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La pista reasfaltada i repintada de l’aeròdrom, impoluta, dimecres d’aquesta setmana.

D’Aeroport Corporatiu de Catalunya, 
a pista reasfaltada i poca cosa més
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La Generalitat ultima millores a 
l’aeròdrom per complir la normativa

El que havien de ser 100 milions 
d’inversió han quedat en 250.000€
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Tres ferits per una 
barbacoa il.legal dins 
de l’Estadi Atlètic
Un incendi en una barbacoa va 
causar diumenge tres ferits de 
diversa consideració a l’interior 
de l’Estadi Municipal d’Igua-
lada, després de disputar-se el 
Cròs del col.legi Emili Vallès. 
Un dels ferits és una noia que 
va ser traslladada a la Unitat 
de Cremats de l’Hospital de la 

Vall d’Hebrón. El col.legi s’ha 
desentès dels fets afirmant que 
no hi té res a veure. La barba-
coa no es podia celebrar doncs 
no es pot fer foc a tot el país a 
menys de 500 m. d’un bosc, i 
tampoc en una instal.lació mu-
nicipal. L’Ajuntament ha obert 
un expedient.   Pàgina 21
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a partir del 3 de maig estem 
a la seva disposició 

al c/ Gessamí, 8 IGUALADA
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L’EDITORIAL

Cal un nou Govern
A questa setmana, Jordi Sànchez, Jordi 

Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, empre-
sonats a Estremera i Soto del Real, han 
traslladat al president de la Generalitat a 

l’exili i màxim responsable de Junts per Catalunya 
(JxCat), Carles Puigdemont, la necessitat de formar 
Govern per evitar la convocatòria de noves elec-
cions. El mes de març, 
l’Assemblea de Munici-
pis per la Independència 
(AMI), de la que en for-
men part la majoria de 
municipis de l’Anoia, rei-
vindicava la necessitat de 
formar un nou Govern a 
la Generalitat.
Certament, el país viu 
moments molt delicats, 
però la mancança de les 
nostres institucions tam-
bé està provocant un important fre en l’avanç de 
la societat, fins i tot en el camí, lícit, de les seves 
reivindicacions polítiques. Cal, doncs, reprendre la 
marxa, amb un nou Govern de la Generalitat que a 
aquestes altures ja vol tothom, encara que això no 
aturarà l’onada repressiva que ha posat en marxa 
l’Estat. Si no ha pogut amb les seves incursions ma-

quiavèl·liques en el reconegut sistema educatiu cata-
là, ho intentarà amb un altre camp o sector. Sempre 
que sigui possible -i real- cal que tothom vegi fins a 
quin punt l’Estat espanyol ha entrat en una deriva 
antidemocràtica. 
Però no cal que siguem il·lusos ni ens quedem mi-
rant la Lluna de València. Si no governa el sobira-

nisme, governa l’uni-
onisme mitjançant el 
155. Avui, el ministre 
Montoro controla les 
finances de la Gene-
ralitat, el govern des-
titueix alts càrrecs i 
obliga els seus Fiscals 
a perseguir els or-
ganitzadors del 1-O. 
Certament, davant 
d’aquest panorama, és 
molt diferent tenir un 

Govern que dirigeixi el país, que estar dirigit pels 
ministres espanyols i un Rei acabat per almenys la 
meitat de catalans.
El rellotge no perdona i el compte enrere fins a la 
convocatòria d’eleccions segueix, amenaçant, el seu 
camí. No hi ha temps a perdre. Catalunya necessita 
un President i un Govern. Després ja veurem. 

El rellotge no perdona i 
el compte enrere fins a la 

convocatòria d’eleccions segueix, 
amenaçant, el seu camí. No hi ha 

temps a perdre.
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Joaquín Urias, ex lletrat del Tribu-
nal Constitucional, considera que 
l’auto que desestima que Jordi Sánc-
hez podés anar a defensar la seva 
investidura és l’afirmació de que 
“Llarena som tots”.  I continua “No 
fonamenta el que hauria de resoldre, 
però fa molta política, amb amena-
ces a Puigdemont i crítiques furi-
bundes als jutges alemanys. Aquest 
és ara el nivell del nostre Tribunal 
Suprem. Ha fet una rebequeria i un 
disbarat.”

Rafael Hernando, portaveu del PP 
al Congrés, ha dit que “si algú ha co-
més alguna il·legalitat en el caso del 
màster de Cristina Cifuentes, que 
sembla que sí, ha sigut la Universitat 
Rei Juan Carlos i no la Presidenta de 

la Comunitat de Madrid”

Juan Ignacio Zoido, ministre de 
l’Interior espanyol, havia assegurat 
que “xiular l’himne espanyol és una 
violència que cal erradicar. En el 
moment en què hi hagi una falta de 
respecte cap a algú, siguin persones 
o institucions, això tindrà una re-
percussió i el Comitè de Disciplina 
també hi actuarà. L’Antiviolència 
té una legislació a aplicar i l’aplica-
rem.” I molta gent el va xiular.

Rafael Català ministre de Justícia, 
havia dit que considerava “els llaços 
grocs són ofensius”. Es veu que tot 
el que sigui groc ofèn. A l’entra-
da del Wanda on s’havia de jugar 
la final tot el que portava alguna 
cosa groga ho havia de llençar a 
un contenidor. Tampoc els agrada-
ven les estelades o rètols polítics, si 
bé se’ls en van escapar alguns- La 
policia que hi havia a l’interior els 
anava a veure i “corregien l’error”. 
Tot i així encara que en van quedar 
algunes mostres entre moltes ban-
deres d’Espanya que es repartien a 
l’entrada.

El Ministeri de l’Interior va penjar 

un missatge a les xarxes on deia “El 
Codi Penal concreta què es conside-
ra delicte de #terrorismo”. I va trans-
criure l’article 573 del Codi Penal. I 
segueix dient “ho compartim per 
si algú necessités reflexionar sobre 
això durant el cap de setmana. La 
resta, a descansar, que la @guar-
diacivil i la @policia vetllen per la 
seguretat de tots. #FelizFinde”. No 
sembla que el que determinaren 
els jutges hagi servit per “aclarir el 
tema”. Potser només val quan els 
agrada el què diuen.

Roger Torrent, president del Par-
lament català, explicava “parlen de 
diàleg, però Mariano Rajoy no s’ha 
dignat ni a contestar-me la carta”.

Pedro Sánchez, Secretari General 
del PSOE, ha dit “el secessionisme 
català és una amenaça per a la inte-
gritat de l’Estat i els valors d’Europa.”

Cristina Cifuentes, presidenta de la 
Comunitat de Madrid, finalment ha 
hagut de dimitir. El desencadenant 
ha estat un video difós pel digital 
d’Eduardo Inda, periodista, on se la 
veu enxampada robant uns produc-
tes cosmètics en un supermercat.

Coincidències

É s una coincidència que el govern 
de Marc Castells decidís apostar 
per uns estudis humanístics just en 

el moment en què la senyora Susanna els 
va fer una proposta en el mateix sentit. És 
una coincidència que cap dels especialistes 
en cultura de la Pau a qui anava adreçat el 
curs s’hi inscrigués, com cap comerciant 
de la ciutat va veure en Tickdi una millora 
pel seu negoci. És una coincidència que els 
estudis per la Pau els promogui -cobrant- 
la filla d’un exalcalde convergent, i que la 
prometedora aplicació comercial l’Ajun-
tament la contractés a una empresa sense 
cap altre client propietat d’un extreballador 
de Chacón. És una coincidència, aquesta 
sí, que els igualadins haguem pagat de la 
nostra butxaca 76.000€ per un curs d’estiu, 
just la mateixa quantitat que vam pagar per 
una aplicació per fidelitzar els clients del 
comerç local.
La vida és plena de coincidències atzaro-
ses. Coses que passen sense que se’ls hagi 
de donar major importància i a les que 
només les ments més perverses atribu-
eixen una malèfica relació de causalitat. 
Els “mals igualadins”, com alguna vegada 
n’han dit. Els qui no en tenen prou amb un 
fotogènic somriure acompanyat de l’argu-
ment de “posar Igualada al mapa”, “és una 
aposta única i novedosa” o el de “serem la 
capital de tal o qual cosa”. Per sort, a Igua-
lada no n’hi ha massa de gent així. Gairebé 
ningú es pregunta mai per com acaben els 
anuncis futuribles, i a poca gent li impor-
ta gaire si això ha costat tant o més. Hem 
après a aplaudir com a gesta memorable la 
poda d’un arbre o l’arranjament d’una vo-
rera i la resta ens semblen complicacions 
innecessàries, que ja tenim altra feina. Res-
pectable, però descriptiu.
Per això sap greu, de vegades, que alguns 
destorbem aquesta pau tan harmoniosa 
amb històries de fantasmes inexistents. 
Que si dades, que si tal contracte, que si 
tal persona i que si tants diners. Allò de 
qüestionar, intentar informar-se i, si hi 
ha coses que no haurien de ser, sortir a la 
palestra i dir-les, per lletges que siguin. És 
pesat i som pesats, disculpeu. Però que no 
és maco destinar 150.000€ de l’erari públic 
a qualsevol cosa mentre la facin “els nos-
tres”? Potser millor no dir res. Deixa’t de 
resultats o de si es tracta d’afavorir algú. 
Això no ho podem dir -com diuen alguns-, 
o ho han fet tots i no passa res -com diuen 
d’altres.
Us garanteixo que no ho fem per gust, sinó 
que ho sentim un deure, que per això hi 
som. Perquè tot té un límit i, en aquesta 
ciutat, a molta gent -per sort- li comença 
a vessar el got. I això és bona notícia, per-
què quan abans escampi el fum, abans ens 
adonarem tots plegats que rere la façana hi 
ha ben poca cosa. I llavors ens posarem a 
construir-hi quelcom de manera honesta.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

ALBERT MATEU 
(CUP IGUALADA)

@almateu



B envolguts/des:

Ja hem celebrat Sant Jordi, la nos-
tra festa més entranyable, la que 

parla d’amor, de poesia, de primavera, de 
colors, de vida en definitiva. Sens dubte 
vosaltres heu sentit enyorança i nostàlgia 
per l’allunyament forçat del país. Especial-
ment els Jordis, que no han pogut rebre la 
felicitació de la família i el petó dels fills...
Però estigueu segurs que heu estat molt 
presents en les ments de tothom. No sé si 
us podeu fer càrrec del que representa el 
moviment de solidaritat que s’ha endegat 
a Catalunya per reclamar la vostra lliber-
tat. Hem decorat de groc tot el país. Els 
llaços omplen carrers i places, carreteres i 
ponts. Penso no exagerar si us dic que de-
uen comptar-se no per milers sinó per cen-
tenars de milers. A totes les reunions i actes 
culturals es fa referència a vosaltres. Per 
tota Catalunya i de manera constant hi ha 
actes reivindicatius i l’afluència de persones 
no minva, al contrari.
Per part nostra, ens mantenim ferms. Mal-
grat totes les dificultats i errors comesos 
no defallim. I en bona part sou vosaltres 
els que feu que mantinguem la moral ben 
alta. La vostra situació ens esperona a man-
tenir-nos en lluita constant contra la injus-
tícia i en favor de la llibertat. No defalliu 
vosaltres perquè us necessitem per cons-
truir un país on siguin respectats els drets 
de tothom, on cada ciutadà sigui considerat 
com a persona que té l’administració al seu 
servei. Us necessitem per trencar el dogal 
que ara ens escanya i continuar el progrés 
social i econòmic que havíem iniciat. Us 

necessitem per salvar la nostra llengua i la 
nostra cultura dels atacs que volen anorre-
ar-les. No podem sotmetre’ns a un poder 
que ens té encadenats. Ha arribat l’hora de 
segar cadenes. No perquè convé, sinó per-
què és qüestió de vida o mort. En aquesta 
partida Catalunya s’hi juga la supervivèn-
cia. Lliures o sotmesos.
No sé si des de la presó o l’exili us arriba 
la sensació que tenim de trobar-nos al fi-
nal d’una etapa. El sistema actual s’esta des-
manegant cada dia més i acabarà per caure 
com un castell de cartes. Vaig sentir no fa 
gaire un comentarista que, parlant de fut-
bol, deia que “als directius el poder els ve 
donat, però l’autoritat han de guanyar-se-
la”. En política avui podem dir també que 
ells tenen el poder i la força, però han per-
dut ja qualsevol credibilitat. Ara les lluites 
ja no son només contra nosaltres. Ara ja 

es barallen polítics contra jutges. A més, 
quina credibilitat pot tenir un partit que té 
imputats més de 900 casos de corrupció? 
En això sí que són els primers... És el partit 
més corrupte d’Europa en un estat presidit 
per una monarquia que sembla treta d’un 
còmic del segle passat. Cada dia hi ha més 
banderes republicanes a les manifestacions. 
El descrèdit a què han arribat és irrecupe-
rable, però se l’han guanyat a pols. Catalu-
nya ja la donen per perduda, però ara estan 
perdent Espanya. 
Ningú sap a hores d’ara com evolucionarà 
tot plegat, però és evident que hi ha d’haver 
un canvi radical i Catalunya ha de continu-
ar reclamant el seu dret a decidir. Cal fer 
foc nou i aquest s’anomena República Cata-
lana. Us necessitem per posar-la en marxa. 
També per això us volem a casa.
Una abraçada ben cordial.  
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JOSEP M. CARRERAS Carta als absents

#L’enquesta de la setmana

L’1 de Maig els sindicats organitzaran ma-
nifestacions. Tu què faràs?

 Em manifesto 69%  No em manifesto 31%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LAIA VICENS

La periodista igualadina és coautora, juntament amb Xavi Tedó, del 
llibre Operació urnes, que ha estat el més venut de Sant Jordi a tot 
Catalunya, un gran premi per a una gran tasca.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
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NO ENS INSULTI, 
SENYOR MIQUEL PUIG
Joan Pinyol

No perdono al senyor Miquel Puig la fri-
volitat demostrada dilluns passat com a 
tertulià del  programa Més 324 a l’hora 
de referir-se a la lluita per treure del Va-
lle de los Caídos les víctimes de la guerra 
que durant la dictadura hi van ser por-
tades amb nocturnitat, traïdoria i sense 
que ho sabéssim llurs famílies. Després 
dels anys que fa que lluitem per la seva 
exhumació,  ens va venir a dir que ja 
és hora de passar pàgina d’aquest tema 
i que són uns avis que ni tan sols vam 
conèixer. Actituds com la seva represen-
ten un insult directe als fills encara vius 
de les víctimes i alimenten l’escepticisme 
de moltes persones sobre aquest tema.
L’any 2010, convidat pel govern socia-
lista de Zapatero, vaig tenir ocasió de 
veure l’interior de les tombes al mauso-
leu de Franco i us asseguro que moltes 
són exhumables i identificables, com la 
del meu avi Joan Colom. Per això tam-
poc no comparteixo el pessimisme de la 
historiadora Queralt Solé esplaiat igual-
ment durant el programa que condueix 
Xavier Grasset. En lloc de derrotismes 
només ens falta una voluntat política 
decidida per posar fi a un greuge que 
patim pocs des de fa anys, però que afec-
ta milers de persones, encara que no ho 
sàpiguen.

CONSTRUCCIÓ D’UN 
PAS DE VIANANTS ELE-
VAT DAVANT LA LLAR 
D’INFANTS L’ESPÍGOL
AMPA Llar d’infants l’Espígol

L’AMPA de la llar d’infants municipal 
l’Espígol ha iniciat una recollida de sig-
natures per demanar a l’Ajuntament 
d’Igualada la construcció d’un pas ele-

vat davant de l’escola. Situada a l’avin-
guda d’Emili Vallès, s/n, és una via molt 
transitada per la gran afluència de vehi-
cles motoritzats per accedir als diversos 
equipaments municipals a la zona (Ins-
titut INS Pere Vives i Vich, Institut Milà 
i Fontanals, Escola Emili Vallès, Estadi 
Atlètic Municipal). La recollida de sig-
natures es pot efectuar a l’Escola Emili 
Vallès o a la mateixa Llar d’Infants.
Actualment, davant de la llar d’infants 
municipal l’Espígol hi ha un pas de vi-
anants no regulat per semàfor i a nivell 
pla, per on els vianants accedeixen a la 
llar d’infants (nens de 0 a 3 anys i fami-
liars) i a través del qual circulen molts 
vehicles a gran velocitat, sense respec-
tar aquesta senyal viària. Molts vianants 
tenen dificultats per aconseguir creuar 
aquest carrer. La velocitat dels vehicles fa 
témer que es pugui produir un accident 
per atropellament.
Per això, sol·licitem a l’Ajuntament 
d’Igualada que escolti les nostres de-
mandes i adeqüi l’actual pas de vianants 
per accedir a la llar d’infants municipal 
l’Espígol amb la instal·lació de reductors 
de velocitat (com per exemple un pas de 
vianants sobre elevat) i/o bandes tran-
versals d’alerta que facin disminuir la ve-
locitat de circulació en aquesta via i eviti, 
o redueixi al màxim, els perills que hi ha 
associats a la circulació de vehicles mo-
toritzats i l’alta velocitat. Es podria estu-
diar la regulació a través de semàfor, per 
evitar també la circulació que superin els 
límits permesos pel vial.
Evitar el vandalisme
Per altra banda, just al costat d’aquesta 
llar d’infants hi ha un petit parc o plaça 
(zona verda) en la qual és comú trobar-hi 
joves i adolescents en horari lectiu (quan 
els infants estan dins de la llar d’infants) 
fumant substàncies il·legals, ocupant 
tota la via pública (bancs) amb música a 
tot volum i consumint begudes (sobretot 
alcohòliques), que fan que l’espai quedi 
brut i inaccessible. Fins i tot, en alguna 

ocasió, han assaltat l’espai de joc de la llar 
d’infants i han robat material de joc dels 
més menuts.
Un control policial sovintejat a la zona 
evitaria la constant presència de joves i 
adolescents en horari lectiu bevent i fu-
mant, o molestant familiars i nens que 
accedeixen o són dins les instal·lacions 
de la llar d’infants, des d’on, els mateixos 
nens i nenes, poden veure’ls mentre es 
troben al pati de jocs.  

ÒDENA: LA LLAR 
D’INFANTS EN RISC?
Laura Gandia Sánchez

L’avi vivia amb els dos tiets a Òdena i, tot 
i que nosaltres vivíem a Igualada, sem-
pre estàvem al poble. Amb un any i mig 
em van portar a la llar d’infants. Els pares 
treballaven i l’avi em portava i em venia 
a buscar.  La llar llavors no estava on la 
d’ara. Estava sobre el Centre Cultural. 
Segurament era un espai petit amb un 
petit pati. No és que tingui aquest record 
però ara quan hi passo per davant ho 
puc intuir. També recordo les senyoretes 
Paquita i Anna. 
Des de fa més de 7 anys visc a Òdena i 
des de que el meu fill té 8 mesos va a la 
llar. Ara té 2 anys. La llar d’ara està en un 
entorn privilegiat. Bosc, camins, munta-
nyes ben a prop. Un espai obert, ampli, 
que gaudeix de llum natural. Però el mi-
llor són les persones. Les educadores. 
Fem l’horari marcat sense que neces-
sitem les acollides i el nen dina, o bé a 
casa o bé a casa dels avis. TINC SORT. 
Tinc sort de tenir una feina prop de casa, 
de tenir un marit que molts dies no tre-
balla, de tenir als 4 avis disponibles per 
ajudar-nos –i molt-. Per això el nen fa 
l’horari que fa i dina on dina. TOTHOM 
POT DIR EL MATEIX? 
La llar és un servei municipal. Ho era fa 
37 anys –quan jo hi anava- i ho segueix 
sent. La diferència és que abans era au-

togestionada i ara la gestiona una em-
presa. Des de fa una setmana sabem que 
es volen fer modificacions en el servei 
d’acollides del proper any, que faran que 
desapareguin. Se’ns parla de números. 
Com s’ha arribat fins aquí? S’han valorat 
altres opcions? Es vol privatitzar el ser-
vei? És la llar una empresa? I les perso-
nes? I la qualitat del servei?  Això encara 
ha de passar pel ple municipal, però em 
fa l’efecte que no hi ha volta enrere.
Animo als veïns i veïnes d’Òdena a 
que preguntin què està passant i que 
vagin més enllà i es preguntin com 
pot afectar aquesta decisió en les se-
ves vides i al poble. 
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El darrer sorteig al Forn Alemany 
d’un cap de setmana a Madrid ha tin-
gut com a guanyadora el client núme-
ro  2717, Mònica Vàzquez Borrega. 
Enhorabona!

Mònica Vázquez, 
guanyadora del 
sorteig del Forn 
Alemany
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En un dels nombrosos 
i poc justificats es-
corcolls d’oficines de 
la Generalitat de Ca-

talunya del 20 de setembre de 
l’any passat, dictades per l’ine-
fable jutjat número 13 de Bar-

celona, el regidor de Cultura de l’ajuntament de 
Sant Joan de Vilatorrada, en Jordi Pesarrodona, 
pallasso afeccionat, armat amb un perillós nas 
vermell de pallasso, es va situar al costat d’un 
agent de la Guàrdia Civil que custodiava l’entra-
da del Departament de la Governació per evitar 
–dic jo- que hi entressin les “turbas tumultuari-
as” que protestaven pacíficament per la injustí-
cia de l’escorcoll. 
El gest pacífic i burleta de Jordi Pesarrodona va 
ser recollit per moltes càmeres fotogràfiques –
avui en dia és inevitable- i la imatge es va fer 
viral durant unes hores a la xarxa. Segurament 
que a causa d’això, deu dies després, durant el 
Referèndum d’Independència de l’u d’octubre, 
els antidisturbis de la Guardia Civil –enviats per 
milers a Catalunya des de tot Espanya- varen 
fer acte de presència a Sant Joan de Vilatorra-
da amb la idea de trobar “al famosete” i fotre-li 
una pallissa. Els aparells de l’Estat, com dèiem 
la setmana passada, no perdonen que els ridi-
culitzin i li tenien ganes al bo d’en Pesarrodona. 
I a fe de Déu que el varen colpejar. Va ser un 
dels més de mil ferits i contusionats de la jorna-
da del referèndum. Es pot veure i escoltar en les 
filmacions que existeixen de la “heroica actua-
ción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado”. I dic heroica perquè als deu mil piolins 
que formaven part de les forces desplaçades a 
Catalunya, els han condecorat amb una meda-
lla que comporta un important augment de sou. 
No content amb la pallissa donada al regidor de 
Cultura, el tinent de la Guardia Civil responsable 
de l’operatiu el va denunciar “por delito de odio”. 

Dilluns passat, Diada de Sant Jordi, en Pesa-
rodona va anar a declarar davant del jutjats de 
Manresa. L’esmentat tinent de la Guardia Civil, 
responsable de 40 agents “el dia de autos” va 
ser el primer en declarar davant la jutgessa. Pel 
que sembla l’home es va anar embalant amb les 
seves acusacions d’odi, disturbis, provocacions, 
manques de respecte i potser fins i tot tal vega-
da li atribuiria a Jordi Pesarrodona la mort de 
Kennedy.... fou tan grossa la quantitat de men-
tides del cap dels piolins que la jutgessa va com-
provar que no tenien res a veure amb l’atestat 
elaborat per la Guardia Civil dels fets del 20 de 
setembre a la seu de la conselleria de Governa-
ció. Amb bon criteri no solament va arxivar el 
cas, sinó que en Jordi Pesarrodona va ser eximit 
de declarar.
Hom es pregunta per la fiabilitat que poden 
tenir determinats “informes policials” que no 
s’aguanten ni al jutjat de Manresa ni als tribu-
nals d’Alemanya... i en canvi són utilitzats per 
mantenir  nou persones a la presó i set a l’exili 
sense cap sentència en contra. Li han tret la C 
al codi penal. 

Els aparells de l’Estat no perdonen 
que els ridiculitzin 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Nas de pallasso La subvenció no ens farà lliures

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Qualsevol dirigent po-
lític que accedeix a la 
gestió d’una institució 
pública té la tempta-

ció, i massa sovint hi cau, de sub-
vencionar aquelles persones i en-
titats que li són més afins, o que 

pensa que el poden ajudar. L’abús del recurs a la 
subvenció és políticament transversal, i es dóna 
tant a l’esquerra com a la dreta. Alguns diuen que 
són maneres de fer associades a la condició hu-
mana, però jo hi afegiria que, sobretot, es donen 
quan no es tenen clares unes mínimes exigències 
ètiques. De motius per concedir subvencions n’hi 
ha tants com de suposats drets a rebre-les. Aquí 

hi podríem incloure des de l’agraïment pels ser-
veis prestats fins a la compra de voluntats, sense 
oblidar els intents de mantenir en silenci determi-
nades reivindicacions. Quan l’exigència ètica no 
és ferma veiem que amb diners es pot comprar 
gairebé tot, i les persones que entren en aquestes 
pràctiques, algunes ben poc elegants, saben què 
hi ha al darrere de les seves decisions.
Vist des de l’òptica de les persones i entitats sub-
vencionades cal remarcar que gairebé tothom es 
creu amb el dret a ser ajudat amb recursos pú-
blics. Qui rep els diners sempre trobarà justificat 
que se l’ajudi, tot i que massa sovint, vist des de 

fora, la cosa no és tan clara, i més tenint en comp-
te que els diners emprats són provinents dels nos-
tres impostos. Si gastes diners aquí has de retallar 
en altres partides que per a alguns potser serien 
més prioritàries. Però, vist des de la part subven-
cionada, rebre ajuts públics sempre es veurà bé, i 
segurament moltes entitats no serien viables sen-
se les subvencions provinents de les institucions 
públiques. 
En països que tenen un règim democràtic poc 
exigent les subvencions dels governants comen-
cen per comprar directament el vot de les perso-
nes més desfavorides. És un joc molt pervers però 
està acceptat per les dues parts, sovint la part més 
dèbil per pura necessitat vital. Si em votes, t’aju-

daré; si no em votes, et faré la guitza, deixant-te 
sense feina, o sense escola, o sense carretera, o 
sense hospital. En aquests casos la subvenció es-
devé una corrupció mafiosa. I, a més, crea de-
pendència, com si fos una droga. La subvenció 
generalitzada debilita i empobreix les societats, 
i això no ens ho podem permetre. Què s’hauria 
de fer per evitar-ho? Objectar totes les subven-
cions i estudiar una per una la necessitat o no de 
mantenir-les, amb criteris estrictament professi-
onals. Estic convençut que moltes s’anul·larien, i 
els diners estalviats es podrien utilitzar en coses 
més útils. 
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L’aeròdrom és ara un 
espai important per a 
l’extinció d’incendis a 

l’interior de Catalunya 
i per als aficionats a 
l’aviació esportiva

Opuscle de la Unió Empresarial de l’Anoia, l’any 2008.

La Generalitat ultima aquesta setmana els treballs per adaptar l’aeròdrom a la nova normativa europea

D’aeroport corporatiu de Catalunya... a una pista reasfaltada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A eroports de Catalu-
nya, empresa públi-
ca del Departament 

de Territori i Sostenibilitat, 
finalitza aquesta setmana les 
obres per adequar l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena a la nor-
mativa estatal. Les actuacions 
que s’han dut a terme aquest 
últim mes, amb un import de 
256.400 euros, permeten equi-
parar la instal·lació a les nor-
mes de seguretat operacional 
d’aeròdroms d’ús restringit.
Les actuacions que s’han dut 
a terme són la regeneració del 
paviment de la pista, l’ade-
quació dels pendents de la 
pista per evitar obstacles en 
els primers 100 metres de la 
superfície de transició, la reti-
rada de la caseta ubicada a la 
capçalera 17  dins de la franja, 
la reparació de la tanca peri-
metral i senyalització de la 
tanca, la nova tanca a la zona 
de Bombers, la demolició de 
les mànegues de vent actuals i 
instal·lació de dues mànegues 
segons normativa i senyalit-
zació adequades, i, finalment, 
la renovació de la senyalitza-
ció horitzontal i  a la tanca 
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perimetral. Semblen moltes 
actuacions, però el cert és que 
la major part dels diners han 
estat per a reasfaltar la pista, 
un treball que, per cert, s’ha 
fet molt bé. 
Dimecres, els alcaldes d’Igua-
lada Marc Castells i d’Òdena 
Francisco Guisado, van fer 
una visita d’obres, amb la pre-
sència del secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat, Ricard 
Font, i el director d’Aeroports 
de Catalunya, Jordi Candela.

Aquells temps 
de l’aeroport corporatiu
Les millores actuals són el fi-
nal d’una història que, en els 
seus inicis, havia de suposar 
un salt endavant enorme, la 
de l’aeroport corporatiu de 
Catalunya. Així ho va anun-
ciar el juny de 2009 el llavors 
conseller d’Obres Públiques i 
Política Territorial, Joaquim 
Nadal. El projecte aprovat 

Francisco Guisado, Ricard Font i Marc Castells, dimecres a l’aeròdrom. Foto: Jordi Puiggròs.

per la Generalitat ampliava 
la pista de l’actual aeròdrom 
fins als 1.500 metres i oferia 
210 hectàrees de sòl industri-
al per a activitats aeroportuà-
ries, a més de la construcció 
de nombrosos hangars per a 
aeronaus d’aviació executiva i 
esportiva. L’objectiu d’aquesta 
infraestructura era atendre el 
trànsit d’avions de menys de 
20 places destinats al món 
empresarial i corporatiu en 
l’àmbit privat.

Nou anys després, de tot allò 
no queda res. La ingent crisi 
econòmica va provocar que el 
projecte acabés en un calaix, 
malgrat les il.lusions i el con-
sens que s’havien aconseguit 
en el territori, tot plegat lide-
rat per la Unió Empresarial 
de l’Anoia.
Avui, l’aeròdrom s’ha hagut 
d’adaptar a la normativa eu-
ropea per poder continuar 
esdevenint un camp d’aviació 
públic, perquè, de no fer-ho, 

seria considerat d’àmbit pri-
vat. 
Avui, el camp d’aviació repre-
senta un espai important per 
a Bombers de Catalunya, que 
disposen d’un dipòsit d’ai-
gua permanent, gràcies a una 
inversió recent, amb prou 
pressió per omplir els avions 
-presents a l’aeròdrom tot 
l’estiu- per extingir focs arreu 
del país. També és un camp 
referent en l’aviació esportiva 
a nivell espanyol. 

Juny 2009. 
La Generalitat tria l’aeròdrom 
Igualada-Òdena com a futur 
Aeroport Corporatiu de Ca-
talunya. El conseller de Políti-
ca Territorial, Joaquim Nadal, 
explica que l’elecció respon 
a la idoneïtat d’un emplaça-
ment que, a més, té com a 
valor afegit que ja té un aerò-
drom que ara es transformarà 
per acollir vols i jets privats. 
Segons Nadal, Igualada-Òde-
na compleix un ampli ventall 
de requisits: “està localitzat a 
60 quilòmetres de Barcelona 
i pot connectar-se amb l’A-2 
amb un enllaç situat a un qui-
lòmetre de l’actual aeròdrom; 
té una capacitat de pista d’1,8 
quilòmetres; no interfereix en 
les operacions de la resta d’ae-
roports catalans i compleix 
les condicions orogràfiques i 
meteorològiques”.
La Generalitat diu que l’ae-
ròdrom “es transformarà en 
un aeroport d’aviació priva-
da, amb avions amb capacitat 
per operar amb vols de curta, 
mitjana i llarga distància, ma-

joritàriament a Europa i Espa-
nya. Segons el conseller, aquest 
aeroport podrà estar a l’altura 
d’altres de similars a Europa, 
com els de Canes, Farnbo-
rough (Londres) i Le Bourget 
(París)”.
Triada la ubicació, Nadal 
avança que “els pròxims pas-
sos a seguir seran l’elaboració 
del pla urbanístic i del model 
de negoci i la definició del 
model de gestió”.

La notícia és considerada his-
tòrica a l’Anoia, un triomf polí-
tic del llavors alcalde Jordi Ay-
mamí, dels agents econòmics i 
de la societat civil.

Maig 2011. 
Dos anys més tard, i ja en ple-
na crisi econòmica, el director 
general de Transports i Mobi-
litat de la Generalitat, Ricard 
Font -el mateix que aquesta 
setmana visita el camp d’avia-
ció-, assegura que després de 
les eleccions del 22 de maig, 
“es començarà a elaborar el 
pla director del futur Aero-
port Corporatiu de Catalunya 

i s’impulsarà la taula estra-
tègica per posar en marxa la 
infraestructura. S’elaborarà un 
pla de negoci per justificar les 
inversions igual com ja s’ha fet 
amb l’aeroport de la Seu”.
  
Octubre 2011.
Diversos representants del 
territori i de la Generalitat 
signen la constitució d’una 
taula estratègica “per debatre i 
treballar en el projecte de l’ae-
roport corporatiu de l’Anoia”. 
En un acte de realisme, Ricard 
Font, recorda, passades ja les 
eleccions municipals, que, 
per tirar endavant el projec-

te, “aquest ha de ser viable i 
rendible, i per tant, un dels 
primers passos de la taula 
estratègica serà buscar possi-
bles operadors i dissenyar un 
pla de negoci”. 

Juny 2016.
El director general de trans-
port i mobilitat, Pere Padro-
sa, afirmar que el Govern 
català donarà suport a l’ae-
ròdrom per consolidar-se en 
la nova normativa. “No hem 
de fer volar coloms, hi ha el 
que hi ha, el que hi ha és bo, 
i això ho hem de consolidar 
i millorar perquè suposi un 
desenvolupament econòmic 
per a l’entorn”, apunta.

Abril 2018.
El que havia de ser, segons el 
Pla Nacional d’Infraestruc-
tures presentat pel conseller 
Nadal el 2010, una inversió 
de gairebé 100 milions d’eu-
ros a l’aeròdrom d’Igualada, 
es transforma vuit anys  des-
prés en 256.400€, i per exi-
gència de la normativa.

La història d’un somni que mai va convertir-se en realitat

Portada de La Veu 
del 19 de juny de 2009.
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Joan Domènech i Patricia Illa, durant la presentació de FirAnoia.

El ple municipal aprova 
diferents mocions sobre 
la lliberat d’expressió, 
els CDR i l’impuls del 
comerç

FirAnoia acollirà la setmana vinent 169 
expositors, i durarà tot l’any de forma virtual
TON CASELLAS / LA VEU 

L a fira multisectorial 
de la comarca, FirA-
noia tornarà el proper 

cap de setmana del 4 al 6 de 
maig al centre d’Igualada. Per 
primer cop, el sector de l’ali-
mentació que representava el 
TastAnoia anirà per separat de 
la fira, al considerar els orga-
nitzadors “que ja s’ha fet gran 
i pot caminar sola”. Ara aques-
ta fira es farà passat l’estiu, en 
una data encara per determi-
nar per l’organització.
A la presentació de la fira, el 
president Joan Domènech va 
explicar que aquest any volen 
tornar “l’essència multisecto-
rial” que els caracteritza i om-
plir així el centre d’Igualada 
d’ofertes per a tots els gustos i 
per a totes les edats.
En aquest sentit, aquest any 
també s’ha fet una gran aposta 
per incloure escoles d’Iguala-
da, que faran diverses activi-
tats amb els alumnes com a 
protagonistes, tal com va ex-
plicar la regidora de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Patrícia Illa. 

El ple municipal va aprovar el 
passat dimarts una proposta 
“per l’alliberament dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats 
i la denúncia de la deriva an-
tidemocràtica i autoritària de 
l’Estat”, que va presentar ERC. 
La moció es va aprovar amb 
els vots a favor d’ERC, PDe-
CAT, CUP i Decidim, l’absten-
ció del PSC i el vot en contra 
del PP.
Alhora, el grup de confluènci-
es d’esquerres Decidim va pre-
sentar una moció “en defen-
sa de la llibertat d’expressió”, 
aprovada en aquesta ocasió 
per Decidim, PDeCAT, ERC, 
PSC i la CUP, i el vot en contra 
del PP.
També dins de la mateixa te-
màtica, el grup municipal de 
la CUP va presentar una mo-
ció “de suport als Comitès en 
Defensa de la República”, que 
també es va aprovar amb els 
vots de la CUP, PDeCAT, ERC 
i Decidim, i el vot en contra 
del PSC i el PP.
Finalment, ERC va defensar 
una moció proposant noves 
mesures per a l’impuls del pe-
tit i mitjà comerç a Igualada 
(veure pàgina 10). Es va apro-
var amb els vots a favor d’ERC, 
PSC, CUP i DI i l’abstenció del 
PDeCAT i PP.

Que també va voler destacar 
les activitats paral·les que es 
faran aquell cap de setmana, 
com la Nit de Shopping i la 
Igualada Urban Night Show.

Pressupost de 100.000€ i un 
55% dels expositors, de casa
La Fira d’Igualada ha desti-
nat enguany al voltant dels 
100.000€ per tirar endavant la 
FirAnoia, una xifra similar a 
la de l’any passat. També simi-
lar és el nombre d’expositors, 
169 dividits de la següent ma-
nera: 90 de comerços, 20 d’au-
tomoció, 30 d’artesania, 11 de 
cooperatives, 8 d’extraescolars 
i 4 d’entitats.
Cal destacar que el 55% dels 
expositors són d’Igualada, un 
10% de la resta de l’Anoia i un 
35% de la resta de Catalunya. 
En aquest sentit, Domènech 
va especificar que el fet que si-
gui només un 10% el de la res-
ta de la comarca és perquè el 
teixit empresarial que hi ha no 
s’adequa al tipus de FirAnoia, 
al ser empreses massa grans o 
de sectors molt especialitzats.
Al llarg dels 3 dies de la fira 

es faran diverses activitats en 
els diferents espais com l’Es-
pai Abacus o el d’Anima’ns. 
Hi haurà una subhasta soli-
dària de quadres destinada a 
Càritas, pintades de graffitis, 
partides d’escacs, tornejos del 
FIFA, actuacions musicals…

La fira virtual, 
la gran novetat
Fins ara hem parlar de la fira 
física, però aquest any Fi-
rAnoia ha volgut innovar i 
obre un gran espai a la xarxa 
que durarà tot l’any. Es tracta 
d’una secció de la nova pàgina 

web que està en procés i on hi 
tindran un lloc tots els expo-
sitors de la fira per anunciar 
ofertes i novetats de l’empresa 
al llarg de tot l’any.
D’aquesta manera, es pot dir 
que la fira vol ser una eina útil 
durant tot l’any no només els 
3 dies que dura típicament. A 
més, aquesta servei entra amb 
el mateix preu que havien de 
pagar fins ara els expositors, 
tot i que des de la Fira han re-
conegut que si el servei funci-
ona pot ser que de cara al fu-
tur sigui de pagament.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l col.lectiu AdvoCATs 
Anoia protesta cada 
divendres a les 12 del 

migdia davant la seu dels Jut-
jats d’Igualada en protesta pels 
darrers esdeveniments relaci-
onats amb el procés sobiranis-

ta i l’anunciat trencament de la 
divisió de poders a Espanya. 
El grup està format en la seva 
majoria pels advocats que van 
defensar els 51 anoiencs de-
nunciats recentment per la 
seva participació en el tall de 
l’A-2 el passat novembre.

Advocats protesten 
davant els jutjats per la 
deriva de la Justícia

L’Ajuntament aprova 
per unanimitat adhe-
rir-se a la petició de la 
UdL per a que l’Hospi-
tal sigui “Universitari”

El ple municipal d’Igualada va 
aprovar dimarts l’adhesió a la 
sol·licitud de la Universitat de 
Lleida (UdL) perquè la Gene-
ralitat de Catalunya acrediti 
l’Hospital General d’Iguala-
da com a hospital universi-
tari. L’alcalde Marc Castells 
ja va anunciar fa uns mesos 
que l’’objectiu era aconseguir 
que l’Hospital d’Igualada, ara 
dedicat l’assistència mèdica 
i també docència, també ho 
faci en l’àmbit de la formació 
universitària i la investigació 
mèdica. 
Recordem que a Igualada es 
poden estudiar els graus uni-
versitaris de’Infermeria i de 
Fisioteràpia i Nutrició. Aviat 
es construirà el campus de la 
salut a l’antic Hospital, al cos-
tat del 4D Health, així com 
una residència d’estudiants.

Tres ferits en un incendi d’una barbacoa il.legal
a l’interior de l’Estadi Municipal
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U n incendi en una bar-
bacoa va causar diu-
menge al migdia tres 

ferits de diversa consideració 
a l’interior de l’Estadi Muni-
cipal d’Igualada, després de 
disputar-se el Cròs del col.legi 
Emili Vallès. Un dels ferits és 
una noia a la que, al cremar-se 
la seva samarreta i intentar 
treure-se-la, va cremar-se la 
cara i els cabells, i va ser tras-
lladada a la Unitat de Cremats 
de l’Hospital de la Vall d’He-

brón. 
Els fets, apunten alguns tes-
timonis, van produïr-se poc 
després de la una del migdia. 
Un grup de pares i els seus fills 
estaven preparant una bar-
bacoa i, per encendre-la més 
ràpid, es va utilitzar un gel 
especial per accelerar la com-
bustió, però la barbacoa es va 
incendiar. El foc va arribar a 
tres persones, una d’elles me-
nor d’edat. Els ferits van ser 
traslladats primer a l’Hospital 
d’Igualada. 
Segons algunes fonts consul-

tades per La Veu, no és la pri-
mera vegada que es fan bar-
bacoes a l’interior de l’Estadi 
Municipal. 
L’AMPA i la direcció  de l’es-
cola Emili Vallès han fet saber 
que l’organització de l’esmen-
tada barbacoa era aliena al 
centre escolar i als impulsors 
del cròs escolar. L’Ajuntament 
ha obert un expedient per co-
néixer qui va autoritzar -si és 
que va fer-ho- la celebració 
d’una barbacoa dins d’un re-
cinte municipal.

Estrictament prohibit
La Generalitat prohibeix en-
cendre foc entre el 15 de març, 
i fins al 15 d’octubre. Aquesta 
prohibició té com a objectiu 
prevenir els incendis forestals 
i estableix que no es pot en-
cendre foc, sigui quina en si-
gui la finalitat, en els terrenys 
forestals i en la franja de 500 
metres que els envolta.
Aquest és el cas, sobradament, 
de l’Estadi Atlètic, amb el bosc 
de Puigcornet al costat, a ban-
da del fet que es tracta d’una 
instal.lació municipal.



L’Ajuntament recupera 
l’espai, que s’ha restau-
rat per poder-lo visitar, 
i aviat s’enjardinarà i 
es millorarà l’accés per 

a fer-hi actes

Igualada redescobreix el Fort de Sant Magí
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S i els antics soldats car-
listes aixequessin el cap, 
es quedarien de pedra. 

