria. A les 8 de
la tarda, a la Sagrada Família.
Confessions: Soledat, d’11 a
3/4 de 12 del matí. Santa Maria, de 6 a 2/4 de 7 de la tarda.
Sagrada Família, de 2/4 de 8 a
8 de la tarda.
Viacrucis: A les 10 del matí,
a la Sagrada Família. A les 11
del matí, a l’església del Roser
recordant la suor de sang del
Sant Crist i al claustre dels PP.
Caputxins.
Fàtima: a les 9 del vespre, solemne processó pels carrers
del barri amb les imatges del
Santo Entierro i María Santísima de los Dolores.
Dissabte Sant. 31 de març
Sants Oficis: Missa de Resurrecció i Vetlla Pasqual. A les
6 de la tarda, residència Pare
Vilaseca. A les 8 del vespre,
a Ntra. Sra. de Fàtima i Ntra.
Sra. de Montserrat. A 2/4 de
9 del vespre, a l’Asil del Sant
Crist. A 2/4 de 10 del vespre, a
Santa Maria. A les 10 del vespre, a la Sagrada Família, PP.
Caputxins i Carmelites.
Diumenge de Pasqua, 1 d’abril
Misses de Resurrecció a les
següents hores i temples: a
2/4 de 10 del matí a la Sagrada Família i a les Carmelites;
a les 10 del matí a Fàtima i a
l’Asil del Sant Crist; a les 11
del matí, a la Soledat; a 2/4

de 12, als PP. Caputxins; a les
12 del migdia, a Santa Maria,
Sagrada Família, Ntra. Sra. de
Montserrat i Santuari de Ntra.
Sra. de la Pietat. A les 7 de la
tarda, Soledat. A les 8 de la
tarda, Sagrada Família.
Fàtima: a les 12 del migdia,
processó de Jesús Ressuscitat.
Dilluns de Pasqua, dia 2 d’Abril
A les 8 del vespre, a la basílica de Santa Maria, vespres
solemnes i Eucaristia presidida pel P. Jesús de Barcelona,
guardià dels PP. Caputxins
d’Igualada, amb l’acompanyament en el cant del Cor de
Vespres, sota la direcció musical d’Isidre Prat.
Dimarts de Pasqua, dia 3 d’Abril
A les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria, Solemne
Ofici concelebrat presidit per
Mons. Romà Casanova, bisbe
de Vic, acompanyat per sacerdots i religiosos igualadins
i forans. La Coral de Santa
Maria, dirigida per Coni Torrents i acompanyada a l’orgue
per Lluís Victori, tindrà cura
dels cants. Després de la comunió, Elisabet Farrés oferirà la interpretació del sonet
verdaguerià “A Igualada, en el
centenari del Sant Crist”. En
acabar, benedicció solemne i
cant dels Goigs al Sant Crist.
En sortir de l’ofici, i a la mateixa basílica de Santa Maria,

concert a càrrec del grup vocal
Mezzos.
A 2/4 de 7 de la tarda, processó d’homenatge al Sant Crist
amb el recorregut habitual. A
l’església del Roser es cantarà
el sonet, a càrrec d’Elisabet
Farrés amb l’acompanyament
a l’orgue de Lluís Victori. Seguidament, a la plaça de Pius
XII, actuació de Bitrac Dansa
amb l’escenificació reduïda
de la Moixiganga d’Igualada,
després de la qual el poble i les
banderes gremials i d’entitats
precediran el Sant Crist en la
seva entrada a la basílica de
Santa Maria.
Acte seguit, a la basílica, veneració de la Imatge i Eucaristia, presidida pel Mn. Joan
Sanglas, arxiprest de l’Anoia- Segarra. Els cants aniran a
càrrec de la Schola Cantorum,
dirigida per Oriol Plans, amb
l’acompanyament a l’orgue de
Josep Xaubet.
Punt de llibre
Es lliurarà a tothom el dimarts de Pasqua, en l’Ofici i
en la veneració de la Imatge,
un punt de llibre. El disseny
és obra de l’artista igualadina Maria Gregori i Gubern.
Es recomana, per a la processó, proveir-se de ciri i
de fanalets per tal de no embrutar el terra dels carrers
de l’itinerari.
Aquests fanalets poden ad-

quirir-se a l’establiment Cereria Eugènia, al carrer de
Sant Cristòfor.
Durant la processó del dimarts a la tarda, farà l’acompanyament musical la Banda
de Música d’Igualada. Els Priors del Sant Crist d’Igualada
agraeixen tots els donatius i
totes les col·laboracions rebudes per dignificar la festa.
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L’alcalde Marc Castells ha estat a Alemanya per coordinar
la defensa i donar suport al President Puigdemont
J. PUIGGRÒS/T. CASELLAS/ LA VEU

L

’alcalde
d’Igualada
Marc Castells, que també és responsable de
Coordinació Institucional del
PDeCAT, ha viatjat aquesta
setmana a Neumünster (Alemanya) conjuntament amb la
presidenta del Consell Nacional del Partit i alcaldessa de
Sant Cugat Mercè Conesa, per
a fer costat al President Carles Puigdemont, sota custòdia policial des de diumenge
i en presó preventiva des de
dimarts, obeint a l’ordre internacional de detenció dictada
pel jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena.
Aquesta delegació dels demòcrates s’hi ha desplaçat per fer
costat al president, per coordinar la seva defensa i l’atenció
als mitjans de comunicació
i per a respondre a qualsevol
suport que Puigdemont pugui
necessitar. Castells ha afirmat
que “el President manté intacta la seva confiança que aquesta és una lluita legítima que
acabarà arribant a bon port” i
assegura que “en moments tan
negres per la democràcia com
són aquests, en què es persegueixen i criminalitzen pensaments, i en què s’anul·len
i empresonen representants
legítimament escollits pel po-

ble, hem de mantenir la nostra
fermesa i determinació més
que mai”. Castells va tornar a
Igualada ahir al migdia.
Milers de persones en la
manifestació a Igualada
Milers de persones van sortir
a Igualada aquest divendres
en una de les concentracions
més grans que es recorden per
demanar la llibertat dels presos polítics, podem assegurar
que va ser la més multitudinària deixant a banda la concentració durant l’aturada general
del 3 d’octubre.
I la situació encara té més repercussió ja que la concentració es va convocar, podem dir,
en caràcter d’urgència, ja que
la notícia de l’empresonament
dels consellers Jordi Turull,
Josep Rull, Carme Forcadell,
Raül Romeva i Dolors Bassa,
es va conèixer a les 6 de la tarda del divendres, i dues hores
més tard la plaça de l’Ajunta-

ment quedava plena.
A la concentració es va llegir
un manifest per part dels representats polítics i d’entitats
civils com l’ANC, Òmnium i
els CDR’s. Van denunciar «la
repressió de l’estat espanyol»
i van criticar-ne el sistema judicial. Tots van coincidir en
treballar fins a aconseguir la
llibertat de tots els presos polítics catalans, tan dels que van
entrar aquest passat divendres
com dels Jordis, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.
Els Moixiganguers van participar a la concentració i van
alçar dos pilars de 3. Al finalitzar, es va cantar l’Himne dels
Segadors. Un cop acabada la
concentració, la majoria dels
assistents van iniciar una manifestació per la Rambla Sant
Isidre que va acabar davant
del antics cinemes Kursal,
on es va cantar el Cant dels
Ocells, com es fa diàriament a
dos quarts de 9 del vespre.

Ple sense Castells i amb Àngels
Chacón com alcaldessa en funcions
Dimarts va tenir lloc el ple
ordinari del mes de març a
Igualada, sense la presència de
l’alcalde Marc Castells. Mentre
sigui a Alemanya, el substitueix Àngels Chacón.
Enderroc de l’antic Hospital
El ple municipal va aprovar el
projecte tècnic d’enderroc de
l’antic Hospital Comarcal, on
s’hi construirà el futur Campus Universitari de la Salut, i
la residència d’estudiants.
El conjunt consta de diferents
edificacions, la de més volum
i complexitat constructiva és
l’edifici principal (l’antic hospital) que comparteix una
mitgera amb l’edifici recentment rehabilitat del 4D Health. També existeixen unes
construccions annexes en la
part posterior de la parcel·la,
una d’elles destinada a magat-

zem i sala d’instal·lacions, i
l’altre fou l’antiga escola d’infermeria. El pressupost de demolició és de 208.668,75 €.
Millora del c/ Esquiladors
També es va aprovar la memòria valorada per a millorar
el carrer dels Esquiladors, per
un valor de 95.389,62 €
La memòria valorada té per

objecte la millora de l’accessibilitat del carrer dels Esquiladors d’Igualada, connectant el
passeig Verdaguer i el carrer
del Vidre, ambdós accessibles, per a millorar en conjunt els itineraris accessibles
en l’entorn urbà i en concret
el de les escoles de l’Ateneu
i de les Escolàpies. Es tracta
d’obres de manteniment.

Manifestació, divendres, a Igualada.

Els CDR posen groc
al passeig Verdaguer
D’altra banda, el CDR d’Igualada i la Conca d’Òdena va
organitzar dimarts al vespre

una convocatòria al passeig
Verdaguer, que va consistir en
posar llaços grocs en diversos
punts d’aquesta important via
de la ciutat.

La CUP veu un “fiasco”
l’aplicació comercial
Tickdi i vol explicacions
El grup municipal de la CUP a
Igualada considera “un absolut
desastre” els resultats obtinguts per l’aplicació Tickdi un
any i mig després que aquesta
fos contractada per l’Ajuntament amb un cost de 76.000
euros. Els cupaires ja van acusar Àngels Chacón en el seu
moment de “tracte de favor”
al tractar-se “de la contractació
de l’empresa d’un extreballador del seu departament”, i ara
afirmen, a més, que “els resultats obtinguts requereixen de
l’assumpció de responsabilitats
per part del govern”. “Ho vam
advertir al seu moment i només vam rebre menyspreu per
part Chacón i Castells: ara s’ha
demostrat que tot allò que vam
dir era cert”, reblen.
L’aplicació, que ha comp-

tat només amb 25 comerços
registrats i 50 descàrregues
d’usuaris, segons l’informe de
resposta que ha rebut la CUP,
“ha demostrat ser un absolut
fiasco i ha quedat palès que
només pretenia impulsar la
creació d’una empresa d’un
amiguet del govern municipal
que no ha tingut mai cap altre
client”.
El regidor Albert Mateu ha
manifestat que “pensem que
és molt greu que actituds com
aquestes, quedin impunes.” Per
la seva banda, la regidora Eva
Pedraza ha carregat afirmant
que “és una absoluta vergonya
com a ciutat que permetem
aquests comportaments per
part del govern, i és de caradures pretendre fer com si no
hagués passat res”.
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Visites tecnològiques dels instituts
al Centre d’Innovació Anoia

TLG Commerce,
ubicada a Igualada, va
créixer un 24% el 2017
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

P

romoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí,
juntament amb el Centre
Tecnològic Leitat i l’empresa
Abacus, organitzen una ruta
tecnològica al Centre d’Innovació Anoia i a la nau logística
d’Abacus.
Aquesta ruta està destinada a
estudiants de Batxillerat i de
Cicles Formatius de la comarca de l’Anoia.
Els alumnes que participen en
aquesta activitat podran visitar el Centre d’Innovació Anoia, per tal de donar a conèixer
aquest espai com a reclam per
atraure la captació de noves
empreses i emprenedors, es-

devenint-se com a centre proveïdor de solucions, serveis de
valor afegit (formació, espais
de trobada, recursos per a les
empreses, etc) i mecanismes
per incentivar la innovació i la
cooperació entre les empreses,
que afavoreixin la competitivitat del territori.
PIMEC, la patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb delegació a l’Anoia, ubicada al Centre, també
participa en l’activitat fent una
explicació dels serveis que
ofereix a les empreses.
De la mà de Leitat, els alumnes
podran conèixer la importància que, per algunes empreses,
pot tenir un partner tecnològic la missió del qual és la de
col·laborar per tal de crear un

valor econòmic, social i sostenible, mitjançant projectes de
I+D i processos tecnològics
des de la innovació i la creativitat. En aquest punt, es visita
el laboratori que l’empresa té
al Centre d’Innovació.
Finalment, els alumnes es
traslladen a la nau de la cooperativa Abacus on podran
veure com tot el procés productiu està mecanitzat i com
funciona aquesta cooperativa
en tot l’àmbit logístic.
Aquest any ja han passat pel
Centre 60 alumnes de l’Institut Pere Vives de batxillerat
tecnològic, 60 alumnes de batxillerat social i 12 alumnes de
l’Institut Milà i Fontanals de
Cicle Formatiu de Grau Mig
de química.

Subvencions municipals per autònoms
que posin en marxa un nou negoci
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament Igualada
ha aprovat les Bases reguladores Específiques
i convocatòria de subvencions
a les persones desocupades
que s’estableixin com a treballadors autònoms, per a la posada en marxa d’una activitat
econòmica.
Els beneficiaris seran les persones desocupades (inscrites
al SOC) que s’incorporen al
món laboral com a empresaris individuals i que causin
alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de
setembre de l’any immediatament precedent fins al 31
d’agost de l’any en curs i que,
com a mínim, mantinguin

aquesta alta fins a la data de
presentació de sol·licituds de
subvenció i durant sis mesos.
No s’inclouen com a empresari individual les formes jurídiques de societat civil particular, comunitat de béns ni
les restants formes jurídiques
societàries.
No podran beneficiar-se de les
ajudes regulades en aquestes
bases les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb
caràcter autònom en els sis
mesos anteriors a la data d’alta
al RETA.
L’Ajuntament subvencionarà
per cada nova alta en el RETA
de la Seguretat Social, fins el
màxim del 100% de la quota
mensual a pagar durant el primer any un cop deduïdes les

subvencions d’altres administracions pel mateix concepte,
amb un import màxim total
de 500€.
Aquest percentatge de subvenció podran variar a la baixa, segons sigui el nombre de
sol·licituds aprovades i la disponibilitat econòmica resultant.
Aquesta subvenció és compatible amb la capitalització de
la prestació d’atur i les bonificacions de les quotes d’autònom que ofereix la Seguretat
Social. Les sol·licituds es presentaran al Registre d’Entrada
de l’Ajuntament d’Igualada
o electrònicament a tramits.
igualada.cat. Mes informació
a atencio.ciutadana@aj-igualada.net o al 93803 1950.

T

LG Commerce, empresa líder en solucions per a comerç
electrònic ubicada a Igualada,
va facturar el 2017 4.140.000
€, que significa un creixement
del 24% respecte als 3.347.000
€ de 2016, el que suposa un
creixement molt superior al
de facturació, complint així
els objectius previstos per al
2017.
L’estimació de facturació per
2017 preveia un creixement
que situava en 4M € la xifra
del tancament, però el bon
treball de l’equip humà de
TLG, avalats amb els 18 anys
de trajectòria de la companyia
i el continuat creixement del
sector eCommerce han permès superar la previsió.
En l’àmbit de recursos humans, en l’exercici anterior es
va consolidar l’equip directiu
que lidera l’empresa i es va
completar l’ampliació de plantilla prevista per a l’àrea de
màrqueting, que reforça les estratègies online dels clients de
TLG Commerce. Finalment es
va iniciar la reorganització del
departament Customer Care,
format per un equip de 10
persones per millorar l’atenció
i el servei al client.

Actualment la companyia
dóna servei a més de 300 marques entre les quals destaquen
Lascoste, Volkswagen, Media
Markt, Munic, Yerse, Ecoceutics, ASH, Carmina, Herman
Miller, Punt Blanco, Skunkfunk, Inter Pharma, IESE, Sita
Murt o Ese O Ese.
Amb seu central a Igualada, i dues delegacions a l’Àsia
(Hong Kong i Xangai), el principal objectiu econòmic de la
companyia per 2018 és consolidar el negoci després de diversos anys creixent a ritmes
superiors al 20% anual.
La companyia s’actualitza
contínuament el seu programari, LogiCommerce, amb el
llançament de nous mòduls
que satisfan les exigències dels
seus clients. També és prioritari el desenvolupament d’integracions amb eines comercials consolidades en el mercat
que ofereixen un valor afegit
a la solució eCommerce de la
companyia.
Per al mercat asiàtic l’objectiu és repetir, per tercer any
consecutiu, l’increment de
facturació, a més de consolidar-se com una de les agències
eCommerce amb solució pròpia de programari i hosting a
la Xina i els països de la seva
influència.
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Igualada acollirà la setmana vinent l’assemblea anual de
l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils d’Europa
REDACCIÓ / LA VEU

D

es de dimarts fins
dijous de la setmana
vinent, Igualada acollirà la 27a Assemblea Anual de
l’Associació de Col·lectivitats
Tèxtils Europees (ACTE). Actualment, la capital de l’Anoia
ostenta la vicepresidència estatal d’aquesta xarxa de territoris amb tradició en el tèxtil
i la moda, amb una trajectòria
de gairebé tres dècades i que
actualment compta amb una
trentena de municipis europeus, representant en conjunt
una població de prop de dos
milions habitants. La trobada reunirà a l’Adoberia Bella
una quarantena d’experts, que
posaran en comú noves idees
per tal de potenciar i seguir
impulsant el sector. No és la
primera vegada que ACTE celebra la seva assemblea a Igualada, doncs en ocasions anterior ha acollit aquesta activitat
i també reunions sectorials. La
Directora General d’Indústria
de la Generalitat i tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Àngels
Chacón, ha estat des de fa anys
la representant igualadina a la
institució.
ACTE aplega membres d’institucions relacionades amb la
indústria tèxtil, agències de

Una quarentena
d’experts en el sector
tèxtil de tot el continent
participaran a
l’assemblea, que es farà
a l’Adoberia Bella
desenvolupament local, centres d’innovació i de recerca i
escoles de disseny. Els seus objectius passen per reforçar el
tèxtil moda d’aquests territoris, mitjançant eines de finançament públic o a través de
la cooperació públic privada,
fent incís en el teixit productiu
i en l’ocupació.
En el marc d’ACTE i amb
l’actual context, en què es
constata l’increment de la demanda a Europa i, en conseqüència, de les produccions,
s’executen també projectes
com INTER-TEX, liderat
per l’Ajuntament d’Igualada i
amb la participació de l’Agrupació Catalana del Tèxtil i la
Moda (Modacc), l’Associació
d’Empresaris Tèxtils de la
Comunitat Valenciana (Ateval), l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (Accio),
la Confederació d’Indústries
Tèxtils de Galícia), l’Agència
de Desenvolupament Regional de Val do Ave (Adrave-Portugal),
l’Associació

Una de les darreres reunions d’ACTE, en aquesta ocasió a Terrassa.

Tèxtil de Vestuari de Portugal
(ATP) i la Union des Industries Textiles du Sud (França).
INTERTEX vol contribuir a la internacionalització de les Pimes
del sector tèxtil i confecció del
sud-est europeu, mitjançant
la cooperació públic privada i
el desenvolupament d’estratègies internacionals conjuntes.
Destaquen també premis per
fomentar el talent dels joves
creadors i els emprenedors,
com el concurs de moda
Rebelpin, que se celebrarà
el proper mes de juliol en el

marc de la moda de Berlin.
I, a nivell més local, projectes
com la plataforma Cooperatèxtil, formada per tallers i
empreses que ofereixen una
gran varietat de serveis, com
ara teixits, tints, estampació,
tall, disseny i patronatge, confecció, planxa i acabats, fabricadors i gestors de producció
per a marques de moda tèxtil,
tèxtil llar i accessoris.
El projecte Futurmod, de la
seva banda, és un projecte
orientat a donar suport a emprenedors i micropimes de
nova creació i facilitar la seva

consolidació i creixement.
Pretén establir col·laboracions estables entre emprenedors que comencen el seu
negoci i empreses consolidades del sector de la moda per
tal de contribuir a millorar la
seva competitivitat i aportar
beneficis a ambdues parts.
Vol també construir noves
cadenes de valor i xarxes de
relació entre joves emprenedors, empreses consolidades,
administracions, escoles de
disseny i centres de recerca
per impulsar la innovació en
el sector de la moda.

La UEA reuneix als agents immobiliaris en una jornada de
formació sobre les noves normatives del sector
REDACCIÓ / LA VEU

L

a sectorial dels Agents
Immobiliaris de la
Unió Empresarial de
l’Anoia va organitzar una jornada informativa sobre les
noves normatives que afecten
al sector, en concret, es van
analitzar les novetats de contractació i venda immobiliària
introduïdes pel llibre VI del
Codi Civil Català, els aspectes
pràctics de la sentencia d’11
de maig de 2017 sobre la liquidació de les plusvàlues en
la compravenda d’immobles i
les novetats processals introduïdes en els últims anys en
els desnonaments per manca
de pagament i la seva incidència pràctica per els propietaris.
Les ponències van anar a càrrec del notari Carlos Jimenez
Fueyo i de Rosalia Marcet,
Advocada.

Els API’s de l’Anoia
coneixen novetats sobre
contractes i vendes,
plusvàlues en compravendes d’immobles i
desnonaments
Aquesta modalitat de píndoles
formatives tindrà continuïtat
al llarg d’aquest any amb l’objectiu que els agents immobiliaris de la comarca no hagin
de desplaçar-se fora per formar-se en els aspectes relacionats amb el seu sector.
A la jornada hi va assistir un
bon nombre d’agents immobiliaris de la Comarca de l’Anoia
que des de fa dos anys s’han
unit sota el paraigua de la
UEA amb l’objectiu de donar
visibilitat i promoció de manera conjunta el sector, treballar i col·laborar en projectes

La trobada, a la seu de la UEA, va despertar molt interès entre els agents.

comuns i a la vegada oferir
garanties als consumidors en
el compliment dels requisits
legals establerts.
Un dels projectes més visibles

de la sectorial ha estat la publicació de L’espai immobiliari de l’Anoia, la revista immobiliària de l’Anoia creada
amb l’objectiu de transmetre

als seus lectors transparència,
rigorositat, i oferir les màximes garanties i confiança en el
moment de compra o lloguer
d’un habitatge.
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L’alumne de l’IES Pere Vives Vich José A. Sánchez, participa
a Israel amb estudiants europeus en un programa científic
IES PERE VIVES / LA VEU

J

osé Antonio Sánchez,
alumne de 2n Batxillerat
de l’INS Pere Vives Vich,
va viatjar recentment a Israel
com un dels dotze participants
europeus de la 5a edició del
programa científic Sustainergy, que té com a objectiu que
els joves científics s’interessin
no només per innovar la tecnologia sinó per utilitzar-la
per millorar la manera com
consumim energia. Aquest
any el tema escollit va ser
l’emmagatzematge d’energia
renovable. Sánchez ha respòs
en una entrevista com va anar
la seva participació en aquesta
iniciativa.
Explica’ns una mica la teva
experiència.
Quan vaig arribar, estava sol,
no hi havia ningú més d’Espanya, no hi havia els pares que
m’acompanyessin o d’altres
companys com en un intercanvi, però no va ser fins arribar a l’aeroport de Tel-Aviv
que en vaig ser conscient del
tot. I mentre deambulava per
trobar la maleta, vaig conèixer, per casualitat, una noia
d’Holanda que també formava
part de la competició.
Arribada la tarda, tots els
participants que venien
d’Europa -i una noia que estudiava als EUA- estàvem en
el mateix hotel i vam aprofitar per donar-nos a conèixer, perquè fins l’endemà no
ens trobaríem amb els nos-

tres companys d’equip.
Quin tipus de projectes vau
haver de desenvolupar?
Coneguts els companys israelians i havent arribat a Kibbuts
Yahel des de Tel-Aviv, vam
començar a treballar en els
nostres projectes. Eren quatre
dies per investigar, treballar,
calcular i donar solució a un
problema utilitzant el mètode
d’emmagatzematge que ens
havien assignat, en el nostre
cas, les bateries de flux.
Vam dormir menys hores
aquella setmana que en una
setmana d’exàmens de batxillerat, ja que havíem d’acabar
el projecte i preparar una presentació per exposar-la davant de set científics punters
en l’àmbit científic-tecnològic
i en l’energia renovable, els
quals decidirien si els agradava o no la idea. I ho vam aconseguir! En tres dies ho vam
acabar tot i vam presentar la
idea de subministrar energia
solar a la ciutat durant el dia
i emmagatzemar-la a la nit.
Pot semblar fàcil, però el repte eren els números (cost, beneficis, energia necessària per
si hi ha núvol durant el dia,
rendiments, espais, i un llarg
etc.).
Hi havia premi final, a més
de l’estada al Kibbutz?
Sí, clar. Vam fer-ho tan bé com
sabíem, igual que els altres
dotze grups internacionals, i el
grup guanyador va presentar
una bateria pels cotxes elèctrics utilitzant grafè, material
amb el qual s’augmenta el ren-

“Vam dormir menys hores aquella setmana que
en una setmana d’exàmens de batxillerat”,
explica el jove, alumne
de 2n de Batxillerat
diment i s’allarga la duració de
la bateria en un 90%.
Com valores l’experiència?
En el meu cas, valoro molt
positivament l’experiència tot
i no haver guanyat, ja que he
conegut nous amics amb els
quals he compartit més que
ciència i tecnologia, hem compartit cultures, hem rigut molt
i hem connectat. Molts d’ells
m’han preguntat pels nostres

costums i per la nostra religió;
han fet que l’experiència hagi
estat increïble, tot i ser d’un altre país, m’han obert les portes
i m’han integrat com si fos un
més d’ells. I és que hem intercanviat telèfons i m’han convidat a casa seva.
Pel que fa a la competició,
vam ser tractats com científics
de categoria en tot moment,
el que ens va permetre treballar de manera molt còmoda i
ens va donar la possibilitat de
tractar amb respectats investigadors de l’àmbit de la ciència
per resoldre els nostres dubtes
i consultar les idees que teníem.
Veig que repetiries, doncs.
I tant! Ha estat inoblidable tot i no haver guanyat la

competició, ja que l’experiència m’ha enriquit molt – de
manera científica i personal-,
m’ha fet adonar, una vegada
més, que no existeixen tantes
diferències entre les persones
com creiem. Estant allà, amb
més gent asiàtica que europea,
t’adones que tu ets el diferent
per a ells. Allà els que escrivíem d’esquerra a dreta érem els
que veníem de fora; i dels 45
participants, l’únic amb dos
cognoms era jo, i això els sobtava igual que a mi que el dissabte, el seu dia del descans,
no cuinin, ni tan sols premin
el botó de l’ascensor; o que no
em segellessin el passaport a
l’aeroport per evitar problemes si volgués anar a Egipte o
països en conflicte amb ells.

L’institut Milà i Fontanals, present a la fira internacional
d’Empreses Simulades a Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

E

ls passats dies 15 i 16
de març els alumnes
d’Administració i Finances de l’Institut Milà i Fontanals van participar a la 13a
Fira Internacional d’Empreses
Simulades que va tenir lloc al
recinte firal de Fira de Barcelona. Una Fira que enguany va
comptar amb l’assistència de
75 expositors de Catalunya,
Espanya, Àustria, Alemanya,
Bèlgica, Txèquia, Romania i
Brasil, que van realitzar tota
mena d’operacions comercials
nacionals, intracomunitàries,
importacions i exportacions.

Aquesta fira s’emmarca dins
l’experiència educativa SEFED
(Simulació d’Empreses amb
Finalitats Educatives) i l’Institut Milà i Fontanals hi participa des del curs 1988-1999
amb les empreses Publiworld
SLS, El Raco del Somelier SLS,
Techoled SLS i l’actual Technoffice SLS.
Aquesta experiència permet
a l’Institut Milà i Fontanals
formar part de l’Associació
EUROPEN, amb més de 8000
empreses simulades a tot el
món. A Catalunya i a Espanya
és la Fundació INFORM qui
representa aquesta associació
i qui organitza aquesta fira.
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Igualada Comerç
busca models per
participar en la
desfilada d’Igualada
Nit de Shopping
Després d’aclaparador èxit de
l’any passat, Igualada Comerç
ja ha començat els preparatius per la Desfilada de Moda
d’Igualada Nit de Shopping
que es farà el dissabte, dia 5 de
maig.
Sota el títol “Tu hi poses les
ganes i nosaltres ho fem possible”, l’entitat busca nois/noies, de 16 a 100 anys. Els únics
requisits són de tenir una talla
d’entre la 36 i la 52 i de tenir
moltes ganes de divertir-se.
Per aquest motiu, l’entitat
convoca els/les interessats/
des a apuntar-se al càsting de
models que participaran en la
desfilada. El càsting es realitzarà el dissabte, dia 7 d’abril a
la seu d’Igualada Comerç (c/
St. Jordi, 11) a les 11:00 h.
Els interessats i les interessades que els agradaria fer
de model, poden inscriure’s
enviant el correu electrònic
a info@gualadacomerc.cat o
per Facebook, Twitter, o Instagram, amb el hashtag #castingdemodelsigualadacomerç
abans de 7 d’abril.

El metge igualadí
Xavier Pelfort
coordina un curs
pràctic a la UAB sobre
artroscòpia de genoll

Els passats 14 i 15 de març es
va celebrar, a la Facultat de
Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona, el
primer Curs Pràctic d’artroscòpia de genoll amb practiques i avaluació sobre peces
anatòmiques.
El curs va ser coordinat pel
Dr. Xavier Pelfort, cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia del Consorci
Sanitari de l’Anoia i actual responsable de docència en artroscòpia de la Societat Espanyola de Genoll (SEROD). El
Curs va ser dirigit també pels
doctors Sergi Gil (Consorci
Sanitari de l’Anoia) i Juan Erquicia (ICATME – Hospital
Universitari Quirón-Dexeus).

Millores als parcs de Vallbona i Valldaura,
i a l’enllumenat del Passeig Verdaguer
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada ha enllestit aquest
mes de març diferents
treballs de millora de l’entorn
i els espais públics al Parc de
Vallbona, al Parc de Valldaura i al barri de Fàtima. Aquest
divendres passat, 23 de març,
se n’ha fet la presentació amb
la presència de l’alcalde, Marc
Castells, de regidors del consistori i de veïns de la zona.
Una de les accions més destacades ha estat l’arranjament
del connector verd que uneix
els dos parcs i que des d’ara
permetrà transitar a peu entre aquests dos espais verds de
manera més còmoda i segura.
S’ha pavimentat el camí, s’han
fet els arranjaments necessaris
per l’evacuació de les aigües
pluvials i s’han assegurat els
seus laterals construint un
mur d’escullera. Aquest camí,
ara arranjat, permetrà l’accés a
peu des dels barris de Ponent
al tram Central de l’Anella
Verda d’Igualada, que transcorre pel Parc de Vallbona.
Pel que fa pròpiament a aquest
parc, el de Vallbona, s’ha arranjat el camí que el recorre
de punta a punta, aplicant-hi
una capa d’asfalt vermell que
en millora el confort i l’estètica, i també la plataforma d’accés a l’ascensor que el connecta amb el Parc de Valldaura.
També, donant resposta a peticions dels veïns i usuaris del
parc, s’ha ampliat la zona d’esbarjo infantil, incorporant-hi
elements com un gronxador,
jocs de molles i un sorral.
Pel que fa al barri de Fàtima
i responent també a peticions
veïnals, s’ha millorat el Parc
del Serenet –dotant-lo de jocs
infantils, renovant els bancs,
afegint-hi vegetació i renovant
la seva superfície de sauló–;

Millores a l’ascensor del Parc de Valldaura, i a l’entorn.

s’han fet les gestions necessàries per traslladar a la Ronda
de Fàtima la bústia de Correus
que dificultava el pas dels vianants a la vorera de l’Av. Nostra Senyora de la Pietat; s’han
rebaixat algunes voreres i
s’han afegit baranes per millorar la seguretat i l’accessibilitat
dels vianants; s’han optimitzat
els embornals de la Ronda de
Fàtima i s’ha actuat en el ferm
de l’aparcament públic del c/
del Remei.
Finalment, al Parc de Valldaura, s’han aplicat noves mesures

antivandàliques per minimitzar els freqüents desperfectes
en l’ascensor, posant noves
barreres de protecció al seu
accés i instal·lant càmeres de
seguretat de nova generació.
248 fanals al P. Verdaguer
El departament de Qualitat
Urbana de l’Ajuntament enllesteix aquests dies la substitució de les lluminàries del
Passeig Verdaguer, un total de
248 fanals entre el carrer Santa Caterina i l’Avinguda Pau
Casals. Amb una inversió de

40.000 euros, s’estan retirant
les antigues lluminàries de vapor de sodi model Kuma de
200 wats i se substitueixen per
nous LEDs Retrofit de 40 wats,
que milloren la il·luminació
sobre les voravies i tenen una
major durabilitat i eficiència
energètica.
Aquesta actuació de reducció
de consum i de potència permetrà que l’Ajuntament estalviï cada any uns 26.000 euros,
de manera que es preveu haver amortitzat la inversió en
poc més d’un any i mig.

La Síndica de Greuges Rosa Sánchez lliura
a l’alcalde la seva memòria d’activitat del 2017
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Síndica Municipal
de Greuges d’Igualada, Rosa Sánchez, va
mantenir una reunió dimecres passat, 21 de març, amb
l’alcalde, Marc Castells, durant la qual li va lliurar la seva
Memòria d’Activitat corresponent a l’any 2017.

