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La nena de 7 anys cremada surt de 
la UCI i tardarà en recuperar-se

Els Mossos inicien diligències d’ofici 
en un acte que organitzava el CAI

16 escoles i 
entitats, a la 
Mostra de Dansa 
d’Igualada
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FirAnoia, 
Desfilada de 
moda i Nit de 
Shooping

Els Mossos d’Esquadra han 
obert diligències d’ofici per un 
presumpte delicte de lesions 
greus comeses per imprudèn-
cia contra l’autor, identificat, de 
la barbacoa a l’Estadi Atlètic el 
passat 22 d’abril, que va ocasio-
nar cremades de molta gravetat 
a una nena de 7 anys d’edat.
L’advocat de la família de la 
nena ha explicat a La Veu que, 
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Possible delicte d’imprudència en 
l’incendi de la barbacoa a l’Estadi

tal i com s’observa en el cartell 
anunciador, la barbacoa era or-
ganitzada pel CAI Popular, una 
secció del Club Atlètic Iguala-
da. No consta que tingués per-
mís de cap classe.
La nena ha sortit de la UCI de 
la Unitat de Cremats de l’hos-
pital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona. Tardarà molt temps 
en recuperar-se.



L’EDITORIAL

Dies de Fira
A rriba una nova edició de FirAnoia, aquest 

any més d’hora que mai. La fira multisecto-
rial igualadina segueix experimentant any 
rere any canvis estructurals, especialment 

després que s’apostés pel retorn al Passeig Verdaguer 
i al centre de la ciutat. Amb tot, segueix essent el mà-
xim exponent de l’activitat econòmica que compren 
tot el ventall alimentari, 
industrial, tecnològic, de 
decoració, construcció i 
oci d’Igualada i comarca. 
Bé, essent honestos, més 
aviat d’Igualada i prou, 
almenys en el capítol co-
mercial. 
FirAnoia hauria de ser 
també una oportunitat de 
promoció del comerç, per 
trobar, créixer, conèixer i 
connectar el sector terci-
ari de tota la Conca d’Òdena. Lluny semblen aquells 
dies on Vilanova del Camí exposava en una plaça el 
bo i millor del seu comerç. Aquesta setmana, reco-
llim el disgust de l’associació comercial de Montbui, 
que viu també dies de fira, justament al mateix temps 
que FirAnoia... Estalviar-se aquest dilema hagués es-
tat molt millor, si el que és vol és recollir el pols co-

mercial de tota una comarca. 
La fira multisectorial d’Igualada ha sabut, amb el 
pas dels anys, incorporar diferents canvis i novetats, 
i ha sabut combinar tradició i modernitat, que són 
els dos elements que caracteritzen aquest esdeveni-
ment firal. La Fira és, d’una banda l’exponent d’un 
bon nombre de sectors que abracen aspectes molt di-

versos de l’economia, 
però també és el marc 
on es desenvolupen 
diferents activitats so-
cioculturals i ludico-
festives. Per damunt 
de tot, és un punt de 
trobada idoni del teixit 
empresarial, que sem-
bla viu moments molt 
millors que els dels 
foscos darrers anys. 
És feina de tots con-

servar aquest esdeveniment, i ajudar també a millo-
rar-lo, amb esperit constructiu. Estem en temps de 
canvis continus, amb un esforç empresarial i polític 
per a posicionar Igualada en el mapa del coneixement 
i de la innovació tecnològica i industrial. FirAnoia, i 
tots els certàmens firals que es fan a la comarca, són 
una oportunitat. Aprofitem-la.  

És feina de tots conservar aquest 
esdeveniment, i ajudar també 

a millorar-lo, amb esperit 
constructiu. Totes les fires són 

una oportunitat. Aprofitem-les.
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Mariano Rajoy, president del Go-
vern, s’havia de trobar amb Lokke 
Rasmussen, primer ministre de 
Dinamarca, però es va confondre 
i va estar parlant del futur d’Eu-
ropa amb Mogens Albertsen, que 
és el seu xofer. Quan a la roda de 
premsa li van fer adonar del seu 
error, el president espanyol va 
respondre “Vam parlar de tot el 
que s’havia de parlar i com com-
prendran el senyor Albertsen ja 
s’encarregarà de compartir-ho tot 
amb Rasmussen.”

Javier González, magistrat de 
l’Audiència de Navarra, va eme-
tre un vot particular en la sen-
tència que va condemnar per 
abús els membres de ‘la Manada’ 

ja que ell considerava que havi-
en de ser absolts i entre els seus 
arguments hi havia “no s’aprecia 
als vídeos res de diferent a una 
crua i desinhibida relació sexual, 
mantinguda entre cinc homes i 
una dona, en un entorn sòrdid, 
tronat i inhòspit en que cap d’ells 
(tampoc la dona)” i de l’actitud 
de la noia diu “En cap cas de 
les imatges percebo en la seva 
expressió, ni en els seus mo-
viments, cap indici d’oposició, 
rebuig, disgust, fàstic, repug-
nància, negativa, incomoditat, 
patiment, dolor, por desconten-
tament, desconcert o qualsevol 
altre sentiment semblant”.

Laia Estrada, coportaveu de la 
CUP va dir “si et violen i no t’hi 
resisteixes, estàs desacreditada, 
ignorant tots els assassinats de 
dones que han intentat resistir-se 
a una violació.”

José Ubieto, psicòleg clínic, va 
dir sobre el particular “l’agres-
sió és un acte decidit i per tant 
plenament imputable. Destaca el 
caràcter de covardia moral, com 
prova que es practiqui en grup, 

preservant l’anonimat cap a la víc-
tima i fent servir drogues per eli-
minar-ne la consciència i dismi-
nuir-ne la resistència”
Borja Duñó, periodista, va es-
criure “Costarà molt tornar a 
creure en un sistema que empre-
sona rapers per lletres de cançons 
i polítics per les seves idees o que 
considera terroristes uns joves que 
participen en una baralla de bar, 
i que en canvi mira cap a una al-
tra banda davant d’una violació 
en grup.”
 
Patricia Plaja, directora de comu-
nicació dels Mossos d’Esquadra, 
ha sigut cessada del seu càrrec per 
haver escrit en el seu compte per-
sonal “El problema no és un jutge 
ni el vot particular. Ens equivo-
quem si ho centrem tot en això. El 
que falla és el poder judicial. Una 
vegada més #NoesNo #LaManada”

Cristòbal Montoro, ministre 
d’Hisenda, va dir a les Corts que 
“en qualsevol procediment admi-
nistratiu pot haver-hi falsejament. 
Per això demanem al jutge que in-
vestigui. I si s’han falsificat factu-
res hauran de respondre.”

El petit i mitjà 
comerç, cosa de tots

A l’hora de bastir un projecte de ciutat, la 
política sobre el comerç no és una qüestió 
menor. Des d’ERC Igualada considerem 
que les ciutats que saben desenvolupar un 
potent petit i mitjà comerç, ben distribuït 
per tota la ciutat, són ciutats més resistents 
davant de les crisis econòmiques i socials. 
Els seus veïns gaudeixen d’una major quali-
tat de vida i d’una major cohesió social. Per 
això, considerem que ara és necessari fer un 
pas endavant. 
Plantegem situar el comerç en la centralitat 
del projecte de ciutat d’Igualada. Proposem 
que el petit i mitjà comerç no sigui, només, 
una finalitat en si mateixa, sinó que, a més 
a més, sigui una eina per a reforçar la verte-
bració dels barris i la ciutat, per a garantir la 
sostenibilitat de la mobilitat, per a promou-
re el desenvolupament comunitari i la in-
clusió social de totes les persones que viuen 
a Igualada. En definitiva, volem que passi a 
ser un objectiu estratègic per a l’equip de go-
vern municipal i treballarem per a que això 
compti amb una àmplia conscienciació ciu-
tadana que ho recolzi.

Per això, ara hem plantejat onze noves me-
sures per a l’impuls del petit i mitjà comerç 
a Igualada. Són onze actuacions que actu-
alment l’equip de govern municipal no està 
portant a terme:  noves mesures en creació 
d’ocupació de qualitat, en redistribució de la 
riquesa i reactivació del consum, en ajuts a la 
creació de la botiga en línia de cada comerç, 
en suport a la millora tecnològica, la mo-
dernització estratègica, la renovació inte-
gral de l’establiment, la millora de les tècni-
ques de venda, la creació d’un lloguer social 
pels locals comercials, en ajuts d’emergència 
davant les pujades abusives del lloguer, i en 
la transformació de l’espai urbà en la línia 
de l’anomenat urbanisme comercial, que és 
urgent en determinats llocs. 
Una mesura destacada és la creació de “l’I-
gual”, la moneda ciutadana d’Igualada. Amb 
paritat 1 euro és 1 I-gual i utilitzable a través 
de mòbils i targetes amb codi QR. Com ja 
s’ha fet en moltes altres ciutats del món, i en 
algunes de Catalunya, amb la moneda local, 
sempre s’augmenta la part dels diners dis-
ponibles que es queden a la ciutat, es re-
activa al consum de les persones amb les 
rendes mitjanes i baixes a través d’ajuts 
per a la igualtat d’oportunitats i es pren 
consciència de la funció social que por-
ten a terme els petits i mitjans comerci-
ants locals. Davant de nous reptes, no-
ves solucions. Aquest ha de ser l’esperit 
de la modernització d’Igualada.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JOSEP M. PALAU
@josepmariapalau

Una moneda local afavoreix el 
consum local i canalitza els ajuts 

públics, és positiva pels comer-
ciants i pels consumidors. 



A resultes d’uns fets ocorreguts en el 
context de les festes de San Fermín  
l’any 2016, on cinc joves anome-
nats “la manada” van abusar i vio-

lar a una noia, els mitjans de comunicació han 
centrat les seves portades i el focus d’atenció a 
la difusió de la sentència de la Sala del Civil i 
del Penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Navarra.
No és el meu propòsit dilucidar sobre qües-
tions de l’ordre jurisprudencial entorn a la 
violència de gènere o violència masclista ni 
tampoc comentar quelcom sobre la convulsió 
política manifesta. Em vull centrar en la ca-
suística del maltractament.  
L’execrable actuació dels cinc nois és una mos-
tra, un indicador més, que la societat està 
malalta i que per tant, com tota patologia, cal 
anar a les arrels del problema per sanar-la. La 
solució no rau, com pensen els polítics, en re-
visar la legislació i endurir el règim punitiu. 
La solució es troba en poder arribar a recon-
duir la societat cap a un estat de consciència 
col·lectiva que prioritzi la tolerància, la com-
passió i el respecte per la persona i la natura 
per damunt de l’interès material i banal. No 
és, lògicament, un camí fàcil, però tampoc 
una utopia. Forçosament, en primera instàn-
cia, s’ha de reordenar el model de societat que 
volem tenir i tot seguit canalitzar, a través de 
l’individu, accions continues, sense defallir, 
d’educació, de reeducació, d’interès per la lec-
tura i molta dosi de pedagogia per part de les 
diferents administracions públiques, entitats 
col·laboradores i congregacions religioses i as-
sociacions diverses.
Dit això, i tornant al fet inicial, vull fer palesa 
una qüestió que, en aquest cas particular i en 
d’altres, em preocupa. Em refereixo a que no 

ha estat apropiada, des del meu punt de vis-
ta, la magnitud que ha pres, a nivell d’opinió 
pública, la esmentada notícia. Al respecte em 
pregunto: hi ha més gravetat en aquest afer 
que en les innombrables i quotidianes viola-
cions i abusos que pateixen dones, nens, anci-
ans i també homes a molts països de la terra? 
Per què no se’n parla cada dia d’aquestes per-
sones sense veu? Per què els donem l’esque-
na? Sempre estat molt crític envers aquests 
flagrants desequilibris d’atenció i compassió. 
Permeteu-me que posi un altre exemple:  Vers 
l’Holocaust, un infern on van ser exterminats 
milions de persones en aplicació d’una llei in-
justa i abominable, la Llei de la Solució Final 
dictaminada per Adolf Hitler, la memòria his-
tòrica se centra, primordialment, en els jueus, 
clar que sí;  però no hauríem de  recordar-nos 
de la població gitana, dels comunistes, de les 
persones amb discapacitats físiques o mentals 
i d’altres minories que també foren aniquila-
des amb la mateixa mort ignominiosa?
Dit això permeteu-me fer un salt en el temps 
i situar-nos a  la Plena Edat Mitjana, a saber, 
en els segles d’apogeu del feudalisme, on ens 
trobem amb una promulgació legal, que jus-
tament posa títol a aquest escrit, el Ius Male-
tractandi, un dret aprovat per les Corts de 
Cervera l’any 1202 i que facultava als senyors 
feudals a maltractar, violar, empresonar i des-
posseir a les camperoles i pagesos dels seus 
feus. Afortunadament aquests Mals Usos fo-
ren abolits per la Sentència Arbitral de Gua-
dalupe l’any 1486 pel qui fou rei de la Corona 
Catalano-Aragonesa, Ferran II, prototip del 
rei modern.
Tornant al moment present cal dir, sense por 
a l’equívoc, que els temps que corren no han 
millorat tant respecte a l’època medieval per 

que la violència, fonamentalment, contra les 
dones continua essent una constant en la ge-
ografia humana i també en la cultura. Cada 
dia del món, en un lloc o altre, lletres de sang 
relaten assassinats de violència de gènere, les 
arts plàstiques presenten sovint la violència 
contra la dona de forma estètica, directors de 
cine d’arreu projecten films de crueltat vers la 
dona amb molt frivolitat, escriptors diversos 
fan apologia de la misogínia; literatura i art 
mostren amb massa ambivalència la violència 
contra el sexe femení. 
Davant aquesta conjuntura, com deia, cal re-
cercar la gènesi del problema del maltracte. 
Treballs pluridisciplinars han permès arribar 
a conclusions consensuades que asseveren 
que la casuística té molt a veure amb l’hege-
monia del sistema patriarcal, una manera de 
ser i fer que impregna totes les àrees, orga-
nitzacions i maneres de viure des d’èpoques 
immemorials fins a dia d’avui, exceptuant les 
poques i aïllades societats matriarcals que 
encara perviuen a diferents parts del planeta. 
Àdhuc s’ha identificat la gènesi del maltrac-
tament en el denominat Complex d’Edíp, tesi 
originaria de Sigmund Freud recolzada pels 
seus deixebles i també pels revisionistes de 
la psicoanàlisi. Per a tant els polítics es po-
den omplir la boca de bones intensions i de 
propòsits reformistes de la legislació penal 
vigent. Ignoren que si les estructures de po-
der continuen arrelades al patriarcalisme res 
no podrà canviar mai; no hi haurà solució 
possible a la violència masclista o de gène-
re. Fins que la pedagogia del comportament 
psicoafectiu no formi part dels currículums 
acadèmics a tots nivells i graduacions, la mala 
educació i la fragilitat emocional perdurarà 
com una cadena indestructible.  
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#L’enquesta de la setmana

Creus que els sindicats fan prou pels 
treballadors?