L’antic Fort de Sant Magí, que 
es va aixecar el 1837 durant la 
primera guerra carlina, torna 
a surar d’entre les herbes que 
l’amagaven per a mostrar-se 
sòlid, sobrevivent d’una època 
en la que Igualada es reduïa a 
quatre carrers i poca cosa més. 
En els darrers mesos, s’ha fet 
un ingent treball de restau-
ració del fort, que té forma 
quadrada, i que estava molt 
malmès per l’abandonament 
al llarg dels anys. La feina ha 
costat 50.000€, gràcies a un 
ajut de la Diputació.
La zona inclou també la Torre 
de l’Aigua, que era propietat 
d’Agbar. Ara s’hi pot accedir 
des d’un corraló -tancat al pú-
blic- des del carrer de la Salut, 
però la intenció, ha explicat 
l’alcalde Marc Castells, és que 
en els treballs d’enjardinament 
que es faran en els propers 
mesos es faci un nou accés des 
del carrer Carme Verdaguer a 
través d’una escala restaurada, 
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El Fort de Sant Magí es va 
construir en el mateix lloc on 
abans hi havia capella dedi-
cada a aquest sant. Es van fer 
servir les pedres de l’antiga ca-
pella i pràcticament al mateix 
temps que la torre aixecada a 
la Muntanya del Pi de Santa 
Margarida de Montbui. 
Consta d’una planta quadran-
gular amb dos pisos i disposa 
d’espitlleres de totxo i pedra 

que permetien disparar des 
del seu interior. 
A l’interior s’hi ha instal·lat 
escales i unes passarel·les me-
tàl·liques al primer pis, que 
permetran el visitant recór-
rer-lo íntegrament i gaudir 
de les vistes privilegiades. A 
la planta baixa, es preveu afe-
gir-hi també plafons explica-
tius i imatges històriques re-
cordant el seu origen.  

s’hi instal·li mobiliari i il.lu-
minació, amb una inversió de 
97.000€. Per això s’ha fet tam-
bé un acord amb Agbar per a 
permutar uns terrenys de la 
seva propietat amb uns altres 
de municipals al barri de Fàti-
ma, de manera que tot l’entorn 

del Fort de Sant Magí serà del 
tot públic.
Dimecres al migdia, l’Ajunta-
ment va voler mostrar els tre-
balls que s’havien fet. A banda 
de l’alcalde i alguns regidors i 
tècnics, també hi eren la di-
rectora de l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, Marta Vives, la 
del Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia, 
Glòria Escala, i el catedràtic 
d’Història Econòmica per 
la Universitat de Barcelona, 
Pere Pascual.

Aixecat damunt una capella

Únic per la seva elaboració artesanal que 
permet que la farina conservi totes les 
seves qualitats nutritives i sense cap tipus 
d’additiu.

El pa de farina a la pedra és un pa natural, 
nutritiu, gustós i amb una aroma que us 
sorprendrà!

El pa de farina a la pedra és per a tu!                              
No esperis més! 
    

EL PA DE FARINA A LA PEDRA                  

Us presenta la seva última novetat

     Servei      ·      Qualitat      ·     Proximitat     
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També es farà una 
desfilada de moda a les 
9 del vespre a la plaça 

de l’Ajuntament

ERC proposa crear l’I-gual, moneda 
virtual per impulsar el comerç
REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Republicana de 
Catalunya ha proposat 
la creació d’una mone-

da igualadina, l’”I-gual”, d’ús 
exclusiu en els comerços de la 
ciutat i que serviria per fidelit-
zar els clients i “fomentar l’hà-
bit de compra dels ciutadans a 
la ciutat”. D’aquesta manera els 
republicans volen “fomentar 
que els igualadins comprin a la 
ciutat i als comerços de proxi-
mitat en lloc de fer-ho a fora” 
i asseguren que perquè això 
passi “es necessiten fórmules 
diferents i innovadores per tal 
de modernitzar les relacions 
comercials de la ciutat”. Amb 
una moneda ciutadana local es 
fomenta que el diners circulin i 
que quedin en els petit i mitjà 
comerç de la ciutat.
L’”I-gual” és una moneda ciu-
tadana digital, amb paritat 1 a 
1 respecte l’euro, que permetria 
fer el pagament de les compres 
a través d’aquest nou instru-
ment, gestionat per l’ajunta-
ment i els comerciants, i que 
també se li associarien una sè-
rie de promocions, descomptes 
i avantatges. Segons ERC, “la 
fidelització a través d’un pro-
grama de punts ha donat bons 
resultats en d’altres ciutats que 
s’ha implementat o s’està im-
plementant” i destaquen que 
“amb aquesta moneda local els 
ciutadans tindran més eines 

que facilitaran les compres i 
alhora els permetrà estalviar 
de manera significativa en les 
compres que es facin per part 
dels ciutadans”. A més a més 
ERC planteja la moneda com a 
una eina per tal “d’associar-hi 
promocions en campanyes 
puntuals i fins i tot obren la 
porta a associar-hi ajudes i 
complements que revertirien 
directament tant en els con-
sumidors com en el comerç 
de la ciutat”.

Una ajuda per al
petit i mitjà comerç
De d’Esquerra asseguren que 
“hem d’ajudar al petit i mitjà 
comerç de la ciutat ja que està 
en una situació molt greu i 
difícil, i cada cop és més habi-
tual veure persianes abaixades 
a la nostra ciutat. Si el govern 
d’Igualada no fa res per can-
viar-ho, ens trobarem en una 
situació comercialment enca-
ra més deprimida i amb uns 

comerciants veient-se obligats 
a tancar”.
Paral·lelament, a través 
d’aquesta moneda els repu-
blicans proposen “incloure-hi 
campanyes i mecanismes per 
tal de fomentar que quan els 
ciutadans van a comprar ho 
facin a Igualada i no en d’altres 
ciutats” ja que això permetrà 
“mantenir els llocs de feina del 
comerç local i també crear-ne 
de nous. O ens posem a tre-
ballar per revertir la situació 
d’estancament i tancament de 
comerços de la ciutat o a Igua-
lada acabarem perdent a mig 
termini tot el teixit comercial 
de la ciutat”.
Finalment el grup d’ERC pre-
senta una bateria de 30 pro-
postes per tal d’ajudar, incen-
tivar i promocionar el petit i 
mitjà comerç, com ajudes al 
pagament del lloguer, la mo-
dernització dels establiments 
o ajudes a la digitalització 
dels comerços.

El 5 de maig, torna 
la Nit de Shooping
REDACCIÓ / LA VEU 

P er setena vegada, de-
senes de comerços, 
restaurants i serveis 

prendran part activa en Igua-
lada Nit de Shopping, una pro-
moció que converteix la nostra 
ciutat en la capital comercial el 
dissabte 5 de maig. En un am-
bient festiu amb l’afluència de 
milers de persones, omplirà de 
contingut les places i carrers.
Igualada Nit de Shopping con-
sisteix en l’obertura voluntària 
dels establiments comercials 
de manera excepcional fins 
a les 12 hores de la nit, com 
també en les accions i activi-
tats promocionals de les bo-
tigues davant dels mateixos 
establiments comercials, amb 
l’objectiu de crear afluència 
de públic i animar les vendes. 
Cadascú dels comerços parti-
cipants farà ofertes, descomp-
tes i preus especials només per 
aquell dia, encara que hi haurà 
un denominador comú. És la 
“Ciutat 10”, que simbòlicament 
indicarà el descompte mínim 
de 10%, o preus de 10 € en pro-
ductes i serveis amb els que es 
promourà la jornada amb ob-
jectiu de fer entrar els clients a 
les botigues.

A més, Igualada Comerç ani-
marà els establiments de res-
tauració que proposin una 
promoció especial, pensada 
exclusivament per aquell dis-
sabte, els menús d’Igualada 
Nit de Shopping. Tots aquests 
restaurants adherits a inicia-
tiva tindran un pòster iden-
tificatiu per tal que es puguin 
trobar més fàcilment.
Després del protagonisme ab-
solut que va tenir la Desfilada 
de Moda Prêt-à-porter de l’any 
passat, amb la participació 
d’onze comerços associats amb 
Igualada Comerç i de diferents 
sectors comercials, l’entitat es 
planteja de repetir l’experièn-
cia i fer-ho millor encara per 
aquesta nova edició d’enguany.
La Desfilada es farà a les 21 
hores a la pl. de l’Ajuntament. 
L’acte Igualada Pret a Porter 
comptarà amb la participació 
d’establiments de diferents 
sectors. L’organització ha fet 
el càsting de models selecci-
onats a través de concurs per 
les xarxes socials.  

 
 

GREMI DE CONSTRUCTORS I PROMOTORS D’OBRES DE LA COMARCA DE L’ANOIA 
_______________________________________________________________________ 
 
Curs: COM FER EL PRESSUPOST D’UNA OBRA, CONEIXEMENTS  

SOBRE LICITACIONS D’OBRES PÚBLIQUES I PRIVADES  
 

Adreçat: Als Arquitectes, Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, 
empresaris agremiats i col·laboradors del sector. 

Data inici: 04/06/2018  Data final 27/06/2018  Horari: 18:30  a 21:00 h 
Durada: 30 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 
 
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 
Con�nua de Catalunya. 
 
 

 
 
 

 



Comissions i UGT 
convoquen una 
concentració per l’1 de 
Maig al P. Verdaguer

“Operació Urnes”, de la igualadina Laia Vicens, 
el llibre de no ficció més venut per Sant Jordi
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Plaça de Cal Font i la 
Rambla Sant Isidre es 
van convertir dilluns, 

23 d’abril, en el centre de la 
celebració de la diada de Sant 
Jordi a Igualada. En total s’hi 
van instal·lar 55 parades de 
floristes, llibreters i entitats lo-
cals, que ompliren d’activitat 
cultural i festiva el centre de la 
ciutat. 
Com ja va succeir l’any pas-
sat, les floristeries i llibreries 
es van establir a Cal Font, on 
també hi havia una carpa de-
dicada als autors locals i, de la 
seva banda, les entitats socials, 
culturals, esportives, políti-
ques i juvenils s’ubicaven a la 
Rambla Sant Isidre. Durant el 
matí, nombrosos centres esco-
lars visitaren el centre. També 
es va fer una ballada de sarda-
nes al Passeig Verdaguer.
Una Diada de Sant Jordi mar-
cada pel moment polític que 
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Els sindicats CCOO i UGT ce-
lebraran aquest 1 de Maig amb 
el lema Ara ens toca a nosaltres! 
+ igualtat, + ocupació, + sala-
ris, + pensions. La concentració 
serà a les 12 al Passeig Verda-
guer cantonada Sant Magí.
Les reivindicacions es resumei-
xen en: 
• Les polítiques econòmiques 
segueixen generant precarietat 
i desigualtat. 
• El creixement econòmic és fe-
ble i ha de comportar un repar-
timent just i equitatiu. 
• La patronal es resisteix a que 
els salaris es recuperin. 
• Les bretxes de gènere i les vi-
olències masclistes continuen 
colpejant i matant les dones. 
Son una xacra social que ha de 
ser atesa. 
• Imprescindible recuperar els 
convenis sectorials i derogar els 
aspectes més regressius de les 
reformes laborals. 
• Augmenta la sinistralitat labo-
ral. Els últims 5 anys a Catalu-
nya, han mort 298 treballadors 
en accidents de treball, i 134 
més durant els desplaçaments a 
la feina. 
• Europa ha de construir el pilar 
europeu dels drets socials, sinó 
serà un projecte allunyat. 
• Som solidaris amb els pobles 
del món que defensen la lliber-
tat i amb els treballadors que 
lluiten pels seus drets sindicals, 
socials i laborals. 

viu el país, on hem pogut veu-
re dominar les roses grogues 
davant de les vermelles, ens ha 
deixat també una notícia espe-
cial als anoiencs.
El llibre Operació urnes de la 
periodista igualadina Laia 
Vicens i del també periodista 
Xavi Tedó ha estat el llibre més 
venut del Sant Jordi 2018 a tot 
Catalunya. Aquesta dada la fa 
pública el Gremi de Llibreters 

a les 7 de la tarda d’aquest di-
lluns i s’elaboren amb dades 
obtingudes d’una representa-
ció de diverses llibreries i tam-
bé amb la informació de Libri-
data, un sistema automatitzat 
que extreu dades de 180 punts 
de venda de tot Catalunya 
fins el dia abans de Sant Jordi. 
Avui divendres es donaran a 
conèixer les llistes definitives.
L’Operació urnes explica el 

relat de com van arribar les 
urnes pel referèndum de l’1 
d’octubre del 2017, així com 
les peripècies que van haver 
de fer els qui les van haver 
de custodiar fins a portar-les 
als col·legis a primera hora 
d’aquell diumenge. A La Veu 
de l’Anoia vam parlar amb 
l’autora quan va publicar el lli-
bre, podeu rellegir l’entrevista 
a www.veuanoia.cat
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Comencen les tardes 
d’emprenedoria a 
l’Oficina Jove de l’Anoia

Música, festa i bones propostes a la 
Fira-Mercat de Primavera Nou Centre

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 21 
d’abril els veïns del 
barri del Poble Sec van 

despertar amb la música i la 
festa del Fira-Mercat de Pri-
mavera Nou Centre que un 
any més va apropar, amb am-
bient festiu, un tastet de l’ofer-
ta comercial i de serveis de la 
zona comercial Nord d’Igua-
lada.
El dia radiant convidava a pas-
sejar i centenars de ciutadans 
es van atansar a gaudir de les 
diferents activitats que es van 
organitzar.
Els estands de l’escola Monalco 
es van anar omplint de quitxa-
lla que es va poder divertir 
dibuixant i participant en les 
activitats que els monitors 
proposaven. Al costat dels es-
tands es van situar els plafons 

de l’escola de pintura Troba’t, 
amb pintures dels alumnes, 
i el de la retratista Assumpta 
Saumell. A més, un plafó in-
formatiu apropava als veïns el 
projecte del Nou Centre Cívic 
Nord, del qual ja s’han iniciat 
les obres i que aviat serà una 
realitat al barri.
Per la seva banda, l’estand 
del departament d’esports de 
l’Ajuntament d’Igualada con-
vidava als assistents, durant 
tot el matí, a donar suport a la 
Candidatura d’Igualada com 
a Ciutat Europea de l’Esport 
2019. Aquesta candidatura 
busca assolir una marca de 
qualitat a nivell europeu que 
distingeixi i reconegui Iguala-
da com una ciutat socialment 
sana i activa en la pràctica de 
l’esport.
Al carrer Comarca del bar-
ri de Set Camins es va inici-

ar una cercavila de la mà del 
grup de batucada Konkatrons 
que va recórrer diferents car-
rers comercials fins a l’àrea del 
fira-mercat, on van tancar la 
seva actuació.
A la música de grups amateurs 
igualadins que van actuar a 
l’escenari de la fira, tots ells 
alumnes de l’escola de músi-
ca Akord’s, s’hi va sumar una 
caminada solidària per la Via 
Verda, en el marc del projecte 
de la Creu Roja Anoia per re-
captar fons per a beques men-
jador, que també va comptar 
amb la col·laboració de l’As-
sociació Excursionista UE-
CAnoia.
Un vermut solidari en el que 
van participar Opcinatura i el 
Restaurant Canaletes va clou-
re la jornada, amb la música 
del sextet de joves igualadins 
Contracorrent de taló de fons.

L’Oficina Jove de l’Anoia en 
col·laboració amb la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juve-
nil (XNEJ) de la Direcció Ge-
neral de Joventut impulsa les 
Tardes d’Emprenedoria, una 
xerrada / taller sobre habilitats 
emprenedores i un cas real de 
posada en marxa del teu propi 
negoci. 
L’objectiu és informar sobre el 
procediment, serveis d’asses-
sorament com la Xarxa Em-
prèn, ajuts i subvencions, així 
com dotar d’eines als i les jo-
ves que alguna vegada s’hagin 
plantejat muntar el seu propi 
negoci i no saben per on co-
mençar o si la seva idea és vi-
able. 
Durant el primer taller “Habi-
litats emprenedores”, es parla-
rà sobre els factors a tenir en 
compte a l’hora d’emprendre, 
motivacions per a empren-
dre i tipologia d’emprenedors, 
habilitats i competències de 
l’emprenedor/a, anàlisi d’ex-
periències d’emprenedors/es 
amb èxit, test de l’emprenedor 
i passos i recursos per a em-
prendre. Es durà a terme el 
dimecres 16 de maig a les 18h. 
Durant la segona sessió es 
durà a terme el joc de rol 
“Com crear una empresa” on 
es presentarà de forma viven-
cial el procés de creació d’una 
empresa, des de la genera-
ció de la idea fins a l’inici de 
l’activitat. Es treballaran els 
conceptes de creació d’idea, 
pla d’empresa i llançament del 
producte. Es realitzarà el di-
marts 22 de maig a les 17h. 
Les Tardes d’Emprenedoria es 
duran a terme a l’Oficina Jove 
de l’Anoia – Consell Comarcal 
(plaça Sant Miquel, 5, d’Igua-
lada) i estan destinades a joves 
de 14 a 35 anys. 
Per participar caldrà inscrip-
ció prèvia, les places són li-
mitades. Per més informació 
podeu contactar amb l’Ofi-
cina Jove de l’Anoia enviant 
un correu electrònic a ano-
ia@oficinajove.cat, trucant 
al 93.805.15.85 o bé enviant 
un missatge de Whatsapp al 
679.964.669.

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest cap de setma-
na, la gastronomia i 
patrimoni de l’Anoia 

serà present a la 6à edició de 
l’Alicia’t, la Festa Gastrònomica 
de les Comarques de Barcelo-
na, que té lloc un entorn tan 
únic i singular com és Món 
Sant Benet. 
El Consell Comarcal de l’Ano-
ia, com Anoia Turisme i Ano-
ia del Camp a la Taula hi serà 
present amb una mostra de 
productors de la comarca i 
un taller per a famílies que 
combinarà la riquesa dels 
nostres productes autòctons 
amb el patrimoni natural i 
cultural de la comarca 

L’Ajuntament dedica 
des d’avui el seu espai 
“Igualadiníssim” als
75 anys de Creu Roja

Avui divendres 27 d’abril a les 
vuit del vespre, a l’Ajuntament 
d’Igualada, hi haurà l’acte de 
presentació de l’Igualadinís-
sim dedicat a Creu Roja, el 
recull de fotografies més re-
presentatives de l’acció que ha 
estat duent a terme l’entitat, 
des dels seus inicis l’any 1943 
fins enguany. Durant l’acte, 
el president de Creu Roja a 
l’Anoia, Dr. F. Xavier Botet, 
farà una xerrada sobre aquests 
75 anys d’història. 

L’Hospital rep 
l’acreditació Amed 
de l’Agència de Salut 
Pública per l’oferta 
culinària

L’Hospital d’Igualada, del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
ha tornat a rebre l’acreditació 
Amed, després d’uns mesos 
de parèntesi del servei de res-
tauració. Un cop fet el canvi 
de concessió de la gestió de la 
cuina, es van fer obres de mi-
llora de les instal·lacions, in-
tervenció que ha permès que 
la cafeteria-menjador torni a 
obrir les portes al públic i als 
professionals que hi treballen.  
El 23 d’abril, Elisabet Vives, 
de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya, va fer l’entre-
ga de l’acreditació. A l’acte de 
lliurament hi havia represen-
tants de l’Hospital d’Igualada 
i d’ARCASA, l’empresa gestora 
de la cuina de l’Hospital.
L’objectiu de l’acreditació 
Amed és promoure la salut a 
través de la millora de l’oferta, 
la identificació i la visibilitza-
ció d’establiments de restau-
ració que donen valor a l’ali-
mentació mediterrània. Tots 
els hospitals de la Catalunya 
Central actualment disposen 
d’aquesta acreditació. 

L’Anoia participarà a l’Alicia’t, la 
festa gastronòmica de les comarques 

L’Alicia’t ofereix durant tot el 
cap de setmana més de 150 
activitats per a nens, famílies i 
aficionats a la gastronomia, es 
tracta d’una plataforma úni-
ca on la comarca de l’Anoia hi 
serà present mitjançant una 
carpa per informar de tots els 
serveis que ofereix i amb la 
participació directa dels pro-
ductors Espina de Ferro, La 
Lenta, Els Minairons, Fruits 
del Secà i Ben Plantats. 
El taller de l’Anoia tindrà lloc 
el dissabte 28 d’abril a les 16,30 
hores i anirà a càrrec del res-
taurador Manel Pla i l’expert 
en patrimoni, Pere Tardà. L’ac-
tivitat constarà d’una exposició 
de productes a través d’un re-
corregut per la comarca. Així 

es farà una primera etapa que 
anirà de l’altiplà de Calaf fins 
a Jorba on es presentarà el vi 
sumoll 1 i el cigronet de l’Alta 
Anoia, la segona etapa anirà 
del coll de la Panadella fins a 
Jorba per a presentar els cere-
als i el de pa de cereal autòcton. 
La tercera etapa transcorrerà 
el riu i el Camí-Ral de l’Aragó i 
exposarà l’horta i les favetes. La 
quarta etapa serà un repàs del 
riu Anoia, on es parlarà d’ai-
gua i paper amb el  vi sumoll 
i l’arròs Paperer. Finalment, la 
cinquena etapa que treballaran 
els assistents que s’apuntin al 
taller, tractarà l’aigua de l’Anoia 
per terres del vi amb el préssec 
fortesa - préssec en almívar 
amb gelat de raïm. 
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El proper 5 de maig, 
els escolars exposaran 
els seus productes a la 
plaça de l’Ajuntament

Rosa Sánchez.

La Síndica va atendre 
101 casos l’any passat
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Síndica Municipal 
de Greuges d’Iguala-
da, Rosa Sánchez, ha 

presentat aquesta setmana 
davant el plenari municipal 
el seu informe anual d’activi-
tat corresponent a l’any 2017. 
Entre el públic assistent al Saló 
de Sessions hi havia la Síndi-
ca de Rubí, Milagros Calleja, 
l’exsíndica de Vilafranca del 
Penedès, Glòria Valeri, i l’ex-
síndica d’Igualada, Assumpta 
Sagristà. 
Entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any passat, la 
Síndica Municipal va dur a 
terme un total de 101 actua-
cions, 26 menys que el 2016. 
D’aquestes 101 accions, 38 van 
correspondre a Consultes, As-
sessoraments i Informacions 
(CAI), 56 van estar emmarca-
des en el capítol de les Queixes 
i, finalment, 7 van correspon-
dre a Recomanacions. De tots 
els casos rebuts, 46 han estat 
promoguts per homes, 45 per 
dones, 3 per col·lectius i, en 7 
ocasions, la Síndica ha actuat 
d’ofici. 
Un total de 68 han estat pre-
sentats presencialment, 27 per 
telèfon, 4 per correu electrò-
nic i 2 per correu postal i, ara 
mateix, 91 casos –el 90%– ja 
han estat resolts, i 10 es troben 
en tràmit. Per procedència ge-
ogràfica, la majoria d’actuaci-
ons corresponen als districtes 
Centre i Pla de Sant Magí, 
destacant també les 14 tras-

lladades per ciutadans d’altres 
municipis de l’entorn que no 
disposen de síndic munici-
pal. Les regidories i àmbits de 
la gestió municipal que més 
casos van concentrar van ser 
Qualitat Urbana, amb un total 
de 20, Acció Social, amb 14, i 
Multes, amb 12. 
Les actuacions de la Síndica 
són gratuïtes per a tothom i es 
duen a terme amb confiden-
cialitat i vetllant especialment 
per la intimitat de les perso-
nes, actuant sempre en base 
als principis d’equitat, inde-
pendència, bona fe i legalitat. 
Els interessats a contactar-hi 
ho poden fer de dilluns a di-
vendres, de 8 a 15h. Els dilluns 
fa atenció presencial a hores 
concertades a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC) de l’edi-
fici principal del consistori; la 
resta de dies les consultes s’ate-
nen telefònicament i telemàti-
cament. S’hi pot contactar al 
telèfon 93 803 19 50, extensió 
2553, i al correu electrònic 
sindicatura@aj-igualada.net.  

Recta final dels projectes de les 
Cooperatives escolars d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

G rup Carles organitza 
una sessió informa-
tiva sobre el nou Re-

glament europeu de Protecció 
de Dades amb l’objectiu de 
donar a conèixer la nova re-
gulació de protecció de dades 
personals, perquè les empre-
ses puguin donar compliment 
a la normativa que entrarà en 
vigor el proper dia 25 de maig 
de 2018.
La finalitat principal d’aquesta 
sessió és explicar, d’una ma-
nera fàcil i entenedora, els as-
pectes relacionats amb el nou 

Grup Carles organitza una sessió sobre 
el nou reglament de Protecció de Dades

RGPD i l’actualització de l’ac-
tual LOPD. 
La sessió està dirigida a totes 
aquelles empreses, autònoms 
i empresaris individuals, de 
qualsevol sector d’activitat, 
que estiguin interessats a 
conèixer els canvis que com-
portarà l’entrada en vigor del 
Nou Reglament, així com a 
tots aquells professionals, les 
àrees de coneixement dels 
quals guardin relació directa 
amb entorns de gestió de les 
organitzacions que requerei-
xin un tractament intensiu de 
dades de caràcter personal.
La sessió  informarà de quines 
són les bases per adaptar-se 

al Nou Reglament Europeu, 
quins seran els nous drets dels 
usuaris i les noves obligacions 
i implicacions. 
Els participants podran for-
mular les seves consultes so-
bre aquelles qüestions del 
seu interès. L’acte tindrà lloc 
el proper 8 de maig, de 9:30  
a 12:00h. al Campus Mo-
tor Anoia (c. Tecnologia, 1 
, 08719-CASTELLOLÍ), és 
gratuït, però cal inscriure’s a 
través del telèfon 938017239, 
per correu electrònic a elisa.
jorba@gcarles.com, o a través 
de la web www.gcarles.com. 
Les places són limitades, per 
ordre d’inscripció.

REDACCIÓ / LA VEU 

L es cooperatives Dreams 
Maristes i Maristes 
Crafts dels Maristes 

d’Igualada, Emprelàpies i Es-
coshop de les Escolàpies, Cop 
Clans i Bob Shop de l’Acadè-
mia Igualada, E-mil-idees de 
l’Emili Vallès, Monpins i Co-
operavets del Col·legi Monal-
co, Hey Arts del col·legi Mare 
del Diví Pastor i Marmonco-
op de l’Escola Pia, han visi-
tat aquests dies l’Ajuntament 
d’Igualada, on les ha rebut 
l’alcalde, Marc Castells, i la re-
gidora d’Ensenyament, Patri-
cia Illa. Aquestes cooperatives 
han estat creades pels alumnes 
de 5è de Primària, en el marc 
del programa Cultura empre-
nedora a l’escola impulsat per 
la Diputació de Barcelona i 
coordinat a nivell local pels 
departaments d’Ensenyament 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Els responsables de les coo-
peratives van exposar al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament el 
procés que havien seguit fins 
al moment per a la constitució 
de la cooperativa, l’elecció del 
nom i de l’equip directiu, així 
com els productes que han 
decidit elaborat i que posaran 
a la venda ben aviat. Els coo-
perativistes van respondre les 
preguntes de l’alcalde, que va 
interessar-se per l’activitat de 
les cooperatives i que va posar 
en valor aquesta experiència 
en la formació dels escolars. 
En aquestes visites a l’ajunta-
ment, els membres de la coo-

perativa van demanar a l’alcal-
de el permís per a la ubicació 
de les parades del mercat en 
què vendran el seus produc-
tes i que se celebrarà el proper 
dissabte, 5 de maig, al Passeig 
Verdaguer. 
Coincidint també amb la ce-
lebració de la fira multisecto-
rial de la comarca, FirAnoia, 
els estands de les cooperatives 
s’ubicaran entre els carrers 
Trinitat i Esquiladors i obriran 
de 10 a 13h. Tothom que ho 
vulgui podrà adquirir els pro-
ductes elaborats pels alumnes 
durant aquest curs. 
A Igualada, hi participen 
aquest curs 260 alumnes de 7 
escoles, que han creat 11 coo-
peratives. Els centres partici-
pants són els Maristes per setè 

any, les Escolàpies per sisena 
ocasió, l’Acadèmia Igualada 
per cinquena vegada, l’Emi-
li Vallès per quarta edició, el 
Col·legi Monalco per tercer 
cop, l’escola Mare del Diví 
Pastor per segon any i, estre-
nant-se, l’Escola Pia.  
La metodologia del programa 
Cultura emprenedora a l’esco-
la consisteix en la simulació de 
la creació, gestió i organització 
de cooperatives a l’aula per a 
alumnes de cinquè de primà-
ria. En el procés, els alum-
nes desenvolupen capacitats 
emprenedores mitjançant un 
aprenentatge transversal que 
reforça l’adquisició de compe-
tències bàsiques, a la vegada 
que es treballa la connexió en-
tre l’escola i el món del treball. 
En set anys, el projecte ha cre-
at 340 cooperatives escolars en 
78 poblacions, amb la partici-
pació de més de 7.500 alum-
nes de 191 centres educatius 
de la demarcació. 

El proper 13 de maig, 
arriba la CalçoXarxa
REDACCIÓ / LA VEU 

E l diumenge 13 de maig 
tindrà lloc la Calço-
Xarxa, la gran calço-

tada final de la temporada a 
Igualada. 
A través d’aquesta calçotada es 
pretén trobar punts comuns 
entre les persones i els col·lec-
tius igualadins, per tal d’or-
ganitzar-la conjuntament. Es 
vol fomentar l’intercanvi d’ex-
periències, tot obrint la ment 
a conèixer altres realitats. Una 
gran oportunitat per crear 
vincles i potenciar el teixit so-
cial. Crear un espai còmode, 
respectuós i festiu és un dels 
objectius, amb la voluntat que 
sigui l’inici d’un llarg camí. 

En cas que algú s’hi vulgui 
sumar, sigui a títol individual 
o com a col·lectiu, hi ha un 
grup de WhatsApp per tal de 
mantenir contacte. Per a més 
informació: xarxaigd@gmail.
com.
Ja són 10 els col·lectius que hi 
donen suport: AEiG Jaume 
Caresmar i M. Antònia Sal-
và, AE Torxa, Arran Igualada, 
Associació Juvenil La Coll@
nada, Casal Popular d’Iguala-
da el Foment, CSA Delícies, El 
Local d’Acció, Grup d’Esplai 
Montbui (GEM), Plataforma 
Feminista de l’Anoia, i SEPC 
Igualada. L’any passat ja es va 
fer una iniciativa similar a les 
dependències del CSA Delíci-
es, al carrer del mateix nom.



El dissabte 5 de maig, nova jornada 
de portes obertes al Campus
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL celebra-
rà unes Jornades de 

Campus Oberts el dissabte dia 
5 de maig. Aquestes Jornades, 
dirigides a estudiants i pares i 
mares, plantegen un recorregut 
i una visita diferent en funció 
de l’interès dels estudiants i la 
família: en el camp de l’engi-
nyeria o bé en el de la salut. 
Els estudiants i pares i mares 
interessats en els estudis en 
l’àmbit de l’enginyeria podran  
conèixer el Campus, les seves 
instal·lacions, el professorat i 
els serveis el dissabte el matí en 
un dels dos torns que s’han ha-
bilitat per fer les visites: a les 10 
h o a les 12 h. És per això que 
es requereix inscripció prèvia 
(abans del 28 d’abril) a través 
de la web del Campus www.
campusigualada.cat. Els estu-
dis de la branca de l’enginyeria 
que s’imparteixen al Campus 
Universitari Igualada-UdL són 
el grau en Enginyeria en Orga-
nització Industrial i Logística, 
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el grau en Enginyeria Quími-
ca i el nou grau en Tècniques 
d’Interacció Digital i de Com-
putació. 
Aquest darrer, un grau en for-
mació dual, és a dir, on l’estudi-
ant fa pràctiques remunerades 
en empreses amb un contracte 
laboral alhora que es forma 
a les aules, i té una durada de 
tres anys. Finalment, en l’àm-
bit de l’enginyeria, el Campus 
Igualada-UdL ofereix també 
el màster universitari en Engi-
nyeria del Cuir, un màster únic 
a Europa. 
Pel que fa als estudis en l’àm-
bit de la salut, la jornada co-
mençarà a les 10h al Campus 

Universitari Igualada-UdL 
amb una explicació dels estu-
dis que s’ofereixen –el grau en 
Infermeria i el doble grau en 
Nutrició Humana i Dietètica 
i Fisioteràpia–, i una visita a 
les  instal·lacions del Campus. 
A les 12h es durà a terme una 
visita al centre de simulació 
en salut 4D Health, situat al 
passeig Verdaguer d’Igualada, 
el centre on els estudiants fan 
part de les seves pràctiques clí-
niques i simulacions. A les 13h 
finalitzarà el recorregut. Per tal 
de poder assistir a la Jornada 
de Campus Oberts pels estudis 
en salut cal inscriure’s abans 
del 2 de maig a través de la web 
www.campusigualada.cat. 

REDACCIÓ / LA VEU 

P er a la sectorial logísti-
ca de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia -que 

agrupa empreses del sector 
del transport i la logística de la 
nostra comarca-, la impartició 
d’accions formatives ha estat 
una de les propostes que han 
sorgit de les reunions d’aquest 
sector donada la manca d’ofer-
ta formativa a l’Anoia. La pro-
blemàtica de la manca de per-
sonal especialitzat és un altre 
dels fronts on treballarà la 
sectorial, a part d’altres temes 
que afecten el sector com les 
infraestructures.
En aquest sentit, la sectori-
al logística ha organitzat un 
curs sobre la nova normativa 
de subjecció de càrregues.  Es 
tracta d’una normativa que 
entrarà en  vigor el proper  
mes de maig  de 2018 i que de-
termina una sèrie de normes 
tècniques, que hauran d’apli-
car-se  en la subjecció de les  
càrregues en els camions i que 
també regularà les inspeccions 
tècniques que  es faran als  ve-
hicles comercials en el territo-
ri espanyol.

La sectorial de Logística 
de la UEA organitza 
accions de formació

“Responsable de Transports 
i Expedicions”, el proper curs 
que arrencarà al maig
Aquesta propera acció que re-
alitzarà la UEA  es farà durant 
el mes de maig i portarà com 
a títol “Responsable de Trans-
ports i Expedicions”, un curs 
de 24 hores que té per objec-
tiu proporcionar als assistents 
el marc de comprensió estra-
tègic i operatiu per treballar 
en la gestió dels transports 
i les expedicions i brindar 
un conjunt de tàctiques  i 
eines pràctiques  orientades 
al desenvolupament diari de 
l’activitat en termes d’organit-
zació i planificació del servei.
La UEA, en la seva aposta 
per poder donar una respos-
ta més eficient i concreta a 
les necessitats específiques de 
les empreses (que solen ser 
comunes o similars en el si 
d’un mateix sector) està tre-
ballant la dinamització em-
presarial de manera secto-
ritzada. Actualment la UEA 
ja compta amb sis sectorials  
constituïdes que són les del 
metall, paper, químic, asses-
sors, transports, logística i 
immobiliaris. 

EMPRESA INFORMÀTICA IGUALADA
SELECCIONA:             

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

 -Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes 
   (Grau Mitjà)
- Tècnic superior en administració de sistemes  
   informàtics en xarxa  (Grau Superior)
- Capacitat de treballar en equip
- Persona responsable i organitzada
- Imprescindible carnet B
- Retribucions en funció de la vàlua

Interessats enviar CV complet i actualitzat a:
 tic.igualada@gmail.com
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El bany, abans i després.

Nou curs de formació 
d’Igualada Comerç 
sobre les xarxes socials

St. Jordi als centres del Consorci Sociosanitari
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da, seguint la tradició, 
ha celebrat la diada de 

Sant Jordi amb la gent gran i 
els treballadors dels centres 
i pisos tutelats del Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI). 
Dilluns, l’alcalde, Marc Cas-
tells, ha visitat el Centre de 
Dia Montserrat, el Centre de 
Dia Sant Jordi, la Residència 
Pare Vilaseca i els habitatges 
Viu B i Viu B2, acompanyat 
per la tinent d’alcalde d’Acció 
Social i Igualtat, Carme Rie-
ra, i pels regidors Pere Camps 
i  Maribel Cuadras. 
Els regidors i l’alcalde s’han 
trobat amb els avis i les àvi-

Igualada Comerç ha progra-
mat un nou curs de formació, 
totalment gratuït per les per-
sones en actiu (autònoms o bé 
inscrits en el Règim General 
de Seguretat Social). Es tracta 
del curs “Comerç a través de 
les Xarxes Socials”, un tema, 
doncs, de molta actualitat.
El curs començarà a partir de 
14 de maig, i es realitzarà cada 
dilluns de 9:30-12:00h i cada 
dimecres de 15:00-17:00h, 
amb un total de 30 hores lec-
tives.
Els principals objectius del 
curs són d’identificar les prin-
cipals xarxes socials en les 
empreses; reconèixer la im-
portància de crear una marca 
personal, identificar els dife-
rents mecanismes de màrque-
ting, comprendre les trans-
formacions generades per les 
noves tecnologies i conèixer 
les eines web 2.0 que perme-
ten realitzar una campanya de 
màrqueting online.
Els continguts del curs són 
Branding: Imatge de marca VS 
imatge personal; El màrque-
ting digital i el Foment de les 
relacions empresarials a través 
de les xarxes socials.
El curs es farà a la seu d’Igua-
lada Comerç, al c/Sant Jordi, 
11 d’Igualada. Les places són 
molt limitades (només 15) i 
es reservaran per rigorós or-
dre d’inscripció. La data límit 
d’inscripcions és el 10 de maig 
de 2018.
Per a més informació i ins-
cripcions, els interessats es 
poden adreçar al local de 
l’entitat al c/Sant Jordi, 11, o 
poden trucar al telèfon 938 
051 419 o enviar un e-mail a 
info@igualadacomerc.cat.

Vida Creixent convoca 
una nova trobada per 
demà dissabte a la 
Sagrada Família

Demà dissabte, 28 d’abril, a 
les cinc de la tarda, el grup 
de Vida Creixent es reunirà a 
la Capella Familiar Mare de 
Déu de la Candela de l’Esglé-
sia Parroquial de la Sagrada 
Família. 
En aquesta trobada es co-
mentarà el tema: “Vuit ins-
truments en mans de Déu 
(Servei) del temari del present 
curs: “Primavera en la tardor 
de la vida”. Animarà la reunió, 
Lluís Tuset.

es d’aquests equipaments i els 
han obsequiat amb una rosa. 

Alhora, han agraït també la 
tasca dels professionals que 

hi treballen i en tenen cura en 
el seu dia a dia. 

Millores en quinze habitatges de persones grans

JOSEFINA GASSÓ / DTD

E l passat dia 18 les Do-
nes de les tardes dels 
dimecres vam visitar 

la Fàbrica Cervesa Damm, 
va ser fundada a Barcelona 
l’any 1876 per l’alsacià August 
Kuentzmann Damm, adap-
tada al clima i gustos de la 
mediterrània, des de llavors la 
marca no ha deixat de créixer i 
expandir-se per tot el món. En 
un vídeo ens expliquen el pro-
cés d’elaboració de la cervesa, 
amb ingredients naturals de 
proximitat, malt d’ordi, arròs 
i llúpol. Tot seguit un recorre-
gut per la planta d’envasament, 
tot és automatitzat, una visita 
molt interessant. Acabem amb 
una degustació.

Dones de les Tardes dels Dimecres, a  la fàbrica Damm

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Programa d’Arranja-
ment d’Habitatges per 
a les Persones Grans, 

que cada any executa l’Ajun-
tament d’Igualada conjun-
tament amb la Diputació de 
Barcelona, va arribar el 2017 
a una quinzena de llars, amb 
una inversió total d’uns 25.000 
euros entre tots ells. En el 
marc d’aquest programa con-
junt, el 80% del finançament 
l’aporta la Diputació i la resta 
el consistori igualadí. La tipo-
logia de les reformes consis-
teix sobretot a fer adaptacions 
als banys i canviar la banyera 
per una dutxa, amb la instal-
lació també dels ajuts tècnics 

que siguin necessaris. 
El programa té l’objectiu de 
facilitar reformes bàsiques 
als habitatges de les persones 
grans vulnerables i que hagin 
estat ateses als serveis socials, 

per garantir les condicions de 
seguretat i habitabilitat a la 
seva llar, al mateix temps que 
se’ls afavoreix l’accessibilitat, 
se’ls milloren les condicions 
del dia a dia i es promou la 

seva autonomia funcional i la 
qualitat de vida. En properes 
setmanes es preveu començar 
a executar els treballs corres-
ponents a l’any 2018 en una 
quinzena més de domicilis.
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Quin país....

De “¡A por ellos!” a “¡A por ella!” 
#LaManada

Quan una violació és rebaixada a “abús sexual” 
és que tenim una altra víctima més de la #jus-
tíciaPatriarcal #JoEtCrec Mostrem el rebuig a 
#LaManada i a aquesta INjustícia on puguem 
aquest vespre a #Igualada i a les places de moltes 
ciutats

Cristina SE-FUE-ANTES del 2 de mayo.

Si els animals aquests de #LaManada fan el ma-
teix a un home segur que és violació. Justícia 
espanyola... Una més.

Si un agente de la Guardia Civil comete un de-
lito de abuso, no és agravante? #LaManada

En contra d’una sentència que és una vexació 
col.lectiva! Contra la #JusticiaPatriarcal la #So-
roritat i les estratègies compartides d #autode-
fensafeminista

“Jo sóc la festa” Campanya x foment de l’oci noc-
turn saludable i la prevenció de les agressions se-
xistes. En sentireu parlar. @ajigualada @salutcat

Desprès de varis anys 
d’obres i reformes, aquest 
cap de setmana Igualada 
retorna vida a les seves em-
blemàtiques fàbriques amb 
la inauguració del nou Es-
pai REC.

Arts audiovisuals, música, 
arts plàstiques i tallers de 
disseny de moda seran els 
protagonistes d’un complex 
que neix amb la voluntat de 
donar vida a aquesta popu-
lar zona de la ciutat, que es 
va fer famosa gràcies al sec-
tor tèxtil i de pell, sector en 
el què Igualada va ser pio-
nera. 

El nou espai REC servirà 
per donar una nova vida 
a les naus industrials, que 
s’han convertit en un pai-
satge característic de la Ciu-
tat. Un espai convertit en un 
viver cultural en el que les 
exposicions conviuran amb 
els tallers formatius. Les 
arts audiovisuals estaran 

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#22 Anna Cabrera, Viatgera i enamorada de la vida

Nit de Qualitat, una realitat a Igualada!