En un proper Ple Municipal,
previsiblement abans que arribi l’estiu, la Síndica presentarà
públicament els seus resultats
i en farà balanç. També, a partir d’aquest any 2018, la Síndica preveu informar, en la seva
compareixença anual davant
el plenari, de les accions que
desenvolupi al Consell Assessor i de Bon Govern.
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
No diré que vull que apugin els impostos, però
hem de tenir clar que--->impostos baixos, Estat
dèbil que no té riquesa per repartir. L’enganyifa
dels impostos baixos implica que tothom s’ha de
buscar la vida, i si no pots, et fots!

David Serarols @dserarols

1

Els CDR de l’Anoia denuncien la situació dels 10 veïns vilanovins sancionats
per enganxar cartells.

2

Marc Castells viatjarà a Alemanya per coordinar l’estratègia jurídica de Puigdemont.

Instants de La Veu

Ahora recuerdo cómo los medios españistanís
decían que Puigdemont sería extraditado y que,
como mucho, estaría en España el martes. Otro
exitazo brutal de la prensa #MarcaEspaña

3 Milers

de persones van
tornar a sortir al carrer a
Igualada per demanar la
llibertat dels presos polítics.

Rubén @egel71
“Jo voldria que em nomenessin bufon general
del reino” XD

@veuanoia
marta ribaudí @martaribaudi

La igualadina Lorena Llamas, @lorenallamas_ (@movistar_team), queda segona
en l’edició femenina de la @voltacatalunya
La igualadina va competir amb 118 ciclistes professionals i va oferir una lluita
amb la ciclista nord-americana Lauren
Stephens (Cylance ProCycling) fins al final
per aconseguir la victòria
#cycling #voltacatalunya #instacycling
#instsports #instawomen #ciclisme

Humans de l’Anoia

L’@ACM948 i l’@AMI__cat: “Ens hem vist
interpel·lats per la crida del president del Parlament, @rogertorrent. Volem prendre part
d’aquesta crida unitària”

David Prat @DavidPrat
Pas a pas l’#hotel del @somiatruitesDO va agafant forma! #Igualada #BarridelRec

SOMIATRUITES @somiatruitesDO

@humansanoia

#18 Pia Prat Jorba, directora general de La Veu de l’Anoia

Continuem amb @mconesapages i amb tot el @
Pdemocratacat esperançats amb la justícia alemanya i al costat del nostre President @KRLS

Marc Castells @marccastells

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...

Diu @anna_caula “Estan liquidant el seu propi Estat”, vulneren dia a dia drets i llibertats no
només contra nosaltres, els independentistes. I
nombra una a una cada persona a la que intenten vulnerar tb els seus drets polítics

Alba Vergés Bosch @albaverges

“Una solució definitiva i
consensuada entre tots els
ens que formen la nostra
societat en el conflicte
polític del nostre país.

La gent gran de l’Anoia s’ha començat a moure. Primera acció de Gent Gran X la República:
omplir de llaços grocs el Passeig d’Igualada i l’estació de tren

Joan @pjvinos

Que la gent innocent no
sigui a la presó i que tots
ens sentim en un país democràtic i nostre.”

Els que es van aferrar com ferro roent a les
eleccions del 21D, oblidant ràpidament l’1O,
obliden qui va ser escollit per ser president i ara
deabten sobre els seus drets polícs. Olé tu... OLÉ
TU!! #LlibertatPresosPolitics #NiUnPasEnrere
#República

Toni Marlès @tonimarles

FOTO: Cesc Sales

Constato que els ciutadans cada vegada som
més experts en dret processal espanyol (i ara
també alemany) i que els advocats (segons manifesten ells mateixos) cada vegada saben menys
de dret processal.

Pep Solé Vilanova @pepsoleV

Opinió ECONOMIA/RRHH |

Dijous, 29 de març de 2018

ORIOL AMAT @oriolamat

XAVIER SALA-I-MARTIN @XSalaimartin

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Els ports de BCN i Tarragona segueixen creixent amb
força i guanyen quota de mercat.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Autor de “Economía en Colores”
i Professor of Economics at Columbia University.
“Espanya s’ha convertit en la riota internacional”
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Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

ESP precisa, ¡YA!, gastar 7.500 M en mantenimiento de carreteras.

A l’Anoia,
el concepte d’Economia Circular,
ja s’està aplicant des de fa molts anys

“Moltes empreses recorren a personatges
que han passat per experiències rellevants,
ja siguin més o menys famosos”

JOAN ROIG

GUILLEM RECOLONS

JOAN ROIG

GUILLEM RECOLONS

JOAN ROIG
Responsable Cooperació Industrial LEITAT (Anoia)

É

ECONOMIA CIRCULAR: CAP A UN NOU MODEL ECONÒMIC DE GESTIÓ DELS RECURSOS
s una evidència que l’actual model econòmic lineal, centrat en la captació,
la utilització i el rebuig, i basat en disposar de grans quantitats d’energia i de
recursos, està arribant al seu límit. Trobem dues raons principals: la manca
de disponibilitat dels recursos (matèries primeres) i la poca sostenibilitat dels
processos productius.

Cada cop són més les veus que advoquen per un nou model econòmic, anomenat d’Economia Circular, més sostenible pel que fa a la utilització dels recursos i la gestió dels residus generats, que implica una participació tant del teixit industrial com dels actors tecnològics i socials involucrats en els processos.
L’objectiu és passar del model de Recurs-Producte-Residu al model de Recurs-ProducteRecurs Reciclat. L’Economia Circular, segons Ellen Macarthur Foundation, s’imagina com
un cicle continu de desenvolupament positiu, que conserva i millora el capital natural,
optimitza l’ús dels recursos i minimitza els riscos del sistema en gestionar una quantitat
finita d’existències i fluxos renovables.
A nivell estatal, s’està treballant en l’esborrany de l’Estratègia Espanyola de Economia Circular, “España Circular 2030”, que s’alinea amb els objectius del Pla d’Acció de la Comissió
Europea, presentat al desembre de 2015, i fixa un marc nacional que permet desplegar les
mesures necessàries per afavorir que l’economia sigui plenament sostenible i competitiva
en el marc internacional al 2030.
En el document s’identifiquen cinc sectors prioritaris d’activitat: la construcció, el sector
agroalimentari, la indústria, els béns de consum, i el turisme. Així mateix, es consideren
cinc eixos principals d’actuació (producció, consum, gestió dels residus, matèries primeres
secundàries i reutilització de l’aigua) i se n’afegeixen tres més de transversals (sensibilització i participació, I+D, ocupació i formació).

En clau Anoia, el concepte d’Economia Circular, ja s’està aplicant en certa manera des de
fa molts anys, perquè un sector rellevant com l’adober aprofita un residu dels escorxadors
per fer-ne un producte noble i de qualitat: la pell.
Així mateix, des de Foment del Treball s’està impulsant un projecte d’estratègia circular
a nivell de Catalunya i format per diverses organitzacions empresarials territorials, entre
elles la Unió Empresarial de l’Anoia, que està liderant una taula circular amb diferents
agents de l’entorn per tal de fer un mapeig de residus i altres recursos que es generen a les
empreses de la comarca, i impulsar la incorporació dels mateixos a altres processos de la
cadena productiva.
Des de l’òptica dels Centres Tecnològics també es treballa en el foment d’iniciatives per
la conservació dels recursos naturals, l’optimització dels processos productius, la minimització dels residus i la valorització dels fluxos residuals generats, acompanyant el teixit
industrial cap a models de negoci més sostenibles i circulars.
En definitiva, és un tema que ens afecta a tots i encara que un canvi de model d’economia
lineal a una circular no és fàcil, segur que portarà la nostra societat cap a un camí de creixement i sostenibilitat i perquè no, de major prosperitat.

GUILLEM RECOLONS

Consultor d’Estratègia en Personal Branding
@guillemrecolons

A

UN PROFESSOR DE MARCA PERSONAL SENSE MARCA PERSONAL?

lfredo Vela en el seu excel·lent bloc va encendre una alarma a les xarxes socials. El títol del post no podia ser més explícit: ‘Com pots ensenyar-me a crear marca personal en línia si no tu no en tens?’ “Si critiquem que molts professors donin formació sobre emprenedoria sense
haver creat mai una empresa per què no critiquem que molts professors donin formació sobre marca personal sense haver creat la seva pròpia? “
És un bon argument, que imagino que a molts els ha caigut com una puntada en les
parts baixes. Tant és així que van aparèixer els demagogs de torn per intentar invalidar el
discurs. Detallo els comentaris que van aparèixer en el perfil de Facebook d’Andrés Pérez
Ortega quan es va fer ressò d’aquest post.
Personatge 1. És obvi ...... no es pot ensenyar història de la Inquisició sense portar a un
parell de bruixes a la foguera o torturar un parell d’heretges. No es pot ensenyar l’efecte
nociu del tabac sense fumar 2 paquets diaris, o ajudar a altres a aprimar sense haver estat
almenys obès un cop a la teva vida.
Rèplica d’Andrés Pérez. Curiosament tots aquests exemples són negatius (inquisició, fumar, obesitat, ...) i això és fàcil perquè sempre es pot anar a pitjor. El més complicat és
demostrar i utilitzar l’exemple propi per transmetre que alguna cosa és possible i que es
pot millorar. Qualsevol pot llegir sobre qualsevol cosa en llibres o a Internet però es genera més credibilitat quan un ha aplicat amb èxit allò que predica. Per què hauria de creure
a un guru del SEO si no apareix ben posicionat a Google? Quina credibilitat em mereix
un expert en marca personal a qui ningú reconeix com a professional en el seu? Per què
hauria de confiar en un expert en Social Media que ha creat el seu compte a Twitter fa una
setmana?
Dono les gràcies a Alfredo Vela per haver arrencat el debat i Andrés Pérez per haver-se fet

ressò. Moltes empreses recorren a personatges que han passat per experiències rellevants,
ja siguin més o menys famosos. És obvi que no només una dona com Edurne Pasabán està
autoritzada parlar de superació, però possiblement ofereixi major credibilitat que algú que
hagi llegit 25 llibres sobre superació però que no l’hagi experimentat.
El que està succeint amb la marca personal va en paral·lel al que va succeir amb el coaching. Del no-res, ara tothom és coach i tothom és expert en marca personal. I el problema
és que, oficialment, un coach pot ser-ho amb 2 anys d’estudis i 5 d’experiències o amb tres
mesos d’estudis. El mateix amb la marca personal. Si el teu mentor de marca personal
2.0 no apareix a Google o la seva marca es confon amb la d’altres amb el mateix nom, ja
podem plegar. La persona que va a emprendre una formació amb algú que suposadament
sigui un expert en marca personal, el primer que ha de preguntar és sobre la trajectòria
d’aquesta persona i no deixar-se portar per les tàctiques d’AdWords, que poden col·locar
el teu nom en primer lloc , però sense cap història al darrere, sense cap escrit propi sobre
el tema, pur buit.
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Room escape / escape room

per Pia Prat Jorba

“Una activitat de lleure molt nova per fer en grup”

A

vui parlem amb Jordi Cases copropietari de Castellfollit aventura i Marc
Bolaños de Run away
escape d’Igualada. Veurem qué és
aquesta activitat, i en qué consisteix
i quin és el paper dels seus participants.
Què és el room escape? En què consisteix?
Marc: Escape room o room escape és
el mateix, es pot dir de les dues maneres. És una activitat bastant recent
consisteix en un grup de persones -ja
siguin amics, familiars, companys de
feina- que es troben en un local per
resoldre unes proves o enigmes per
anar obrint portes i poder sortir de
la sala.
De quanta gent són els grups? Quin
mínim i màxim?

Marc: 2 i 6 persones però em consta que cada vegada es fan grups més
grans i en conec un que han arribat
a fer grups de 80 persones, llavors el
concepte canvia una mica. Els que
són de grups petits tendeixen a ser
sales tancades amb temàtiques diverses que has d’anar resolent enigmes
per anar passant portes de la sala.
Això és tancat... el Jordi de Castellfollit aventura també el fa en espais
oberts, no és així?
Jordi: Nosaltres tenim el de 2 a 6
persones però a més a més tenim el
Town escape que el fem pel poble de
Castellfollit. Molta gent agafa aquesta
modalitat quan els grups són grans.
És una barreja d’investigació i joc de
rol on la gent van recorrent el poble i
tenen un seguit d’enigmes a resoldre.
Acaben entrant dintre d’un room es-

cape pròpiament dit i allà mig resolen l’activitat perquè han de tornar a
sortir a l’exterior
Es necessita estar en forma? S’ha
d’avisar prèviament si pateixes alguna fòbia?
Marc: No s’ha d’estar en forma ni res.
Hi ha alguns room escape que són de
por que has d’estar preparat de que
potser t’espanten. N’hi ha que no fan
por i són de misteri, hi ha moltes temàtiques a escollir.

Has d’estar preparat pels
que potser t’espanten
A partir de quina edat es pot fer un
room scape?
Jordi: nosaltres a vegades ens venen
famílies amb nens petits i ens demanen si poden entrar i evidentment
poden entrar i tenir el nen petit gatejant allà dintre mentre els pares, tiets
i tots estan fent l’activitat. A vegades
venen famílies amb l’àvia perquè s’encarregui dels nens. A vegades ens han
vingut grups de 6 persones d’avis de
més de 70 anys.
I en activitats per a nens i escoles hi
heu pensat?
Marc: en el nostre n’han vingut escoles, per exemple l’escola Marta Mata
fa uns mesos i els va agradar molt.
Hem vist que agrada a totes les edats.
Hem vist tant grups de nens petits
com a gent gran. Pot ser divertit per
qualsevol públic.
Jordi: Hi ha rooms escapes que tenen la modalitat que poden canviar
proves per fer-lo més senzill o més
complicat segons el nivell dels parti-

cipants. A Castellfollit aventura ens
venen escoles, instituts però com que
són grups molt nombrosos ens fan el
town escape. Són 20 persones de cop
que poden fer l’activitat i és més dinàmic. Perquè el room escape amb
grups molt grans fa alentir les activitats perquè uns s’han d’esperar a fora
mentre els altres fan l’activitat.
Quant temps fa que esteu oberts?
Marc: nosaltres ara ja farà 6 mesos i
estem molt contents.

JORDI CASES CAMATS
Copropietari de Castellfollit Aventura
de Castellfollit de Riubregós

Jordi: el mes de juny farà dos anys
però nosaltres som una empresa que
fem multiactivitats: A part del room
escape tenim el paintball in door, el
town escape, l’enigmística digital (que
es fa des d’una aplicació mòbil),també
fem room escape a domicili.
Quins requisits es necessiten per fer
un centre com el vostre?
Marc: va en funció del municipi on
vulguis fer el local. Aquí a Igualada
i la majoria de llocs no tens cap normativa específica que hagis de complir. Simplement el que es demana
en qualsevol local avui dia: permís
d’obres, permís d’obertura...
Jordi: que les instaŀlacions acompleixin els requisits que es demanen de
concurrència, el sanitari, que pugui
entrar una cadira de rodes, que sigui accessible, que tingui els senyals
antiincendis, extintors... vaja, qualsevol normativa que pot tenir un local
qualsevol públic.
Observeu els grups mentre actuen
per si els passés alguna cosa? Expliqueu-me el paper del game master.

MARC BOLAÑOS
Copropietari de Run away escape room
d’Igualada

Marc: El game master és la persona
que t’atén quan estàs a la sala amb el
teu grup.
Acostuma a haver-hi càmeres i micròfons i el game master és qui t’atén
quan necessites ajuda i ell et veu.
T’ajuda perquè puguis seguir.
Si algú li agafa por o fòbia i vol sortir de l’habitació?
Marc: a nosaltres no ens ha passat
mai però tots els centres tenen sortida d’emergència, han de complir
uns requisits de seguretat perquè si
una persona és dins i vol sortir fora
ho pugui fer amb rapidesa i seguretat
en qualsevol moment per si es troba
malament...
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Els centres han de
complir uns requisits
de seguretat perquè si
una persona és dins i vol
sortir fora ho pugui fer
amb rapidesa
Teniu un servei d’emergència?
Jordi: No ens ha passat mai res d’emergència. Sempre, en tot room escape
hi ha un botó de pànic o de sortida.
El nostre room escape està basat en
el segle XIX i i no hi ha aquesta tecnologia però la porta d’entrada la tenim sempre oberta i nosaltres els expliquem sempre abans de començar
l’activitat que poden marxar en el cas
que ho necessitin. Tenim anècdotes
com que hi ha hagut gent que ha sortit de cop i volta per anar al WC, o a
buscar unes ulleres perquè no s’hi veien, altres que surten per una trucada
de telèfon important tot i que se’ls diu
a la gent que el telèfon no es pot portar a dintre de la sala i el primer que
veus és algú que es fa un selfie.
Marc: en el nostre cas també. Normalment la gent pensa que quan els
tanquen a dins serà de por o que no
podrà sortir i que et pot passar qualsevol cosa. I ni que diguis que hi ha
el botó del pànic o qualsevol cosa la
gent no li fa por si no que ho veuen
com un lloc on vas a divertir-te.
Graveu?
Marc: No, no gravem. I ningú pot
demanar cap vídeo. Són càmeres per
poder veure i controlar què està passant a la sala.
L’atrezzo que utilitzeu, el penseu
vosaltres o us el fa un professional
d’ambients?
Jordi: som molt joves en el món del
room escape el porta sis mesos i jo
aviat faré sis anys però costa molt
decidir quan s’ha acabat la temàtica
que tens. Si veus que el room escape
va seguint costa decidir fer un canvi.
Nosaltres també ens volta fer-ne un
altre de diferent, però és difícil decidir.
Marc: generalment els que he conegut
que han tancat és perquè portaven 5
o 6 anys oberts, els que van obrir inicialment i clar quan comença a venir
més gent t’obliga a que canviïs i facis
la temàtica completament nova. Però
en principi ha de passar varis anys i el
que fan els propietaris és obrir-ne un
de nou i amb una temàtica completament nova.
Cada quant renoveu el mobiliari i/o
endevinalles (pistes)? Quan renoveu atrezzo?

Marc: la nostra temàtica és del segle
15. Hi ha un personatge que li diem
el príncep emperador. Els que venen
són cavallers que han de venir a salvar el poble, a alliberar-lo d’aquest
príncep malvat. Vàrem fer aquesta
història amb vessant certa i vessant
imaginària però et deixem l’enigma
damunt la taula perquè vinguis i ho
puguis descobrir tu mateixa. El mobiliari va ser fet al 100% per nosaltres
tan la idea com la decoració. Li hem
dedicat molt de temps. És un tipus de
negoci que vàrem estar més d’un any
entre que vàrem començar a pensar
la idea fins que vàrem tenir obert el
local al públic, així que li has de dedicar moltes hores i al final el que vols
és que quedi el més real possible i que
agradi la gent.
Jordi: en el nostre cas està inspirat en
fets reals que van passar a Castellfollit el nostre room escape es diu El
Setge ja que és una part de la història
concretament el 24 d’octubre de 1882
que Castellfollit va patir un setge en
què tot el poble va ser arrasat i un
petit grup de gent va aconseguir escapar del setge i salvar-se. Això és el
que intentem simular nosaltres que
els que surten de l’habitació són els
que es van escapar. Quant el tema
del mobiliari nosaltres també ens ho
hem manegat tot des de zero. Vàrem
engegar-ho amb molta iŀlusió i ganes.
Un dels socis era el meu germà, l’altre
soci és un amic de tota la vida. Moltes
hores, moltes nits dedicades i va sortir una activitat que la gent li agrada
molt i s’ho passa bé.
Què creieu que li fa falta la comarca?

Jordi: fa falta una aposta més important pel tema indústria i crear llocs de
treball. Visc a l’altre extrem de la comarca, gairebé a la Segarra i allà la influència de la capital es nota molt poc
i t’has d’espavilar molt i jo crec que
des dels ens importants de la comarca
s’haurien d’acostar més al pobles petits i llocs rurals.

MIRA TOTA
L’ENTREVISTA A:

Marc: qualsevol activitat nova haurien de promocionar-la perquè pot donar més vida a la comarca.

Els ens importants de
la comarca s’haurien
d’acostar més al pobles
petits i llocs rurals

Amb la col·laboració

C/ la Torre, 7 - Igualada
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Un estudi preliminar sobre les restes arqueològiques de
Can Parellada a Masquefa conclou que les estructures
funeràries descobertes datarien de l’Edat de Bronze
Les característiques de les restes òssies indiquen que aquestes se situarien al voltant del 1.500-1.200 a.C. Es tracta del primer
jaciment d’aquesta tipologia i datació descobert a la comarca de l’Anoia.
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa va presentar fa
uns dies els resultats de
l’informe preliminar de la intervenció arqueològica d’urgència duta a terme a Can Parellada a resultes de l’aparició
d’unes restes arqueològiques.
L’exhaustiu informe preliminar elaborat per Àtics, S.L. al
llarg dels darrers mesos conclou que les restes òssies descobertes durant la intervenció
arqueològica –supervisada
pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament
de Masquefa- podrien pertànyer a una única estructura funerària complexa, en la
qual hi hauria un accés lateral
amb dos cambres funeràries.
Aquesta consideració respon
a l’extremada proximitat de
les dues estructures amb cronologia semblant, de tal manera que una de les parets podria haver-se arribat a tallar i
a l’agrupació de pedres disposades com a segellament en
aquesta zona.
Així mateix, les estructures
documentades a Masquefa
se situarien cronològicament
al Bronze Ple (al voltant del
1500-1200 a.C.) tal i com ho
indiquen les característiques
dels vasets descoberts i la recuperació de dos instruments
de bronze: una agulla i un

punxó. Si bé, les estructures
funeràries s’han vist afectades
pel talús del carrer.
Un jaciment únic a la comarca de l’Anoia
La intervenció arqueològica d’urgència realitzada a
Can Parellada a Masquefa ha
permès la descoberta d’un
jaciment únic en tipologia i
cronologia a l’Anoia, fet que
permetrà ampliar el coneixement sobre les pràctiques
funeràries del Bronze Ple a la
zona. Sí bé es tenia constància a Martorell d’un hipogeu
similar (la Bòbila Bonastre),
aquest se situa cronològicament en un moment més
antic. Així, per trobar un
jaciment similar al de Masquefa, cal traslladar-se a l’Alt
Penedès.
Xavier Boquete, alcalde de
Masquefa, assegura que “la
descoberta suposa un avenç
molt significatiu quant a estudi i anàlisi dels assentaments
prehistòrics ubicats al municipi i a la comarca i per a la
comprensió i aprofundiment
dels orígens i la història de
Masquefa”.
Característiques de les restes arqueològiques
La primera estructura descoberta és una fossa circular
d’accés superior que conté
les restes de dos inhumats en
connexió anatòmica en posi-

ció decúbit lateral; un de jove
i un d’adult, acompanyats per
un vaset ceràmic. Per sota
d’aquestes inhumacions, es va
documentar una capa de pedres de diverses mides i restes
antropològiques en desconnexió, les quals evidenciaven
l’ús perllongat de l’estructura
com a enterrament.
D’altra banda, la segona estructura funerària és un
possible hipogeu amb accés lateral segellat per blocs
de pedres de grans mides i
cambra funerària. En aquesta, els individus es presenten
en desconnexió anatòmica
i entre un llit de pedres. En
aquesta estructura s’ha recu-

perat un vaset ceràmic i una
agulla de bronze.
Antecedents
Arran d’una campanya de
prospecció
paleontològica
que durant el 2017 va dur
a terme l’Institut Català de
Paleontologia la Generalitat
de Catalunya entre els termes d’Hostalets de Pierola
i Masquefa, es van trobar
a finals de juliol les restes
d’un crani i alguna resta
òssia referides a un possible enterrament d’època no
contemporània. Les restes
van ser trobades al turó on
està situat el dipòsit d’aigua
i l’antena a Can Parellada.

Per tot plegat, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de
la Generalitat de Catalunya
va avaluar l’efectuar una intervenció arqueològica d’urgència; i l’empresa Àtics, de
gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric, va dur
a terme del 9 al 13 d’octubre
l’excavació arqueològica a
Can Parellada. La intervenció va permetre descobrir a
la zona restes de dues estructures funeràries que podrien
pertànyer a l’Edat de Bronze.
En aquest sentit, les restes
prehistòriques estan sent estudiades i analitzades per datar amb exactitud tot el material descobert.

El Premi de composició de música per a cobla Masquefa
i Montgrins 2018 ja té finalistes
MASQUEFA / LA VEU

U

n total de quatre
obres de les 14 presentades al premi
són les escollides com a finalistes pel jurat. Les obres
seran estrenades el proper
diumenge 15 d’abril, a les
18 h., en un concert a càrrec de la Cobla Montgrins
sota la direcció de Jordi
Molina. L’acte tindrà lloc a
la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo, seu del

‘Masquefa sona bé’.
Durant
aquest
concert
s’anunciarà el veredicte del
jurat i s’estrenaran les obres
finalistes. El jurat, format per
Joan Albert Amargós, Marcel Sabaté i Jesús Ventura, es
va reunir el passat dilluns 19
de març per deliberar i seleccionar les obres finalistes. El
veredicte ha estat per unanimitat i els tres membres han
valorat molt positivament la
feina de tots els autors.
L’Ajuntament dota aquest

premi amb 3.000€. El jurat
es reserva el dret de premiar
una única obra o bé de distribuir lliurement la dotació entre les obres finalistes
o d’atorgar accèssits amb el
nombre i dotació que acordi.
El Premi de composició de
música per a cobla Masquefa
i Montgrins 2018 s’atorga en
el marc del cicle de música
‘Masquefa sona bé’, que promou la divulgació musical al
municipi. El premi ha estat
impulsat per la Regidoria

de Cultura de l’Ajuntament
de Masquefa i compta amb
la col·laboració de la Cobla
Montgrins i l’organització
del ‘Masquefa sona bé’.
L’Ajuntament, la Cobla
Montgrins i Jordi Molina –
coordinador i productor del
‘Masquefa sona bé’- mostren la seva satisfacció per
haver assolit l’objectiu de
promoure la composició i la
interpretació de música per
a cobla, en la segona edició
d’aquest premi.
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Vilanova posa en
marxa un servei
d’atenció a les famílies
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Es promou un Pla que redueixi les
desigualtat socials en matèria de salut
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí i l’Associació Dones amb Empenta han signat un conveni
de col·laboració per prestar al
municipi un servei d’atenció
a les famílies. La signatura ha
anat a càrrec de l’alcaldessa
Noemí Trucharte i Maria del
Mar Granados, presidenta de
DAE. La regidora de Serveis
Personals, Salut i Consum, Sílvia Cáceres, de qui despendrà
la coordinació del servei també ha participat e l’acte.
El servei d’atenció a les famílies ofereix acompanyament
educatiu i atenció psicològica
a menors, adolescents i joves,
així com a les seves famílies, a
través d’una metodologia individual i grupal. “L’objectiu,
explica la regidora de Serveis
Personals, Sílvia Cáceres, és
oferir a les famílies eines i estratègies per a resoldre conflictes generats per diferents
situacions de crisi en les que

es puguin donar problemes de
convivència o risc de violència”.
Els programes que estructuren
la intervenció familiar són quatre: la derivació, prèvia a l’acollida, que es farà de manera
coordinada amb altres serveis
de la xarxa; l’acollida; la intervenció psicològica i educativa;
i la derivació de suport i alta.
El Servei d’Atenció a les Famílies s’oferirà amb una freqüència quinzenal de 3 hores
d’atenció directa a les famílies
del municipi que així ho requereixin. En principi, explica la regidora Sílvia Cáceres,
s’estima que es podrien atendre unes sis famílies al mes i
ha destacat que cal demanar
cita prèvia a Serveis Personals.
Podeu contactar per telèfon al
938054411 o físicament al 3r
pis de l’edifici d’Entitats, plaça
dels Horts, 1.
Les sessions es portaran a terme els dimecres, de manera
quinzenal, de 4 a 7 de la tarda
a Can Papasseit.

ABACUS fa una donació de
material per al Centre Obert
el Cireret i per al Casal de la
Gent Gran
VILANOVA DEL C. / LA VEU

ABACUS ha fet una donació
de material de papereria i joguines a l’Ajuntament de Vilanova del Camí que es destinarà al Centre Obert i Espai
de Joc el Cireret i al grup de
dinamització del Casal de la
Gent Gran. Es tracta de material descatalogat o amb algun desperfecte que no es pot
posar a la venda.
La regidora de Serveis Personals, Salut i Consum Sílvia
Cáceres va fer la petició for-

mal fa uns dies i “la resposta de la cooperativa ha estat
molt ràpida”. A mitjan març
Joan Dosrius, responsable
de logística de distribució
d’ABACUS coordinava el lliurament de tres palets de material de papereria i joguines
valorats en 2.400 €.
Colors, retoladors, temperes,
pintures i pinzells, cavallets,
cola, adhesius, paper craft o
papers de colors són alguns
dels materials que es repartiran properament entre el
Centre Obert i el Casal.

a setmana passada es
van fer les dues primeres sessions grupals per
avançar en la confecció del Pla
de Salut Comunitària COMNOVA que neix amb la voluntat de reduir les desigualtats
socials en matèria de salut.
A la primera sessió hi va participar una vintena de tècnics
de diferents àrees municipals,
i professionals dels centres
d’ensenyament i de serveis relacionats amb la salut pública,
com el CAP, les farmàcies o el
servei d’ambulàncies.
La segona sessió també va ser
força concorreguda i van participar representants de les
entitats locals i persones a títol
personal.
La regidora de Serveis Personals, Salut i Consum Sílvia
Cáceres va fer-ne la presentació institucional i va agrair la
participació dels assistents i la
implicació en el projecte que
es comparteix amb el Centre
d’Atenció Primària i l’Agència
de Salut Pública. Cáceres reconeix “la importància que té
per al projecte les aportacions
que fan les entitats i els particulars a partir de les quals es

pot fer una radiografia real
del municipi on s’analitzen les
vulnerabilitats però també les
fortaleses de la nostra comunitat”. La regidora ha valorat
amb satisfacció l’intercanvi
d’opinions i experiències que
es van donar en ambdues reunions, tant per part de la ciutadana com de la participació
tècnica.
Les dues sessions, que van estar dinamitzades per Rubén
D. Fernández de la cooperativa Etcèteres, van recollir les
impressions dels participants
sobre els punts forts i els punts
febles de la nostra comunitat.
Els organitzadors de la sessió

va anar anotant les opinions,
percepcions i les idees que van
anar sorgint en el decurs del
debat i que ara emmarcaran
en un dels quatre grans eixos a
treballar: Necessitats o problemes; actius; grups en situació
de vulnerabilitat i propostes
de millora.
Amb aquesta informació i la
que prèviament es va recollir
durant la primera fase del Pla,
més de 500 enquestes, 400 de
les quals realitzades pels joves
de l’Institut Pla de els Moreres,
els professionals d’Etcèteres
elaboraran una diagnosi i proposaran una línia de treball
amb accions concretes.

Els CDR de l’Anoia denuncien la
situació dels 10 veïns vilanovins
sancionats per enganxar cartells
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l passat desembre deu
veïns i veïnes de Vilanova del Camí van
rebre un expedient sancionador per haver penjat cartells
favorables al referèndum de
l’1 d’octubre. La sanció representava una multa de 500
euros per persona, el màxim
import que permet l’ordenança municipal.
En un primer moment, es va
donar la opció als sancionats
per fer treballs a la comunitat
durant 37,5 hores i que havien de fer en cap de setmana.
Els afectats van recórrer la
proposta perquè consideraven que “aquests treballs són
abusius i no s’adeqüen a les
condicions de l’ordenança de
civisme municipal”. Final-

ment, la sanció ha tornat a ser
la d’un inici, el pagament de
500 euros.
Des del CDR d’Igualada, Conca d’Òdena i el Bruc denuncien
que l’Ajuntament de Vilanova
del Camí “utilitza l’ordenança
de civisme per vulnerar el dret
a la llibertat d’expressió i perseguir políticament als veïns i
veïnes de Vilanova del Camí
que defensen una opció política concreta. Entenem que

aquests fets responen a una
intenció d’acarnissament particular i càstig públic contra
aquestes persones i, en conseqüència també els seus familiars, en ser assenyalades per les
seves idees”.
En aquest sentit, demanen als
membres de govern de l’Ajuntament de Vilanova del Camí
i en concret a l’alcaldessa
Noemí Trucharte, que retiri
aquestes sancions.