 Sí 46%  No 54%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

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

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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PAPER DE MÚSICA DE CAPELLADES

El cap de setmana passat es va celebrar la 29a edició del Concurs 
Internacional Paper de Música, guanyat pel Quarteto Albéniz. Una 
gran aposta cultural en la promoció dels joves intèrprets musicals.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

COMUNICAT DE LA 
UNIÓ D’ESTABLIMENTS 
DE MONTBUI

La Unió d’Establiments de Montbui 
(UEM) vol comunicar una reflexió  so-
bre el fet, que aquest any, la Fira Anoia 
hagi canviat de dates i no hagi tingut 
en compte que en el mateix cap de set-
mana té lloc la fira de la Multicultu-
ra i el Comerç de Santa Margarida de 
Montbui.
Des de 1996 l’Ajuntament de Montbui 
a organitzat la fira de la Multicultura 
el primer diumenge de maig, mai  s’ha 
canviat de data, es tracta de la fira més 
consolidada i amb més ressò que cele-

bra el municipi, juntament amb la seva 
Festa Major. Com tots sabem, muntar 
una fira d’aquestes característiques, 
porta temps, diners, esforços i sobre 
tot il·lusions, i fa més de 20 anys que 
lluitem perquè tingui un forat dins del 
calendari de la gent del poble i la co-
marca en general.
Aquest any, igual que l’anterior, l’Ajun-
tament de Santa Margarida de Mont-
bui seguint la proposta de la UEM, ha 
canviat el calendari dels dies festius 
d’obertura comercial per afegir-hi el 
primer diumenge de maig, amb la 
intenció d’oferir una oferta comerci-
al encara més gran juntament amb la 
Fira del Comerç de Montbui, que se 
celebra al Boulevard tot el dissabte i el 

diumenge al mati. 
A més a més, en aquesta edició es re-
cupera després de 10 anys, “la passa-
rel·la”, que tindrà lloc el divendres al 
vespre al Mont Àgora, on més de 20 
establiments, la majoria socis de la 
UEM, exposaran els seus serveis i pro-
ductes en una desfilada atípica i desen-
fadada.
La Unió d’Establiments de Montbui és 
una entitat petita, però amb un gran 
capital humà que s’implica i col·labora 
amb les accions pròpies del municipi, 
però creu fermament amb la necessi-
tat de mirar més allà del propi terme  
municipal; avui en dia ja no hi ha fron-
teres pel petit comerç, el món digital 
i globalitzat fa que hàgim de pensar 

d’una altra manera i és necessari crear 
sinergies i nodrir-nos els uns dels al-
tres per apropar-nos al públic en gene-
ral.
Cal reflexionar sobre quin tipus de co-
merç volem a la comarca, si no treba-
llem junts i ens coordinem mai acon-
seguirem convertir-nos, cadascú dins 
de les seves possibilitats, en un comerç 
de referència.
Són moltes les persones anònimes, les 
que lluiten perquè les activitats que es 
realitzen a cada municipi tinguin la 
màxima difusió i notorietat en el nos-
tre entorn, cal tenir-nos presents uns 
als altres i així poder fer arribar les 
nostres propostes a tothom.
Us esperem a la fira de la Multicultura. 
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L a troballa de restes  huma-
nes als voltants de la cape-
lla de Sant Miquel d’Òdena 
fa cosa d’uns tres anys va 

generar un cert ressò mediàtic. En 
una rasa oberta per a la instal·la-
ció d’un tub per a les evacuacions 
pluvials s’hi van trobar 23 tombes 

de temps medievals, principalment dels segles X i XI.  
Això indica que hi ha ben segur una gran quantitat 
d’enterraments al voltant del pujolet sobre el qual s’alça, 
desafiant el temps i la història, sovint atziaga, la capella 
de Sant Miquel. 
Sota les cases i la carretera, a uns dos metres sota ter-
ra coberta per sediments argilosos davallats de la zona 
alta d’Òdena cap al pla, es troben segur les restes d’una 
gran necròpoli medieval; vides soterrades dues vega-
des, primer a la terra i després en l’oblit que tot ho devo-
ra i contra el qual els homes lluiten amb l’art i la ciència. 
El recinte sagrat (Sagrera) al voltant dels edificis religi-
osos estava protegit per la Pau i Treva de Déu i era per 
tant fora de l’abast de violències sota pena d’excomunió. 

BERNAT ROCA, professor de filosofia i història
@crossroads1815

Els amants de Sant Miquel d’Òdena
En una d’aquestes tombes, concretament la tomba 21, 
hi havia dues persones inhumades de forma excepcio-
nal. Posades l’una davant de l’altra amb les mans prop 
del rostre semblen mirar-se. Malgrat que només queda 
l’ossada, degut al rovell dels segles i l’absència de la carn, 
s’entreveu el gest tràgic de la vida. I alhora el respecte 
dels vius davant aquells qui han deixat aquest món en 
enterrar-los d’aquesta manera tan poètica. El cerimoni-
al degué ser ple d’emoció i amor per aquelles dues vides 
que s’acabaven qui sap si de forma tràgica, tot i que la 
investigació no ha trobat signes clars de violència a les 
restes òssies. Però res sabem de les parts toves o d’al-
tres causes de la mort. Eren dos homes de classe baixa 
d’entre divuit i vint-i-cinc anys. No feien més de metre 
seixanta. Eren amics, germans, amants? Preguntes per 
a un novel·lista valent.
L’arqueòleg modern es troba davant el dilema de sepa-
rar allò que l’eternitat havia disposat: els cossos de dos 
amants o parents ben propers, l’un davant de l’altre. Per 
estudiar una cosa n’hem d’alterar la seva composició i 
estadi original. La intervenció es fa amb cura, precisió i 
mètode científic. Cada os en una bosseta, deixant cons-

tància de tot el procés, per poder reconstruir després 
exactament allò tal com era originalment. El respecte 
quasi litúrgic del treball de l’arqueòleg l’acosta més a 
l’artesà i l’artista que al científic. Les visions del passat 
perviuen en llocs com Sant Miquel, especialment en 
l’alba o el capvespre quan la llum del dia es barreja amb 
la foscor de la nit, com la vida quan es barreja amb la 
mort i ens explica una història oblidada. 



E nvellir és una realitat, però també és una sa-
tisfacció personal. Socialment, l’envelliment 
té moltes connotacions pejoratives, però les 
persones que hem tingut la immensa sort de 

poder envellir també trobem que tenim alguns plaers 
dels quals poder gaudir.
Plaer, segons el diccionari, és la viva satis-
facció dels sentits o de l’ànim provocada per 
la possessió o per la idea de quelcom agra-
dable i atractiu. Podem sentir plaer amb la 
contemplació d’un paisatge o d’una obra 
d’art, o bé escoltant una bona música o par-
lant amb persones que ens són agradables. 
De fet, cadascú pot sentir plaer davant de 
diverses i diferents circumstàncies. Però hi 
ha alguns plaers que estan en mans de les 
persones grans de manera molt especial. Un 
d’aquests plaers és la llibertat.
Per a les persones d’una certa edat i per les 
circumstàncies polítiques de la nostra jo-
ventut, la paraula llibertat porta implícit 
un cert biaix en el seu significat, però no 
és a aquest tipus de llibertat que en podrí-
em anomenar col·lectiva a la qual vull re-
ferir-me. Vull al·ludir a la llibertat individual. Conside-
rant que llibertat és un estat o condició de les persones 
que no estan subjectes a un poder aliè o a una autoritat 
arbitrària, o que no tenen obligacions ni deures, o se-
guir una determinada disciplina. Resulta palmari que 

SOFIA GALLEGO, Psicòloga i pedagoga
Àmbit Maria Corral

La llibertat, un plaer de la vellesa

la llibertat absoluta gairebé és inexistent per a joves i 
vells, però també és veritat que en la vellesa no existei-
xen tants condicionants com per a les persones joves i 
no tan joves.
No voldria continuar sense remarcar que m’estic re-
ferint a l’anomenat envelliment normatiu, o sigui, 

aquell procés d’envelliment on no hi ha cap patologia, 
ni física, ni mental, ni neurològica que pugui distorsio-
nar el normal procés d’envelliment.
Un dels principals avantatges de fer-se gran és que ets 
més amo del teu temps. En la mesura de les teves pos-
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sibilitats fas allò que vols fer i quan ho vols fer. És poder 
expressar-se lliurement. Això no vol dir que tinguem 
llicència per ser mal educats o incívics, però sí que 
s’acaben les presses i les obligacions, llevat d’aquelles 
que lliurement ens hem imposat. Saber-se amo del nos-
tre temps és una sensació molt agradable i que permet 

gaudir molt d’aquelles coses que realment 
volem fer, per la simple raó que ens agrada 
fer-les i quan les volem fer.
L’edat ens permet passar per sobre de qual-
sevol convenció social a la qual abans ens 
havíem de sotmetre per assolir una feina o 
les obligacions que al llarg de la vida ens han 
definit i guiat. Aquest pot ser el període més 
autèntic de l’existència. L’edat ens permet 
descobrir allò que realment té sentit per no-
saltres i que ens fa sentir bé.
Disposem del nostre temps, per tant estem 
disposats a ser lliures. Si davant d’una si-
tuació escollim allò que realment ens ve 
de gust, tot i que pot ser difícil, estarem 
alegres. A més, pel camí continuarem 
madurant i evolucionant, i fent felices les 
persones del nostre entorn. Altrament, si 

les nostres eleccions estan basades en la por, estarem 
angoixats i els límits de la impossibilitat venceran. 
Però no us amoïneu si esteu en aquesta situació; mai 
és massa tard per canviar i per començar a dir NO a 
tot allò que sigui un entrebanc en el nostre camí.  



Fa molts anys, quan la 
redacció de La Veu de 
l’Anoia estava ubicada 
a l’inici de la Rambla 

Nova em va succeir un episo-
di curiós. Teníem molta feina 
i això m’obligava a treballar 

a l’oficina fins molt tard, inclús quan ja havia 
marxat tothom. De fet de nit era quan podia es-
criure amb més tranquil·litat ja que els telèfons 
restaven muts i no perdia el fil de la feina per 
trucades o converses.
En una d’aquestes nits, varen trucar a la porta. 
Era un grup d’anarcosindicalistes, encapçalats 
per un portaveu molt conegut en aquell mo-
ment. Portava un document a la mà. “Queri-
do amigo, acompaño a estos chicos –em va dir 
tot solemne, assenyalant al quartet de nois que 
l’acompanyaven- que son trabajadores de Biosca 
que tienen un comunicado para publicar. Te rue-
go que lo leas porque se han esforzado mucho en 
escribirlo”.
Com he fet sempre, els vaig atendre. L’escrit 
començava dient: “El demente y fascista em-
presario don...” i continuava amb el nom de 
l’empresari en qüestió i diverses acusacions en 
contra d’ell i d’una part de la pròpia plantilla, 
especialment els càrrecs intermedis i els repre-
sentant de comissions obreres, en aquell mo-
ment majoritari en aquella, i en moltes altres, 
empreses d’Igualada.

En haver-lo llegit li vaig preguntar al sindica-
lista “qui de vosaltres és el psicòleg?” “No hay 
ningun psicólogo, son obreros del téxtil. Porqué 
ha de haver un psicólogo?” Molt senzill, amic 
meu, si l’escrit comença dient el fascista i de-
mente empresario, entenc que per declarar-lo 
boig en públic i per escrit, es requereix un títol 
en psiquiatria, com a mínim. Qualificar-lo de 
feixista, és diferent perquè no és una patologia, 
però declarar dement a una persona requereix 
un estudi profund i una titulació. Per tant –i per 
a resumir- els vaig dir que si volien publicar la 
nota de premsa havien de treure els dictàmens 
mèdics.
No ho varen acceptar i marxaren visiblement 
enfadats. La nota mai es va publicar.
Recordo aquest episodi tan antic perquè acabo 
de llegir un dels dictàmens del jutge Llarena el 
dia abans de la segona sessió d’investidura al 
Parlament ordenant l’ingrés a la presó de Jordi 
Turull, on escriu textualment: “su esfera psico-
lògica no permite asegurar el respeto a las deci-
sions de este instructor”. Pot un jutge ficar-se a 
l’interior de la ment d’un acusat? No sé si Llare-
na és doctor en Dret, però se que no és doctor 
en Medicina i encara menys en Psiquiatria. 
Els sindicalistes de la CNT, almenys, tenien la 
sinceritat de defensar –a la seva manera- els 
treballadors. A Llarena li veig –i és una opinió- 
ganes de fer mal a un home íntegre. Com va dir 
una vegada Lluís Maria Xirinachs: en dictadura 
el lloc més digne per a un home és la presó. 

No sé si Llarena és doctor en Dret, 
però sé que no és doctor en Medicina i 

encara menys en Psiquiatria. 

JOSEP ELIAS FARRÉ

Estudis de psiquiatria Per la llibertat

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Fa ja uns anys, mesos, 
setmanes i dies que una 
bona part del poble cata-
là vol exercir el seu dret 

a decidir. Una cosa que va poder 
fer, primer, el 9N i després en 
l’1-O, però M. Rajoy no accepta 

que, a Catalunya, té un problema polític, que vol 
solucionar judicialment, argumentant que aques-
tes votacions foren il·legals. Foren, segons ell, 
quelcom no legal, fora de la llei, però això no vol 
dir pas que fos immoral. No sempre la il·legalitat 
significa una cosa contrària a la moralitat. Voler 
votar, no és cap crim. Hi vam votar. Això els costa 
de perdonar! No van poder evitar-ho!
Llavors, uns jutges -un i una- s’han erigit com 
garants de la “unidad de la patria”, i perseguei-
xen a polítics per les seves idees, i argumenten 
interlocutòries -mai aquest mot havia estat tan de 
moda- que passaran a la història del dret judicial, 
com exemple de la seva manca de base jurídica, 
donat que volen prohibir un dret que ve referen-
dat per Espanya, a l’acceptar la Carta de l’ONU 
dels Drets Humans.
És així com es creen presos polítics -els detinguts  
no són pas eclesiàstics, ni militars- i persegueixen 
a altres que no han fugit, sinó que s’han escapo-
lit d’un estat que els vol engarjolar i els vol veure 
agenollats i condemnats, per haver-nos permès 
votar.
Aquesta situació del Procés català està fent que 
surtin molts llibres, que deixen testimoni del que 
està passant i s’està vivint a casa nostra. Un d’ells: 
Operació urnes de la igualadina Laia Vicens i Xavi 
Tedó -periodistes- ha estat èxit de vendes en la 
passada festa del llibre. Un altre èxit del dia de 
Sant Jordi fou el volum Per la llibertat, que quedà 
esgotat en la seva segona edició.
És un recull de missives que els empresonats i exi-
liats, els seus familiars, amics i periodistes han es-
crit des d’Estremera, Soto del Real, de Brussel·les, 
o d’Alcalà-Meco i de diversos llocs de Catalunya. 
És un joc de cartes d’un gran contingut humà.

Rebre una carta sempre és un raig de llum, més 
quan s’està en captiveri, lluny de casa. S’agraeix el 
caliu de les paraules escrites. Molta gent -pública 
i anònima- ha decidit escriure com un acte de lli-
bertat. A la presó, o en l’exili, una carta és la vida.
Aquest és un llibre que clama contra la injustícia, 
però que regalima tendresa i pacifisme. Res de vi-
olència. Res de venjança. Res d’odi. Quin exem-
ple!
En un missiva de Raül Romeva llegim: “Em dis-
culpo per no poder respondre individualment to-
tes les cartes que ens arriben, i que no dubteu, 
llegim amb enorme emoció.
En totes hi veig empatia, comprensió, generositat, 
amistat; totes són qualitats que ens convé molt 
cultivar sempre, però especialment en moments 
com aquests que vivim. Que no sigui mai la ven-
jança, ni l’odi, ni la violència, allò que ens mou, 
ans el contrari”.