FOTO: Cesc Sales
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Cansada de sentir que la justícia espanyola té 
penes molt dures però crec els delictes els ba-
rregen...

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Xavier Domènech i Axel 
Coronado guanyadors 
d’un molt bon Ral·li Ciutat 
d’Igualada

Igualada recupera l’edifici de 
l’antic Fort de Sant Magí, un 
espai amagat

L’Operació Urnes de la 
igualadina Laia Vicens, el 
llibre més venut de no-fic-
ció en català

Instants de La Veu             @veuanoia

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

“Igualada inaugura el seu “Espai REC”

presents a dues sales on es 
podran gaudir d’exposicions 
de fotografia i on s’impar-
tiran tallers a mans de pro-
fessionals de la ciutat. Una 
sala de concerts amb aula de 
música, que servirà per que 
artistes novells i consagrats 
presentin les seves obres. Un 
espai per a les arts plàstiques, 
pintura i escultura, amb dos 

sales d’exposicions i dos ta-
llers per que adults i joves 
puguin desenvolupar les se-
ves habilitats. 

Tallers de disseny i moda 
i espais en els que els nous 
creadors puguin mostrar les 
seves col·leccions, posaran 
la nota de més tendència a 
aquest nou REC.

Centenars de persones visiten una Fira del 
Sant Crist de Piera molt participada.

Les Festes del #SantCrist arribaran el pro-
per cap de setmana amb un seguit de pro-
postes per als pierencs i pierenques d’edats 
diverses. El 28 d’abril es viurà la diada del 
Sant Crist amb la celebració de la missa so-
lemne i la renovació del vot de poble.

@viladepiera #piera #fira



QUÈ PUC FER PER SER DOCENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL?

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

Un acuerdo que no compromete a nada: la Seguridad Social 
paga en función del dinero que tiene en el cajón (el recurso a 
préstamos tiene los meses contados).

JÈSSICA CREUS I GARCIA
Responsable de l’àrea de formació i contractació pública CEINA

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

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

JÈSSICA CREUS I GARCIA

Ahir a @economistescat vam debatre sobre “Potencial de l’economia 
catalana”. Pq, malgrat les innovacions tecn, la productivitat creix tan 
lentament? per a invertir no només necessites tipus baixos sinó tb col.
lateral, que és molt reduït encara per la crisi. En pocs anys millorarà

Kai Fu Lee: 
“Tota feina que pren menys de 5 segons 

a pensar serà substituïda per robots”

Formar-se i reciclar-se és una manera de 
conèixer gent, i també d’aprendre i millorar 

competències i habilitats

Conec una persona que treballava a comptabilitat, fins que un dia 
li van comunicar que l’acomiadaven. Va estar buscant feina a di-
ferents empreses de la comarca i rodalies, però sense èxit (potser 
per tenir més de 45 anys...), fins que va veure, que només amb la 
cerca, no era suficient. Havia de fer quelcom per no quedar-se a  

       l’atur eternament. 

Primer de tot, va decidir formar-se, reciclar-se. Seria una manera de conèixer 
gent, i també d’aprendre i millorar competències i habilitats. Va començar a 
cercar per internet paraules clau: cursos, formació, formació atur... I al posar 
aquesta última, va anar a parar al cercador de cursos del portal web de l’oficina 
de treball de Catalunya. En aquell moment, se li va obrir un món nou: “La for-
mació professional per a l’ocupació, són programes formatius que tenen com 

Bona notícia:
La indústria i els serveis segueixen creixent

LES TURISTES SUEQUES I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA)

objectiu millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció laboral 
mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de les competències professionals 
de les persones treballadores. Aquesta formació va dirigida principalment a 
persones treballadores en situació d’atur”. Això és el que buscava! Va passar 
una bona estona navegant pel cercador, buscant cursos que es fessin relati-
vament a prop d’on vivia (la temàtica era indiferent, de moment, volia saber 
l’oferta formativa que hi havia a prop seu). Com era d’esperar, els cursos que 
va mirar més, eren els de l’àmbit de comptabilitat i administració, però com 
que ell tenia un FP II d’aquesta família, hi havia força coses que ja les coneixia.  

Va tornar a remenar pel cercador, i allà, en va trobar un que el va deixar una 
mica descol·locat: Certificat de professionalitat de Docència de la formació 
professional per a l’ocupació. Va estar indagant per la xarxa, ja que ell tenia 
entès que per ser docent, calia haver estudiat a la universitat (ja sigui una lli-
cenciatura com pedagogia, magisteri, el màster de professorat...). 

Va demanar informació al SOC i també a un centre de formació que coneixia. 
Era un curs que incloïa una part teòrica, a desenvolupar a l’aula, i un mòdul 
de pràctiques, que havies d’anar a fer a una empresa de la zona un cop havies 
aprovat tot el curs teòric. Aquesta última part li va interessar moltíssim, ja 
que volia conèixer gent nova, i d’aquesta manera, seria molt més enriquidor a 
nivell de trobar noves oportunitats laborals. També el van informar de les sor-
tides professionals que oferia cursar aquesta formació: ser docent de formació 
ocupacional i de formació no reglada. És a dir, podria acreditar la competència 
docent dintre d’aquest tipus de formació. Amb aquest certificat i l’experiència 
professional que tenia, podria impartir cursos a persones que, com ell, potser 
havien perdut la feina i volien trobar noves oportunitats.

Va aprovar el curs amb èxit, i a partir d’aquell moment va iniciar un nou camí 
dins el món de la formació, però, com a docent.    

XAVIER MORALES 
Economista
@xm300

XAVIER MORALES JÈSSICA CREUS

XAVIER SALA-I-MARTIN @XSalaimartin 
Autor de “Economía en Colores” 
i Professor of Economics at Columbia University

L’arribada del turisme en la dècada dels 60’s i 70’s va transformar el paisatge, 
la economia i fins i tot la identitat cultural de bona part de la costa espanyo-
la. ¡Que vienennn las suecassss! alertava l’Alfredo Landa en aquella peli de la 
transició.
La Intel·ligència Artificial (IA), com la turista sueca a la costa, està envaint 

acceleradament tots els àmbits de la nostra vida. Ja en tenim alguns tastets quotidians 
com el robot netejador domèstic Roomba o l’assistent Siri d’Apple al nostre iPhone. 
D’altres exemples més cridaners de IA que hem pogut llegir en premsa recentment són 
els bots que operen en els mercats financers -substituint bona part dels traders humans- 
o l’Alpha Go, el programa de Google que ha après a jugar autònomament al tradicional 
joc xinès Go... i guanyar als millors jugadors mundials.

Més enllà d’aquests exemples, hauríem de tenir en compte l’afirmació del doctor en 
computació Kai Fu Lee: “tota feina que pren menys de 5 segons a pensar serà substi-
tuïda per robots”. Un dels sectors que a mig termini es veuran més afectats per la IA 
és el del transport de mercaderies i persones. Les tecnològiques com UBER i Google, 
TESLA i també els fabricants d’automòbils tradicionals estan ja en dura competició per 
l’automòbil assistit i autònom. El procés de transformació durà un temps, però els oficis  
de taxista, venedor d’assegurances d’automòbil, xofer de camió, repartidor o professor 
d’autoescola es veuran afectats.

La irrupció de la IA en el mercat de treball, com les turistes sueques en la dècada dels 
60’s, generarà oportunitats de negoci i tipus de feines que demandaran noves competèn-
cies i aptituds. El professor i divulgador Lasse Rouhiainen en senyala 4: competències 
tècniques en relació a l’IA, intel·ligència social, creativitat i capacitat d’aprendre.  



Igualada renova la tradició del 
Ciri Votiu a Montserrat

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte, 21 d’abril, la 
ciutat d’Igualada va 
renovar la tradicio-

nal ofrena del Ciri Votiu a la 
Mare de Déu de Montserrat. 
La comitiva de més de 400 
igualadins la van encapça-
lar l’alcalde, Marc Castells, 
i els regidors del consistori 
i es va comptar també amb 
la presència de les entitats 
La Xarxa d’Igualada que 
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aquest 2018 celebra 40 anys, 
de Creu Roja Anoia que en 
fa 75, del CF Fàtima que en 
commemora 50 i de la Ron-
dalla Novaunió que en fa 
20. L’oferiment i l’encesa del 
ciri es va dur a terme durant 
la missa conventual de dis-
sabte a la Basílica de Mont-
serrat i, posteriorment, els 
igualadins van ser rebuts en 
audiència especial pel Pare 
Prior, Ignasi Fossas. 

Aquest costum, que es va 
recuperar a la dècada dels 
anys ’90 del segle passat, 
rememora que fa més de 
cinc-cents anys, concreta-
ment l’any 1.515, amb l’ob-
jectiu d’evitar l’arribada 
d’una epidèmia de pesta 
procedent de Barcelona, 
els consellers de la vila 
d’Igualada van demanar 
protecció a la Mare de Déu 
portant-li un ciri. 

REDACCIÓ / LA VEU 

F ins el dilluns 14 de 
maig es poden sol·li-
citar els ajuts indivi-

duals del Consell Comarcal 
de l’Anoia pel menjador es-
colar al centre educatiu que 
correspongui a l’alumne. Les 
famílies dels alumnes de P3 i 
dels matriculats després del 
24 d’abril podran presentar 
la seva petició del 4 de juny 
al 28 de setembre; els matri-
culats després d’aquesta data 
tindran un termini de 30 
dies naturals, com a màxim 
fins el 30 d’abril de 2019. 
Els alumnes d’unitats fami-
liars la situació socioeconò-
mica de les quals s’hagi vist 
afectada greument per força 
major i justificada deguda-
ment amb posterioritat tam-
bé podran presentar sol·lici-
tuds fins el 30 d’abril de l’any 
que ve.
Per poder accedir a l’ajut 
caldrà que la renda anual 
de la unitat familiar el 2017 
sigui inferior a la suma dels 
següents conceptes: primer 
adult (sustentador princi-

Ja es poden demanar ajuts de 
menjador al Consell Comarcal

pal) 9,667,30€; segon adult 
(sustentador principal) 
4.833,60€; altres adults que 
no siguin sustentadors fami-
liars 2.416,80€; i 2.900,20€ 
per cada infant. 
Els interessats caldrà que 
presentin l’imprès de sol·li-
citud degudament emplenat, 
el volant d’empadronament 
col·lectiu del domicili en 
què resideix l’alumne, foto-
còpia del DNI o NIE de tots 

Troba la cistella 
amagada a la 

revista de La Veu 
 del proper dia 

4 de maig.
Al primer que ens 

porti personalment 
la pàgina on es 

troba...

C/ Retir, 40 Igualada
De dilluns a dijous 9 a 13h i 16h a 19h
Divendres de 9 a 13h

els membres de la unitat 
familiar, i una fotocòpia de 
totes les pàgines emplena-
des del llibre de família o 
la fotocòpia del certificat 
de naixement.
La resolució de les adjudica-
cions es publicarà el mes de 
setembre de 2018 al tauler 
d’anuncis del Consell Co-
marcal de l’Anoia i al web 
Anoia.cat, i es farà arribar a 
cada centre educatiu.
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LA POBLA DE C / LA VEU 

El Castell de Claramunt 
acollirà, com ja és tra-
dicional, el dimarts 1 

de maig l’Aplec del Castell o 
de la Santa Creu. Al llarg del 
matí, des de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament s’or-
ganitzaran diverses activitats 
lúdiques i religioses, com un 
esmorzar popular, la benedic-
ció del terme o una ballada de 
sardanes. Enguany hi haurà 
alguna proposta nova, com 
una cantada amb motiu del 
centenari de la Coral La Lira 
o una exposició dels 30 anys 
de la celebració del mil·lenari 
de la fortalesa.
El programa d’actes s’obrirà a 
les 9 del matí amb un esmor-
zar popular. Una hora més 
tard, a les 10, el mossèn farà 
la benedicció del terme i a la 
capella de Santa Margarida 
oficiarà una missa. 
A les 11, la Coral La Lira 
oferirà una cantada amb mo-
tiu del centenari de la forma-

ció vocal poblatana, sota la 
direcció de Marta Carceller. 
També es comptarà amb l’ac-
tuació de la Coral Terpsicore, 
de Sant Quintí de Mediona, 
sota la direcció de Marta Oli-
vé. A les 12 del matí, es farà 
una enlairada de 300 glo-

Tradicional Aplec de l’1 de Maig al castell de Claramunt

bus blancs a favor de la Pau. 
Aquesta activitat serà el setzè 
any que es porta a terme.
Seguidament, a la plaça del 
Castell, hi haurà una balla-
da de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Manresa. A la Sala 
Gran es podrà veure una ex-

posició de fotografies i objec-
tes dels 30 anys de la festa de 
celebració del mil·lenari de la 
fortalesa. La mostra es podrà 
visitar fins al diumenge 3 de 
juny, en horari d’obertura de 
la fortalesa, de dimecres a diu-
menge, de les 10 del matí a les 

2 del migdia i de les 4 a les 7 
de la tarda.
A més de totes aquestes ac-
tivitats, al llarg del matí, hi 
haurà animació medieval 
amb el grup La Cremallera i 
tir amb arc, a càrrec del grup 
Vall Llobera.  
Per segon any, des de l’Agru-
pació Fotogràfica Castell la 
Pobla de Claramunt s’orga-
nitza un concurs a Instagram. 
Qui hi vulgui participar podrà 
penjar una instantània de la 
festa amb el hashtag #aplec-
castellpobla18. Les bases del 
certamen es poden consultar a 
Instagram afoclapobladeclara-
munt o a Facebook a AFOC 
La Pobla de Claramunt. 
El guanyador tindrà com a ob-
sequi un dinar per a dues per-
sones, un dissabte o un diu-
menge, al bar-restaurant El 
Cau de l’Ais. Hi haurà dos ac-
cèssits per al segon i el tercer 
premi i es lliurarà un diploma 
als guanyadors. Aquesta acti-
vitat compta amb el suport de 
l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

A la Pobla de Clara-
munt per aquest pro-
per dimarts 1 de maig 

s’ha organitzat una nova edi-
ció de la Pujada al Castell per 
Ponent.
Enguany es compleixen 10 
anys de rememorar l’ascensió 
a la fortalesa pel camí primi-
geni. L’esperit de l’activitat no 
pretén altre cosa que donar 
conèixer quin era el traçat 
originari d’accés al castell. 
Una entrada mil·lenària en-
carada per davant de l’edi-
ficació. Pas utilitzat durant 
segles tant per anar-hi com 
per a sortir-ne. La caminada 
ressegueix aquell desfigurar 
però intuït sender que des del 
centre urbà i passant per da-
vant de l’avui derruït casalot 
de can Valls remuntava la ca-
rena per un corriol de ferra-
dura, d’estretor clarament de-
fensiva fins a tocar de la porta 
d’entrada. El vell camí s’aban-
donaria en construir-se la 
carretera actual perdent-se ús 
i record fins la troballa l’any 
2007 d’un mapa militar del 
1813 on apareixia el serpen-
tejant pas vers el castell dels 
Claramunt. N’Isidre Surroca 

i na Marta Bartrolí ens van 
deixar aquesta cirereta i el 
fruit del seu ampli treball de 
recerca recopilat en el magní-
fic llibre-catàleg ‘Cartografia 
històrica de l’Anoia’ (1ªed. st-
bre. 2007; 2ªed. nvbre.2016).
Aquesta iniciativa lúdi-
co-cultural és oberta i apta 
per a tothom. La sortida es 
farà a tres quarts de 10 del 
matí des de la plaça de l’esta-
ció dels FGC de la Pobla. La 
durada estimada fins al cas-
tell és d’una hora i mitja en un 
trajecte d’aproximadament 
4 km. L’Hotel Robert, el Cau 
de l’Ais, El Forn de la Pobla, 
Pizzeria el Lokal, Rostisseria 
el Pas, Restaurant Marcet de 
Carme, Edicions Cavall Fort, 
Clònic i l’Assemblea Nacio-
nal Catalana donen suport a 
aquesta activitat. Ateses les 
greus circumstàncies políti-
ques la 10ª Pujada per Ponent 
s’adhereix i reivindica la lli-
bertat dels presos polítics, el 
retorn dels exiliats i la deso-
cupació de les nostres històri-
ques institucions, intervingu-
des i escanyades econòmica i 
laboralment per funcionariat 
aliè i alienat.
Per a major informació: 68 
27 343 68 (Manel).

X Pujada al Castell de la 
Pobla per ponent

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Enguany se celebra el 
Centenari de la Coral 
La Lira de La Pobla de 

Claramunt i ho celebraran 
amb un seguit d’actes repar-
tits per tot l’any.
En primer lloc, el dia 1 de 
maig, oferiran un concert en 
el Castell de Claramunt dins 
les activitats de l’Aplec del 
Castell. El concert el faran 
juntament amb la Coral Terp-
sícore de Sant Quintí per re-
memorar l’Aplec Excursionis-
ta de Catalunya del maig de 
1923 al  castell en el qual va 
cantar la Coral la Lira. El pro-
grama, format per peces vàri-
es, es clourà amb l’estrena del 
cant Cent compost expressa-
ment pel poblatà Fredi Marí 
Caus que cantaran conjunta-
ment les dues corals dirigides 
per Marta Carceller.
Com a segona activitat, del 6 
al 19 de maig a la sala muni-
cipal d’exposicions de la Po-
bla de Claramunt hi haurà 
una important exposició LA 
LIRA 100 ANYS amb inau-
guració el diumenge dia 6 al 
migdia.
Amb l’exposició que han pre-
parat es vol donar una breu 
pinzellada del que ha estat i és 

la Coral, pionera dins l’àmbit 
cultural del nostre poble.
Hi trobareu un breu apartat 
dedicat a la figura d’Anselm 
Clavé, inspirador i artífex de 
la sacsejada cultural que els 
seus cors van representar per 
tot el país a la que es van ad-
herir els primers i esforçats 
cantaires poblatans.
S’hi podrà veure també l’evo-
lució de la Coral des d’aquells 

primers temps de La Lira 
Poblense a principis de segle 
passat fins avui dia; amb do-
cumentació tant fotogràfica 
com documental on troba-
rem moments importants pel 
cor i moltes cares conegudes.
Des de la Coral La Lira vol-
drien que aquests actes esde-
vinguessin un homenatge a 
tots i cadascun dels poblatans 
que en un moment o altre de 
la seva vida han passat per la 
Lira deixant-hi el seu granet 
de sorra; i també un testimo-
ni del suport que La Pobla ha 
donat en tot moment a la seva 
coral.
Fins a final d’any faran con-
certs a barris de la Pobla a 
l’estiu, una Cantata al novem-
bre i altres concerts que us 
anirem anunciant oportuna-
ment.
Per aquests actes i pels pro-
gramats durant l’any es 
compta amb l’ajuda de l’Ajun-
tament de la Pobla i la Dipu-
tació de Barcelona.

Centenari de la Coral la Lira

La coral poblatana 
La Lira celebra el seu 

centenari amb un 
seguit d’activitats que 

duraran tot l’any
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ÒDENA / LA VEU 

Com és tradicional pel 
pont de maig arribar la 
Festa Major del muni-

cipi d’Òdena, concretament la 
programació oficial d’actes co-
mença el divendres 27 d’abril 
i acaba el dimarts 1 de maig. 
Enguany, se sumen a la cele-
bració una comitiva de veïns 
i veïnes del poble francès que 
està agermanat amb Òdena i 
que es diu Odenas. Cada dos 
anys els pobles es troben i 
aquest any és el torn de rebre 
la visita del poble francès.
Una altra de les novetats 
d’aquest any és la instal·lació 
d’atraccions infantils durant 
tots els dies de la Festa Major a 
la Plaça Mestre Vila Vell.
El programa arrenca amb el 
toc de campanes a les cinc de la 
tarda el divendres i a continu-
ació una cercavila de batukada 
amb el grup Els Konkatrons. A 
dos quarts de set de la tarda hi 
haurà un espectacle de màgia 
al Teatre Unió Agrícola. Tam-
bé s’inaugurarà una exposició 
d’artistes d’Òdena i a la nit hi 

haurà l’espectacle de varietats 
amb el grup Vella Amistat al 
Teatre Unió Agrícola.
La festa continuarà dissabte 
amb els campionats esportius 
de hàndbol, futbol i petanca 
al matí i a la tarda de bàsquet. 
A la tarda també hi haurà in-
flables a la pista esportiva de 
l’Espelt i a les cinc de la tarda 
s’espera l’arribada dels amics i 
amigues del poble agermanat 
francès. A les deu de la nit hi 
haurà el Concert de la Cobla 
“Lluïsos de Taradell”.
Diumenge arriba un dels plats 
forts amb el 69è Gran Premi 
Ciclista d’Òdena durant tot 
el matí amb el lliurament de 
premis a l’arribada cap a dos 
quarts de dues del migdia. 
Abans, a les onze hi haurà 
l’exposició fotogràfica “Deux 
Vies” amb l’acompanyament 
musical d’Edmon Bosch a la 
capella de Sant Miquel. A un 
quart d’una hi haurà la missa 
de Sant Pere màrtir copatró 
del municipi. A les cinc de 
la tarda futbol sala i a les set 
de la tarda ball amb l’orques-
tra “Tangara Orquestra”Belle 

Epoque al Teatre Centre Unió 
Agrícola.
Dilluns començarà el dia amb 
una xerrada al Saló de Plens 
per presentar les Excavacions 
de les tombes trobades a la sa-
grera de la capella de Sant Mi-
quel. A les deu de la nit arriba 
un altre dels plats forts amb el 
concert “Los 80 principales” 
al Teatre Unió Agrícola i a les 
onze de la nit la disco mòbil 

Cap de setmana de Festa Major a Òdena

dins d’un iglú inflable a càrrec 
de Lakarta.
Dimarts el dia començarà 
amb la cercavila de batukada 
amb els Konkatrons que do-
narà l’inici a l’acte de procla-
mació de Pubillatge d’Òdena i 
a les dotze tindrà lloc al Parc 
de la Font el tradicional Con-
curs de Colles Sardanistes que 
enguany celebra la 47 edició. 
A les cinc de la tarda, hi haurà 

la recollida de bandera del ball 
de crespelles i després cercavi-
la. A les sis començarà el ball 
de crespelles al Parc de la Font 
quan es donarà a conèixer el/
la confrare d’honor 2018.
Pot consultar-se tot el progra-
ma a la web de l’Ajuntament.
Després serà el torn de les Fes-
tes del Roser de l’Espelt que 
tindran lloc el divendres 11, 
dissabte 12 i diumenge 13.
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MONTBUI / LA VEU 

Entre els dies 1 i 6 de 
maig Montbui acolli-
rà una nova edició de 

la Fira de la Multicultura i el 
Comerç. 
Les activitats començaran el 
proper dimarts 1 de Maig, 
amb la tradicional Arrossada 
que organitza l’Associació de 
Veïns La Margarida, a la Pla-
ça Major del Nucli Antic. Un 
dels primers actes també es 
farà el dijous 3 maig, amb la 
inauguració d’una exposició 
sobre “El cinema a Montbui”.
A més del retorn de la “Pas-
sarel·la del comerç de Mont-
bui”, a l’entorn del Primer de 
Maig Montbui celebra una 
de les seves festes importants 
del calendari anual, amb dife-
rents propostes, entre les que 
sobresortiran les dues jor-
nades de Fira del Comerç al 

Boulevard (dissabte 5 durant 
tot el dia i el diumenge dia 6 
durant el matí-migdia). Du-
rant aquests dos dies els visi-
tants trobaran el bo i millor 
dels productes de proximi-
tat del municipi en un espai 
obert com és el Boulevard, on 
també hi haurà paradetes de 
les entitats locals i de nom-
brosos artesans d’arreu de 
Catalunya.
Tampoc no hi faltaran activi-
tats d’animació i dinamitza-
ció per als més menuts durant 
tot el cap de semana. La Fira 
inclourà cercaviles diverses 
(una de musical i una altra de 
foc), diferents trobades mul-
ticulturals i actuacions que es 
duran a terme a l’escenari del 
Passeig Catalunya i tampoc 
no hi faltarà una festa juvenil 
amb DJ’s la nit del dissabte 5. 
Cal destacar que el diumenge 
dia 6 es farà una de les acti-

La setena trobada de cotxes clàssics, un dels plats forts 
de la Fira de la Multicultura i el Comerç

vitats més destacades: d’una 
banda la 7ª Trobada de Motos 
i Cotxes Clàssics. MontMer-
cat anirà acollint els partici-
pants en aquesta trobada (el 
preu d’inscripció és de 5 eu-
ros i dóna dret a participar en 
la concentració, la marxa de 
vehicles per l’Anoia i també a 
un vermut). Aquesta activitat 

enguany inclou el lliurament 
de dos premis al vehicle ins-
crit més antic i també un pre-
mi per al vehicle inscrit que 
vingui de més lluny. 
Cal dir que mentre es celebri 
aquesta activitat, s’organitza-
rà a MontMercat un circuit 
de karts per als més menuts.
També el diumenge 6 de maig 

es farà una nova edició de la 
Romería a la Virgen del Ro-
cío, activitat organitzada per 
l’Associació V. del Rocío de 
Montbui. L’activitat inclou-
rà a una Missa Rociera a les 
onze del matí a la parròquia 
de Sant Maure; continuarà 
amb el trasllat de la imatge 
de la verge del Rocío, en ro-
mería, per diferents carrers 
del centre del Nucli Urbà.  
Tampoc no hi faltarà una ar-
rossada que s’organitzarà el 
mateix diumenge a partir de 
les dues de la tarda, a Mont-
Mercat.
La Fira de la Multicultura i el 
Comerç finalitzarà enguany 
amb una activitat especial: 
un llençament de globus amb 
desitjos d’aquelles persones 
que ho desitgin, i que es farà 
al Passig Catalunya el diu-
menge 6 de maig a partir de 
les 9 del vespre. 

MONTBUI / LA VEU 

Una vintena d’establi-
ments comercials de 
Montbui participa-

ran el proper divendres 4 de 
maig a la “Passarel·la del Co-
merç”, certamen que enguany 
es recupera i que té el suport 
i l’impuls conjunt de la Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM), Montbui Comerç i 
l’Ajuntament montbuienc. 
Entre els anys 2004 i 2008 
s’havia dut a terme aquesta 
activitat, en unes cerimònies 
celebrades al pavelló de Can 
Passanals. Enguany l’activitat 
es durà a terme, en dues des-
filades, a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora, la qual estarà 
habilitada per a l’ocasió sense 
les habituals grades retràctils, 
per poder augmentar la capa-
citat. La primera començarà a 
les vuit del vespre i la segona 
a partir de les 10 de la nit. 
 Els comerços i establiments 
que prendran part en aques-
ta Passarel·la del Comerç 
són Esports Garcia, Consum 
Charter, Diverevent, Repara-
ció d’automòbils Bòria, Llu-
cià, Cal Pepe, Gonzalo, Ba-
zar Rosa, Perruqueria Lely, 
EcorentatJR, Seymar, Valls 

Òptics, Montse Balada, Fin-
ques Montbui, Perruqueria 
Petty Look, Therana, CTM 
terapias Montbui, Cal Lluís, 
Òscar’s Xurreria, Sweet In i 
Grup 2.
Des de l’organització ja s’està 
treballant tant en la logística 
de l’esdeveniment, com en el 
guió i escenografia. L’objectiu 
és coordinar amb els diferents 
establiments participants tot 
allò que cada comerciant vol 
posar en valor en aquesta 
desfilada, la qual seguirà un 
guió teatralitzat i inclourà di-
ferents actuacions i sorpreses.
L’activitat estarà organitzada 
per l’Ajuntament de Mont-
bui, amb la col·laboració de 
la Unió d’Establiments de 
Montbui (UEM). El preu de 
les entrades per assistir a les 
desfilades és d’un euro (per 
qüestions d’aforament tot-
hom haurà d’accedir amb en-
trada). Les entrades estan ja a 
la venda a l’Espai de les Arts i 
del Coneixement Mont-Àgo-
ra, de dilluns a divendres de 9 
a 13 i de 17 a 19 hores. Tam-
bé es poden aconseguir en els 
següents establiments: Gon-
zalo, Esports García, Seymar, 
Montse Balada, Perruqueria 
Petty Look i Perruqueria Lely.

Torna, deu anys després, 
la “Passarel·la del comerç 
de Montbui”

MONTBUI / LA VEU 

La regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament de 
Montbui organitza-

rà aquest proper diumenge 
la 23ª edició de la Festa de la 
Bicicleta. El certamen lúdic, 
un dels clàssics de la prima-
vera montbuienca, començarà 
a dos quarts de 12 del mig-
dia a MontMercat, des d’on 
els participants començaran 
una passejada per alguns dels 
principals carrers del munici-
pi. Es faran, com és costum, 
dos recorreguts, un de més 
curt pel Nucli Urbà, i un altre 

de més llarg, també pel Nucli 
Antic.
Cal destacar que les inscrip-
cions es podrán fer entre dos 
quarts d’onze i un quart de 12 
del matí, al mateix espai de 
MontMercat.
És obligatori portar casc per 
participar en aquesta activitat.
En finalitzar la passejada es 
lliurarà a cada participant 
una ampolla d’aigua i una 
fruita, i es reconeixerà als 
participants amb diferents 
guardons.
Així, es lliurarà un premi al 
participant més jove, un al-
tre al participant més gran, 

Diumenge, 23a Festa de la Bicicleta
també a la millor disfressa 
infantil, a la millor disfressa 
adulta, a la millor bicicleta 
engalanada, a la bicicleta més 
antiga, al prototip de bicicleta 
més divertida, i a les dues en-
titats amb més participación 
(premis de 200 i 100 euros 
respectivament, en materi-
al esportiu). També, i com 
és costum, es farà un sorteig 
de bicicletes entre els partici-
pants.
En aquesta 23ª Festa de la Bi-
cicleta hi col·laboren Biblioteca 
Mont-Àgora, MontJove, Club 
Handbol Montbui, ABA Cicles 
i Diputació de Barcelona.

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgora 
organitza el taller “El mi-
croconte, un petit gran gène-
re”, el qual es durà a terme en 
tres sessions de 90 de minuts 
(els dies 10, 17 i 24 de maig), 
entre les 18 i les 19.30 hores.
El taller anirà a càrrec de Joan 
Pinyol, escriptor, i consistirà 
en l’elaboració de microcon-

tes tot posant en pràctica al-
guns consells per aconseguir 
la màxima brevetat i eficièn-
cia narratives, sobre la base 
de continus exemples de mi-
crocontes de tots els temps.
L’activitat està adreçada a 
adults i joves. Cal inscripció 
prèvia, al preu de 15 euros. 
Les inscripcions es poden 
formalitzar a la mateixa Bi-
blioteca Mont-Àgora.

Taller sobre microcontes 
amb l’escriptor Joan 
Pinyol a Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dissabte dia 
28 tindrà lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora un divertit ta-
ller familiar. Es farà l’activitat 
“Menja papers”, punts de lli-
bre molt creatius i originals.
L’activitat començarà a partir 
de les 11 del matí i va adre-
çada a infants a partir de 4 
anys. Les inscripcions s’han 
de fer a la biblioteca. Hi hau-
rà places limitades.

“Menja papers”, 
dissabte, taller 
familiar a la 
Biblioteca



COMARCA  |  23Divendres, 27 d’abril de 2018

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Departament de Sa-
lut de la Generalitat de 
Catalunya enceta una 

nova edició del programa 
“Cuidador Expert Catalunya” 
a diferents centres del terri-
tori. L’Equip d’Atenció Pri-
mària de Vilanova del Camí 
posarà en marxa a partir del 
proper mes de maig un pro-
grama “Cuidador Expert” en 
demències.
El Programa consta de nou 
sessions d’una hora i mitja 
de durada cada una, que es 
porten a terme durant 9 set-
manes. També es programen 
sessions de seguiment als sis 
mesos i als 12 mesos després 
d’haver fet el programa.
Aquestes sessions estan con-
duïdes per un cuidador/a 
amb llarga experiència en la 
cura d’una persona amb de-
mència. L’equip mèdic és qui 
tria aquesta persona tenint en 
compte la seva d’empatia, i la 
seva capacitat de comunica-
ció i per conduir les sessions. 
Amb la finalitat de garan-
tir una comunicació fluida i 
efectiva entre els participants 
del grup, el nombre de pla-
ces de cada sessió és limitat. 
Aquest grup estarà format 
per un cuidador expert i una 
desena més de cuidadors i 
també hi participaran cinc 
observadors.  Es tracta de 

personal sanitari que té la 
funció de supervisar els con-
tinguts i avaluar les accions 
o propostes així com les re-
accions del grup. Eva Clapés, 
treballadora social, serà una 
de les observadores d’aquest 
programa. 

El programa Cuidador Ex-
pert promou l’intercanvi de 
coneixements i experiències 
entre cuidadors 
L’objectiu d’aquestes troba-
des, explica Sandra More-
no, infermera, és promoure 
l’intercanvi de coneixements 
i experiències del cuidador 
expert amb la resta de cuida-
dors, promoure el canvi d’hà-
bits per tal de millorar la seva 
qualitat de vida i la convivèn-
cia amb la persona que cuida.  
Durant les trobades es tracten 

L’EAP de Vilanova posa en marxa el 
Programa Cuidador Expert adreçat a 
cuidadors de pacients amb demència

diferents aspectes que tenen 
a veure amb la cura del cui-
dador, i sovint es sorgeixen 
temes emocionals, personals 
i íntims. Per això és molt im-
portant, diu Sandra Moreno, 
la confidencialitat del progra-
ma. Un aspecte que es recull 
en un document que es signa 
abans d’iniciar el projecte. 
L’EAP de Vilanova del Camí 
participa per primera vegada 
al Programa Cuidador Expert 
però té una experiència ante-
rior en el programa Pacient 
Expert que van dedicar als 
malalts de fibromiàlgia. L’ex-
periència, expliquen Moreno 
i Clapés, ha estat molt posi-
tiva perquè entre les perso-
nes participants s’estableixen 
vincles importants i es poden 
abordar temes de manera 
més oberta i natural. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La brigada municipal ha 
finalitat aquesta setma-
na les obres de millora 

d’una nau per a magatzem 
ubicada a l’antiga deixalleria 
de Vilanova del Camí. Un es-
pai que serà lliurat a l’entitat 
local Els Cabrons de Vilanova 
del Camí perquè ho puguin 
utilitzar com a magatzem on 
guardar el material que fan 
servir, principalment els ins-
truments musicals.
La regidora de Cultura, Imma 
González ha explicat a Ràdio 
Nova que aquesta és una ac-
tuació que s’ha fet de mane-
ra conjunta amb la regidoria 

d’Obres que lidera Manuel 
Ocaña i que respon a una vella 
demanda de l’entitat.
Imma González diu està pre-
vist lliurar les claus del magat-

zem als Cabrons de Vilanova 
aquesta mateixa tarda perquè 
durant el cap de setmana l’en-
titat pugui començar a traslla-
dar el seu material.

L’Ajuntament cedirà als Cabrons de 
Vilanova un espai a l’antiga deixalleria

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Per celebrar el Dia Mun-
dial de l’Activitat Física, 
el CAP Vilanova del 

Camí ha promogut una cami-
nada en la qual han participat 
una trentena de persones. Els 
participants han estat acom-
panyats de dues infermeres 
del CAP i l’acte s’ha fet amb la 
col·laboració i promoció del 
Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí.
El principal objectiu d’aques-
ta activitat, que s’inclou en la 
proposta de caminades que es 
fan amb periodicitat mensual, 
és facilitar que les persones 
amb hàbits més sedentaris in-
corporin l’activitat física en la 
seva vida diària per afavorir 
uns hàbits més saludables.
S’han caminat, aproximada-

ment, 5 quilòmetres, i s’ha fet 
una visita cultural a un refugi 
antiaeri que hi ha a les imme-
diacions de l’aeròdrom d’Òde-
na. També hi ha hagut un re-
frigeri amb pomes i fruits secs, 
gràcies a la col·laboració de 
diferents empreses.
A més, la caminada ha estat 
també un acte d’homenatge al 
doctor Emilio Longarón, un 
metge, que va traspassar re-
centment i que era molt esti-
mat a Vilanova del Camí.
Durant el recorregut, s’han fet 
un emotiu minut de silenci 
i uns testimoniatges d’agraï-
ment quant a la seva gran tas-
ca, especialment, en la dècada 
dels anys 60, quan era l’únic 
professional del municipi i feia 
les visites a domicili perquè 
encara no hi havia cap centre 
físic on atendre els pacients.

Èxit de participació a la 
caminada de primavera
organitzada pel CAP

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El CDR Igualada-Conca 
d’Òdena ha organitzat 
per aquest dissabte a la 

plaça del Mercat de Vilanova 
del Camí una cargolada per 
la llibertat d’expressió en soli-
daritat amb els veïns i veïnes 
multades amb 500 euros per 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, sancionats sota l’acusa-
ció d’haver enganxat cartells.
En aquest sentit des del grup 
de veïnes i veïns multats de-
fensen que més enllà del mo-
tiu dels cartells, cal defensar 
que qualsevol veí pugui ex-
pressar les seves idees amb 

llibertat i sense por de ser 
multats. Entenen que avui la 
llibertat d’expressió esdevé 
un dret fonamental i que amb 
pràctiques com les del consis-
tori aquest corre perill.
El grup de veïns i veïnes con-
viden a tota la ciutadania a 
sumar-se a la cargolada com 
a resposta ciutadana i per tal 
de fer una jornada alegre de 
convivència i reivindicació.
Els tiquets es poden adquirir 
al Casal Popular “El Foment” 
d’Igualada i a el Bar Londres 
de Vilanova del Camí al preu 
de 8 euros pel dinar de Car-
gols i a 12 euros pel dinar 
amb Fideuà.

Dissabte 28-A Cargolada 
per la llibertat d’expressió 
a Vilanova del Camí
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CAPELLADES / LA VEU 

Sant Jordi s’ha celebrat a 
Capellades amb molta 
intensitat. D’una banda 

tota la setmana anterior s’ha 
organitzat una activitat dià-
ria a la Biblioteca El Safareig.
Hi ha hagut temps de fer 
Club de Lectura, Hora del 
Conte, presentació d’un lli-
bre amb l’autor i il·lustrador 
Oriol Malet, taller de dracs, 
Laboratori de Lectura i un 
Storytelling.
Els contes han estat el tret de 
sortida de la Diada de Sant 
Jordi. Al llarg del matí els 
nens i nenes més petits de 
les escoles, els de P2 de la llar 
d’infants i els alumnes de les 
dues escoles -Mare del Diví 
Pastor i Marquès de la Pobla- 
de P3-P4 i P5 han anat a la 
sala d’actes de la Biblioteca a 
escoltar el conte “El gegant 
que baixa de la muntanya” 
de Jaume Ibars. Amb bon rit-
me i molta alegria han acon-
seguit despertar al gegant i 
passar una bona estona.
Seguidament, els alumnes de 
cicle inicial i mitjà han gau-

dit a la plaça Verdaguer de 
l’original versió de “La lle-
genda de Sant Jordi” de La 
Roda produccions.
El gran gruix de la Diada de 
Sant Jordi s’ha concentrat a 
la plaça Verdaguer on s’ha 
instal·lat les parades de lli-
bres, roses, pastissos, bom-
bons i altres. Durant tota la 
tarda s’ha pogut voltar per la 
plaça i entretenir-se amb les 
diferents parades.
A les set, al terrat de la Bi-
blioteca El Safareig, s’ha pre-
sentat “Batecs de vida”, amb 
els poemes i cançons escollits 
i recitats per la Margarida 
Bernús i l’acompanyament 
esplèndid de Cecili Ruedas.
A la plaça les parades i el ta-
ller de la Biblioteca El Safa-
reig es va mantenir fins pas-
sades les vuit del vespre.
Segons Àngel Soteras, regi-

dor de Cultura, “Sant Jordi 
ha estat un any més la pro-
va de la vitalitat cultural de 
Capellades: Només és pos-
sible programar una setma-
na completa d’activitats a 
la Biblioteca amb un equip 
realment motivat. Només 
té sentit que ens llancem a 
programar accions per a les 
escoles si la seva resposta és 
entusiasta com ho és sempre. 
Només podem gosar omplir 
una plaça de parades i am-
bient o a obrir nous espais 
com el terrat de la Biblioteca 
perquè sabem de la implica-
ció de les nostres entitats i de 
la voluntat dels capelladins 
de viure la festa a casa. Cada 
any ens atrevim a més i Ca-
pellades mai no falla”.

Roses contra l’oblit
Aquest any per Sant Jordi 
s’ha fet la tercera edició de 
Roses contra l’oblit.
Novament els regidors de 
l’equip de govern, acompa-
nyats per joves de l’institut, 
van anar a 35 domicilis de 
persones amb mobilitat re-
duïda i situació de depen-
dència a portar-los una rosa 
i uns bombons de xocolata 
amb aroma de rosa, fets des 
del Grup pel Tercer Món. 
Aquesta ha estat la tercera 
edició d’una proposta que 
cada any està tenint més 
bona acollida.
Com destaca el regidor d’Ac-
ció Social, Salvador Vives, 
“és una experiència molt en-
riquidora, tant pels usuaris 
que ens rebem amb molta 
il·lusió com per nosaltres els 
regidors i per als joves, que 
rebem de primera mà l’afecte 
d’aquestes persones que per 
diverses circumstàncies no 
poden sortir de casa i parti-
cipar de la festa”.

Diada de Sant Jordi molt participada

CAPELLADES / LA VEU 

Dijous passat es va fer 
al Campus Motor de 
Castellolí una troba-

da amb els 22 municipis que 
al llarg de les properes setma-
nes començaran a implemen-
tar als seus municipis el nou 
sistema de recollida de resi-
dus Porta a Porta.
A banda dels municipis ano-
iencs, amb Aleix Auber i Sal-
vador Vives en representació 
de l’Ajuntament de Capella-
des, també hi van assistir els 
alcaldes de Celrà, Porqueres 
i Riudecanyes per explicar 
les seves experiències abans, 
durant i després de l’aplicació 

d’aquest nou sistema.
Abans de finalitzar l’acte es va 
fer un torn de preguntes per 
donar resposta a les qüestions 
plantejades pels batlles.
Tota la informació sobre 
aquest nou sistema es pot 
consultar a la pàgina anoia-
verda.cat, on s’explica el pro-
cés previst a cada municipi i 
l’organització i classificació 
dels residus. A Capellades 
tota la informació d’aquest 
nou sistema s’anirà explicant 
paulatinament a través de 
xerrades i diversos suports 
informatius com la pàgina 
web capellades.cat i també 
des de la revista municipal 
Casa de la Vila.