FINCA EN VENDA AMB CERTIFICAT ECOLÒGIC A SANT MARTÍ
DE TOUS (ZONA EUCARIA)

LLETRADA

12,4 hectàrees (7,6ha ametllers,
0,4ha oliveres, 4,4ha de bosc)
Amb pagès disposat a portar-la
ecològicament.
Per info.
Tel. 677 55 14 96
PREU INTERESSANT

SÍLVIA PIQUÉ
lletradasilvia@gmail.com
Tel. 93 803 49 36
698 087 102
c/Castellfollit, 3 Igualada
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Ja s’ha remodelat el parc infantil
del carrer Verge de la Vila de Montbui
MONTBUI / LA VEU

D

urant els darrers
dies s’ha culminat la
millora de l’espai infantil ubicat al final del carrer
Verge de la Vila, al montbuienc barri de La Ponderosa. La remodelació d’aquest
espai infantil era un dels
projectes d’espais públics de
lleure infantil que l’equip de
govern socialista montbuienc
tenia com a objectiu millorar.
A finals de 2016 es va dur a
terme un procés participatiu
en el qual els veïns i veïnes
de Montbui van triar l’ordre
d’execució de tres d’aquests
projectes: el parc infantil de la
plaça de la Sort (Nucli Antic),
el parc infantil de Verge de la
Vila, i la nova plaça de Finisterre.
Cal recordar que fa uns mesos
s’estrenava al Nucli Antic la
remodelació del parc infantil
de la Sort, ara s’ha condicionat el parc infantil de Verge
de la Vila i d’aquí a uns mesos és previst que es materialitzi la remodelació del parc
infantil ubicat a tocar del riu

Anoia, al barri de Finisterre.
La remodelació al Parc Verge de la Vila ha inclòs la reparació i puntura dels jocs
existents. També s’ha tancat
l’àmbit del parc una tanca de
fusta, seguint la tanca de fusta existent. Tammateix s’han
posat unes travesses de fusta
formant una jardinera per
l’arbustiva de darrera. També
s’ha finalitzat la vorera, s’ha
posat un joc de molla tipus
moto i un joc giratori tipus
“Hurricane”, ha afegit sorra a
tot el parc i s’ha renovat l’enllumenat. El cost de l’actuació
ha estat de 10.000 euros i les
obres han anat a càrrec de la
Brigada Municipal.
Com explica l’Alcalde montbuienc Teo Romero “tal i com
vam dir en el seu moment la
millora d’aquests espais de
lleure i oci per als nostres infants era una prioritat, i per
això vam promoure un procés participatiu on la ciutadania va determinar l’ordre
d’actuació. Millorar aquest
parc infantil era una necessitat, perquè és molt utilitzat
pels barris de la zona de La

Ponderosa” . L’Alcalde montbuienc va recordar que “a hores d’ara ja estem treballant
per tirar endavant la millora
del parc infantil de Finisterre, la tercera d’aquestes actuacions de millora d’espais
públics que serà una realitat”,
i en la qual es repararan i es
pintaran els jocs existents, es
tancarà el parc amb una tanca
metàl·lica de colors, es posarà
un paviment continu de cautxú en el joc d’escalada, es po-

sarà un tobogà nou, s’afegirà
sorra, es posaran bancs nous i
es renovarà l’enllumenat.
Des de l’Ajuntament de
Montbui, a través de la Brigada Municipal, es treballa
continuadament en el manteniment dels parcs infantils. Això no treu que, periòdicament, sigui necessària
una remodelació important
d’algun d’aquests espais, els
quals pateixen un important desgast

Canvis en la il·luminació Els monstres envaeixen
per estalviar a la Pobla
la biblioteca de la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt està portant a terme, des de fa un
parell d’anys, una actuació de
canvi d’il·luminació de vapor
de sodi a led de l’enllumenat
públic en diferents punts del
municipi. Ara com ara, aquesta
acció suposa un estalvi de més
de 3.000 euros anuals.
Els punts on ja s’ha realitzat
l’actuació són: la Colònia Vallès, un tram de l’avinguda de
Catalunya, el carrer Solell i el
pont de l’Estació. Com a exemple d’estalvi, a l’avinguda de
Catalunya, des del carrer Raval fins a la font de la Petxina,
el cost del subministrament
elèctric era de 1.584 € i ara és
de 396 €, reducció que suposa
1.188 € menys, un 75 per cent.
És previst que el mes d’abril es
canviï l’enllumenat del camí de
l’Empedrat i algun dels fanals
al carrer de Marie Curie, a la
part que toca al carrer de mossèn Cinto Verdaguer. També
està pendent la recepció de la

il·luminació de la nova zona
urbanitzada a l’entrada del
poble venint d’Igualada, on,
per indicació de l’Ajuntament,
s’han instal·lat cinc fanals amb
enllumenat led.
Un altre dels projectes que té
previst realitzar l’Ajuntament
per potenciar l’estalvi energètic
és el canvi de l’enllumenat públic del barri del Xaró. Aquesta
actuació compta amb una subvenció de 79.000 euros de la
Diputació de Barcelona.

LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Biblioteca Municipal mossèn Cinto Verdaguer, de la Pobla de
Claramunt, participa en el
projecte “Els monstres de la biblioteca”, que té com a finalitat
utilitzar els monstres per dur a
terme activitats de promoció
de la lectura. La iniciativa l’impulsen les àrees infantils de les
biblioteques de l’Anoia, aglutinades al grup Anoiets, i el Centre de Recursos Pedagògics de
l’Anoia (CRP).
Per donar a conèixer el projecte els alumnes de P3 i P5 de
l’escola Maria Borés van visitar,
el dimecres 21 i el dijous 22
de març, la biblioteca municipal. Durant la visita, els nens
i nenes van poder conèixer el
monstre Ullet, que els va ajudar a descobrir què poden trobar i fer a l’espai cultural i com
s’han de comportar. També
van poder escoltar el conte Els
monstres de la biblioteca, creat
per Anoiets. Gràcies a aquesta narració, els estudiants van

descobrir els llibres de monstres que s’amaguen a la biblioteca i que es van poder endur a
l’escola durant un temps.
A més del relat, Anoiets ha
elaborat una guia de lectura,
que inclou una cinquantena de
llibres monstruosos. A l’escola, els nens i nenes confeccionaran un monstre que primer
s’exposarà a la biblioteca poblatana i, de l’1 al 15 de juny, a la
Biblioteca Central d’Igualada,
on es reuniran tots els monstres fets als col·legis que han
participat en el projecte.

Montbui celebrarà
el proper dijous
el dia mundial de
l’activitat física
Montbui celebrarà el proper dijous dia 5 d’abril el Dia
Mundial de l’Activitat Física
(DMAF) 2018, conjunt d’activitats programades per sensibilitzar la població de la importància de promoure hàbits
de vida saludables, a partir de
la pràctica de l’activitat física
diària.
Per commemorar el DMAF
2018, a Mont-aQua a partir
de dos quarts de 10 del matí
es realitzarà una sessió de
gimnàstica de manteniment i
un esmorzar saludable.
Les activitats continuaran a
dos quarts de quatre de la tarda, a sala petita de Mont-Àgora, amb la projecció de la pel·
lícula de superació esportiva
i reptes personals “100 metros”, i amb un berenar saludable per als assistents.
Organitzen les activitats les
regidories de Benestar Social
i Ciutadania i la d’Esports de
l’Ajuntament montbuienc.

Arriben les
caramelles a la
Pobla
La Societat Coral La Lira organitzarà, el diumenge 1 d’abril,
les tradicionals caramelles a la
Pobla de Claramunt. En aquesta ocasió, la cantada tindrà un
caràcter especial ja que forma
part dels actes amb motiu del
centenari de la creació de la
formació coral poblatana, que
se celebra al llarg d’aquest any.
L’activitat tindrà lloc a partir de
les 10 del matí fins al migdia i
les cantades es faran en diferents barris del municipi. Les
actuacions centrals es faran a la
sortida de missa, cap a 3/4 d’1
del migdia, i després, a la plaça
de l’Ajuntament.
Un grup d’una quarantena de
cantaires, entre nens i nenes,
pares i components de la coral,
interpretaran diverses cançons
populars i d’autor. Algunes
de les peces que cantaran seran: Els tres tambors, Vestida
de nit, Escolta-ho en el vent o
Dins la fosca. La direcció anirà
a càrrec de la poblatana Marta Carceller i es comptarà amb
l’acompanyament de guitarres.
A més d’interpretar les cançons, els cantaires repartiran
clavells. L’activitat compta amb
el suport de l’Ajuntament.
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Castellolí, entre els millors Òdena celebra per segon cop el Dia
municipis de Catalunya en Mundial de la Poesia
admistració digital
ÒDENA / LA VEU

E

CASTELLOLÍ / LA VEU

E

l dimecres 21 de març
es va celebrar el Congrés de Govern Digital
on es van lliurar els Reconeixements d’Administració
Electrònica als ajuntaments
i consells comarcals de tota
Catalunya. Els premis s’entregaven per categories, depenent del número d’habitats
de les poblacions.
Castellolí va ser guardonat,
ja que es troba entre els 10
millors ajuntaments, d’entre
501 i 1.000 habitants, en matèria d’Administració Oberta
de tota Catalunya. Aquests
premis s’atorguen en base a
uns indicadors objectius que
proposa l’AOC (Consorci Ad-

ministració Oberta de Catalunya) mitjançant un anàlisis
de les webs dels ens locals i
l’ús dels serveis de l’AOC. A
través d’un recull de totes les
dades es pot avaluar el nivell
d’implantació i ús dels serveis
públics digitals als ajuntaments catalans.
Un premi com a resultat de
l’esforç que se està fent des de
l’Ajuntament per evolucionar,
millorar i poder oferir e millor servei possible als seus
veïns/es i als usuaris/es,
donant la possibilitat de fer
gestions 24h a través de la
seva pàgina web. Una aposta
segura amb la que es segueix
treballant per poder millorar i ser el més accessibles
possible.

Conferència de sor Lucia
Caram a Sta. Coloma
El proper dia 7 d’abril Sor
Lucia Caram serà a Santa
Coloma de Queralt per parlar sobre “Una mirada atenta a la realitat”. L’acte. que és

organitzat pels Amics de la
Capelleta, començarà a les
6 de la tarda a la Sala Gran
del Castell dels Comtes de
Queralt.

URB. PLA DE LA ROXELA

Ubicació parcel.la:
c/ Nueva Esperanza, 6 IGUALADA

687 178 005

van ser els encarregats de dinamitzar l’acte.
L’any passat, va ser el primer
any que l’Ajuntament va organitzar aquest acte per a celebrar el Dia Mundial de la
Poesia, i tot i ser una activitat
de participació minoritària, el
consistori aposta per seguir celebrant-ho oferint aquest espai
íntim d’homenatge a la cultura
i en concret a la poesia.
Cada any, coincidint amb el 21
de març, la UNESCO celebra

el Dia Mundial de la Poesia i
convida a reflexionar sobre el
poder del llenguatge poètic i
les capacitats creadores de cada
persona. D’acord amb la decisió de la UNESCO, el principal
objectiu d’aquesta acció és donar suport a la diversitat lingüística a través de l’expressió
poètica i donar l’oportunitat a
les llengües amenaçades de ser
un vehicle de comunicació artística en les seves comunitats
respectives.

Òdena obre la convocatòria del procés selectiu
per a monitors/es per a l’Escola d’Estiu
L’Ajuntament d’Òdena ha
publicat la convocatòria del
procés selectiu per cobrir les
places necessàries per a dur a
terme l’ Escola d’Estiu 2018
al municipi. Concretament,

s’ofereix treball per a 17 monitors/es titulats en lleure i
4 monitors/es no titulats. El
nombre final de places convocades anirà en funció de
la matriculació de nens/es a

l’activitat amb un màxim de
21 places.
Les bases completes amb els
requisits i els barems de puntuació poden consultar-se a la
web de l’Ajuntament.

GREMI DE CONSTRUCTORS
I PROMOTORS D’OBRES DE LA COMARCA DE L’ANOIA
Curs: REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS
Adreçat: Als Arquitectes, Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, empresaris
agremiats i col·laboradors del sector.
Data inici: 16/04/2018
Data final: 23/05/2018
Horari: 18:30 a 21:00 h
Durada: 40 hores
Preu: 0 €
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: www.gremiconstructorsanoia.cat
Àrea de Formació de GCPCA Ctra. de Manresa, 131 bxs . 08700 IGUALADA
gcpa@uea.cat Tel. 938052292 dl-dc de 17 a 19 h i dv de 10 a 13:30 h

EN VENDA

PARCEL.LA de 630 m
PVP 90.000 €

l passat divendres 23 el
municipi d’Òdena celebrava el Dia Mundial de
la Poesia amb un emotiu acte
a l’ermita de Sant Miquel, on
els veïns i veïnes amants i aficionats de la poesia van participar recitant els seus poemes
o poemes d’altres autors. Es
van recitar un bon grapat de
poemes, en diferents idiomes,
alguns fins i tot acompanyats
de la música d’una guitarra en
directe.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Francisco
Guisado, qui va donar la benvinguda i va agrair la participació en l’acte. La regidora de
comunicació Vanessa Massons
també hi va ser present i la
regidora de cultura, Amparo
Hernández. Marc Guarro, corrector i moderador del club de
la lectura del municipi i Pere
Regordosa, tècnic de cultura,

2

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament
a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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L’art de la xilografia catalana s’exposa
a Capellades
CAPELLADES / LA VEU

E

l Museu Molí Paperer
de Capellades acull fins
al 13 de maig la mostra
itinerant “Xilografies. La fusta
feta imatges. L’auca dels oficis
del taller dels Abadal, segles
XVII – XXI” .
L’exposició posa en valor la
xilografia catalana, l’art de
gravar peces escultòriques de
baix relleu en fusta dels perí·
odes barroc i neoclàssic. Les
xilografies de la col·lecció Ru·
biralta i Garriga, realitzades
entre els segles XVII i XIX en
el taller dels Abadal, consti·
tueixen un arxiu gràfic de la
història dels inicis del disseny
industrial, la moda, la música,
els oficis, els costums, les fes·
tivitats i la cultura popular de
la societat preindustrial a Ca·
talunya.
Organitzada per l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Di·
putació de Barcelona, en col·
laboració amb la Col·lecció
Rubiralta i Garriga (CRiG),
la mostra ja s’ha pogut veure
a Manresa i Martorell i des·

Visita de treball del diputat
delegat d’Urbanisme de la
Diputació a Casa Bas
prés de Capellades viatjarà a
Calella i Moià.
La mostra
L’espai expositiu mostra les xi·
lografies de l’impressor man·
resà, Lluís Rubiralta i Garriga,
impreses el 1956 a escala de
les matrius de fusta del segle
XVIII, originals de l’auca dels
oficis del taller de la família
Abadal, llinatge d’impressors i
gravadors de Manresa.
L’auca està formada per 48
imatges de 47 oficis com sa·
bater, moliner, cerer, taverner,

sastre, espardenyer, fuster, es·
cloper, matalasser, ferrer, ai·
guader, carnisser o barretaire,
entre d’altres. Els oficis s’han
agrupat en sis àmbits temàtics:
espai urbà; paisatges pre-in·
dustrials; cos i vestit; comuni·
cació gràfica; artesania, ofici i
disseny; i música, veu i cançó.
També es presenten les xilo·
grafies d’altres auques atribuï·
des al taller dels Abadal, com
les moralitzadores per a l’ho·
me i la dona, i la dedicada al
carnestoltes, totes tres dels se·
gles XVIII-XIX.

CaixaBank és l’única entitat bancària
present a Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU

C

aixaBank és l’única en·
titat bancària present
a Hostalets de Pierola,
una població de l’ Anoia de
2.900 habitants. CaixaBank
ha analitzat per tercer any
consecutiu la seva aportació
a l’economia, l’ocupació i les
finances d’Espanya al seu In·
forme d’Impacte Socioeconò·
mic 2018. El document, que
el seu objectiu és quantificar
l’impacte de l’entitat financera
als territoris on opera, recull
els indicadors clau que avalen
i quantifiquen aquest impacte
en relació amb la generació de
riquesa i ocupació, la resolució
dels reptes socials més urgents
i la promoció de la sostenibili·
tat ambiental.
Una de les prioritats per Cai·
xaBank és treballar a favor
de la inclusió financera. En
aquest sentit, la proximitat al
client és la base per oferir un
servei millor i més efectiu ba·
sat en una forta presència al
territori a través de la xarxa
comercial més àmplia del país.

CAPELLADES / LA VEU

A

quest dimarts 27 de
març Josep Ramon
Mut, acompanyat de
tècnics de la Diputació de
Barcelona, ha visitat les ins·
tal·lacions de Casa Bas per
determinar-ne l’estat. Els han
rebut l’Alcalde de Capellades,
Aleix Auber; el primer tinent
d’alcalde, Àngel Soteras i el
regidor Salvador Vives.
Tots junts han visitat les de·
pendències de Casa Bas per
tal que els tècnics en puguin

Recurs d’assessorament
en gestió de Casals entre
l’Ajuntament de Capellades i
la Diputació de Barcelona
CAPELLADES / LA VEU

D
L’entitat està present a totes les
poblacions de més de 10.000
habitants i en un 94% de les
de més de 5.000 habitants (en
2016 era del 93%). Un 90%
dels espanyols té una oficina
de CaixaBank al seu municipi,
sent l’única entitat present a
203 poblacions.
Per al president de CaixaBank,
Jordi Gual, “el compromís so·
cial de l’entitat també es tradu·
eix en la voluntat de contribuir
de forma activa a la solució
dels reptes socials més urgents

i al desenvolupament sosteni·
ble dels territoris on està pre·
sent”. Gual també ha recordat
que “som, i volem seguir sent,
un banc de confiança per als
nostres clients i per a la socie·
tat en general. Des dels nostres
inicis, som també un banc amb
vocació social donat que prio·
ritzem la inclusió financera, el
foment de l’estalvi i la previsió
i les polítiques actives d’ajuda
a problemes socials. El nostre
compromís social va més enllà
de l’activitat financera”.

fer una valoració que perme·
ti una ajuda de la Diputació
de Barcelona per rehabilitar
l’edifici.
Actualment Casa Bas neces·
sita d’una forma inversió eco·
nòmica que permeti arreglar
la teulada per evitar que hi
entri aigua i continuï el seu
deteriorament. També cal
rehabilitar-la per dins, amb
l’objectiu de poder-hi ubicar
la seu de la Fundació Ràfols
Casamada, tal i com estava
previst des del moment de la
seva compra.

es de l’Àrea d’Acció
Social de l’Ajunta·
ment de Capellades
s’ha demanat a la Diputació
de Barcelona, a traves del
Catàleg de Serveis, el recurs
“d’Assessorament i suport a
la gestió dels casals i equipa·
ments socioculturals de les
persones grans”.
Aquest recurs es materialitza
en tres part diferents, amb
l’objectiu final de revisar els
models de gestió, de funcio·
nament i de participació.
Les accions del pla de treball
han començat amb tres sessi·
ons de treball grupal que fan
tots els ajuntaments que han
sol·licitat el recurs. En aques·
tes sessions, que es van realit·
zar el mes de febrer, cada par·
ticipant exposava la situació
actual del casal del seu muni·
cipi (gestió, participants, acti·
vitats...) A les sessions hi van

assistir la tècnica i la dina·
mitzadora de la gent gran de
l’Ajuntament de Capellades. ¡
La segona part del pla de tre·
ball s’ha fet aquesta setmana
amb una visita al casal de
Cal Ponet per acabar d’aga·
far les dades per fer la di·
agnosi. Hi van assistir mem·
bres de l’empresa assessora,
el regidor d’acció social, la
tècnica i la dinamitzadora
de gent gran de l’Ajunta·
ment de Capellades.
La darrera part del treball es
materialitzarà en l’elaboració
d’un l’informe preliminar de
cada casal on es descriurà les
diferents fases de la diagnosi i
les propostes de millora.
El regidor Salvador Vives,
valora de manera positiva
aquest treball “ja que ens ser·
virà per encarar i reorientar,
-si s’escau- com s’ha de gestio·
nar els equipaments sociocul·
turals de les persones grans i
millorar la seva participació.
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JARC denuncia que
Piera acull una exposició sobre la crisi
Territori no ha adequat el de les persones refugiades
vial alternatiu a la C-15 per
PIERA / LA VEU
a la circulació dels tractors
l proper 4 d’abril a les
ANOIA / LA VEU

L

’organització
agrària
JARC ha presentat un
escrit al Departament
de Territori i Sostenibilitat
per fer palès l’incompliment
en l’habilitació del vial alternatiu de la C-15 per al trànsit
de maquinària agrícola.
Durant la darrera reunió entre els representants de JARC
i de Territori, celebrada el 23
de maig de l’any passat, l’Administració es va comprometre a presentar un projecte
d’adequació d’aquest vial, que
havia d’estar executat abans
d’iniciar-se la sega i la verema
d’enguany.
Tenint en compte, que actualment encara no s’ha reunit
als representants de la pagesia
per plantejar quines obres es
faran per corregir les deficiències de seguretat i mobilitat
del vial alternatiu, JARC considera impossible que aquestes estiguin llestes abans del
15 de juny, per l’inici de les
tasques de recol·lecció agrícola d’enguany.
L’organització agrària destaca

que hi ha dos trams especialment problemàtics; el situat
abans d’arribar a la carretera
BV-2126 i el nou itinerari entre els enllaços de Puigdàlber
i Torrelavit.

Obligats a sol·licitar la circulació excepcional de tractors per la C-15
JARC es queixa de que l’incompliment del Departament
de Territori, obliga a haver de
demanar l’autorització de pas
excepcional dels tractors per
la C-15 entre Igualada i, com
a mínim, Puigdàlber des del
15 de juny fins al 20 d’octubre,
coincidint amb la collita dels
cereals i la verema.
“Els pagesos som els primers
que no volem circular per
vies principals, conscients
dels potencials perills que
això comporta per a tots. Per
aquest motiu, no deixarem
de reivindicar que ens calen trams alternatius realment adequats a la nostra
maquinària”, indica en Jaume Domènech, viticultor de
la zona i vicepresident de
JARC Barcelona.

E

19h, l’Ajuntament de
Piera inaugurarà l’exposició “Refugiats, perquè?”
a la biblioteca del municipi.
Aquesta exposició vol ampliar la mirada més enllà de
la reacció solidària davant la
crisi de refugiats dels darrers
anys i contribuir a promoure
canvis globals i estructurals
que facin possible posar fi a
les causes que cada dia obliguen milers persones a fugir
de casa seva.
Aquesta actuació s’emmarca
en el programa d’activitats
impulsat des de la Comissió
pierenca per a l’acollida de
persones refugiades, integrada per l’Ajuntament de Piera,
un grup de mentores voluntàries formades pel Programa
Català de Refugi i el Consell
Comarcal de l’Anoia. Al llarg
del mes d’abril, es realitzaran
tallers sobre fet migratori i refugi als centres educatius del
municipi i també es comptarà
amb una xerrada de la ONG
Proactiva Open Arms que
es durà a terme el 27 d’abril.
L’objectiu de la Comissió és
sensibilitzar la població de
Piera envers la situació de les
persones refugiades i alhora,
promoure’n la seva acollida al
municipi.
L’exposició, realitzada per
l’entitat FundiPau amb el
suport del Fons Català de
Cooperació al desenvolupament, podrà visitar-se
fins el 14 d’abril.
Propostes infantils
Dues més són les propostes
d’activitats infantils i de fo-

ment de la lectura i la cultura que la Biblioteca de Piera
proposa pels seus lectors més
petits el proper mes d’abril.
La primera és una exposició
que durant to el mes es podrà
visitar a la sala infantil. La Ivet
Boquera Mas presenta una
mostra de dibuixos que ha fet
ella mateixa i que ha titulat
Les flors de Sant Jordi, una petita representació gràfica d’un
munt de flors de colors que
podem trobar al llarg de l’any.
La segona és un taller que
amb el títol Quantes caputxetes hi ha? Proposa la lectura i

el descobriment de diferents
versions del clàssic conte de
La caputxeta vermella des del
punt de vista literari i d’il·lustració. Els participants crearan amb la caputxeta, el llop i
l’àvia mons fantàstics per endinsar-se en històries que no
sempre són el què semblen.
El taller s’adreça a nens i nenes de 4 a 7 anys, és gratuït
i es durà a terme el dimarts
17 d’abril a les 17.30h. Les
places són limitades i les inscripcions es poden formalitzar a la mateixa biblioteca a
partir del 3 d’abril.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
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L’IPHES i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous impulsaran
activitats relacionades amb el patrimoni arqueològic
En el municipi s’ha documentat una zona de proveïment de matèries primeres per part de les comunitats neandertals que vivien
a l’Abric Romaní de Capellades
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L

’alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar, i el director de
l’IPHES (Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Robert
Sala, han signat un conveni
marc per impulsar conjuntament activitats relacionades
amb l’arqueologia i el desenvolupament del patrimoni
cultural, en els àmbits de la recerca, docència i socialització.
Des de l’any 2006 Bruno Gómez i Josep Vallverdú Poch,
ambdós arqueòlegs i investigadors de l’IPHES, han desenvolupat diferents estudis
a Sant Martí de Tous sobre
la procedència geogràfica de
l’aprovisionament del materials lítics per part de les comunitats de neandertals que
habitaren l’Abric Romaní,
jaciment que es troba ubicat
també a l’Anoia, però a Capellades. Aquests treballs han
posat de manifest que diversos
d’aquests afloraments de sílex

Signatura del conveni. / BRUNO GÓMEZ

es trobarien en el municipi de
Sant Martí de Tous, que de fet
actuaria com una àrea-font de
referència, per la seva abundància, en el subministrament
d’aquest tipus de roques (sílex) a una gran part del territori català des de la Prehistòria fins a èpoques històriques.
Aquests estudis i conclusions
formen part d‘una tesis doctoral, defensada l’any 2016 (Gómez de Soler, 2016), i han estat

publicats en diverses revistes
científiques.
La signatura d’aquest conveni
marc engega la col·laboració
entre ambdues institucions,
que s’anirà concretant en futurs acords formalitzats mitjançant convenis específics.
Aquests permetran dur a terme diferents accions de recerca en el municipi de Sant Martí de Tous, com prospeccions i
excavacions arqueològiques o

Cantada de caramelles de la Coral la
Cuitora de la Llacuna

Taller de sílex identificat al jaciment de la Guinardera, a Sant Martí
de Tous / BRUNO GÓMEZ

activitats de divulgació, entre
altres, que donaran resposta a l’interès de l’Ajuntament
d’aquesta localitat de preservar i difondre el seu patrimoni
cultural.
L’acte de signatura del conveni es va celebrar dilluns 26 de
març a l’Ajuntament de Sant
Martí de Tous, i va comptar amb la presència, a més
de l’alcalde i el director de
l’IPHES, del Consell Coordi-

Missa de Rams a Orpí
ORPÍ / LA VEU

El dissabte 24 de març va
tenir lloc la misa de Rams
a l´Església de Sant Miquel
d´Orpí. A les cinc de la tarda tot i la pluja constant que
va caure durant tot el dia els
veïns del municipi es varen
aplegar dins l´Església on
mossèn Adolf va fer la bene-

LA LLACUNA / LA VEU

E

ls propers dies 31 de
març i 1 d’abril, Dissabte de Glòria i Diumenge
de Pasqua, la centenària coral
La Cuitora de La Llacuna, sota
la direcció de la Maria Teresa
Costa, ens oferirà la tradicional
cantada de caramelles.
Els cantaires, iniciaran el re-

corregut el dissabte a la tarda
pels carrers, places i ravals de
La Llacuna, arribant així també
als pobles del seu voltant.
Es podrà escoltar i gaudir d’un
divers repertori; des de les tradicionals cançons de caramelles, passant per les conegudes
havaneres, sense deixar de
banda les clàssiques catalanes.
Al diumenge de Pasqua al

matí, en acabar l’espera’t esmorzar de germanor que, any
rere any cantaires i col·laboradors gaudeixen, reprendran el seu recorregut, tot
entonant el repertori escollit
fins arribar a la Plaça Major.
Una vegada a la plaça al voltant de la una del migdia, amb
els últims cants de caramelles
es conclourà la cantada.

nador del Conveni Marc, com
el regidor de Cultura i tinent
d’alcalde, Pau Mir; Josep Vallverdú i Bruno Gómez, investigadors de l’IPHES, i membres
de l’Associació dels Amics de
Sant Martí de Tous, com el seu
president, Ramon Creus, i el
vicepresident, Pedro Carmona. A més, es va comptar amb
la presència del vilatà Vicenç
Guinart, un dels impulsors del
conveni marc.

dicció de rams i va procedir
amb l´eucaristia d´aquesta
festivitat litúrgica que inica
el cicle de festes de Setmana Santa. Es recorda també
que el proper diumenge dia
1 d´abril hi haurà la t cantada de caramelles per part del
cor de Caramelles de Carme,
i que té l´inici a Can Bou cap
a quarts de nou del matí.
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SÒNIA SALOM I IMMA SOLANO
Mestres de l’Escola Mowgli

Ciències, plàstica i psicomotricitat en llengua anglesa
AICLE: Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres
El terme AICLE fa referència
a qualsevol activitat en què
s’utilitza una llengua estrangera per ensenyar una, o parts
d’una matèria no lingüística
amb un doble objectiu: aprendre els continguts i simultàniament la llengua estrangera.
Llengua i contingut s’ensenyen
i aprenen alhora, de manera
integrada.
Les avantatges d’utilitzar
la metodologia AICLE són
nombroses: En primer lloc,
els alumnes augmenten la
motivació per l’anglès ja que
l’utilitzen en altres àmbits diferents de la pròpia immersió
en anglès a l’aula. A l’Escola
Mowgli també es parla en anglès a la classe d’art, al gimnàs
i a l’hora de fer experiments
de ciències.
Això permet reforçar els aprenentatges que s’estan fent en
anglès tot i que, en les sessions d’AICLE sempre es prioritzen els continguts de l’àrea
d’Educació Visual i Plàstica,
de Psicomotricitat i de ciències. La llengua emprada hi té
un paper secundari. És a dir,
els alumnes no estan pendents
de fer servir l’anglès perfectament sinó d’aprendre la matèria. D’aquesta manera, s’usa
l’anglès en un context més real
i els alumnes veuen la utilitat del seu aprenentatge. Fan

servir la llengua per expressar-se, per relacionar-se i per
comunicar-se. Per altra banda,
l’aprenentatge es torna més
significatiu i els continguts es
poden assimilar més bé.
Amb la metodologia AICLE
també es millora molt la fluïdesa de l’anglès sense afegir
més hores de llengua a l’horari
escolar (traient hores d’altres
àrees) o extraescolar (omplint
l’agenda).
A l’Escola Mowgli, hem incrementat les hores d’exposició a
l’anglès a les següents sessions
d’AICLE:
JUNGLE GYM
A Educació Infantil fem les
sessions de Psicomotricitat
a través de l’activitat “Jungle
Gym”. En totes les sessions la

mestra especialista s’adreça
des del primer dia i en tot moment als nens en anglès, fem
cançons, jocs, propostes en
aquesta llengua. La mestra de
suport, que també hi és present, fa servir el català per tal
que els nens se sentin còmodes i que la comunicació sigui
el màxim de fluida. Les dues
estan presents a les necessitats
que el grup presenta, en les
seves iniciatives o mancances,
per tal de suggerir.
Aquestes estones són molt
importants per al seu desenvolupament físic, emocional
i social i per això creiem que
és el lloc ideal per fer que l’anglès entri de forma natural i
espontània.
ART CLASS

Joan Pinyol visita el Club de Lectura
del Montclar Mestral
El passat 15 de març vam
comptar amb la visita de Joan
Pinyol, qui va compartir amb
nosaltres la seva obra Pilota
de set, premi de narrativa Joaquim Ruyra 2007.
En Joan, exalumne del col·
legi i també antic professor
de català, ens va parlar de la
gènesis de l’obra, de la seva
estructura, de la presència
constant del número set i
d’anècdotes del llibre que van
sortir d’experiències personals; una d’aquestes, en concret, té el seu origen en una
vivència com alumne de la
Institució Igualada.
La xerrada posterior es va
centrar, sobretot, en l’anàlisi

dels personatges, en aspectes
de l’estil d’escriptura i en jocs
de paraules vers els títols dels
capítols i el seu sentit.
Volem agrair des d’aquí a en

Joan Pinyol la seva visita al
Club, així com que comparteixi amb nosaltres les picades d’ullet que s’oculten a la
seva obra.

A partir de 2n de primària
i fins a 6è treballem les arts
plàstiques en anglès. En totes
les sessions hi ha tres mestres presents a l’aula, la mestra especialista, el tutor del
grup-classe i l’auxiliar de conversa nadiu. Les produccions
artístiques van naturalment
acompanyades de diferents
produccions comunicatives,
orals o escrites, afavorint un
aprenentatge més competencial i global de l’anglès. En són
alguns exemples el vocabulari
específic, el treball de diferents
autors, seguiment de passos o
instruccions, descripcions, exposicions i explicacions de les
seves creacions, etc. Aquesta organització ens permet
combinar continguts de l’àrea
de visual i plàstica amb el tre-

ball de la llengua anglesa, on
la llengua s’integra com a part
del procés i esdevé el vehicle
que aprenem a fer servir en el
sí d’un context real.
SCIENCE
A cicle superior de primària
els alumnes fan les pràctiques
de laboratori de ciències en
anglès. Les sessions es fan amb
mig grup classe, i dos mestres
a l’aula: L’especialista d’anglès i
un auxiliar de conversa nadiu.
Els grups reduïts permeten fer
pràctiques molt rigoroses, vivencials i totalment en anglès.
Per tant, la metodologia AICLE garanteix que els nostres
alumnes gaudeixin de sessions
manipulatives, motivadores
i significatives mentre parlen
en anglès.