Llibre, doncs, colpidor que valora la qualitat hu-
mana de la nostra gent, que s’ha abocat, d’una i 
mil maneres, en demostrar la seva solidaritat gro-
ga. Un llibre que omet el 155 en la seva numeració 
de pàgines. Un llibre que hauria de ser de lectura, 
com eina que ensenya com s’ha de practicar el pa-
cifisme i la no violència, per la Lliberat.
Amb la llibertat “mai podran empresonar les ide-
es”, com afirma Jordi Cuixart i frase que s’ha esco-
llit com subtítol del llibre. Un llibre que és un cant 
a aquesta anhelada llibertat. 
Oriol Junqueras, en la seva nadala -inclosa en el 
volum- va acabar-la amb aquest pensament:  “Bon 
Nadal a tothom, a tothom sense excepció(...) Els 
ho desitjo de tot cor i els ho recordo, a tots, que 
mai s’ha construït res des de l’odi i la rancúnia”.
Encara, però, els acusen de violència... 

Molta gent -anònima i pública- ha 
decidit escriure com un acte de 
llibertat. A la presó, o en l’exili,

 una carta és la vida
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Jorba i Tous inicien dilluns el servei de recollida de brossa 
porta a porta, que s’aplicarà a 16 municipis abans de l’estiu
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

J orba i Sant Martí de Tous 
inicien demà el nou ser-
vei de recollida d’escom-

braries porta a porta, que el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
activarà en 16 municipis en els 
propers dos mesos. Després se 
n’hi afegiran sis més de l’Alta 
Anoia. El nou sistema supo-
sarà un canvi important en els 
hàbits dels ciutadans, doncs 
els clàssics contenidors verds 
del carrer desapareixeran. 
Fomento de Construcciones 
y Contratas (FCC) continua-
rà fent el servei, en base a un 
nou contracte. De moment, 
Igualada, Òdena, Vilanova i 
Montbui no s’han decidit a fer 
el pas, i en la resta de muni-
cipis el servei depèn d’altres 
contractes.
El servei tindrà un cost d’un 
milió i mig d’euros anuals, 
per un període de quatre anys 
amb la possibilitat de ser pror-
rogat durant dos anys més. 
Els municipis que se sumen 
al nou sistema són Argenço-
la, Bellprat, el Bruc, Castellolí, 
Carme, Capellades, Copons, 
Jorba, la Pobla de Claramunt, 
la Torre de Claramunt, Mont-
maneu, Orpí, Rubió, Sant 
Martí de Tous, Santa Maria de 
Miralles i Veciana.

Un sistema necessari... 
per ecologia i per economia
El conseller de Medi Ambi-
ent de l’ens comarcal, David 
Sánchez, ha explicat a La Veu 
que “amb el canvi hi sortirem 
guanyant, no només des del 
punt de vista mediambiental, 
i de compliment de la norma-
tiva europea, sinó també eco-
nòmic”. Efectivament, la taxa 
que els ajuntaments paguen 
als abocadors per la brossa 
que no es pot reciclar anirà 
augmentant de forma expo-
nencial en els propers exer-
cicis si no es compleixen els 
deures, és a dir, el percentatge 
de reciclatge que estem “obli-
gats” a fer a partir de 2020. La 
factura de la taxa que arriba a 
casa, si no es posen mesures, 
podria arribar a ser el doble o 
el triple de l’actual...
Avui, de cada 100 kg de resi-
dus que genera una família 
anoienca, només 20 kg se 
separen i es lliuren correcta-
ment per després reciclar-los. 
Els 80 kg restants se’n van a 
l’abocador, amb el gran im-
pacte ambiental, econòmic i 
social que això comporta.
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Municipis que participaran en el nou servei de porta a porta a 
l’Anoia. Sis més de l’Alta Anoia s’hi afegiran a finals de juny.

El conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal i alcalde de Jorba, 
David Sánchez, amb el kit de recollida que es repartirà als nuclis.

A St. Martí de Tous ja començen el servei el proper dilluns. 

Aquests dies, el tècnic de Medi 
Ambient del Consell, Josep 
Jorba, i el propi David Sánc-
hez -alhora alcalde de Jorba- 
segueixen minuciosament tots 
els preparatius per a la posada 

en marxa del sistema, que ja és 
una realitat en més d’un cen-
tenar de pobles al país, i habi-
tual en grans ciutats europees, 
com Milà o Munich.
Sánchez afegeix que “la inten-

ció és que aquest model ens 
permeti assolir l’objectiu del 
60% de recollida selectiva”, tot 
i que el conseller s’afanya a dir 
que “comencem aquest servei 
amb molta calma. Cal anar 
implementant-lo i corregint 
els errors o problemes que 
es puguin presentar, no hi 
ha pressa”. 
Models de la recollida 
porta a porta
Tots els ciutadans dels 16 
pobles participants rebran 
aquests dies informació a casa 
seva sobre el nou sistema, 
s’han programat una sèrie de 

xerrades a tots els municipis, 
i posteriorment punts infor-
matius on es podran recollir 
els kits per emportar-se a casa. 
També les bosses d’escombra-
ries, biodegradables, que seran 
gratuïtes. No caldrà, doncs, 
anar a comprar les clàssiques 
bosses d’escombraries per a la 
brossa orgànica -la “normal”- 
perquè a partir d’ara seran 
gratis i les proporcionaran els 
ajuntaments.  
Hi haurà dos models de reco-
llida diferents. Un per als mu-
nicipis més petits i un altre per 
a la resta. El més petits i rurals 

Dissabte, 5 de maig de 2018 

Taller gratuït:  
Coneix l’energia

fotovoltaica 

Activitat familiar per a conèixer com 
funciona l'energia fotovoltaica i com 
es pot instal·lar a casa en règim 
d'autoconsum. 

Al Pg. Verdaguer amb el c/ Sant Magí, al costat 
del punt d’informació   de   FirAnoia. 
 
Entre les 17:30 i les 19:30h. 



Agenda de xerrades, 
punts de recollida i 
calendari d’implantació 
als 16 municipis
DIV. 4 Maig
Orpí Sala polivalent de l’Ajuntament 
4 i 5 de maig, 11-14 h i 17-20 h
DIU. 6 Maig
Carme El Cosidor. C/ Verge del Car-
me, 1 6, 8 i 9 maig, 11-14 h i 17-20 h
DIL. 7 Maig
Tous i Jorba, Inici de servei
El Bruc Can Casas, 18.30 h
DIM. 8 Maig
Castellolí Sala La Brillante 20.00 h
DIX. 9 Maig
El Bruc Can Casas, 18.30 h
DIJ. 10 Maig
La Pobla Cl. Teatre Jardí. 19.30
El Bruc Can Cases Del 10 al 16 de 
maig (dilluns tancat), 11-14 i 17-20 h
DIV. 11 Maig
La Pobla Cl.  Teatre Jardí, 19.30
El Bruc Casal del Bruc Residencial 
11 i 12 de maig, 11-14 h i 17-20 h
DIS. 12 Maig
La Torre Cl. Centre Social de les 
Pinedes de l’Armengol 11.00 h
La Torre Cl.  Escola La Torre, 18.00 h
DIU. 13 Maig
El Bruc Casal Montserrat Parc 13 i 
18, 19 i 20 de maig, 11-14 h i 17-20 h
DIL. 14 Maig
Orpí i Carme, Inici de servei
La Torre Cl. Centre Social de les 
Pinedes de l’Armengol 19.30 h
DIM. 15 Maig
La Torre Cl. Escola La Torre, 19.30 h
DIX. 16 Maig
La Torre Cl. Escola La Torre, 19.30 h
DIJ. 17 Maig
Castellolí La cooperativa.  17 i 18 de 
maig, 11-14 h i 17-20 h
DIV. 18 Maig
La Torre Cl. Urb. Les Pinedes i Vi-
lanova d’Espoia: Centre Social de 
Les Pinedes. 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de 
maig i 2 i 3 de juny 11-14 h i 17-20 h
DIS. 19 Maig
La Pobla Cl. Teatre Jardí.  Del 19 al 
23 de maig (Dilluns tancat), 11-14 h 
i 17-20 h
DIL. 21 Maig
Castellolí i el Bruc, Inici de servei
DIX. 23 Maig
Capellades Xerrada Informativa Te-
atre La Lliga 19.00 h
DIJ. 24 Maig
Capellades Teatre La Lliga 15.30 h
La Torre Cl. Magatzem de la brigada. 
Del 24 de maig al 8 de juny (dilluns 
tancat), 11-14 h i 17-20 h
DIV. 25 Maig
Capellades Teatre La Lliga 18.00 h
DIS. 26 Maig
Capellades Teatre La Lliga 11.00 h
DIU. 3 Juny
Capellades Antiga pizzeria Xups.  
Del 3 al 19 de juny (dilluns tancat), 
11-14 h i 17-20 h
DIL. 4 Juny
Pobla Cl. i Torre Cl., Inici de servei
DIU. 10 Juny
Copons Sala polivalent. Ctra. de Fol-
quers a Jorba, s/n 12.00 h
DIM. 12 Juny
Bellprat Local Social 10.00 h
DIX. 13 Juny
Sta. M. Miralles Local Social (Anti-
gues Escoles) 20.00 h
DIJ. 14 Juny
Argençola Sala de plens de l’Ajunta-
ment. C/ Major, 2 19.30 h
DIV. 15 Juny
Montmaneu La Sala 19.30 h
DIS. 16 Juny
Rubió Local Social del Pla, 17.00 h
Veciana Sala polivalent 17.00 h
DIU. 17 Juny
Copons Sala polivalent.  17 i 19 de 
juny, 11-14 h i 17-20 h
DIL. 18 Juny
Capellades, Inici de servei
DIX. 20 Juny
Bellprat Baixos de l’Ajuntament 20 
de juny, 11-14 h i 17-20 h
Sta. M. Miralles Local Social, 20 i 21 
de juny, 11-14 h i 17-20 h
Argençola Sala de plens de l’Ajunta-
ment 20 de juny, 11-14 h i 17-20 h
DIJ. 21 Juny
Montmaneu La Sala 21 de juny, 11-
14 h i 17-20 h
DIV. 22 Juny
Rubió Local Social del Pla de Rubió. 
22 de juny, 11-14 h i 17-20 h
DIS. 23 Juny
Veciana Sala polivalent de l’Ajunta-
ment 23 de juny, 11-14 h i 17-20 h
DIL. 25 Juny
Rubió, Bellprat, Veciana, Montma-
neu, Miralles, Copons i Argençola, 
Inici de servei  
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Kits de recollida per a les urbanitzacions, a punt per ser distribuïts per tots els municipis.

El conegut humorista Peyu ha 
estat l’encarregat de difondre en 

què consisteix el nou model.

Durant els mesos de novem-
bre i desembre passats es 
van realitzar fins a 50 tallers 
a les escoles i instituts de 
Capellades, Carme, Caste-
llolí, Copons, El Bruc, Jor-
ba, La Torre de Claramunt, 
Sant Martí de Tous i Vila-
nova d’Espoia. L’objectiu era 
presentar-los el nou model 
porta a porta, explicar-los 
tots els detalls i animar-los 
a participar en un concurs 
creatiu per implicar-se més 
en el procés de canvi.
Pel que fa al concurs, els 
alumnes dels cursos infe-
riors de primària van par-
ticipar en la modalitat de 
dibuix, els de cicle superior 
amb una redacció i els de se-
cundària amb un vídeo. 
Els tallers els va dirigir una 
educadora ambiental ex-
perta en gestió de residus. 
Es van dissenyar de mane-

ra dinàmica, participativa i 
adaptada a cada curs. En els 
cursos inferiors de primària 
es van repassar els tipus de 
fraccions (orgànica, paper i 
cartró, envasos, vidre i resta) 
i es van presentar els nous 
cubells; en canvi, als cursos 
superiors se’ls van explicar 
les característiques del mo-
del actual (contenidors a la 
via pública) i les del model 
que s’implantarà del por-
ta a porta. En el cas de les 
sessions dirigides a secun-
dària, també es va optar per 
reforçar la conscienciació 
sobre 3Rs: Reduir, Reutilit-
zar i Reciclar. Després de les 
explicacions i de les diverses 
activitats i jocs proposats a 
l’aula, la majoria dels alum-
nes van ser capaços de de-
tectar ells mateixos els punts 
claus i els avantatges princi-
pals del nou model.

S’ha fet una àmplia 
divulgació a les escoles

A l’Anoia només recollim se-
paradament el 12 % dels resi-
dus que generem, molt per 
sota de la mitjana catalana. De 
fet, la nostra comarca ha estat 
els darrers anys a la cua -els 
últims- en recollida selectiva.
Des del 2005, la generació de 
residus s’ha reduït de 660 kg 
per habitant a 529 kg, sobre-
tot degut a la davallada del 
consum associada a la crisi 
econòmica.
La recollida selectiva va ex-
perimentar una millora quan 
es va implantar l’orgànica, 
però pateix un estancament 
des de l’any 2010. El model 
actual de recollida amb con-
tenidors no permet assolir els 
objectius europeus en matèria 
de recollida selectiva.
El nou model de recollida 
porta a porta té com a objectiu 
incrementar la recollida selec-
tiva fins el 60 % per complir 
amb l’actual marc legal català 
i europeu i per evitar l’encari-
ment de la taxa d’escombrari-
es. Les directives europees en 
matèria de residus marquen 
objectius a assolir en reciclat-
ge per a l’any 2020. En aquest 
sentit, la Generalitat de Cata-
lunya reflecteix aquests objec-
tius en el marc legal propi per 
garantir que tots els munici-
pis assoleixin índexs del 60 % 

A l’Anoia només separem un 
12% dels residus que generem: 
això ens podria costar molt car

l’any 2020.
Tots els residus que recollim 
selectivament generen uns 
ingressos per venta o retorns. 
D’altra banda, la resta, tot allò 
que va a l’abocador, ens costa 
68 € per tona i l’any 2020, ens 
en costarà 88 €. Si reciclem 
tots els residus que generem, 
no només ens estalviem el cost 
de l’abocador, sinó que incre-
mentem els ingressos. Això és
el que ens permet mantenir 
estable la taxa d’escombrari-
es i a mig termini pot per-
metre reduir-la.

Què passarà a Igualada i la 
Conca d’Òdena?
Actualment, la taxa d’escom-
braries és d’un centenar llarg 
d’euros anuals a la majoria de 
municipis. Amb el nou servei 
la taxa es mantindrà, però en 
els llocs on no s’apliqui, és fà-
cil que s’incrementi de forma 
important. De moment, els 
ajuntaments d’Igualada i les 
ciutats de la Conca no es plan-
tegen fer el canvi, perquè és 
molt complex aplicar-lo, però 
d’aquest assumpte ja se n’ha 
parlat en més d’una ocasió. Els 
governs municipals són cons-
cients que, en un moment o 
altre, caldrà fer el pas, ja que 
la normativa europea s’ha de 
complir a tot arreu.

tindran àrees tancades amb 
control d’accés on hi haurà 
contenidors de totes les frac-
cions. Totes les llars tindran 
2 targetes per accedir a la 
seva àrea.
Els municipis més grans tin-
dran una recollida porta a 
porta al nucli urbà i a les ur-
banitzacions; i els habitatges 
aïllats, disposaran d’àrees tan-
cades amb control d’accés amb 
contenidors de totes les fracci-
ons. Tots els habitatges rebran 
el kit del porta a porta, i els ha-

bitatges aïllats les targetes per 
accedir a la seva àrea.