Trobada dels municipis 
que implementaran el 
Porta a Porta

CAPELLADES / LA VEU 

Un cop ha acabat el termini 
d’inscripció per als ensenya-
ments obligatoris i el segon 
cicle d’educació infantil, co-
mença el de llar d’infants.
Es pot presentar sol·licitud  
per una plaça en una llar d’in-
fants o escola bressol pública, 
on s’atenen nens de primer 

cicle d’educació infantil (de 0 
a 3 anys). Per ser admesos, els 
nens han d’haver complert, 
com a mínim, 16 setmanes a 
l’inici del curs.
Les sol·licituds s’han de pre-
sentar del 30 d’abril a l’11 de 
maig, a la mateixa llar d’in-
fants Vailets de Capellades o 
bé a l’OME, l’Oficina Munici-
pal d’Escolarització.

Inscripcions per a la llar 
d’infants

Sant Jordi ha estat un 
any més la prova de 
la vitalitat cultural 

de Capellades

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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Presents a Alimentaria 2018
on vam presentar els fruits secs ecològics, els fruits secs delicatessen i 
l’envasat especial per a màquines de vending,  amb gran acollida internacional.

La fàbrica de fruits secs amb més referències a nivell mundial
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El passat dissabte 14 
d’abril es va celebrar 
la segona edició de la 

Festa de l’Esport organitzada 
per un grup de joves de La 
Torre de Claramunt i l’Ajun-
tament amb la col·laboració i 
participació d’Anoia Jove del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
El matí la jornada va comptar 
amb un torneig multiespor-
tiu de futbol, vòlei i bàsquet, 
a més d’un espai infantil amb 
material psicomotriu i mate-
rial artístic per poder dibui-
xar, pintar i pintar-se la cara. 
També va comptar amb un 
espai d’informació i assesso-
rament en àmbit de joventut; 
orientació acadèmica, labo-
ral, prevenció de salut sexual 
i drogues, mobilitat interna-
cional, garantia juvenil, etc.  
atès per tècniques i professi-
onals d’Anoia Jove.
Al migdia, més d’un cen-
tenar de persones es van 
aplegar en un dinar popular 
organitzat per la Unió Es-
portiva La Torre.
A la tarda es va poder gaudir 

dels partits de la semifinal de 
vòlei, bàsquet, i també va te-
nir lloc una intensa final de 
futbol sala. L’equip “Mesut y 
sus 3 babies”, va ser el guanya-
dor d’un val per a 5 persones 
al parc d’aventures Les Deus. 
Finalment, una sessió de 
zumba  a la pista del pavelló 
va posar el punt final a la jor-
nada esportiva i festa de l’es-
port.
Tot i que el temps  no va 
acompanyar la jornada a cau-
sa de la pluja , es van poder 
adaptar la majoria d’activitats 
dins el pavelló poliesportiu 
de Vinçó. Altres activitats, 
com la Holi Festa, que no es 
va poder realitzar es progra-
marà més endavant, a l‘estiu.
El grup de joves segueix tre-
ballant per la realització d’ac-
tivitats juvenils al municipi i 
animen a participar aquells i 
aquelles joves amb ganes d’or-
ganitzar activitats. Per a més 
informació, us podeu posar 
en contacte amb la tècnica 
de joventut, Alícia Benito, 
al correu electrònic abeni-
to@anoiajove.cat o al telèfon 
679.964.684.

La Torre celebra amb 
èxit de participació la 2a 
Festa de l’Esport

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana, la gent gran 
del municipi de La 

Torre de Claramunt ha gau-
dit de diferents activitats or-
ganitzades per l’Ajuntament 
per celebrar el tradicional 
homenatge a la gent gran.
Els actes van començar di-
jous 19 d’abril amb una ex-
cursió a Mollerussa. Els ve-
ïns i veïnes participants van 
visitar el Museu de vestits de 
paper i la Casa Canal. Van 
gaudir de l’esmorzar i dinar 
de germanor i van acabar la 
sortida amb ball a càrrec del 
duet Axis. 
Divendres, 20 d’abril, al pa-
velló d’esports, es va realitzar 
una sessió de bingo. 
Dissabte, 21 d’abril, també al 
pavelló d’esports, es va cele-
brar l’acte central de la festa, 
el dinar de la festa de la gent 
gran que  va estar amenitzat 
per l’humorista Ramon Na-

varro,  l’entranyable Ramon 
del programa ‘Filiprim’. 
Com ja és tradicional, durant 
l’acte es va fer el  reconeixe-
ment als tres avis de més edat 
del municipi;  José Sánchez 
Aguilar, Antonio Camps 
Pascual i Carmen Mendoza 
González.
L’Ajuntament i en represen-
tació la regidora de cultura 
i festes, Ana Madrid, van fer 

La Torre de Claramunt homenatja 
a la gent gran

lliurament d’una placa com-
memorativa i els van agrair 
la seva aportació i dedicació 
al nostre poble.  
I per finalitzar els actes i 
cloure els quatre dies dedi-
cats a homenatjar a la gent 
gran, diumenge 22, al Centre 
social Sant Joan Baptista, es 
va poder gaudir d’una tarda 
de ball amenitzada pel trio 
Glacé Musica. 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Passeja per Vallbona 
d’Anoia, descobreix els 
seus racons amagats, 

fes una compra a les seves 
botigues i, amb una mica de 
sort, tindràs premi! Acosta’t 
al comerç de proximitat del 
municipi del 23 d’abril fins 
al dia 18 de maig i per cada 
compra superior a 5 € ob-
tindràs un val de la sort per 
entrar en el sorteig de lots 
de productes en els diferents 
establiments. Participar en la 
campanya “Pel Roser la teva 
compra té premi” és molt 
senzill i podràs participar-hi 
tantes vegades com vals de la 
sort tinguis, així que córrer a 
fer la teva compra!
A la campanya, organitza-
da per Vallbona Comerç i 

amb el suport de l’Ajunta-
ment de Vallbona d’Anoia i 
de la Diputació de Barcelo-
na, hi participen 13 comer-
ços del poble: Supermercat 
Neus, Carnisseria Corral, Cal 
Sec, Ferreteria Jumilla Solà, 
Supermercat Cal Tiquet, Cal 
Saumell Restaurant, Farmà-
cia Concepció Font, Bar de la 
Piscina, Bar la Brasa, Estètica 
i Perruqueria Vallbona, Sarau 

Agrícola i Forn Gam, Servei 
d’Assessoria i Atenció Psico-
lògica. 
El sorteig tindrà lloc durant 
la celebració dels actes de 
la Festa del Roser, el proper 
dissabte 19 de maig a les 18 
h de la tarda a la plaça de 
l’Església de Vallbona. Allà 
podreu saber si heu sigut els 
guanyadors d’un dels molts 
productes, com per exemple 
fuets, safates de pintxos, una 
espatlla de xai, una espatlla 
de porc / pernil, ampolles de 
cava, marcs de fotografies, 
dispensador de paper de cui-
na, lot de cremes corporals, 
lots de gels de bany, polseres 
antimosquits, vals d’esmor-
zars, vals de cafès, àpats en 
restaurants, classes de pàdel, 
abonaments de 10 h de pàdel, 
lots de productes Jumilla, cai-
xa d’experiències a Catalunya, 
ampolles de vi blanc, ampo-
lles d’oli d’oliva o vals per a 
barres de pa. 
Si heu tingut sort, podreu 
passar entre el 20 i el 26 de 
maig a recollir el vostre pre-
mi a l’establiment correspo-
nent. Espavila a comprar-hi, 
com més compres facis més 
possibilitats tens de guanyar!

La teva compra a les botigues de 
Vallbona Comerç té premi

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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PIERA / LA VEU 

En aquesta 29a edició de 
la Fira del Sant Crist, 
el temps ha acompa-

nyat i ha contribuït a l’èxit de 
la celebració. Centenars de 
visitants d’arreu de la comar-
ca han passejat pels carrers 
de la vila i han gaudit de les 
parades del comerç local així 
com del mercat medieval que 
comptava amb tallers i pro-
ductes d’artesania.
La inauguració oficial es va 
fer dissabte i va comptar amb 
la presència de les autoritats 
locals i de la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Mer-
cè Conesa. En l’acte hi van 
participar també algunes en-
titats locals com el Pubillatge 
i els Falcons de Piera. Durant 
tot el cap de setmana hi ha 
hagut tallers infantils, espec-
tacles d’animació,concerts, 
classes de ball i una gimca-
na nocturna. També es van 
celebrar diumenge l’XI Piera 
Motor Festival, un dinar i un 
quinto popular a càrrec dels 
Diables de Piera.
Les Festes del Sant Crist ar-
ribaran el proper cap de 
setmana amb un seguit de 
propostes per als pierencs i 
pierenques d’edats diverses. 
El 28 d’abril es viurà la diada 

del Sant Crist amb la celebra-
ció de la missa solemne i la 
renovació del vot de poble. 
No faltaran activitats infan-
tils, sardanes, el correfoc i el 
concert d’Hotel Cochambre. 

Una edició de la fira del Sant Crist 
molt participativa

Diumenge hi haurà la I Cursa 
BTT Infantil i la XXIII Tro-
bada Gegantera de Piera. Les 
festes finalitzaran dimarts dia 
1 de maig amb la celebració 
de l’Aplec de Mas Bonans.

PIERA / LA VEU 

El Dr. Jesús Marugán, 
professor titular de la 
Universitat de Madrid, 

presenta el fòssil d’un mamí-
fer del Cretaci, de fa més de 
120 milions d’anys, del jaci-
ment de Las Hoyas, a la pro-
víncia de Conca. L’esquelet del 
fòssil està pràcticament com-
plet i presenta teixits tous, in-
cloent pell, orelles, pulmons 
i fetge. El més impressionant 
és sens dubte, que permet 
observar la diversitat de pel 
típica d’un mamífer, així com 

la seva microestructura, és a 
dir, els aspectes característics 
dels mamífers que mai s’ha-
vien observat des del regis-
tre fòssil. Contextualitzarem 
el mamífer en l’ecosistema 
d’aquest aiguamoll del passat 
i explicarem breument el que 
sabem sobre els mecanismes 
de fossilització que estan rere 
una preservació única. 
Serà a la Biblioteca de Pie-
ra el dimecres 2 de maig a 
les 19h i la conferència és 
organitzada per en col·la-
boració amb Transmitting 
Science to Society

Spinolestes, un mamífer 
de fa 120 milions d’anys, 
a la Biblioteca de Piera

PIERA / LA VEU 

Representants del con-
sistori pierenc han 
visitat les residències 

de la gent gran i el centre de 
dia per repartir roses entre els 
seus usuaris
Els pierencs i pierenques han 
sortit al carrer per gaudir de 
la celebració de la diada de 
Sant Jordi. Com ja és tradició, 
alguns comerços han posat 
una parada a la via pública 
per vendre llibres i roses i 
participar activament en la 
jornada.
Des de l’Ajuntament s’ha vol-
gut compartir aquesta diada 
amb la gent gran de la vila i 
una representació formada 
per l’alcalde, Josep Llopart, el 
primer tinent d’alcalde, Jor-
di Madrid, i la regidora de la 
Gent Gran, Vanesa Fernán-

dez-Arroyo, han visitat les 
residències d’avis i també el 
centre de dia, on han repartit 
roses entre els usuaris. Alum-
nes d’alguns centres educa-
tius també s’hi han apropat 
per oferir representacions te-

Roses i llibres per commemorar 
la diada de Sant Jordi

atrals o lectures de poemes a 
la gent gran.
Amb motiu de la diada, 
l’Ajuntament també ha re-
partit roses al personal 
dels diversos departaments 
municipals.

PIERA / LA VEU 

El passat 12 d’abril es 
van organitzar diver-
ses proves atlètiques 

per tancar aquesta iniciativa 
en la qual han participat els 
alumnes dels PFI d’Igualada i 
l’Anoia Sud
El projecte Valors en l’Esport 
va celebrar la seva cloenda el 
passat dia 12 d’abril. Els alum-
nes dels PFI- Pla de Transició 
al Treball d’Igualada i l’Anoia 
Sud van competir en diverses 
proves atlètiques a l’Estadi 
Atlètic d’Igualada amb la col-
laboració dels estudiants de 
primer cicle de GS d’Esports 
de l’institut Milà i Fontanals.
Posteriorment, en les instal-
lacions del centre educatiu, 
dues alumnes del 2n curs de 
GS d’Esports van preparar 
una coreografia de zumba 
mentre un grup de joves 
disputaven un partit de 
futbol sala.
L’acte de tancament va comp-
tar amb la presència de re-

gidors i altres representants 
dels municipis de la comar-
ca, entre els quals hi havia el 
regidor d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Piera, Josep 
Maria Rosell. També hi va 
ser present el coordinador 
general dels PTT, Jaume Hill. 
Durant la celebració, es va re-
cordar com s’havien treballat 
els valors en l’esport a l’aula i 
es va mostrar un audiovisual 
que resumia la primera troba-
da, que es va celebrar el passat 
1 de març. Les autoritats van 
aprofitar l’ocasió per felicitar 
l’alumnat i animar-los a con-
tinuar amb esforç i constància 
per assolir els seus objectius 
personals i professionals.
Tots els participants van rebre 
uns petits obsequis elabo-
rats per ells mateixos com 
medalles, diplomes, clauers 
i unes corones de llorer que 
van rebre els guanyadors de 
les diverses competicions. 
La cloenda va finalitzar amb 
un petit refrigeri per a tots 
els assistents.

Cloenda del projecte 
Valors en l’Esport
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CALAF / LA VEU 

En el marc de les activitats 
entorn la diada de Sant Jordi, 
l’Ajuntament de Calaf ha orga-
nitzat la presentació del llibre 
“Topografia Mèdica de Calaf ”. 
Aquesta tindrà lloc el dissabte 
21 d’abril a les 18h de la tar-
da al Casino de Calaf a càrrec 
de Josep Maria Ustrell, Dr. en 
Medicina i Cirurgia i especia-
lista en Estomatologia.
L’obra va ser escrita pel Doc-
tor Llorens i és va publicar per 
primer cop el 1904 després 
que el 1903 la Reial Acadè-
mia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona premiés la feina del 
Doctor amb la medalla d’or 
del concurs d’aquell any.
La topografia mèdica del Dr. 
Llorens descrivia com era Ca-
laf tant des del punt de vista 
físic com social. Entre d’altres 
temes, va recollir quins eren 
els millors i els pitjors carrers 
de la vila per viure, de quines 
infraestructures es disposava, 
de quins serveis es mancava i 
també va incloure un recull de 
la història de la vila.
A més, l’autor també va fer un 
seguit d’estudis demogràfics i 
va abordar aspectes de tipus 
mèdic com les patologies més 
comunes en aquells moments 
i la teràpia a seguir.
Gràcies a aquestes observaci-
ons i als testimonis en forma 
de fotografia que Llorens va 
recollir, la topografia mèdica 
permet fer-se una idea de com 
era Calaf a inicis del segle XX.
El llibre reeditat de la “To-
pografia mèdica de Calaf ” es 
podrà adquirir el dia de la pre-
sentació al Casino i també se’n 
deixaran uns quants exem-
plars a les llibreries de la vila. 
A més, l’Ajuntament de Calaf 
n’adquirirà uns quants exem-
plars per l’Arxiu municipal. 

Es reedita la 
“Topografia 
Mèdica de Calaf” 
escrita pel Dr. 
Llorens l’any 1904

VECIANA / LA VEU 

El proper diumenge 
29 d’abril a les 12 del 
migdia tindrà lloc la 

inauguració de l’aparcament 
que l’Ajuntament de Veciana 
ha construït a l’entrada del 
nucli de Segur, on antiga-
ment hi hagué la bassa d’ai-
gua comunal.
L’acte comptarà amb els par-
laments de l’alcalde de Veci-
ana, l’Il·lm. Sr. Jordi Servitje 
Turull i del diputat delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local de la Dipu-
tació de Barcelona, Il·lm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa, com 
a representant de l’ens pro-
vincial que ha finançat part 
de l’obra. En acabar l’acte 
els assistents podran gaudir 
d’una visita guiada al castell 
que obrirà per primera vega-
da les seves portes al públic 
després de les diverses fases 

de restauració realitzades en 
els darrers tres anys. Durant 
la visita es podrà contemplar 
i passejar pel recinte central 
del castell el qual ja està ac-
cessible a través d’unes pas-
seres que s’han construït per 
salvar els diversos nivells en 
que va quedar l’edifici quan 
fou enderrocat l’any 1616 per 
ordre del virrei de Catalunya.
El nou aparcament públic 
servirà per recuperar les pla-
ces d’estacionament perdudes 
amb la millora i reurbanitza-
ció de la plaça de l’església, 
l’any 2015, i donarà servei a 
la població local així com a 
les persones que actualment 
s’adrecen a Segur per visitar el 
Centre d’Interpretació del pa-
trimoni religiós anoienc ART 
ECCLESIA. Aquest nou espai 
també serà el destinat als visi-
tants del castell de Segur quan 
en pocs mesos s’acabi de res-
taurar integralment i entrin 

Inauguració de l’aparcament del Castell de Segur 
i visita a la recinte feudal

en funcionament les visites 
guiades de forma regular. Per 
fer realitat la recuperació in-
tegral del castell l’Ajuntament 
de Veciana compta amb una 
subvenció del Ministeri de 

Foment dins del pla de l’1,5% 
cultural i una altra de Dipu-
tació de Barcelona dins del 
pla de millora d’equipaments 
culturals que sumen de forma 
conjunta 224.992,00 euros.

CALAF / LA VEU 

Els anys 1993, 1994, 
1995 i 1996 es van fer 
les Trobades Interna-

cionals d’Escultors a Calaf. 
Vinguts de tot el món, du-
rant el mes juliol els autors 
creaven les seves obres i les 
guanyadores es quedaven 
exposades al poble. Això ha 
suposat que el patrimoni es-
cultòric de Calaf sigui molt 
extens i per això, aquest any 
s’ha decidit senyalitzar les 
escultures amb plafons in-
formatius per potenciar tot 
el patrimoni escultòric de la 
vila.
Els plafons mostren la infor-
mació bàsica de cada escul-
tura: autor, any i descripció 
de l’obra. A més, inclouen 
un mapa on hi ha senyalitza-
des totes les escultures i un 
codi QR que dirigeixen a la 
web de www.turismecalaf.
cat on hi consta informació 
en altres idiomes i on s’indi-
ca informació per anar a la 
següent escultura. La idea és 
que qualsevol persona pugui 
fer aquesta recorregut de 8 
km de forma autònoma.
La inauguració d’aquest nou 
atractiu turístic tindrà lloc 
el proper 29 d’abril a les 09h 

amb una caminada popular. 
Aquesta farà el recorregut 
per les 20 escultures i a cada 
una s’hi farà una breu expli-
cació. També hi participaran 
alguns dels autors que com-
partiran la seva experiència 
en les Trobades Internacio-
nals i s’hi ha convidat a les 
entitats calafines perquè 
amenitzin l’acte.
A les Trobades Internacio-
nals d’Escultors es van ins-
criure artistes originaris de 

Calaf organitza una caminada popular per inaugurar 
la senyalització de la “Ruta de les escultures”

països tant  diversos com 
Argentina, Colòmbia, Bolí-
via, França, Taiwan, Alema-
nya,  Holanda, Bèlgica, An-
glaterra, Rússia, Corea del 
Sud, Andorra, Itàlia,  Israel, 
República Txeca, Romania, 
Mèxic, Equador, Xile, Por-
tugal, Àustria,  Puerto Rico, 
Moldàvia, Perú, Austràlia, 
Bulgària, Irlanda, Estats 
Units  d’Amèrica, Polònia, 
Nova Zelanda, Grècia, Japó, 
Iran, Suïssa, Brasil,  Norue-

ga, Suècia, Filipines, Croàcia 
o Canadà.
D’entre les 20 peces que exis-
teixen, destaquen:
La guanyadora de la prime-
ra edició, ”La Lucha de Fé-
nix contra el crepúsculo”, de 
l’alemany André Martus (a la 
carretera de Sant Martí);
Un dels primers premis de la 
segona trobada, “Esquelets 
crisàlida”, d’Albert Casañé (a 
la carretera Llarga);
“El Carregador”, de Cristoph 
Hafner, Rosario Plate i Mi-
quel Valdasquín (al peu del 
campanar);
“Monas”, de la grega Cristina 
Sarantopoulo (plaça Barcelo-
na 92);
“Twister Chair”, de l’estadou-
nidenca Mary Dunn (plaça 
de les Eres);
“House for Two”, de Micha-
el Schoenholtz (plaça de la 
Llibertat)

En total s’han senyalit-
zat una vintena d’es-
cultures, llegat de les 
Trobades d’Escultors 
Internacionals que es 

van a Calaf fer entre els 
anys 1993 i 1996
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D E   L’A N O I A
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 portada son...
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El passat diumenge 22 d’abril, 
dins les activitats de Sant Jor-
di, es va fer entrega dels pre-
mis dels Jocs Florals Monal-
co-2018, a la Sala d’actes de la 
nostra escola. Va ser una gran 
diada molt emotiva, festiva, 
cultural i familiar.
Durant l’acte es va fer menció 
als alumnes del TIC TEAM 

(equip de robòtica de l’escola). 
L’acte va estar acompanyat 
per diverses actuacions mu-
sicals d’alguns dels nostres 
alumnes.
Cal agrair a l’AMPA la seva 
col·laboració en aquesta festa 
familiar. 
Felicitacions a tots els partici-
pants !

Jocs Florals al col.legi 
Monalco

Aquest dijous 19 d’abril, en 
Pau i la Lamiss, com a repre-
sentant de cicle superior i ci-
cle mitjà de la nostra escola, 
han participat al Certamen de 
Lectura en veu alta al Museu 
Comarcal de l’Anoia.
El Certamen Nacional In-
fantil i Juvenil de Lectura en 
Veu Alta és una iniciativa de 
la Fundació Enciclopèdia Ca-
talana, l’entitat cultural que 
encapçala el Grup format per 
diferents empreses editorials. 
La Fundació Enciclopèdia Ca-
talana vol contribuir, fins allà 
on pugui i amb tot el seu en-
tusiasme, a la creació d’eines, 
camins i escenaris per a la cul-
tura i l’educació. En aquesta lí-
nia, una de les nostres apostes 
més fermes és el CERTAMEN 
NACIONAL INFANTIL I JU-
VENIL DE LECTURA EN 
VEU ALTA, dirigit a alum-
nes de tot Catalunya, perquè 
aquestes eines, aquests camins 
i aquests escenaris han de ser 
també de futur. Des del curs 
2012-2013, la Fundació Enci-
clopèdia Catalana i el Depar-
tament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, te-
nen un acord de col·laboració 
per a l’organització del Certa-
men nacional infantil i juvenil 
de lectura en veu alta. Aquest 
acord neix de l’interès d’amb-
dues entitats per la promoció 
de la lectura i estem conven-
çuts que l’estreta col·laboració 
que engeguem permetrà que 
el Certamen segueixi creixent 
en quantitat i en qualitat. El 
Certamen també compta amb 
la col·laboració de l’Obra So-
cial “la Caixa”, que hi participa 

L’escola Pompeu Fabra participa al 
Certamen de Lectura en veu alta

des del curs 2009-2010.
El certamen està organitzat en 
cinc categories que compre-
nen des de 3r de primària fins 
a 4t d’ESO. Cada centre escolar 
pot participar en el Certamen 
amb un alumne per categoria 
per a les categories individuals 
i un grup de tres alumnes per 
a la Tropa de Corsaris.
L’Escola Pompeu Fabra ha 
participat amb el Pau, a la 
categoria de cicle Superior, i 
amb la Lamiss, a la categoria 
de cicle mitjà. Tots dos, han 
compartit l’experiència amb 
alumnat d’escoles de la comar-
ca als Quarts de final. Cada 
alumne ha hagut de llegir un 
fragment del text seleccionat 
de tot el recull d’escrits que 
prèviament s’havia preparat. 
L’acte ha estat amenitzat tam-
bé per actuacions de l’alumnat 
d’un institut d’Igualada i hem 
rebut un diploma per haver 
participat a l’acte.
Una matinal que els ha 
permès viure una nova ex-
periència i conèixer la im-
portància de la lectura a la 
nostra vida quotidiana!

L’expilot de ral·lis Pep Segura 
va visitar el departament de 
Transports i Manteniment de 
Vehicles de l’Institut Milà i 
Fontanals d’Igualada. Segura 
és expilot de ral·lis del campi-
onat d’Espanya, ha participat 
també a la Baja-Aragón i al 
mític Dakar i en l’actualitat és 
propietari de l’empresa Solo-
raids, S.L, que realitza viatges 
alternatius i a mida amb tot 
terreny i moto pel desert del 
Marroc i organitza aventu-
res no-competitives als raids 

dakarians dels anys 80 amb la 
“Sandraiders”. 
El motiu de la seva visita ha 
estat la de mostrar als alum-
nes de Transport i Manteni-
ment de Vehicles el seu camió 
de ral·lis que va participar al 
Dakar 2013. Es tracta d’un 
vehicle totalment preparat 
per als ral·lis més durs, amb 
tracció total, tres bloquejos 
de diferencial, amb inflat de 
rodes automàtic i pilotat des 
de cabina, amb suspensions 
preparades, dipòsits de com-

Xerrada de l’expilot de ral·lis Pep 
Segura a l’Institut Milà i Fontanals

bustible suplementaris, refor-
ços del xassís, etc. Segura va 
fer una xerrada-demostració 
tècnica-didàctica sobre el fun-
cionament, la instal·lació, els 
punts a controlar i les tasques 
de manteniment i va compar-
tir moltes anècdotes de les ex-
periències viscudes.
Es van fer dues sessions, la 
primera amb els alumnes de 
Grau Mig d’Electromecà-
nica de Vehicles i la segona 
amb els alumnes de Grau 
Superior d’Automoció.

Vallbona d’Anoia va acollir la 
setmana del 16 al 20 d’abril,  22 
joves i 2 professors provinents 
de Pontivy fruit de l’intercanvi 
amb França que l’Institut de 
Vallbona d’Anoia realitza amb 
el Lycée Jeanne d’Arc.
El projecte entre tots dos cen-
tres educatius vol millorar i 
aprofundir en el coneixement 
de la llengua i la cultura de 
tots dos països. Els alumnes 
del Lycée actualment estan 
cursant 4t d’ESO i 1r de Bat-
xillerat i els de l’Institut 3r i 4r 
d’ESO.  
Durant l’estada a Vallbona, els 
estudiants francesos conviuen 
durant tota la setmana a casa 
de les famílies vallbonenques. 
De dia però, se’ls ha preparat 
una bona agenda per la desco-
berta del territori. Així dilluns 
van visitar Vallbona i van ser 
rebuts a l’Ajuntament per l’al-
caldessa del municipi, Mari-
bel Ferrer, qui els va donar la 

benvinguda; dimarts es va fer 
una visita a Barcelona, al Parc 
Guell i Sagrada Familia entre 
altres; dimecres, van realitzar 
una sortida a Igualada; dijous 
els alumnes van poder conèi-
xer Montserrat i finalment 
divendres és previts la visita 
al Castell de la Pobla de Clara-
munt. 
Els passat mes de febrer, 
del 17 al 23, 22 alumnes de 
l’Institut de Vallbona acom-
panyats de les professores 
Míriam Rodríguez i Mòni-
ca Artigas van ser a Pontivy 
allotjats també en les matei-
xes famílies dels alumnes que 
han realizat l’intercanvi amb 
qui van poder compartir ex-
periències i millorar el nivell 
de francès, llengua vehicular 
de l’intercanvi, a més de re-
alitzar visites pedagògiques, 
culturals que fomenten la co-
neixença mútua.

Alumnes francesos a 
l’IES Vallbona
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Aprofitant que les Puputs i les 
Gavines estem estudiant la in-
dústria tèxtil, Igualada i les co-
marques de Catalunya,  vam 
anar a visitar el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica  i 
el Museu Tèxtil de Terrassa. 
Vam poder veure els telers 
que feien servir i també ens 
vam adonar dels riscos que 
tenien la gent que hi treba-
llava. Al Museu tèxtil vam 

poder veure teixits molt 
antics i també els tipus de 
fibres tèxtils que existeixen.  
A la tarda vam fer un taller 
on vam poder tocar dife-
rents fibres i descobrir les 
seves propietats. Abans de 
tornar cap a casa tots junts 
vam fer un teixit pla gegant 
on uns quants nens feien 
d’ordit i els altres de trama. 
Ens ho vam passar molt bé!

Sortida tèxtil a Terrassa 
de l’escola Ateneu

Els nens i nenes de 1r de pri-
mària hem pogut gaudir d’un 
espectacle de dansa (Blowing) 
organitzat per la Mostra 
d’Igualada. A tots ens ha agra-
dat molt. Hem fet viatjar la 
nostra imaginació i creativitat 
mitjançant un element de la 
natura com el vent com a mit-
jà de transport, com a genera-
dor de moviment, com a ins-
trument musical...Vent capaç 
de moure boscos, de construir 

ones  petites i gegants que 
belluguen l’aigua de mars 
i oceans com si fos real, de 
dibuixar en els núvols. Vent 
que també li agrada jugar 
amb elements com les fulles, 
la pols, els globus, els parai-
gües...Ha sigut molt bonic i 
interessant. 
Al final de l’espectacle ens 
hem emocionat. Ens han fet 
una entrevista per “Catalunya 
Radio”. Ha anat tot molt bé!

Els Maristes a la Mostra

Els dies 12, 13, 14 i 15 d’abril es 
va celebrar a Igualada La Mos-
tra de teatre infantil i juvenil, 
i l’Institut Joan Mercader hi va 
participar de manera molt ac-
tiva, ja que l’alumnat va anar a 
veure alguns espectacles de La 
Mostra i, a més, es van repre-
sentar dues obres de teatre a 
l’institut mateix.
L’alumnat de 4t d’ESO va anar 
a veure a l’Escorxador l’obra de 
teatre El misteri de Fermat, de 
Teatre de l’Enjòlit, i va gaudir 
molt amb aquesta dramatit-
zació sobre la història de la 
demostració d’un dels teore-
mes més famosos de les ma-
temàtiques. Els alumnes de 3r 
d’ESO van quedar colpits amb 
l’espectacle de dansa Cospress, 
de la companyia Kimana, so-
bre l’obsessió pel culte al cos. 
Per la seva banda, els alumnes 
de 1r d’ESO van veure l’obra de 
teatre documental Mos Maio-
rum, que abordava la tragèdia 
de la immigració cap a Europa. 
D’altra banda, al mateix ins-
titut es van representar dues 
obres de teatre. La companyia 
anoienca Teatre Nu va repre-
sentar per a l’alumnat de pri-
mer de Batxillerat humanístic 
i escènic l’obra Quins clàssics! 
Va ser tot un èxit i, en aca-
bar-se l’obra, el públic estava 
entusiasmadíssim, malgrat la 
dificultat d’abordar uns textos 

clàssics com La Ilíada, Hamlet, 
Frankenstein i La Metamor-
fosi. També es va representar 
a l’insitut l’obra La corda, de 
la companyia TeDebat, sobre 
la violència de gènere i inter-
pel·lant directament al públic 
assistent. La representació 
va anar seguida d’un col·lo-
qui posterior, molt participat 
i enriquidor. Van assistir-hi 
els delegats i subdelegats de 
quarts d’ESO, primer i segon 
de batxillerat, amb la particu-
laritat que l’obra i el posterior 
col·loqui es van gravar i seran 
emesos per les televisions lo-
cals en el marc del projecte 
contra “Les violències sexuals 
i de gènere”.  
També va col·laborar amb la 
Mostra el grup de Teatre Ex-

L’Institut Joan Mercader viu La Mostra 

traescolar de l’Institut, dirigit 
per Tàtels Pérez, que va fer a 
la tarda, durant dues hores i 
mitja, un assaig obert per a 
tothom que volgués assistir-hi, 
i que va ser tot un èxit de pú-
blic. Igualment, el professor 
del departament d’Arts Jaume 
Sendiu va participar a la Mos-
tra com a membre del jurat del 
Concurs d’aparadors. I, final-
ment, i com cada any, alumnes 
i professors de l’institut van 
treballar com a voluntaris en 
diferents espais de La Mostra. 
En conclusió, tothom a l’ins-
titut ha pogut participar a la 
Mostra d’Igualada, ja sigui 
com a espectador ja sigui col-
laborant-hi directament, i viu-
re, doncs, el teatre i la ciutat 
d’Igualada. 

El  passat dimecres 21 de març 
vam celebrar les jornades es-
portives.
Els alumnes d’Educació infan-
til, al matí, van assistir a una 
demostració de hoquei, rea-
litzada per un monitor de l’es-
cola i van preparar medalles 
i dorsals per la tarda, poder 
fer realitzar diferents esta-
cions de joc al pati (hoquei, 
atletisme, bàsquet, ciclisme, 
bitlles, volei, gimnàstica es-
portiva, futbol).
Els alumnes de Cicle Inicial, al 
matí, van anar a l’estadi atlètic 
on van fet activitats d’iniciació 
a l’atletisme.
Els nens i nenes de 3r, a la tar-
da, van anar al Parc de Pui-
gcornet a fer curses d’orienta-
ció i els de 4t a l’Estadi atlètic a 
fer activitats d’atletisme.
Els alumens de 5è, al matí, van 
anar a la piscina de l’Infinit on 
van realitzat diferents activi-
tats aquàtiques i els de 6è  van 

Jornades esportives a l’escola 
Pare Ramon Castelltort

anat a Ingravita on van gaudir 
de l’escalada.
Tot plegat va servir per fer ac-

tivitats d’Educació Física dife-
rents a les que habitualment es 
realitzen a l’escola.
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La setmana passada els in-
tegrants de les cooperatives 
Cop Clans i Bob Shop de 
5è de primària de l’Acadè-
mia Igualada van presentar 
a l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells i a la Regidora d’En-
senyament, Patricia Illa, el 
procés que havien seguit fins 
al moment per a la constitu-
ció de la cooperativa, l’elecció 
del mon i de l’equip directiu, 
així com el producte que han 
decidit elaborar i que posaran 
a la venda. Els cooperativistes 
van respondre a les preguntes 
de l’alcalde que va interes-
sar-se per la seva activitat. 
L’activitat forma part de la 
metodologia del programa 
Cultura Emprenedora a l’Es-
cola i consisteix en la simula-

ció de la creació, gestió i or-
ganització de cooperatives a 
l’aula per a alumnes de cinquè 
de primària. En el procés, els 
alumnes desenvolupen capa-
citats emprenedores mitjan-

çant un aprenentatge trans-
versal que reforça l’adquisició 
de competències bàsiques, a 
la vegada que es treballa la 
connexió entre l’escola i el 
món del treball

L’Acadèmia presenta les seves 
cooperatives a l’alcalde d’Igualada 

La setmana del 19 al 23 de 
març a Primària treballàrem 
el projecte “De quin color són 
les paraules?”.
Va ser una setmana plena de  
diferents activitats relaciona-
des amb el món de les Lletres. 
Comptàrem amb la participa-
ció d’una escriptora, una pe-
riodista, una contacontes, una 
il·lustradora, un dissenyador 
gràfic, una bibliotecària, una 
professora de dansa, un mú-
sic... Fins i tot, vam gaudir de 
l’obra de teatre: “Càsting, un 
musical molt animat!” a càr-
rec de la companyia Per Tu.
Com és tradició de fa molts 

anys de Montclar Mestral, ci-
cle inicial va fer un festival-be-
renar per a tots els avis. El fil 
conductor de la festa era el 
tema del projecte “De quin co-
lor són les paraules?” per això 
vam recitar poemes i cantar 
cançons fins i tot amb llengua 
de signes.
El divendres vam tenir un di-
nar especial: anàvem disfres-
sades!! Vam portar una dis-
fressa de casa relacionada amb 
la comunicació, el llenguatge, 
la literatura, etc. Imaginació al 
poder!!
Acabàrem el segon trimestre 
ben lletrades!!

Projecte interdisciplinari: 
De quin color són les 
paraules?, al Montclar

L’escola pare Ramon 
Castelltort guanyadora 
del premi Sambori 

Cada any des de òmnium cu-
tural s’organitza el Premi Sam-
bori de narrativa escolar desti-
nada a l’alumnat de Primària i 
Secundària.
Els alumnes de cicle Inicial 
de la nostra escola hi van vo-
ler participar creant diferents 
narracions de les quals nosal-
tres en vam presentar dues de 
2n. Se’ns va comunicar que un 
alumne de 2n amb l’obra titula-
da “Un somni fet realitat” havia 
quedat finalista de la nostra de-
marcació.

El passat dijous 22 de març  
l’alumne Jan Guerrero Valls de 
2n, juntament amb la seva fa-
mília i representants de l’escola 
vam anar a recollir el Premi  a 
l’Auditori de Vilafranca del Pe-
nedès. 
Es va llegir un petit relat del seu 
conte, se li va fer una il.lustra-
ció i un llibre, un diploma per 
ell i per l’escola com a premi del 
seu fantàstic relat.
Ara falta esperar les finals de 
Catalunya a veure si el seu con-
te serà el somni fet realitat. 

L’actriu i cantant catalana 
Àngels Gonyalons visita als 
alumnes d’arts escèniques 
de 4t d’ESO, amb els que ha 
compartit la seva dilatada 
trajectòria professional i els 
ha donat alguns consells per 
a la posada en escena de la 
seva obra teatral que estre-
naran a final de curs.
Moltes gràcies Àngels per 
aquesta visita!

Àngels Gonyalons conversa amb els 
alumnes d’arts escèniques de l’Escola Pia

El passat divendres 23 de 
març, els alumnes i professors 
de l’Institut Joan Mercader, 
d’Igualada, vam celebrar la 
Festa Esportiva. Aquests fes-
ta se celebra cada any, sempre 
l’últim dia de curs abans de les 
vacances de Setmana Santa. 
La festa va començar a les 8 
del matí, i va finalitzar a 2/4 de 
3. Al llarg de tot el matí, vam 
participar en campionats de 
futbol, volei i bàsquet. I també 
vam fer moltíssimes activitats 
més: al pati de l’olivera vam 
fer escalada; al Xipreret vam 
jugar a jocs tradicionals i a 
ping-pong; a la sala polivalent 
vam fer un torneig d’escacs; i 
al gimnàs vam fer dansa del 
ventre i zumba. 
Els qui els agrada pedalar van 

fer un recorregut  amb bici de 
20 quilòmetres, fins a Can 
Titó i Can Bernadas. I tam-
bé es va celebrar la segona 
edició de la cursa per dins i 
els voltants de l’institut, d’un 
quilòmetre i mig. 
A mig matí, també es va fer 
una exhibició de gimnàsti-
ca esportiva.

La festa esportiva a l’Institut Joan 
Mercader

El millor va ser el partit de fut-
bol entre alumnes i professors 
(van guanyar els alumnes) i 
també el partit de bàsquet entre 
professors i alumnes (van gua-
nyar els professors). Tothom 
s’ho va passar genial! Tenim 
moltes ganes de repetir-ho!
A. Gumà, L. Caziu, D. Tepes i 

N. Zapata
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L’alumnat d’Educació Infantil 
va gaudir de la teatralització del 
conte “La gran fàbrica de les pa-
raules” que va protagonitzar la 
Yudo (mestra de l’escola) carac-
teritzada de Sr.Pompeu Fabra. 
Després de gaudir de l’estona de 
conte, l’alumnat va sortir als es-
pais exteriors de l’escola per cer-
car paraules (identificades per 
diferents colors segons el nivell). 
Un cop van recollir-les totes van 
poder introduir-les a la fàbrica 
de paraules de cada nivell. Amb 
aquestes paraules, van fer un 
treball fonològic (inicials de les 
paraules, paraules que rimen, 

construcció de frases) a les se-
ves aules. Tot un treball lingüís-
tic que ens va permetre conèi-

Celebrem el 150è aniversari del naixement del Sr.Pompeu Fabra

La setmana passada els alum-
nes de 2n de CFGS d’Infantil de 
l’Acadèmia Igualada van parti-
cipar a Manresa, a la II UPDA-
TE FP organitzat per @esco-
lamontserrat i @escolajoviat. 
Durant la jornada els alumnes 
de 2n de CFGS d’Educació In-
fantil de les escoles participants 

L’Acadèmia guanyadora absoluta 
del II Update FP

Imaginar, aprendre, somriure, 
plorar, somiar, conèixer món, 
descobrir, fugir de la realitat, 
jugar, emocionar-se, viure... 
Quantes sensacions i emoci-
ons! I totes caben dins d’un 
llibre!
«Llegir: Anar passant la vis-
ta sobre les lletres, els signes 
o els números d’un escrit per 
tal d’entendre que hi diu». 
D’aquesta definició que po-
dem trobar al diccionari ca-
talà DIDAC, podem deduir 
que, en la lectura, a part de 
descodificar els signes, el més 
important és comprendre allò 
que es llegeix.
Llegir facilita l’adquisició de 
llenguatge, permet participar 
de la cultura, fa persones més 
lliures, facilita l’accés al conei-
xement i fa que el pensament 
sigui més precís. Per això, 
quantes vegades hem sentit 
dir com n’és d’important la 
lectura!
Malgrat tot, les estadístiques 
ens diuen que llegim poc.
Però, com es pot despertar el 
gust per la lectura? Si això fos 
cosa fàcil no hi hauria tants 
escrits i llibres per intentar 
donar resposta a la pregunta. 

Ara bé, el que sabem segur és 
que la influència de la famí-
lia és decisiva per incentivar 
la lectura als infants, de fet, 
és molt important que vegin 
que els adults també llegeixen 
i ho agafin d’exemple. Segons 
David Duran, coordinador del 
Grup de Recerca sobre Apre-
nentatges entre Iguals (GRAI) 
«el 65% dels infants gaudeixen 
de la lectura quan els seus pa-
res també ho fan».
A l’inici de l’etapa lectora dels 
nens i nenes, va bé llegir amb 
ells algunes parts del text ja 
que la seva lectura encara és 
lenta i dificultosa. D’aquesta 
manera, l’estona de llegir serà 
més amena i els motivarà més. 
A mesura que l’infant guanyi 
confiança llegirà més autòno-
mament.
Una bona pràctica lectora és 
acostumar als petits a llegir 
unes pàgines cada nit. L’habi-
tació amb la llum tènue, tots 
dos asseguts al llit (pare o 
mare i fill). Silenci... ”Hi ha-
via una vegada...” hauria de 
ser una imatge habitual en les 
llars dels nens i nenes petits. 
L’experiència d’explicar contes 
als fills és molt gratificant. Po-

tencia la imaginació i la creati-
vitat, obliga a estar atents i en 
silenci, millora el vocabulari 
i la memòria... Crear aquesta 
rutina a l’hora d’anar a dor-
mir ajuda a la relaxació i a 
descansar bé, ben al contrari 
de les pantalles que generen 
estimulació. Aquest costum 
els motivarà i serà un moment 
compartit bonic i de qualitat.
Un aspecte molt important és 
escollir llibres adequats per 
a l’edat de cada infant: l’ha 
de comprendre i ha d’engan-
xar-lo. Per això, cal buscar lli-
bres relacionats amb els seus 
gustos i aficions.