Visita a l’exposició
“L’Antàrtida: gel més enllà de
la fi del món” del Monalco

Molt motivats amb el projecte que estem treballant sobre
l’Antàrtida, vam anar a la biblioteca a veure l’exposició
del Sr. Jordi Camins: L’Antàr-

tida: gel més enllà de la fi del
món. Ell mateix va tenir la
gentilesa de comentar-nos les
fotografies i de respondre les
nostres preguntes.
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Alumnes de l’Institut Joan Mercader
participen al FineArt d’Igualada
Durant aquest trimestre, els
alumnes de Primer de Batxillerat que cursen l’assignatura “Cultura audiovisual”
de l’Institut Joan Mercader
han participat en el festival
fotogràfic FineArt d’Igualada, certamen que arriba a la
seva sisena edició i que és referent en el món de la imatge. Aquesta nova edició es va
inaugurar el passat 23 de Febrer a la sala gran del Museu
de la Pell i va durar fins el 18
de març. El festival va comptar amb professionals d’àmbit
internacional com el francès
Gilbert Garcin i l’holandès
Koen Sudgeest, i també de
l’estat espanyol com el premi
nacional de fotografia 2007
Manuel Vilariño, la gaditana Paula R. Feito, el valencià
José Beut, el reconegut menorquí Bosco Mercadal Moll
i els catalans Joan Colom,
Rafael Vilarrubias i les també catalanes Sandra Balsells
i Núria Faig, entre d’altres. A
més, el FineArt va comptar
amb més noms amb reconeixement dins del sector fotogràfic o fotoperiodístic com
Ignasi Raventós, Jordi Camí,
Judith Prat, Marc Javierre,
el duet de Marta Fàbregas
i Marc Vidal, Queralt Aloy
Oller, Gabriel Brau, Jordi Camins, Quim Farrero, Quim
Dasquens, Raúl Guillamón.
També va oferir les mostres
fotogràfiques dels col·lectius
Afosants i el Col·lectiu Fort
i va comptar amb 40 exposicions i un gran nombre d’ac-

tivitats paral·leles vinculades
amb aquest art com van ser
visites guiades, el documental de Toni Catany “El temps i
les coses”, la xerrada de “Viure amb càncer” i tallers per
grans i menuts.
Els alumnes del Joan Mercader hi han participat en la
temàtica “Els avis i jo”, amb
una selecció de fotografies.
D’aquestes fotografies n’hi va
haver una exposada en paper
a l’Ateneu Igualadí i la seva
autora és l’alumna Anna de
la Torre, de Primer de Batxillerat de la modalitat d’Arts
Plàstiques i el títol de la fotografia és “Malencolia” La
resta es van poden veure pro-

jectades en format digital al
mateix Ateneu i les seves autores i els respectius títols han
estat Nora El Mahboub (Herència), Alba Farré (Complicitat), Teresa Paniselló (Antiqua) i Adrià Torras (Mirall).
A més a més, han pogut gaudir d’una visita guiada pels
diferents espais que configuren aquesta exposició que es
troba repartida per la ciutat.
L’alumnat ha pogut aprendre gaudint de la magnífica
experiència visual i estètica
que implica una exposició
fotogràfica d’aquesta magnitud i sense haver de desplaçar-se més enllà de la seva
pròpia ciutat.

Xerrada de Sor Lucía
Caram en la Setmana
Solidària a l’Escola Pia

L’acte que ha sigut obert a la
ciutadania també ha tingut
l’assistència dels alumnes de
1r de Batxillerat, Delegats,
Associació d’Alumnes, Comitè Ambiental, Consell Escolar
i Mou-te.
Sor Lucía Caram, monja dominicana i activista cristiana
que fomenta la solidaritat
contra la pobresa, viu a Manresa on ha estat promotora de
diverses entitats com:
- La Fundació Rosa Oriol,
que actualment ajuda a 1300
famílies desfavorides.

- L’espai “El costurero”.
- Horts on dones de diversos
orígens tenen feina i destinen
verdura fresca al Banc dels
Aliments.
I molts altres projectes...
Ha parlat als alumnes amb
claredat, honestedat i sentiment. Els hi ha fet veure que
són persones privilegiades,
amb moltes oportunitats a la
vida i ens ha donat una lliçó a
tots d’humilitat i dedicació en
vers al altres.
Moltes gràcies per tota la feina que feu.

Els alumnes de 4t del
Ramon Castelltort a la
fundació Isidre Esteve

Setmana de les Matemàtiques
a l’Acadèmia Igualada
La Setmana passada, a l’Acadèmia va tenir lloc la Setmana
de les Matemàtiques. Van ser
uns dies especials, plens d’activitats divertides relacionades
amb aquesta matèria.
Per començar, cada classe va
participar en un “Bingo” i vam
dedicar una estona a jugar a
jocs de taula matemàtics.
Una activitat molt entranyable
va ser l’anomenada “operacions compartides”. Es tractava que els alumnes de 4t,
5è i 6è ajudessin als seus
companys de 1r, 2n i 3r a
realitzar operacions. Els petits es sentien recolzats i els
grans responsables, així que
van treballar de valent!

A més a més, vam proposar
“l’esmorzar matemàtic”. Els
nens i nenes havien de portar
l’esmorzar amb alguna referència als elements matemàtics.
Per exemple entrepans en forma de nombres, galetes simulant figures geomètriques, etc.
Per acabar, vam dur a terme
l’activitat més esperada: “L’escape Classroom”. A través
d’una història de dracs i princeses, havíem d’anar resolent
un seguit d’enigmes matemàtics amb l’objectiu d’anar aconseguint els dígits del cadenat
que havia d’obrir la classe on,
simuladament, havíem quedat
tancats. No cal dir que va ser
molt emocionant!

El dia 21 de febrer, els alumnes de 4t de l’escola Ramon
Castelltort van anar al Centre
d’Alt Rendiment de St. Cugat
(CAR), el Centre Pont de la
Fundació Isidre Esteve ubicat
a Sant Cugat, que va obrir per
primera vegada les seves portes a una escola. La Sira, alumna de quart, usuària habitual
del Centre ens hi va portar.
Vam compartir l’espai amb
persones que tenen discapacitat física o mobilitat reduïda,
durant tot el matí.

Una experiència ÚNICA perquè mai abans hi havia anat
cap escola, DIVERTIDA perquè vam jugar a ping-pong
amb l’Alberto (medallista Paralímpic), a futbol com invidents, vam anar amb cadires
de rodes...i FORMATIVA per
tot el que vam veure, vam fer,
vam preguntar i ens van explicar.
Un matí inoblidable que hem
d’agrair a la Lídia del Centre
Pont i a totes les persones que
ho van fer possible.
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L’escola Dolors Martí Badia visita els
castells de la Segarra
A les acaballes de l’hivern, en
un divendres de primavera
anticipada, els RUFUS i les
PETRES de l’escola Dolors
Martí i Badia vam viure una
jornada plena d’aventures;
vam anar d’excursió cap a terres de la Segarra, vestigi d’un
passat llegendari de castells i
de lluites aferrissades per defensar el territori.
Fent via cap a Les Pallargues vam divisar els castells
de l’Aranyó i de Montcortès,
preludi d’una jornada intensa
que ens retornava al passat i
al patrimoni bastit pedra sobre pedra. La visita al castell
de Les Pallargues no ens va
deixar indiferents, vam tenir
el plaer de conèixer tots els
indrets del majestuós castell-palau, tot ell farcit d’història a cada pas. Visitant tots
els indrets, des dels serveis a
les sales nobles: cuines, bodegues, cavallerisses i estances, planta noble amb la gran
sala, capella i cambres, també
la part alta de la torre, amb
l’escala de cargol que duia la
fosca i sinistra garjola i les
presons. Comptàvem amb

dos guies experimentats: la
pròpia mestressa del castell,
la Sra. Teresa, i un altre guia
molt peculiar, el Sr. Armand,
tot ell ben armat d’experiència, de saviesa i de paciència.
El temps fugisser va passar
volant i després de gairebé
una hora i mitja transportats
mil anys enrere, vam tornar
a l’autocar per prosseguir la
ruta, aquest cop cap al poblet
de Florejacs, tot ell costerut i
d’essència medieval; vam recórrer la muralla coronada de
merlets i ens vam plantar a la

plaça d’armes, tot fent corredisses pels carrerons empedrats que han vist passar tota
mena de proeses i de misèries
i han bastit la nostra història
col·lectiva. Cansats i amb la
gana feta, vam acabar la jornada a Guissona, dinant en
bona companyonia i gaudint de tantes aventures viscudes. Deia el Sr. Armand:
-”Catalunya vol dir terra de
castells”- heus ací d’on venim i on aviat potser tornarem ben acompanyats de les
nostres famílies!

Alumnes de 2n batxillerat de
l’Acadèmia Igualada a Praga
Els alumnes de 2n de batxillerat de l’Acadèmia vàrem
emprendre la setmana passada ruta cap a una de les
ciutats més atractives que
mai hem trepitjat. Després
de mesos i mesos de discussions per escollir el destí del
nostre viatge... Praga va ser
la ciutat seleccionada, i no
va ser pas una mala elecció.
En arribar a Praga, després
de deixar les coses a l’hotel,
va començar la visitat per la
ciutat. Vàrem estar a l’antic
cementiri jueu, la zona de
les sinagogues, la catedral
amb el seu famós rellotge,
les torres que envolten el
casc antic, el castell de Praga
i els diferent ponts que creuen el Moldava. També vàrem visitar el camp de concentració nazi de Terezín.
Malgrat el temps, van ser
cinc dies inoblidables,
plens de cultura, de diversió i sobretot de companyerisme. Les hores passaven
volant, perdent la noció

El Garcia Fossas es mou

Què està passant a l’escola
Garcia Fossas? Doncs passa que l’escola Garcia Fossas
es mou i es transforma. I es
transforma perquè compta amb un equip de mestres
amb una il·lusió immensa per
innovar dia a dia, un equip
que ha apostat per aprendre
jugant i ha adaptat el seu projecte educatiu a cada infant,
posant a la seva disposició les
eines que necessita per créixer, créixer en coneixements i
créixer com a persones.
L’escola es mou, per dins i
per fora. Per dins, amb nous
espais d’aprenentatge, on actors, directores, arquitectes,
pintores, dibuixants, metges-

Sessió amb pares de 4t
sobre la “Laboriositat” al
Montclar
El passat divendres 23 de febrer va tenir lloc a l’escola la
sessió sobre “La Laboriositat
i l’estudi a Cicle Mitjà… ens
preparem per a Cicle Superior”.Estava adreçada a pares,
mares i filles de 4t de Primària i es va fer a la mateixa aula.
La sessió va començar amb la
rutina de pensament, “Veig,
penso i em pregunto”, i va seguir amb la lectura i resolució
d’un cas pràctic amb grups

del temps i quan menys ens
ho esperàvem ja havíem de
tornar cap a Igualada. Un

viatge que sens dubte haguéssim allargat uns quants
dies més.

ses, infermers, científiques,
cosidors, matemàtiques, escriptors ... construeixen històries i aprenen jugant.
Per fora, amb un nou pati fruit
de l’esforç i treball conjunt de
tota la comunitat educativa,
amb espais d’experimentació,
joc simbòlic, motricitat, de
trobada i naturals.
Aquesta setmana els pares
d’infantil i primària hem pogut viure en directe aquests
espais i realment ens hem
emocionat de veure com els
nostres fills aprenen jugant
amb una motivació immensa.
Encoratgem a l’escola a continuar movent-se per aquest
camí que han iniciat!!!

cooperatius.Va ser molt interessant i enriquidor escoltar
tantes opinions diverses.A la
segona part de la tarda, es va
fer una sessió teòrico-pràctica, només per pares i mares, sobre com poder ajudar els nostres fills/es a
treballar i estudiar més i
millor tenint en compte els
diferents caràcters.
Les famílies van sortir molt
motivades i interessades!
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Gabriel Castellà: Engrescats amb el canvi
L’Escola Gabriel Castellà, està
situada al costat de l’estació
de tren i d’autobús de la ciutat, on comencen molts viatges, doncs deu ser per això
que la Comunitat Educativa
fa temps que en vam començar un de molt engrescador
i enriquidor, un viatge cap a
un canvi de mirada respecte
l’educació.
L’escola coneguda com a tradicional, s’havia imposat
durant dècades, però en els
últims anys, la societat ha
canviat a un ritme frenètic i
l’escola ja no responia a les demandes dels nostres alumnes,
vam adonar-nos que no ens
escoltaven i els seus interessos estaven lluny del que nosaltres intentàvem “ensenyar”.
En realitat, ells no necessiten
que els “ensenyem res”, el que
necessiten són mestres que
els proposin reptes, que els
motivin a buscar solucions,
que els guiïn en el camí de la
vida... i aquest ha estat el punt
d’inflexió que ha fet que ens
plantegem un canvi, però de
fons, fent primer una reflexió
profunda de tota la comunitat
educativa i quines necessitats
tenim, per poder dissenyar el
pla de futur de l’escola.
Primerament, ens hem adonat que l’escola ha estat
menystinguda durant molt

de temps pel fet que acull un
tant per cent molt alt d’immigració vinguda de molts llocs
del món (16 països d’origen
diferents, de 4 continents) i
això ha condicionat que la reputació de l’escola i de tot el
que l’envolta sigui negativa i
fins i tot que algunes persones o col·lectius no la tinguin
present o la considerin menys
que altres centres de la ciutat.
La comunitat educativa del
Gabriel Castellà creiem firmement i enèrgica en aquest
projecte i estem convençuts
que tenim una sort immensa de poder aprendre de tots
els nens i nenes que provenen
de molts llocs del món i que
ens poden explicar en primera persona cultures, llengües,
monedes..., tot aquest bagatge augmenta la nostra riquesa
personal i ens fa créixer com
a ciutadans solidaris, respectuosos, valents... del món. A
part d’això, les famílies que
confien en l’escola parlen un
total de 31 llengües i algunes de tant desconegudes
com l’Igni o el Yarubi, que
es parlen a Nigèria. Per tant,
la diversitat la tenim garantida, i quan hi ha diversitat
hi ha riquesa. El respecte, la
tolerància i l’empatia són tres
aprenentatges que calen en
la societat d’avui en dia i on

millor per treballar-les que
en un entorn tan divers com
el nostre.
En segon lloc i veient la diversitat, cal trobar metodologies que siguin el màxim
d’inclusives i on tothom hi
trobi el seu lloc. És per això,
que pertanyent al grup Anoia Oest d’Escola Nova XXI i
visitant diferents escoles d’arreu del territori (cal dir que
estem en un moment en que
hi ha moltes escoles que estan
canviant per millorar i atendre la societat del futur), hem
pogut agafar idees que són
adaptables a la nostra escola.
Els agrupaments intercicles,
el treball per racons amb dos
mestres a l’aula, el treball globalitzat de diferents àrees, la

realització de projectes significatius pels alumnes, o els
ambients i racons de lliure
circulació a infantil són diferents treballs que estem realitzant amb els alumnes i que
estan donant bons resultats,
doncs han millorat la seva autoestima i la seva motivació.
Aquestes són metodologies
que s’estan començant, però
en tenim d’altres que estan
molt establertes en el centre com el Projecte de violins i violoncels que ajuda a
l’autoestima, al treball de les
emocions, a la cohesió pel
fet que toquen en grup i a
l’autocontrol i la concentració quan han de fer concerts
oberts a les famílies o a diferents entitats de la ciutat.

També fa anys que tenim
el Projecte “The wonderful
world of art” que treballa
l’art a partir d’obres de diferents artistes, fent creacions inspirades en l’estil
d’aquests, utilitzant diferents tècniques artístiques,
amb l’anglès com a llengua
vehicular.
Finalment, ens cal parlar
de les famílies de l’escola, aquest curs hem seguit
obrint les portes de l’escola,
perquè puguin entrar a participar de la vida de les aules dels seus fills i filles, la
valoració que fem és molt
positiva, esperem i desitgem ampliar aquestes estones de compartir moments
tots junts. Per nosaltres té
molt valor que un pare/mare
expliqui un conte a l’aula
del seu fill o filla, que unes
mares participin en les activitats proposades a la sessió
de racons, que uns pares i
mares vinguin a escoltar les
exposicions que han preparat els seus fills i filles… Les
famílies són el motor de l’escola i els necessitem a dintre,
com una part més de l’engranatge que forma l’escola,
ens cal però, encara, fer-los
més conscients del canvi que
estem duent a terme i de la
riquesa de la que participen.

Tots som únics i jo també. Campionat Visita a la granja
de cros
Pidelaserra d’I-3 dels
Era dissabte. A La Pobla de
Maristes
Claramunt, el poble on visc,
es feia la cursa popular. Així
que vaig aixecar-me per mirar-la. Però mentre era allà
mirant vaig veure alguns
companys del BIM, l´Abdel,
La Tania, la Ona, el Gil, el
Moha i el Marc Tomàs i altres
companys de segon que no sé
el nom. Em van venir motes
ganes d´apuntar-me. Li vaig
dir al Xavi que era per allà i
em vaig canviar per començar.
La cursa va ser de 2,5 kilòmetres amb moltes corbes i pujades i baixades donant voltes a
un circuit. El Badia i Margarit va guanyar aquests premis:
Primera escola infantil masculí i femení, Primera escola
cadet masculí, Premi valors
en joc. També van haver-hi
molts premis individuals. A
cadets, L´Abdel primer; el
Mohamed Al Harkatche, se-

gon; en tercer lloc, el Marc
Tomàs. La Cloe segona a cadets femení, la Ona Vidal, segona a infantil, El Zaka va ser
segon a infantil masculí.
Però el més curiós es que tot i
que jo no vaig arribar precisament dels primers (vaig ser
l’últim!) vaig guanyar la me-

dalla perquè era l´únic i per
tant el primer corredor de La
Pobla de la meva categoria!!
Ja ho diu el refranero popular: “Quien rie el último rie
mejor “y “Los últimos seran
los primeros”.
Dan Perez, 1r ESO institut
Badia Margarit

Els nens i nenes de la classe
dels Peixets (I-3) aquest segon trimestre hem treballat
els animals de Granja. Com
a cloenda, el dia 19 de març
hem anat a la granja Can
Pidelaserra a Castellbisbal.
Hem vist de ben a prop els
animals dels que tant hem
parlat, comptat el nombre

de potes, d’orelles, mirar
quins són grans i quins petits... També els hem tocat, i
alguns eren molt suaus! Els
hi hem donat menjar, pa a
la vaca Vela i als cavalls, i un
biberó a la cabreta! Per acabar, hem fet un emocionant
passeig en carro, tot cridant
“arri Príncep!”
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El mètode educatiu Montessori arriba Exposició sobre Egipte i
Mesopotamia al Montclar
a la Llar d’Infants de les Escolàpies
La Llar d’Infants de les Escolàpies està posant en marxa el mètode Montessori, un
sistema educacional que vol
encoratjar l’espontaneïtat de
l’infant, donant-li llibertat per
desenvolupar-se dins d’un ambient preparat que afavoreix
el seu autodesenvolupament,
raó per la qual es considera un
mètode d’educació oberta.
Amb el sistema Montessori,
s’impulsa l’adquisició de l’autonomia personal, ja que els
infants mostren més satisfacció i motivació davant dels
aprenentatges si són capaços
de realitzar tasques del dia a
dia per ells mateixos. És per
aquest motiu que la classe
dels Solets (P1) van realitzar
una activitat que consistia en
preparar-se un petit pica-pica
de plàtan a mig matí. Els nens

i nenes van agafar, explorar i
tallar el plàtan que més tard
es menjarien. Els infants van
demostrar motivació i interès
durant l’activitat i satisfacció
al finalitzar-la.
D’aquesta manera, des de
principi de curs i amb l’objectiu d’implementar l’estil Montessori de manera correcta i
efectiva, l’equip educatiu de la
Llar està realitzant un intercanvi pedagògic amb la guia
Montessori M. I.
Infants i famílies gaudeixen
de les jornades del joc de
construcció pedagògic Kapla
El Kapla és un joc de construcció basat en tauletes de
fusta que s’uneixen les unes a
les altres sense punts de fixació i que permet treballar la
geometria de l’espai i la coor-

dinació de moviments, aspectes pels quals és utilitzat amb
finalitats educatives. A més
a més, serveix per treballar
l’equilibri, l’atenció, la creativitat i el treball en equip de manera lúdica i divertida.
Els passats dies 1, 2 i 6 de març
a les Escolàpies es van dur a
terme les jornades Kapla, on
tot l’alumnat, de P3 fins a 6è,
van poder participar. Cada
classe va realitzar el taller durant una hora, tot fent diferents construccions segons la
seva capacitat. El local va quedar espectacular, ple de figures
de fusta impressionants.
Per acabar les jornades, el diumenge 18 de març es va fer
una matinal de Kapla amb les
famílies, on va poder participar tothom que ho desitjava i
passar un matí plegats.

Música i teatre al Monalco
Els alumnes de 1r d’ESO han
gaudit d’una audició musical:
Els sons del piano, en la qual,
apart de poder escoltar boniques composicions, han descobert com és un piano per dins i
com es produeixen els sons.
Una bonica experiència!
Un any més els alumnes de tots
els cursos de Secundària del
Col·legi Monalco han assistit a
una obra de teatre representada per actors anglesos nadius
al Teatre de l’Ateneu. Aquesta
obra, Hitchcock,és un recopilatori de diferents pel·lícules
de Hitchcock (Psycho, RearWindow, Vetrigo, TheBirds,
etc) al Hollywood dels anys

50. Els nostres alumnes han
pogut posar en pràctica la seva
capacitat d’entendre la llengua

entorn diferent a l’aula, i així
a l’hora del menjador poder

les obres d’art supervivents per
descobrir les formes de vida i
les creences d’aquest període.
Han compartit els seus coneixements fent una exposició al
passadís central de l’escola amb
totes les seves maquetes. Ha estat un gran treball que tots hem
pogut gaudir. Enhorabona!

Projecte sobre els bacteris
a 3r del Garcia Fossas

anglesa alhora que han passat
una estona molt divertida i
entretinguda.

Cuiners anglesos a
l’Acadèmia Igualada
Durant aquests dies l’Acadèmia és plena d’activitats que
promouen la trobada i l’intercanvi d’experiències educatives. Per a aquestes setmanes tenim entre nosaltres
estudiants anglesos de cuina,
que han vingut a Igualada i a
la cuina del nostre centre per
acabar de formar-se. Al costat
del nostre cuiner professional,
són coneixedors dels plats típics del nostre entorn. Per als
nostres joves alumnes, també
és un motiu d’enriquiment, ja
que és una oportunitat de utilitzar la llengua anglesa en un

Les alumnes de 1r d’ESO de
Montclar Mestral han estat
estudiant durant tot aquest trimestre les civilitzacions de Mesopotamia i Egipte dins de l’assignatura en anglès de History.
Han intentat reconstruir el passat i retrocedir en el temps mitjançant l’anàlisi i l’examen de

preguntar i intercanviar idees
amb els joves cuiners.

El primer que vam fer va ser
buscar informació a revistes,
llibres, pàgines web, vídeos...
i explicar-ho a tots els companys de la classe. També van
venir tres biòlegs (un pare, una
mare i una tieta de nens de la
classe) que ens van informar,
ensenyar bacteris i fer diverses
activitats i jocs relacionats.
Un cop ben documentats i per
grups vam fer la reproducció
d’ un bacteri amb diferents
materials. Enllestida aquesta
feina vam decidir entre tots el
que ens interessava més treballar , vam fer un guió i vam
preparar una exposició oral
que presentaríem a la resta de
cursos de l’escola i als nostres
pares.
Hem aprés que els bacteris van
ser els primers essers vius de
la Terra, que n’hi ha de molts
tipus diferents. Alguns són be-

neficiosos pel nostre cos com
la flora intestinal i d’ altres
patògens (dolents) que són els
que produeixen malalties com
la salmonel·la, el tifus, les caries... i que cal rentar-nos bé
sobretot les mans i les dents
per evitar infeccions. Per curar-nos , de vegades cal que
prenguem antibiòtics però no
n’hem d’abusar , sinó es fan
resistents al nostre cos i ja no
ens curaran...
Ens ho hem passat molt bé
fent aquest projecte i a més
d’aprofundir sobre els bacteris
hem après a compartir feines,
treballar en grup, parlar davant dels altres...però potser
el que més ens ha agradat
han estat les felicitacions dels
nostres pares i familiars i dels
companys de l’escola per la
nostra exposició oral i l’esforç
que hem fet.
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L’art de mentir
Sona el telèfon, el pare mira
la televisió: “Fill, digues que
ara no hi soc”. En un museu
a l’hora de comprar les entrades: “Filla, digues que només tens 10 anys”. Us sonen
aquestes situacions? Tots hem
mentit algun cop intencionadament per algun motiu, però,
per què ho fem?
Què són les mentides?
Les mentides són accions voluntàries i intencionades per
ocultar la veritat.
A totes les edats mentim de la
mateixa manera?
Durant l’època de la Llar i
Educació Infantil, on els nens
encara barregen realitat i fantasia, les mentides o bromes
s’anomenen mentides naturals. Aquestes mentides encara no han de preocupar perquè són innocents. A partir
aproximadament dels set anys,
i sempre tenint en compte la
maduresa de cadascú, els nens
i nenes ja tenen la capacitat

de diferenciar correctament
entre la realitat i la fantasia.
Llavors, podem dir que ja han
desenvolupat la consciencia
moral: menteixen intencionadament i saben que és negatiu.
Davant aquestes mentides, cal
estar alerta i procurar entendre per què les diuen i/o com
els podem ajudar. Alguns dels
motius podrien ser:
• Frustració: aquell nen/a que
diu que fa o té moltes coses
però que en realitat no pot tenir. Amagar la veritat és una
manera d’ocultar-se de la realitat quan aquesta no és com
ells voldrien. Pot passar quan
no es senten a gust amb ells
mateixos o amb el seu entorn.
Per exemple: “Saps que el meu
pare és jugador professional
de futbol?”.
• Per evitar un càstig: els nens/
es amaguen l’error per evitar
les conseqüències: “Qui ha tirat l’entrepà a la brossa?”, “Jo
no!”.

FlipArt al BiM: Brodas Bro

Tots hem mentit algun
cop intencionadament
per algun motiu, però,
perquè ho fem?
• Cridar l’atenció: es pot produir en moments que els nens/
es se sentin desatesos: “Tinc
mal de panxa” i al cap de cinc
minuts, “tinc mal de cap” i, encara més tard, “tinc son”.
• Excés d’exigència: quan el
llistó és massa alt pot ser que
els nens menteixin per no “fallar” a l’adult. Família: “Com
creus que ha anat l’examen?
Nen/a: “Segurament bé...”.
• Imitació: quan per exemple
un nen/a veu que un adult utilitza una mentida per treure’n
benefici tendeix a imitar-ho.
Família i fills/es que arriben
tard a l’escola: “Hem arribat
tard perquè no podíem obrir
la porta del garatge, oi fill?”.
• Per aconseguir algun benefici. Mestre: “Qui hagi acabat
la feina, ja pot anar a jugar”, i
el nen/a contesta: “Ja he acabat... “.
Per tal d’ajudar els nens/es a
no mentir hi ha dos aspectes claus: confiança i educar
en la sinceritat, tan a l’entorn
familiar com a l’escola. Cal

que els adults demostrin amb
freqüència que confien en els
nens/es. Per això, per ajudar
als més petits, és molt recomanable:
• Ensenyar al nen/a que mentir i les seves conseqüències
són negatives. És important
que vegin que una mentida
pot fer mal als altres i que en
canvi la veritat té molt valor.
• Reforçar l’autoconfiança
i l’autoestima dels nens per
evitar que menteixin per ser
acceptats. Demostrar als nens
que són valorats i estimats
sense que hagin d’exagerar res.
• No mentir. Cal donar exemple. És preferible que si no
sabem una cosa del cert contestar: “no ho se” o “ho miro,

i t’ho dic”, que no pas mentir.
• Donar l’oportunitat de ser
sincer: reforçar la sinceritat i
la valentia de reconèixer quan
s’ha dit una mentida.
• Analitzar si s’està portant a
terme una educació adequada
o s’està sent massa estricte, ja
que això pot fer entrar el nen
en un estat de por. Per això, cal
que els càstigs siguin mesurats
i adequats. Fins i tot, la solució
no sempre és un càstig: en algunes situacions és millor entendre les raons per les quals
han mentit i reconèixer el valor de la sinceritat. A vegades,
inclús és suficient recordar
que estàs molest per les seves
accions i que t’ha decepcionat.
No hi ha un solució exacte
perquè els nostres fills/es no
diguin mentides però sí que
podem donar pautes per millorar la sinceritat i ajudar a
aprendre dels errors sabent
que formen part del procés
educatiu. Com diu la dita,
“s’atrapa abans un mentider
que un coix”, oi que és curiós?
Doncs sí, qualsevol mentida,
s’acaba sabent.
Pol Cantero, Montse Baliu
i Anna Gámez, mestres de
l’Escola Mowgli

Experimentacions a CFGS d’infantil
de l’acadèmia

El passat sis de març els alumnes
de segon van rebre una classe de
hip-hop a càrrec de la Clara i la
Berta Pons, dues germanes que
ballen a la companyia Brodas
Bro. Aquest grup de ball està integrat per la Clara i la Berta i per
dos germans més i ha ballat per
tot el món.
Van començar explicant tot el
que els ha costat arribar a poder
viure de la seva passió, tot l´esforç i el treball que han hagut de
fer: presentar-se a concursos,
viatjar a l’estranger per aprendre
amb els millors (fins i tot amb
el ballarí de la Madona i amb
l´inventor del hip-hop) o gastar-se tots el diners que tenien
per preparar el seu primer espectacle. Va ser una bona lliçó
de com la feina ben feta té resultats. I també van explicar mol-

tes curiositats dels balls urbans,
com per exemple que l’inventor
del hip-hop va crear el moviment d’aturar-se de sobte al mig
del ball per casualitat perquè no
sabia imitar els moviments dels
altres ballarins. O que el nom
“Breakdance “ ve perquè es ballava als “breaks” (descansos)
dels espectacles.
Però més que parlar, el que van
fer va ser ballar. I van fer un
ball de desafiament: de vegades
semblaven robots i de vegades
semblava que volaven al terra
de l´aula Mercury, amb moviments perfectes. Tothom va
quedar bocabadat i alguns van
sortir de la sessió amb el desig
de ser ballarins en el futur. A
l’hora del pati, tot eren intents
d’imitació, però sembla que encara estem una mica lluny…

Sabies que la percepció i l’experimentació és la base per
afavorir les estructures mentals dels infants? Doncs això
és el que vam fer les alumnes
de CFGS per poder entendre
la importància de la manipulació, posar-nos a la pell dels
més petits i sobretot… gaudir!
Vam introduir el tema de la
logicomatemàtica jugant amb
diferents materials específics
(Arc de Sant Martí de Warldorf, regletes cuisinere, panera dels tresors…), vam jugar
amb els blocs lògics de Dienes,
i també vam treballar a partir
de l’experimentació. Vam començar una primera sessió
amb la manipulació de l’aigua
i la taula de llum. Les alumnes van haver de reflexionar
en grup com treballar aquests
materials a l’aula d’educació
infantil i quins elements utilitzar. Van sortir moltes propostes, però sobretot, ganes de

portar-ho a la pràctica!
Per finalitzar el trimestre a
l’assignatura d’Expressió, ens
vam posar les nostres bates i
davantals, i vam fer tres experimentacions molt diferents i divertides: pintura,
taronja i xocolata! Algunes
d’elles proposades per les mateixes alumnes. Primer vam
començar amb les de pintu-

ra, amb les que vam acabar
dibuixant, però també vam
provar amb les bosses d’aigua
i colorant. Després vam preparar les taules per manipular i menjar la taronja, i una
mica de llimona; i vam finalitzar amb la xocolata desfeta,
l’element estrella, que ens va
servir per pintar però també
per llepar-nos-en els dits!

www.ﬁnques-sasi.com

LLOGUEM EL TEU
PIS EN EL TEMPS
DE PRENDRE UN
CAFÈ

Ref. 89.236

IGUALADA
Zona Estació Vella

Deixa’ns el teu pis o casa per llogar i
et regalem una cafetera automàtica
amb 42 càpsules d’un cafè excel·lent.
* Promoció vàlida ﬁns a ﬁnal d’estoc.
* Oferta vàlida si ens portes aquest anunci.

PI

125m2

Calefacció

4 hab.

Pati 15m2

2 banys

Galeria

2 Lavabos

S

550€/mes

Ref. 88.307

S. M. DE MONTBUI
Zona Crta de Valls

REGAL TAURUS
COFFEEMOTION
+42 CÀPSULES

DU
Av. Barcelona, 1. 08700 Igualada (BCN)
info@finques-sasi.com

93 804 81 71

60m2

Calefacció

2 hab.