Cada dia, una brossa 
diferent
En els cas dels nuclis, es passa-
rà a recollir la brossa orgànica 
els dilluns, dijous i dissabtes; 
el paper i cartró, els dimarts; 
els envasos, dimecres i diu-
menge; i el vidre i la resta, els 
divendres. 
En el cas de les urbanitzaci-

ons, de dilluns a dimecres no 
hi haurà cap classe de recolli-
da. L’orgànica es recollirà els 
dijous i diumenges. Els enva-
sos, paper i cartró, els dissab-
tes, i el vidre, els divendres.
Els bolquers i compreses es 
poden treure cada dia en una 
bossa a part, que haurà d’estar 
identificada amb un adhesiu. 
Per a les restes vegetals -de 

jardí- es podran treure els 
dies d’orgànica fins a un vo-
lum màxim de 80 litres, en 
una bossa de ràfia que es pro-
porcionarà gratis. 
En el cas que calgui recollir 
voluminosos, com ara elec-
trodomèstics, es podrà de-
manar per telèfon o per web, 
i vindran a casa de cadascú a 
recollir-los.



Diumenge, els comerços 
també poden obrir, el 

que convertirà Igualada 
juntament amb 

FirAnoia, en un gran 
centre comercial 

Demà, torna la Nit de Shooping, amb desfilada de moda a la 
plaça de l’Ajuntament, i una setmana plena d’ofertes
REDACCIÓ / LA VEU 

M és d’un centenar 
de comerços, bars 
i restaurants de la 

ciutat participaran a partir de 
demà i fins dissabte 12 de maig 
en la 8a edició de l’Igualada 
Slow Shopping, una iniciativa 
conjunta de l’Ajuntament i les 
associacions de comerciants 
locals, que té l’objectiu de pro-
mocionar la capital de l’Anoia i 
el seu teixit comercial entre els 
visitants que arribaran a la ciu-
tat durant el Rec.017. 
Aquesta és una proposta que 
convida a passejar pel centre 
urbà i gaudir les compres, pro-
posant una experiència lúdica, 
comercial i gastronòmica, amb 
ofertes i promocions especi-
als de tots els locals partici-
pants, que ja es poden trobar 
al web www.comerçigualada.
cat. En aquest mateix web es 
pot consultar el directori d’es-
tabliments que en formen 
part, amb un espai propi per 
cadascun, incloent les dades 
bàsiques de geolocalització, el 
detall de la promoció que ofe-
reix i l’enllaç als seus perfils a 
les xarxes socials. 

Demà, Nit de Shooping 
i desfilada
L’esdeveniment arrencarà coin-
cidint amb la Nit de Shopping  
d’Igualada Comerç de demà 
dissabte i s’allargarà tota la set-
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mana vinent. A banda de nom-
broses ofertes i descomptes, el 
públic trobarà activitats de dina-
mització, tants als carrers i places 
com al Museu de la Pell. 
A més a més, l’endemà, el 
diumenge, dia 6 de maig, els 
comerços d’Igualada poden 
romandre oberts al públic, i 
d’aquesta manera, ajudar a tot-
hom a trobar el regal adient pel 
Dia de la Mare.

Ciutat “10”
Recordem que la promoció 
d’Igualada Nit de Shopping 
consisteix en l’obertura volun-
tària dels establiments comer-
cials de manera excepcional 
fins a les 12 hores de la nit, 
com també en les accions i 
activitats promocionals de les 
botigues 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.
Per trobar més fàcilment els 
comerços participants a Igua-
lada Nit de Shopping, Iguala-
da Comerç els facilitarà unes 
plantes amb els rètols identifi-
cadors. Estaran esperant amb 
sorpreses i promocions.
Per la seva banda, en aquesta 
edició, Igualada Comerç in-
tentarà recrear els aires de les 
èpoques passades i ambientar 
les places més cèntriques amb 

els cotxes antics, música en viu 
i un decorat floral adient, tot 
acompanyat amb l’oferta para-
l·lela de taules de restaurants i 
bars que estiguin a prop.

Igualada Medieval
A més, s’oferirà la Visita Noc-
turna a “Igualada Medieval”. 
El lloc de trobada serà davant 
la basílica de Santa María a 
les 22:00 h. Al final de l’acte, 
se servirà una copa de cava. 
Aquest acte és completament 
gratuït!
Alhora, molts establiments de 
restauració faran una promo-
ció especial, pensada exclu-
sivament per aquest dissabte, 
amb els menús d’Igualada Nit 
de Shopping.
En la desfilada de moda, sota el 
nom Igualada Pret a Porter, hi 
prendran part 12 establiments. 
Serà a les 9 de la nit a la plaça 
de l’Ajuntament.   

Més actes la setmana que ve
Entre les nombroses iniciatives 
programades per a la setmana 

vinent, destaca la implicació 
dels comerciants dels carrers 
de Sant Simplici i Òdena, que 
decoraran el carrer i realitzaran 
diverses activitats tant el diven-
dres 11 com el dissabte 12 de 
maig. El restaurant Bitok orga-
nitza una musclada a Cal Font, 
divendres a partir de les 19h, i 
una sardinada, dissabte a les 
13h. El Cullerot, al seu establi-
ment de la Rambla Nova, farà 
showcookings al llarg de tot el 
dissabte. 
Igualada Comerç, a més, durà 
a terme el segon Made.igd Slow 
Shopping, al pati del Museu de 
la Pell, lloc on també s’organit-
zaran activitats de promoció tu-
rística i hi haurà espai familiar 
al llarg del dissabte, 12 de maig.  
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El Rec.0 espera rebre 
120.000 visitants, que 
podran assistir a una 
vintena de  concerts 
gratuïts, alguns amb 

grups de l’Anoia

Dimecres vinent torna el Rec.0, amb la presència de 
18 marques i dissenyadors igualadins

TON CASELLAS / LA VEU 

C entenars de persones 
van sortir als carrers 
dijous passat al ves-

pre per manifestar-se en con-
tra de la sentència per la vio-
lació en grup de “La Manada” 
que es va cometre als San 
Fermines del 2016 a Pamplo-
na. La sentència condemna 
als encausats per abús sexual 
enlloc de violació, cosa que fa 
rebaixar la pena a 9 anys de 
presó per cap.
La concentració davant dels 
Jutjats d’Igualada va agru-
par a centenars de persones, 
algunes d’elles amb cartells 
reivindicatius i es va llegir un 
manifest per part d’una re-
presentació dels qui estaven 
allà. En el manifest es van 
mostrar en contra de la sen-
tència i van demanar un judi-

ci just, també van reivindicar 
l’empoderament de les dones 
davant d’un sistema instituci-
onal masclista.
Un cop acabada la concentra-
ció, es va iniciar una marxa es-
pontània pels carrers d’Iguala-
da liderada amb una pancarta 
amb el lema “Nosaltres som la 

manada, prou injustícia patri-
arcal”. El recorregut va acabar 
a la plaça de l’Ajuntament on 
es van tornar a dirigir unes pa-
raules als assistents.
Durant el recorregut es van 
sentir diversos càntics, el més 
repetit “no és abús, és violació” 
i “els carrers seran feministes”.

Centenars de persones van sortir al carrer a Igualada 
en protesta per la sentència sobre “la Manada”

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir de dimecres dia 
9 i fins dissabte 11 el 
barri del Rec d’Igua-

lada tornarà a transformar-se 
amb el Rec.017, el festival de 
moda, cultura i gastronomia 
que revoluciona la ciutat du-
rant quatre dies.
Com sempre, la moda iguala-
dina serà present en aquesta 
edició. Les marques iguala-
dines Bcn Beach, Boxley, Buff, 
Ducht Delight, Messcalino, 
Micu Micu i Punto Blanco, 
juntament amb d’altres com 
Javier Simorra, Pepe Jeans, 
Skunfunk, Only&Sons, Super-
dry i Sebago, que es gestiona 
la seva participació al Rec des 
de comerços igualadins, fa-
ran una venta radical d’estocs 
juntament amb primeres mar-
ques com Adidas, Levi’s, Tex-
tura, Kaotiko Bcn, Reebok, 
DC, Quiksilver, Mango, Cam-
per, Kickers, Fox Head entre 
moltes altres. 
Els dissenyadors de la comar-
ca també tenen el seu espai al 
Rec.17. David Valls, Jordi Ra-
fart, Ingrid Munt, Sita Murt, 
Lost Wolf, Tres Xics i Nona 
Bcn conviuran amb altres 
dissenyadors com Ika, Txell 
Miras, Miriam Ponsa, Josep 
Abril, Catherine Parra, Who 
o Gorni Kramer, que seran 
en diferents espais, amb una 

oferta de moda singular. 
L’oferta de moda, eix prin-
cipal del Rec.0, es completa 
amb una programació cul-
tural gratuïta on també hi 
trobem molts protagonistes 
de la comarca. De la progra-
mació musical, els grups de 
la comarca The Jerrycans, La 
Séptima Trastada, Red Pèrill, 
Adriana Muntané o The Cur-
lies entre d’altres comparti-
ran escenari amb formacions 
com Reinaldo & Clara, Beth o 
Suzanna & The Randomites. I 
a l’escenari de DJ, la progra-
mació és íntegrament comar-
cal, amb habituals al Rec.0 
com ho són els DJ’s Brown, 
Pd Efa, Fixi o  Rick-A-Man. 
Al Rec.017 també hi podrem 
veure programes de ràdio en 
directe. 
L’escenari Estrella Damm 
acollirà el migdia dimecres 
el programa de Rac1 La Se-
gona Hora, amb Quim Mora-
les, i a la tarda del divendres 
podrem veure el programa 
Feedbac de ràdio Flaixbac a 
l’escenari DJ Estrella Damm. 
També hi haurà actuacions de 
dansa, hip hop i una activitat 
de conta contes en anglès per 
als més petits. 
Entre les presentacions de lli-
bres que es realitzaran, desta-
ca la presentació de De l’alta 
cuina a casa (Columna Edi-
cions), el primer llibre del xef 

igualadí David Andrés, que el 
presentarà el dimecres 9 a les 
7 de la tarda al seu restaurant 
del barri del Rec. El Somia-
truites també serà l’escenari 
del 4t RecMeeting que refle-
xionarà sobre la tendència 
creixent d’adoptar uns hàbits 
de vida més saludables. La 
taula rodona estarà formada 
pel psiconeuroimmunòleg 
i fisioterapeuta Xevi Verda-
guer, la periodista i directora 
d’Etselquemenges Nuria Coll, 
el periodista de Catalunya 
Ràdio i Tv3 Gaspar Hernán-
dez i el director de màrque-
ting d’Ametller Origen Xavier 
Roma, i estarà moderada pel 
la periodista igualadina Ma-
ria Almenar. El Rec Meeting 
és un acte gratuït organitzat 
per Recstores amb la col·la-
boració d’Ametller Origen i 
Vichy d’Or. 

Tornen les food trucks
La gastronomia torna amb 
força al Rec.017 amb el Rec 
Street Food, que presenta 34 
food trucks -que aquesta set-
mana han estat protagonistes 
al programa de TV3 Joc de 
Cartes- i un pop up bar amb 
una oferta gastronòmica va-
riada que utilitza productes 
de proximitat de la comarca. 
S’amplia la oferta vegana, ve-
getariana i gluten free i s’in-
corporen nous food trucks 
com La Belle Verte, de cuina 
vegana, Mandonga, de cuina 
napolitana,  Mizuma Thai, de 
cuina japonesa o La Fresca del 
Pirineu, que oferirà gelats fets 
al moment. 
El Rec.017 comptarà també 
amb un espai de vermut El 
Bandarra, una barra de com-
binats amb Fever-Tree, l’espai 
de iogurts Pastoret, l’espai de 

sucs i fruites Ametller Origen 
i els dos espais Estrella Damm, 
patrocinador oficial del Rec.0, 
present des dels seus inicis 
l’any 2009. També hi haurà 
un espai de lectura i descans 
La Vanguardia a l’Adoberia La 
Bella, edifici que també acolli-
rà l’espai nadons. 

Un públic jove i fidel
Rec.017 espera rebre uns 
120000 visitants. Un estudi re-
alitzat per ESCODI ha facilitat 
informació del perfil del visi-
tant. Les dades indiquen que 
el 82% dels visitants, majori-
tàriament joves, són de fora 
d’Igualada, de la província de 
Barcelona, i els segueix per 
ordre de procedència Lleida, 
Tarragona i Girona. El 80% del 
visitant és repetidor, indicador 
que l’esdeveniment té un grau 
molt elevat de fidelització. El 
grau de satisfacció del visitant 
és alt i valora molt positiva-
ment el disseny dels espais, 
les marques, els descomptes i 
l’ambient que es viu al barri.  



La nena de 7 anys 
ferida molt greument ja 
ha sortit de la UCI de la 
Unitat de Cremats de la 
Vall d’Hebron i la seva 
recuperació serà llarga

Cartell de la barbacoa que es va fer a l’Estadi Atlètic el 22 d’abril. 

Els Mossos inicien diligències contra l’autor de la barbacoa a 
l’Estadi per un presumpte delicte de lesions greus i imprudència
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
han obert diligències 
d’ofici per un presump-

te delicte de lesions greus co-
meses per imprudència contra 
l’autor, identificat, de la barba-
coa a l’Estadi Atlètic el passat 
22 d’abril, que va ocasionar 
cremades de molta gravetat a 
una nena de 7 anys d’edat.
L’advocat de la família de la 
nena ha explicat a La Veu que, 
tal i com es pot observar en el 
cartell anunciador, la barbacoa 
era organitzada pel CAI Popu-
lar, una secció del Club Atlètic 
Igualada. La nena ferida es tro-
bava en el lloc dels fets espe-
rant l’atorgament de medalles 
del cros que, instants abans, 
havia organitzat el col·legi 
Emili Vallès, que no tenia res 
a veure amb la barbacoa. En el 
moment que aquesta es va ini-
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ciar, encara hi havia molts nens 
i pares de participants en el 
cros a l’interior de l’Estadi, de 
propietat municipal. 
L’incendi de la barbacoa, oca-
sionat pel llançament incon-
trolat d’un excés de gel acce-
lerador, va ferir tres persones: 
la nena, el seu pare -que va 
intentar socórrer la seva fi-
lla- i una altra persona. No 
consta que l’esmentada bar-
bacoa gaudís de cap permís 
per poder fer-se dins d’una 
instal·lació municipal.
Aquesta setmana, el jutjat 
d’Igualada hauria d’iniciar les 

contra l’autor de la barbacoa. 
La nena es recupera favora-
blement de les ferides i ja ha 
sortit de la UCI de la Unitat 
de Cremats de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron de Barcelona. 
Està ingressada a la unitat de 
cures de Pediatria de l’esmen-
tat centre sanitari, i la seva re-
cuperació es preveu llarga. Les 
flames van afectar una part 
important del cos.
Per la seva banda, fonts de 
l’Ajuntament han manifestat 
que “tenim obert ara mateix un 
procés intern d’informació per 
aclarir aquests fets, pendent 
també de la investigació polici-
al. En tot cas, ja hem contactat 
amb les persones afectades per 
a posar-se a la seva disposició”. 
El Club Atlètic Igualada, gaire-
bé dues setmanes després dels 
fets, no s’ha pronunciat sobre 
aquest accident.