Hi havia una vegada... o la importància de la lectura

En cap cas l’infant ha de per-
cebre aquesta lectura com una 
obligació i com a adults hem 
de distingir entre la lectura de 
plaer i la lectura escolar. En 
la lectura de plaer, l’infant es 
pot equivocar i pot interpretar 
malament el sentit d’allò que 
es diu, perquè ell mateix se 
n’adonarà i s’autocorregirà.
I, quin és el millor moment 
per començar a llegir? Sempre 
és un bon moment per lle-
gir-los un conte!
Alguns estudis defensen que a 
partir dels 8 mesos de vida, els 
nadons ja han desenvolupat la 
capacitat d’atenció comparti-

da.
A l’escola introduïm un se-
guit d’activitats per fer amb 
els nens i així poder incentivar 
el gust per la lectura. Des dels 
més petits fins als més grans 
sempre trobem algun moment 
per portar-ho a terme: jocs de 
falda, contes il·lustrats, male-
tes viatgeres que surten de la 
nostra petita gran biblioteca, 
intercanvi de llibres, activitats 
que fem conjuntes amb avis, 
lectura entre padrins i fillols, 
presència d’autors dins les au-
les per acostar-nos més en el 
món del llibre, les lectures en 
veu alta...
Ajudar als nens a gaudir de la 
lectura és una de les coses més 
importants que es pot fer per 
ells, per això, val la pena la in-
versió de temps i energia: una 
societat lectora és una societat 
culta.
“Per volar, els ocells tenen ales 
i els nens tenen llibres” Jaume 
Centelles.

Gemma Parera, Isabel 
Fernández, Miquel Padrós

Mestres de l’Escola Mowgli

xer qui era el Sr.Pompeu Fabra 
i allò que més li agradava. Una 
experiència molt ben valorada!

L’alumnat d’Educació Primària 
va disfrutar de la posada en es-
cena de l’obra “Mestre Fabra, ca-
çador de paraules” de la Com-
panyia Peus Grossos. La Clara, 
l’actriu de l’obra, ens va explicar 
a través de la narrativa teatral i 
les seves facetes artístiques, qui-
na va ser la història del Sr.Pom-
peu Fabra, a qui va conèixer al 
llarg de la seva vida, qui el va 
ajudar i com va poder aconse-
guir crear el propi diccionari; 
tot i els entrebancs de l’època en 
la que va viure. Una obra que es 
complementarà amb el treball 
a les aules de l’obra i vida del 

Pompeu Fabra i el coneixement 
de particularitats personals que 
ajudarà a l’alumnat a aprendre 
més sobre aquest literari que 
dóna nom a la nostra escola. 
Aquesta obra ha estat subvenci-
onada per l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí.
A més, atenent que la nostra es-
cola duu el nom d’aquest il·lus-
tríssim personatge literari, for-
mem part del Mapa Fabra (on 
s’identifiquen els indrets amb 
el seu nom) i l’activitat també 
s’inclou a l’agenda d’actes de ce-
lebració de l’Any Fabra 2018.

(Acadèmia Igualada, Escola 
Montserrat, Escola Joviat, IES 
Bonanova i I. Guillem Catà), 
van poder compartir unes ses-
sions formatives, però també 
van participar al concurs de 
projectes davant d’un jurat i 
d’un públic molt nombrós. 
L’interes despertat pels nostres 

projectes i la immillorable pre-
sentació i defensa van fer que 
els nostres alumnes resultes-
sin guanyadors, ocupants les 
tres posicions!!!. Els projectes 
guanyadors han estat “Tot un 
conte”, “De l’hort a la taula”, 
i “Jugo, penso, experimento”. 
Enhorabona a tots!!!! 
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Aquest tercer trimestre, la 
classe dels Lleons de l’Escola 
de l’Ateneu enceta un projec-
te de convivència molt en-
grescador amb l’Escola Àuria 
d’Igualada. Conjuntament 
amb els alumnes de la classe 
dels Grocs d’aquesta esco-
la d’educació especial, hem 
organitzat unes trobades on 
realitzarem diferents activi-
tats per compartir un temps i 
un espai, gaudint de la bona 
companyia d’aquests nous 
amics.
Aquest projecte pretén apro-
par als alumnes a altres rea-
litats, potser allunyades del 
seu entorn, i enriquir valors 
socials com el respecte, el 
compartir, a tolerar, etc. Amb 

aquestes trobades no només 
ens enriquim com a perso-
nes, sinó  que també donem 
normalitat a vivències que so-
vint ens semblen  allunyades 
o molt diferents a les nostres.
La primera d’aquestes troba-
des la vam realitzar a la nostra 
escola aquest mateix dilluns, 
rebent amb una gran sor-
presa a la Misia, l’Iker, l’Aita-
na, el Xavi, la Ivet, el Yassine 
i en Xavier, juntament amb 
les seves tutores la Judith i la 
Imma. Els Lleons van decidir 
preparar una petita sorpresa: 
ja que la seva classe és la dels 
grocs, van proposar anar ves-
tits amb una samarreta groga 
que havien fet en una trobada 
familiar. Tot seguit, vam fer 

Projecte de convivència entre l’Escola 
de l’Ateneu i l’Escola Auria

entrega d’unes medalles de 
regal amb elements de color 
groc (un plàtan, una llimo-
na, un Minion...) amb el nom 
de cada un dels nens i nenes 
d’aquesta classe.
La Rosa Maria, la nostra es-
pecialista en l’àrea de plàstica 
ens havia preparat una acti-
vitat amb pintura. Vam tre-
ballar conjuntament pintant 
uns murals, que molt aviat 
exposarem a la nostra escola, 
i gaudint de la bona compa-
nyia d’aquests amics.
Properament, realitzarem la 
segona d’aquestes trobades, 
aquesta vegada visitant a la 
classe dels Grocs, a l’Escola 
Àuria.
 Ja en tenim ganes!

Un grup de noies i nois vo-
luntaris de 5è i 6è durant cinc 
setmanes han dissenyat i re-
alitzat, a l’hora del pati, un 
gran drac amb la finalitat de 
donar la benvinguda el dia de 
Sant Jordi. 
Van fer una columna de lli-
bres que aguantava una bo-

nica rosa, un Sant Jordi molt 
modern acompanyant una 
princesa bonica però gens 
bleda.
Finalment van fer els gegants 
de La Veu i aquí teniu la por-
tada. Però si voleu veure-ho 
al natural podeu arribar-vos 
al vestíbul dels maristes. 

Com es va fer la portada 
del suplement Pa amb oli 
i xocolata?

Els alumnes de 6è van parti-
cipar el passat 6 d’abril a les 
activitats esportives organit-
zades per l’Ajuntament d’Igua-
lada per celebrar el dia Inter-
nacional de l’Activitat Física 
(DMAF), juntament amb les 
altres escoles d’Igualada. La 
jornada, sota el lema “Gent 
activa, gent feliç”, es va realit-
zar al Parc Central.
Amb l’ajuda de monitors que 
estudien un grau d’esport a 
l’Acadèmia Igualada, els in-
fants es van poder activar i 
cansar fent un seguit de cinc 

activitats d’una durada de 15 
minuts aproximadament ca-
dascuna. Totes les activitats 
esportives i lúdiques dema-
naven velocitat, coordinació, 
força, treball en equip i flexibi-
litat. També van poder repas-
sar el que saben del menjar sa-
ludable i del que no ho és tant.
Per finalitzar la trobada espor-
tiva, totes les escoles reunides 
allà van realitzar una coreo-
grafia de Body Combat i es 
va donar una ampolla d’aigua 
i una poma a cada infant per 
tornar a agafar forces.

Els alumnes de 6è fan 
esport pel dia Internacional 
de l’Activitat Física

Els alumnes de Cicle Inicial 
han viscut una setmana de 
Sant Jordi al·lucinant, amb un 
munt d’activitats!            
Els de 1r han llegit el lli-
bre “Sant Jordi a la Cova del 
Drac”. També han escrit po-
esia, han fet un drac, un punt 
de llibre,  i moltes coses més. 
I el millor, la representació de 
la Mònica Torras d’aquesta 
meravellosa història.
Ah! Però no tot acaba aquí! 
Els alumnes de 2n han cone-
gut a l’escriptor Josep Gòrriz 
i la història de la Sandra, una 
noia esbojarrada que aprèn 
a anar en bicicleta sense ro-
detes i que es converteix en 
“La   reina de la bicicleta”. 
Han fet manualitats a la 
classe de plàstica: un teatrí 
amb els diferents personat-
ges de Sant Jordi i una rosa 
amb una pinça.  També una 

auca, lectura de contes, cò-
mics i per descomptat de la 
llegenda.
Finalment, el dilluns 23 a la 
tarda, tots els alumnes de ci-
cle inicial van guarnir entre 
tots el passadís

Sant Jordi a Cicle Inicial dels Maristes

Dracs, cavallers, princeses, 
reis, noies ciclistes, punts 
de llibres, poesia, auques, 
escriptors, escrits, roses, 
llibres.....  Què més es pot 
demanar per viure un Sant 
Jordi 2018 tan fantàstic?
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Pep Farrés, director Artístic 
de la Mostra d´Igualada, ens 
ha visitat per donar-nos uns 
consells per gaudir dels es-
pectacles d´aquest any. Tres 
alumnes de 2n hem aprofitat 
la gran ocasió i li hem fet una 
entrevista per conèixer-lo 
una mica millor.

Com vas arribar a director 
de la Mostra?
Fa quatre anys vaig presentar 
un projecte per ser director 
de la Mostra i vaig resultar 
guanyador. Abans ja havia 
participat a la Mostra com a 
actor en diferents ocasions. 
Ara com a director he de fer la 
programació, organitzar-ho 
tot i triar els espectacles que 
es veuen a la Mostra. Triar els 
espectacles és una gran feina-
da: aquest any he vist més de 
700 obres, de totes les sol·lici-
tuds que hem rebut.

Quants espectacles ofereix 
la Mostra?
La Mostra ofereix al voltant 
de 50 espectacles de músi-
ca, dansa, titelles i teatre que 
estan organitzats en quatre 
itineraris depenent de l´edat. 
En total es fan 104 represen-
tacions. Els espectacles són 
una mica de tot perquè no-
saltres estem especialitzats no 

en un tipus d´espectacle sinó 
en la mida del públic: infantil 
i juvenil.

Durant quants dies?
Són quatre dies de Mostra 
(del 12 al 15 d´abril) però 
l’estem preparant durant tot 
l´any. I tot i així, hi ha coses 
que poden passar a l’últim 
moment: l´any passat una ba-
llarina es va tallar un tros del 
dit del peu quan li va caure 
una peça de ferro i van ha-
ver de suspendre l’espectacle 
d’inauguració. Aquest any 
torna aquesta ballarina que ja 
està bé, però la pluja ens ame-
naça i ens donarà feina.

En quants espais?
Molts espectacles es fan al 
carrer. N´hi ha 23 espais en 
total però com que aquest any 
es preveu que plourà ja estem 
buscant alternatives.

És molt complicat l´organit-
zació de la Mostra?
Per tenir una idea de com 
és de complicat, penseu que 
tenim més de 40 tècnics per 
tenir cura dels espectacles. 
En el tema d´allotjament, per 
exemple, aquest any tenim 30 
famílies d´acollida. Els actors 
dormen a les cases d’aquestes 
famílies, s’ho passen molt bé i 

a més es crea una xarxa molt 
maca entre la ciutat i la Mos-
tra.

A les obres de teatre, els pe-
tons són reals?
Són reals en la seva justa 
mesura. Són reals però, són 
ficció com quan donem una 
bufetada a algú. Li donem de 
veritat però, sense fer-li mal.

Els actors tenen un bon sou?
Com tots els oficis pots viu-
re bé, si ho fas bé. Però el sou 
depèn del teu nivell i del reco-
neixement que aconsegueixis.

Què s´ha d’estudiar per ser 
actor?

Jo vaig estudiar 4 anys d´in-
terpretació al Institut del Te-
atre que és com una llicencia-
tura. En aquest institut també 
pots estudiar escenografia o 
direcció. Encara que també 
pots aprendre l´ofici fent molt 
teatre o marxant a l’estranger.

Quan vas decidir ser actor?
Quan era petit no pensava ser 
actor. Vaig estudiar per ser 
delineant i treballava d’això. 
Però als 18 anys vaig decidir 
deixar la feina i ser actor per-
què pots proporcionar felici-
tat a la gent. Són mesos i me-
sos treballant per donar una 
estona de felicitat al públic.

Els alumnes del Badia Margarit entrevisten al director 
de La Mostra, Pep Farrés

Quina ha sigut l´obra de tea-
tre que més t´ha agradat?
És una obra de circ que se’n 
diu “Bèsties” i surten cavalls 
i un munt d’ocells però, trac-
tats amb molt de respecte.

Quina ha sigut la millor 
obra de teatre que has fet?
Una de les darreres que més 
m’ha agradat es diu “Tripula” 
i està tenint molt d’èxit a tot 
el món. Es fa dins d’un globus 
aerostàtic que forma com una 
cúpula on hi caben més de 
100 persones i amb una veu 
en off, traduïda a diferents 
idiomes, que va explicant 
l´obra.

Ara només queda gaudir dels 
espectacle que ens proposa la 
Mostra, que, com diu el Pep 
Farrés, són espectacles que 
ens proposen preguntes, que 
traspassen murs, que ens do-
nen joc i que ens permeten 
aturar el temps una estona, 
restaran dins nostre i ens fa-
ran créixer.

Alumnes: José Vila, Adrián 
Piñatel i Ainhoa López

Professors: Julián López i 
Judit Serra

Els dies 4, 5 i 6 d’abril a l’es-
cola es va celebrar la setmana 
de la Salut, aprofitant que el 
dissabte 7 n’és el Dia Mundial.
A Infantil van rebre a la Mar-
ta Rosich, que va fer un taller 
de yoga a cada classe. Durant 
el taller els nens i nenes es 
van relaxar i expressar mit-
jançant el cos amb naturalitat 
i fluïdesa.
També els va visitar en Càr-
dio, la mascota del Progra-
ma de Salut Integral que es 
va dur a terme a tot Infan-
til. Amb en Càrdio els nens 
i nenes van ballar i jugar i 
van aprendre pautes i hàbits 
saludables que han d’estar 
incorporats en la rutina di-
ària com rentar-se les mans 
abans de menjar, raspa-
llar-se les dents després dels 
àpats...
Per acabar, van fer una ses-

sió de jocs molt divertits 
que combinaven l’expressió 
de les emocions, la mobilitat 
i l’agilitat. Un dels jocs, per 
exemple, era fer servir un 

A Infantil de les Escolàpies també 
celebrem la setmana de la salut

dau on cada número repre-
sentava una emoció. Depèn 
del número que sortia, havi-
en de representar una emo-
ció o una altra.

La setmana passada els alum-
nes de 1er d’ESO de l’Acadèmia 
Igualada van visitar les restes 
romanes de la vil·la de l’Espelt, 
un dels conjunts agraris més 
importants del S. II, conservats 
a la comarca i de Catalunya. 
De les seves restes hem pogut 
saber que s’han conservat mo-
saics, pintures, objectes de la 
vida quotidiana dels seus ha-
bitants i les estructures de l’edi-
fici. Una estructura que estava 
formada per l’edifici del pro-
pietari, del masover, celler, es-

table, corts graner, magatzem, 
dipòsit de l’aigua, premses, 
molins... Un exemple perfecte 
per comprendre millor el que 
estem estudiant a classe. Ens 
van recordar que no era la úni-
ca vil·la romana de la contrada; 
la del Pla de la Torra a Montbui, 
i el Vilar del Met a Vilanova del 
Camí conformaven el paisatge 
agrari romà de la nostra Con-
ca d’Òdena. Això vol dir que hi 
havia vies romanes i altres de-
pendències relacionades amb 
l’explotació agrícola.

L’Acadèmia visita la Vil·la 
romana de l’Espelt
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Aquests insectes no 
només ens proporci-
onen productes com 

la mel, també són indispen-
sables per  la biodiversitat 
i sobre tot per la producció 
d’aliments.
 
Sabies que...
- La pol·linització que duu a 
terme l’abella és molt impor-
tant per a l’equilibri del medi 
ambient i la natura.

- Les abelles tenen un angle de 
visió major que l’ésser humà i 
distingeixen els colors.

- L’olfacte el tenen situat a les 
seves antenes i gràcies a la 
seva flexibilitat poden orien-
tar-se i dirigir-se directament 
al seu objectiu.

- Mentre l’abella reina pon els 
ous, les abelles obreres tenen 
cura de les cries per torns.

- Tan sols les abelles femelles 
tenen agulló i moren després 

de picar a una persona, ja que 
com que no el poden treure 
un cop clavat en la pell, l’es-
quinçament produït en tirar 
d’ell li produeix ferides de 
tal magnitud que li provo-
quen la mort. 

- Les abelles també dormen i 
a algunes els encanta fer-ho 
en comunitat a les malves. 
Unes altres dormen en posi-
ció horitzontal agafades a les 
tiges d’herba.

- Les persones no són l’únic 
enemic de les abelles! El seu 
major enemic es diu “abelle-
rol barbablau” (en castellà: 
abejaruco  barbiazul) i és un 
expert a caçar i menjar abe-
lles.

- Durant les seves primeres 
sortides a l’exterior, les abelles 
joves no perden mai de vista 
el rusc i això els garanteix una 
tornada segura a casa.

- La comunicació entre les 

Les abelles, les grans desconegudes
abelles passa per una sèrie de 
moviments rítmics als quals 
podríem denominar dansa. 
És el que alguns entesos ano-
menen comunicació ballada.

- El producte principal de les 
abelles, la mel, forma part de 
la nostra vida com a aliment, 
medicina o cosmètic.

- La solidaritat no és només 
una característica humana. 
Les abelles mel·líferes  són 
molt solidàries. Netegen, no-
dreixen i comparteixen tas-
ques en companyia.

- Els productes fitosanitaris 
són motiu de preocupació 
d’ecologistes i apicultors, ja 
que influeixen en la salut de 
les abelles i fins i tot els hi 
provoquen la mort.

- Les abelles també poden 
morir de gana a causa dels 
canvis en el sector agrícola i 
en les massives urbanitzaci-
ons que fan desaparèixer les 

seves fonts d’aliment.
- Les condicions extremes 
d’alguns espais naturals a 
causa del canvi climàtic di-
ficulten el proveïment d’ali-
ment per a les abelles, cada 
vegada hi ha menys pol·len i 
nèctar.

- Ajudarem a les abelles si 
col·loquem en les nostres 
balconades, terrasses o  jar-
dins fonts  d’aliment com:   
sàlvia, camamilla, espígol, 
farigola, pomeres, cirerers, 
pereres, malves, roses sil-
vestres, heura...
 
Com podem evitar les pica-
des d’abelles o vespes?
- Evitar moviments bruscs. És 
millor mantenir la calma.

- Tapar els gots amb begudes 
dolces i no beure directa-
ment d’ampolles o llaunes.

- No deixar oberts embolcalls 
de dolços i retirar les restes 
dels menjars.

- No bufar per espantar a les 
abelles. En fer-ho expulsem 
diòxid de carboni i aquesta 
substància alarma i desenca-
dena una sèrie de comporta-
ments en les abelles que no 
ens agradaran molt.

- No tombar-se en un prat 
amb roba acolorida i  és mi-
llor no posar-se colònia ni 
crema hidratant si volem 
passar un agradable dia en 
el camp.

- Si volem tenir un dinar cam-
pestre tranquil és millor col-
locar a cinc o sis metres de la 
nostra taula un menú alterna-
tiu per a les abelles. Una mica 
de fruita madura amb un alt 
contingut de sucre els encan-
tarà.

- No passejar descalç per 
un prat de flors, pot estar 
ple d’abelles passejant tam-
bé tranquil·lament i l’arriba-
da d’un intrús no els agrada-
rà massa!
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ORPÍ / C. ROMA 

Josep Pons és qui organit-
zat l’Aplec de les Bresques 
d’Orpí, que aquest diu-

menge s’obre a tots els visi-
tants que vulguin gaudir d’un 
entorn immillorable com és 
el de Santa Càndia i conèixer 
millor el món de les abelles.

Aquesta ja és la tercera edi-
ció de la Fira de les Bresques 
al municipi d’Orpí. Podem 
parlar ja de consolidació 
dins del calendari firal ano-
ienc?
No, de cap manera, s’ha de 
treballar molt encara, estem 
definint objectius nous cada 
any, no hem  aconseguit sen-
sibilitzar a cap sector, ni el 
productor,  ni al pagès, tam-
poc tenim cap reconeixement 
institucional a nivell de co-
marca, etc.

Per què es va decidir fer 
aquesta fira tan particular?
Antigament l’Aplec de les 
Bresques (Santa Càndia), ja 
era una mostra dels produc-
tes que tenien com a referent 
la mel i els seus derivats, era 
sols recuperar aquesta mos-
tra i afegir-hi la necessitat de 
consciència actual, que o bé 
la fèiem nosaltres o algú altre.

Els visitants que s’arribin a 
Orpí aquest diumenge, què 
hi trobaran?
Hi trobaran una Fira diferent, 
una Fira que es fa al camp, on 
viuen i treballen les abelles i 
els altres pol·linitzadors, en-
mig d’oliveres i ametllers, al 
costat de sembrats de cereal, 

per tant una Fira on formem  
part del seu ecosistema, i on 
els expositors ens explicaran 
tot sobre elles,  com són, què 
fan i sobre tot com les hem de 
respectar. 

Els productes naturals estan 
cada cop més de moda, això 
afavoreix l’èxit de fires com 
la de les Bresques?
Sense dubtes que la moda 
afavoreix, el que passa és que 
la moda s’ha de vestir de con-
tingut.  No n’hi ha prou en la 
proximitat, o bé que es digui 
natural, què vol dir natural? 
Cal exigir la producció eco-
lògica certificada, existeix un 
segell el del Consell Català de 
la Producció Agrària Ecolò-
gica (CCPAE), que empara al 
consumidor i el guia per as-
segurar que aquell producte 
sí que és natural del tot, sobre 
tot que no utilitza pesticides, 
que és respectuós amb la flo-
ra i fauna, i sobre tot amb les 
abelles.

Quin tipus de visitant sol ve-
nir a passejar per la Fira?
El problema d’aquestes Fires 
en municipis petits és que  
per la baixa o moderada difu-

sió que fan,  tenen  una baixa 
repercussió  a nivell comarcal 
i a nivell nacional per des-
comptat.
El visitant és local, però cada 
dia més s’atreveixen a venir de 
lluny, dels voltants de Barce-
lona, els fa gràcia anar a una 
Fira de mel, és llavors quan 
tots els expositors aprofiten 
per deixar anar els missatges 
de perill, no bees no food, fins 
i tot tenim una parada on hi 
ha dues taules de fruites i ver-
dures on en una hi trobem els 
productes que menjaríem si 
no hi hagués abelles i a l’altre 
amb abelles, és un missatge 
molt encertat.
Aprofito per dir que vàrem 
fer una consulta al Caprabo 
Igualada per posar uns car-
tells a les fruites i verdures as-
senyalant que si no hi hagués 
abelles aquella fruita no hi 
seria, i ens varen dir que no, 

Josep Pons: “qui vingui a Orpí trobarà una Fira diferent, 
una fira que es fa al camp, on viuen les abelles”

quan a molts supermercats 
europeus és molt habitual 
trobar-ne. Aquest és l’exem-
ple de la poca consciència 
que tenim en general.

És important per a un muni-
cipi petit com Orpí tenir un 
esdeveniment com aquest?
Penso que són aquestes pro-
postes les que donen prestigi 
a un municipi preocupat pel 
Medi Ambient i la Sostenibi-
litat, no una cursa de cotxes, 
fums, soroll....

A la nostra comarca hi ha 
productors de mel? En po-
dem trobar de qualitat?
Diguem que tenim produc-
tors de mel que s’esforcen 
molt en ser curosos amb 
les abelles i amb l’entorn, 
intenten utilitzar els menys 
productes agressius  pos-
sibles i encarar-se, no ja a 
una producció integrada, 
més aviat a una producció 
ecològica 100 %

Les abelles cada cop tenen 
més enemics: la contami-
nació, els propis homes, les 
vespes asiàtiques...
Molts, i no tots en el mateix 
lloc: formigues vermelles, ra-
tolins (fan el niu als ruscs), 
gripaus (Cada dia un gripau 
s’en pot menjar més de 400), 
ocells com l’abellarol (la seva 
dieta són les abelles), vespes, 
polls, coleòpters, aranyes, 
varroa, el canvi climàtic (flo-
racions inexistents a la tar-
dor), etc... i l’home (el pitjor). 
Amb les seves pràctiques 
agrícoles, industrials, de mo-
bilitat, etc... ha fet disminuir 
la població de les abelles a 

uns nivells dramàtics, jo di-
ria que estem en el llindar del 
irrecuperable, i si no prenem 
consciència del problema, ho 
passarem molt malament, les 
abelles desapareixeran, les 
plantes darrere, els petits i 
mitjans mamífers a continua-
ció i finalment nosaltres.

Què se’ls pot explicar als 
nens i nenes sobre la impor-
tància de les abelles en la bi-
odiversitat?
Si venen a la Fira... trobaran   
un gran taller on convidem  
els nens i els grans a desco-
brir el món fascinant de les 
abelles, on aprendran el pa-
per que juguen a la natura, 
com són, com viuen, de què 
s’alimenten (plantes de flors 
mel·líferes),
També l’aprofitament que en 
fem els humans dels produc-
tes que generen, la mel i la 
cera, hi haurà degustació de 
productes de mel de diferents 
gustos, també amb fruits 
secs, i pels grans hidromel, 
com fer ungüents i pasta de 
dents amb mel i fer espelmes 
amb la  cera, i tot en l’espai 
on s’alimenten, enmig d’oli-
veres i ametllers, de camps 
i sembrats,  marges plens de 
plantes de flors ruderals,  les 
més humils les preferides de 
les abelles.

Convidem  els nens i 
els grans a descobrir 

el món fascinant de les 
abelles, on aprendran 
el paper que juguen  a 

la natura, com són, 
com viuen, de què 

s’alimenten 

A la comarca tenim 
productors de mel que 
s’esforcen molt en ser 

curosos amb les abelles i 
amb l’entorn
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L’Igualada Rigat aconsegueix la cinquena victòria seguida a 
l’OK Lliga abans d’encarar el “tourmalet”
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HOQUEI / LA VEU 

Els arlequinats es van 
apuntar un nou tri-
omf a la Torre Roja, la 

complicada pista del CH Cal-
des i no coneix la derrota des 
del passat 3 de març, quan va 
guanyar per 1 a 4 a la pista de 
l’Asturhockey. Els igualadins 
van recuperar-se del gol ini-
cial d’Alexandre Acsensi i van 
saber patir per preservar el 
resultat a la segona part. Amb 
aquesta victòria, l’Igualada Ri-
gat és 6è amb 41 punts, a no-
més tres del 5è i a cinc del 4t.
El partit va començar amb un 
gol dels locals als 26 segons i 
un registre de faltes contrari a 
l’Igualada elevat; abans del mi-
nut 10 de joc, els igualadins ja 
sumaven cinc faltes en contra. 
De manera progressiva, l’Igua-
lada va recuperar-se i va jugar 
en busca del gol de l’empat, 
cada vegada més merescut. 
El premi va arribar al minut 
15, mitjançant Sergi Pla, que 
ja suma 21 gols aquesta tem-
porada. El de Vic va aprofitar 

un servei ràpid de falta per 
quedar-se sol davant de Cesc 
Campor i batre’l.
Després de l’empat, els arlequi-
nats només van necessitar tres 
minuts més per posar-se per 
davant al marcador. Al minut 
18, Jordi Méndez aconseguia 
caçar una pilota morta a l’àrea 

per fer el definitiu 1 a 2. El can-
terà de l’Igualada ja suma 10 
gols en lliga aquest curs.
El Caldes podria haver empa-
tat a pocs minuts del descans 
després d’una falta directa per 
una targeta blava que va veure 
Tety Vives. Xavi Rovira es va 
encarregar d’executar-la però 

Elagi Deitg va aturar el xut 
inicial i el rebot. Al descans, 
el resultat era 1-2 favorable a 
l’Igualada.
La segona part va ser molt 
lluitada, amb un joc més físic 
per la pressió del Caldes, que 
buscava el gol amb insistèn-
cia. La teranyina defensiva de 

l’Igualada Rigat va fer efecte 
una jornada més i el marcador 
no es va moure. Els arlequinats 
continuen sent el tercer equip 
menys golejat.
El pròxim partit de l’Igualada 
és diumenge 29 d’abril contra 
el líder de la competició, el FC 
Barcelona.

OK Lliga

Jornada 25 
AsturHockey   1 · 5 Noia 
CE Arenys   2 · 2 Vic 
FC Barcelona   8 · 2 CH Lloret 
HC Liceo   8 · 0 PAS Alcoy 
Girona   3 · 5 Reus 
CH Caldes   1 · 2 Igualada 
Vendrell   4 · 5 Lleida 
Palafrugell   2 · 5 CP Voltregà 

Jornada 26
CP Voltregà - Vendrell 
Vic - CH Caldes 
Igualada - FC Barcelona 
PAS Alcoy - Reus 
CH Lloret - HC Liceo 
Lleida - CE Arenys 
Noia - Palafrugell 
AsturHockey - Girona 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 FC Barcelona 66 25 21 3 1 118 33 85
2 HC Liceo 62 25 20 2 3 116 47 69
3 Reus 58 25 19 1 5 120 67 53
4 Noia 46 25 13 7 5 83 62 21
5 Lleida 43 25 13 4 8 100 78 22
6 Igualada 41 25 13 2 10 64 48 16
7 CP Voltregà 37 25 10 7 8 66 72 -6
8 Girona 35 25 10 5 10 73 72 1
9 Vendrell 34 25 10 4 11 68 78 -10
10 PAS Alcoy 30 25 9 3 13 73 84 -11
11 CH Caldes 29 25 8 5 12 59 77 -18
12 Vic 27 25 6 9 10 54 65 -11
13 CH Lloret 26 25 7 5 13 50 70 -20
14 CE Arenys 13 25 3 4 18 39 96 -57
15 Palafrugell  12 25 3 3 19 51 105 -54
16 AsturHockey  8 25 2 2 21 49 129 -80

L’Infantil A de l’Igualada 
HC es proclama campió 
de Catalunya

HOQUEI / LA VEU 

L’Infantil A de la pedre-
ra de l’Igualada Hoquei 
Club, entrenat per Cesc 

Fernández, s’ha proclamat 
Campió de Catalunya després 
de vèncer al CH Caldes en 
una ajustada final. El partit, 
que ha acabat en empat a u, 
s’ha resolt a les faltes directes, 
on l’Igualada s’ha imposat 
per 3 a 0. D’aquesta manera, 
el club arlequinat, revalida 
aquest títol 14 anys després i 
s’assegura l’accés als Campi-
onats d’Espanya, que es juga-

ran d’aquí 15 dies a Malgrat 
de Mar.
L’equip entrenat per Fernán-
dez ha completat un cap de 
setmana espectacular i no ha 
perdut cap partit de la com-
petició. Es va classificar com 
a primer de grup després de 
superar els tres partits del 
Grup A: 2 a 8 contra el Club 
Patí Congrés, 4 a 2 contra el 
Cerdanyola CH i al propi CH 
Caldes per 3 a 0. A semifinals, 
han superat l’Infantil del FC 
Barcelona per 5 gols a 2.

L’Handbol Igualada perd l’últim partit 
com a equip de Segona Catalana

HANDBOL / LA VEU 

Últim partit jugat a Les 
Comes d’aquesta lliga 
de Segona Catalana, 

en el que el Finques Argent 
Handbol Igualada ja era a 
Primera matemàticament. 
El partit ha estat una festa de 
l’handbol igualadí, ja que per 
primera vegada a la seva his-
tòria de 36 anys assolia arribar 
a jugar en aquesta categoria. 
Un equip que en 6 anys ha 
aconseguit passar de 4ª Ca-
talana a 1ª Catalana amb una 
trajectòria els últims 3 anys, 
imparable. Uns jugadors di-

rigits i entrenats darrerament 
pel Pol Cantero que han apor-
tat una seriositat, constància 
i lluita partit a partit que ha 
donat els seus fruits a l’equip. 
Ara falta jugar dos partits 
contra el primer classificat 
del grup A, el BM Barberà A, 
per saber quin dels dos equips 
és el campió d’aquesta lliga. 
Tots dos equips passen ja a 
primera divisió directament. 
Una gran felicitació al Club 
Handbol Igualada, a tots el 
seus jugadors i al seu entre-
nador Pol Cantero per haver 
aconseguit aquesta gran fita. 

El partit d’anada es jugarà a 
Les Comes, el dissabte vinent 
contra el BM Barberà A. 
Entrenats per Pol Cantero , 
han jugat:
A la porteria: Eric Plaza 
(11 aturades), Jordi Ber-
mejo (9 aturades), Caler 
Serra (Reserva)
A la pista: Esteban Lezama (2), 
Adrià Suero (4), David Cubí (3), 
Rubén Àlvarez (1), Josep Lluis 
Àlvarez(1), Jordi Grado (7), 
Sergi Garcia (3), Marc Vilches 
(2), Arnau Capitán (3),  Iker 
Sabuquil lo (1),  Roger 
Calzada(4).



El CF Igualada femení tanca una temporada de rècord
PERE SANTANO / LA VEU 

L es #blaves van tancar 
la temporada a Les Co-
mes amb la 4a victòria 

consecutiva, davant el conjunt 
balear del Son Sardina (3-0), 
per segellar la millor campa-
nya des que el club milita a la 
segona divisió nacional espa-
nyola.
El partit va començar molt bé 
per les de Jordi Torres, que 
en els primers minuts ja van 
gaudir de bones ocasions per 
poder avançar-se en el mar-
cador. Les mallorquines van 
plantejar una pressió molt 
avançada, la qual permetia a 
les locals oferir la seva millor 
versió buscant les esquenes de 
la defensa rival. 
Així va ser com van arribar 
els dos primers gols, el primer 
obra de Marcet, que després 
de marxar de la seva marca 
personal a l’alçada de l’àrea, es 
treia un xut per marcar el seu 
particular tercer gol consecu-
tiu, que avançava al conjunt 
anoienc. I el segon gol de Judit 
Pablos marxant per velocitat 
de la seva defensora i finalit-
zant amb la seva cama esquer-
ra a la base del pal. D’aquesta 
manera ampliant s’ampliaven 
distàncies en el marcador, per 
posar fi a la primera part.
A la represa, l’equip va apro-

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 29
Ignasi Puig - CE Navás (suspès, 0-2)
UD Calaf - UE Aviá B  (3 de maig)
CF Cardona  1 · 1 CE Manresa B
 Juan XXIII  3 · 1 FC Fruitosenc 
CE Marganell  0 · 2 Can Parellada 
CCF Puigcerdá - CE Suria (suspès, 1-0)
CE Moiá  1 · 0 Viladecavalls 
FC Pirinaica  2 · 1 Sant Pere Nord 
CF Santpedor  0 · 4 CE Puigreig 

Jornada 30
CF Santpedor - FC Pirinaica 
CE Puigreig - Ignasi Puig 
CE Navás - UD Calaf 
Can Parellada - CE Moiá 
CE Suria - Sant Pere Nord 
CE Manresa B - Juan XXIII 
UE Aviá B - CF Cardona 
FC Fruitosenc - CE Marganell 
Viladecavalls - CCF Puigcerdá 

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 29
SV Horts  2 · 2 CF Pallejá 
CF Corbera  5 · 3 CD Cervelló 
Martorell CF  6 · 1 AE Abrera 
San Mauro B  0 · 1 UD Málaga 
Vallirana CF  5 · 3 Viladecans UD B
 PR Sant Feliu  5 · 0 UE Torrelles 
Can Roca 74  3 · 3 Levante Planas 
Castelldefels B  3 · 3 Sant Esteve 
St. Andreu B  3 · 1 CF Olesa 

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 29
UE Sants  3 · 1 Valls UE 
FC Martinenc  1 · 0 CF Igualada 
UDU Bellvitge  2 · 1 AC Alpicat 
B Blanques  5 · 0 CD Tortosa 
CE Efac  2 · 0 Sant Ildefons 
Viladecans UD  3 · 1 Vista Alegre 
CF Balaguer  0 · 2 UE Rapitenca 
San Cristóbal  2 · 1 FC Andorra 
Vilaseca CF  0 · 1 Lleida ECF B 

Jornada 30
Viladecans UD - B Blanques 
Vista Alegre - UE Sants 
Sant Ildefons - CF Balaguer 
CF Igualada - San Cristóbal 
AC Alpicat - Vilaseca CF 
Lleida ECF B - CD Tortosa 
UE Rapitenca - FC Martinenc 
FC Andorra - UDU Bellvitge 
Valls UE - CE Efac

Jornada 30
CD Cervelló - Martorell CF 
UE Torrelles - UD San Mauro B 
UD Málaga - Viladecans UD B 
AE Abrera - PR Sant Feliu
Sant Esteve - SV Horts 
Levante Planas - CF Corbera 
Castelldefels B - Vallirana CF 
CF Pallejá - Sant Andreu B 
CF Olesa - Can Roca 74 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 29
Sant Pere  4 · 1 UE Martinenca 
CE Olivella  0 · 3 AE Piera 
AE Moja  2 · 3 Riudebitlles 
Montserrat  3 · 1 FC Hortonenc 
J Ribetana  1 · 0 CF Cubelles 
CD Ribes  1 · 1 CE Ódena 
CF Mediona  1 · 3 AE Munia 
CF La Pobla  1 · 4 UE Sitges 
CE Anoia  0 · 4 UD San Mauro 

Jornada 30
AE Munia - Sant Pere 
CE Ódena - CE Olivella 
AE Piera - AE Moja 
Riudebitlles - CF La Pobla 
UE Sitges - J Ribetana 
CF Cubelles - FC Hortonenc 
UD San Mauro - CF Mediona 
UE Martinenca - CD Ribes 
CE Anoia - Montserrat

   PT. j g e p gf gc df
1 FC Barcelona B 63 26 20 3 3 81 17 64
2 CE Seagull 61 26 19 4 3 70 15 55
3 UD Collerense 59 26 19 2 5 68 29 39
4 RCD Espanyol B 54 26 16 6 4 51 23 28
5 SE AEM 49 26 15 4 7 59 31 28
6 CE Europa 43 26 13 4 9 52 45 7
7 CF Igualada 42 26 13 3 10 41 48 -7
8 Son Sardina 35 26 10 5 11 39 55 -16
9 Sant Gabriel 28 26 8 4 14 40 44 -4
10 CF Pallejá 23 26 7 2 17 46 66 -20
11 Pardinyes CF 23 26 6 5 15 32 51 -19
12 Levante Planas 17 26 3 8 15 23 67 -44
13 Sp Mahón 14 26 3 5 18 19 68 -49
14 P Ferranca 7 26 2 1 23 25 87 -62

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 26 (última)
CE Europa   3 · 1 Sp Mahón 
UD Collerense   4 · 2 SE AEM Lleida
P Ferranca   1 · 7 Pardinyes CF 
CF Pallejá   1 · 2 CE Seagull 
FC Barcelona B   2 · 0 Sant Gabriel 
RCD Espanyol B   4 · 0 Levante Planas 
CF Igualada   3 · 0 Son Sardina 

Promoció d’ascens a Primera:
FC Barcelona B 
Descens:
Levante Las Planas (St. Joan Despí)
Sporting Mahón (Menorca)
Penya Ferranca (Osca)

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 UD San Mauro 78 29 25 3 1 117 34 83
2 J Ribetana 69 29 22 3 4 91 34 57
3 CF Cubelles 68 29 22 2 5 82 24 58
4 UE Sitges 67 29 21 4 4 72 26 46
5 AE Moja 58 29 17 7 5 85 41 44
6 CE Anoia 55 29 18 1 10 73 61 12
7 CE Ódena 47 29 14 5 10 78 55 23
8 AE Piera 35 29 11 2 16 63 72 -9
9 Riudebitlles 35 29 11 2 16 47 68 -21
10 CF Mediona 34 29 11 1 17 54 84 -30
11 CE Olivella 32 29 9 5 15 46 67 -21
12 CD Ribes 32 29 9 5 15 37 55 -18
13 AE Munia 31 29 9 4 16 57 102 -45
14 Montserrat 30 29 8 6 15 57 65 -8
15 FC Hortonenc 24 29 7 3 19 50 83 -33
16 CF La Pobla 21 29 6 3 20 44 88 -44
17 Sant Pere 21 29 5 6 18 43 79 -36
18 UE Martinenca 13 29 3 4 22 35 93 -58

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Martorell CF 68 29 21 5 3 90 22 68
2 CF Pallejá 67 29 22 1 6 72 32 40
3 UD Málaga 62 29 19 5 5 79 39 40
4 CF Corbera 48 29 14 6 9 72 55 17
5 SV Horts 48 28 14 6 8 61 44 17
6 Vallirana CF 48 29 13 9 7 59 50 9
7 Levante Planas 47 29 13 8 8 52 42 10
8 Sant Andreu B 42 29 13 3 13 63 68 -5
9 PR Sant Feliu 41 29 11 8 10 56 42 14
10 Viladecans UD B 40 29 11 7 11 58 60 -2
11 AE Abrera 33 29 9 6 14 50 60 -10
12 Castelldefels B 32 29 7 11 11 47 65 -18
13 CF Olesa 32 29 9 5 15 57 83 -26
14 Sant Esteve 29 29 8 5 16 73 87 -14
15 UE Torrelles 29 29 7 8 14 39 64 -25
16 Can Roca 74 26 29 5 11 13 39 64 -25
17 CD Cervelló 17 28 4 5 19 33 84 -51
18 San Mauro B 15 29 4 3 22 44 83 -39

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Juan XXIII 65 29 20 5 4 67 28 39
2 Viladecavalls  62 29 19 5 5 69 37 32
3 Can Parellada 60 28 18 6 4 69 37 32
4 FC Pirinaica 59 29 18 5 6 60 36 24
5 CF Cardona 49 29 14 7 8 52 36 16
6 CE Suria 45 28 12 9 7 51 46 5
7 Sant Pere Nord 43 29 12 7 10 60 57 3
8 CE Puigreig 42 29 11 9 9 47 40 7
9 CE Manresa B 41 28 11 8 9 55 50 5
10 UD Calaf 39 26 10 9 7 58 45 13
11 CE Navás 33 28 10 3 15 32 53 -21
12 FC Fruitosenc 30 28 9 3 16 42 53 -11
13 Ignasi Puig 25 26 4 13 9 46 57 -11
14 CE Marganell 25 29 7 4 18 32 56 -24
15 CE Moiá 23 29 6 5 18 37 54 -17
16 CCF Puigcerdá 23 26 7 2 17 32 57 -25
17 UE Aviá B 22 28 6 4 18 41 64 -23
18 CF Santpedor 18 28 4 6 18 35 79 -44

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 San Cristóbal 62 29 19 5 5 62 28 34
2 FC Martinenc 57 29 17 6 6 53 23 30
3 CE Efac 54 28 17 3 8 53 33 20
4 Viladecans UD 52 29 15 7 7 45 26 19
5 UE Sants 50 29 14 8 7 35 31 4
6 Lleida ECF B 46 29 13 7 9 43 42 1
7 UE Rapitenca 42 29 13 3 13 39 44 -5
8 CF Balaguer 41 29 11 8 10 43 40 3
9 B Blanques 41 29 12 5 12 42 45 -3
10 FC Andorra 40 28 11 7 10 31 28 3
11 CF Igualada 40 29 11 7 11 36 37 -1
12 Sant Ildefons 39 29 11 6 12 41 33 8
13 Vista Alegre 35 29 9 8 12 40 40 0
14 Vilaseca CF 28 29 7 7 15 26 46 -20
15 AC Alpicat 25 29 5 10 14 23 44 -21
16 Valls UE 24 29 6 6 17 31 49 -18
17 U. Bellvitge 24 29 5 9 15 34 54 -20
18 CD Tortosa 19 29 3 10 16 29 63 -34

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 28
FC Masquefa - CE Carme 
CF Capellades - Cabrera CE 
CF Montbui - UD Rebrot 
FC Fátima - UD La Torre 
CF La Llacuna - Host Pierola 
Vilanova Camí - UE Tous 
CF Vallbona - CF La Paz 
Ateneu - Masquefa CE 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Capellades 71 27 23 2 2 103 28 75
2 FC Masquefa 69 27 22 3 2 101 26 75
3 CE Carme 61 27 19 4 4 72 29 43
4 Host Pierola 59 26 19 2 5 107 33 74
5 UE Tous 46 27 14 4 9 54 49 5
6 Vilanova Camí 44 27 14 2 11 59 47 12
7 UD Rebrot 43 27 12 7 8 69 56 13
8 Ateneu 40 27 13 1 13 66 69 -3
9 UD La Torre 39 27 12 3 12 50 64 -14
10 FC Fátima 36 26 11 3 12 65 59 6
11 CF Montbui 29 27 8 5 14 42 66 -24
12 Cabrera CE 21 26 5 6 15 54 82 -28
13 Masquefa CE 18 27 5 3 19 23 88 -65
14 CF La Paz 17 27 5 2 20 47 103 -56
15 CF La Llacuna 12 27 2 6 19 26 82 -56
16 CF Vallbona 8 26 1 5 20 29 86 -57

Jornada 27
FC Masquefa  1 · 3 CF Capellades 
Cabrera CE  3 · 2 CF Montbui 
UD Rebrot  4 · 1 FC Fátima 
UD La Torre  3 · 0 CF La Llacuna 
Host Pierola  3 · 2 Vilanova Camí 
UE Tous  1 · 0 CF Vallbona 
CF La Paz  1 · 8 Ateneu 
CE Carme  4 · 0 Masquefa CE 
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fitar el marge en el marcador, 
dominant el joc, i fent passar 
el minuts fins el tram final de 
partit. En els últims minuts, va 
ser substituïda Marta Cubí, ju-
gadora que després de 20 anys 
deixa els terrenys de joc. Una 
vida de plena dedicació al fut-
bol. La Marta posa fi a la seva 
llarga trajectòria amb un aco-
miadament especial ofert per 
les seves companyes d’equip. 
Sens dubte, una imatge que 
sempre guardarem en el nos-
tre record, com una jugadora 
de la ciutat d’Igualada que ha 
marcat tendència en el futbol 
femení estatal.
Amb aquesta victòria el con-
junt igualadí acaba el campio-
nat en 7a posició aconseguint 

els 42 punts, fita històrica del 
club en aquesta competició. 
Ara les #blaves tindran unes 
setmanes de descans fins co-
mençar la Copa Catalunya.