Terraza

1 bany

PL

EX

450€/mes
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El Ple de Calaf aprova provisionalment el reglament
d’ús i la taxa dels horts urbans
CALAF / LA VEU

A

mb 5 vots a favor per
part de l’equip de govern, 3 abstencions
per part de CiU i 2 vots en
contra per part del CiG-VV,
en el darrer ple es va aprovar
el reglament i les ordenances
que regularan l’ús i el preu del
futur projecte d’horts urbans
de Calaf.
Joan Caballol, regidor de CiU,
va manifestar el suport del seu
grup abstenint-se, però va demanar que entre les tres tipologies de parcel·les: general, ús
educatiu i social també s’hi inclogués una reservada per a la
gent gran perquè aquestes no
quedin excloses al “competir”
amb altres persones dins l’àmbit social. A més, també van
demanar revisar el reglament
de forma participada i incloent-hi a la comissió algun
membre de l’oposició. Sobre
la taxa van manifestar estar
satisfets per les modificacions
fetes en el preu a partir de les
seves observacions.
Per la seva part, GiC-VV van
votar-hi en contra perquè tal
com va declarar Josep Casulleras consideraven que “el

reglament estava verd” i, específicament, van demanar “més
concreció pel que fa a la tipologia de parcel·les i usuaris”.
En relació a la taxa, van recordar que amb temes de gestió econòmica i fiscalitat mai
podrien aprovar res perquè no
les troben transparents.
La regidora d’Urbanisme i
Medi Ambient, Teresa Torrijos, va respondre que la informació del reglament i les
taxes es va enviar amb temps
per permetre als dos grups
de l’oposició fer aportacions i
modificacions i incloure-les,
tal com s’havia fet amb les que
va fer CiU. En canvi, Torrijos
va explicar que el representant
del GiC-VV a la reunió de la
Junta de Portaveus prèvia al
Ple va manifestar que no s’havia llegit el reglament i que per
tant, dubtava de si realment
els interessa col·laborar.
Desafectació del parc de
bombers nou
Un dels altres punts destacats
del Ple, va ser la proposta de
desafectació de la finca del
Polígon Industrial les Garrigues on està ubicat el nou
parc de bombers. Actualment,

aquestes dependències són
utilitzades per la Generalitat
sense que en sigui propietària
i l’Ajuntament utilitza el parc
vell de bombers com a magatzem de la brigada municipal
tot i que és un terreny i edifici de la Generalitat a causa d’un error tècnic heretat
de fa anys amb els registres
de la propietat. Per això, tal
com va explicar Jordi Badia,
la proposta de l’Ajuntament
- després d’haver arribat a
un acord amb la Generali-

tat - era “fer una reversió de
la situació actual i permutar
un terreny i edifici per l’altre”
i així, no haver d’esperar a la
resolució de la via judicial
oberta entre les dues administracions. CiU va votar-hi
en contra perquè consideren
que això suposa la “pèrdua de
patrimoni per part de l’Ajuntament i que en tot cas, s’hauria de fer un cessió d’ús” per
resoldre el problema actual
que garantiria que si mai la
Generalitat deixa d’utilitzar el

parc de bombers nou com a
tal, tant el terreny com l’edifici tornarien a ser de l’Ajuntament tal com diu el conveni
que ells van signar·. GiC-VV
també hi va votar en contra,
pel mateix motiu.
Finalment, no és va aprovar
la desafectació ja que hi van
haver 5 vots a favor per part
de Junts per Calaf i 5 vots en
contra per part de l’oposició
- la regidora del GiC-VV no
hi era - i és necessitava aprovar-ho per majoria absoluta.

L’Eco Fira de Calaf dedica la seva 3a edició a l’aigua i la sequera
CALAF / LA VEU

E

l proper diumenge 8
d’Abril Calaf celebrarà
la tercera edició de l’Eco
Fira, un certament dedicat al
producte ecològic, les energies
renovables i el Medi Ambient
únic a l’Anoia i l’Alta Segarra.
Aquest any, la temàtica escollida és l’aigua i la sequera per
això, a banda de realitzar diferents ponències i tallers entorn
aquesta temàtica, s’obsequiarà
als participants amb airejadors
per l’aixeta que redueixen el
caudal de l’aigua que en surt.
Gairebé una cinquantena
d’empreses i projectes d’arreu

de Catalunya ja han confirmat
la seva participació i s’estan
acabant de tancar les activitats
paral·leles que, com en les darreres edicions, inclouran exposicions, tallers, ponències,
degustacions, demostracions
tècniques, atraccions, etc.
Els visitants podran trobar
estands d’alimentació, gastronomia, energies renovables,
bioconstrucció, aprofitament
forestal, calefacció ecològica,
bicicletes elèctriques, roba orgànica, artesania del reciclatge,
salut ambiental, reciclatge d’oli
i pneumàtics, assessorament
mediambiental i altres propostes vinculades a l’ecologia i el

Lluís Mir Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada. Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es - www.lmabogadosbarcelona.com

Medi Ambient.
La mostra cada any creix en
nombre d’activitats paral·leles
i aquest any n’hi haurà fins a
una trentena. Com a novetat,
també se’n realitzaran dues el
dia previ a la fira, el dissabte
dia 7 d’abril, com: una caminada per l’entorn per conèixer
herbes remeieres i aromàtiques i una presentació sobre
turisme sostenible, a través
de l’experiència d’una persona
que viatja amb cicloturisme.
El diumenge 8 d’abril, al llarg
de tota la jornada, es faran
diverses ponències d’entre les
quals destaca ”Meteorologia i
Natura” amb el presentador de

televisió, locutor i meteoròleg
Alfred Rodríguez Picó; “Viure
de l’aire del Cel” amb Francesc
Rosell que explicarà el primer
projecte d’estació eòlica de
propietat compartida feta al
municipi de Pujalt (Anoia) i la
presentació del llibre “L’hort
del segon origen” a càrrec del
seu autor Jordi Puig Roca, un
manual d’horticultura a partir
de la pel·lícula “Segon origen”
(2015) que adapta a la gran
pantalla el “Mecanoscrit del
segon origen” de Manuel de
Pedrolo, entre d’altres.
També es realitzaran diferents
tallers de temàtiques com cuina solar infantil, monocicle i

bicicletes elèctriques, elaboració d’artesania amb reciclatge,
construcció d’estima ocells,
plantació d’un hort, activitats
demostratives de kung-fu,
ioga i tai-txí, etc.
A més, el certamen comptarà
amb un espai eco gastronòmic
on els visitants podran menjar
i beure productes ecològics.
La Fira s’organitza amb el
suport de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat i
es vol convertir en un aparador i punt de trobada de
persones i professionals que
treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del país.

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Lorena Llamas queda segona en la primera edició femenina de
la Volta Ciclista, la reVolta

L’arribada a meta. Foto: Volta Catalunya.

Foto: Movistar Team.

CICLISME / LA VEU

L

a ciclista igualadina del
Movistar, Lorena Llamas, va signar aquest
diumenge una meritòria segona plaça a la reVolta, l’edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, que es va
disputar aquest diumenge a
Montjuïc.
La prova, disputada per primera vegada a la història, era

un esdeveniment paral·lel a
l’última etapa de la Volta Ciclista, consistia en recórrer
un circuit circular de 3,8 quilòmetres durant 45 minuts i
una volta completa final.
La igualadina va competir amb 118 ciclistes professionals i va oferir una
bonica lluita amb la ciclista nord-americana Lauren

Stephens (Cylance ProCycling) fins al final per aconseguir la victòria. Durant la darrera volta, Llamas va intentar
diverses vegades despenjar-se
de la nord-americana, sense
èxit. De fet, el duel es va decidir a l’esprint final, un terreny
més propici per la ciclista de
l’equip Cilance ProCycling.
La tercera posició va ser per

Sofia Rodríguez (Sopela).
En declaracions als mitjans
just després de finalitzar la
carrera, Llamas assegurava
estar “contenta per haver lluitat amb una rival molt digne,
que ja coneixia, i sabia que
seria molt complicat”. En relació a la primera edició de la
reVolta, reconeix el pas que
han fet per donar la oportu-

nitat de competir a les dones,
però creu que “les ciclistes
professionals ens mereixem
més, esperem que l’any que
ve puguem córrer quelcom
més atractiu, més seriós i si
pot ser, televisat en directe”.
Aquest és el primer gran
resultat des que Llamas va
fitxar per l’equip Movistar
aquest any.

El CB Igualada perd en el duel directe amb el Valls i es complica
el play-off
BÀSQUET / LA VEU

E

l primer equip del Club
Bàsquet Igualada va
perdre aquest en el seu
desplaçament a Valls en el
que era un duel directe per
assolir plaça de play-off, ja
que els dos equips es trobaven amb el mateix balanç de

Lliga EBA

victòries i derrotes.
Els dos equips van estar molt
igualats tant en el marcador
com en nivell de joc durant tot
el partit, les defenses s’imposaven als atacs i costava ficar
cistelles. Els locals portaven
el tempo del partit amb atacs
estàtics i a l’Igualada li costava
córrer, al final de la mitja part

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

el marcador era de 32 a 31.
A la represa el Valls va sortir més agressiu i va agafar 8
punts d’avantatge però a poc a
poc els igualadins van reaccionar i van poder equilibrar el
partit. El partit es va decidir
amb un triple a taulell afortu-

nat a falta de 5 segons per acabar, deixant un resultat final
de 67 a 63.
Ara el CB Igualada se situa
en 4a posició. El pròxim partit de l’equip serà a Les Comes davant l’Andorra “B” el
proper 7 d’abril.

Particular vende finca selvática de 107.000m2 (11 hectáreas)

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

2 pozos de agua potable, 2 casitas de piedra antigua, restauradas con
chimenea. Ideal para vacaciones de verano e invierno. Bosques de pino,
gran cultivo de olivos y almendros. Zona de caza y setas, ideal para
senderismo y tener caballos.
Precio total 50.000€
Para más información y visitas:
696084129 Señor José.

Jornada 20
Valls UE
CB Salt
CB Cornellá
Bahía Palma
Mataró
JAC Sants
BCM Andorra

67 · 63 CB Igualada
64 · 92 Pardinyes
79 · 61 Cerdanyola
81 · 76 El Olivar
86 · 68 CB Mollet
71 · 62 Castellbisbal
70 · 87 FUE Vic

			
1 FUE Vic
2 Pardinyes
3 Valls UE
4 CB Igualada
5 Bahía Palma
6 CB Mollet
7 CB Cornellá
8 Mataró
9 El Olivar
10 JAC Sants
11 Castellbisbal
12 BCM Andorra
13 CB Salt
14 Cerdanyola AE

j g p gf
22 18 4 1859
22 17 5 1650
22 16 6 1678
22 15 7 1728
22 15 7 1670
22 13 9 1667
22 12 10 1595
22 10 12 1574
22 9 13 1723
22 8 14 1489
22 7 15 1522
22 6 16 1567
22 4 18 1477
22 4 18 1308

gc df
1568 291
1468 182
1575 103
1539 189
1586 84
1636 31
1547 48
1533 41
1719 4
1558 -69
1695-173
1706-139
1767-290
1610-302

Jornada 21
CB Igualada - BCM Andorra
FUE Vic - JAC Sants
Castellbisbal - Mataró
CB Mollet - Bahía Palma
El Olivar - CB Cornellá
Cerdanyola AE - CB Salt
Pardinyes - Valls UE

EMPRESA DE LA COMARCA
CERCA ADMINISTRATIU/VA
COMERCIAL
Requisits:
-Experiència mínima 2 anys
-Vehícle propi
-Valorable experiència en vendes de
formació i/o serveis de cardioprotecció
S'ofereix:
-Contracte laboral
Interessats/des enviar C.V a:
comercial@labortraining.eu
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L’Handbol Igualada guanya a Súria i
té l’ascens directe a Primera a tocar
HANDBOL / LA VEU

E

l dissabte passat el Finques Argent Handbol
Igualada s’ha desplaçat a
Súria per jugar un partit transcendental contra el co-líder el
SA Súria, un equip que ha demostrat en tota la temporada
que és un dels millors d’aquest
grup i que empataven a punts
amb l’Igualada. El partit era
molt important per ambdós
equips, ja que el guanyador
quedava líder en solitari a la
lliga.
Des de l’inici del partit els igualadins han jugat molt concentrats i amb encerts tant en defensa com en atac, la primera part
l’Igualada ha dominat el partit,
sempre anant pel davant en
el marcador i al minut 15
d’aquesta primera part el resultat era de 6 a 9 per el Finques
Argent
Handbol Igualada, la resta del
temps de la primera part l’Igualada sempre ha anat pel davant

del SA Súria amb 3 o 4 gols de
diferència, al minut 30 el resultat era de 12 a 15. L’Igualada
anava al descans amb una certa
tranquil·litat.
En la segona part l’Igualada ha
sortit molt fort per mantenir
la seva diferència i amb un joc
molt ràpid i efectiu han aconseguit contenir les jugades del
rival que intentava per tots els
mitjans atrapar a l’Igualada en
el marcador. El Finques Argent
Handbol Igualada però ha lluitat moltíssim aquest partit amb
un equip molt cohesionat i ben
dirigit pel Pol Cantero han
aconseguit, tot i que els últims
minuts el Súria ha lluitat moltíssim, arribar al final del partit
amb un clar resultat de 25 a 29.
Victòria importantíssima per
l’Igualada a casa del Súria, amb
un recolzament extraordinari
del públic vingut des d’Igualada a animar al seu equip i que
han contribuït sens dubte a la
victòria, juntament amb un
equip igualadí que no dóna

mai un partit per perdut i que
lluita sempre fins al final.
Amb aquest resultat l’Igualada es posa líder en solitari i a
manca de 3 partits per acabar
la temporada l’Igualada només
depèn d’ell, només guanyant
dos d’aquests partits l’Igualada es pot proclamar campió i
pujar directament a 1ª divisió
Catalana, fet històric pel Club
Handbol Igualada.
Dirigits i entrenats per
Pol Cantero, han jugat:
Porters: Jordi Bermejo,
Eric Plaza (10 aturades),
Carles Serra (7 aturades)
Pista: Roger Calzada (2),
Adrià Suero (5), Marc Vilches (2), Esteban Lezama(2),
Oscar Visa (8), Josep Lluis
Àlvarez, Sergi Garcia (9),
Rubén Àlvarez, Jordi Grado,
Iker Sabuquillo (1), David
Cubí.
Proper partit es juga a Igualada el dia 7 o 8 d’abril contra el Handbol Ràpid Cornellà, 8è a la lliga.

La VolCAT obre el ventall
als corredors més petits

BTT / LA VEU

D

ins del marc del VolCAT Festival, en la
present edició, s’ha
creat la VolCAT Infantil. La
present edició de la VolCAT,
està feta per a tothom, grans i
petits. Dissabte 31 de març, a
la tarda (16h), el Parc Central
d’Igualada acollirà una prova
per gaudir de la BTT.
Mentre els més grans els hi
faltarà una etapa per a ser finisher de la VolCAT, podran
relaxar-se mirant com els més
petits demostren les seves habilitats a sobre de la bici.
Es donaran diferents sortides
per categories, que donaran
diferents voltes en un circuit

d’un quilòmetre. Les categories són: Pre-benjamí (20122013), Benjamí (2010-2011),
Principiant (2008-2009), Aleví
(2006-2007) i Infantil (20042005).
El preu de la inscripció serà de
10€ i inclou:
– Assegurança (prova no federada, tots els participants tenen
l’assegurança inclosa al preu de
la inscripció).
– Premi pels 3 primers classificats masculins i femenins de
cada categoria
– Samarreta VolCAT
– Berenar per a tots els participants.
Cal recordar que la inscripció s’ha de formalitzar online,
abans del 30 de març.

Les Comes va acollir el millor handbol base femení de Catalunya
HANDBOL / LA VEU

E

l passat cap de setmana,
24 i 25 de març, va tenir lloc la Fase Final del
Campionat de Catalunya Juvenil Femení que comptà amb la
participació dels equips KH-7
BM Granollers, Handbol Sant
Quirze, EH Sant Vicenç-Bar
Mi Casa i Felmar BM La Roca.
Les semifinals de la competició femenina es van disputar
dissabte a Vilanova del Camí
organitzades pel CH Vilanova,
i diumenge, a La Sala de Barri del Complex Esportiu Les
Comes d’Igualada, els partits

pel 3r i 4t lloc i la final amb el
suport del Club Handbol Igualada i el Servei d’Esports de
l’Ajuntament d’Igualada.
L’equip KH7-BM Granollers va
aconseguir la tercera posició
en el seu enfrontament amb
l’equip EH Sant Vicenç-Bar Mi
Casa. En la final, l’equip Handbol Sant Quirze va obtenir el
primer lloc del TOP4 amb la
seva victòria davant del Felmar
BM La Roca. A títol individual,
la jugadora de l’Handbol Sant
Quirze, Janna Sobrepera, va
ser reconeguda com la millor
jugadora del Campionat.
La cerimònia d’entrega de tro-

CLUB HANDBOL
IGUALADA

CLUB HANDBOL
IGUALADA
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDIÀRIA 2018
Segons la resolució presa a la reunió de la Junta Directiva del Club Handbol
Igualada, celebrada el dia 19 de març de 2018, i segons el que preveuen els
articles 8, 9 i 10 dels Estatuts que regeixen el CH Igualada, us convoquem a
l’Assemblea General Extraordinària del CH Igualada que se celebrarà el
divendres 13 d’abril a les 20 hores en única convocatòria a la Sala d’Actes del
Complex Esportiu Les Comes, carrer Carles Riba, s/n d’Igualada.
L’Assemblea es desenvoluparà d’acord el següent
ORDRE DEL DIA
1.Examen i aprovació, si s’escau, de la Liquidació de l’Exercici Econòmic
2015/2016.
Gabriel Grado López
Secretari

feus va comptar amb la participació de la Regidora d’Esports
de l’Ajuntament d’Igualada, sra.
Rosa Maria Plassa; vicepresident de la Federació Catalana
d’Handbol, sr. Ricardo Nuez;

Igualada, 19 de març de 2018

delegat territorial, sr. Joan Alcoberro; vicepresident del CH
Igualada, sr. Josep Aguilera
i delegat federatiu, sr. Josep
Francesc Martínez.
Excel·lent cap de setmana que

va portar a casa nostra el millor
de l’handbol base femení català. Un gran esport en expansió
que cada vegada compta amb
més practicants tant femenins
com masculins a la Conca.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018

Segons la resolució presa a la reunió de la Junta Directiva del Club Handbol Igualada, celebrada el dia 19 de març de 2018, i segons el que
preveuen els articles 9 i 10 dels Estatuts que regeixen el CH Igualada, us convoquem a l’Assemblea General Ordinària del CH Igualada que
se celebrarà el divendres 13 d’abril a les 21 hores en única convocatòria a la Sala d’Actes del Complex Esportiu Les Comes, carrer Carles Riba,
s/n d’Igualada.
L’Assemblea es desenvoluparà d’acord el següent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva del CH Igualada.
Tancament de la temporada esportiva 2016/2017.
Projecte esportiu 2017/2018.
Examen i aprovació, si s’escau, de la Liquidació de l’Exercici Econòmic 2016/2017.
Aprovació, si s’escau, de les aportacions de la temporada 2017/2018 a les activitats del Club Handbol Igualada.
Examen i aprovació, si s’escau, del Pressupost per a l’Exercici Econòmic 2017/2018.
Examen i aprovació, si s’escau, de les Propostes presentades pels Assembleistes i per la Junta Directiva del CH Igualada.
Torn obert de paraules.

Queda obert el termini de presentació de propostes fins el dia 5 d’abril de 2018, fent-se avinent que només s’admetran a debat aquelles
propostes que, dins del termini indicat, siguin presentades per escrit i que tinguin el suport del 10% del total de socis i sòcies de ple dret, o
bé siguin presentades per la Junta Directiva del CH Igualada, segons el que disposen els Estatuts del CH Igualada. Aquestes propostes
hauran d’enviar-se a l’adreça electrònica del Club: secretaria@handboligualada.com
Gabriel Grado López
Secretari

Igualada, 19 de març de 2018
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Les cròniques del cap de setmana
de l’Igualada Vòlei Club

Resultats diversos pels
equips de l’Òdena Club
Bàsquet
BÀSQUET / LA VEU

L
VÒLEI / LA VEU

E

l passat diumenge el
Jorba Solà Sènior Masculí de l’Igualada Vòlei
Club va rebre al pavelló de les
Comes a l’Escola Orlandai. El
partit va acabar amb un marcador de 2 sets a 3 (20-25/2516/20-25/25-16/8-15) favorable als visitants. En un partit
molt irregular, els igualadins
no van poder imposar el seu
joc de defensa-atac i només
en el segon i el quart set se’ls
van emportar amb claredat,
en la resta de sets, els visitants
van aprofitar els errors locals
per emportar-se la victòria.
El 15 de abril rebran a la Salle
a las 20:00 a les Comes.
Derrota del Sènior Femení a
la pista del AEE Montserrat,
per un 3-1, partit força igualat on les de l’Anoia sols van
tancar el 2n set. Els altres sets
es van competir però no van
saber tancar el final de tram
dels restants sets, retornen a
la competició el 14 a les 18:00
al Fortí.
El sènior femení B ha jugat
contra el Blanes, han perdut
per 0-3 el 1 set per poc i els
següents ja sense gaire sort
amb la defensa. El proper dia
15 es desplacen a la pista de

l’Estonac.
Pel que fa al Xp perden a la
seva visita a Berga per 3-0,
en un partit força lluitat però
sense contundència en l’atac
més errors no forçats, els de
Berga van aprofitar en una
millor defensa i construcció.
Equips base
El Juvenil Masculí perd a casa
de l’Hospitalet per un 3-0, en
un partit on els igualadins
no van saber interpretar ni
entrar-hi. Les recepcions no
van ser el seu fort, només
amb petites dosis de jugades
bones, però en conjunt sense
competir pel partit i deixant
la iniciativa a l’Hospitalet. El
proper dia 7 a les 18:00 jugaran al Fortí.
L’Infantil Femení guanya a

casa per 3-1, les igualadines
es sobreposen a la pèrdua del
1r set i donen la volta al partit, molt serioses imposant el
seu joc, davant el Vilanova.
El dia 14 es desplacen a Sant
Gervasi.
Gran partit de les Alevines
tot i perdre per 3 jocs a 1 contra d’Hortons.
Davant d’un gran rival, que
ha posat molta resistència,
l’equip igualadí ha mantingut
una bona concentració i treball que ha posat contra les
cordes a l’equip rival.
En conclusió, partit molt
emocionant i igualat davant
d’un bon rival.
Volem donar tot el suport a
que Igualada aconsegueixi ser
Ciutat de l’Esport 2019, segur
que ho aconseguirem.

Decisiva victòria del sènior femení
del CB Igualada

es cròniques dels partits d’aquest cap de setmana:

ÒCB Sènior Masculí “A” 56 57 A. E. BELLSPORT “A”
Després d’una primera part
molt igualada (17 a 18 i 26 a
25), a la represa els odenencs
van aconseguir posar-se 12
punts per davant gràcies a
un parcial de 11 a 0 (39 a 27),
però que ràpidament va rebre
resposta per part de l’equip
visitant amb un parcial de 0 a
8 (39 a 35) que deixava tot per
decidir en el darrer quart.
En aquests darrers 10 minuts
de partit és van viure diverses alternatives en el marcador amb avantatges mínims
a favor dels dos equips. En el
darrer minut del partit i amb
un avantatge de 2 punts pels
locals (56 a 54), un cop més
no és van saber gestionar les
darreres accions i és va tornar
a perdre un altre partit per la
mínima. Estany, amb dos 2
tirs lliures fallats en els darrers instants podia haver canviat la sort del partit.
Van jugar: Pons (4), Estany
(5), Máximo (8), Marimón
(6), Soriano (5), Lorente (9),
Vives (2), Vallverdú (7), Tarrida (10), Jorba i Santiago.
ÒCB Sènior Masculí “B” 41 –
65 C. B. CASTELLET
De nou, el 3r. quart va tornar
a ser fatídic per l’equip Sènior
“B”. Després d’arribar al descans només 3 punts per sota
(29 a 32), a la represa, un parcial advers de 3 a 17 va deixar

sentenciat el partit (32 a 49)
quan encara faltava per jugar
el darrer quart.
Van jugar: Miret, Piera (2),
Vidal (13), P. Martí (8), Soriano (2), Fajas (14) i Gomicia
(2)
ÒCB Sots-21 69 – 55 C. B.
SANT CLIMENT
Nova victòria dels “youngboys”, en aquesta ocasió davant d’un equip empatat a
victòries i derrotes a la classificació.
Un primer quart amb un resultat favorable de 20 a 9 feia
preveure una victòria fàcil
però en un 2n. i un 3r. quart
per oblidar va fer perillar la
victòria. Gràcies a un parcial
de 14 a 0 en el darrer quart és
va aconseguir la victòria final.
Van jugar: Jorba (33), Torrellardona (5), Calle, Vidal,
Rosich (20), Poncell (8) i
Ferrer (3).
ÒCB Sènior Femení 67 - 47
C. B. ARTÉS
Breu domini de l’equip artesenc en el 1r. quart (7 a 12)
i parcial de 13 a 0 de les odenenques per acabar el quart
amb avantatge de 8 punts (20
a 12).
En el 2n. i el 3r. quart l’avantatge va oscil·lar en els 10
punts de diferència. En el
darrer quart, les locals van
pujar la intensitat per acabar
guanyant per 20 punts de diferència.
Van jugar: Garcia, Vidal (7),
Raja (12), Farreras (13), Forn
(11), Carmona (7), Freixas
(11) i De Haro (6).

Partit de bitlles de l’equip
“A” d’Igualada

BÀSQUET / LA VEU

L

’equip es desplaçava
a terres sabadellenques per jugar el partit avançat de la jornada, on
l’equip es jugava mantenir la
tercera plaça que li certificaria la permanència directa en
la categoria.
El matx va començar igualat
on l’equip no sabia trencar la
pressió de les sabadellenques,
ja que provocaven imprecisi-

ons en les passades i pilotes
perdudes. L’equip va saber resoldre aquests hàndicaps i el
segon quart es va jugar amb
un ritme de joc elevat aconseguint un avantatge de 7 punts
al marcador (25-32).
A la represa, l’equip va sortir molt concentrat i amb un
parcial de 3-17 distanciava el
Sant Nicolau a través de bones defenses i transicions ràpides i efectives. I finalment

a l’últim quart les blaves van
saber mantenir i incrementar el marcador fins a arribar
a una diferència de 26 punts
finals (51-77).
Parcials: (13-16) (12-16) (1323) (13-22)
Anotadores: Carner (22), Aldomà (2), Soler (6), Amatllé
(-), Jané (9), Lamolla (10),
Figueras (-), Carrasco (11),
Fernández (1), Roda (-), Diaz
(7), Talasimov (9).

BITLLES CATALANES / LA VEU

E

l passat diumenge dia
18 l’equip “A” de l’Igualada es va enfrontar
contra els del Huerto guanyant un partit i perdent l’al-

tre. Els resultats van ser els
següents: primer partit victòria de l’Igualada (369-356)
i en el segon, ajustada derrota
per un sol punt, 341-340.
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L’igualadí Joan Badia Sendra ha participat a l’Absa Cape Epic de
Sudàfrica, considerada la prova mundial més gran del BTT
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’igualadí Joan Badia
Sendra ha participat a
la quinzena edició de la
Absa Cape Epic 2018 que s’ha
disputat del 18 al 25 de març
a Sud-àfrica. Formava parella
amb el veterà Nicolau Castells,
a l’equip oficial Gaes. Ambdós han assolit la 423a posició
general, la 134a de la categoria Màster, amb un temps de
43:31.04,9.
La competició de mountain
bike més dura del planeta es
corre per parelles i aquest any
tenia 658 km, amb 13.530m de
desnivell. La prova de la Absa
Cape Epic començava amb un
de pròleg de 20 km i 600 metres
de desnivell a la turística muntanya de Table Mountain de
Ciutat del Cap molt coneguda

Joan Badia, a l’esquerra. amb la seva bicicleta. A la dreta, amb Nicolau Castells, entrant a la meta.

pel seu famós telefèric. El recorregut tenia set etapes, d’entre 70 i 122 quilòmetres, i passava per Robertson, Worcester
i Wellington, i acabava a Val de
Vie Estate a Paarl-Franschhoek

Valley.
Aquest any entre les gairebé
700 parelles n’hi havia tres de
conegudes per als aficionats.
Es tracta de l’exciclista professional Purito Rodriguez que

corria amb el biker i medallista
olímpic -argent a Atenes 2004Josep Antoni Hermida amb
l’equip Team Bahrain Merida.
L’altre duo el formen l’exentrenador del FC Barcelona Luis

Enrique Martínez que participa al costat de Tomás Latorre
en l’equip Team Caffè Gruppetto. La tercera parella la formaven el exbiker de descens Tomi
Misser i l’actor Santi Millán.

Obertes les inscripcions pel 19è Raid EGAN, que fa un pas endavant
el descens d’engorjats i això ha
marcat les línies de la competició, que consta de les següents
categories:

RAID / LA VEU

L

’edició d’enguany del Raid
EGAN ha fet un pas endavant i ha passat a formar part de la Copa Catalana

de Raids d’Esports de Muntanya, on es programen alguns
dels raids més seguits de Catalunya.
L’Espeleogrup Anoia és un club
que destaca per l’espeleologia i

Iniciació:
Per la categoria més assequible, la primera part de la
competició serà un recorregut de 25 km i 450 m de desnivell positiu amb btt. Dins
d’aquest recorregut hi haurà
diferents proves i dues d’elles
transcorreran per dins de coves. La segona part serà un
trekking de 8 km i passarà
per indrets d’un gran interès
cultural i paisatgístic. Finalment hi haurà una prova d’escalada amb diferents vies perquè els raiders puguin escalar
des d’una via molt fàcil fins a
alguna realment complicada.

Aventura:
Per a aquesta categoria, el
recorregut de btt serà d’uns
36 km i passarà per llocs emblemàtics com avencs, algun
cim del 100 cims de la FEEC,
coves, monuments, ruïnes de
gran interès, etc.
La part del trekking, de 12
km de recorregut, serà el
plat fort d’aquesta categoria,
ja que inclourà una prova
d’espeleologia que serà gairebé una novetat en qualsevol
Raid d’Aventura. Es tracta
d’una travessa integral, és a
dir, s’entrarà per una boca
de la cavitat i se’n sortirà per
una altre. 100% espeleologia,
una experiència fascinant.
També hi haurà una prova
d’escalada i, a més, un ràpel
impressionant.

Elit:
Aquesta és la categoria més exigent de la competició, enfocada
a raiders ben entrenats. La part
de btt serà molt similar a la categoria Aventura però s’hi afegirà
un cim extra, això sí, amb unes
vistes que valdràn l’esforç. En
total 50 km de recorregut amb
1.250 m de desnivell positiu.
El trekking serà de 15 km, una
mica més dur que el de la categoria Aventura i, és clar, també
s’inclouràn les proves d’escalada,
espeleologia i ràpel.
El Raid es desenvoluparà a La
Llacuna i rodalies, i tant les sortides i arribades com l’entrega de
premis i àpat de cloenda es duràn a terme a les instal·lacions de
la piscina d’aquest municipi.
Inscripcions obertes fins el 7 de
maig a la web del 19è Raid Egan

AQUESTA PRIMAVERA THULE
ET REGALA SEGURETAT
Emporta’ t de regal la placa v20 (homologada
per la DGT) i 4 pops per a col·locar-la, per la
compra d’un portabicicletes de bola*

*Promoció vàlida per als models VeloSpace XT (novetat 2018),
VeloComp, EuroClassic G6, EasyFold XT, Euroride, Easy 949, ride One 9503

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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L’Igualada Femení HC accedeix a la
fase d’ascens a l’OK Lliga

El veterà Lluís Marimon
(CAI), campió d’Europa
en Llargada

HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Femení supera l’eliminatòria d’accés
a la fase d’ascens a l’OKlliga femenina, en superar al
CHP Bigues i Riells en els dos
partits d’aquesta prèvia.
El dissabte, les igualadines
superaven en el partit d’anada
a les vallenques, a casa seva,
per un contundent 3 – 9,
gràcies a l’efectivitat que les
anoienques van assolir en els
primers vint minuts del partit
anant al descans amb un inapel·lable 0 – 5.
Les locals van reaccionar a la
segona part, però l’equip de
la “Pulgui” va saber mantenir
les diferències en el marcador que acabaria clarament
favorable a les igualadines, a
l’espera del partit de tornada
a l’endemà a Les Comes. Les
igualadines s’acabarien imposant per 4 – 2 a les biguetanes

i accedien a la fase d’ascens a
l’OKlliga femenina.
Definit ja el quadrant fins a
la gran final, la propera eliminatòria, al millor de tres
partits, serà contra el Cerdanyola CH amb el factor pista
favorable a les vallenques.
Aquesta eliminatòria començarà el cap de setmana
del 7 d’abril a la pista del
club degà, el cap de setma-

na del 14 d’abril a Les Comes i en cas de tercer partit,
aquest es disputaria a Cerdanyola el cap de setmana
del 21 d’abril.
Les igualadines intentaran
competir contra un equip que
té equip a l’OKlliga i que podria fer baixar vàries jugadores per superar l’eliminatòria.
La il·lusió per retornar a l’OKlliga femenina és màxima.

Enguany es compleixen 50 anys del
primer Ral.li Ciutat d’Igualada
Pel que fa a l’horari del ral.li,
començarà a les vuit del matí
per acabar a partir de tres
quarts de set de la tarda. Tal
com és reglamentari, la publicació de la situació dels trams
cronometrats es farà a les deu
matí del dissabte dia 7 d’abril.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

V

a ser el 22 de setembre de 1968 quan amb
organització de Moto
Club Igualada es va disputar la
primera edició del Ral.li Ciutat d’Igualada, o sigui que enguany es compleixen 50 anys.
Ral.i que ara es troba en la seva
tercera etapa, la primera que
va constar d’una única edició,
la segona en la que durant varis anys va portar a terme Auto
Sport Igualada i la tercera que

des de fa ja uns anys el torna a
organitzar Moto Club Igualada.
Com ja va publicar La Veu a
l’anterior edició, la d’enguany
que serà la vintena edició es
disputarà el dissabte dia 21
d’abril. A partir de les vuit del
matí hi hauran les verificacions
administratives i a partir d’un
quart de nou les verificacions
tècniques tot això a les instal.
lacions de Toyota Igualada que
a la vegada és el principal patrocinador del ral.li.