La PAH Anoia convoca per dilluns una manifestació davant el 
jutjat en protesta per un desallotjament de vuit famílies
REDACCIÓ / LA VEU 

E l març de 2016, la Pla-
taforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) de 

l’Anoia va alliberar un bloc de 
vuit pisos al carrer d’Oló de 
Capellades, per tal d’allotjar 
famílies que havien patit –o es-
taven a punt de patir– un des-
nonament i no tenien cap altra 
alternativa habitacional. Els 
vuit habitatges són propietat de 
la SAREB (Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Re-
estructuració Bancària, més 
conegut com “banc dolent”), i 
no havien estat habitades mai 
per ningú. És a dir, portaven 
acabades i buides des de la 
seva construcció, ara fa més 
de 6 anys. 
Dos anys després, viuen al 
bloc 8 famílies formades per 
15 adults i 13 menors. Segons 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH Anoia), es 
tracta de “famílies que no no-
més han tingut l’oportunitat 
de refer la seva vida, sinó que 
han rehabilitat i condicionat els 
pisos, que en molts casos s’es-
taven deteriorant ràpidament 
i que ara compleixen per fi la 
seva funció”. Aquesta organit-
zació anoienca ha demanat la 
cessió dels habitatges i la regu-
larització de la situació de tots 
els inquilins. “Des de fa mesos 
intentem negociar amb la SA-

REB lloguers socials per a totes 
les persones que viuen al bloc, 
amb imports determinats en 
funció dels seus ingressos, però  
han denunciat a totes les per-
sones que habiten el bloc i ha 
demanat el seu desnonament 
immediat mitjançant un pro-
cediment penal”. 
El judici es farà el proper di-
lluns 7 de maig als jutjats 
d’Igualada, a les 12:30, i la 
PAH Anoia ha fet una crida a 
anar-hi per protestar per la si-
tuació. Sembla, però, que en les 
darreres setmanes la SAREB 
ha demanat documentació als 
inquilins per estudiar la regu-
larització dels lloguers, però no 
ha donat encara cap resposta ni 
ha suspès el procediment, com 
en algun moment s’havia com-
promès. 
Per la PAH Anoia recuperar 
aquests habitatges són accions 
“plenament legitimades en 
la situació d’emergència ha-
bitacional en què vivim: més 
de 600.000 execucions des de 
2008 a tot l’estat, i més de 2.500 
a l’Anoia, han portat milers de 
famílies a una situació crítica. 
Durant aquests anys, els bancs 
ens estan desnonant de forma 
massiva de casa nostra mentre 
acumulen centenars de mi-
lers d’habitatges buits (més de 
1.150 a la nostra comarca) a 
l’espera que els preus tornin a 
pujar per seguir augmentant el 

seu benefici”. 
La PAH considera també que 
“les administracions estan 
mostrant una total inoperància 

i fins i tot complicitat. La majo-
ria dels Ajuntaments de l’Ano-
ia van aprovar mocions on es 
comprometien a sancionar els 

bancs que mantinguessin pisos 
buits. Quatre anys després, no 
han posat ni una sola sanció. 
És una vergonya”.  

diligències, de caire penal, ci-
tant a declarar al pare de la 
nena ferida, per comprovar si, 

com finalment serà, presenta 
una acusació formal -a més de 
la presentada per la fiscalia- 
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El recorregut serà força 
assequible, amb un 

total de 18 kilòmetres, 
de forma circular, i 

amb una durada 
mitjana de poc més de 

4 hores

El grup de lleure “La Clau” prepara 
la Caminada Popular de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Grup de Lleure “La 
Clau” ja prepara la 
Caminada Popular de 

l’Anoia, que enguany arriba a 
la 19a edició, i que tindrà lloc 
a l’entorn de Vallbona d’Anoia.
Amb un recorregut força as-
sequible i circular de 18 quilò-
metres, la sortida podrà efec-
tuar-se entre les 7:30 h i les 
8:30 h del matí, des del pavelló 
poliesportiu de Vallbona, ubi-
cat al carrer de La Campanya. 
Passant per indrets com: la 
Pedrera de sauló, Mas Bonans, 
Mare de Déu del Remei, Can 
Ferrer del Coll, entre d’altres. 
Preveient-se la mitjana de 
temps invertit en fer el recor-
regut en unes quatre hores i 
mitja aproximadament. 
Es tracta d’una activitat no 
competitiva i apte per a tots els 
públics, que pretén acomplir 
el doble objectiu de fomentar 
les caminades populars a la 
nostra comarca i alhora donar 
a conèixer cada any racons di-
ferents de la mateixa. 
En anteriors edicions es va 
arribar a la xifra de 550 ex-
cursionistes vinguts de tota la 
comarca i molts indrets d’ar-
reu de Catalunya, i enguany es 
vol superar aquest nombre de 
participants. 
La sortida podrà efectuar-se 
entre les 7:30 i les 8:30h. del 
matí des de la zona del pavelló 
poliesportiu de Vallbona. El 
recorregut restarà únicament 
marcat per a aquesta camina-
da, amb marques suficients 
per a que ningú és pugui per-
dre. Marques que no malme-
ten el medi natural i que són 
retirades el mateix dia de la 
caminada. 
Cada participant rebrà a la 
sortida un petit llibret amb 

detalls dels indrets pels que 
passa la caminada i del po-
ble que enguany trepitgem. 
També rebrà un full de ruta 
que li serà segellat a cada un 
dels controls ubicats en el 
recorregut. 
Així mateix, en diferents in-
drets, hi haurà ubicats diver-
sos punts d’avituallament on 
proporcionaran aigua, fruita o 
menjar, i en un dels quals s’en-
tregarà l’esmorzar. 
Tots els caminaires rebran a 
l’arribada una samarreta tèc-
nica, obsequi commemoratiu 
de la caminada. 
Les inscripcions, tenen un 
preu de 10 euros si es realitzen 
abans del dia 13 de maig i de 
12 euros si és fa el mateix dia 
13. Poden realitzar-se a: 
* Personalment a l’Espai Cívic 

Centre, al carrer Trinitat, 12, 
d’Igualada, qualsevol dia de 
dilluns a divendres de 9:00 a 
13:00h. i de 15:00 a 21:00h. 
* A l’oficina de l’entitat, ubi-
cada al Centre Cívic de Fàti-
ma, a l’Avinguda de la Pietat 
42-44, els dimarts i dijous de 
18:00 a 19:30h. 
* Fent un ingrés nominal al 
compte corrent núm. 2100 
0001 01 0200613362 de “La 
Caixa” i presentant-ne el res-
guard en el moment de rebre 
el full de ruta a la sortida. En 
aquest cas cal que ens feu ar-
ribar les dades de cada inscrit 
per e-mail (gruplaclau@gru-
placlau.org) (nom i cognoms, 
adreça, població i telèfon de 
contacte) 
* En el mateix indret de sorti-
da i fins a l’hora de tancament 
d’aquesta. 
Amb la inscripció, qui ho de-
sitgi, pot adquirir una assegu-
rança exclusiva per a aquesta 
activitat, al cost de 3,70 euros. 
El mal temps, no serà obstacle 
per a la celebració de l’activi-
tat, però si per causa de força 
major (Climatologia altament 
adversa, com pluges torren-
cials…) s’hagués d’ajornar, 
se celebraria el diumenge se-
güent, dia 20 de maig. 

Concurs per als participants
També cal destacar, que en-
guany es tornarà a fer el con-
curs que tant èxit va tenir 
l’any passat, en que respo-
nent a unes senzilles pregun-
tes, les respostes de les quals 
podrem trobar mitjançant 
la captura de diversos codis 
QR, els participants optaran 
al sorteig de diversos obse-
quis. També hi haurà un sor-
teig entre tots aquells que ens 
enviïn les seves millor fotos 
de la Caminada.    

DOLORS CANAL / A.E.M.A.

N i l’aigua ni el fred ens 
ha frenat. Un autocar 
gran amb 43 perso-

nes, Montferri sempre amb 
nosaltres. Les nostres famílies 
i els nostres amics que any rere 
any ens acompanyen al Circu-
ït de Catalunya per, córrer, ca-
minar, en general gaudir d’un 
matí complert. La solidaritat 
és fa present en aquests actes. 
Aquesta vegada no hem pogut 
ballar Zumba però, el proper 
Mou-te no ens el perdrem!!!
L’aigua ens ha acompanysat tot 
el matí, ens ha deixat caminar 
i còrrer d’urant una hora però 

L’Associació per 
l’Esclerosi Múltiple, al 
Circuit de Catalunya

desprès, hens ha deixat a tots 
ben remullats.
Moltíssimes gràcies a Rafa per 
la paciència amb nosaltres. Un 
conductor fantàstic. A Trini i 
Josep, José i Carmen, a la Fa-
mília de la Carme,  Núria i 
Família, Anna, a la nostre en-
tranyable i estimada Pepi amb 
un gran grup de dones que ens 
han acompanyat. Els amics  
Laure, Amparo Unai, Raquel, 
Clàudia i Unai. I els membres 
de l’associació que ens hem 
pogut desplaçar participant 
d’aquest dia per la investiga-
ció de l’Esclerosi. Gràcies En-
ric i Jordi  pel gran reportatge 
que ens heu fet. 

Demà dissabte, taller 
familiar gratuït sobre la 
energia fotovoltaica
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Setmana de l’Ener-
gia, coincidint amb la 
Setmana Europea de 

l’Energia Sostenible, incorpo-
ra una campanya de conscien-
ciació que pretén sensibilitzar 
la societat en relació a l’estalvi 
i l’eficiència energètica i que, 
aquest any, centra el missatge 
en la Transició Energètica de 
Catalunya, que vol passar de 
l’actual model de consum i 
producció energètica a un nou 
model que permeti l’apode-
rament del ciutadà, produint 
energia a més de consumir-ne, 
participant en les polítiques 
energètiques del país i gestio-
nant la seva pròpia demanda 
i consum energètics perquè ja 
té les eines per fer-ho. 
Les bases de la Transició Ener-
gètica a Catalunya, aprovades 
pel Govern al gener de 2017, 
dissenyen el camí cap a un nou 

model energètic 100% renova-
ble al 2050 i on els ciutadans 
tindran un paper central. En 
aquest marc i per a conèixer 
com funciona de l’energia fo-
tovoltaica i com es pot instal-
lar a casa en règim d’autocon-
sum, l’Ajuntament d’Igualada 
en col·laboració amb l’Institut 
Català d’Energia, la Diputa-
ció de Barcelona i la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sos-
tenibilitat, ha programat un 
taller gratuït dissabte vinent, 5 
de maig, coincidint amb FirA-
noia, anomenat Coneix l’ener-
gia fotovoltaica. 
L’activitat serà gratuïta i de 
caràcter familiar i permetrà 
familiaritzar-se amb l’energia 
fotovoltaica i conèixer-ne les 
possibilitats d’autoconsum. 
Es farà el dissabte, de 17:30 a 
19:30h, a la cantonada entre 
passeig Verdaguer i el carrer 
Sant Magí, al costat del punt 
d’informació de FirAnoia.



Entre els actes més des-
tacats de la 

Setmana de la Gent 
Gran, cal apuntar les 
excursions al museu 

Dalí i el castell de Sant 
Ferran de Figueres, i al 

monestir de Poblet

Enric Senserrich i Carme Riera.

La iniciativa Nits Q 
busca hàbits saludables 
en l’oci nocturn

REDACCIÓ / LA VEU 

L a  setmana passada el 
Teatre Municipal l’Ate-
neu va acollir la pre-

sentació oberta a la ciutadania 
de la iniciativa Nits Q Igua-
lada. Aquest és un projecte 
impulsat originàriament per 
la subdirecció general de Dro-
godependències i l’Agència de 
Salut Pública de la Generalitat 
de Catalunya. El seu objectiu 
posar en comú els diferents 
agents implicats en l’oci noc-
turn per a fer d’aquest un espai 
més segur, atractiu i saludable 
per a tothom. L’Ajuntament 
d’Igualada s’hi va incorporar 
el 2017. 
L’acte va comptar amb l’as-
sistència del tinent d’alcalde 
d’Entorn Comunitari, Fermí 
Capdevila, del subdirector ge-
neral de Drogodependències 
del departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, Joan 
Colom, i de diferents actors 
que juguen un paper rellevant 
i protagonista en aquest àm-
bit a la ciutat. Des de diversos 
establiments d’oci a diferents 
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col·lectius i associacions, pas-
sant pels cossos de seguretat i 
els recursos sanitaris o educa-
tius, entre altres. 
En el decurs de l’acte es va 
signar el Document de Com-
promís Plataforma Nits Q 
Igualada, per part de totes 
les entitats que conformen la 
taula de participació ciuta-
dana, que recull un seguit de 
propòsits comuns encaminats 
a fomentar aquests hàbits sa-
ludables. Els presents també 
van poder gaudir de l’estrena 
de la campanya “Jo sóc la fes-
ta”, impulsada per la regidoria 
municipal d’Entorn Comuni-
tari, i que persegueix precisa-
ment difondre la importància 
d’aquests hàbits entre els més 
joves a la capital de l’Anoia. 
La trobada va finalitzar amb 
el lliurament dels distintius 
“Q de festa!” als locals d’oci 
nocturn que ja compleixen 
determinats requeriments 
en pro d’aquest oci nocturn 
més saludable –La Sala, 
L’Acústic i el Sokko– i una 
foto de família amb tots els 
participants.  

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada celebrarà aquest 
any la Primavera Gran 
entre els dies 11 i 20 de 

maig, en una iniciativa que un 
cop més organitzen l’Ajunta-
ment de la ciutat i la seva As-
sociació de Gent Gran, amb el 
suport també de la Diputació 
de Barcelona i del departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. 
La Primavera Gran reuni-
rà disset propostes lúdiques, 
festives, culturals i musicals 
adreçades a la gent gran de 
la ciutat. N’han presentat 
públicament els detalls la 
tinent d’alcalde d’Acció Soci-
al i Igualtat, Carme Riera, i el 
president de l’associació, Enric 
Senserrich. 
La inauguració de la Primave-
ra Gran tindrà lloc el diven-
dres, 11 de maig, a les 17h, al 
Casal del Passeig, amb les in-
tervencions de l’alcalde, Marc 
Castells, i del director general 
d’Acció Cívica i Comunitària 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Bernat Valls. L’acte comp-
tarà també amb diverses actu-
acions musicals. 
El dissabte, 12 de maig, el Tea-
tre Municipal l’Ateneu acollirà 
un homenatge dels Amics de 
l’Òpera d’Igualada a M. Teresa 
Roig amb un Concert d’Anto-
logia de la Sarsuela. 
L’endemà, diumenge dia 13, 
al parc del Gasogen de Cal 
Pasqual, hi haurà un Concert 
d’Havaneres a càrrec del grup 
La Guingueta. 
La següent setmana arren-
carà el dilluns 14, a les 10h, 
amb una visita de les persones 
grans de les residències i cen-
tres de dia de la ciutat al Mu-
seu de la Pell i a la Casa de la 
Festa, que guarda la imatgeria 
festiva igualadina. El mateix 
dia a la tarda, el Casal del Pas-
seig oferirà una sessió de Ci-
nefòrum amb el film Paseando 

La Primavera Gran començarà 
divendres vinent i tindrà 17 activitats

a Miss Daisy de Bruce Beres-
ford. El 15 de maig es durà a 
terme una excursió a Figueres, 
centrada sobretot en el Museu 
Dalí i el castell de Sant Ferran. 
El dimecres, dia 16 de maig, 
serà una de les jornades més 
farcides d’activitats. A les 11h 
a l’Espai Cívic Centre, es farà 
una sessió oberta a la ciutada-
nia per presentar el pla d’acció 
de la iniciativa Igualada, ciutat 
amiga de les persones grans. A 
les 17h, novament al Casal del 
Passeig, el Grup Teatral Ega-
renc interpretarà L’amor venia 
amb taxi i, a les 20h i enguany 
al Restaurant Canaletes, es 
farà el sopar de felicitació a les 
persones que enguany cele-
bren els seus 80 anys. 
El 17 de maig, a les 11h i a la 
Biblioteca Central, se celebra-
rà la tertúlia La moda de l’any 
de la picor, emmarcada en el 
projecte de la Biblioteca de la 
memòria. Aquell mateix dia, 
es farà també una visita guia-
da al monestir de Santa Maria 
de Poblet i la jornada finalit-
zarà a l’Hotel Amèrica, amb el 
sopar de celebració de totes les 
parelles que aquest 2018 cele-
bren les seves Noces d’Or. 
El divendres, dia 18, hi hau-
rà una missa a l’Església de la 
Soledat a les 11:30h, amb la 
participació de la coral Cors 
Units i, a les 14h, el Casal del 
Passeig serà l’escenari del Di-
nar de la Primavera Gran, que 
comptarà amb la presència del 

subdirector general d’Equipa-
ments i Activitats de la secre-
taria d’Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat. 
La Primavera Gran 2018 fina-
litzarà amb un recital poètic i 
una exhibició de swing, el dis-
sabte, 19 de maig, a les 17:30h 
a l’Espai Cívic Centre, i amb el 
sempre esperat Espectacle de 
Playback, el diumenge dia 20, 
a les 18h, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. 