El CFI segueix en caiguda 
lliure i cau a Martinenc (1-0)
Els blaus es troben en un mo-
ment de la temporada en què 
l’atzar no està de cara. Pals, 
grans aturades, rebots, fan que 
els gols no arribin.
Això és el que va succeir el 
passat diumenge, quan davant 
d’un dels millors equips de la 
categoria, van aconseguir ge-
nerar una infinitat d’ocasions, 
sense transformar cap d’elles. 
Tres pals i dues esplèndides 
aturades, que fan que el resul-

tat final sigui inversemblant.
Després d’una primera part 
on es va mostrar una gran 
imatge dels igualadins, la 
millor ocasió es va tenir just 
abans del descans, quan per 
ben poc, Doblas no va poder 
transformar una gran juga-
da col·lectiva. I el porter va 
treure, miraculosament, una 
“ma” quan tothom ja cantava 
gol de Martí Just. Els de Mes-
tre dominaven, creaven clares 
ocasions i no rebien perill dels 
barcelonins.
A la represa, els anoiencs no 
es conformaven amb el re-
sultat i van posar una marxa 
més a la circulació de la pilo-
ta. L’enfrontament mostrava 
una dinàmica semblant a la de 
la primera part i al minut 60, 
Martí va estavellar la pilota al 
pal, quan de vell nou, tothom 
ja tornava a cantar el gol. L’es-
fèric es resistia a entrar. Tot 
ben just al contrari que a l’al-
tra àrea, quan en un contra-
cop, el primer de tot el partit 
en cert perill, al minut 63, el 
Martinenc va avançar-se en el 
marcador, en una rematada de 
cap dins l’àrea petita. El públic 
local no podia creure que els 
seus anessin per davant al llu-
minós.
No quedava més remei que ai-
xecar-se i donar-ho tot fins el 
final. Els darrers minuts van 

ser un autèntic assetjament 
blau. Al minut 82, Eloi va es-
tavellar un xut al travesser i 
quan gairebé estava acabat el 
partit, Masegosa va tenir l’em-
pat; una gran rematada de cap 
, però una parada increïble 
del porter local, ho va evitar. 
El CF Igualada marxava sense 
cap punt de Barcelona, però 
amb el cap ben alt, pel joc des-
plegat.
Aquesta setmana, l’equip ne-
cessita tot el suport de l’afi-
ció per a poder donar-ho tot 
davant l’actual líder de la ca-
tegoria: el Sant Cristobal de 
Terrassa. Diumenge, a les 17h, 
tothom a Les Comes.

Lluís  Mir 
Pardo
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Una victòria pels 
equips de l’Òdena CB 
aquest cap de setmana

El Vilanova Bàsquet Endavant fa un ple de victòries i 
porta dos equips a les finals comarcals
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El CB Igualada perd per 
un punt davant el Sants
BÀSQUET / LA VEU 

El Club Bàsquet Igualada 
va perdre aquest cap de 
setmana a la pista del 

JAC Sants per la mínima, tot i 
que va tenir l’oportunitat d’en-
cistellar a l’últim segon. Final-
ment, es va perdre per 57 a 56. 
Els igualadins no van jugar 
com ho fan normalment amb 
concentració i encert, tot i així 
a la mitja part l’equip només 
perdia per dos punts (29-27). 
A la segona meitat la tònica va 
ser bastant similar, l’Igualada 
no aconseguia desplegar el seu 
joc habitual i això va fer que 
s’acabés perdent amb aquest 
resultat tant just. 
Aquesta derrota juntament 
amb la victòria del Pardinyes a 
la pista del Cerdanyola esvaeix 
totes les possibilitats que tenien 
els igualadins de classificar-se 
per a les fases d’ascens. Tot i 
així, aquesta tercera posició de 
l’Igualada -que tot apunta que 
hi acabarà a falta d’un partit 
per finalitzar la lliga- és la mi-
llor classificació de tota la his-
tòria del club. Aquest dissabte 
a les 19h el CB Igualada dispu-
tarà a Les Comes l’últim partit 
de la temporada contra el Cer-
danyola. 

Victòria del femení contra el 
Tarragona (75-54), un rival 
directe 
Victòria important i average 
guanyat contra un rival direc-
te, que d’haver guanyat hagués 

tingut a tocar la salvació direc-
ta. Ara pas important de l’equip 
igualadí que continua lluitant 
per aconseguir una de les tres 
places que asseguren la con-
tinuïtat a la Copa Catalunya. 
Uns dos primers quarts on una 
bona defensa i bona anotació 
en atac va generar l’avantatge 
de 18 punts al descans. Tot i 
un principi molt fort al tercer 
quart de l’equip visitant, les de 
l’Anoia van tornar a agafar el 20 
punts de renda amb els quals 
finalitzaria el partit.
Parcials: (23-11) (15-9) (17-16) 
(20-18)
Anotadores: Carner (16), Al-
domà (-), Soler (14), Amat-
llé (5), Jané (7), Lamolla (12), 
Figueras (2), Carrasco (4), 
Fernández (-), Roda (-), Diaz 
(11), Talasimov (4).

   j g p gf gc df
1 FUE Vic 25 21 4 2103 1780 323
2 Pardinyes 25 19 6 1906 1701 205
3 CB Igualada 25 17 8 1963 1752 211
4 Valls UE 25 17 8 1908 1829 79
5 Bahía Palma 25 16 9 1927 1862 65
6 CB Cornellá 25 14 11 1829 1776 53
7 CB Mollet 25 14 11 1911 1892 19
8 El Olivar 25 12 13 1991 1952 39
9 Mataró 25 10 15 1787 1763 24
10 JAC Sants 25 10 15 1698 1740 -42
11 Castellbisbal 25 8 17 1737 1916 -179
12 BCM Andorra 25 7 18 1789 1963 -174
13 CB Salt 25 6 19 1700 1978 -278
14 Cerdanyola AE 25 4 21 1499 1844 -345

Lliga EBA

Jornada 25
JAC Sants  57 · 56 CB Igualada 
BCM Andorra  91 · 80 Mataró 
FUE Vic  89 · 71 Bahía Palma 
Castellbisbal  72 · 78 CB Cornellá 
CB Mollet  69 · 77 CB Salt 
El Olivar  100 · 77 Valls 
UE Cerdanyola  69 · 89 Pardinyes 

Jornada 26 (última)
CB Igualada - Cerdanyola 
AE Pardinyes - El Olivar 
Valls UE - CB Mollet 
CB Salt - Castellbisbal 
CB Cornellá - FUE Vic 
Bahía Palma - BCM Andorra 
Mataró - JAC Sants 

BÀSQUET / LA VEU 

L’equip cadet masculí va 
guanyar el seu partit, de 
nou per incompareixen-

ça del rival, i així jugarà la fi-
nal comarcal davant el Badia i 
Margarit.
Les noies del cadet van tenir 
jornada de descans, però ja es-
tan classificades per la final a 
4, on jugaran la seva semifinal 
amb el Bàsquet Hostalets.
Les victòries al parquet van 
venir de la mà de les noies del 
sènior femení. Dimecres van 
guanyar a la difícil pista del Ca-
talana Occident Manresa per 44 
a 54, en un partit molt igualat 
durant tota la primera part. Al 
tercer quart les vilanovines van 
agafar una diferència propera 

a la desena de punts, que van 
saber mantenir fins al final del 
partit.
Van jugar, Marina Espejo (2), 
Clara Bargalló (8), Clàudia 
Oller (9), Clàudia Miramunt 
(6), Marina Palmés (7), Mari-
ona Barral (8), Èlia Díez (6) i 
Alexandra Vives (8). Entrena-
dor Alexey Domènech.
Parcials 12-10, 8-12, 8-14 i 16-
18.
Diumenge van guanyar amb fa-
cilitat al C.B. Masquefa per 71 a 
23, i es consoliden a la cinquena 
posició de la classificació.
El partit no va tenir història 
degut a la clara superioritat de 
les locals que a més van fer un 
partit molt seriós, amb un joc 
molt intens en defensa i un atac 

molt coral, amb totes les juga-
dores anotant, si bé van desta-
car els 29 punts de la base Èlia 
Díez.
Van jugar, Marina Espejo (11), 
Clara Bargalló (11), Clàudia 

Oller (7), Marina Palmés, Èlia 
Díez (29), Núria Torrens (11) i 
Alexandra Vives (2). Entrena-
dor Alexey Domènech.
Parcials 21-6, 14-2, 18-10
i 18-5.

BÀSQUET / LA VEU 

Les cròniques dels partits 
de l’Òdena Club Bàsquet:
JOVENTUT LES 

CORTS “A” 76 – 61 ÒCB Sè-
nior “A”
Derrota de l’equip Sènior Mas-
culí “A” per 15 punts davant 
l’equip barceloní del Joventut 
Les Corts “A”. Després d’una 1ª 
part molt igualada (40 a 37), un 
parcial de 11 a 0 a la represa (51 
a 37) va atorgar la iniciativa de-
finitiva a favor de l’equip local 
fins al final del partit.
Van jugar: Tarrida (11), Vives, 
Máximo (13), Jorba (7), Loren-
te (16), Marimón (5), Vallverdú 
(5) i Rosich (4).
C. B. IGUALADA “C” 89 – 57 
ÒCB Sènior “B”
L’equip sènior “B” va aguantar 
fins al minut 17 de partit (32 a 
30) del “derbi” disputat davant 
l’equip igualadí, líder del campi-
onat. A partit d’aquell moment, 
els igualadins van començar a 
obrir una escletxa en el marca-
dor amb un contundent parcial 
de 25 a 6 en el darrer quart.
Van jugar: Ferrer, Piera (4), Pa-
lomas (18), Soriano (15), Vidal 
(7), Calle (9), Fajas (2) i Gomi-
cia (2).
CLUB BÀSQUET RIBES 35 – 
65 ÒCB Sots-21
Victòria a casa del C. B. Ri-
bes per una diferència final de 
30 punts. Un 1r. quart bastant 
igualat va fer que l’equip ode-
nenc acabés només amb una 
avantatge de 2 punts, però du-
rant el 2n. una bona defensa 
va propiciar que l’equip local 
tant sols encistellés 6 punts que 
combinat amb 3 triples conse-
cutius per part dels odenencs 
van propiciar que la diferència 
augmentés fins els 21 punts, di-
ferència que es va ampliar fins 
als 30 punts finals.
Van jugar: Rosich (15), Torrens 
(2), Jorba (30), Vidal (4), Tor-
rellardona (4), Porredón (2), 
Fuentes, Ferrer (8) i Calle.
B. C. MARTORELL 71 – 50 
ÒCB Sènior Femení
Les noies van lluitar de valent 
davant l’equip martorellenc. A 
la mitja part, el desavantatge 
era de només 6 punts (36 a 30). 
Un parcial d’inici de 13 a 4 (49 
a 34) el marge es va ampliar fins 
als 15 punts. Les odenenques es 
van tornar a apropar fins als 10 
punts (51 a 41), però en el dar-
rer quart l’avantatge és va am-
pliar definitivament.
Van jugar: Farreras (9), Car-
mona (5), Raja (13), Vidal (9), 
Pedregosa (2), Freixas (5), Forn 
(4) i Garcia (3).

L’Igualada Vòlei Club 
perd contra el líder

VÒLEI / LA VEU 

El passat dissabte el Jorba 
Solà Sènior Masculí de 
l’Igualada Vòlei Club va 

rebre al pavelló de les Comes 
al Club Inef Lleida. El partit va 
acabar amb un marcador d’ 1 
set a 3 (18-25/27-25/20-25/24-
26) favorable als visitants. Va 
ser un partit molt disputat, on 
els igualadins jugaven contra el 
líder, un equip molt sòlid, que 
no ha perdut cap partit aquesta 
temporada. Els dos equips van 
mostrar un gran nivell d’atac i 
una intensitat defensiva molt 
alta, finalment els visitants es 
van emportar els tres punts grà-
cies al reduït nombre d’errors 
no forçats. El pròxim partit serà 
el diumenge a les 17:00 hores, 
els de l’IVC  reben a les Comes 
al CV Andorra.
El Sènior Femení guanya a la 
seva visita a Tiana per 0-3, les 
igualadines clarament supe-
riors no va tenir problema per 
emportar-se el partit. Dissab-
te a les 20:00 rebran al Jaume 
Callis.
El Sènior Femení B s’imposen 
a les segones classificades per 

un ajustat 3-2. Amb una gran 
actitud per part de totes les 
jugadores, i on cal destacar el 
gran partit de la punta Maria 
Almendro i la lliure Nerea Gar-
cia jugadora del equip juvenil 
femení.
La setmana que ve es desplacen 
a Sant Celoni.
El XP perd a casa davant el 
Spiking per 0-3, malgrat el re-
sultat es va competir i sempre 
mantenint la cara al partit, i 
amb opcions, per emportat-se 
el sets.

Equips base
El Masculí juvenil perd davant 
el Mataró, a Les Comes, els 
igualadins van jugar amb mol-
tes baixes. La setmana que ve es 
desplacen al Carmel per jugar 
amb el Mundet.
Les juvenils han jugat contra el 
Tiana amb un resultat de 0-3 en 
un partit que han sabut jugar el 
seu joc. Diumenge a les 12 re-
bran al Manresa a les Comes.
El Cadet perd per 3-0 davant el 
Tiana. També rebran al Man-
resa diumenge a les 10h.
L’Aleví empata davant el Sant 
Martí Vermell.
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Xavier Domènech i Axel Coronado 
guanyadors d’un molt bon Ral·li 
Ciutat d’Igualada
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WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 21 
d’abril, els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI van gua-
nyar contra el Club Waterpolo 
Sant Adrià B amb un resultat 
final de 8-13.
Durant el primer quart l’Igua-
lada va sortir fent pressió al 
Sant Adrià B en defensa, però 
en l’atac, no hi havia suficient 
intensitat. Tot i així el CNI es 
va posar per davant en el mar-
cador.
En el segon quart van seguir 
amb la mateixa tònica que en 
el primer parcial però acon-
seguint més bon resultat en 
defensa. En aquest parcial, els 
igualadins van aconseguir una 
clara superioritat en el marca-
dor amb un 3-6.
En el tercer període l’entrena-
dor M.Tolosa aprofita per fer 
canvis en l’alineació, deixant 
jugar a alguns dels jugadors 
més novells com A.Boix, que 
va marcar un gol. La pressió i 
els nervis podien als jugadors 
del Sant Adrià B al veure que 
anaven perdent amb un 5-11 
al marcador.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Amb una gran partici-
pació d’equips i també 
d’espectadors als trams 

cronometrats es va disputar la 
vintena edició del Ral·li Ciutat 
d’Igualada perfectament orga-
nitzat pel Moto Club Igualada.
Van ser 98 els equips autorit-
zats a sortir després de passar 
les corresponents verificacions 
administratives i tècniques a 
les instal·lacions igualadines 
de la prestigiosa marca Toyota 
de Garatge Montserrat, el prin-
cipal patrocinador del ral·li. 
Rauric-Savallà, Valespinosa i 
Esblada eren els trams crono-
metrats que es disputaven dues 
vegades cadascun d’ells.
Així, els sis trams foren gua-
nyats per l’equip del Motor 
Club Sabadell format per Xa-
vier Domènech i Axel Coro-
nado amb Citroën DS3 R5 que 
s’imposaren de forma clara a 
la resta de participants com ho 
demostra el fet que aconsegui-
ren tots els millors cronos.
La sortida oficial es va fer en el 
podi situat davant de les instal-
lacions de Toyota i va ser presi-
dida per Rosa Maria Plassa 
,regidora d’Esports de l’Ajun-
tament d’Igualada, i per Enric 
Ruíz, president del Moto Club 
Igualada.
El cotxe “0” el conduïa Josep 
Basols copilotat per David 
Usón que precisament aquest 

darrer cap de setmana d’abril 
participaran a Lanzarote en 
la segona prova puntuable pel 
campionat estatal de ral·lis de 
terra. Basols copilotat pel giro-
ní Amigó i Usón que copilota-
rà al vallesà Forés.
Pel que fa a les classificacions 
dels equips de MCI, cal consi-
derar-les en general estupen-
des. A la classificació general 
del Trofeu de Catalunya de Ral-
lisprints d’asfalt, els guanyadors 
absoluts foren Àngel Bonavida 
i Ramon Segarra -Citroën Saxo 
16 V VTS-, 12è lloc de Juan Ja-
vier Osuna i David Cendra i 
primers de classe 10 -Citroën 
AX GT-, 15è Roger Bergadà i 
Francesc Corsellas i primers de 
classe 11-Ford Focus-, 21è per 
Lluís Basurte i Oriol Córdoba 
i primers de classe 18 -Peuge-
ot 206 XS-, 22è Marcel Abad i 
Èric Bellver i primers de classe 
19 -Ford Focus-. Reapareixia 
en aquest ral·li el ràpid pilot 
Javi Carrillo i Ernest Pujol que 
van fer un bon ral·li amb el Seat 

Ibiza 2.0 16 V.
El ral·li igualadí puntuava pel 
Campionat de Catalunya abso-
lut, i en el que Marc Jiménez i 
Dani Muntades, aconseguiren 
la dotzena posició i tercers de 
grup A i segons de classe 2 amb 
el Peugeot 106 Rallye. Divuite-
na posició de Joan Morros i 
Carles Planell  segons del grup 
H2 i segons de Classe 10 amb 
el VW Golf GTI 16V. En el lloc 
31è es classificaren Joan Sali-
nas i Joan Codinachs  sisens 
del grup H2 i sisens de classe 
10 amb el Ford Escort MK1 
RS2000. També hi participaren 
el sempre espectacular David 
Abad i Francesc Vives amb 
BMW M3 E30.
A la categoria de Regularitat 
Sport, sisena posició de Sergi 
Fernández i Francesc Ramis i 
tercers de classe H3 amb Mor-
ris Mini 1275. Novena posició 
per Jaume Planell i David Solé 
i quarts de classe H3 amb Seat 
124 FU.
Cal destacar la total consolida-
ció del Ral·li Ciutat d’Igualada 
dins el marc del campionat 
català de l’especialitat i que un 
any més ha fet les delícies dels 
equips participants i dels ano-
iencs i aficionats catalans que 
van gaudir de la seva especia-
litat preferida.

El Waterpolo Igualada 
guanya davant el CW 
Sant Adrià B

A l’últim període l’equip local 
va intentar treballar de forma 
correcta per remuntar en el 
marcador però amb la falta de 
concentració i la pressió, no 
ho van poder fer.   
Parcials: 2-3, 1-3, 2-5, 3-2 
Alineació CNI: D.Honto-
ria(porter), E.Noguera(5), 
D.Pelejà, J.Burgues(1), R.Ca-
laf, J.Soler, Q.Vilarrubias(1), 
T.Mallofré(1), D.Sánchez(3), 
M.Badia(1), K.Casado, 
A.Boix(1), P.Gòmez(porter) i 
com a entrenador M.Tolosa. 

Acord de col·laboració de 
Servisimó amb el CNI
El darrer dimecres 19 d’abril, 
Francesc Pua, gerent de Servi-
simó S.L va signar el conveni 
de col·laboració amb el CNI, 
el club de natació de la ciutat 
d’Igualada.
Servisimó, amb més de 80 anys 
d’història, és el Concessionari 
Oficial Audi – Volkswagen 
– Skoda  a Igualada. Per mit-
jà d’aquest acord, Servisimó 
segueix apostant per l’esport 
i l’activitat física i continuarà 
tenint presència en els dife-
rents actes i esdeveniments 
esportius que realitzi el club.



El CAI Petromiralles es classifica per a 
la  final “A” del Campionat de Catalunya

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes dels equips ab-
soluts  masculí i femení 
del C.A. Igualada Pe-

tromiralles aconseguiren  el 5è 
lloc global, confirmant la seva 
classificació per a la  Final “A”, 
a la 2a  jornada del Campionat 
de Catalunya de clubs, que es 
va dur a terme diumenge a les 
pistes de Sabadell. 
En la puntuació global de les 
dues Jornades, el CAI Petromi-
ralles, amb  51.695  punts, està 
situat en un excel·lent 5è lloc 
entre els 32 clubs participants, 
per darrera del F.C. Barcelona 
(54.734 p.), del Cornellà Atl. 
(53.687 p.), de l’ISS-L’Hospita-
let (52.720 p.), de l’A.A. Cata-
lunya (52.484 p.) i  per davant 
de l’Avinent Manresa, 6è amb 
51.276 p., del Lleida U.A., 7è 
amb 50.143 p. i del C.A. Ca-
naletes, 8è amb 48.936 p. La 
Jornada final “A”, amb la par-
ticipació dels 8 millors equips 
del Campionat, es durà a terme 
el proper 6 de maig, diumenge 
tarda, en pistes pendents de 
confirmar.
En la 2a Jornada del grup B 
de diumenge a les pistes de 
Sabadell, el CAI Petromira-
lles, amb algunes baixes en 
la seva formació, va ser 2n. 
amb 26.120 punts, darrere de 
l’Avinent Manresa, guanyadors 
amb 26.876 punts, i per davant 
de la J.A. Sabadell, 3rs. amb 
24.772 punts, de la  U.A. Ter-
rassa, 4ts. amb 19.698 punts, 
del C.A. Castellar, 5ns. amb 
17.741 punts, de la U.A. Barbe-
rà, 6ns. amb 17.081 punts, i del  
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ATLETISME / LA VEU 

Un total de 4 podis en 
les categories respec-
tives, assoliren els 10 

equips del CAI Petromiralles/
Dental Igualada participants 
dissabte passat a la Jornada 
Final del Campionat de Cata-
lunya de Relleus de Promoció 
de Tarragona. Hi participaren 
en les categ. Sub-10, Sub-12, 
Sub-14 i Sub-16 masc. i fem., 
els equips classificats en les 
Jornades prèvies correspo-
nents. Els equips del CAI as-
soliren dues medalles d’Or, 
una d’Argent i una de Bronze,  
a més de diversos llocs de fi-
nalista, amb una brillant ac-
tuació global.
Va sobresortir l’actuació de 
l’equip Infantil (Sub-14) fem., 
que es proclamaven bicampi-
ones de Catalunya: en les pro-
ves de 4 x 80 m., amb l’equip 
format per Carla Bisbal - Mar 
Buchaca - Alba López i Núria 
Moix, imposant-se a la final  
amb 41”96, i amb 42”09 en 
s/f.; les mateixes atletes asso-
lien també el campionat de 
Catalunya en categ. 4 x 200 
m., amb 1’52”04.
La medalla d’Argent era per a 
les Benjamins fem. (Sub-10) 
de 4 x 60 m., sots campiones 
de Catalunya  amb l’equip 
format per Helena Aguilera 
- Laia Cerro - Emma Cerro 
i Ingrid Díaz-Guerra, amb 

C.A. Valls d’Andorra, 7ns. amb 
15.300 punts.
De l’actuació dels i les atletes 
igualadins, cal destacar el do-
blets  d’Abdessamad Oukhel-
fen -1r amb 14’46”40- i Jesús 
Hurtado -2n amb 14’49”32- en 
5.000 m. llisos, i les victòries 
de Marc Sànchez -2,04 m.-  en 
alçada, de Jordi Yoshinori Mat-
suoka en llargada, amb 7,04 
m., de Jan Roca en 400 m. tan-
ques, amb 55”47, i de Fc. Adrià 
Bertran en javelina, amb 47,65 
m. També els 3rs. llocs d’Hèc-
tor Ramos en alçada, amb 2,01 
m., i de Josep Martí en 5.000 
m. marxa, amb 25’35”66, entre 
altres. 
En femenines van  sobresortir 
la victòria de Nora Taher en 
triple salt amb 12,54 m., i tam-
bé  els segons  llocs de Naima 
Ait Alibou en 800 m.ll. amb 
2’19”51, d’Anna Asensi  en 200 
m.ll. amb 26”13, de Cristina 
Fernández en disc, amb 32,69 
m., i els 3rs. de Martona Segu-
ra en perxa, amb 2,90 m., de 
Natàlia Hurtado en triple salt, 
amb 11,32 m., i del relleu de 4 x 
400 m. format per Mar Belen-
guer - Carlota Cerón - Laia 
Planas i Naima Ait Alibou, 
amb 4’19”55, igualment entre 
altres destacades actuacions de 
les anoienques.

Les posicions i marques dels i 
les atletes del CAI Petromira-
lles  foren les següents:
Masculins:
200 m.ll.    
5    Robert Díez -22”90 
13  Franc Samaniego -25”20  
800 m.ll.       
4  Ayoub Ouchbab - 1’59”98

5  José D. Morales - 2’00”64
400 m.t.  
1  Jan Roca  - 55”47          
8  David Muñoz - 1’01”41
5.000 m.ll.             
1 Abdessamad Oukhelfen -  
14’46”40  
2 Jesús Hurtado - 14’49”32
5.000 m marxa
3  Josep Martí -  25’35”66 
6 Rubén Piñol - 26’12”87
Salt Alçada  
1  Marc Sánchez  - 2,04 m.
3  Hèctor Ramos -  2,01 m.
Salt Llargada  
1 Jordi Y. Matsuoka - 7,04 m.
7  Aitor Caldito - 6,34 m.     
Javelina   
1  Fc. Adrià Bertran - 47,65 m.
6  Aleix Marín - 42,61 m. 
Pes   
4  Josep A. Camats - 11,73 m.
6  Josep Mª  Lagunas -11,51 m.
4 x 400 m. masculí
7è lloc equip del CAI amb Da-
vid Muñoz - Sergi Santamaria -
Gerard Farré i Franc Samanie-
go   -3’52”47 -
Femenines:
200 m.ll.           
3  Anna Asensi  - 26”13
5  Marta Galló - 26”46    
800 m.ll. 
2  Naima Ait Alibou - 2’19”51
6 Marina Suria - 2’23”84
5.000 m.ll.  
5  Iman Beloua  - 19’57”07
7  Carla Alemany - 20’29”26
5.000 m.  marxa      
5    Laura Giménez  -  30’27”34
10  Marina Gutiérrez - 39’47”92
400 m. tanques
5   Jana Roca -1’11”56
7   Mar Belenguer - 1’14”25
Salt Perxa
3  Martona Segura - 2,90 m.
4  Carla Elías - 2,80 m.
Triple Salt
1  Nora Taher - 12,54 m.
3  Natàlia Hurtado - 11,32 m.
Disc
2 Cristina Fernández-32 ,69 m.
5  Marta Garrido - 25,45 m.
Martell
5 Nuria Rey - 26,80 m.
6 Júlia Carmona - 25,70 m.
4 x 400 m. femení
3es. equip del CAI amb Mar 
Belenguer - Carlota Cerón -
Laia Planas - Naima Ait Alibou 
- 4’19”55 -

El CAI fa 4 podis al 
Campionat de Catalunya 
de Relleus 

39”46 a la final i amb 39”73 
en s/f.
El Bronze va ser per als Ben-
jamins masc. (Sub-10) de 4 x 
60 m., formant l’equip Alex 
Guillén - Xavier Nogales - 
Iker Pérez i Pau Sala, amb 
37”60 a la final, i amb 37”90 
en s/f.
Les Cadets fem. (Sub-16) 
de 4 x 300 m. eren 5es. amb 
2’58”91, amb l’equip format 
per Francina Massagué - Ju-
dit Navarro - Marcel·la Solé i 
Júlia Solé. A més, les mateixes 
atletes eren 4es. en la 1a s/f. 
dels 4 x 100 m., amb 52”60, 
no accedint a la final corres-
ponent.
També 5es. foren les Alevins 
fem. (Sub-12) de 3 x 600 m., 
amb l’equip format per  Laia 
Alonso - Clara Enrich i Mar-
tina Llorach, amb 5’54”09. En 
la mateixa categ., Laia Alonso 
- Clara Enrich - Martina Llo-
rach i Jana Planell eren 6es. a 
la 1a s/f. dels 4 x 60 m., amb 
36”43, no accedint a la final 
de la prova.
Els Infantils masc. (Sub-14) 
de 4 x 80 m. eren 8ns. a la 
final amb Nil Cabello - Joel 
Giménez - Ian Queraltó i 
Rubén Sánchez, amb 43”16, 
i amb 43”01 en la s/f. corres-
ponent.  Els mateixos atletes 
eren també 8ns. a la final dels 
4 x 200 m., amb un registre de 
1’55”95.
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L’AVI perd davant el 
Terrassa per la mínima 
un partit que mereixia 
guanyar (2-3)

AVI / JOAN TORT 

Esplèndid partit de futbol 
en la càlida tarda de dissab-
te, on s’enfrontaven dos his-
tòrics del futbol català que 
obsequiaren als assistents un 
partit com cal. Bon futbol, 
impecable esportivitat i gols 
de manual, empatant quasi a 
tot, menys en gols que se’ls hi 
resistiren a la parròquia bla-
va, perquè d’oportunitats en 
van tenir un munt. Però unes 
vegades el pamet de rigor, els 
tres travessers i la magnífica 
actuació d’ambdós porters, 
van evitar un marcador quasi 
d’handbol.          
Primera meitat on els blaus 
van sortir amb l’objectiu, 
aquesta vegada sí, de foradar 
la porteria rival. Catorze mi-
nuts trigaren a fer-ho, gran 
jugada personal de Xavi Can-
tarell recuperant una pilota 
en atac, entrant a l’àrea es rifa 
al defensor que li fa penal, 
llença Carlos Solís i avança 
als blaus. A la mitja hora, gran 
jugada egarenca per banda 
dreta, que en l’acció de cen-
trada li sortí un sorprenent 
xut i empatà el matx. En la 
segona meitat, els igualadins 
tantejaren el portal visitant, 
unes vegades els travessers i 
altres el magnífic porter ter-
rassenc, van impedir l’avan-
çada en el marcador dels 
blaus. Per contra, els rapidís-
sims contraatacs egarencs si 
que van fer mal al marcador 
blau. A deu minuts del final, 
una gran jugada de manual 
de futbol, Manel Cantarell va 
escurçar el marcador.  En el 
temps restant, unes vegades 
la manca de força i altres la 
superba actuació del porter 
egarenc van deixar sense pre-
mi a un Igualada que no va 
merèixer l’empat, va merèi-
xer guanyar, però una vegada 
més, el futbol és “així”.
Per els igualadins van jugar: 
Diego, Calsina, Pep, Manel 
C.,Toro, Iván, Solìs, Pau ,Se-
villa, Farré, Xavi C., Massip, 
Costa, Gámez, Alexis, a la 
banqueta Ramonet.

GIMNÀSTICA  / LA VEU 

El conjunt infantil for-
mat per: Inma Cardozo, 
Martina Quintana, Lia 

Escribano, Carlota Zamora, 
Gisela Ramírez, Abril Canela; 
i el conjunt junior format per: 
Sandra Domínguez, Irune Mu-
nuera, Júlia Farré, Itziar Men-
sa, Rut Vives i Paula Mensa; 
van competir  tots dos amb el 
seu exercici que treballen des 
de fa només tres mesos i ens 
van encandilar amb la seva 
gran expressió corporal. Van 
aconseguir una gran execució i 
puntuació, i així tots dos con-
junts es van plantar a la final de 

El CG San Roque, al Campionat d’Espanya de Grups

Intens cap de setmana del Club Rítmica Capellades
GIMNÀSTICA  / LA VEU 

Les gimnastes infantils 
d’estètica de grup del 
Club Rítmica capellades, 

format per Julia Ainsua, Pau-
la Mula, Nayara Garcia, Ona 
Clemente, Gisela Juan, Lucía 
Vilches i Antonia Gómez, van 
competir al Campionat d’Es-
panya, que es va celebrar a 
Cartagena, el cap de setmana 
passat.
El dissabte les gimnastes van fer 
un bon exercici classificant-se 
per la final del diumenge  22, 
la  pressió i els nervis, els van 
jugar una mala passada, sor-
tint perjudicades en l’execució 
de l’exercici. Tot i així, l’experi-
ència ha sigut molt positiva i 
motivadora, com assegura la 
seva tècnica capelladina Aida 

Les gimnastes del CE 
Montbui participen a la 
2a Fase de nivell VII a 
Blanes

GIMNÀSTICA  / LA VEU 

El passat diumenge 15 d’abril 
es va celebrar la segona fase 
del nivell VII a que va tenir 
lloc a Blanes, on les nostres 
gimnastes del C. E. Montbui 
Tania Gabarri, Karina Du-
eñas, Nadine Garcia, Martina 
Ting Gras, Ana Ballet i Julia 
Rubio, van participar-hi. Totes 
elles van elaborar un gran tre-
ball millorant cada dia els seus 
exercicis.
Martina va quedar 5a posició 
i Julia 10a posició competint 
amb més de 60 participants en 
la seva categoria.

El jove igualadí Genís 
Mas disputa la Copa 
d’Europa 

HOQUEI LÍNIA  / LA VEU 

El jove igualadí Genís Mas ha 
disputat aquest mes d’abril la 
Copa d’Europa d’Hoquei Lí-
nia, celebrada en la població 
francesa de Rethel, amb el seu 
equip del Cent Patins de Rubí, 
assolint la tercera posició de la 
President Cup.
Malgrat la seva juventut, 
aquesta competició és de ca-
tegoria sènior; hi juguen els 
equips guanyadors de cada 
estat, sent doncs el màxim 
nivell d’aquest esport a nivell 
europeu.
Una bona experiència i prepa-
ració per disputar el propers 
campionats a nivell català i es-
panyol en les properes setma-
nes, per aquest jove que va ser 
finalista  dels premis Neptú 
com a jove promesa.

Moreno, que també va com-
petir amb el seu club Inef Bar-
celona (categoria sènior) on 
es van proclamar campiones 
d’Espanya, classificant-se pel 
mundial que se celebrarà prò-
ximament a Budapest. 

Pel que fa a la modalidat en 
rítmica individual, les gim-
nastes Duna Monroy (4a), 
Janna Font (7a) i Nerea Ca-
macho (8a) van competir a 
la segona fase del CCEE (in-
fantil) a Igualada.  

diumenge.
Diumenge, van participar a 
la Final amb equips d’un gran 
nivell i un fantàstic ambient al 
pavelló. Després de la competi-
ció de tots dos conjunt durant 
el cap de setmana, el conjunt 
infantil amb la seva coreogra-
fia de Cruella de Vill va assolir 
una merescuda setena posició, 
i el conjunt junior amb la seva 
coreografia del Llac dels Cig-
nes assolí una molt bona vui-
tena posició.
Per altra banda, el mateix di-
vendres 20 d’abril, es celebra-
va el Campionat d’Espanya 
a Guadalajara de gimnàstica 
rítmica individual Base. Paula 

Mensa va participar en cate-
goria cadet Base amb corda 
davant de 200 gimnastes. Tot 
i no aconseguir la nota desit-
jada, va realitzar un gran exer-
cici amb la brillantor que la 
caracteritza a pista.

GIMNÀSTICA  / LA VEU 

El passat cap de setmana 
l’Anoia Club Gimnàstic 
va tornar a participar 

en més d’una competició, i és 
que es va celebrar el dissabte a 
Salt, Girona, la tercera fase de 
la copa catalana per les cate-
gories de base 1 a base 4, i la 
categoria Escolar nivell E. Les 
gimnastes de Base 1 grans, 
Marina Bertran, Mia Muñoz i 
Raquel Granados, van tornar a 
fer pòdium, obtenint el bronze 
per equips i la gimnasta Ma-
rina Bertran es va classificar 
per la fase final. A Base 1 pe-
tites van competir Carla Maria 
Jordan, Mia Rodriguez i Paula 
Casado amb molt bons exerci-
cis i puntuacions més elevades 
do que les obtingudes a les al-
tres fases, destaquem la dèci-
ma tercera posició de la Paula 
Casado a l’aparell de terra. A 
Base 3 mitjanes van competir 

les gimnastes, Fiona Regor-
dosa, Laís Canet, Maria Farré, 
Mariona Puig i Núria Pelfort, 
que també van obtenir puntua-
cions més elevades do que a les 
altres fases, cal destacar l’excel-
lent posició a l’aparell de salt, 
de la gimnasta Laís Canet, que 
va obtenir una molt merescuda 
tercera posició. El diumenge 
va ser el torn de les gimnastes 

de la categoria Escolar nivell E, 
Aina Sánchez, Martina Quilez, 
Núria Garcia i Ona Vidal, que 
van obtenir la dècima sisena 
posició per equips, i la gimnas-
ta Núria Garcia que va realitzar 
un excel·lent exercici de terra, 
va obtenir la cinquena posició 
en aquest aparell, competint 
amb un total de 116 gimnastes 
d’arreu de Catalunya. D’altra 
banda, i per acabar el cap de 
setmana, el diumenge tam-
bé es va celebrar a Vilanova i 
La Geltrú, la tercera fase dels 
jocs del Consell Esportiu del 
Baix Llobregat, per la categoria 
benjamines, i de l’Anoia C.G. a 
benjamines A, van compeitr, 
Berta Garcia, Irina Cuadros, 
Isolda Murcia i Maria Cazorla, 
i en benjamines B, Alba Rami-
rez, Alba Roca, Blanca Tomàs, 
Carla Caro, Maria del Carmen 
Aguilar, Maria Martínez i Olí-
via Rodríguez, totes han de-
senvolupat un molt bon paper. 

Podis de l’Anoia CG a la 3a fase de la Copa Catalana
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TEATRE / LA VEU 

Lluís Homar torna al Te-
atre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada, ara inter-

pretant Cyrano de Bergerac, 
el protagonista de la comèdia 
heroica en vers d’Edmond 
Rostand, ara que es comme-
mora el 150è aniversari del 
seu naixement i el centenari 
de la seva mort. Després de 
l’èxit al festival Temporada 
Alta i al Teatre Borràs de Bar-
celona, Cyrano arriba a Igua-
lada aquest dissabte 28 d’abril, 
a les 21h. En aquesta nova 
versió contemporània, Ho-
mar s’acompanya dels actors 
Joan Anguera, Aina Sánchez, 
Albert Prat i Àlex Batllori i de 
l’equip artístic que ja va triom-
far amb Terra Baixa: Pau Miró 
a la dramatúrgia i direcció, 
Lluc Castells a l’escenografia 
i vestuari, Sílvia Pérez Cruz a 
la música original, Xavier Al-
bertí i David Bofarull a la il·lu-
minació, Damien Bazin al so, 
Oscar Valsecchi com a adjunt 
a direcció i moviment i Albert 
Arribas a la traducció. 
Igualada ja ha gaudit abans del 
Cyrano de Josep Maria Flotats, 

el 1986, i de Pere Arquillué, el 
2013. Ara, en la posada en es-
cena d’Homar i Miró, l’esceno-
grafia i el vestuari s’inspiren en 
el món de l’esgrima esportiva. 