Trams cronometrats primer
Ral.li Ciutat d’Igualada any
1968
La Llacuna-Vilafranca
Capellades
Les Maioles
Montserrat
Hostal del Vent
Vilafranca-La Llacuna

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta Veterà del C.A.
Igualada Petromiralles
Lluís Marimon, es va
proclamar Campió d’Europa
Màster a Madrid, en el decurs dels 12ens. Campionats
d’Europa per atletes Veterans
de les diferents categories que
s’han dut a terme al Pavelló de
Gallur, dels dies 19 al 24 de
Març, amb la multitudinària
participació d’uns 4.000 atletes europeus.
Hi participaren un total de 3
atletes del C.A. Igualada Petromiralles, amb una brillant
actuació global, assolint un
total de 3 medalles, 1 d’Or, i 2
d’Argent, a més de 2 llocs de
finalista i destacades actuacions i registres en les proves
corresponents.
El vilanoví Lluís Marimon, es
proclamava Campió d’Europa
en categ. M-90 en el Salt de
Llargada, amb un millor intent de 1,69 m., assolint a més
el sots Campionat d’Europa
en categ. M-90 en les proves
dels 60 m.llisos, amb 14”69, i

Josep Martí i Lluís Marimon.

en el llançament del Pes, amb
un millor intent de 5,23 m.
El marxador Josep Martí, era
6è en categ. M-45, en la prova
dels 3.000 m. marxa indoor,
amb un registre de 15’03”93,
assolint plaça de finalista.
Paquita Pérez era 8ª en categ.
W-50 en la prova dels 800
m. llisos, amb un registre de
2’42”87, assolint també plaça
de finalista en aquesta competició d’alt nivell internacional.

MÙSIQUES DE BUTXACA
CARLA “Night Thoughts’”
Divendres
6 d’ABRIL
a les 23h
Al Teatre Municipal l’Ateneu

Vendo finca de 21.500 m2
Con pozo de agua potable, mitad cultivo de olivos y mitad almendros,
zona de caza y setas, en plena naturaleza. Refugio de pastor. Se incluye
casa de pueblo con 7 habitaciones, habitable con muebles, para vivir
todo el año. Bodega de vino, patio para animales y jardín. Ideal para
senderismo, bosques de pinos. Precio total 75.000€
Para más información y visitas:
696084129 Señor José.

Lluís Marimon, a l’esquerra, durant els 60
m. llisos.

El guanyador del sorteig
d’aquest mes ha estat en
Miquel Andrevi
www.musiquesdebutxaca.cat
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Empat amarg del CF Igualada davant el Sants (2-2)
caire i al minut 78, els visitants
van tenir un penal a favor, que
no van desaprofitar per a tornar a igualar el marcador. El
matx estava molt obert, qualsevol dels dos equips es podia
emportar els tres punts. Els últims minuts van ser locals, que
van tancar al Sants a la seva
àrea, però no van poder trencar l’empat. S’arribava al final
del partit amb l’empat a 2.
Amb aquest resultat, els blaus
se’n van a l’aturada de Setmana
Santa amb 40 punts.
CFI: Dani; Bernat, David, Baraldés, Aleix; Joel, Güell, Èric;
Fran, Martí i Doblas. També van
jugar: Omar, Abde i Domènech.

PERE SANTANO / LA VEU

E

nfrontament molt igualat el que es preveia
veure a Les Comes, entre dos equips de la zona alta
de la classificació. Els barcelonins estan sent un equip molt
irregular a la lliga, però en els
partits previs estaven traient
molt bons resultats. En canvi,
els blaus, tot i les bones sensacions, no acabaven de treure
bons marcadors.
No obstant, els jugadors de
Mestre sortien al camp amb
moltes ganes de revertir la situació i demostrar que l’equip vol
demostrar el seu millor nivell
fins el final de la temporada.
El partit va començar amb poc
ritme, els dos equips volien
dominar al rival, però cap ho
aconseguia i es generaven més
ocasions per errors propis de
cada equip que per jugades
pròpies. Al minut 10, ambdós
equips havien disposat d’una
ocasió, una aturada de Dani i
un pal de Martí. Es preveia un
matx igualat i intens.
Tot i això, el primer gol va arribar ben aviat. Al minut 14,
després d’una gran passada en
profunditat d’Èric, la va aprofitar Fran, per plantar-se davant
del porter visitant i definir a la
perfecció. Els blaus posaven l’1
a 0. El gol va fer augmentar el

nivell de pressió per part dels
dos equips, el partit es va convertir en un joc de molt contacte, però en el que la qualitat
de qualsevol jugador, podria
fer marcar les diferències.
Fins poc abans del descans, els
espectadors no van presenciar
ocasions clares, ambdues defenses es mostraven sòlides davant els intents per a moure el
resultat. Però en l’última jugada de la primera meitat Martí
va fer una magnífica cavalcada des del mig del camp i sent

agafat per un defensa visitant,
no va poder finalitzar l’acció.
Es marxava al descans amb l’1
a 0.
A la represa, l’enfrontament
s’ha endurit, moltes disputes al
mig del camp, que dificultaven
el joc trenat dels anoiencs. Les
jugades d’estratègia eren molt
importants per generar ocasions, tal i com es va demostrar
al minut 59, quan els blaus van
enviar una pilot a la fusta, després d’una gran connexió entre
Èric i Bernat.

Minuts esbojarrats
El matx continuava igual, i en
una falta directa a favor dels
visitants, al minut 70, aconseguien empatar amb un llançament magistral de falta que va
entrar per l’escaire. Els igualadins no es van donar per vençuts i en una gran recuperació
d’Omar, que feia poc que estava al terreny de joc, assistia
a Martí, que defenia a la perfecció per tornar a avançar a
l’Igualada, al minut 73.
L’enfrontament agafa un altre

futbol 1A CATALANA G2

futbol 3A CATALANA G7

futbol 3A CATALANA G8

futbol 3A CATALANA G12 futbol 4A CATALANA G7

Jornada 26
Sant Ildefons
1 · 2 Vista Alegre
CF Igualada
2 · 2 UE Sants
AC Alpicat
0 · 2 CF Balaguer
Vilaseca CF
1 · 0 UDU Bellvitge
UE Rapitenca 3 · 2 Viladecans
UD Lleida B
0 · 2 FC Martinenc
CD Tortosa
1 · 4 San Cristóbal
Valls UE
1 · 1 B Blanques
FC Andorra-Efac Almacelles (suspès)

Jornada 26
CE Manresa B 3 · 0 CF Santpedor
FC Fruitosenc - Ignasi Puig (suspès)
Can Parellada - UD Calaf (suspès)
Viladecavalls
1 · 0 CF Cardona
CE Suria
0 · 4 Juan XXIII
Sant Pere Nord 2 · 1 CE Marganell
CCF Puigcerdá 1 · 3 CE Moiá
UE Aviá B
0 · 0 CE Puigreig
CE Navás
0 · 2 FC Pirinaica

Jornada 26
Levante Planas 4 · 1 Castelldefels B
CF Olesa
2 · 3 Sant Esteve
CD Cervelló - SV Horts (suspès)
UE Torrelles
5 · 3 Can Roca 74
UD Málaga
2 · 0 CF Corbera
Viladecans B
0 · 4 Martorell CF
San Mauro B 0 · 3 PR Sant Feliu
CF Pallejá
4 · 0 Vallirana CF
AE Abrera
5 · 0 Sant Andreu B

Jornada 26
AE Munia
1 · 1 Montserrat
UE Martinenca 2 · 4 UD San Mauro
AE Piera
3 · 1 CF Mediona
Riudebitlles
1 · 1 Sant Pere
CE Ódena
1 · 6 CE Anoia
UE Sitges - CD Ribes (suspès)
CF Cubelles
3 · 0 CE Olivella
FC Hortonenc 1 · 2 AE Moja
J Ribetana
8 · 2 CF La Pobla

Jornada 24
CF Montbui
4 · 0 CE Carme
FC Fátima - CF Capellades (suspès)
CF La Llacuna - FC Masquefa (suspès)
Vilanova Camí 1 · 0 Cabrera CE
CF Vallbona - UD Rebrot (suspès)
Ateneu
3 · 1 UD La Torre
Masquefa CE 0 · 8 Host Pierola
CF La Paz
1 · 3 UE Tous

			
Pt. J G E P Gf Gc
1 San Cristóbal 53 26 16 5 5 54 25 29
2 FC Martinenc 50 26 15 5 6 50 22 28
3 Viladecans UD 48 26 14 6 6 40 22 18
4 CE Efac
48 25 15 3 7 44 28 16
5 UE Sants
44 26 12 8 6 28 25 3
6 FC Andorra
40 25 11 7 7 30 23 7
7 CF Igualada
40 26 11 7 8 35 31 4
8 Lleida ECF B
40 26 11 7 8 36 36 0
9 B Blanques
38 26 11 5 10 36 41 -5
10 UE Rapitenca 36 26 11 3 12 31 38 -7
11 Sant Ildefons
35 26 10 5 11 36 28 8
12 CF Balaguer
35 26 9 8 9 39 37 2
13 Vista Alegre
31 26 8 7 11 37 36 1
14 AC Alpicat
24 26 5 9 12 20 38-18
15 Vilaseca CF
24 26 6 6 14 23 44-21
16 Valls UE
20 26 5 5 16 27 44-17
17 U. Bellvitge
20 26 4 8 14 26 45-19
18 CD Tortosa
17 26 3 8 15 26 55-29
Jornada 27
Vista Alegre - Valls
UE Viladecans UD - Sant Ildefons
CE Efac - CF Igualada
CF Balaguer - FC Andorra
FC Martinenc - AC Alpicat
San Cristóbal - Lleida B
B Blanques - Vilaseca CF
UE Sants - UE Rapitenca
U. Bellvitge - CD Tortosa

			
Pt. J G E
1 Viladecavalls 59 26 18 5
2 Juan XXIII
56 26 17 5
3 FC Pirinaica
55 26 17 4
4 Can Parellada 54 25 16 6
5 CF Cardona
48 26 14 6
6 Sant Pere Nord 40 26 11 7
7 CE Suria
39 26 10 9
8 UD Calaf
39 24 10 9
9 CE Manresa B 37 26 10 7
10 CE Puigreig
35 26 9 8
11 CE Navás
27 25 8 3
12 Ignasi Puig
25 25 4 13
13 CE Marganell 25 26 7 4
14 FC Fruitosenc 24 25 7 3
15 UE Aviá B
19 25 5 4
16 CE Moiá
17 26 4 5
17 CCF Puigcerdá 17 22 5 2
18 CF Santpedor 15 25 3 6
Jornada 27
Calaf - FC Fruitosenc
CE Marganell - CE Suria
Ignasi Puig - CE Manresa B
CF Cardona - Can Parellada
Juan XXIII - Viladecavalls
CE Moiá - Sant Pere Nord
FC Pirinaica - CCF Puigcerdá
CE Puigreig - CE Navás
CF Santpedor - UE Aviá B

			
Pt. J G E P
1 Martorell CF 62 26 19 5 2
2 CF Pallejá
60 26 20 0 6
3 UD Málaga
53 26 16 5 5
4 SV Horts
44 25 13 5 7
5 CF Corbera
41 26 12 5 9
6 Levante Planas 40 26 11 7 8
7 Vallirana CF
39 26 10 9 7
8 PR Sant Feliu
37 26 10 7 9
9 Viladecans UD B 36 26 10 6 10
10 Sant Andreu B 36 26 11 3 12
11 CF Olesa
31 26 9 4 13
12 AE Abrera
31 26 9 4 13
13 Castelldefels B 30 26 7 9 10
14 UE Torrelles
29 26 7 8 11
15 Sant Esteve
28 26 8 4 14
16 Can Roca 74
21 26 4 9 13
17 CD Cervelló
17 25 4 5 16
18 UD San Mauro B15 26 4 3 19
Jornada 27
Can Roca 74 - AE Abrera
PR Sant Feliu - Viladecans UD B
CF Corbera - UE Torrelles
Vallirana CF - UD San Mauro B
Martorell CF - UD Málaga
Sant Esteve - CF Pallejá
Castelldefels B - CF Olesa
SV Horts - Levante Planas
Sant Andreu B - CD Cervelló

			
Pt. J G E
1 UD San Mauro 69 26 22 3
2 CF Cubelles
64 26 21 1
3 J Ribetana
60 26 19 3
4 UE Sitges
58 25 18 4
5 AE Moja
54 26 16 6
6 CE Anoia
52 26 17 1
7 CE Ódena
40 26 12 4
8 CF Mediona
31 26 10 1
9 AE Piera
29 26 9 2
10 CE Olivella
29 25 8 5
11 Riudebitlles
29 26 9 2
12 CD Ribes
28 25 8 4
13 Montserrat
27 26 7 6
14 AE Munia
25 26 7 4
15 FC Hortonenc 24 26 7 3
16 CF La Pobla
18 26 5 3
17 Sant Pere
15 25 3 6
18 UE Martinenca 13 26 3 4
Jornada 27
Sant Pere - AE Piera
AE Moja - CF Cubelles
CF La Pobla - FC Hortonenc
Montserrat - J Ribetana
CD Ribes - Riudebitlles
CF Mediona - CE Ódena
CE Olivella - UE Sitges
UD San Mauro - AE Munia
CE Anoia - UE Martinenca

			
1 CF Capellades
2 FC Masquefa
3 CE Carme
4 Host Pierola
5 Vilanova Camí
6 UD Rebrot
7 UE Tous
8 Ateneu
9 FC Fátima
10 UD La Torre
11 CF Montbui
12 CF La Paz
13 Masquefa CE
14 Cabrera CE
15 CF La Llacuna
16 CF Vallbona

futbol 2A NACIONAL F.
El CF Igualada va empatar amb el Sants i és ja a deu punts de la zona de promoció. Foto: Joan Guasch.

P
3
4
5
3
6
8
7
5
9
9
14
8
15
15
16
17
15
16

Gf Gc
65 33 32
59 25 34
55 31 24
65 34 31
51 33 18
56 51 5
47 44 3
56 41 15
51 47 4
41 39 2
25 49-24
46 55 -9
30 49-19
39 50-11
37 56-19
32 51-19
21 47-26
31 72-41

Impuls

neuropsicopedagogia

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

- 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

Gf Gc
78 18 60
59 28 31
73 36 37
55 38 17
60 48 12
44 36 8
44 41 3
50 40 10
48 52 -4
54 64-10
48 71-23
46 51 -5
37 51-14
37 50-13
66 74 -8
34 60-26
30 74-44
38 69-31

L

P Gf Gc
1 101 30 71
4 78 22 56
4 80 32 48
3 64 22 42
4 80 36 44
8 66 50 16
10 73 53 20
15 50 77-27
15 56 69-13
12 44 60-16
15 41 64-23
13 33 49-16
13 50 55 -5
15 47 91-44
16 48 72-24
18 42 81-39
16 34 72-38
19 31 83-52

Jornada 23
RCD Espanyol B 		0 · 5 FC Barcelona B
Sant Gabriel 		4 · 1 P Ferranca
Sp Mahón 		1 · 4 AEM Lleida
Seagull 		3 · 0 UD Collerense
Son Sardina 		5 · 3 CF Pallejá
Igualada 		4 · 1 Pardinyes
Levante Planas 		1 · 2 CE Europa
			
PT.
1 FC Barcelona B 54
2 CE Seagull
52
3 UD Collerense 50
4 RCD Espanyol B 48
5 SE AEM
46
6 CE Europa
40
7 Son Sardina
35
8 CF Igualada
33
9 Sant Gabriel
22
10 CF Pallejá
22
11 Pardinyes CF
20
12 Levante Planas 16
13 Sp Mahón
11
14 P Ferranca
7

j
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

g
17
16
16
14
14
12
10
10
6
7
5
3
2
2

e
3
4
2
6
4
4
5
3
4
1
5
7
5
1

p
3
3
5
3
5
7
8
10
13
15
13
13
16
20

gf
66
60
59
44
54
48
39
34
36
44
25
23
16
23

gc df
17 49
14 46
27 32
21 23
25 29
39 9
42 -3
46-12
40 -4
62-18
47-22
58-35
60-44
73-50

Jornada 24
AEM Lleida - Pardinyes CF
UD Collerense - Sp Mahón
P Ferranca - CE Seagull
CE Europa - Sant Gabriel
CF Pallejá - Levante Planas
FC Barcelona B - Son Sardina
RCD Espanyol B - CF Igualada

Pt.
61
60
54
53
41
38
37
37
36
30
29
17
15
15
11
7

J G
23 20
23 19
24 17
24 17
24 13
23 11
24 11
24 12
23 11
24 9
24 8
24 5
24 4
24 3
23 2
23 1

E
1
3
3
2
2
5
4
1
3
3
5
2
3
6
5
4

P
2
1
4
5
9
7
9
11
9
12
11
17
17
15
16
18

Gf Gc
93 25 68
83 19 64
62 27 35
98 31 67
54 41 13
63 52 11
48 49 -1
58 61 -3
60 45 15
44 63-19
38 55-17
42 86-44
20 78-58
49 79-30
25 71-46
28 83-55

Jornada 25
CF Capellades - CF Montbui
FC Masquefa - FC Fátima
Cabrera CE - CF La Llacuna
UD Rebrot - Vilanova Camí
UD La Torre - CF Vallbona
Host Pierola - Ateneu UE
Tous - Masquefa CE CE
Carme - CF La Paz

Disseny de Producte

p

www.loop-disseny.com

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
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Cap de setmana intens i ple de
medalles per l’Igualada CG Aula

El CE Montbui segueix
sumant medalles i èxits

GIMNÀSTICA / LA VEU

GIMNÀSTICA / LA VEU

A

quest cap de setmana
ha estat del més intens
pel club igualadí, que
ha participat en tres competicions diferents i àrees geogràfiques.
Dissabte es va celebrar a Igualada la segona fase dels JEEC
on hi varen participar quasi totes les gimnastes de nivell A i B
del club a més de les de Copa
Catalana en modalitat Open.
En modalitat B, a la categoria
prebenjamí, Elsa Ruiz va ser
tercera, mentre que en modalitat conjunts les Didam van ser
sot-campiones i les Pipis terceres.
En la categoria benjamí, Anna
Casado es proclamà campiona
i Carla Hueva sot campiona,
mentre que en modalitat conjunts, els Ocells foren primers i
les Rococó segones.
En categoria Aleví conjunts,
Les Lladres van ser primeres i
les Escoceses terceres.
En categoria Infantil, les Batman van proclamar-se campiones.
En modalitat A, categoria Benjamí Paula Sallent es proclamà
campiona, mentre que en categoria infantil Laia Casado fou
tercera. En modalitat conjunt
les Black Mirror es proclamaren campiones.
En modalitat Open, en categoria aleví triplet igualadí sent
Ariadna Lladó 1ª, Alba Monell
2ª i Berta Piqué 3a.
En categoria infantil nou triplet, sent Sheila García, Mariel·
la Espinalt i Carla Cervera les

tres integrants del podi.
En categoria Cadet la campiona fou Lia Vidal i Juvenil Ruth
Reymundi primera també.
A la localitat de Gurb es va celebrar la primera fase CCEE,
on Anna Casado va ser tercera en categoria benjamí mans
lliures iniciació, i Paula Sallent
primera benjamí cèrcol en modalitat obert.
En categoria aleví Alba Monell
va ser tercera amb pilota, mentre que en categoria infantil
maces, Alina Gili va ser tercera
i Marta Elías es penjava la medalla d’or. En categoria Cadet
Marta Alonso va ser campiona.
Modalitat conjunts, els Ocells
es proclamaven sot campiones
en la categoria benjamí i les
Lladres també pujaven a podi
en segona posició en categoria
aleví.
Modalitat conjunts, els Ocells
es proclamaven sot campiones

en la categoria benjamí i les
Lladres també pujaven a podi
en segona posició en categoria
aleví.
A Santa Coloma de Farners es
va celebrar la segona fase de
Copa IV i V.
Sheila García i Lia Vidal pujaven en tercer lloc al podi de
les seves respectives categories
i nivell.
Mentre que a manca de resultats, Mariel·la Espinalt que va
ser tercera a la primera fase
lluita per una plaça a la final,
igual que en Marc Salvador i
Ruth Reymundi.
Carla Cervera i Mila Pijoan
esperen resultats per part de
la Federació.
Sens dubte gran tasca dels
gimnastes de l’Igualada Club
Gimnàstic Aula, que està
deixant al nivell més alt la
gimnàstica anoienca arreu
de Catalunya.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

T. 93 803 66 14
Repartiment de correspondència. Recollida diària.
discompublicitat@gmail.com
AVGDA. DTOR. PASTEUR, 21 BAIXOS
08700 - IGUALADA

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

D

issabte 24 hi va haver
doble competició, les
nostres
gimnastes:
Eira Caballé 3a posició (cèrcol), Marina Reche 2a posició
(cèrcol), Natalia Poch (cèrcol),
Irene Elvira (cèrcol), Ayla Jaén
4a posició (cèrcol), Zaira Martinez 1a posició (cèrcol), Ainoa Payàn 2a posició (cèrcol),
Laia Vives 4a posició (Maces),
Judit Castaño 2a posició (Maces), Natalia Reche 1a posició
(Maces), Gisela Fontalba 1a
posició (cèrcol), Aina Pacheco 2a posició (cèrcol), Queralt
Mateo (Maces), Júlia Enrich
4a posició (Maces), Maria
Cerdà, Mònica Alissa, Irune
López, Hanna Payàn, Xènia

Jonquera i Martina Gabaldà
4a posició van participar en
la 2a fase dels Jocs Escolars.
Totes elles fent un gran treball, que més tard la majoria d’elles es van desplaçar a
Gurb per competir la 1a fase
dels CCEE on Gisela va pujar
per la medalla d’or, Aina per
la medalla de plata i Queralt
també va pujar per la medalla
de plata. Les mitjanes també
va tenir les seves recompenses: Eira 2a posició i Natalia
3a posició i la més petita va
quedar 2a posició, tancant
dissabte amb una gran satisfacció. Gran èxit del C.E.
Montbui on les gimnastes
lluitent en cada competició.

El CN Igualada celebra
la Diada del Waterpolo
WATERPOLO/ LA VEU

D

issabte 24 de març,
com ja és costum, a
la tarda es van celebrar dos partits amistosos entre els waterpolistes més joves
del Club Natació Igualada a la
piscina de Les Comes on els
esportistes van demostrar posant en pràctica tot el que han
anat aprenent.
El primer partit es va disputar
entre els jugadors de l’escola
de waterpolo amb un resultat
final de 12-5 i el segon es va
disputar entre els jugadors de
les categories infantil i juvenil
amb un resultat de 1-7. L’Eloi
Noguera i en Marc Tolosa van

ser els entrenadors que van
ajudar als esportistes a fer-ho
el millor possible. Els partits
van ser pitats per un arbitratge
i una taula formats per waterpolistes juvenils i absoluts.
Els dos partits van transcórrer sense incidències i amb un
gran suport d’una animació
formada per amics i familiars
que animaven a tots els esportistes.
La jornada va finalitzar amb
un berenar d’equip i acompanyat per unes paraules del
president del CNI D.Ramis i
d’en R.Calaf president de la
secció de waterpolo.

Se vende finca de 17.500 m2
Plantada con olivos arbequinos, regadío automatico con depósito exterior y pozo
de agua potable, con casa habitable, planta baja para vivir todo el año, placa
solar, gran porche exterior y garaje para coche . Total 120 m2, con muebles.
Sistema de agua potable, se incluye gran tractor y aperos para la finca en buen
estado. Precio total 60.000€ (Aceite de una décima de acidez)

Para más información y visitas:
696084129 Señor José.
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Retransmissió en directe de l’òpera ‘Macbeth’ des del
Royal Opera House de Londres a l’Ateneu Cinema
ÒPERA / LA VEU

L

’òpera de Verdi sobre
la tragèdia de Shakespeare està dirigida per
Antonio Pappano amb un
extraordinari repartiment
del que formen part, Anna
Netrebko, Zeljko Lucic i Ildebrando D’Arcangelo.
La relació d’amor de Verdi
amb les obres de Shakespeare va durar tota la seva vida
i va començar amb Macbeth,
una obra que considerava
«una de les més grans creacions de l’home».
Amb el seu llibretista, Francesco Maria Piave, Verdi
es va proposar crear «alguna cosa fora del comú». El
seu èxit queda plasmat en
cadascun dels compassos
d’una partitura en què Verdi mostra la seva faceta més
teatral, un model constant
d’energia demoníaca.
La producció de Phyllida

Lloyd per a The Royal Opera (2002), és rica en matisos

i està tenyida dels colors
negre, vermell i daurat. Les

bruixes –imaginades pel
dissenyador Anthony Ward

com estranyes criatures abillades amb turbants de color
escarlata– són omnipresents
agents de la destinació.
Lloyd retrata l’absència de
fills dels Macbeth com l’ombrívola tristesa que aguaita
darrere dels seus terribles
actes. La producció de The
Royal Opera utilitza la revisió de l’òpera que va preparar Verdi per a París en 1865
i que inclou la fascinant ària
de Lady Macbeth «La luce
langue».
La retransmissió serà el dimecres 4 d’abril, a les 20.15
h a l’Ateneu Cinema.
El preu de l’entrada és de 18
€ i 15 € pels socis de l’Ateneu.
Si l’entrada es compra anticipada, el preu és de 15 € i
13 € pels socis de l’entitat.
Les entrades ja es poden
comprar a la taquilla de
l’Ateneu cinema i online a
www.ateneucinema.cat

MACBETH
Giuseppe Verdi

Més informació al web: ateneucinema.cat

Dimecres, 7 d’abril
a les 20:15h en directe des del ROH
MACBETH

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat
Preus:
Anticipada: 15€ i 13€ els socis de l’Ateneu
Dia de l’estrena: 18€ i 15€ els socis de l’Ateneu
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Ballada de sardanes per
la Diada del Sant Crist

El 16è Concurs de fotografia de DAE sobre
“el desig” premia 3 autores anoienques
FOTOGRAFIA / LA VEU

D

ones amb Empenta
(DAE) va entregar
dissabte passat els
premis de la 16a edició del
Concurs fotogràfic Com ens
veiem les dones?, que enguany ha comptat amb la participació 25 autores i més de
50 obres concursants sobre el
tema de “El desig”. Les fotografies es troben publicades
a les xarxes socials de Facebook i Instagram de l’entitat,
i en exposició, al vestíbul del
Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui.
El primer premi d’enguany
ha estat per Mónica Jiménez
Jerónimo, de Vilanova del
Camí, per la fotografia “Re-

creo setmanal”; el segon per
Alba Terraza Arjona, de Jorba,
per l’obra “Estima. Estima’t”; i
el tercer i últim, premi del públic per la fotografia més votada, per a M. Mercè Mititieri
Garcia, d’Igualada, per “No
sóc sola en la lluita”.
L’acte d’entrega es va celebrar al vestíbul del Centre
Mont-Àgora, on resta oberta
l’exposició de totes les fotografies concursants fins al dia 10
d’abril. L’entitat organitzadora
celebra l’àmplia participació
d’enguany i agraeix a totes les
concursants l’esforç, la creativitat i la implicació pel tema
proposat.
DAE també agraeix el suport
de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per una

nova edició, i la col·laboració
del jurat, que enguany ha estat
format per Marina Muñoz, del
col·lectiu 8M, Èlia Palomas, de
la Plataforma Feminista Anoia i Alicia Vilavecchia, artista
multidisciplinar.
Durant l’acte, la regidora de
Serveis Socials i Igualtat de
Montbui, Aurora Fernández,
va destacar la llarga trajectòria
de l’activitat, que compleix 16
anys. DAE organitza aquest
concurs en commemoració
del 8 M amb l’objectiu d’animar la participació de dones,
sense distinció d’edat ni de
procedència, en una activitat
ludicocultural que permeti expressar-se sobre el tema proposat a través d’un llenguatge
artístic i a l’hora accessible.

Visita guiada i gratuïta al Museu
MUSEUS / LA VEU

C

om cada primer diumenge de mes, el proper 1 d’abril, a partir
de les 11:30h, el Museu de la
Pell d’Igualada convida a participar en una visita guiada i
gratuïta per les seves exposicions permanents, que permetran conèixer el món de la
pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica

cotonera del segle XIX i seu
central del Museu, el visitant
hi podrà distingir tres àmbits:
L’home i l’aigua, Univers de
pell i L’ofici d’adober. L’home
i l’aigua presenta una visió
general de les qualitats i l’ús
de l’aigua. Univers de pell és
una de les sales centrades en
la pell i es dedica a explicar
el seu ús per la humanitat al
llarg del temps a través d’una
selecció acurada d’objectes

confeccionats total o parcialment amb pell, que exemplifiquen les múltiples aplicacions
i utilitats del cuir.
L’altre edifici del Museu és
Cal Granotes, antiga adoberia
del Pla del Cornet, que data
del segle XVIII. En aquest espai hi ha la posada en escena
de l’ofici artesanal de l’adob
de la pell grossa o bovina,
que transporta al visitant a la
Igualada preindustrial.