Venda d’entrades 
Per l’excursió a Figueres, les 
persones d’Igualada de més 
de 60 anys i/o amb carnet de 
gent gran del Centre Cívic 
d’Igualada - Casal del Pas-
seig, poden comprar els seus 
tiquets a l’Espai Cívic Centre 
(c/ Trinitat 12) entre el 2 i el 
10 de maig, en l’horari d’ober-
tura del centre. 
I, pel que fa a l’excursió a 
Poblet, el dinar de la Pri-
mavera Gran i l’espectacle 
de playback, es poden ad-
quirir també del 2 al 10 de 
maig al Casal del Passeig, al 
Pg. Verdaguer 67, en l’hora-
ri d’obertura del despatx de 
l’Associació de Gent Gran. 
En el cas del playback, es 
podran adquirir també a la 
taquilla del teatre una hora 
abans de l’espectacle.

Ajuntament d'Igualada

NOCES D’OR 2018 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany celebrin les 
NOCES D’OR i que no hagin contactat ja amb l’Ajuntament, que ho facin al 
telèfon 93 803 19 50 Ext. 2537, o bé s’adrecin personalment per a inscriu-
re’s al departament de Protocol, abans del dia 11 de maig, per tal d’invi-
tar-los formalment a l’homenatge que es durà a terme el dijous dia 17 de 
maig, dintre dels actes de la “Primavera Gran 2018”.

Igualada, maig de 2018
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Qui vulgui pot partici-
par en un matí de nete-
ja, durant dues hores, 

d’un tram de la llera del 
riu Anoia al seu pas per 

Igualada

Jornada del Clean-Up Day, l’any passat, a Igualada.

El proper 13 de maig, nova jornada de neteja al riu Anoia 
en ocasió de la iniciativa Clean-Up Day
REDACCIÓ / LA VEU 

A ny rere any, milions 
de tones d’escombra-
ries van a parar als 

rius, oceans, platges, boscos o 
altres espais naturals. La pro-
ducció insostenible i els pa-
trons de consum de les socie-
tats, les escasses estratègies de 
gestió de residus i la manca de 
sensibilització de la població 
en són les principals causes. 
Amb l’objectiu de reduir la 
quantitat de residus abocats 
a la natura i donar visibilitat 
a la problemàtica, la Setma-
na Europea de la Prevenció 
de Residus impulsa cada any 
una jornada de neteja de ma-
nera coordinada a tot Europa, 
coneguda a Clean-Up Day. 
Sota el lema “Let’s Clean Up 
Europe!”, doncs, els dies 11, 
12 i 13 de maig s’aplegaran 
les nombroses iniciatives lo-
cals en un únic esdeveniment 
que pretén animar i consci-
enciar els màxims ciutadans 
possibles. Els participants de 
la jornada, que col·labora-
ran a mantenir net el seu en-
torn, podran comprovar amb 
aquesta activitat la quantitat 
de residus que s’aboquen en el 
seu barri o municipi. L’acció 
és una oportunitat única per 
incrementar el nivell de cons-
cienciació sobre el problema 
de la brossa i ajudar a canviar 
els comportaments. 

Neteja del Molí Nou al pont 
nou de Montbui
A Igualada, el departament 

de Medi Ambient, Energia 
i Sostenibilitat de l’Ajunta-
ment, novament amb la col-
laboració d’Aladern-CECI, 
durà a terme el diumenge, 13 
de maig, una recollida de dei-
xalles al riu Anoia, entre les 
11 i les 13h, des del c/ Neptú 
fins el 
Pont Nou de Montbui. El 
punt de trobada serà la Pis-
cina Municipal del Molí Nou 
(Av. Àngel Guimerà, 127) i 
cal inscripció prèvia escrivint 
a medi.ambient@aj-igualada.
net o trucant al telèfon 93 803 
19 50, extensió 2535. 
Serà una jornada popular de 
marcat caràcter lúdic i oberta 
a la participació tothom, tot i 
que cal tenir present que els 
menors d’edat hauran d’anar 
acompanyats d’un adult. Els 
objectius són sensibilitzar so-
bre el dret a gaudir d’un medi 
no degradat i el deure de con-
servar-lo, fomentar la parti-
cipació social i ciutadana en 
la conservació dels entorns 
fluvials i netejar i millorar els 
espais de ribera. 
La jornada es planteja com 
una passejada vora el riu on, a 
mesura que s’avança, els par-
ticipants recullen la brossa i, 
en la mesura del possible, la 
separen per tipologies, enva-
sos, paper i rebuig. A la fina-
lització hi haurà un refrigeri 
per a tots els assistents. 
Des de l’organització es re-
comana portar roba i calçat 
còmodes i preferiblement im-
permeables, així com guants 
de protecció, gorra, protecció 

solar i aigua, per les hores de 
més sol. Es proporcionaran a 
tothom bosses grosses i resis-
tents, contenidors i guants 
per evitar ferides. Es recorda 
igualment que cal anar amb 
compte a l’hora de recollir vi-
dres o materials rovellats. 
Tot i que cada vegada són 
més els ciutadans que han 

pres consciència de la impor-
tància de no llençar deixalles 
al riu com si fos un abocador, 
encara és freqüent trobar-n’hi 
moltes. En ocasions, els ma-
terials abocats no representen 
un perill per a l’ecosistema 
però sí suposen un efecte vi-
sual molt negatiu, com poden 
ser papers, fustes o runes. 
En altres casos, els materials 
abocats sí suposen una ame-
naça per als organismes, ja 
sigui perquè es tracta de ma-
terials contaminants –piles, 
olis de cotxe, productes quí-
mics, pneumàtics–, perquè 
la seva presència pot ferir els 
organismes –vidres, ferralla, 

REDACCIÓ / LA VEU 

U n equip multidisci-
plinari del Consorci 
Sanitari de l’Anoia, 

liderat per la infermera Sílvia 
Roca Martí conjuntament 
amb Montserrat Raïch Vi-
dal, ha realitzat un projecte 
de recerca anomenat: Podria 
ser la música una alternativa 
a la sedació amb anestèsia 
regional? 
L’ansietat és un fenomen comú 
en els pacients hospitalitzats 
que es caracteritza per la pre-
sència de nerviosisme, pen-
saments desagradables, preo-
cupació i por. La música té la 
capacitat d’evadir i, si es manté 

plàstics– o bé perquè causen 
perjudicis indirectes, com ara 
els vidres, que poden provo-
car incendis. 
Una operació de neteja dóna 
resposta a problemes ambien-
tals originats per abocaments 
incontrolats en espais natu-
rals –boscos, rius, platges, 
rieres–, per tal d’evitar possi-
bles contaminacions i restau-
rar-ne l’hàbitat i el paisatge. 
Més enllà d’aquest fet, l’acció 
també té un alt potencial de 
sensibilització per la ciutada-
nia, en ser una bona oportu-
nitat per visualitzar de forma 
directa l’efecte dels comporta-
ments incívics. 

 

 

Un estudi elaborat per infermeres de l’Hospital avala 
la utilització de música durant una intervenció quirúrgica

ocupat el cervell, es modifica 
la percepció de l’ansietat. 
Per tal de reduir aquest males-
tar als pacients operats amb 
anestèsia regional, una de les 
accions que es duen a terme 
és la sedació amb fàrmacs els 
quals poden provocar efectes 
secundaris no desitjables. 
Des de fa uns anys, s’han re-
alitzat diferents estudis cien-
tífics arreu del món que de-
mostren que la música pot ser 
una eina útil per tal de reduir 
aquesta ansietat i també el do-
lor dels pacients després de ser 
sotmesos a una operació qui-
rúrgica. Aquesta recerca, però, 
va més enllà i demostra que la 
música pot ser fins i tot una 

alternativa a l’ús dels sedants.
A l’Hospital d’Igualada s’ha 
efectuat un estudi a un total 
de 162 pacients, 81 dels quals  
van ser operats de Pròtesis To-
tal de Genoll i la resta de Va-
ricectomia i es va dur a terme 
entre un grup que va escoltar 
música i l’altre no. El període 
va ser de gener del 2017 fins al 
febrer del 2018.  

Els resultats que es van obte-
nir van ser que els pacients 
que van escoltar música van 
tenir valors estadísticament 
significatius tant pel que fa en 
l’ansietat, i/o en el dolor en el 
postoperatori immediat en 
comparació amb els que no la 
van escoltar. Això demostra 
que escoltar música mentre 
t’estan operant, pot ser una al-
ternativa a la sedació d’aquests 
pacients.
Aquest projecte va ser admès 
en l’apartat de comunicaci-
ons orals al Congrés Nacional 
d’Infermeria Quirúrgica que 
se celebrà a València els dies 
11-13 d’abril. Amb una perio-
dicitat anual, aquest congrés 

reuneix centenars de professi-
onals d’infermeria d’arreu de 
l’estat on es donen a conèixer 
les darreres novetats en matè-
ria de recerca científica a l’àrea 
quirúrgica.
Donat aquests bons resultats, 
a l’Hospital d’Igualada, s’està 
iniciant ja un protocol per tal 
que les persones que s’operin 
al nostre centre puguin escol-
tar música, si ho desitgen.
Aquest mateix estudi, ha estat 
acceptat recentment per pre-
sentar-lo com a comunicació 
oral en el pròxim Congrés 
Nacional de Traumatologia 
AEA-SEROD que es celebrarà 
els pròxims dies 24-25-26 de 
maig a Saragossa.



La Mancomunitat forma a estudiants 
del Milà en educació infantil

REDACCIÓ / LA VEU 

Per tercer any consecu-
tiu, el programa coe-
ducatiu de la Manco-

munitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
arribarà a l’alumnat del Ci-
cle Formatiu de Grau Supe-
rior en Educació Infantil de 
l’Institut Milà i Fontanals 
d’Igualada, en una formació 
de 10 hores sobre el gènere 
i la socialització del gènere 
des dels 0 fins als 6 anys. 
Els primers anys de vida són 
un moment clau en el desen-
volupament identitari dels 
infants, on es realitzen una 
gran quantitat d’aprenen-
tatges, experimentacions i 
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desenvolupament de capa-
citats bàsiques com viure i 
conviure en societat. El rol 
d’educador és clau en aquest 
procés i comporta una gran 
responsabilitat. En aques-
ta formació, a partir d’una 
revisió personal, s’aprèn a 
identificar els valors i nor-
mes relacionades amb el gè-
nere que transmetem als in-
fants de forma inconscient. 
També s’adquireixen eines i 
recursos que ajuden a tenir 
una pràctica coeducativa 
respectuosa amb el procés 
de cada infant. 
Amb la formació es pretén 
comprendre el funciona-
ment del sistema sexe-gè-
nere i ser capaç de detectar 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’exposició itinerant de 
la Diputació de Barce-
lona “El tabac al des-

cobert”, que té com a objectiu 
la prevenció del tabaquisme 
entre el jovent, s’instal·larà 
aquest maig a Igualada, Man-
resa, Vilanova i la Geltrú, Vi-
lafranca del Penedès i Vilano-
va del Vallès. 
La mostra va adreçada a nois 
i noies de primer cicle d’ESO, 
d’entre 12 i 14 anys, edat en 
què molts n’inicien el consum, 
i a aquells d’edats immedia-
tament anteriors al moment 
de màxim risc. Dades recents 
informen que l’edat mitjana 
d’inici del consum de tabac és 
als 13,5 anys.
El propòsit d’aquesta iniciati-
va és evitar, o si més no ajor-
nar, l’experimentació amb el 
tabac. Es pretén generar acti-
tuds contràries al consum de 
tabac i refermar la posició dels 
joves que no hagin fumat mai.
L’exposició consta de 10 pla-
fons de temàtiques diverses, 
que es complementen amb 
una guia de dinamització per 
al professional que acompa-
nya els joves durant la visita. 
Aquesta guia proporciona 
contingut teòric que es pot 
aportar als alumnes abans de 

estereotips i desigualtats de 
gènere presents a la societat 
que afecten els nenes i nens 
a través dels valors transme-
sos a la família, l’escola i al-
tres agents socialitzadors. 
Es busca també identificar 
prejudicis, creences, valors i 
comportaments estereotipats 
adquirits en la pròpia soci-
alització de gènere i desen-
volupar estratègies coeduca-
tives. La formació la realitza 
l’Associació Candela i és co-
ordinada i subvencionada pel 
Programa d’Igualtat de Gène-
re de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena. Es realitzarà 
els propers dijous 3, 10 i 17 de 
maig, al mateix Institut Milà i 
Fontanals. 

 

la visita, informació addici-
onal sobre les diferents àrees 
temàtiques i suggeriments per 
conduir un debat amb l’alum-
nat a partir de l’exposició.
Acabat el recorregut, els as-
sistents poden participar en 
el joc “I tu què en saps? Juga 
i descobreix-ho”, on hauran de 
decidir si l’enunciat que se’ls 
proposa és veritat o menti-
da. La mostra també disposa 
d’una pàgina web des d’on es 
pot descarregar material ela-
borat per ajudar a generar de-
bat entre els alumnes.
L’exposició es podrà veu-
re a Igualada fins al 16 de 
maig, i és oberta a l’interi-
or de l’Espai Cívic Centre 
(c/ Trinitat, 12).

Igualada acull una 
exposició sobre prevenir 
el tabaquisme

És una empresa de consultoria amb seu a Òdena, 
que desenvolupa la seva activitat en 3 activitats:

- Gestió de residus municipals
- Campanyes d’Educació Ambiental
- Projectes d’enginyeria com sistemes de depuracions d’aigua, estudis d’impacte 
ambiental, restauració del medi natural entre d’altres.
- Enginyeria ambiental per la indústria

OFEREIX
Un lloc de treball per un(a) ENGINYER(A) o CONSULTOR(A) AMBIENTAL, per treballar en 
l’activitat de Projectes d’Enginyeria de medi natural i de residus.

DESCRIPCIÓ del lloc de treball
- En una primera fase haurà de sustituir una persona que realitza projectes relacionats 
amb l’enginyeria ambiental, medi natural i residus

REQUISITS del lloc de treball
- Imprescindible formació universitària superior en l’àmbit de l’enginyeria amb 
competència mediambiental o ambientòleg.
- Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle pròpi si convingués.
- Es valorarà:
o Residència a prop de la seu de l’empresa.
o Experiència en treballs per l’Administració Pública.
o Flexibilitat horària.
- Capacitat de redacció i expressió en informes tècnics (català i castellà).