L’heroi romàntic lleig i 
sublim 
La peça d’Edmond Rostand, 
escrita el 1897, està basada en 
un personatge real, Savinien 
de Cyrano de Bergerac (1619-
1655), fill de l’alta burgesia pa-
risenca, mosqueter i escriptor 
teatral. Es va batre en duel di-

Lluís Homar interpreta “Cyrano”, aquest dissabte, 
al Teatre Municipal l’Ateneu

verses vegades pel seu nas gros 
i els seus escrits posaven en 
qüestió l’ordre establert: la reli-
gió i la monarquia. És un po-
eta lliurepensador i un famós 
espadatxí, acomplexat pel seu 
físic, sobretot per tenir un nas 
enorme. Provocador i d’esperit 
lliure, detesta públicament 
qualsevol tipus de servilisme. 
Però amaga un gran secret: 
l’amor que sent per la seva cosi-
na Roxane, a qui considera una 
de les dones més cultes de la 
seva època. Rostand el va con-

vertir en un dels pocs herois 
romàntics “lletjos i sublims” i 
va aconseguir que Cyrano de 
Bergerac fos la seva peça més 
popular. Bàsica per entendre 
els valors de la Il·lustració i el 
Romanticisme, els crítics la 
consideren una obra mestra i 
l’èxit més notable del teatre po-
pular.
Per al director, Pau Miró, Cy-
rano “és un home que lluita 
contra la seva pròpia debilitat 
i, si bé és capaç d’enfrontar-se 
a cent homes i vèncer-los, no 

pot fer el mateix amb la seva fe-
blesa; aquest nas prominent és 
la imatge més evident i grotes-
ca de la seva vulnerabilitat, la 
vulnerabilitat d’un heroi, la fra-
gilitat d’un home”. I, apunta, “és 
aquí on centrem la nostra mi-
rada, en les dificultats de viure 
amb plenitud allò que som. Les 
nostres imperfeccions o potser 
allò que ens fa singulars i que 
gairebé mai és ben rebut per la 
societat”. La diferència és per-
cebuda com un enemic a com-
batre i no com un enriquiment 
de la mirada predominant. 
Aquest Cyrano pretén ser un 
cant vitalista en aquesta direc-
ció, un rescat de la veu que hi 
ha al darrere de la cuirassa que 
pot tenir cada persona.
Com diu Lluís Homar, Cyrano 
“a través de l’amor cap a Ro-
xane acabarà estimant-se a si 
mateix; siguem com ell i així, 
potser, esdevindrem mosque-
ters i mosqueteres d’una vida 
més plena”.

Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cultu-
ral i Turística d’Igualada (c/
Garcia Fossas, 2) de dimarts 
a dissabte de 18:30 a 20:30h 
i el dissabte i diumenge d’11 
a 14h. També en línia al web 
www.ticketea.com i, des d’una 
hora abans de la funció, a la 
taquilla del Passatge Vives. 
Tenen un preu de 20, 18 i 15 
euros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius.

El personatge de l’obra 
de Rostand és un dels 
pocs herois romàntics 

“lletjos i sublims”, bàsic 
per entendre la Il·lus-

tració i el Romanticisme

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Després del lliurament 
dels premis del Con-
curs de Dibuix Infan-

til sota el lema “Surt a veure 
els Tres Tombs” i de la inaugu-
ració de l’exposició de tots els 
dibuixos participants, - la qual 
restarà disponible als baixos de 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada fins dissabte 21 d’abril-, 
també organitzat pel Gremi de 
Traginers, el passat dissabte 14 
d’abril tingué lloc l’entrega de 
premis d’un altre concurs que 
enguany celebra la seva 38a edi-
ció: el Concurs de Fotografia 
“Típics Tres Tombs 2018”. Els 
premiats van ser els següents: el 
primer premi, cedit per l’entitat 
organitzadora, correspongué a 

Lluís Pérez Mañosas, de la Po-
bla de Claramunt; el segon pre-
miat fou per l’igualadí Manel 
Caballé i Miquel (premi genti-
lesa de Camins i Associats S.A 
- Corredoria d’Assegurances);  
el tercer va ser per Manel Hi-
dalgo Muñiz, d’Igualada (premi 
cedit per Taller Electromecànic 
Pujol); el quart premiat fou per 
l’igualadí Josep Balcells i Ad-
zet (premi gentilesa de Gerard 
Jardins); el cinquè premiat va 
ser l’igualadí Marc Quintana i 
Bosch (premi atorgat per Ins-
tal·lacions Litre y Amper S.L); 
i finalment el premi especial 
(cedit per Peixos J.Dueñas) fou 
per l’igualadí Manel Marimon 
i Gomis. Un cop acabat el lliu-
rament de premis, els assistents 
van poder gaudir d’un petit re-

frigeri.
Des del Gremi de Traginers vo-
lem agrair a totes les empreses, 
comerços, concursants i assis-
tents la seva participació, així 
com a l’Agrupació Fotogràfica 
la seva dedicació i suport.
Fins el 29 d’abril i a la Sala Ra-

mon Godó, de l’Agrupació Fo-
togràfica d’Igualada (plaça de la 
Creu, 18, baixos), tothom que 
ho desitgi podrà visitar l’expo-
sició divendres 20 i 27 d’abril 
de 19h a 21h; dissabtes 21 i 28 
d’abril també de 19h a 21h; i els 
diumenges 22 i 29 d’abril de 12h 

Entrega de premis del 38è concurs fotogràfic “Típics Tres Tombs”

a 14h i de 19h a 21h.
Finalment recordar que el diu-
menge 6 de maig tindrà lloc 
la Trobada Nacional dels Tres 
Tombs a la Bisbal del Pene-
dès, on el Gremi de Traginers 
d’Igualada hi participarà de nou 
i així acomiadar la temporada.
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DANSA / LA VEU 

El Dia Internacional de la 
Dansa se celebra mun-
dialment cada 29 d’abril. 

La dansa és, precisament, l’art 
escènica que utilitza l’expressió 
del cos com a llenç, una dis-
ciplina artística que requereix 
una dedicació i energia física, 
on cos i ment són un.
En aquest sentit, la ciutat 
d’Igualada té una tradició molt 
important aquest àmbit, amb 
gairebé una vintena d’entitats 
i escoles que, d’una manera o 
altra, es dediquen a la dansa: 
escoles, esbarts, agrupacions 
o grups de ball tradicional. 
Aprofitant aquest potenci-
al creatiu, el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament, amb la col·laboració 
de diverses escoles i entitats 
locals, organitzen novament 
aquest 2018 i durant els mesos 
d’abril i maig, un seguit d’ac-
tivitats al voltant de la dansa.
El dissabte, 28 d’abril, a les 19h 
i a la plaça de l’Ajuntament, 
la companyia Liant la Troca 
presenta SIN-CON-TACTO, 
un espectacle al carrer que 
tracta de la necessitat d’estar 
en contacte amb els altres i 
també amb un mateix. Com, 
a través dels diferents sentits, 
s’estableixen relacions, es per-
tany a un grup o es forma una 

parella. També la necessitat 
d’estar sol a l’espai, esperant a 
algú o simplement que alguna 
cosa passi. Un món divers on 
tot pot passar, amb fortes per-
sonalitats que desitgen i es de-
sitgen, permetent al públic ser 
còmplice de les seves troba-
des. Liant la Troca és un grup 
de dansa integrada que sor-
geix dels tallers de Jordi Cor-
tés com una iniciativa de Pa-
tricia Carmona a l’espai d’arts 
escèniques Roca Umbert de 
Granollers. Una proposta que 
compta també amb el suport 
del departament municipal 
d’Esports.
El diumenge, 6 de maig a 
les 18h, es durà a terme la 
20a Mostra de Dansa Ciutat 
d’Igualada al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, una activitat que 
arriba a la 20a edició i que 
compta amb la participació 
de les escoles i esbarts de la 
ciutat, així com també altres 
centres de la geografia cata-
lana, convidades per les es-
coles igualadines. Aquest any 
seran en total catorze escoles: 
l’Escola de Dansa Oriental 
Luna Mora, l’Estudi de Ballet 
Montserrat Andrés, l’Escola 
de Dansa Esther Insa de Bar-
celona, Espai d’Arts Escola 
de Dansa d’Igualada, l’Agru-
pació Folklòrica Igualadina, 
Atrezzo Dansa i Arts Escèni-

ques, Aula Escola de Dansa, 
l’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal, ARTDance Inter-
national Dance Program de 
Barcelona, la Companyia de 
Dansa d’Igualada dell’Arte - 
CiaRT Dansa, l’Escola de Ba-
llet Maria Cinta de Manlleu, 
la Companyia Elven, l’Esbart 
Dansaire Ateneu Igualadí i 
l’Escola de Ballet Maria Cinta 
de Manlleu. Una proposta que 
permetrà conèixer les darreres 
novetats coreogràfiques realit-
zades pels diversos centres.
El diumenge, 13 de maig a les 
19h, el recentment creat Ba-
llet de Catalunya presentarà 
la Gala Divertisment al Teatre 
Municipal Ateneu. El preu de 
l’entrada és de 18euros, tot i 
que els alumnes de les escoles 
de dansa d’Igualada tindran 
una bonificació presentant la 
butlleta signada de l’escola. El 
Ballet de Catalunya neix amb 
vocació de mostrar la millor 
dansa feta a casa i consolidar 
així la capacitat artística en-

vers aquesta disciplina. Diver-
tisment és un homenatge al 
treball i l’esforç i compta amb 
la col·laboració de totes aque-
lles persones i institucions que 
han acompanyat l’equip, fins
a poder oferir al gran públic un 
espectacle fet a mida, amb l’ob-
jectiu de mostrar la versatilitat i 
potencial dels seus ballarins. Es 
podrà veure un programa on 
s’inclouen diversos llenguatges 
coreogràfics, des del repertori 
d’El Corsari o El Trencanous, 
fins al més contemporani, amb 
coreografies de Raphael Bian-

Igualada obre aquest dissabte quatre caps de setmana 
d’activitats al voltant del Dia Internacional de la Dansa

co.
Com a activitat complemen-
tària del Ballet Catalunya i per 
tal d’oferir una activitat forma-
tiva als estudiants de dansa de 
la ciutat, el mateix diumenge, 
13 de maig, es durà a terme 
una masterclass de dansa amb 
el Ballet Catalunya a la sala de 
miralls de l’Ateneu Igualadí. 
Els inscrits treballaran amb 
el director del Ballet de Cata-
lunya, Elias García. El nivell 
avançat serà de 10:30 a 12h i el 
nivell intermedi de 12 a 13:30h. 
El preu és gratuït, però caldrà 
obtenir i presentar l’entrada de 
l’espectacle el dia de la master-
class.
Finalment, el diumenge, 27 de 
maig a les 12h, la Roda d’Es-
barts Infantils i juvenils Ca-
talònia se sumarà als actes de 
commemoració al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, on prop d’un 
centenar d’infants i joves de 
diversos esbarts presentaran 
coreografies de danses popu-
lars catalanes, amb la voluntat 
de conrear i preservar el pa-
trimoni d’arrel tradicional. Es-
bart Santa Eulàlia de Banyeres, 
Esbart Dansaire de Sant Joan 
Despí, l’Agrupació Cultural i 
Dansaire Pla del Penedès i Bri-
tac Dansa d’Igualada en seran 
les protagonistes. El preu de 
l’activitat és gratuït i ho o orga-
nitza Bitrac Dansa.

Ajuntament, escoles de 
dansa i entitats locals 

sumen esforços, un 
cop més, per mostrar 

el gran potencial de la 
ciutat en aquest camp

TEATRE / LA VEU 

L’espectacle de teatre vi-
sual Kàtia de Ka Teatre, 
produït per La Casa del 

Teatre Nu, ha guanyat el II Pre-
mi Xarxa Alcover de La Mostra 
d’Igualada, un guardó impulsat 
per l’associació Xarxa Alcover 
que consisteix en una gira pel 
territori de parla catalana.
Un jurat professional àmplia-
ment coneixedor del mercat 
del teatre familiar ha escollit 
aquesta producció entre totes 
les propostes programades en 
la darrera edició de La Mos-
tra d’Igualada – Fira de teatre 
infantil i juvenil, celebrada del 
12 al 15 d’abril, que fossin de 
petit i mitjà format, creació 
contemporània, predomini del 
text i en català. Concretament, 
ha valorat el fet que sigui “molt 
fresca, planera, original i de 

qualitat, amb un tema que pot 
arribar molt bé als nens i ne-
nes, així com a totes les franges 
d’edat”.
Kàtia parla de voler saber, de la 
necessitat de trobar els orígens, 
de la voluntat de recordar i en-
tendre d’on venim. És  la histò-

ria d’una mare i una filla que 
emprenen un viatge per mirar 
de respondre les preguntes que 
es planteja la petita. Tracta so-
bre l’adopció, dels interrogants 
que desperta, dels neguits que 
motiva, i ho fa a través del joc 
i l’aventura a la recerca d’un ob-

jecte ben quotidià: una foto.
El muntatge s’adreça a tots 
els públics a partir de 5 anys 
i compta amb la idea original 
de Ka Teatre, la dramatúrgia i 
direcció de Víctor Borràs, la in-
terpretació de Montse Pelfort i 
Maria Berenguer, la música de 
Montse Pelfort i Lluís Cartes, 
el vestuari de Nídia Tusal i la il-
luminació de Paula Crespo. La 
producció la signa La Casa del 
Teatre Nu, de mans de Maria 
Hervàs i Gerard Palomas.
El veredicte s’ha pres per mutu 
acord pel jurat constituït per 
Òscar Rodríguez (SAT! Teatre, 
Barcelona), Maite Serrat (Pro-
grama Anem al Teatre – ODA, 
Diputació de Barcelona), Mi-
reia Llunell (La Sala Teatre, Sa-
badell), Julieta Sunyol (Ajunta-
ment de Lliçà de Vall) i Teresa 
Garcia (Xarxa Alcover) junta-
ment amb Pep Farrés (director 

artístic de La Mostra d’Iguala-
da, amb veu però sense vot).
Aquesta és la segona edició 
que Xarxa Alcover organitza el 
premi en el marc de La Mostra 
d’Igualada. L’any passat va en-
dur-se el guardó l’espectacle de 
teatre musical Renard o El Lli-
bre de les bèsties de Teatre Obli-
gatori i el Teatre Lliure.
L’associació Xarxa Alcover es 
defineix com un ens lliure, 
obert i no protocol·lari d’un 
conjunt d’entitats municipals, 
associacions, entitats, progra-
madors teatrals, teatres, uni-
versitats i persones físiques de 
l’àmbit geogràfic de la llengua 
catalana i té per objectiu crear 
una estructura estable d’inter-
canvi que permeti la realització 
de gires coordinades d’especta-
cles teatrals en català a les Illes 
Balears, Catalunya, Andorra i el 
País Valencià.

El II Premi Xarxa Alcover de La Mostra d’Igualada 
s’endú de gira ‘Kàtia’ de Ka Teatre 
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ÒPERA / LA VEU 

Els estudiants de cant 
participants en el Taller 
d’Òpera de l’Escola Su-

perior de Música de Catalunya 
(ESMUC) i el seu Conjunt de 
Música Antiga interpretaran 
avui divendres, 27 d’abril, una 
versió abreujada de l’òpera 
Orlando, de Georg Friedrich 
Händel, a les 20:30h, al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada.
El taller d’òpera forma part 
del currículum acadèmic de 
l’alumnat de cant i constitueix 
el punt culminant del treball 
fet al llarg del curs. La repre-
sentació compta amb la par-
ticipació de l’alumnat sota la 
direcció de membres del pro-
fessorat en relació a la direcció 
musical, la direcció escènica i 
la direcció vocal. La represen-
tació compta amb la coordina-
ció de professors com Enedina 
Lloris i Margarita Natividade 
en la direcció vocal, Susana 
Egea en la direcció escènica, 
Daniel Mestre en la direcció 
musical i també el suport en 

el vestuari de Georgina Viño-
lo. Els intèrprets són Miguel 
Gómez (Orlando), Elena Pla-
za (Angelica), Oriol Mallart 
(Zoroastro), Alba Quinquilla 
(Dorinda) i Alberto Baena 
(Medoro).
Els cantants i el Conjunt de 
Música Antiga de l’ESMUC 
seran els que transportaran 
l’espectador amb una versió 
reduïda de l’òpera, de tres ho-
res originàriament, a ser testi-
monis d’aquesta trista història 
d’amor, envoltada del misteri i 

la sensibilitat barroca caracte-
rística de Händel, molt exigent 
tècnicament.

Orlando i Händel
L’acció succeeix sota el reg-
nat de Carlemany (742-814), 
rei dels francs (768), rei dels 
llombards (774) i emperador 
d’Occident (800). Orlando 
és un cavaller de l’exèrcit de 
Carlemany que s’enamora bo-
jament de la reina de Catai, 
Angelica. El problema és que 
ella estima un altre home, Me-

L’ESMUC porta “Orlando” de Händel, sota la direcció 
de Daniel Mestre, aquest divendres a l’Ateneu

doro, un príncep africà que la 
correspon. Les circumstàncies 
portaran Orlando al límit, a 
la més que memorable escena 
de bogeria, i coneixerà al mag 
Zoroastro, que l’ajudarà amb la 
seva màgia.
Georg Friedrich Häendel va 
ser un compositor alemany 
naturalitzat britànic (1724) i 
un dels músics més destacats 
del barroc. Organista de la ca-
tedral de Halle, mestre de ca-
pella de la cort de Hannover i 
empresari del King’s Theatre de 
Haymarket, en la seva joventut 
s’havia traslladat a Itàlia. Va 
compondre obres vocals i ins-
trumentals i és autor de diver-
ses òperes i oratoris religiosos 
i profans, el més cèlebre dels 
quals és El Messies. A més, va 
escriure originals concerts per 
a orgue ja que havia assimilat 
l’art dels organistes alemanys 
i italians i de l’anglès Purcell. 
També peces per ser interpre-
tades a l’aire lliure com Water 
Music o Firework Music.

Daniel Mestre i Susana Egea
Daniel Mestre, nascut a Igua-
lada i format a l’Escolania de 
Montserrat i als conservatoris 
de Badalona i Barcelona, ha 
estat director assistent al Gran 
Teatre del Liceu i al Cor de 
Cambra del Palau i titular de 
l’Orquestra Simfònica Gèrmi-
nans, el Cor Fòrum Vocal, el 

Coro de la Orquesta Ciudad 
de Granada, i ha dirigit, entre 
d’altres, l’Orquestra Simfòni-
ca de Bratislava, la Camera-
ta Musica Wien, l’Orquestra 
Clàssica Nacional d’Andorra, 
l’Orquestra Terrassa 48, les 
Cobles Mediterrània i Sant 
Jordi Ciutat de Barcelona i 
l’Orquestra de Girona, entre 
altres. Actualment és director 
titular de la Coral Càrmina i 
professor a l’ESMUC i al Con-
servatori Superior de Música 
del Liceu.
De la seva banda, Susana 
Egea és actriu, directora d’es-
cena i investigadora en Arts 
Escèniques. Doctora en Arts 
escèniques per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
i llicenciada en Filologia Ro-
mànica per la Universitat de 
Barcelona, ha rebut també 
formació en música, dansa i 
teatre. Ha obtingut el Premi 
Internacional Artez Blai d’Arts 
escèniques pel seu treball La 
interpretació actoral en òpe-
ra. Anàlisis d’una especifitat, 
publicat el 2012. Com a actriu 
ha treballat amb directors com 
Marsillach, Bieito, Madico, 
Cereza o Simon i, com a direc-
tora d’escena, ha treballat espe-
cialment en l’escena interdisci-
plinar. A l’ESMUC i a l’Institut 
del Teatre de Barcelona, actu-
alment imparteix Escena Líri-
ca i Tècniques actorals.

CULTURA / LA VEU 

Júlia Pareto, molt jove, mem-
bre del Departament de Recer-
ca Filosòfica de la UB va ser a 
l’AUGA la tarda de Sant Jordi 
amb una sessió de molt alt ni-
vell sobre els fonaments filosò-
fics de les lleis. Ho va concre-
tar en la legitimitat de que les 
noves generacions hagin de 
compensar a tercers per actes 
d’abús de generacions anteriors 
de la mateixa comunitat. Els 

diferents camins de la respos-
ta van ser analitzats i raonats 
amb argumentacions molt ben 
explicades i amb una dicció i 
riquesa de llenguatge molt no-
table. Aquesta setmana, doncs, 
una classe d’alt nivell i potser 
difícil de pair
El proper dilluns AUGA farà 
pont i reprendrà les sessions 
el dia 7 amb una hora musical 
d’àries d’òperes interpretades 
per la soprano Eulàlia Ara i el 
pianista Jordi Vilaprinyó.

Els fonaments filosòfics del dret a l’AUGA
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Immillorable diada d’ani-
versari dels Moixigan-
guers d’Igualada, que 

aquest diumenge van cele-
brar els seus 23 anys d’his-
tòria amb la primera tripleta 
de vuit de l’any. Ho van fer a 
la plaça de Pius XII, al costat 
dels Castellers de Sant Cugat 
i els Castellers de la Vila de 
Gràcia. Després dels dos tre-
sos de vuit i del quatre de vuit 
descarregats a l’inici de tem-
porada, l’objectiu de la diada 
era la torre de vuit amb fol-
re; la colla l’ha treballat amb 
intensitat des del febrer i això 
els va donar prou confiança 
com per intentar-la a primera 
ronda. Les prop de 170 cami-
ses morades es van traduir en 
una soca molt compacta, que 
va permetre fer front als ner-
vis del primer folre. El castell 
va pujar bé, nerviós però con-
fiat, i la colla el va descarregar 
sense problemes. Aquest, de 
fet, es va convertir per pocs 
minuts en el primer castell 
amb folre que s’aixecava el 
2018; poc després, a Vilafran-
ca, els Verds descarregaven el 
seu primer tres de nou amb 
folre de l’any.
Amb l’objectiu de la torre al 
sac, els Moixiganguers van 
continuar la diada amb el tres 
de vuit i el quatre de vuit, dues 
construccions consolidades 
i que, tot i desquadrar-se en 
algun moment, van poder 
completar amb solvència. La 
colla va arrodonir l’actuació 
amb cinc pilars de comiat, un 
de cinc i dos de quatre a cada 
banda.

Castells de vuit dels Gausacs 
i Gràcia
Els Castellers de Sant Cugat 
i els de la Vila de Gràcia van 
acompanyar els igualadins a 
la diada d’aniversari. Els Gau-
sacs, amb ganes també de fer 
la torre de vuit, van haver-hi 
de renunciar pel nombre de 
camises que portaven i van 
completar sense problemes el 
tres i el quatre de vuit, i van 
descarregar també el cinc de 
set després d’un intent des-
muntat. D’altra banda els 
graciencs, en un moment de 
transició en alguns dels seus 
troncs, van descarregar el 
quatre de vuit i el cinc i el set 
de set.
Actuació dels “Arreplegats 
del Pere Vives” i dels “Mi-
nyons del Mercader”
Amb motiu de la celebració 
dels 23 anys dels Moixigan-
guers, dissabte es va celebrar 
a Les Cotxeres la segona di-

ada d’Eh Moixis!, un pro-
jecte amb els instituts de 
secundària de la ciutat per 
estendre els valors del fet 
casteller entre els més joves. 
Després d’algunes setmanes 
de treball als centres, dues 
colles d’estudiants van ac-
tuar al local dels Moixigan-
guers. Els “Arreplegats” del 
Pere Vives i els “Minyons” 
del Mercader van descarre-
gar diverses construccions 
de quatre i cinc pisos, i fins i 
tot un pilar de quatre.
A la tarda, la festa d’ani-
versari es va traslladar a la 
Rambla, amb un inflable ge-
gant i una xocolatada per als 
més petits.

Els Moixiganguers celebren l’aniversari 
amb la primera tripleta

DISSENY / LA VEU 

Els coneguts escultors i 
professors del departa-
ment d’escultura de la 

Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona, Joan 
Miquel Porquer, Jordi Tor-
ras, Juancho Pacheco, Ester 
Pedescoll, van visitar l’escola 
municipal d’art, disseny i ar-
tesania Gaspar Camps  d’Igua-
lada. Els professors, van rebre 
la benvinguda de la secretària 
acadèmica, Ester Comenge i la 
directora de l’escola municipal 
d’art i disseny la Gaspar, Ra-
quel Camacho, així com de la 
directora del Museu de la Pell, 
Glòria Escala.
L’escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps d’Igualada 
ofereix dins la seva oferta re-

glada el singular cicle forma-
tiu professionalitzador de grau 
mitjà d’Artesania de Comple-
ments de cuir, cicle formatiu 
vinculat a la moda i la pell únic 
a Catalunya guardonat amb el 
Premi Nacional Prestigia. 
En aquesta visita els professors 
de la facultat de Belles Arts 
de Barcelona van poder veu-
re, acompanyats pel professor 
del Taller de Pell, Mosi Ayabi 
i de la professora de l’escola i 
també professora de la facultat 
de Belles Arts Teresa Riba, les 
instal·lacions de l’escola i van 
poder veure en directe com es 
treballa de forma pràctica dins 
un taller de pell equipat amb 
altes prestacions i dotat de l’úl-
tima tecnologia així com de tot 
el material artesanal i industri-
al necessari per confeccionar 
qualsevol tipus de producte en 
pell de forma professional. A la 
facultat de Belles Arts, concre-
tament a l’especialitat d’escul-
tura es treballen els materials 
tous i un d’aquests materials 

tous és la pell, un material amb 
moltíssimes possibilitats també 
dins l’àmbit artístic però força 
desconegut pels propis artistes.
La directora de l’escola els va 
explicar la important tasca 
que està fent la Gaspar de I+D 
amb una aporta important per 
la innovació al seu pla d’estu-
dis, aplicant tècniques d’altres 
àmbits a la pell així com la im-
portant vinculació que l’escola 
té actualment amb les empre-
ses mitjançant la Formació en 
Centres de treball en format 
pràctiques en empreses i ta-
llers de cuir, així com el con-
veni de Formació en Entorn 
Laboral, formació dual en en-
senyaments artístics, que l’es-
cola manté des d’aquest curs 
2017-18 amb l’empresa Tous 
pel cicle formatiu d’Artesania 
de Complements de Cuir, on 
els alumnes de segon curs són 
formats una part important 
dels continguts d’aquests estu-
dis, concretament del taller de 
cuir, a l’empresa.

El professorat de la Facultat de Belles 
Arts visita l’Escola d’Art La Gaspar

MENÚ EXECUTIU
DE DIMARTS 
A DIVENDRES

Barri dels Vivencs 1 - 08787
La Pobla de Claramunt 

T. 93 808 60 11
www.masdelsvivencs.com



Dijous, 3 de maig
a les 20:15h en directe des del ROH

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

MANON
DE KENNETH MACMILLAN
MANON SARAH LAMB | DES GRIEUX VADIM MUNTAGIROV
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DANSA / LA VEU 

L ’Ateneu Cinema se-
gueix amb les retrans-
missions en directe 

de  la programació d’òpera 
i ballet des del Royal Opera 
House de Londres i el pròxim 
dijous 3 de maig a les 20.15 h 
retransmetrà l’espectacle de 
dansa Manon.
La poderosa manera de re-
latar Kenneth MacMillan 
l’amor tràgic de Manon i des 
Grieux és una obra mestra del 
ballet modern, creada a partir 
de la música de Massenet.
La font de Kenneth MacMi-
llan per Manon va ser la no-
vel·la del segle XVIII que ja 
havia conegut adaptacions 
operístiques de Massenet i 
Puccini. L’estrena es va pro-
duir el 7 de març de 1794, 
amb els papers protagonistes 
ballats per Antoinette Sibley 
i Anthony Dowell. El ballet 
es va convertir ràpidament 

en un puntal del repertori de 
The Royal Ballet i en una pe-
dra de toc de la dansa adulta i 

Retransmissió del ballet ‘Manon’ des del Royal Opera 
House de Londres a l’Ateneu Cinema

dramàtica.
MacMillan va trobar una 
nova empatia amb la caprit-

xosa Manon i la seva lluita 
per escapar de la pobresa. 
Els decorats del seu col·la-

borador habitual, Nicholas 
Georgiadis, reflecteixen això, 
retraten un món de luxe i 
esplendor corromput per la 
miserable indigència. Les es-
pectaculars escenes de con-
junt de MacMillan per a tota 
la companyia creen vívids i 
complexos retrats de les so-
cietats tan diferents de París i 
Nova Orleans. Però és l’apas-
sionat pas de deux de Manon 
i des Grieux -que recorda la 
intensitat de l’anterior Romeu 
i Julieta de MacMillan- el que 
impulsa aquesta tràgica his-
tòria i converteix Manon en 
un dels drames més podero-
sos de MacMillan.

Preu entrada: 18 € / Socis Ate-
neu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla de 
l’Ateneu cinema i online a www.
ateneucinema.cat

MANON
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CULTURA / LA VEU 

La XIV edició dels premis 
al compromís Cultural 
van tenir lloc el passat 

divendres 20 d’abril al Teatre 
Municipal de l’Ateneu ple de 
gom a gom. Degut al moment 
històric que viu Catalunya, els 
premis compromís no es van 
celebrar el mes de setembre 
passat, com és habitual, a cau-
sa de la campanya pel referèn-
dum.
Marcel Mauri, vicepresident 
d’Òmnium es va dirigir als as-
sistents a l’acte “representant 
en Jordi Cuixart, el 10è presi-
dent de l’entitat” recordant que 
la seva absència en aquest acte i 
a tots els que no ha pogut assis-
tir, pesin com una llosa sobre 
les consciències d’aquells que 
de forma arbitrària el priven de 
llibertat.
Mauri, va felicitar a l’AUGA 
per la seva tasca amb diferents 
activitats, entre les quals confe-
rències o excursions. Mauri es 
va referir a la gent gran com a 
“peces clau” de la força d’aquest 
país, recordant que eren ells els 
qui ja omplien les places de 
dignitat dècades enrere.
Va recordar que “nosaltres 
som els fills i els néts dels que 
van deixar-se la pell en tantes 
lluites compartides per resistir 

al franquisme i assolir la de-
mocràcia que ara alguns volen 
destruir” i va animar als guar-
donats a no defallir en aquests 
temps difícils.
També va felicitar a la Ger-
mana Rosa Munté per la seva 
dedicació als més desafavorits, 
amb Càritas, pel servei a la ciu-
tat, al país, i en definitiva per 
estar al servei d’un món millor, 
un món on cada vegada hi hagi 
menys desigualtats.
Mauri, va fer seves les paraules 
que Òmnium té com a repte 
immediat: “hem de passar de 
les lluites compartides a les 
vides compartides, a conèi-
xer-nos més els uns als altres” 
referint-se a les trobades dels 
dimecres, “exemple del que 
aquest país necessita: viure més 

junts per conèixer-nos millor.”
Després de les paraules de 
Marcel Mauri, el periodista 
Joan Maria Morros, presen-
tador de l’acte, va presentar el 
guanyador del premi compro-
mís a nivell col·lectiu, l’Aula 
Universitària de la Gent Gran 
de l’Anoia (AUGA), pels seus 
25 anys. L’impulsor de l’AUGA, 
Magí Puig, va pujar a l’escenari 
per recollir el guardó.
En nom de l’AUGA va recollir 
el guardó el president actual, 
Jaume Ortínez, que va recor-
dar “som la torna, perquè bona 
part d’aquest quart de segle, 
quasi 20 anys, el propi naixe-
ment de l’AUGA, és mèrit de 
Magí Puig”. L’equip actual es 
va manifestar molt “animat a 
seguir amb la tasca de l’entitat”.

Després de les paraules del 
president de l’AUGA, Jaume 
Ortínez, l’acte va comptar amb 
l’actuació musical de Joan Ro-
vira.
També es va mostrar molt 
emocionada la germana Rosa 
Munté, acompanyada per 
part de la comunitat vedruna 
d’Igualada. Munté ha desen-
volupat un important paper 
en diferents entitats i associa-
cions, com Càritas o les Dones 
de la Tarda de Dimecres. Mun-
té va dir que li agradava molt 
“donar estampes” recordant als 
assistents que per a ella “donar 
estampes” era “donar estima i 
escolta” a cadascú.
L’acte va acabar amb la inter-
venció del president local, Joan 
Requesens.

Premis al Compromís Cultural d’Òmnium, 
a la Germana Rosa Munté i a l’AUGA

DISSENY / LA VEU 

Com cada any l’Escola Mu-
nicipal d’Art i Disseny Gas-
par Camps ha col·laborat en 
la creació de la portada de 
la diada de Sant Jordi amb el 
setmanari La Veu de l’Anoia, 
donant visibilitat al treball re-
alitzat pels alumnes.
Aquest 2018 el disseny que 
a estat seleccionat és el de 
l’alumne Xavier Aznar Pons 
de primer curs del cicle de 
Gràfica Publicitària. L’encàr-
rec, que s’ha dut a terme dins 
el mòdul de projectes dirigit 
pel professor i dissenyador 
gràfic Aureli Sendra, que ha 
treballat el projecte real amb 
dins l’aula amb les propostes 
de l’alumnat.

Xavier Aznar, 
creador de la 
portada de Sant 
Jordi de La Veu

Taller sobre teràpies 
energètiques a 
l’Ateneu
TALLER / LA VEU 

el proper dijous 3 de maig a 
la sala LAB de  l’Ateneu tin-
drà lloc el taller “Conèixer les 
teràpies energètiques”, eines 
per harmonitzar i restaurar 
l’equilibri del nostre interior. 
El taller, que és gratuït, anirà 
a càrrec d’Imma Vila, terapeu-
ta i mestra de Reiki i l’entrada 
és gratuïta. Començarà a dos 
quarts de 8 del vespre.
L’acte és organitzat per l’Espai 
Parlem i fem de l’Ateneu.

POESIA / LA VEU 

El divendres, dia 20, va 
tenir lloc a l’Ateneu 
Barcelonès, un entra-

nyable acte d’homenatge al 
poeta, filòsof i mestre d’escrip-
tors, Josep Colet i Giralt, co-
fundador i President, durant 
llargues etapes, de Poesia Viva 
de Barcelona, entitat que es 
va extingir mitjan any passat. 
Colet va poder assistir-hi tot 
i la seva fràgil salut, i en una 
breu intervenció encara va do-

nar una lliçó de profund mes-
tratge. A l’acte, convocat per 
membres del Seminari d’In-
vestigació Poètica –que diri-
geix Colet- hi foren presents 
una vuitantena d’amics i per-
sonalitats de la intel·lectualitat 
catalana. Qui excusà la seva 
presència, per problemes de 
salut ja coneguts, fou el reco-
negut poeta Màrius Sampere 
i Passarell, amic personal de 
l’homenatjat.
Presidiren Carles Duarte i 
Montserrat, poeta, lingüista i 

polític català, el qual conduí 
l’acte. Hi hagué glosses, a més 
de la de Duarte, de l’olotí Lluís 
Busquets i Grabulosa, escrip-
tor, professor i periodista, i 

Jaume Ferrer a l’Ateneu Barcelonès
en homenatge a Josep Colet i Giralt

doctor en Filologia Catalana. 
I també de les poetesses Ma-
ria Bonafont i Maica Duaigües 
per part de l’organització. Tres 
rapsodes participaren amb 
poemes de Josep Colet: l’igua-
ladí Jaume Ferrer –el qual re-
cità “El pes del dia”, “La pell 
del cor” i “La cançó que mai 
no diré”- i els barcelonesos 
Jaume Rocosa i Adela Barral. 
La presentació inicial la va fer 
Joan Safont, professor i perio-
dista, i Ponent de la Secció de 
Llengua i Cultura de l’Ateneu. 

FINCA EN VENDA AMB CERTIFI-
CAT ECOLÒGIC A SANT MARTÍ 

DE TOUS (ZONA EUCARIA)

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

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

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



Nomenclàtor de postguerra (i 2)

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

En anys posteriors, en ocasió de 
la beatificació de SANT AN-
TONI MARIA CLARET, es va 

donar el seu nom al carrer de Sant 
Francesc, tota vegada que allí exis-
tí una fàbrica tèxtil, en la qual, - de 
jove - hi va treballar aquest religiós 
sallentí.
També va canviar-se el nom del carrer 
Alta de Sant Antoni pel de P. TOUS 
SOLER, l’igualadí que ha estat beatifi-
cat. Les seves despulles resten a la seva 
casa nadiua,al carrer de Sant Josep.

Ambdós noms suprimits (Francesc i 
Antoni) ja tenen igual denominació 
en altres carrers.
La informació sobre aquests canvis de 
noms ens ha estat facilitada per l’Ar-
xiu Històric Comarcal de l’Anoia.
Foto: Làpida col.locada a la casa pairal 
de la família del P. Josep Tous Soler, 
recordant el seu neix ament. Està 
enterrat en la cripta de l’oratori 
que allí hi té l’Institut de monges 
de la Mare del Diví Pastor, que ell 
va fundar. 
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CIRC / JOSEP ELIAS 

Fou per la diada de Sant 
Jordi de 1896 quan a 
Cubelles (Garraf) ha-

via d’actuar el circ de la fa-
mília Andreu, el dia en que 
la mare es posà de part. Allí, 
en aquell 23 d’abril, nasqué, 
en una habitació deixada, el 
que havia de ser un català 
universal: Josep Andreu La-
serre, conegut artísticament 
com “Charlie Rivel”
Amb motiu del centenari del 
seu naixement (1996) l’ajun-
tament de Berga -localitat 
que té un museu de circ- 
edità un llibre d’homenatge 
a aquest genial pallasso. En 
dit volum hi participaren di-
versos autors. Entre ells, dos 
igualadins: Carles M. Bal-
sells i Joan Armengol
L’article del primer es titula 
“Joan Soler Juvé, un artista 
en el circ, del dibuix i de la 
vida”. És una referència al 
dibuixant sitgetà, que il.lus-
trà dit llibre, amb els seus 
originals i esquemàtics di-
buixos del popular artista de 
circ. Soler Juvé va conèixer al 
gran clown en les instal.laci-
ons del Circ Krone, en 1981. 
Recordem, també de passa-
da, que Joan Soler exposà les 
seves creacions, a l’Ateneu 
igualadí, en ocasió de l’ho-
menatge que a Igualada es 
tributà a l’artista cubellenc, 
en 1997.
El segon escrit ve encapçalat 

amb “ El proper Centenari 
de Charlie Rivel”. El locutor 
igualadí tenia establerta una 
bona relació personal amb 
Josep Andreu, de tal mane-
ra que aquest darrer actuà 
de padrí en el casament del 
Joan.
Andreu Laserre retornà a la 
seva vila nadiua i va esta-
blir-se en ella, visquent allí, 
fins el 26 de juliol de 1983, 
que morí, a l’edat de 87 anys.
Cubelles el recorda amb un 
monument i un petit Museu, 
amb records personals de 
l’artista. La seva filla, Paulina 
Scumhan, encara  resideix en 
aquella costera localitat.
Talment sembla que el nai-
xement  de Charlie Rivel , en 
el dia del Patró de Catalunya, 
fos una premonició de que 
havia de convertir-se en un 
català de prestigi mundial. 

Dilluns va fer 122 anys 
que va néixer “Charlie 
Rivel”

POESIA / LA VEU 

El proper diumenge 29 
d’abril a les 12:30h, al 
Casal Popular d’Igua-

lada, el Foment, tindrà lloc el 
cinquè i últim recital poètic 
del Cicle (H)original, que té 
lloc durant aquest mes d’abril 
amb motiu de l’exposició
‘Generació (H)original’. 
Aquest cinquè recital que 
tancarà el cicle, el protagonit-
zaran Jaume C. Pons Alorda 
i l’igualadí David Ymbernon.
David Ymbernon (Igualada, 
1973) és un artista visual i 
poeta posseït pel color taron-
ja, que trenca totes les fronte-
res imaginables, creador d’un 
univers molt particular que 
es manifesta a través de qual-
sevol mitjà.
Les seves obres ens condu-
eixen cap a un món oníric, 
identificat amb el personatge 
revolucionari de Latung La 
La y el color taronja. A nivell 
escènic se situa entre la po-
esia visual, el teatre d’’objectes 
i el parateatre.
Latung La La pilot-cuiner 
(2000) fou la primera obra de 
la sèrie de 24 aplegades sota el 
títol Latung La La, que el por-
ten a participar en tota mena 
de festivals i fires d’arreu.
Alguns dels muntatges escè-
nics més destacats són La-
tung La La diu que el pes petit 
és el pes més gran de tots, Els 
domicilis de Latung La La, 
on els seus fills protagonit-
zen un muntatge que es fa en 
menjadors i que va girar per 

Europa, o el seu últim treball 
de cuina escènica Latung La 
La i els 16 comensals, poesia 
culinària taronja amb el xef 
Jordi Gavaldà i el músic Xavi 
Lloses. La seva poesia s’ha 
publicat en diversos recopila-
toris i el 2016 va publicar el 
seu primer llibre individual, 
Carbassa emergent (Llum de 
bengala) (LaBreu Edicions, 

Cinquè recital poètic del cicle 
(H)original, al Casal Popular

2016).
Jaume C. Pons Alorda (Cai-
mari, Mallorca, 1984) és un 
poeta, traductor, narrador, 
editor i professor d’escriptura 
creativa. Ha publicat quinze 
poemaris, d’entre els quals 
destaquen la trilogia Tots els
sepulcres (LaBreu Edicions, 
2015), Cala foc als ossos (Edi-
cions Terrícola, 2016) o el 
recent Era (LaBreu Edicions, 
2018). Com a narrador, ha 
destacat per la novel·la Fau-
la (Lleonard Muntaner) i el 
dietari de rodatge Apocalipsi 
uuuuuuuuaaaaaaa (Coma-
negra), fet a partir del segui-
ment del rodatge del film His-
tòria de la meva mort d’Albert 
Serra. També ha format part 
de diversos reculls antològics. 
La seva traducció de Fulles 
d’herba de Walt Whitman li 
va valdre els premis Cavall 
Verd i Serra d’Or, i ha versi-
onat al català actual l’Arbre 
exemplifical de Ramon Llull.
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TEATRE / LA VEU 

La sala Les Golfes de El 
Teatre de l’Aurora acull 
avui divendres 27 d’abril 

(21 hores) un divertit i entre-
tingut cabaret que recupera la 
figura d’Andrés Villarrosa, “el 
cantante melódico de tremolo 
metódico”. Diu la llegenda ur-
bana que a la Barcelona olím-
pica va triomfar -durant 15 
dies- un personatge curiós a 
la Bodega Bohemia del Raval. 
Diuen els entesos que Villar-
rosa encara viu entre nosaltres 
i que, vint anys després, ha 
tret el perruquí del calaix, les 
jaquetes llampants de l’armari, 
el seu radiocassette i les cin-
tes de benzinera rònegues per 
oferir al respectable les seves 
cançons emblema que mai el 
van fer famós.
A Les Golfes de l’Aurora es-
perarem (arribarà a l’hora?) 
a aquest mestre del cabaret, 
en una proposta dirigida per 
Marc Rosich basada en una 
idea original de l’actor Oriol 
Genís. ¿Qué fue de Andrés Vi-
llarrosa? és un divertit espec-
tacle de cabaret musical a ca-
vall entre la realitat i la ficció, 
entre l’España cañí i el diver-
timento.
Sobre aquest espectacle la 
crítica ha dit que és una obra 

que “navega per l’equívoc, que 
juga entre la ficció i la realitat, 
entre el patetisme i una emo-
ció trista de commou”, segons 
Jordi Bordes a Recomana.cat. 
Per la seva banda, Juan Carlos 
Olivares a Time Out assegura 
que “Oriol Genís ha recorre-
gut a Marc Rosich perquè em-
basti aquest hilarant ‘biopic’ 
musical de la vorera ‘cañí’ del 
Raval, tot i que referma entre 
rialles la sospita que es trac-
ta d’un ‘mockumentary’ amb 
irònica distància postmoder-
na i jocs metateatrals”.