SARDANES / LA VEU

U

n any més arriben les
festes de Pasqua i amb
elles la festa més fervorosa per els igualadins, la
festa del Sant Crist; i com no,
no hi podrien faltar les sardanes al final de la processó com
fem cada any, doncs bé, tots
els sardanistes, i també públic en general esteu invitats
a la ballada que tindrà lloc a
la Pl. de l’Ajuntament un pic,
com deia, acabada la processó,
aproximadament a les 19:30 h.
amenitzada per la Cobla Lluïsos de Taradell; us hi esperem.
Crida a tot el sardanisme
davant la persecució contra
Catalunya i els seus representants
La Confederació Sardanista
de Catalunya, davant la persecució que està patint el poble de Cata-lunya i els seus
representants, expressa el seu
rebuig més enèrgic a aquesta
situació i:
• EXIGEIG l’alliberament de
tots els presos polítics, en els
quals tenim d’afegir, desgraciadament, al president electe
Sr. Carles Puigdemont, detingut per les autoritats alemanyes, conjuntament clar,
amb les espanyoles, aquest
diumenge passat, com dèiem,
triats lliurament pel poble de
Catalunya a les eleccions, o

pels socis de les entitats corresponents a les assemblees
generals corresponents.
• DONA SUPORT una vegada més a tots els representants
polítics exiliats, als quals, lamenta-blement, també hem
d’afegir-hi el nom de Marta
Rovira.
• DEMANA l’anul·lació de
qualsevol auto jurídic que,
sense fonaments de dret com
han remarcat diversos juristes i entitats internacionals,
en aquests moments estigui
en vigència o que s’esti-gui
preparant contra qualsevol
representant del poble català, inclosos alcaldes, regidors
i d’al-tres autoritats, així com
aquells funcionaris i treballadors públics, que defensen el
dret a pensar diferent, la llibertat d’expressió i la voluntat
d’esdevenir un estat independent en forma de re-pública.
• SE SOLIDARITZA amb tots
els familiars de tots els empresonats o exiliats.
• RECLAMA la suspensió
de l’article 155, que tenalla la
capacitat d’acció del govern
legítim de Catalunya i les seves polítiques a favor dels seus
ciutadans.
• ENCORATJA a tothom a
mantenir-se ferm i permanentment mobilitzat de forma
pacífica, civilit-zada i racional
a favor de la pau, la llibertat i
la democràcia.
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L’Ajuntament obre una nova convocatòria
dels Premis Ciutat d’Igualada
El departament de Promoció Cultural convoca també una nova edició de l’ajut Igual’ART, el concurs de projectes inèdits d’arts visuals
CULTURA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Iguala·
da ha presentat aquest
dimecres, 21 de març,
les bases la nova convocatò·
ria dels Premis Ciutat d’Igua·
lada, que enguany arriben a
la seva 23a edició i que seran
novament un element de pro·
moció i incentiu a la creació i
la recerca en diferents àmbits;
tant l’artístic, com el cultural i
el social. Les diferents catego·
ries volen servir d’homenatge
i memòria de diferents iguala·
dins significats: el Premi d’Art
Digital Jaume Graells; el de
Composició Musical Paquita
Madriguera; el de Compromís
Social i Cívic Mossèn Josep
Còdol; el de Disseny Gaspar
Camps; el de Fotografia Pro·
copi Llucià; el d’Investigació
Jaume Caresmar; el de Poesia
Joan Llacuna i el de Recerca
Dr. Joan Mercader.
El regidor de Promoció Cultu·
ral, Pere Camps, n’ha avançat
avui les novetats. En aquesta
edició, a més de la consoli·
dació dels homenatges a títol
pòstum, l’acte de lliurament
dels premis vol consolidar
també el Premi d’Honor Ciu·
tat d’Igualada, amb la seva
obertura a les entitats cultu·
rals de la ciutat, per tal que
puguin proposar candidatures
de reconeixement a la trajec·
tòria cultural, educativa, intel·
lectual o social de la capital de
l’Anoia.
El canvi més rellevant, però,
es trobarà al Premi de Com·
posició Musical Paquita Ma·
driguera, que modifica la
composició per a conjunt
instrumental, per centrar-se
en els àmbits que la pianista,
compositora i intèrpret Pa·
quita Madriguera va conrear
al llarg de la seva carrera mu·
sical. Podran optar al premi
obres composades per a les
formacions següents: piano
o guitarra solistes, veu amb
piano o guitarra, trio de veu
piano i guitarra. S’estableix
una única categoria de par·
ticipació, per a obres d’una
durada màxima de 7 minuts,
composades per a piano, amb
llibertat d’estil i de nivell de
dificultat mitjana. De manera
prioritària es valorarà, a més
de la qualitat artística, que la

dificultat de l’obra sigui ade·
quada per poder ser interpre·
tada per l’alumnat d’Escoles
de Música i de Conservatoris
de Grau Professional. Aquest
aspecte facilitarà també la
seva estrena, durant l’acte de
lliurament dels Premis Ciutat
d’Igualada.
El Premi de Poesia Joan Lla·
cuna incrementa la seva do·
tació i arriba als 1.500 euros i
la publicació de l’obra a Viena
Edicions. El Premi de Disseny
Gaspar Camps, que dedica
cada edició a una especificitat
del món del disseny, en aques·
ta edició 2018 s’obre a aquelles
obres de disseny en moda, jo·
ieria i complements acabades
i fetes públiques del 26 de se·
tembre de 2015 fins al 28 de
setembre de 2018.
La resta de premis mantenen
les seves característiques ha·
bituals que es poden trobar
en les bases resumides de to·
tes les convocatòries, la infor·
mació de les quals es trobarà
properament de forma ampli·
ada a la web de l’Ajuntament
d’Igualada, www.igualada.cat.
El termini general de presen·
tació dels treballs s’avança una
setmana i finalitza el dia
21 de setembre de 2017, a ex·
cepció dels premis de Recerca
i Investigació, que tenen una
temporalitat biennal, com el

cas del Premi de Recerca Doc·
tor Joan Mercader, el termini
del qual no serà fins al 28 de
setembre, atès que la convo·
catòria es va fer l’any passat.
Els treballs que concorren al
Premi d’Investigació Jaume
Caresmar tenen un termini
de presentació fins el 20 de se·
tembre de l’any 2019.
El veredicte i el lliurament dels
premis es durà a terme, com
és tradicional, el diumenge,
dia 18 de novembre de 2018,
al Teatre Municipal l’Ateneu.
Aquests guardons són pos·
sibles gràcies a la implicació
de totes les persones que for·
men part dels diferents jurats,
entitats i empreses com CEI·
NA i la Fundació Sant Crist
d’Igualada, que patrocinen
els premis d’Art Digital Jaume
Graells i de Compromís Social
i Cívic Mossèn Josep Còdol,
respectivament. Cal destacar
també el suport organitzatiu
de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada (AFI), de l’Ateneu
Igualadí, de l’entitat disseny=i·
gualada i del Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada (CECI).
També fan possible els pre·
mis els diferents equipaments
municipals com l’Escola Mu·
nicipal d’Art Gaspar Camps i
l’Escola Conservatori Munici·
pal de Música d’Igualada. Una
convocatòria transversal que

serveix per potenciar i reco·
nèixer la imaginació, la creati·
vitat, la recerca i les propostes
de caràcter social.
Nova convocatòria de l’ajut
Igual’ART
Amb l’objectiu d’estimular la
creació artística en l’àmbit lo·
cal, el departament de Promo·
ció Cultural de l’Ajuntament
obre també la convocatòria
2018/19 de l’Igual’ART, el con·
curs de projectes d’arts visuals
inèdits en qualsevol de les se·
ves disciplines: pintura, escul·
tura, dibuix o gravat, fotogra·
fia, videoart o la combinació
de qualsevol d’elles. No s’ac·
ceptaran projectes que ja esti·
guin executats completament,
però tampoc idees sense cap
element realitzat prèviament
ni projecte ben definit.
El candidat haurà de poder
demostrar que la seva idea
és executable, ja sigui com a
responsable d’un projecte de
comissariat o a títol individual
o bé agrupat en un col·lectiu.
L’ajut està dotat amb 2.000 eu·
ros i poden optar-hi comissa·
ris i artistes a títol individual
o col·lectiu, de més de 18 anys
i residents en un municipi de
la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena, que presentin una
proposta de creació d’acord
amb les bases, la qual es pugui

desenvolupar en alguna de les
sales disponibles del departa·
ment de Promoció Cultural,
tot i que no es descarta la pro·
posta d’accions fora d’aquests
espais. El termini de presenta·
ció finalitza el 21 de setembre
de 2018. El veredicte del jurat
es farà públic a finals del mes
d’octubre i el formaran un
representant de l’Escola Mu·
nicipal d’Art i Disseny Gas·
par Camps, un representant
de l’entitat disseny=igualada,
dos vocals especialitzats en el
món de l’art i un representant
del departament de Promoció
Cultural.
L’últim projecte guanyador,
INSTANTS de Núria Riba i
Jordi Torrecilla, es materialit·
zarà els dies del Rec.0, del 9 al
12 de maig, amb la producció
d’un mural en directe d’ho·
menatge als Moixiganguers
d’Igualada, en una façana
del c/ Santa Anna, cantonada
amb c/ Sant Faust. Durant la
consecució del mural queda·
rà tot el procés enregistrat en
forma de timelapse i poste·
riorment se’n farà la projecció
en bucle a La Sala Municipal
d’Exposicions,
juntament
amb les altres obres.
La imatge de les convocatòri·
es d’enguany és obra de Nana
Gorgojo, de l’estudi igualadí
Instint Estratègia Digital.
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XXV Festival Internacional d’Orgue

Excel·lent i sentida cloenda del Festival
MÚSICA / JAUME PLANAS

E

l passat diumenge 25
de març se celebrà a la
Basílica de Santa Maria
de la nostra ciutat el concert
de cloenda del XXV Festival
d’Orgue d’Igualada amb la
participació de Rubin Abdullin a l’orgue, de la Coral Càrmina i de la soprano Anna
Martínez tots sota la direcció
de l’igualadí Daniel Mestre.
Rubin Abdullin, rector i professor d’orgue del Conservatori Estatal de Kazan, inicià
el concert amb el Preludi en si
menor (BWV 544) de Johann
Sebastian Bach (1685-1750).
Abans de finalitzar la composició hi hagué un problema
amb la mecànica de l’orgue al
quedar enganxada una tecla.
Sortosament es pogué solucionar i pogué continuar el
concert amb la interpretació
de la coral, amb acompanyament d’orgue, de l’antífona
Verleih uns Frieden gnädiglich
de Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Del mateix autor, la coral i la soprano
Anna Martínez, acompanyats
de l’orgue cantaren l’ Himne
Hör mein Bitten WoO 15. Rubin Addullin tocà el primer
moviment de la Sonata núm.
6 Vater unser també de Mendelssohn. Anna Martínez
cantà tres Ave Maria i junt

amb el cor un Gloria Patri de
l’igualadí Josep Muset i Ferrer
(1889-1957). De nou a l’orgue
poguérem escoltar el Coral O
Gott, du frommer Gott (dels
11 Preludi-corals op. post.
122) de Johannes Brahms
(1833-1897). Seguiren el cor
i orgue amb l’esplèndid Stabat Mater en sol major op. 138
de Josef Gabriel Rheinberger
(1839-1901). L’última obra
fou la virtuosística Introducció i Passacaglia en re menor
de Max Reger (1873-1916)
peça amb la que finalitzà el
concert el professor Rubin
Abdullin.
Antoni Miranda presentà
i feu els comentaris de les
obres que s’interpretaven.
Anna Miranda i Shevket fe-

ren de registrants. La retransmissió a través de la pantalla
del presbiteri anà a càrrec de
Jordi Balsells i Josep Aguilera.
Fou un memorable concert
amb un gran virtuós organista, com es pogué apreciar a través de la pantalla del
presbiteri, i que buscà els
sons més adequats de l’orgue
passant des dels més íntims
fins als de màxim esclat sonor. Gran acompanyant de la
Coral trobà en tot moment
la intensitat i el timbre sonor
adequat que permeté ressaltar
les seves magnífiques veus.
Per la seva part la Coral Càrmina va mostrar un excel·lent
so vocal i extrema afinació
amb una interpretació memorable de totes les peces
que cantà sota la direcció de
Daniel Mestre. També fou un
gaudi escoltar els solos de la
soprano Anna Martínez.
Els vius i intensos aplaudiments a tots els artistes per
part del públic que omplia
totalment i amb molta gent
dreta la Basílica de Santa Maria motivaren que la coral,
acompanyada de l’orgue, cantés com a bis l’Ave Verum de
Wolfgang Amadeus Mozart
(1759-1991). Mentre baixaven junt amb la soprano al
presbiteri, l’organista tocà un
Coral de Bach.
Antoni Miranda digué que,

per voluntat expressa de Joan
Paradell d’acord amb Daniel
Mestre i davant els lamentables fets de l’empresonament
dels líders polítics escollits
lliurement i democràtica pel
sol fet que les seves idees no
són coincidents amb les del
partit que governa l’Estat Espanyol, la cloenda del Festival seria especial. La coral i la
soprano varen cantar El cant
dels ocells com a símbol de
pau, Antoni Miranda recità el
poema No passareu que Apel·
les Mestres (1854-1936) escrigué el 1915 i el públic, amb
la coral i acompanyats per
l’orgue cantaren Els Segadors
dirigits per Daniel Mestre.
Els aplaudiments foren llargs
i apassionats com també els
crits unànimes de “Llibertat”
per part de totes les persones
presents.
En aquest concert, com també en tots els del Festival, hi
assistiren els regidors Maribel
Cuadras i Pere Camps, qui en
nom de l’alcalde Marc Castells, que pels greus esdeveniments tenia uns compromisos indefugibles, tancà l‘acte
amb unes paraules adients
als crítics moments que s’estaven vivint. Els artistes foren
obsequiats pels regidors tot
agraint-los-hi la seva participació en el concert de cloenda del Festival.

Tercer concert
del cicle dedicat
a Claude Debussy
a l’Escola de
Música d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres dia 4
d’abril a les vuit del vespre
podrem escoltar el tercer
concert del cicle dedicat a
l’obra de Claude Debussy
(1862-1918) en el centenari
de la seva mort. Aquest cicle
està organitzat pel professorat
de l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada
i consta de cinc concerts a
càrrec bàsicament de professorat i alumnat del centre. En
aquesta ocasió podrem escoltar música per a violí i piano,
melodies per a veu i piano i
finalment un arranjament
per a onze instruments d’una
de les obres més emblemàtiques del compositor francès:
el Prélude a l’après-midi d’un
faune. Els intèrprets seran
Dolors Almirall, Iu Boixader,
Romain Boyer, Jonatan Carbó, Josep M. Comajuncosas,
Pepe Ferrer, Ana Gutiérrez,
Pep Massana, Guillem Martí,
M. Jesús Martínez de Arenzana, Lourdes Pérez Molina,
Clara Puig, Montserrat Roset, David Riba, Marta Riba,
Toni Rocosa i Oriol Rosés.
El cicle continuarà el 17 de
maig amb una nova selecció
d’obres de Debussy.

Anem al teatre!

Temporada
2018 - 2019

JESUS CHRIST SUPERSTAR: Teatre TIVOLI
Dia 28 abril 2018

Viatge - Espectacle Hora Sortida: 15.45 hrs.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a
platea
'Jesus Christ Superstar', el musical que ha triomfat en el West End de Londres i a Broadway arriba per primera vegada a Barcelona el proper
mes d'abril.
L'arribada de l'òpera rock suposa la primera vegada que es representa en la història del nostre país aquesta producció del reconegut compositor
Andrew Lloyd Webber en el seu idioma original, en anglès amb subtítols.
L'espectacle compta amb la interpretació del reconegut actor Ted Neeley en el paper de Jesús, l'inoblidable protagonista de la pel·lícula de
Norman Jewison de 1973.
Després d'un increïble èxit de públic i crítica en la seva gira internacional, arriba al Teatre Tívoli el musical Jesus Christ Superstar.

EL LLIBERTÍ
Dissabte Dia 5 maig 2018 Teatre POLIORAMA

Hora Sortida: 15.45 hrs.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama Entrades garantides a platea
EL LLIBERTÍ
Torna un dels grans èxits de la cartellera de Barcelona. Una comèdia o vodevil filosòfic sobre l'ètica, un concepte intemporal.
Diderot, allotjat al pavelló de caça del seu amic el baró d'Holbach, rep l'encàrrec d'escriure com més aviat millor l'article sobre el concepte "Moral" per a
l'Enciclopèdia. El temps vola: s'ha de tancar i dur a la impremta el nou volum. Les constants interrupcions però, faran que aquest esdevingui un dia boig pel
filòsof. Un dia en el qual Diderot es veurà rodejat, enfrontat i seduït per quatre dones que li faran encara més costosa la ja difícil tasca de definir un concepte
únic de "Moral" . Ho aconseguirà? La resposta és encara avui en dia a l'Enciclopèdia. Escrita per Eric-Emmanuel Schmitt, un dels actors francesos
contemporanis més llegits i més representats del món, El Llibertí ha estat definida com una veritable joia, una comèdia intel·ligent, lleugera i profunda,
sensual i melancòlica, divertidíssima.
Repartiment:Direcció: Joan Lluís Bozzo. Traducció: Esteve Miralles. Repartiment: Denis Diderot Abel Folk, Madame Therbouche Àngels Gonyalons, Baronnet
Jan Forrellat, Madame Diderot Annabel Totusaus, La jove d’Holbach Elena Tarrats i Angélique Diderot Clara Moraleda

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

93 803 75 56
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Èxit del primer Galàxia
Poètica

Nits Musicals de la Brufaganya.
7è Festival d’Estiu
MÚSICA / LA VEU

L
POESIA / LA VEU

D

issabte 17 de març
l’Associació Cultural
Galàxia va estrenar
un nou projecte LA GALÀXIA
POÈTICA amb poesia de temàtica de la Dona, referències
al Dia Internacional de la Poesia, i d’Homenatge a Montserrat Abelló a l’Espai Cívic
Centre d’Igualada. Van participar 6 poetes i 2 músics que
van interpretar poemes recitats
i musicats. Vam poder gaudir
dels artistes: Alexis Espinar
(escriptor, músic i artesà de
Bellprat) amb Álvaro Baraca
(músic i cantautor de Biure de
Gaià (Les Piles), Alejandro Penalva (poeta del País Valencià),
Josepa Ribera Vallès (poeta
de Piera), Montserrat Ventura
(poeta d’Igualada), Margarita
Bernús (poeta i rapsoda de Capellades), Marc Freixas (poeta
d’Igualada) i Rubén Gilgado
(poeta i cantautor basc-català)
que ens va cantar poemes en
català, basc i anglès.

Les actuacions van ser tot un
èxit, variades i amb gran contingut feminista i de poetes
dones. Va venir molt públic
aficionat a la poesia, vam tenir
molt bona acollida de mitjans
de comunicació. Des de l’Associació Cultural Galàxia estem molt agraïdes i agraïts de
l’experiència i del suport del
públic, dels artistes, de l’Espai
Cívic Centre, de l’Ajuntament
d’Igualada...
La pròxima sessió de La Galàxia Poètica, tindrà lloc el dissabte 21 d’abril amb poesia de
temàtica de la Primavera/Sant
Jordi, us animem a inscriure’s
fins a esgotar les places, abans
del 6 d’abril, o bé pel 19 de
maig amb poesia de la temàtica
de la Vellesa/El pas del temps.
Escriu-nos per e-mail: associacioculturalgalaxia@gmail.
com o bé per telf. 636 919 373.
Obert a totes les edats, a partir de 6 anys però els menors
que vulguin actuar, han d’anar
acompanyats/des dels seus familiars. Moltes gràcies!!!
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’Associació Musical la
Brufaganya organitza
per setè any consecutiu
el festival de música clàssica
“Nits Musicals de la Brufaganya” al santuari de Sant Magí
durant els mesos d’estiu.
Els concerts, que es faran els
segons dissabtes de mes a
dos quarts de deu del vespre,
comptaran aquest any amb la
presència de l’Orquestra Barroca “Vespres d’Arnadí” el dia
9 de juny, El Cor de Cambra
“Lieder Càmera” el dia 7 de juliol, “The Gospel Viu Choir” el
dia 11 d’agost i el duo “DeLIS”,
el 8 de setembre.
Durant el cicle podrem gau-

dir d’un excel·lent programa
de música barroca de Johann
Sebastian Bach, d’un concert
commemoratiu dels 400 anys
del naixement de Joan Cererols a càrrec d’un dels cors
punters del país, del màxim
exponent nacional del #urban
gospel amb el seu espectacle
“Gospeljazzing” i del joveníssim duo format per la violoncel·lista Irma Bau i la pianista
Irina Veselova. Tot plegat un
festival d’un altíssim nivell
com ja va sent la norma dels
últims anys.
Des de l’any 2012 han actuar a
Sant Magí intèrprets tant importants com El Cor Infantil
d’Amics de la Unió, el cor Vivaldi, Cosmos Quartet, Ignasi

Terraza, l’Orquestra Terrassa
48, l’Orquestra de Cambra de
Granollers o l’Escolania de
Montserrat entre molts d’altres.
L’objectiu dels organitzadors
és dinamitzar l’entorn de la
Brufaganya, situat a cavall de
la Conca de Barberà, dintre
de la Baixa Segarra, i convertir-ho en un lloc de cultura i
d’esbarjo, a més de centre del
pelegrinatge que ha estat des
de sempre. Amb aquesta finalitat s’està tirant endavant el
projecte “Sant Magí 2020” per
celebrar com cal el 400 aniversari de l’Aplec que se celebra com a mínim des de l’any
1620.

The Gospel Viu Choir, dirigit per Moisès Sala

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Nomenclàtor de guerra (V)

E

ls canvis de nom no sols afectaren als de caire religiós, donat
que altres noms de vials foren

substituïts.
Plaça de l’Ajuntament = REPÚBLICA
Carrer Alba = MANUEL GONZÀ-

LEZ ALBA
Plaça Anselm Clavé = CAN BOTÉ
Passeig de les Cabres = LLIBERTAT

Passatge Capità Galí = MERCAT
Carrer Carme Verdaguer =
MIQUEL BAKUNIN
Plaça Castells = ANSELM LORENZO
Carrer Cervantes = PROGRÉS
Carrer del Clos =
JOAN SERRA CONSTANSÓ
Passatge Cornet =
MIQUEL PEDROLA
Carrer Delícies =
SALVADOR SEGUÍ
Carrer Dr. Coca =
MILICIÀ DESCONEGUT
Foto (Arxiu Nicolau Poncell) carrer
de les Delícies (Salvador Seguí) Finca
deí la Federació Obrera que, posteriorment fou el Centre Catequístic i,
després, Casa Sindical.

46

| CULTURA

Dijous, 29 de març de 2018

Notícies i properes actuacions de la Coral de Santa Maria d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

A

SSEMBLEA GENERAL
El proppassat dia 8 la
Coral de Santa Maria d’Igualada va celebrar l’assemblea
general ordinària. Dels informes presentats a l’ordre del dia
cal destacar el de secretaria a
càrrec de Concepció Cuadras,
que donà compte detallada de
les nombroses activitats portades a terme dins del període
reglamentari, i de les que hi ha
en cartera properament.
Tot seguit la tresorera Rosa
Vilanova informà de l’administració de l’Associació remarcant les despeses més importants —l’edició de la revista
«el trumfo», manteniment i
altres gestions—, enfront als
escassos ingressos i a les col·
laboracions altruistes. Es referí a l’important pressupost
que suposà l’organització de la
Trobada General d’Animadors

de Cants per a la Litúrgia, celebrada a Igualada.
El president Lleonard del Rio
explicà a l’assemblea que la directiva s’havia estructurat en
diverses àrees o grups de treball, per fer més eficaç el treball de la junta. Aquests són
els seus responsables: Concepció Cuadras (secretaria general); M. Teresa Calaf, (àrea
institucional); Rosa Vilanova
i Jaume Puig (àrea economia);
Alfons Ferrer (àrea relacions
públiques i publicitat); Elisabet Puñal (àrea de festes); i
Isidre Solé (àrea de material).
El president feu un reconeixement als cantaries, i anuncià
que el proper curs, la Coral
arribaria al vuitantè aniversari
fundacional, per a la celebració de la qual, en breu es començarà a treballar.
En el capítol de precs i preguntes es presentà una proposta
d’avançament de l’horari d’assaig, i per aclamació foren no-

bisbe de la diòcesi monsenyor
Dr. Romà Casanova. Entre el
programa de cants hi haurà
l’estrena del motet “Espòs de
Sang” lletra de Lleonard del
Rio i música de Joan Martínez-Colàs. La direcció serà
de Coni Torrents i l’acompanyament de Lluís Victori, organista titular de la basílica.
A la tarda l’estendard de la
Coral desfilarà en la processó
homenatge al sant Crist, pels
carrers de la ciutat.
Aspecte parcial de l’assemblea general. / ALFONS FERRER

menats els dos primers socis
d’honor de la Coral.
COMMEMORACIÓ DE LA
SUOR DE SANG
Aquest divendres dia 30 de
març, a les 11 del matí, la
Coral dirigida per Coni Torrents, participarà a l’església
del Roser, en els cants del viacrucis commemoratiu de

la suor de sang del sant Crist
d’Igualada. Comptarà amb
l’acompanyament a l’orgue de
Maite Torrents.
SOLEMNE OFICI DEL
SANT CRIST D’IGUALADA
Enguany a invitació dels Priors, la Coral solemnitzarà
l’ofici del dimarts de Pasqua
a la basílica que presidirà el

CLOENDA DE LES FESTES
El dissabte 7 d’abril, la Coral
de Santa Maria sota la direcció de Coni Torrents, i amb
l’acompanyament a l’orgue
de Maite Torrents, intervindrà a la basílica, en els cants
de la missa de cloenda de les
festes del sant Crist que presidirà Mn. Xavier Bisbal, prior
eclesiàstic. En acabar es procedirà al retorn de la Imatge al
seu altar propi.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Geometria urbana”, una personal interpretació
fotogràfica de la Teresa Closas

T

eresa Closas i Xifré, filla de Castellolí i
resident des de fa molts anys a la nostra
ciutat, compta avui amb una llarga trajectòria en el món de la fotografia des del moment en què (fa gairebé tres dècades) va entrar
a formar part de l’Agrupació Fotogràfica; una
època de la qual en guarda uns memorables records tant dels cursets com de les sortides fotogràfiques o de les visites a diferents exposicions.
Amb el temps, emperò, s’ha convertit en una
fidel seguidora de grans fotògrafs i cites fotogràfiques d’abast internacional que, en molts casos, al costat de les fotografies dels companys de
l’agrupació, li han servit de veritable referent per
a la seva realització artística. Aquests dies, i en
paraules seves, la possibilitat de participar en el
FineArt 2018 li ha suposat una excel·lent oportunitat per a poder mostrar, i al seu torn compartir, el seu treball a molta més gent; això és,
arribar a un públic prou extens i plural, no sense
gaudir de l’especial retrobament amb companys
i mestres de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.
Tot el material fotogràfic “Geometria urbana” que mostra aquesta exposició -de diferents
dimensions, ajustades a uns marcs de 30 x 40apunta a ser el resultat de tot un procés evolutiu
i molt personal a propòsit d’una treball que va
inaugurar amb passeigs urbans bo i observant
les seves geometries. Efectivament, servint-se de
la mirada, va anar parant una especial atenció
sobre aquelles construccions que, de fet, se li anaven
insinuant com a un veritable conjunt d’elements geomètrics: uns elements que, enginyosament, ha estat
capaç d’aïllar d’un conjunt més global amb la finalitat única d’evidenciar unes formes susceptibles de

ser convertides en elements abstractes. Això i tot, en
resposta al seu propi projecte inicial, el següent pas
era intentar focalitzar per a cada instantània allò que
pogués resultar més interessant i harmònic, en un indret qualsevol; defugint –a pesar que tot el conjunt

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

presenta un extraordinari reclam en favor de
les formes i els seus tractaments digitals- qualsevol presentació d’aquelles habituals dels catàlegs d’edificis.
Ella, i en base a les seves pròpies manifestacions, se n’ha sortit –i molt bé- de la seva
insistència a extreure aquells valors estètics
i plàstics que ens regalen les geometries urbanes, sempre aprofitant al màxim les regles
de la composició, les formes i les línies, el joc
de llums i d’ombres, així com el contrast més
declarat entre unes i altres. I, per a aquest projecte “Geometria urbana”, doncs, la seva opció
envers unes fotografies en blanc i negre ha estat aquella que li ha facilitat unes incommensurables possibilitats per a poder controlar
tots els passos de la realització fotogràfica, servint-se a la vegada de les eines que proporcionen el Photoshop i el Silver Efex Pro 2; de fet,
uns aliats inestimables -segons ella.
Des d’una altra perspectiva, i particularment
des de l’àmbit estricte del contingut, al cap i
a la fi, allò que la Teresa s’ha proposat amb
aquestes fantàstiques imatges no és precisament narrar-nos una història sinó, tot el
contrari, apropar-nos a una interpretació
personal d’allò que ha estat objecte de la seva
mirada. Així, el tractament estètic de totes les
fotografies -presentades amb un important
contrast, i mancades de la presència humanafa que totes elles puguin arribar a provocar diferents
reaccions visuals i d’interpretació en el públic que les
contempla; una circumstància que, de retruc, permet
que cadascú pugui experimentar unes emocions diferents mentre contempla una mateixa fotografia.
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DIJOUS 29
TALLER
Igualada
eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen
el servei de préstec de llibres electrònics.
Vols saber com descarregar-te els llibres?.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca
Central.
PROCESSÓ DE FÀTIMA
Igualada
Processó de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Maria Santísima de los Dolores.
Acompanyats per la Banda de Música
d’Igualada i la Banda de tambors i trompetes de la Confraria de Fàtima.
Dijous a les 9 del vespre a l’avinguda Verge de la Pietat.

DIVENDRES 30
PROCESSÓ DE FÀTIMA
Igualada
Processó del Santo Entierro y Maria Santísima de los Dolores.
Acompanyats de la Banda de tambors i
trompetes de la Confraria de Fàtima.
Divendres a les 9 del vespre a l’avinguda
Verge de la Pietat.

DISSABTE 31
CARAMELLES
La Llacuna
La centenària Coral la Cuitora oferirà una
cantada de caramelles amb un divers repertori; des de les tradicionals cançons
de caramelles, passant per les conegudes
havaneres
Diumenge a la tarda pels ravals i pobles
de la Llacuna.

DIUMENGE 1
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PROCESSÓ DE FÀTIMA
Igualada
Processó de Nuestro Señor Resucitado.
Acompanyats de la Banda de tam-bors i
trompetes de la Confraria de Fàtima..
Diumenge a les 12 del migdia a l’avinguda Verge de la Pietat
VISITA GUIADA
Igualada
Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Museu de la Pell d’Igualada.
CARAMELLES
Piera
Arriben les tradicionals caramelles del
Diumenge de Pasqua, amb els cantaires de
la Coral Xicoira. Cançons, flors i visita a
les residències d’avis.
Diumenge a partir de les 9 del vespre pels
carrers de la vila.
CARAMELLES
Capellades
Cantada de caramelles amb la coral Xeremell. A cada cantaire se li reglarà un ou de
xocolata.
Diumenge al matí a la cafeteria de la Lliga.
CARAMELLES
La Llacuna
La centenària Coral la Cuitora oferirà una
cantada de caramelles amb un divers repertori; des de les tradicionals cançons
de caramelles, passant per les conegudes
havaneres
Diumenge al matí pels carrers de la vila.

DIMARTS 3
PROCESSÓ DEL SANT CRIST
Igualada
Processó homenatge a Jesús Crucificat
Al final de la processó a la plaça Pius XII,

l’agrupació Bitrac Dansa oferirà una escenificació reduïda de la Moixiganga
d’Igualada.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la basílica
de Santa Maria i pels carrers d’Igualada.
BALLADA DE SARDANES
Igualada
En acabar la processó, ballada de sardanes
amb la cobla Lluïsos de Taradell
Dimarts a 2/4 de 8 de la tarda a la plaça
de l’Ajuntament.

Cinema.
MÚSICA
Igualada
Tercer concert del cicle dedicat a l’obra de
Claude Debussy (1862-1918) en el centenari de la seva mort a càrrec de professorat
i alumnes de l’ECMMI
Dimecres a les 8 del vespre a l’auditori de
l’Escola de Música.

DIMECRES 4

DIJOUS 5

CLUB DE LECTURA LLEGIR
EL TEATRE
Igualada
Club de lectura de textos tea-trals. Es complementa amb una sortida al Teatre Municipal. En aquesta ocasió “La visita de la vella dama”, una tragicomèdia, de Friedrich
Dürrenmatt.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.

PARELLES LINGÜÍSTIQUES
Igualada
Acte de presentació de les parelles lingüístiques per fer una crida tant a les persones
que vulguin fer de voluntari lingüístic com
a les que volen ser aprenentes i practicar la
llengua catalana.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca
Central.

ÒPERA
Igualada
“Macbeth”. Retransmissió en directe des
del Royal Opera House
Aquesta òpera de Verdi està dirigida per
Antonio Pappan.
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu

TALLER FAMILIAR
Piera
Sessió familiar on els participants elaboraran el seu propi conte utilitzant instruments tecnològics i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per
enregistrar, escoltar i parlar.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

EXPOSICIONS
XTREMKUIR.4. 2018

Mostra dels treballs en cuir realitzats per l’alumnat dels cicles formatius de grau superior.
Del 2 al 27 d’abril a la sala
d’exposicions de la Gaspar
Camps.

EXPRESSIONS

Exposició organitzada conjuntament amb laCultural i que compta
amb una dotzena d’obres dels artistes de l’Associació Salut Mental
Catalunya Anoia. Aquestes obres
estan realitzades amb pintura sobre tela han estat.

Fins el mes de maig al vestíbul del
Teatre de l’Aurora.

AQUALATA ANTIQUA

Laia Pérez.
Pels carrers d’Igualada pots envoltar-te de la història i l’art que la fan
especial.
Del 6 de març al 27 d’abril al Punt
de lectors de la Biblioteca Central.

IGUALADA, PAISATGE
POÈTIC

Una mostra dels poemes dedicats a
la ciutat d’Igualada, acompanyats de
fotografies dels indrets que els ins-

piren. Amb motiu del Dia Mundial
de la Poesia.
Del 19 de març al 7 d’abril al vestíbul de la Biblioteca Central.

JOSEP LLUIS NAVARRO

En aquesta exposició, ens mostra
l’obra més recent, elaborada en el
passat 2017 i el present 2018, versada en la temàtica del món màgic dels
arlequins i el circ.
Del 23 de març al 8 d’abril a la Sala
municipal d’Exposicions.

XILOGRAFIES. LA
FUSTA FETA IMATGES

L’exposició posa en valor la xilografia catalana, l’art de gravar
peces escultòriques de baix relleu
en fusta dels períodes barroc i neoclàssic
Del 24 de març al 13 de maig al
Museu Molí Paperer.

GENERACIÓ
(H)ORIGINAL

Retrat coral representatiu d’un
grup de poetes que ha orbitat al
voltant del bar (H)original de Barcelona, al Raval
Del 24 de març al 30 d’abril al
Casal Popular d’Igualada El
Foment.
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Spielberg torna a la ciència-ficció

A Igualada • Ready Player One
RAMON ROBERT /

A

ls seus 72 anys, i després d’haver signat algunes de les pel.
lícules més populars i brillants
del darrer mig segle, Steven Spielberg
segueix al peu del canó, i en molt
bona forma. Ara ha volgut retornar a
un dels terrenys que més li plauen, la
ciència-ficció, un gènere en el que ha
conreat títols tan coneguts com E.T. El
extraterrestre, Encuentros en la tercera
fase, Minority Report, La guerra de los
mundos, Jurassic Park o A.I. Inteligéncia Artificial.
La nova pel.lícula d’Steven Spielberg
porta el títol de Ready Player One. A
partir de la novel.la d’Ernest Cline i al
llarg de 140 minuts, s’hi relata la singular peripècia de Wade Watts, un adolescent a qui li agrada evadir-se del cada

vegada més ombrívol món real a través
d’una popular utopia virtual a escala
global anomenada “Oasis”. Un dia, el
seu excèntric i multimilionari creador
mor, però abans ofereix la seva fortuna i
el destí de la seva empresa al guanyador
d’una elaborada recerca del tresor a través dels racons més inhòspits de la seva
creació. Serà el punt de partida perquè
Wade s’enfronti a jugadors, poderosos
enemics corporatius i altres competidors despietats, disposats a fer el que
sigui, tant dins de “Oasis” com del món
real, per fer-se amb el premi.
Ambientada a l’any 2045, Ready Player
One ofereix una trama una mica simple, però servida de forma trepidant,
divertida, molt imaginativa, centellejant i visualment hipnòtica, en la que
també es ret homenatge a una llarga
tradició de cultura popular.

Poció màgica

Guanyadora de 2 Oscar
A Tous • Tres anuncios en las afueras

A Montbui • Sin rodeos

RAMON ROBERT /

C

al insistir: Tres anuncios en las
afueras és una pel.lícula excel·
lent. Ha estat premiada en diversos festivals i fa poc l’han premiat
amb dos premis Oscar, un d’ells a la
millor actriu, o sigui Frances McDormand, a la que potser alguns recorden
pel seu paper de sheriff embarassada
en la pel.lícula dels germans Coen
Fargo. El segon li ha estat lliurat a Sam

RAMON ROBERT /

P

az (Maribel Verdú) té una vida
aparentment perfecta. És una
dona amb una bona feina, bones amigues, una relació amorosa estable. Però, és clar que ... alguna cosa
falla. I és que hi ha coses al seu entorn
que no li agraden. Fins que un dia
recorre a una estranya teràpia, prenen una poció màgica que li farà dir
absolutament tot el que pensa, sense
embuts, posant a tothom al seu lloc
i dient a la cara la veritat. Com seria
la teva vida si només diguessis el que
penses?
Aquesta comèdia és la primera pel·lí-

cula que dirigeix el també actor Santiago Segura al marge de la llarga i popular nissaga Torrente. El film, que és
un remake de la pel·lícula xilena Sin
filtros (2016), està protagonitzat per
la citada Maribel Verdú. Completen
el repartiment Toni Acosta, Diego
Martín, Candela Peña, David Guapo
i Cristina Castaño. A més, hi participen personalitats del món de l’espectacle tan conegudes com Alaska,
Mario Vaquerizo, El Gran Wyoming,
Florentino Fernández, Cristina Pedroche o el propi Santiago Segura,
aquest en el paper de “sanador” hindú
que li proporciona a la Verdú el màgic
i transformador beuratge.