COMPETÈNCIES del candidat
- Coneixements d’ecosistemes.
- Avaluació d’impacte ambiental( mesures, recerca de normativa, ...)
- Redacció de projectes i informes tècnics. Prospecció i tasques comercials orientades a 
la consecució de nous projectes.
- Participació en l’equip de responsables d’activitat de la consultoria.
- Auto-gestió en les tasques de plani�cació
- Pro-activitat en les tasques a realitzar.

CONDICIONS
- Contracte inde�nit, en principi, després de periode de prova de 3 mesos.
- Pla de carrera i incorporació en qualsevol de les activitats de la consultoria, després dels 
primers 6 mesos.
- Retribució: 1.300 mensuals (bruts i 12 pagues).

Interessats envieu CV al següent correu: gram@ambiens.cat

 
 

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. 
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Reconeixement municipal als 75 
anys de Creu Roja Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igua-
lada ha reconegut la 
tasca solidària i d’ajut 

a les persones que porta a 
terme Creu Roja Anoia, coin-
cidint amb el 75è aniversari 
que celebra aquest any 2018. 
Al conegut com a Espai Igua-
ladiníssim, situat al vestíbul 
de l’Ajuntament, divendres 
s’hi va descobrir un nou pa-
nell fotogràfic que recull tant 
la llarga història com la di-
versitat d’accions de suport 
a les persones d’aquesta en-
titat. Posteriorment, al Saló 
de Sessions, el seu president, 
el Dr. Francesc Xavier Botet, 
va pronunciar una conferèn-
cia recordant la trajectòria 
de Creu Roja Anoia. Hi van 
assistir nombrosos membres, 
voluntaris i persones vin-
culades a l’entitat i, per part 
del consistori, l’alcalde, Marc 
Castells, els tinents d’alcal-
de d’Acció Social i Entorn 
Comunitari, Carme Riera i 
Fermí Capdevila, i diversos 
regidors.

Inauguració de la façana de 
les oficines a Igualada

El proper dimarts 8 de maig, 
Dia Mundial de la Creu Roja 
i la Mitja Lluna Roja, a les 
cinc de la tarda, està previs-
ta la inauguració de la façana 

REDACCIÓ / LA VEU 

D ’acord amb  el ca-
lendari de cursos de  
formació d’aquest 

any, el passat dia 24 d’abril es 
va iniciar el segon curs, “Re-
habilitació integral d’edificis”, 
de formació subvencionada.
 Amb una durada de 40 hores 
presencials. El seu programa 
defineix un Objectiu general 
que és gestionar i controlar el 
projecte de rehabilitació inte-
gral d’un edifici i optimitzar 
al màxim possible el compor-
tament ambiental de l’edifici 
rehabilitat. I uns Objectius 
específics per comprendre el 
concepte d’eficàcia energètica 
i conèixer les característiques 
dels diversos materials i so-
lucions constructives, amb la 
finalitat de poder desenvolu-
par les mesures de millora re-
lacionades amb les estratègies 
passives.
Francesc Sabaté, president del 
Gremi, va donar la benvingu-
da als alumnes i va presentar 

de les Oficines de Creu Roja 
a l’Anoia, al c/Les Comes, 34 
d’Igualada. Amb tots els as-
sistents es farà un brindis pels 
75 anys de l’entitat. 

Curs del Gremi de Constructors 
sobre la rehabilitació d’edificis

el professor Julià Campos, 
arquitecte tècnic. Pel que fa a 
les places d’alumnes totes han 
estat cobertes per empresaris, 
projectistes i col·laboradors 
del sector. 
Tot seguit, va anunciar que el 
Gremi impartirà en el decurs 
del segon semestre d’enguany, 
formació sobre BIM  dirigida 
a projectistes i constructors. El 
BIM millora la comunicació 

de tots els agents participants, 
guanyant en eficiència, quali-
tat, transversalitat  i produc-
tivitat. Es va fer avinent que 
aquest any 2018 i a partir del 
12 de desembre, el BIM serà 
obligatori en licitacions pú-
bliques d’edificació. Més enda-
vant, el 26 de juliol de 2019, el 
BIM esdevindrà també obliga-
tori per licitacions públiques 
en infraestructures.  

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Festival de Tendèn-
cies Gastronòmiques 
Vadefoodies que se ce-

lebra cada any a Igualada ja té 
dates: els dies 1 i 2 de juny. La 
quarta edició del Vadefoodies 
arribarà carregada de nove-
tats, una amplíssima varietat 
d’activitats i la participació de 
diversos personatges cèlebres 
del món de la restauració.
Enguany l’esdeveniment can-
via d’emplaçament dins la 
ciutat i tindrà lloc en un espai 
cèntric com és la renovada 
Plaça Castells. Un canvi d’ubi-
cació que respon a les necessi-
tats de creixement del festival  
–que fins ara s’havia celebrat 
al Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia– i que, 
alhora, ajuda a apropar-lo a 
diferents indrets de la ciutat 
d’Igualada.
El programa per aquests dos 
dies de festival gastronòmic 
compta amb més d’una dot-
zena d’activitats, que van des 

El festival Vadefoodies 
es farà els dies 1 i 2 de 
juny a la plaça Castells

de formacions, ponències, ex-
hibicions, degustacions i con-
certs, fins a concursos, tallers, 
receptes o showcooking, amb 
convidats de luxe per a cada 
ocasió. No hi faltarà, tam-
poc, l’eat street, un espai per 
menjar i beure mentre es pot 
gaudir de música, teatre i ac-
tivitats per a tota la família. El 
programa complet es donarà a 
conèixer a mitjans del mes de 
maig.
El Vadefoodies és un festival 
gastronòmic que se celebra a 
Igualada amb l’objectiu de cre-
ar un espai lúdic i divulgatiu 
de les tendències gastronò-
miques d’arreu del món. L’or-
ganitza l’Associació Cultural 
i Gastronòmica Vadefoodies, 
una entitat constituïda per un 
grup d’igualadins relacionats 
amb el sector de la restaura-
ció, i compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
En les anteriors edicions ha 
comptat amb una afluència de 
4.000 visitants. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diada de Sant Jordi ha 
estat el marc escollit pel 
projecte Enxub+Àu-

riaGrup per donar visibilitat 
als nous productes desenvolu-
pats al llarg d’aquest any. Una 
àmplia gama de productes di-
versos de marxandatge i deco-
ració amb il·lustracions adap-
tades per l’Assumpta Codina 
nascudes dels tallers creatius 
de les persones d’Àuria amb un 
resultat modern, alegre i fresc.
El projecte nascut de la col·la-
boració entre l’Assumpta Codi-
na i Àuria impulsa activitats
extraescolars per a nens i nenes 

Nous productes 
de l’Enxub-Àuria

mitjançant tallers setmanals, 
matins creatius i activitats d’es-
tiu. Al mateix temps es realit-
zen activitats per a l’escoles des 
del Programa Aire promogut 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
on els tallers d’expressió plàsti-
ca i els jocs orientats a la sen-
sibilització amb la discapacitat 
son l’objectiu principal. 



P #latevaveu

David Prat   @DavidPrat 

Pau Ortínez Mart   @pauortinez

Ricard de Copons   @taxisigualada 

Àngel Soteras Largo   @angelsoteras

Xavier Botet   @XBotet 

Jaume Singla Sangra   @jaumesingla

Jordi Puiggròs  @Jordipuiggros67 

Club Excta. UECANOIA @uecanoia 

Anoia Turisme   @Anoia_Turisme

IGUALADA COMERÇ   @igualadacomerc 

Escoltar la Neus Bramona, dona d’Oriol @jun-
queras, a @rac1 és colpidor. Quina fortalesa i 
quina lliçó de vida. Li devem moltíssim a ell i a 
la seva família.

200 dies a la presó @jcuixart @jordisanchezp. 
Necessitem la vostra llibertat per saber que la 
llibertat encara és possible #LlibertatPresosPo-
litics #LlibertatPresesPolitiques

Quina llastima aquestes pintades. Qui les fa des-
coneixen totalment el treball que es fa des de l’@
UEAnoia 

Els llibres canvien. Les ments dels dirigents es-
panyols d’Ensenyament, no tant. A partir de dis-
sabte podem comprovar el primer a la Biblioteca 
El Safareig, a #Capellades. El segon,prou que ho 
comprovem cada vegada que poden #TotsSom-
9DelPalau

Ahir vaig tenir l’honor d’inaugurar l’espai Igua-
ladiníssim dedicat a Creu Roja Anoia amb l’al-
calde @MarcCastells i resumir, en 40 minuts, 
els 75 anys d’història de la nostra entitat. Una 
jornada inoblidable.

No li demaneu peres a l’om. Les llacunes cultu-
rals del cervell d’en Rivera podriem buidar el llac 
Victòria

Club Excta. UECANOIA ha retuitat Tuga Trail
Un any més, #èxit total de la @tugatrail, i ja en 
van 10! 1.200 participants que han xalat de va-
lent pel nostre entorn i corriols de #Castellolí 
Gràcies @tugawear @castelloli i sobretot, a tots 
els #voluntaris! 

Aquest mes de maig, si voleu, no parareu a casa 
! @RECstores , Fira Anoia, @Aerosport_fair , 
Eco Fira de Calaf, Fira Verd de Carme, Iguala-
da Urban Runnig, Festes del Roser de Vallbona, 
Igualada Nit de Shopping.... agenda 

Un equip medic d’Igualada des-
cobreix l’origen de l’endometrio-
si, una malaltia crònica no can-
cerosa que afecta entre el 10% 
i el 15% de la població femeni-
na en edat fèrtil (entre 12 i 50 
anys). La malaltia provoca dolor 
crònic i pot arribar a provocar 
infertilitat.

Amb aquesta troballa es po-
drà seguir investigant per una 
medicació concreta per aques-
ta malaltia, ja que fins ara els 
tractaments hormonals  ajuden 
a pal·liar els símptomes i la pro-
gressió de la malaltia, però en 
cap cas són capaços de curar 
l’endometriosi.
Així doncs, Igualada s’ha con-
vertit en un referent sobre 
aquesta malaltia, i alhora s’obre 
un camí cap a una possible cura 
d’una de les malalties més des-
conegudes per la societat.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#23 Gladys Foixench i Mora, riallera i amb la mirada al futur @dys_fm

“Botigues que estan (de desfilada) de moda (6ª 
part): Llucià Joiers , c/Òdena, 3-5, Igualada/
Ctra. de Valls, 3, Sta. Margarida de Montbui, 1 
empresa amb + de 70 anys d’història. Taller pro-
pi, el que permet realitzar els dissenys + perso-
nalitzats/exclusius. #igualadanitdeshopping

FOTO: Cesc Sales
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És curiós que ara els mateixos que celebren la 
caiguda de Cifuentes gràcies a les filtracions i 
maniobres d’algú, critiquessin no fa gaire l’ús 
de filtracions i altres maniobres per fer caure els 
Pujol. Sap greu, però això és hipocresia. #perio-
disme

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 El CDR de la Pobla tenyeix de 
groc el camí cap a l’aplec de l’1 
de maig

Apareixen pintades a la 
seu de la Unió Empresarial 
de l’Anoia a Igualada

Tres ferits en un incendi 
d’una barbacoa il·legal a 
l’interior de l’Estadi Mu-
nicipal

Instants de La Veu             @veuanoia

Sheila Avilés, @sheilaavilesc, queda 
tercera en l’inici de la Copa del Món 
de Sky Classic a la Xina
+ info a www.veuanoia.cat

#trail #trailrunning #skyrunning 
#esport #instasports

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

“Un equip mèdic d’Igualada descobreix l’origen de l’endometriosi”



LA INNOVACIÓ AL SERVEI DELS PROCESSOS INDUSTRIALS AGROALIMENTARIS

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

El problema no es tanto la población ocupada en Servicios como el 
valor generado por cada ocupada/o en él: limpiar mesas y progra-
mar sistemas de trazabilidad: ambos son servicios; y ESP ocupa 
muchísimos más de los primeros.

JOAN ROIG  
Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia

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

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

JOAN ROIG

Última roda de premsa del VP del BCE, Vitor Constâncio, un gran eco-
nomista i també una bona persona. Ha jugat un paper cabdal en la ges-
tió de la crisi i en exigir canvis regulatoris estrictes en el sector bancari, 
pel bé de tots. Gràcies!

Fent una mica d’història l’endeuta-
ment  de les persones ha sigut un mal 
endèmic de tots els temps

 Hem de treballar en les millores centrades  
en l’aprofitament dels recursos, tant a nivell 

de societat com del teixit industrial.

Diàriament apareixen notícies parlant de que hem de treballar en les mi-
llores centrades  en l’aprofitament dels recursos, tant a nivell de soci-
etat com del teixit industrial. En aquest sentit, m’agradaria parlar dels 
subproductes de processos industrials ja que les empreses són cada cop 
més conscients de que han d’innovar en els seus processos. Aquesta in-

novació els ha de permetre millorar la seva rendibilitat i fomentar la recuperació de 
substàncies d’alt valor afegit presents tant en les aigües de procés com en residus que fins 
ara no s’aprofitaven. 

La col·laboració entre els Centres Tecnològics i les empreses és clau a l’hora de fomentar 
l’accés a les noves tecnologies, aportant aquell component d’innovació necessària per a 
fer les empreses més competitives. 

Per centrar-ho en alguns casos reals, recentment una enginyeria especialitzada en aigües 
i medi ambient, LEF Ingenieros dins d’un projecte d’innovació (REFISHEIN), emmar-
cat en un programa bilateral Catalunya – Xile, en col·laboració amb una empresa xilena 
(AZ Ingeniería), ha desenvolupat un procés per a la millora en la recuperació de pro-
teïnes de les “aigües de cua”, aplicable a la indústria de producció de la farines de peix 
destinades en gran part a piscifactories. La idea va néixer a partir de la detecció d’una 
necessitat en la indústria transformadora de peix,  ja que durant el procés es genera una 
corrent residual amb un alt contingut proteic de gran interès nutricional i econòmic. 

En aquest cas, es va estudiar una combinació de noves tecnologies per a la purificació del 
contingut proteic d’aquestes aigües. L’objectiu estava orientat a minimitzar totes aquelles 
substancies no desitjades (sals, amines biogèniques) que impactaven directament a la 
qualitat i el gust de la farina de peix. Els resultats obtinguts permeten recuperar fins un 
90% de les proteïnes i l’eliminació de fins un 85% del contingut en amines biogèniques. 

“Els optimistes s’equivoquen més que els pessimistes, però 
la vida els va millor”. Daniel Kahneman, Premi Nobel 
d’Economia

LA SEGONA OPORTUNITAT, una llei desaprofitada?

Un altre cas rellevant és el de l’empresa Futureco Bioscience que, en el marc d’un projec-
te d’innovació, ha estat treballant en el disseny de noves tecnologies enzimàtiques per 
a l’extracció de biomolècules amb activitat bioestimulant (promotora del creixement i 
que combat l’estrès hídric). Així mateix, s’han desenvolupat biomolècules amb capaci-
tats bionematicides (activitat de control dels nematodes paràsits de les plantes), sempre 
a partir de la valorització de subproductes procedents de la industria agroalimentària. 