Cabaret a Les Golfes del Teatre de 
l’Aurora amb Oriol Genís, Marc 
Rosich i Andrés Villarrosa

Al finalitzar la funció, aquells 
que ho desitgin podran fer 
tertúlia amb el director, Marc 
Rosich i amb l’actor Oriol Ge-
nís.

Cicle Les Golfes
El Cicle Les Golfes al Teatre de 
l’Aurora, reuneix un conjunt 
de propostes artístiques que 
la comissió de programació 
de la sala igualadina conside-
ra petites joies i que es poden 
veure a la Sala Les Golfes on 
la proximitat amb el públic i la 
complicitat amb els intèrprets 
es multiplica encara més.

Horari i venda d’entrades
La  representació de ¿Qué fue 
de Andrés Villarrosa?, tindrà 
lloc divendres 27 d’abril a les 
21 h. Les entrades tenen un 
cost de 12 € i 10 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
Més informació a www.tea-
treaurora.cat.  

Avui divendres, un 
divertit i entretingut 

cabaret a cavall entre la 
realitat la ficció

LLIBRES / LA VEU 

Una trentena de volun-
taris i la feina de l’equip 
de la Residència Pare 

Vilaseca i la Biblioteca Central 
d’Igualada han fet possible que 
el projecte «Rellegim» sigui ja 
una realitat. Es tracta d’una 
iniciativa basada en els volun-
taris que vulguin compartir 
lectures de forma personalit-
zada amb les persones grans 
de la Residència, en funció 
dels seus gustos. Així doncs, 
s’han fet les primeres parelles 
lectores i, un cop a la setmana, 
el voluntari es trobarà amb el 
seu resident i li llegirà en veu 
alta la lectura que prèviament 
aquest haurà triat. Per aquest 
motiu la Biblioteca ha portat a 
la residència una primera tria 

de llibres en funció de les de-
mandes expressades pels ma-
teixos residents. S’hi inclouen 
biografies, llegendes, novel·les 
curtes, llibres de Lectura Fàcil 
i en lletra gran, entre d’altres. 
La singularitat d’aquest pro-
jecte rau en el fet que es tracta 
de lectures en veu alta però de 
manera personalitzada, no col-
lectivament com es pot fer en 
un club de lectura.
La presentació del «Rellegim» 
es va fer a principis d’abril, a 
la mateixa Residència Pare Vi-
laseca, amb la presència dels 
voluntaris que participaran 
en el projecte, que «han mos-
trat el seu compromís i mol-
tes ganes», constaten des de 
la Biblioteca.  A la vegada, les 
persones grans també es van 
mostrar «molt entusiasmades 

i agraïdes» amb la iniciativa, 
van explicar els responsables 
del centre. Els voluntaris tam-
bé van rebre un tríptic amb 
material per preparar-se les 
sessions de lectura en veu alta, 
així com el seu Diari de lectu-
ra, per anar fent el seguiment 
del que es llegeix i anotar pre-
ferències i observacions. La 
Residència Pare Vilaseca és qui 
gestiona aquest grup de volun-
taris, mentre que la Biblioteca 
proporcionarà els llibres i farà 
el seguiment del projecte. A 
l’acte de presentació van ser-
hi presents Carla Jorba; edu-
cadora social, i Xus Jonquera, 
psicòloga de la Residència 
Pare Vilaseca; la bibliotecària 
del Rellegim, Glòria Mestre, 
i la directora de la Biblioteca, 
Montse Lobato.

El projecte «Rellegim» comença a caminar amb les primeres 
parelles lectores a la Pare Vilaseca

TEATRE / LA VEU 

La companyia de teatre )
e(espai en construcció, 
sota la direcció de Roger 

Ribó, presenta un espectacle 
inspirat en una història real i 
basada en els casos de milers 
d’homes desapareguts durant 
la guerra civil.
Quan el Joan no torna, la Ma-
ria decideix anar-lo a buscar. 
L’han vist per última vegada al 
costat del riu. Partint d’aquesta 
situació, Et vindré a tapar pre-
senta la història de tres ami-
gues que emprenen un viatge 
per torbar el marit desaparegut 
d’una d’elles. En un ambient de 
postguerra incert i claustrofò-
bic, les tres amigues intentaran 
sobreviure en un trajecte cap a 
la descoberta d’una realitat per 
la qual no estan preparades.
Un espectacle emotiu, intens i 

dinàmic de teatre en estat pur 
on les tres actrius i una violi-
nista recreen tots els escenaris 
d’aquest viatge a través del seu 
físic i el so en directe. L’especta-
cle interpretat per Maite Bassa, 
Montse Bernad i Blanca Solé, 
acompanyades per Roser Farré 
al violí, faran que el públic s’en-
dinsi en una experiència teatral 
on les relacions humanes esde-
venen les protagonistes.
Podeu veure “Et vindré a ta-
par” a La Casa del Teatre Nu 
el dissabte d’abril a les 21h. El 
preu de l’entrada és de 12€. 
Descompte de 2€ pels amics de 
La Casa i Gent Gran de Tous, 
acumulables. Podeu reservar 
les vostres entrades enviant 
un mail a teatrenu@teatrenu.
com o bé trucant al 677 519 
625 (María). La Casa del Te-
atre Nu oferirà servei de bar 
pels assistents.

“Et vindré a tapar”, nova 
proposta a la Casa del 
Teatre Nu
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TROBADA GEGANTERA
Piera 

Amb la participació de les colles dels Ge-
ganters de Sant Boi, Geganters de Mas-
quefa, Grup de Tabals Desterrats i Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera.
Diumenge a partir de les 10 del matí al 
carrer Piereta.

XIX CONCURS PAPER DE MÚSICA
Capellades 

Vint-i-novena edició del concurs per a jo-
ves intèrprets que organitza la sala capella-
dina.
Diumenge a les 10 del matí a la sala Paper 
de Música.

DIMECRES 2 

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

“Olives picants”, d’Anna Monreal
Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans 
de tots els temps i estils.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CONFERÈNCIA
Piera 

“Spinolestes, un mamífer de fa 120 milions 
d’anys” El Dr. Jesús Marugán, professor ti-
tular de la Universitat de Madrid, presen-
ta el fòssil d’un mamífer del Cretaci, de fa 
més de 120 milions d’anys, del jaciment de 
Las Hoyas.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

DIJOUS 3

DANSA
Igualada 

“Manon”. Retransmissió en directe des del 
Royal Opera House. La poderosa manera 
de relatar Kenneth MacMillan l’amor trà-
gic de Manon i Donis Grieux. És una obra 
mestra del Ballet Modern creada a partir 
de la música de Massenet.
Dijous a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

CINEMA DE MUNTANYA
Igualada 

Es projectarà “Dhaulagiri, ascenso a la 
montaña blanca”, premi BBVA al millor 
film de muntanya 2017 i  “The eyes of god”, 
premi Cervesa del Montseny al millor film 
Xtrem..
Dijous a les 9 del vespre al Teatre Munici-
pal l’Ateneu.

DIVENDRES 27 

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

Cicle cinema català “La pell freda”. Pro-
jecció d’aquest film de l’any 2017, dirigit 
per Xavier Gens, i tertúlia posterior sobre 
l’obra. Prèviament, els participants s’han 
d’haver llegit el llibre que els proporciona-
rà la Biblioteca
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

ÒPERA
Igualada 

Cicle cinema català “La pell freda”. Pro-
jecció d’aquest film de l’any 2017, dirigit 
per Xavier Gens, i tertúlia posterior sobre 
l’obra. Prèviament, els participants s’han 
d’haver llegit el llibre que els proporciona-
rà la Biblioteca
Divendres a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CABARET
Igualada 

“Qué fue de Andrés Villarossoa? de La Ba-
canal
Un divertit espectacle de cabaret musical 
a cavall entre la realitat i la ficció, entre 
“l’España cañí” i el “divertimento”.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

XERRADA
Piera 

“Proactiva Open Arms, defensant els drets 
humans al Mar”. Organitza la Comissió 
pierenca per a l’acollida de persones refu-
giades.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

TEATRE
Piera 

Biografia d’una pallassa de NIKA MARI-
JUAN. Un monòleg que parla de la iden-
titat i la vida de la Veronica explicada des 
de el seu alter ego (una pallassa que es diu 
Nifufa).
Divendres a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Calaf 

Músiques a cau d’orella. “Memòries de po-
eta”, Concert a càrrec del Cor Trinvant i 
del Trio Segarrenc.
Divendres a les 6 de la tarda al Casal.

DOCUMENTAL
Capellades 

Projecció del documental “Tú y yo” d’Ori-
ol Estrada i Natalia Cabral.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 

Rosa de la Lliga.

DISSABTE 28

MÚSICA
Igualada 

Concert en honor a la Moreneta En la 
commemoració de la festa de Ntra. Sra. de 
Montserrat, concert a càrrec de la Coral de 
Santa Maria dirigida per Coni Torrents.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a l’església 
de Montserrat.

TEATRE
Igualada 

“Cyrano” amb Lluís Homar
Lluís Homar protagonitza el clàssic d’Ed-
mond Rostand, per posar-se el nas d’un 
dels soldats poetes més famosos de la his-
tòria del teatre: Cyrano de Bergerac..
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Igualada 

Liant la troca presenta, “Sin-con-tacto” 
tracta de la necessitat d’estar en contacte 
amb els altres i també amb un mateix. Li-
ant la troca és un grup de dansa integrada.
Dissabte a les 7 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament.

TALLER
Sta. Margarida de Montbui 

Taller familiar “Menja papers”, punts de lli-
bre divertits i originals.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

TEATRE
Sant Martí de Tous 

La companyia de teatre )e(espai en cons-
trucció, sota la direcció de Roger Ribó, 
presenta l’espectacle “Et vindré a tapar”.
Dissabte a les 9 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

XIX CONCURS PAPER DE MÚSICA
Capellades 

Vint-i-novena edició del concurs per a jo-
ves intèrprets que organitza la sala cape-
lladina.
Dissabte durant tot el dia a la sala Paper 
de Música.

MÚSICA
Capellades 

Concert de big-bands per celebrar el 35è 
aniversari de l’Escola de Música. Amb la 
Big Band de l’Escola de Música de Solsona 
i la banda i Big Band de l’ Escola de Cape-
llades.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre la 
Lliga.
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Aquest cap de setmana, 
XXIX Concurs 
Internacional Paper de 
Música de Capellades

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte, 28 d’abril, 
començarà el Concurs 
Internacional Paper de 

Música de Capellades, en la seva 
vint-i-novena edició, a la Sala Pa-
per de Música.
Per a l’edició d’enguany s’han ins-
crit un total de 54 músics (3 solis-
tes, 7 solistes amb acompanyant, 5 
duos, 4 trios, 3 quartets i 1 quin-
tet), procedents de Barcelona, 
Tarragona, A Coruña, Ceuta, Illes 
Balears, Madrid, Portugal, Valèn-
cia, Anglaterra, Argentina, Itàlia, 
Moscou, Rússia, Suïssa, Ucraïna, 
Veneçuela i Xile.
Dissabte es faran les actuacions 
de tots els grups i músics inscrits 
al Concurs i seran valorats per un 
jurat  constituït pel mestre Antoni 
Ros-Marbà com a president, amb 
els següents vocals: Víctor Estapé, 
Ieva Graubina, Albert Gumí, Jordi 
Masó i Ofèlia Sala.
El diumenge 29 d’abril, a partir de 
les 10 del matí, a la sala Paper de 
Música de Capellades hi haurà la 
sessió final. Acabada la mateixa, el 
jurat elegirà el guanyador.
Tant la primera fase com la sessió 
final són obertes al públic i d’entra-
da gratuïta.
Paper de Música promocionarà el 
guanyador per mitjà dels organit-
zadors corresponents, li oferirà la 
participació en un mínim de 10 
concerts, i li reserva el de Prima-
vera de l’any vinent a la Sala Paper 
de Música de Capellades, el pre-
mi especial Hotel Santa Marta de 
Lloret de Mar de 1.400€ i el premi 
d’enregistrament d’un màster per a 
l’edició d’un CD.  

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)





10 anys de Marvel Estrena • Vengadores. Infinity war

RAMON ROBERT / 

Ens arriba Vengadores: Infinity 
War, el tercer lliurament de la 
franquícia Vengadores i dinove-

na pel·lícula dels Estudis Marvel. Amb 
aquesta pel·lícula també es celebra el 
10è aniversari de l’Univers Cinemato-
gràfic Marvel, que va començar amb 
l’estrena d’Iron Man, a l’any 2008. Poca 
broma amb el negoci cinematogràfic 
de la Marvel!. Iron Man va ser un des-
comunal èxit de públic a tot el món, i 
ha servit durant anys de pedra angular 
sobre la qual Marvel Studios ha edifi-
cat un imperi que ha produït moltes 
de les pel·lícules més taquilleres de tots 
els temps. En els deu anys des de l’es-
trena de la pel·lícula, Marvel Studios 
ha registrat un rècord de 18 pel·lícu-
les consecutives en el número 1, de les 
que 5 han recaptat més de 1.000 mili-
ons dòlars, amb una xifra total de més 
de 15.000 milions en les taquilles de 
tot el món, A aquesta quantitat caldria 
sumar-hi els beneficis videografics, 
televisius, de merchadising, etc. Així 
doncs, tenim pel·lícules Marvel per a 
molts anys.
Vengadores: Infinity War arrenca quan 
els Venjadors i els seus aliats continu-
en protegint al món d’amenaces mas-
sa grans per a un sol heroi. Però ara 
ha sorgit una perillosa amenaça de la 
profunditat de les ombres còsmiques: 
Thanos. Aquest, no podria ser d’altra 
manera, és un dèspota amb una mal-
dat intergalàctica, i no s’aturarà davant 

de res per fer-se amb les sis Gemes de 
l’Infinit, ja que la seva ambició és exer-
cir un poder inimaginable i doblegar 
tota la humanitat. Els Venjadors i els 
seus aliats superherois reuneixen un 
equip que inclou a membres de totes 
les franquícies de l’Univers Cinemato-
gràfic Marvel. Tots hauran de sacrifi-
car-se com mai ho han fet per derrotar 
al totpoderós Thanos abans que la seva 
guerra de devastació i ruïna acabi amb 
l’univers.

Matriculacions:  www.centreangles.com 
o bé en les nostres oficines.
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Premiada amb 4 Oscar
A Tous •  La forma del agua

RAMON ROBERT/ 

T orna a projectar-se en una 
sala de la comarca (el cinema 
de Tous) la darrera pel·lícula 

cineasta mexicà Guillermo Del Toro, 
La forma del agua, premiada amb 
quatre premis Oscar: Millor pel.lícula, 
millor direcció, millor musica i millor 
disseny de producció. Guillermo Del 
Toro situa el seu argument en anys 
de guerra freda entre russos i ameri-
cans, concentrant l’atenció dins d’un 
inquietant i secret laboratori gover-
namental nord-americà d’alta segu-
retat. Allí es produeix una connexió 

insòlita entre dos mons aparentment 
allunyats. La vida de la solitària Elisa 
(una extraordinària Sally Hawkins), 
treballadora del laboratori, canvia per 
complet quan descobreix un experi-
ment classificat com a secret d’estat: 
un esser amfibi (Doug Jones) que es 
troba allí reclòs.
La forma del agua és una pel.lícula ex-
cel·lent i molt peculiar, amb aspectes 
que la fan atractiva a un públic molt 
més ample del format pels seguidors 
habituals del cinema fantàstic. Dins 
de l’argument hi fan cap el drama, les 
situacions de thriller i fins i tot caràc-
ters propis del cinema romàntic.

Aquesta nova superproducció de 
Marvel Studios és un incomparable 
compendi de icònics personatges de 
superherois units en una sola pel·lícu-
la. Així doncs, hi tenen presència més 
o menys important Robert Downey 
Jr., com Tony Stark / Iron Man, Chris 
Hemsworth com Thor, Mark Ruffalo 
com Bruce Banner / Hulk, Chris Evans 
com Steve Rogers / Capità Amèrica, 
Scarlett Johansson com Natasha Ro-
manoff / Vídua Negra, Don Cheadle 

com el Coronel James Rhodes / Mà-
quina de Guerra, Benedict Cumber-
batch com el Doctor Estrany, Tom Ho-
lland com Peter Parker / Spiderman, 
Chadwick Boseman com T’Challa / 
Pantera Negra, Zoe Saldana com Ga-
mora, i un llarg etc etc etc. Plegats en 
un enlluernador, bulliciós, adrenalític 
i arrauxat super espectacle d’aventu-
res, fantasia, acció multiplicada i cièn-
cia-ficció per a tots els públics. 



Estrena • Vengadores. Infinity war

LA FORMA DEL AGUA 
Estats Units. Fantàstica. De Guillermo del Toro. Amb Sally 
Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon.  
En un inquietant laboratori d’alta seguretat, durant la Guer-
ra Freda, es produeix una connexió insòlita entre dos mons, 
aparentment allunyats. La vida de la solitària Elisa, treballa-
dora del laboratori, canvia per complet quan descobreix un 
experiment classificat com a secret: un home amfibi que es 
troba aquí reclòs.

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.

PROYECTO RAMPAGE
Estats Units. Aventures i fantasia. De Brad Peyton. Amb 
Dwayne “The Rock” Johnson, Naomie Harris. 
 El primatòleg Davis Okoye té un sòlid vincle amb George, 
el extraordinàriament intel·ligent goril·la. Però quan un ex-
periment genètic surt malament, aquest afable simi es con-
verteix en una enorme i embravida criatura. Per empitjorar 
més les coses, aviat es descobreix que hi ha altres animals 
amb la mateixa alteració..

  CAMPEONES
Espanya. Comèdia. De Javier Fesser. Amb Javier Gutiérrez, 
Juan Margallo, Luisa Gavasa
Marcos, un entrenador professional de bàsquet, es troba 
un dia, enmig d’una crisi personal, entrenant a un equip 
compost per persones amb discapacitat intel·lectual. El 
que comença com un problema s’acaba convertint en una 
lliçó de vida.

LION
Austràlia. Drama. De Garth Davis. Amb Dev Patel, Sunny 
Pawar, Nicole Kidman, Rooney Mara. 
Saroo Brierley és un nen que amb tan sols cinc anys es va 
perdre als carrers de Calcuta, a milers de quilòmetres de 
casa. Després d’un llarg viatge va acabar sent adoptat per 
una parella australiana. Vint anys després, amb l’única aju-
da de Google Earth, Saroo intentarà trobar la seva família 
biològica. 

VENGADORES: INFINITY WAR
Estats Units. Fantasia. D’Anthony Russo, Joe Russo. Amb 
Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris 
Hemsworth.
Marvel Studios porta a la pantalla l’enfrontament definitiu 
i més sagnant de tots els temps, on Els Venjadors i els seus 
amics superherois han d’estar disposats a sacrificar-ho tot en 
un intent de derrotar el poderós Thanos, abans que els seus 
plans de devastació i ruïna posin fi al univers

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 cre-
ador 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

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

VENGADORES: INFINITY WAR 
Dv: 18:00/21:00
Ds: 16:30/19:00/22:00
Dg: 16:30/19:30
Dll: 16:30/19:30
Dm: 16:30/19:30
Dc: 17:45/20:45
Dj: 16:30

1/VENGADORES: INFINITY WAR
Dv Dll Dc Dj: 19:00/22:00
Ds i Dm: 16:00/19:00/22:00
Dg: 13:00/16:00/19:00/22:00

2/CAMPEONES 
Dv Dll Dc i Dj: 17:15/19:45/22:15
Ds i Dm: 16:45/19:15/21:45
Dg: 12:00/16:45/19:15/21:45

3/ PROYECTO RAMPAGE  
Dv a Dj: 21:15/22:30
3/ PETER RABBIT  
Dv: 18:15
Ds i Dm: 16:15/18:15
Dg: 12:15/14:15/16:15/18:15
3/ GORRION ROJO  
Dll Dc Dj: 17:20

4/ VENGADORES: INFINITY WAR
Dv a Dj: 18:00
4/ VENGADORES: INFINITY WAR 3D
Dv a Dj: 21:00
4/ LA PATRULLA CANINA: MISION TU 
PRIMER CINE
Ds i Dm: 16:30
4/ VENGADORES: INFINITY WAR 
(VOSE)
Dm: 21:00

5/ VENGADORES: INFINITY WAR
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/20:00
Dg: 14:00/17:00/20:00
5/WINCHESTER
Dv a Dj: 22:50
5/ LEO DA VINCI: MISION MONA LISA
Dg: 12:10

6/ NOCHE DE JUEGOS
Dv Dll Dc Dj: 17:50/19:50/21:55
Ds: 15:45/17:50/19:50/21:55
Dg: 12:40/15:45/17:50/19:50/21:55
Dm: 15:45/17:50/19:50
6/ NOCHE DE JUEGOS (VOSE)
Dm: 21:55

7/ LAS LEYES DE LA TERMODINAMICA
Dv i Ds: 17:20
Dg: 13:15/15:30/17:40
Dll a Dj: 17:40
7/ CAMPEONES
Dg a Dj: 22:40
7/ READY PLAYER ONE
Dv i Ds: 19:30
Dg a Dj: 19:55
7/ JUEGO DE LADRONES. EL ATRACO 
PERFECTO
Dv i Ds: 22:15

8/ UN LUGAR TRANQUILO
Dv Dll Dc Dj: 18:40/20:40/22:45
Ds Dg i Dm: 16:40/18:40/20:40/22:45
8/ EL PRINCIPE ENCANTADOR 
Dg: 12:45/15:00

SALA AUDITORI

CAMPEONES
Dv a Dg:18:30/20:30
PROYECTO RAMPAGE
Ds i Dg: 16:15

SALA PETITA

VENGADORES: INFINITY WAR
Dv: 18:00/20:45
Ds i Dg: 16:30/19:30

SIN RODEOS  
Ds: 18:00 
Dg: 18:00
LION  
Ds: 19:30  
Dm: 19:55
LA FORMA DEL AGUA  
Dg: 19:30
Dm: 18:00

Matriculacions:  www.centreangles.com 
o bé en les nostres oficines.
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C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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DILLUNS
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 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMARTS
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 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMECRES
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 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIJOUS
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 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIVENDRES
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 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al matí.

DISSABTE
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
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

DIUMENGE
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 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

Els imprescindibles
del celler

J osep Mata Ca·
pellades, amb la 
complicitat dels 
seus fills Josep i 
Antoni, va crear 

el 1962 el Reserva Par·
ticular de Recaredo amb 
la idea original de trans·
metre la delicadesa i la 
subtil complexitat que 
pot assolir un gran cava 
de llarga criança.

Reserva Particular de 
Recaredo representa la 
Mediterrània en el seu 
estat més pur, interpre·
ta les terres calcàries del 
Penedès oriental i mos·
tra el caràcter profund 
de les nostres vinyes més 
velles de xarel·lo i maca·
beu

Situació:. Les varietats 
mediterrànies de xarel·
lo i macabeu amb què 
elaborem el Reserva 
Particular de Recaredo 
procedeixen de vinyes 
velles plantades entre el 
1950 i 1955 a la zona del 
Costers del riu Bitlles, a 
l’Alt Penedès.

Vinificació: 
La presa d’escuma i la 
criança en botella es fa 
exclusivament amb tap 
de suro natural, un ma·
terial tècnicament idoni 
per a preservar el sentit 

originari d’un vi escu·
mós de llarga criança. 
L’aclarit final de les am·
polles es fa a mà en pu·
pitres.

Nota de tast i maridatge: 
 Color daurat, amb notes 
de llarga criança, fruits 
secs, poma al forn, lle·
vats.....amb boca el tro·
bem molt rodó, elegant, 
amb un carbonic molt 
ben integrat, és molt 
untuós i llarg en el post 
gust.

Maridatge amb carns, 
peixos, pasta, arrossos..
és un producte molt ver·
sàtil.

Sergi Arana
propietari del 

Vinnari Restaurant

Reserva particular 2007 
de Recaredo C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 

raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Avui s’acaba el seu regnat anual d’orgull i venjança. Que per què?: doncs 
perquè fa això / 2. Normes restants. Boscos d’autopista / 3. Com si duguessis un caramel a la 
galta però molt amarg. Pressupost per refer la riera / 4. Un i gràcies. Quin neguit per desfer 
l’edifici! Un i cinquanta de propina, de res / 5. Lligat per l’esquena. No serveix ni per netejar un 
Cetme / 6. Un cop s’han fet espavilats, au!, avall. Molc però d’oxigen no / 7. Àrab descendent 
d’Agar. Típica batalla entre caravana i canadenca / 8. Per sobre del sol. Auxiliar amb aspecte de 
l’any de la picor. Empremta de canut / 9. El més acolorit del calendari francès. Examen sobre 
l’hàbitat del gerani / 10. Unció i Benevolència. Xifra inspirada en la convicció de la curació / 11. 
No és que estigui mal escrit, és que al registre no consta. Hi va perquè fa baixada / 12. Al peu 
de la lletra. Quan en demanes un got no hi és mai. Per alumini val / 13. Altura mínima per fer 
motocross. Científics gens experimentals.

VERTICALS: 1. Indigestió, empatx (per excés de confit?). Perquè no es noti posa la disfressa 
dels peus / 2. Té la clau del pentagrama. Substància segregada per la civeta de la Gàl·lia. Un terç 
d’aigua / 3. S’empassa fins i tot allò de la creu a la cèdula. Infant ofert a un monestir com a ob-
sequi / 4. Un altre terç. Produir espontàniament una nova generació. Ianquis jugant a bàsquet 
/ 5. Poms per anunciar la Pasqua. Tan assedegat que sembla un ca deshidratat / 6. A l’hora de 
dinar que sigui bo. Té el mal de Sant Victo al cul / 7. Riba sense ribes. Introdueix pel camí de la 
vena. Símbol dels il·luminats / 8. Desestimat, segurament per l’acusat. Rosego, més que res per 
passar-lo / 9. Expert a calcular el valor de la desgràcia. Estimular a partir de qualsevol mot / 10. 
Un mal dia per escapçar la vida. Així queda la lletra sobre el paper que es fa públic. Es propaga 
en cas de crisi / 11. El milhomes en té prou amb mitja, pel cigarret. Tan tranquils com els ma-
llorquins quan grimpen / 12. Camp de concentració d’avis. Clatells amb clot inclòs.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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Les 7 diferències per Nadia Giménez

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com



Abril/Maig
27: Mare de Déu de Montserrat; Toribi de Mogrovejo; Zita

28: Pere Chanel; Prudenci; Cirí; Valèria. 
29: Caterina de Sena; Ramon de Fitero; Robert.

30: Pius V, papa; Amador, Pere i Lluís; Indaleci; Sofia, .  
1: Josep, obrer; Jeremies; Orenç; Teodard; Segimon; Aniol .

2: Anastasi; Mare de Déu d’Araceli; Segon;  Zoa 
3: Felip; Jaume; Antonina 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

L’Institut Ramon Llull 
organitza aquest di-
vendres 27 d’abril un 

concert de música antiga de 
Jordi Savall, Hespèrion XXI i 
la Capella Reial de Catalunya 
a l’església episcopal de Sant 
Marc de Washington DC, 
amb el títol El Llibre Vermell 
de Montserrat: Cançons i 
danses en honor de la Verge 
Negra del monestir de Mont-
serrat (segle XIV). L’actuació 
s’inclou en la participació de 
Catalunya en l’Smithsonian 
Folklife Festival.Coincidint 
amb la nit que se celebra la 
festa de la Mare de Déu de 
Montserrat, Savall dirigirà 
els seus habituals col·labo-
radors en les deu obres que 
comprèn el cançoner mont-
serratí, el llibre medieval de 
cançons compostes per als 
pelegrinatges al monestir de 
Santa Maria de Montserrat i 
dedicades a la verge negra. A 
més de guardar l’únic manus-
crit que es conserva del Llibre 

Vermell de Montserrat, l’aba-
dia és la llar de l’Escolania 
de Montserrat, un dels cors 
de nens més antics d’Europa, 
que ja ha emocionat el públic 
de Washington amb dos con-
certs.
Savall torna a la capital dels 
Estats Units amb un progra-
ma estudiat acuradament, 
centrat en aquesta excepci-
onal col·lecció de cançons i 
danses. El músic tocarà, al 
cap de sis-cents anys, aques-
tes cançons catalanes, occita-

nes i llatines plenes de fervor 
espiritual i d’alegria col·lecti-
va.
Del 27 de juny a l’1 de juliol 
i del 4 al 8 de juliol de 2018, 
l’Smithsonian Folklife Fes-
tival presentarà el programa 
del 2018, ‘Catalunya: tradició 
i creativitat de la Mediterrà-
nia’, amb actuacions, tallers, 
conferències i presentacions 
en àmbits com ara la cuina, 
les festes populars, l’artesania, 
la música, les arts visuals, la 
dansa i més tradicions.

Jordi Savall presenta ‘El Llibre Vermell 
de Montserrat’ a Washington

Gràcies a les recerques 
elaborades amb rigor 
per grans historia-

dors, sabem que a la mun-
tanya de Montserrat hi fou 
edificada una primitiva er-
mita pre-romànica dedicada 
a Santa Maria i que trobem 
documentada per primera 
vegada l’any 933, un culte 
marià que fou potenciat per 
l’abat Oliba de Ripoll, el qual 
transformà l’esmentada er-
mita en un cenobi benedictí.
Les referències als nombro-
sos miracles atribuïts a la in-
tercessió de la Mare de Déu 
els trobem consignats ja des 
del segle XIII. Aquests fets 
prodigiosos foren explicats 
per pelegrins i trobadors i, 
després, van ser col·leccio-
nats i divulgats en obres es-
tampades, com, per exemple, 

l’edició del recull de miracles 
i prodigis que fou estampat 
a Barcelona, en el ja llunyà 
any 1605, amb el títol de Li-
bro de los milagros hechos a 
invocación de Ntra. Sra. de 
Montserrat. Añádase en esta 
nueva impresión 71 milagros 
que se han señalado entre los 
infinitos que han sucedido 
desde la impresión de 1605 a 
la de ahora. Llibre que, més 
recentment, en 1875, fou no-
vament reeditat i posat al dia 
pel llibreter manresà Lluís 
Roca.
Dels nombrosos miracles 
atribuïts a la Mare de Déu de
Montserrat he escollit, justa-
ment, aquest que fa referèn-
cia als intents fallits del bisbe 
en disposar el trasllat de la 
sagrada imatge a la ciutat de 
Manresa.

La devoció a la Mare de Déu de Montserrat
Aquest intent de trasllat a 
Manresa succeí quan aquesta 
fou trobada «por unos pasto-
res, que recogiendo al anoc-
hecer su ganado, repararon 
que bajaban del Cielo luces 
brillantes y paraban en cierto 
lugar de la montaña. Oyendo 
en aquel lugar celestial, mú-
sica, avisaron a sus amos, y 
estos al cura del lugar, el cual 
enterado por si mismo de la 
verdad, dio parte al Obispo 
de Manresa. Este Prelado, 
bien acompañado, se fue a 
Monistrol, y observando des-
de aquí el milagro, lleno de 
admiración hizo reconocer el 
lugar; y hallando la sagrada 
Imagen cuando quisieron lle-
varla a la Catedral de Man-
resa, al pasar por el paraje 
donde [ahora] está el Monas-
terio, no pudieron moverla, y 

por este prodigio allí mismo 
se el edificó el suntuoso tem-
plo» (Libro de los Milagros y 
Compendio Historial, 8-12).
A l’actual basílica la imatge 
de la Mare de Déu no hi fou 
traslladada fins l’any 1599. 
Molt temps abans, però, en 
el 1223, ja hi fou erigida la 
Confraria de la Mare de Déu 
de Montserrat.

En el període contemporani, 
durant la Renaixença l’any 
1880 se celebrà solemnement 
la festa del mil·lenari. En 
1881 tingué lloc la coronació 
canònica de la imatge quan 
el papa Lleó XIII la declarà 
patrona de Catalunya.

Fra Valentí Serra 
de Manresa



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

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 a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 27: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE 28: BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 29: CASAS V.
Soledat, 119

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 30: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 1: SECANELL/
ROSA VALLÈS

Òdena, 84/Av. Pietat, 25

DIMECRES 2: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 3: LA CREU
P. de la Creu, 7



GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Forfait circuit Les Deus

Bicicleta Val de xapa i pintura

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu

Jana Busquets Jorba
Adrià Claramunt Borrel

Berta Vaques Mora Dolors Vives Aloy

Oriol Claramunt Borrella Rosa Vaques GuitartMartí Claramunt 

Manel Altes Vaques 
Carme Puig Torra

Entrades Teatre de l’Aurora Entrades IHC Entrades Museu del tren

Rosa Mª Morros M. Dolors Ravell Blanca Altes Puig

Escalada

Roser Vila Castells
Josep Marí i LLacuna 

Entrades Museu del TraginerEntrades Teatre Nu

Marina Vallès Pelfort

Juan Josep Esteban 
Diego Crespo Méndez

Abonaments Hostalets

Teresa Segura 
Esteve Camps Oviedo 
Josep Gassó Vila 
 

Maria Olivella Renom
Pol Busquets Casado 

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 
de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

SORTEIG
2 Entrades
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Sorteig duna entrada



                de JORDI BALSELLS /  President del Club Bàsquet Igualada

Divendres, 27 d’abril de 2018

“Al CBI estem connectats 
amb la ciutat i amb el 

bàsquet del país”
Soc igualadí, i tinc 45 anys d’edat. Professionalment soc dirigent executiu de l’empresa Desigual. 
Fa pocs dies, juntament amb un bon equip, he resultat escollit nou president del Club Bàsquet 
Igualada, entitat a la que estic lligat des de molt petit, quan el meu  pare em va fer soci. Tinc 
el carnet número 23. Tenim moltes ganes de contribuir a fer encara més gran aquesta entitat. 

El Club Bàsquet Igualada és avui una entitat esportiva 
que podríem dir està de moda entre els joves iguala-
dins. Hi ha una gran quantitat d’equips i tres cente-
nars de jugadors. Entomeu la direcció amb una gran 

responsabilitat.

Sí. Comptar amb 27 equips converteix el CBI en un club gran, tant 
a nivell  comarcal com nacional, en l’àmbit del bàsquet. Alguns 
de nosaltres ja tenim experiència de juntes directives anteriors, 
coneixem el club. A l’equip tenim gent que ha estat entrenador, 
preparador físic, molts som exjugadors. 

No s’ha presentat ningú més i per tant heu resultat escollits 
directament, sense eleccions. Quins són els vostres objectius a 
partir d’ara?

Volem potenciar molt la formació, volem que se’ns conegui com 
un club que creu molt en aquest camp. La primera aposta que fa-
rem serà en l’àmbit dels entrenadors. Pensem que la clau per a que 
hi hagi una bona formació i per tant surtin bons jugadors de casa 
en els propers anys és tenir uns bons tècnics. En una primera fase 
el que farem serà formar els entrenadors que ja tenim en el club, 
perquè siguin millors formadors. 

Si ara es vol potenciar la formació és perquè s’havia perdut una 
mica?

No. Hi ha entrenadors excel·lents en el club, però també és veritat 
que en tenim de joves, amb moltes ganes, i pensem que aquest 
programa que desenvoluparem amb ells podrà accelerar tot el que 
un entrenador pot aportar. És un moment ideal per fer-ho.

En els darrers cinc anys el club ha viscut una certa tensió entre 

antics i nous directius. Afortunadament mai va sortir de mare, 
però ningú no amaga que hi havia mala maror. Amb la vostra 
entrada voleu tancar ja d’una manera definitiva aquest episodi?

Un dels grans eixos del que vol ser el nostre treball en el futur més 
immediat és que volem sumar, també entre diferents sensibilitats, 
que segurament hi són dins del club. Un primer pas és el fet que 
no hi ha hagut eleccions, i per tant no ha existit una confrontació 
de projectes. Crec que nosaltres mateixos també representem di-
ferents pensaments de veure el club, i ja vam néixer com a candi-
datura amb la voluntat d’unir i de tenir un projecte que aglutini el 
màxim de gent possible.

Segurament, amb el volum de jugadors i famílies que teniu 
com a socis, el club ha de gestionar també molts diners. Ara 
mateix l’entitat està sanejada, econòmicament?

Bé, en aquests moments estem fent el traspàs d’una junta a l’altra, 
estem rebent tota la informació. Entenem que sí, que el club està 
sanejat, tot i que veiem també que hi ha alguns temes complicats, 
com el de l’esponsorització. Recordem que fa uns mesos es van 
apujar les quotes.

El primer equip masculí del club ha anat de poquíssim que no 
se’ns cola a les fases d’ascens a la Lliga LEB, que era del tot im-
pensable. Quina línia seguireu respecte aquest equip?

Té una clara línia ascendent, no dels darrers un o dos anys, sinó 
de més enllà. Raúl Caballero i Jordi Martí han fet una excel·lent 
tasca en el decurs del temps, de manera que tenim una base molt 
sòlida en aquest equip. Creiem que podrà seguir competint a un 
altíssim nivell en els propers anys. No sabem on ens portarà això, 

tampoc ha de ser una obsessió estar en una categoria o en una 
altra. Creiem més en la bona feina, que s’està fent, i a veure fins a 
on ens porta.

Fa temps hi havia una certa lluita de clubs i escoles de la ciutat 
sobre qui es quedava els jugadors. De quina manera gestiona-
reu la relació amb els centres educatius?

Per a nosaltres l’Escola de Bàsquet és fonamental per al projecte 
que tenim en el club. També és un indicador de la salut futura 
de l’entitat. Hem de pensar que la demografia no ens ajuda gaire, 
cada vegada hi ha menys nens petits, ja veiem que algunes escoles 
han de tancar línies... Tenim pensat de treballar des d’una relació 
de confiança i de transparència. És evident que hi ha nens i nenes 
que poden estar molt feliços participant als Jocs Escolars, però 
també és veritat que pot haver-n’hi que tinguin molt clar que en el 
futur volen ser jugadors de bàsquet. Nosaltres voldríem anar-los 
sumant en la mesura que sàpiguen que el bàsquet és el seu esport. 
Aportarem així un salt qualitatiu important.

Us voleu quedar en l’àmbit esportiu, o penseu que també podeu 
jugar un paper socialment en la ciutat?

Quan parlem del club sempre ho fem des d’una vessant de ciu-
tat, estem connectats amb Igualada i amb el bàsquet del país, amb 
moltes idees per als socis, però que també intentarem obrir a d’al-
tres clubs i a la ciutat en global. L’Ajuntament, d’acord amb el CBI, 
ha demanat a la Federació ser la “Capitalitat del Bàsquet Femení”,  
i ho sabrem el mes de juny. Pot ser molt interessant per al club i 
per a la ciutat. 

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

L’animació de la final de la Copa del Rei s’havia encarregat a una empresa igualadina, però els verdaders animadors van ser els enviats pel Minis-
teri de l’Interior. Mentre per l’accés on entraven els andalusos no es mirava res, els accessos al sector destinat als catalans es feia llençar a un 
contenidor tot el que fos groc o que l’escorcollador considerés ‘perillós’ (xiulets i pancartes polítiques). A la sortida de l’estació del metro ‘Estadi 
Olímpic’ es donaven banderetes d’Espanya a tothom que en volia. A les cadires del Barça n’hi havia una blaugrana i quadribarrada. Males cares a 
la llotja per l’esbroncada de protesta del sector català al sonar l’himne. No l’apaivagaren, ni el volum dels altaveus, ni els aplaudiments de la resta. 
Els àrbitres anaven grocs (uff). També va ser groga la injusta targeta que s’ensenyà a Iniesta (potser pel seu record). Les garlandes que vomitaren 
les màquines van ser daurades. I el carretó que es va arrossegar al mig del camp per la foto dels guanyadors va ser un trasto difícil de muntar i 
d’eficiència dubtosa. El Rei no es va moure de la cadira. Mentre uns hi posaren bon futbol, molts altres van fer el ridícul. 

 

 

  28.478 Km
Audi A1 1.4 TFSI Adrenalin 92 kW (125 CV)

OFERTA: 17.700€
Audi A1 Sportback 1.4 TDI Adrenalin 66 kW (90 CV)

OFERTA: 17.900€
Audi A3 Sedan 1.6 TDI Sport Edition 81 kW (110 CV)

OFERTA: 20.400€

      89Km

  59.847 Km15.437 Km  76 Km

   950 Km

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Design Edition 81 kW (110 CV)
OFERTA:  21.100€

Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 81 kW (110 CV)
OFERTA: 17.300€

Audi A4 2.0 TDI Advanced Edition 140 kW (190 CV)
OFERTA:  29.300€