Rockwell, aquest en el paper d’ajudant
del sheriff de la localitat on transcorre
l’acció.
A Tres anuncios en las afueras Frances McDormand interpreta a Mildres
Hayes, una dona de 50 anys, plena de
dolor i ira, la qual inicia pel seu compte una guerra contra la policia del seu
poble, en considerar que no fan prou
per resoldre el cas de l’assassinat de la
seva filla
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SUITE FRANCESA
Regne Unit. Drama romàntic. De Saul Dibb. Amb Michelle
Williams, Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas.
Any 1940, a un petit poble francès, durant l’ocupació nazi.
Lucile espera notícies del seu marit, presoner de guerra,
mentre porta una sufocant existència al costat d´una controladora sogra. Ambdues son alienes a la realitat de la
guerra fins que arriben uns refugiats parisencs, així com un
regiment de soldats alemanys. Un refinat oficial alemany
viurà amb elles..
WONDER
Estats Units. Comèdia dramàtica. D’ Stephen Chbosky.
Amb Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson.
Un nen de 10 anys, nascut amb una deformitat facial que
l’ha obligat a ser operat 27 vegades de cirurgia, s’esforça per
encaixar a la nova escola. Pel.lícula basada en el llibre de
R.J.Palacio.

SIN RODEOS
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Maribel
Verdú, Diego Martín, Cristina Pedroche, Santiago Segura.
Paz té una vida aparentment perfecta. Té treball, parella,
amigues ... però alguna cosa falla. Hi ha alguna cosa que
no funciona. Acudirà a la consulta d’un “sanador” hindú,
Amil Narayan, que li ofereix la solució als seus problemes:
un poció a base de plantes mil·lenàries per alliberar les seves
angoixes. Pren la poció i se li allibera tot
TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Estats Units – Regne Unit. De Martin McDonagh. Amb
Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Mildred Hayes, una dona de 50 anys, ha perdut a la seva
filla, ja que ha estat assassinada, Mildred decideix iniciar pel
seu compte una guerra contra la policia del seu poble de
Missouri, en considerar que no fan prou per resoldre el cas
i fer justícia. Nominada a 7 Oscar

PETER RABBIT
Estats Units. Animació. De Will Gluck.
Adaptació del conte clàssic de Beatrix Potter d’un conill
rebel i d’allò més entremaliat, Peter Rabbit, que intenta ferse amb el control de l’horta d’un granger. El conill és ficarà
en mil i un embolic.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
MARIA MAGDALENA
Dv: 18:00
Ds: 19:00
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dm: 19:30
Dc: 17:30
Dj: 17:30 (VOSE)
TOMB RAIDER
Dv: 20:30
Ds: 16:30/21:30
Dg i Dll: 19:30
Dm: 17:00
Dj: 20:00 (VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Dv i Dg: 18:00
50 PRIMAVERAS
Dv: 19:50
LA PASION DE CRISTO de Mel Gibson
Dv: 21:30 (entrada gratuïta)
WONDER
Dg: 19:50
Dll i Dm: 18:00
SUITE FRANCESA
Dll i Dm: 19:45

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI

50 PRIMAVERAS
França. Comèdia dramàtica. De Blandine Lenoir. Amb
Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert
Aurore Tabort està separada, acaba de perdre la feina i rep
la notícia que va a ser àvia. Als seus 50 anys la seva vida sembla estar estancada, però quan es troba per casualitat amb
un antic amor de la seva joventut, es produeix un canvi en
ella, que es nega a admetre que aquesta podria ser l’ocasió
perfecta per començar una nova vida.
READY PLAYER ONE
Estats Units. Ciència-ficció. D’ Steven Spielberg. Amb Tye
Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance
Any 2045. Wade és un adolescent a qui li agrada evadir-se
del món real a través d’una popular utopia virtual a escala
global anomenada Oasis. Un dia, el seu multimilionari creador mor, però abans ofereix la seva fortuna al guanyador
d’una elaborada recerca del tresor a través dels racons més
inhòspits de la seva creació.

TOMB RAIDER
Dv:18:00
Ds: 16:15/20:30
Dg: 16:15
Dll: 18:30
Dm: 16:30
SIN RODEOS
Dv:20:30
Ds i Dm: 18:45
Dg: 18:45/20.30
Dll: 20:45
SALA PETITA
CELESTIAL CAMEL
Dv: 18:30
Ds i Dm: 16:30
Dg: 16:30/20:45
Dll: 18:15
LOVING PABLO
Dv Dll: 20.30
Ds: 18:30/20:45
Dg i Dm: 18:30
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/READY PLAYER ONE
Dv Ds Dll: 16:00/19:00/22:00
Dg: 13:00/16:00/19:00/22:00
Dm a Dj: 19:00/22:00
2/PETER RABBIT
Dv Ds i Dll: 17:00/19:00
Dg: 15:00/17:00/19:00
2/EL AVISO
Dv a Dll: 21:00/22:55
Dm a Dj: 22:20
2/BLACK PANTHER
Dg: 12:15
2/LOVING PABLO
Dll a Dj: 17:15
2/LA FORMA DEL AGUA
Dll a Dj: 19:55
3/ EL JUSTICIERO
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:25/19:40/21:55
Dg: 12:45/15:15/17:25/19:40/21:55
Dm: 17:25/21:55
3/ EL JUSTICIERO (VOSE)
Dm: 19:40
4/ PETER RABBIT
Dv Ds Dll: 16:05/18:05/20:05
Dg: 12:00/14:00/16:05/18:05/20:05
Dm a Dj: 18:00/20:00
4/ GORRION ROJO
Dv a Dj: 22:15
5/ REDADY PLAYER ONE
Dv a Dj: 20:15
5/ READY PLAYER ONE 3D
Dv Ds Dll a Dj: 17:30
Dg: 12:00/14:50/17:30
5/ REDADY PLAYER ONE (VOSE)
Dm: 20:15
5/ WINCHESTER
Dv a Dj: 22:15
6/ EL HIJO DE BIGFOOT
Dv Ds Dll: 16:20
Dg: 11:55/13:50/16:20
6/ LA TRIBU
Dv a Dj: 18:20/20:30/22:30
7/ MARIA MAGDALENA
Dv: 17:00
7/ TOMB RAIDER
Dv a Dj: 20:10/22:35
7/ UN PLIEGUE EN EL TIEMPO
Ds i Dll: 15:55/18:05
Dg: 12:50/15:55/18:05
7/ SIN RODEOS
Dv a Dj: 18:15
8/ PACIFIM RIM: INSURRECION
Dv Ds Dll: 15:45/17:55/20:20/22:40
Dg: 13:30/15:45/17:55/20:20/22:40
Dm: 17:55/20:20
Dc i Dj: 17:55/20:20/22:40
8/ PACIFIC RIM: INSURRECION
(VOSE)
Dm: 22:40
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RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

RESTAURANTS

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions
C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA
T. 93 806 68 59
www.restaurantexquisit.com

XIII Concurs de dibuix
“Surt a veure els Tres
Tombs”
DIBUIX / LA VEU

A
Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

93 806 65 96 Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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

Restaurant
Braseria
i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta
amb secció de tapes
· Esmorzars
C. dels Traginers, 5
08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com
Tel. 93 805 01 63

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

les 12h del migdia del
dissabte 7 d’abril, a
la Biblioteca Central
d’Igualada, tindrà lloc el lliurament de premis del XIIIè
Concurs de Dibuix Infantil
sota el lema “Surt a veure els
Tres Tombs”, organitzat per
l’Antic Gremi de Traginers
d’Igualada.
Els premiats recolliran el seu
obsequi, gentilesa d’ “Alfil Office i Products”, que un any
més farà possible l’acte i el
concurs en general i seguidament es convidarà a tots els
assistents a un petit refrigeri.
A més de les obres premiades,
l’exposició mostrarà més d’un
centenar de dibuixos tots ells
relacionats amb la festa dels
Tres Tombs provinents de les

diferents escoles de la ciutat
i d’infants entre 3 i 12 anys.
Fins el 21 d’abril, tothom qui
ho desitgi podrà visitar l’exposició dins de l’horari de la
Biblioteca.
Des de l’entitat, volem agrair
un cop més a la Biblioteca el
seu servei i l’espai cedit per
a l’exposició dels dibuixos, i
també la participació de totes
les escoles i de tots els nens
i nenes que en formen part.
Sense ells, el concurs no seria
possible.
Recordar que, dissabte 14
d’abril a les 7 de la tarda i a la
seu de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada (Plaça de la Creu,
18, baixos) tindrà lloc la inauguració de l’exposició i entrega
de premis del XXXVIIIè Concurs de Fotografia “Típics Tres
Tombs 2018”.

En aquesta tretzena edició han estat 15 les escoles igualadines
participants i, els premiats han estat els següents:
CURS		AUTOR		ESCOLA
P3		
Victòria Betancurt
Jesús Maria
P4		Jan Barrios		Escolàpies
P5		
Bruna Bosch		
Escola Dolors Martí
1r E.P.		
Marta Corcelles
Maristes
2n E.P.		
Bru Closa		
Mowgli
3r E.P.		
Irene Ortiz		
Monalco
4t E.P.		
Mar Vila		
Escola Pia
5è E.P.		
Narcís Lorente		
Maristes
6è E.P.		
Irene Juanmartí		
Escola Pia
-Premi Especial als “guarniments”, Martina Oliva - 6è Maristes
- Premi Especial al “collage”, Nayeli Aguilar - 3r Ramon Castelltort
- Premi Especial a la “tècnica”, Albert Bernades - 4t Maristes
- Premi Especial a l’“originalitat”, Kira Dueñas - 4t Escolàpies

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923
Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Tan audibles com els aparatosos sorolls del fracàs / 2. Per festejar amb
la sirena és un pèl massa bèstia. De l’audició que culminarà la robòtica / 3. De tot una mica.
Ésser massa inert per ser dibuixat. De bot una altra mica / 4. D’això a Mallorca en fan sopa.
Responent a la crida de recular / 5. Instruments amb aires de superioritat. Amics de l’Orxata
de Temporada / 6. Símptomes de gonorrea. Perfumada al gust del monjo / 7. Endavant com
temps enrere. En èpoques bíbliques es va fer d’or / 8. Regió orgànica de tirada idíl·lica. Cap de
corda per escapçar la costa / 9. Enmig de la foscor. Estranyes regles, les que formen les canals
rostes i pedregoses. Terminació de primera / 10. Compartiment ocupant bona part del castell.
Van deixar Rússia a punt de roig / 11. La nacional. Endurit per sobre d’una fornada. I la social /
12. Cregué sense fe. I estalviaré sense diner / 13. Aquell temps que el planeta era com un parc.
El francès el tracta de ximple, allà en mig de la carretera.
VERTICALS: 1. Per als geòlegs és l’equivalent d’un prestatge. Canyes que van amunt, com les
de la Jonquera / 2. Condicionant. De la mirada que observa el dogma amb un somriure. Un
tastet de bullabessa / 3. Un cristall tallat així deu tenir tres gònades. Aspersions rajant per sota /
4. Fama d’actriu fresca com una rosa. Un país sencer sorgit d’un riu de color negre / 5. Lletra de
mena. Combat a cop de bat afilat. Dòlar excarcerat / 6. Si fa l’ofici amb amor encara es guanyarà
un bolero. Van transmetre als anglesos el vici de fumar / 7. Un i gràcies. Inventar per sortir a la
publicitat. Un i cinc i un, i de res / 8. Doctrina filosòfica que deixa molta iniciativa a la veïna.
Racial tal com cal / 9. Escric aid, sem i yna. Adherit a Sant Cugat, i no pas per solidaritat / 10.
Instal·lades a la vida social. Escomesa organitzada en forma de tos / 11. El sí de les dames. Altar
suplent?: no, desinfectant per la pell. Romania sense cap mirament / 12. S’abat sobre els dijous
perquè descansin una mica. El fill danès que va tenir en Von Trier.

Troba les solucions a la web de La Veu,

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Les 7 diferències per Nadia Giménez

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

Tots els dilluns, «dia de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat
*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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PROGRAMACIÓ

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoia

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

20.00
Info Taronja
20.15
Targeta Taronja
21.00
De tot i més.
Magazín sobre la
vida.
22.00
Info Taronja.
Totes les notícies
d’Igualada i
l’Anoia.
22.15
Targeta Taronja.
Anàlisi de
l’actualitat
esportiva
d’Igualada i
l’Anoia.
23.00
De tot i més

20.00
Info Taronja
20.15
La Plaça.
Entrevistes a
persones rellevants
d’Igualada i
l’Anoia.
21.00
Batecs de Piera.
(Piera TV).
21.45
Montbui Actiu
22.00
Info Taronja
22.15
La Plaça
23.00
Batecs de Piera
23.45
Montbui Actiu

20.00
Info Taronja
20.15
El Termòmetre. /
Anem per feina
21.00
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
21.30
Obert 24h
22.00
Info Taronja
22.15
El Termòmetre. /
Anem per feina
23.00
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
21.30
Obert 24h

20.00
Info Taronja.
Resum setmanal
de les notícies
d’Igualada i l’Anoia.
20.45
Batecs de Piera.
Repàs a l’actualitat
cultural de Piera
(Piera TV).
21.45
En imatges.
Reportatges dels
actes culturals més
destacats de la
comarca.
22.00
Info Taronja
22.45
Batecs de Piera
23.45
En imatges

11.00
Missa de Montserrat
12.30
Repeticions
16.00
1món.cat
18.00
Repeticions
20.00
Info Taronja
20.45
Targeta Taronja
21.30
La motxilla Taronja.
/ La meva Anoia
22.00
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
El Termòmetre. /
Anem per feina
00.15
En imatges
00.45
Montbui Actiu

20.00
Info Taronja
20.15
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
20.45
Montbui Actiu
21.00
La Plaça
22.00
Info Taronja
22.15
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
22.45
Montbui Actiu
23.00
La Plaça

10.00
Info Taronja
10.45
Repeticions
16.00
1món.cat
18.00
Repeticions
20.00
Info Taronja
20.45
Targeta Taronja
21.30
La motxilla Taronja.
/ La meva Anoia
22.00
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
A partir de les 12 de
El Termòmetre. /
la nit, aquest bloc es
A partir de les 12 de
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es
A partir de les 12 de Anem per feina
A partir de les 12 de repeteix cada quatre
la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre
la nit, aquest bloc es 00.15
la nit, aquest bloc es hores fins l’endemà
repeteix cada quatre hores fins l’endemà
repeteix cada quatre En imatges
repeteix cada quatre al vespre.
hores fins l’endemà al vespre.
hores fins l’endemà
hores fins l’endemà
00.45
al vespre.
al matí.
al vespre.
Montbui Actiu

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES
0800
1000

1000
1300

1300
1330

1330
1400

1400
1500

1500
1700

1700
1800

1800
2000

2000
2030

2030
2100

2100
2200

2200
0000

0000
0700

0700
0800
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Agenda de la Setmana
Santa a la comarca
Dijous Sant, 29 de març:
Sants Oficis: la Missa Cena del Senyor.
- A 3/4 d’1 del migdia, a Vilanova d’Espoia.
- A les 5 de la tarda, a la Pobla de Claramunt, Bellprat, Aguilar
de Segarra, Piera (residència Sant Bonifaci).
- A les 6 de la tarda, a Castellfollit del Boix, Sant Pere Sallavinera, Piera (Ca n’Aguilera) i al Bedorc.
- A 2/4 de 7 de la tarda, Masquefa, Montbui (Sant Maure), Sant
Martí de Sesgueioles i a la Torre de Claramunt.
- A 3/4 de 7 de la tarda, Òdena.
- A les 7 de la tarda, a Sant Martí de Tous, Jorba.
- A 1/4 de 8 de la tarda, a Vallbona d’Anoia, copons.
- A 2/4 de 8 de la tarda, a Vilanova del Camí i Piera.
- A les 8 de la tarda, a Montbui (poble), Prats de Rei, Calaf, Capellades i Carme.
- A les 9 del vespre, Hostalets de Pierola, La Llacuna.
- Viacrucis: a les 9 del vespre, pels carrers de Carme.
Divendres Sant, 30 de març:
Sants Oficis: la Passió i Mort del Senyor.
- A les 11, residència Sant Bonifaci (Piera).
- A 2/4 de 12 del migdia, a Calaf i a Pujalt.
- A 2/4 d’1 del migdia, Hostalets de Pierola.
- A la 1, el Bedorc.
- A 2/4 de 5 de la tarda, a Sant Martí de Sesgueioles i Ca n’Aguilera (Piera).
- A les 5 de la tarda, a Jorba, Copons, Aguilar de Segarra, Vallbona d’Anoia, la Torre de Claramunt i Masquefa.
- A 2/4 de 6 de la tarda, Castellolí i Prats de Rei.
- A les 6 de la tarda, Castellfollit del Boix, La Llacuna, Piera,
Bellprat i Sant Martí de Tous.
- A 2/4 de 7 de la tarda, a Montbui (Sant Maure), Conill i Vilanova d’Espoia.
- A les 7 de la tarda, a Òdena, la Pobla de Claramunt, Sant Pere
Sallavinera, i Carme.
- A 2/4 de 8 de la tarda, a Vilanova del Camí.
- A les 8 del vespre, a Montbui (poble) i Capellades.
Viacrucis:
- A les 9 del matí, a Montbui (poble)
- A les 10 del matí, a Prats de Rei (església) i Sant Martí de Tous
(anant cap a Sentfores). - A les 11 del matí, la Pobla de Claramunt i Montmaneu.
- A 2/4 de 12, Òdena.
- A les 12 del migdia, a Vilanova del Camí.
- A les 7 de la tarda, Piera.
- A les 8 de la tarda, Hostalets de Pierola.
- A les 9 del vespre, a Prats de Rei (pels carrers del poble), Calaf,
Capellades (pels carrers del poble) i La Llacuna.
Processó: a les 8 del vespre, sortint de l’església parroquial de
Masquefa. Organitza la Cofradia del Cristo Crucificado i Nuestra Señora de los Dolores.
Dissabte Sant, 31 de març
Sants Oficis: Missa de Resurrecció i Vetlla Pasqual:
- A les 8 del vespre, a la Pobla de Claramunt i Bellprat.
- A 2/4 de 9 del vespre, a Òdena.
- A les 9 del vespre, Vallbona d’Anoia, Masquefa i Hostalets de
Pierola.
- A 2/4 de 10 del vespre, a Montbui (Sant Maure).
- A les 10 del vespre, a Vilanova del Camí, Jorba, Calaf, la Torre
de Claramunt, Capellades i Sant Martí de Tous.
- A les 11 de la nit, la Llacuna i Piera.
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Els joves presenten al Papa el
document presinodal
ESGLÉSIA / LA VEU

E

l matí del dissabte 24 de
març passat, va culminar la reunió presinodal
amb l’aprovació del document
amb les propostes que els joves presenten a l’Església de
cara al proper Sínode dels Bisbes i que va ser lliurat al papa
Francesc el diumenge 25 de
març, després de la celebració
de la missa del Diumenge de
Rams.
La presentació va ser presidida pel cardenal Lorenzo
Baldisseri, actual secretari general del Sínode dels Bisbes,
acompanyat per un grup de
joves en representació de les
diferents comissions de grups
lingüístics que van integrar els
treballs presinodals, inclosa
la comissió dels “moderadors
online”, que van treballar gestionant les aportacions rebudes a través de les Xarxes Socials.
Aquest document és un resum de les aportacions de tots
els participants, basat en el
treball de 20 grups lingüístics
i en la participació de 15.000
joves connectats en línia a través de grups de Facebook. Es
tracta d’una de les fonts, entre d’altres, que conformaran
l’Instrumentum Laboris, que
contribuirà al treball del Sínode de Bisbes de 2018 i amb
el qual s’espera que l’Església
i altres institucions puguin
aprendre d’aquest procés presinodal i “escoltar la veu dels
joves “.
Els altres aportacions provindran, sobretot, dels resums
enviats a les conferències episcopals i als sínodes de les Esglésies Catòliques Orientals,
“resums que també són el fruit
d’una escolta a tots els àmbits
de les diòcesis del món”.
A aquests resums se sumaran
els resultats del qüestionari
on-line proposat als joves i
les intervencions del seminari
internacional sobre situacions
juvenils, organitzat per la Secretaria General del Sínode
el mes de setembre de 2017;

sense oblidar les observacions
lliurement enviades per persones individuals i grups de
tots els llocs del planeta.
El cardenal Baldisseri ha
explicat que “el document,
redactat al llarg d’aquesta setmana, s’articula en tres parts
precedides d’una introducció”.
“A la primera part es parla dels
reptes i de les oportunitats
dels joves en el món d’avui. En
la segona es tracta de la fe i de
la vocació, del discerniment i
de l’acompanyament dels joves. A la tercera part s’analitza
l’activitat formativa i pastoral
de l’Església “.
A continuació, ha assenyalat
“algunes idees centrals i paraules clau que podrien ajudar-nos a comprendre els continguts”.
Ha indicat que “els joves, que
parlen en primera persona
del plural, es defineixen com
l’Església jove: hi ha una Església dels joves que no està
enfrontada o oposada a una
Església dels adults, sinó dins
de l’Església, com el llevat en
la massa, per usar una imatge
evangèlica “.
“Del text aflora un gran desig
de transparència i de credibilitat per part dels membres de
l’Església, en particular dels
pastors: els joves esperen una
Església que sàpiga reconèixer

amb humilitat els errors del
passat i del present, i esforçar-se amb valentia per viure
allò que professa”.
Alhora, “els joves busquen
educadors de rostre humà,
disposats, si cal, a reconèixer-se en la seva fragilitat.
Altres categories fonamentals
del document són les vocacions, el discerniment i l’acompanyament. Els joves pateixen
avui per la manca de veritables
acompanyants que els ajudin a
trobar el seu camí en la vida, i
demanen a la Comunitat cristiana que es faci càrrec de la
seva necessitat de guies autoritzats”.
En definitiva, “els joves reclamen una Església extravertida, disposada a dialogar
sense recels amb la modernitat que avança, en particular
amb el món de les noves tecnologies”.
A més de demanar una Església autèntica arrelada
en l’Evangeli, els joves van
afirmar en el document que
“l’Església necessita donar
suport a les famílies i la seva
formació. Això és particularment rellevant en alguns
països on no hi ha llibertat
d’expressió, i se’ls impedeix
participar en l’Església, havent de ser formats en la fe
pels seus pares a la llar”.

SANTORAL
Març/Abril

29: Ciril; Eustaci; Beatriu de Silva..
30: Quirí; Règul; Joan Clímac.
31: Benjamí; Amós
1: Venanci; Hug; Teodora.
2: Francesc de Pàola; Maria Egipcíaca.
3: Maria al peu de la creu. Nicetas
4: Plató; Benet de Palerm.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 30: ADZET
De dilluns a divendres
de
9h Barcelona,
a 14h i de 15h a920h
Av.
Dissabtes de 9h a 14h
Rbla. Sant Isidre 11

DISSABTE 31:
SECANELL
Igualada
www.dentaligualada.com
Òdena, 84
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 1:MISERACHS

Rambla Nova, 1
OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

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

ORTOPÈDIA CASES

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 2: BAUSILI

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Born, 23
DIMARTS 3: CASAS

V

Soledat, 119
DIMECRES 4: PILAR

A. Mestre Montaner, 26
ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

psicologa
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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Ma DOLORS
CAPELLADES

www.psicologiaytu.com

DIJOUS 5: ROSA VALLÉS

Av. Pietat,25

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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SORTEIG

SORTEIG
2 ENTRADES

DE 2 ENTRADES PER

SORTEIG

10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

AL TEATRE DE L’AURORA

UN VOL
EN GLOBUS

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

MÙSIQUES DE BUTXACA
PLANXISTERIA
GELABERT S.L
Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada.
Ulleres 3D no incloses.

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

SORTEIG
DE 2 ENTRADES

SORTEIG

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG

I.H.C.

2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG DE

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

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines

2

Trini Serra

Eva Maria Egea Nevado
Pilar Bonilla Farrès

Montse Castells Forner
Sira Farnos Sola

Entrades Cine Ateneu

David Fernandez Sanchez
ENTRADES

Entrades Museu del Traginer

Forfait circuit Les Deus

Lluis Balcells Poblet

Josefina Jorba Rovira
Entrades Teatre de l’Aurora
Emilio Argelés Arasa

Entrades IHC

Entrades Museu del tren

Esteve Camps

Thais Castells Sanabra

Bicicleta

Escalada
Alex Llacuna Rigolfas

Cels Llorens Munné
Francesca Castells Solà

Mercè Almenara

Val de xapa i pintura
Àngels Patró Torrents

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als
seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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)

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Escalada

Val de xapa i pintura

Bicicleta

Entrades Música de Butxaca

Hostalets de Pierola

Entrades Cine Ateneu

Entrades IHC

Entrades Teatre de l’Aurora

Teatre Nu

TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2017
dels Hostalets
de Pierola
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de

RICARD CORCELLES /

Especialista en Cirurgia General i Digestiva

“No entenc la medicina sense recerca”
Tinc 43 anys i vaig néixer a Igualada. Estic casat amb la meva dona Olga des de fa quasi bé 16 anys i tinc dos
fills. La meva filla gran de 12 anys es diu Joana i el meu fill Bernat en té 10. Llicenciat en Medicina i cirurgia per
la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu per la Universitat
de Barcelona (metge intern resident a l’Hospital Clínic de Barcelona), i Doctor en cirurgia per la Universitat de
Barcelona (tesi doctoral Honors Cum Laude l’any 2011).

Q

uan comença la teva experiència professional?

La meva experiència professional diria que comença a l’Hospital Clínic de Barcelona on vaig realitzar
la meva residència com a metge intern resident en
cirurgia digestiva. Un cop finalitzada la residència vaig a tenir el
títol d’especialista i vaig assolir una plaça indefinida a l’Hospital
Clínic de Barcelona. És a l’Hospital Clínic on he desenvolupat la
major part de la meva carrera professional. L’any 2013 vaig marxar Estats Units, a Cleveland Ohio, gràcies a una beca. Vaig treballar a la Cleveland Clinic Foundation (Ohio) durant dos anys,
del 2013 al 2015. El juliol del 2015 vaig tornar a l’Hospital Clínic
on he treballat fins l’any 2017. El mes de setembre d’aquest any
2017 em vaig incorporar al Cleveland Clinic, a Abu Dhabi -als
Emirats Àrabs- on treballo com a cirurgià especialista en cirurgia
de l’obesitat i cirurgia mínimament invasiva de l’aparell digestiu.
Diuen que ser metge és vocacional. És així?
En part crec que sí. És una feina especial ja que nosaltres vivim
constantment amb persones i les seves malalties. Aquesta és una
situació anormal i el poder curar o ajudar a alguna persona et fa
sentir a vegades una mica especial, o si més no diferent.
Quan et vas adonar que ho havies de ser?
Recordo que ja de ben petit m’agradava acompanyar als meus
pares a l’Hospital d’Igualada a visitar algun familiar o conegut. I
m’agradava l’ambient de l’hospital, els metges treballant, les bates
blanques i pijames verds, les olors, el caos d’urgències...
Ho tenies clar de ben petit o mica en mica te’n vas adonar?
No és que ho tingués tan clar. Penso que va ser un conjunt de factors i molts d’ells irrellevants (amics, sèries de TV, “prestigi social”, familiars...) Ara quan miro enrere i em faig aquesta pregunta
me n’adono que la decisió de ser metge no va ser tan meditada.
Quants anys has dedicat a l’estudi?
Buf, molts. Els 5 anys de carrera, dos anys per l’examen MIR, 5

anys de residència... He d’agrair el suport de la meva família, en
especial els meus pares i la meva dona que ha patit els anys d’estudi
llargs i vacances estudiant. Encara ara cada dia he d’estudiar doncs
la medicina i la cirurgia estan en constant evolució.
Toques també el tema de la investigació?
Sí. No entenc la medicina sense recerca. La investigació és essencial per millorar com a professionals i poder oferir un millor tractament als nostres pacients.
Explica’ns una mica: com has anat a parar a l’altra punta del món?
L’any 2013 vaig anar als Estats Units amb una beca de l’Hospital
Clínic de Barcelona a fer recerca sobre els efectes positius de la cirurgia gastrointestinal sobre la diabetis. Vaig estar 2 anys a l’hospital Cleveland Clinic Foundation (Ohio, EEUU), que és considerat
un dels referents mundials en cirurgia metabòlica i de l’obesitat.
L’experiència va ser molt profitosa des del punt de vista científic
(vaig publicar 20 articles en 2 anys) i personal. Un dels meus caps
a Ohio (el Dr. Matthew Kroh) es va traslladar l’any passat als Emirats Àrabs com a cap del servei de Cirurgia General a Cleveland
Clinic Abu Dhabi, i em va oferir una feina al seu equip. Després de
valorar-ho vaig pensar que havia d’aprofitar aquesta oportunitat.
Quantes operacions feu al dia?
En general tenim 3 sales d’operacions al dia per a nosaltres i això
es tradueix en un total d’unes 15 intervencions al dia.
Són operacions privades o públiques?
La Cleveland Clinic és pública per a la gent dels Emirats. La gent
de fora poden tenir-hi accés aquelles persones amb una assegurança mèdica personal o que es facin càrrec de totes les despeses
mèdiques.
Quan a una persona se li pot recomanar fer una reducció d’estómac? Quan es considera que una persona és obesa?
Es considera que una persona és obesa quan el seu índex de massa
corporal és superior a 30 kg/m2. L’IMC es calcula dividint el pes

d’una persona en kg per la seva alçada en metres al quadrat. És un
mètode indirecte i no perfecte que quantifica el grau d’obesitat d’un
individu. Les societats quirúrgiques internacionals més destacades
(IFSO, ASMBS) consideren que la cirurgia de l’obesitat (cirurgia
bariàtrica) està indicada quan l’IMC és igual o superior a 35 kg/
m2 i hi ha una patologia associada (diabetis tipus II, hiperlipèmia,
hipertensió...). Quan l’IMC és per sota 35 és també aconsellable, en
especial en els diabètics. La cirurgia gastrointestinal és actualment
la millor eina per tractar, controlar i curar en molts casos la diabetis.
És una operació delicada? Per què?
Depèn de la tècnica que s’utilitzi la intervenció té una major o
menor complexitat. La cirurgia del bypass gàstric per laparoscòpia
per exemple requereix una destresa tècnica considerable doncs
sovint es tracta de pacients amb obesitat extrema que dificulta
la dissecció quirúrgica. No obstant, en mans expertes, té menys
complicacions que una apendicitis aguda, per posar un exemple...
Requereix després ser molt curós en introduir els aliments un
cop operat? Quins risc pot suposar?
Un cop operat, el pacient ha de ser conscient que ha de seguir unes
pautes alimentàries concretes per tal d’adaptar el seu cos a la seva
nova anatomia gastrointestinal. Els pacients que són conscients
d’això, fan una vida normal i d’una excel.lent qualitat. Però això,
són converses que el cirurgià ha de tenir amb el seu pacient abans
de la cirurgia. Jo els demano compromís i il·lusió en el seu canvi
d’estil de vida, que en molts casos s’acompanya d’una substancial
millora del seu estat de salut, físic, però també mental. Veure els
pacients més sans, feliços i amb una més gran autoestima és per a
mi el millor de la meva feina.
			

Pia Prat i Jorba @PiaPrat

L’EEI inicià el seu camí el 2014 en el Campus d’Igualada, integrat en el CETI. Però, com que les Universitats van a la grenya pels diners, es
va aprovar una Memòria d’Extinció dels estudis de grau en Enginyeria. Sabíem que UPC se n’anava i venia UDL. Es deia que, a més del que
hi havia, s’hi afegiria medecina. Per la Universitat de Lleida la implantació a Igualada significa apropar-se a al mercat de Barcelona. Per la
UPC, marxar era una racionalització de despesa, però ara els sap greu que vingui la competència. Igualada vol tenir estudis universitaris
com Manresa i Vic. És una aposta de ciutat. Però sembla que els alumnes igualadins no tenen tan clar que UDL sigui una opció per seguir
els estudis que estan fent a Igualada. I alguns s’estan buscant la vida. Molts dels estudiants que aquest any estan estudiant a Igualada es
plantegen anar a Barcelona. El repte és tenir una formació tecnològica de primer nivell i les competències clau per aprofitar i liderar els
reptes de futur. I això requereix claredat i transparència en la transició. Perquè només la feina ben feta dona bons resultats a llarg termini.

Nova parada
a Igualada

A partir del proper 3 d'abril
Monbus Hispano Igualadina
perllonga ﬁns els habitatges 'Punto Blanco'
la línia bus Exprés e5
entre Igualada i Barcelona

Avinguda Balmes, nº71-78

5

Serà inici (nº71) i ﬁnal (nº78)
de trajecte