El projecte, que és de vital importància pel sector agrícola, ja està dissenyant les bases 
per generar futurs productes bioestimulants i fitosanitaris a partir de subproductes que 
tenien poc valor afegit, contribuint a establir les bases d’una economia circular. A més 
a més, implica processos innovadors destinats a generar alternatives als productes per 
agricultura de síntesis química, afavorint la sostenibilitat dels cultius.    

JOSEP SORIGUERA BLANCH
Advocat  ICA. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS 
Josepsoriguera.advocat@icab.cat

JOSEP SORIGUERAJOAN ROIG

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

Es una llei que permet a les persones sobre-endeutades eximir  els deutes i 
començar de zero. Una llei poc utilitzada a pesar de la quantitat de persones 
que hi ha sobre-endeutades a resultes de la ultima crisi.

Aquesta llei es el “Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo 
de segunda oportunidad, reducción de carga financera y otras medidas de orden social” 
(RDL) que ha sigut la última fita, de moment, de un bon numero de antecedents legisla-
tius.  L’exposició de motius d’aquest RDL, en el segon paràgraf, diu textualment:

“…Todavía existen muchos españoles que siguen padeciendo los efectos de la recesión. 
Y es misión de los poderes públicos no cejar nunca en el empeño de ofrecer las mejores 
soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través de las oportunas reformas encami-
nadas al bien común, a la seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia.  Així dons,  el 
endeutament de les persones no deix de ser un problema de la societat, i per tan, cada 
societat li ha de donar una solució a aquest problema, a pesar de que sembli que la 
seguretat jurídica estigui en entredit, no es així,  donat que d’altre manera la persona 
endeutada queda totalment marginada de la societat.

Fent una mica d’història l’endeutament  de les persones ha sigut un mal endèmic de tots 
els temps,   així en el  “Deuteronomi”, llibre quint de la Llei de Moisès, en el numero 15,  
ja parla de la condonació dels deutes, donant la següent solució:

1)  Cada set anys condonaràs els deutes. 

2) Tothom que hagi fet un préstec al seu proïsme, li perdonarà el deute, no l’exigirà més 
al deutor, al seu germà... així no hi haurà pobres enmig teu,...”
 
També en parla la “Ley de Partidas” de “Alfonso X el Sabio”, que ja preveu la allibe-
rament dels deutes de les persones, desprès d’un procés de  liquidació dels seus bens. 
D’aquí, s’ha inspirat el legislador, aplicant-ho a l’actualitat.

Però el “Código Civil”,  llei del 11de maig de 1888, actualment en vigor,  l’article 1911, 
amb  el següent tex, imposa l’anomenada responsabilitat patrimonial universal:

“Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, pre-
sentes y futuros”

Aquest article no permet l’alliberament dels deutes d’una persona, tot el contrari, res-
pon el deutor  de tot el seu patrimoni, present i futur.

Així dons el legislador, pressionat per Europa,  a on tots el països capdavanters  tenen 
desenvolupada una llei de segona oportunitat, i a la fi de que les persones amb deutes no 
quedin marginades de la societat, i puguin sortir de la economia submergida per tornar 
a col·laborar amb el seu treball i impostos, ha tingut que buscar la manera de fer una ex-
cepció a aquesta responsabilitat,  i ho a fet mitjança la modificació de la Llei Concursal.  

El mecanisme es simple i accessible, que el desenvoluparé  en successius articles.  
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Després de les impor-
tants modificacions 
experimentades en 

l’exercici 2015, en el qual va 
entrar en vigor la darrera 
reforma fiscal, ens toca ara 
escometre la declaració del 
2017 sense canvis normatius 
rellevants.

La gran majoria de contri-
buents ja disposa d’unes ex-
pectatives concretes sobre el 
resultat de la seva declaració, 
normalment determinat per 
la previsió efectuada du-
rant el propi exercici amb 
els precàlculs de declara-
ció simulada i les decisions 
adoptades en els darrers 
mesos o dies de l’any, com 
és ara l’aportació extraordi-
nària als plans de pensions, 
l’avançament d’hipoteques, 
la planificació de les com-
pensacions de plusvàlues i 
minusvàlues de guanys pa-
trimonials i d’altres.

Com a novetat, destaquem el 
nou tractament de la trans-
missió de drets de subscrip-
ció dels valors cotitzats a 
borsa, ja que des d’1-1-2017 
tenen la consideració de 
“guanys patrimonials” i estan 
subjectes a retenció. Recor-
dem que fins a aquella data, 
la venda de drets reduïa el 
cost d’adquisició dels valors 
i, per tant, s’havia de tenir en 
compte a l’hora de la venda 
dels valors, amb la correspo-

Torna a tocar fer la declaració
JAUME CARLES  – Economista. Gestor Administratiu. 
Assessor fiscal. @grup_carles

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

nent complicació dels càlculs 
per determinar el guany o 
pèrdua patrimonial.

Tal com ja va succeir en l’exer-
cici anterior, s’ha de destacar, 
tanmateix, la incidència que 
pot tenir per als contribuents 
afectats per la clàusula sòl en 
les seves hipoteques, ja  que 
hi ha molts afectats que en 
l’exercici 2017 han obtingut 
la devolució dels imports 
pagats indegudament.  En 
aquest sentit, haurem de te-
nir present el tractament 
fiscal definit pel Reial De-
cret-Llei 1/2017, en el qual 
s’estableix el procediment a 
seguir per regularitzar fiscal-
ment les devolucions obtin-
gudes, ja siguin pactades amb 
l’entitat financera o mitjançant 
sentència judicial. En algunes 
situacions, no caldrà fer de-
claracions complementàries, 
sinó que s’haurà de restituir 
la deducció per l’adquisició de 
l’habitatge habitual que s’ha-
via obtingut en els exercicis no 
prescrits. En d’altres, com és 
el cas que la hipoteca hagués 
finançat un pis destinat a llo-
guer, sí que caldrà presentar 
declaracions complementàries, 
modificant les despeses deduï-
des en cadascun dels exercicis 
no prescrits. En cap cas, tribu-
taran els interessos de demo-
ra que s’hagin percebut per 
part de les entitats financeres 
com a conseqüència del pa-
gament indegut.

Per part de l’Agència Tri-
butària, cal destacar la in-
corporació d’aplicacions al 
mòbil per facilitar la con-
firmació de l’esborrany i 
l’accés a les dades fiscals. 
Com en l’any anterior,  la 
declaració s’ha de portar a 
terme mitjançant el sistema 
RENDA-WEB, que perme-
trà no sols la confecció de 
la declaració des de l’ordi-
nador, la tauleta o el mòbil, 
sinó també la possibilitat de 
practicar rectificacions dins 
del termini hàbil establert.

Per part dels professionals 
que ens dediquem a l’as-
sessorament fiscal, hem 
de recomanar una vegada 
més que es revisin les da-
des que hisenda ens facili-
ta, ja que en el moment en 
què confirmem la declara-
ció, assumim plenament la 
responsabilitat amb totes 
les conseqüències, fet que 
pot comportar incórrer en 
errors que ens poden per-
judicar i també en haver 
d’afrontar expedients sanci-
onadors.

Finalment, volem remarcar 
la conveniència d’una gestió 
professional continuada per 
tal de permetre assolir l’opti-
mització fiscal amb els recur-
sos legals que permet la nor-
mativa. Temes com l’aplicació 
correcta de les compensaci-
ons fiscals derivades de decla-
racions d’anys anteriors, com 
és ara disminucions patrimo-
nials, plans de pensions, ba-
ses negatives i d’altres, han de 
permetre disminuir  la càrre-
ga fiscal de manera totalment 
ajustada amb la legalitat.
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Resolem algunes pre-
guntes sobre la de-
claració de la Renda.

Qualsevol pot fer la Decla-
ració per telèfon? 
Una de les consulta més co-
muns és si podem o no fer 
ús del pla ‘Le Llamamos’, 
una de les novetats que ha 
introduït en aquesta cam-
panya l’Agència Tributària. 
Es tracta d’un servei mitjan-
çant el qual l’usuari podrà 
concertar cita amb AEAT i 
que un treballador del Fisc 
el cridi per realitzar el trà-
mit per via telefònica a l’ho-
ra i dia acordats. Però des 
d’Hisenda assenyalen que 
no podrà ser utilitzat per 
tots els contribuents, que sí 
poden fer-ho són els que ha-
gin obtingut el 2017 els se-
güents tipus de rendes: 
- Rendiments del treball fins 
a 65.000.
- Rendiments del capital 
mobiliari fins a 15.000. 
- Rendiments de capital im-
mobiliari que procedeixin 
d’un sol immoble o contrac-
te.
- Guanys i pèrdues patrimo-
nials derivats de transmis-
sions de fons d’inversió i de 
drets de subscripció.
- Guanys i pèrdues patri-
monials no derivats de 
transmissions, llevat que 
corresponguin a activitats 
econòmiques.
- Rendes procedents del rè-
gim d’atribució de rendes 
(per exemple, de comunitats 
de béns) que corresponguin 
a rendiments de capital mo-
biliari i immobiliari, amb els 
mateixos límits anteriors.
En tot cas, els contribuents 
que vulguin confirmar l’es-
borrany per telèfon podran 

fer-ho com en anys ante-
riors sense tenir en compte 
aquests límits. 

Com declaro la Clàusula 
sòl? 
Molts són els contribuents 
que no saben com han de 
declarar les clàusules Sòl. 
Com a resposta, l’AEAT in-
dica que les quantitats re-
tornades derivades d’acords 
celebrats amb entitats finan-
ceres, dels interessos prèvi-
ament satisfets pels contri-
buents com a conseqüència 
de les clàusules de limitació 
de tipus d’interès de préstecs 
concertats amb aquelles, no 
s’han d’integrar a la base im-

posable de l’impost. Tampoc 
s’integraran a la base impo-
sable els interessos indem-
nitzadors relacionats amb 
els mateixos. 
En els casos en què aquests 
interessos haguessin format 
part de la deducció per in-
versió en habitatge habitual 
o deduccions establertes per 
les comunitats autònomes, 
o haguessin tingut la consi-
deració de despesa deduïble 
d’un immoble llogat és pos-
sible que hagi de regularit-
zar les declaracions dels úl-
tims quatre anys. L’Agència 
Tributaria remet al seu web 
“per a més informació sobre 
les clàusules sòl”. 

Deducció per habitatge ha-
bitual
Pel que fa a la deducció per 
habitatge habitual, des de 
l’AEAT han recordat que va 
ser suprimida amb caràcter 

general a partir del 2013. 
Actualment només poden 
deduir pel règim transitori 
aquells que ja venien de-
duint des de 2012 o abans. 

Pensió compensatòria i 
l’anualitat per aliments
Per poder consignar en la 
Declaració les quantitats sa-
tisfetes en concepte d’anu-
alitat per aliments a favor 
d’un fill cal que la guàrdia 
i custòdia correspongui en 
exclusiva a l’excònjuge. En 
aquest cas, es pot consignar 
l’import satisfet sempre que 
sigui el previst en la sentèn-
cia judicial. És a dir, si en la 
sentència o en l’acord ratifi-
cat judicialment s’inclouen 
les despeses de l’assegurança 
mèdica i les despeses d’uni-
forme com a part de l’anua-
litat per aliments que ha de 
satisfer es podran incloure, 
en cas contrari no.

Què desgrava a la Declaració de la Renda?

Venda d’un immoble en de-
claracions individuals
Com declarar la venda d’un 
immoble on el matrimoni 
participa al 50% realitzant 
les declaracions de forma 
individual. Des AEAT han 
assenyalat que si cada còn-
juge és propietari del 50% 
de l’habitatge, cada cònju-
ge haurà d’incloure el 50% 
del guany patrimonial en 
la seva declaració. Per tant, 
cadascun integrarà el 50% 
del valor de transmissió, 
valor d’adquisició, despe-
ses. A més, des de l’Agència 
Tributària han donat una 
clau perquè li sigui més fàcil 
emplenar les dues declaraci-
ons: quan estigui capturant 
la venda a la declaració d’un 
dels cònjuges Renda web li 
donarà la possibilitat de co-
piar a l’altre cònjuge totes 
les dades per no haver d’om-
plir-lo dos cops.

Cuándo comença Hisenda a 
tornar els diners? 
L’Agenda Tributària ha as-
senyalat que a partir del 6 
d’abril ja es van efectuar les 
primeres devolucions.

INICI CAMPANYA 
RENDA  2 0 1 7

c/ Comptes de Cardona 3-5
08788 VILANOVA DEL CAMÍ

Tel. 93 807 05 04 ·Fax 93 805 47 31
www.fergestions.com
gcostafer@gestores.net

CAMPANYA 
RENDA 2017
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Molts són els contri-
buents que no saben 

com han de declarar les 
clàusules sòl

Si cada cònjuge és 
propietari del 50% de 
l’habitatge, cada còn-
juge haurà d’incloure 
el 50% del guany pa-
trimonial en la seva 

declaració
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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
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La manera d’obtenir 
l’esborrany de la de-
claració de la renda 

presenta novetats aquest any. 
Fins al 2017, l’Agència Tri-
butària l’enviava al domicili 
d’aquelles persones que ho 
sol·licitaven i complien els 
requisits. No obstant això, a 
causa del important descens 
del seu ús, el 2018 és el pri-
mer any en què no es reme-
ten esborranys per correu 
ordinari.
T’expliquem al detall les al-
ternatives que ofereix Hisen-
da per a aquesta gestió.

Primera opció: la ‘app’ 
d’Hisenda
Hi ha dues opcions perquè 
cada contribuent pugui 
consultar el seu esborrany. 
La primera és accedir-hi 
des de l’aplicació mòbil po-
sada en marxa per Hisenda 
aquest any.
La ‘app’ de l’Agència Tributà-

ria, disponible tant en versió 
Android com iOS, permet al 
contribuent accedir als ser-
veis d’Hisenda i rebre avisos 
personalitzats sobre les seves 
declaracions.

Segona opció: el programa 
Renda web
La segona consisteix a sol-
licitar l’esborrany a través 
del programa Renda web, 
accessible des de la pàgina 
de l’Agència Tributària. Per 
a això cal un certificat elec-
trònic o el DNI electrònic 
(DNIe), c @ veu PIN (siste-
ma orientat a unificar i sim-
plificar l’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics 
mitjançant un usuari i una 
contrasenya) o el nombre de 
referència del esborrany. Per 
obtenir aquest últim, cal co-
municar el nombre d’identi-
ficació fiscal (NIF) i l’import 
de la casella 450 de la decla-
ració de la renda del 2016. Renda web també et permet 

consultar les teves dades en 
format de quadre de resultats.

Sol·licita l’esborrany encara 
que no hagis de presentar la 
declaració
És convenient sol·licitar l’es-
borrany encara que no tin-
guis obligació de presentar la 
renda. Amb ell sabràs si tens 
dret a obtenir una devolució, 
que pots demanar a partir 
del propi esborrany.

Evita una confirmació pre-
cipitada a la ‘app’
La nova app de l’Agència Tri-
butària permet confirmar i 
presentar l’esborrany, però 
no modificar el document. 
I els Tècnics del Ministeri 

d’Hisenda (Gestha) adver-
teixen que una confirma-
ció precipitada, com la que 
propicia aquesta aplicació, 
podria desaprofitar algunes 
deduccions importants.
Els tècnics d’Hisenda i els 
assessors fiscals alerten 
que, donada la seva usa-
bilitat, molts contribuents 
poden oblidar incloure in-
formació fiscal rellevant i 
beneficiosa per a ells, ja que 
el seu disseny insta validar 

Renda 2018: Com sol·licitar i confirmar l’esborrany 
de l’IRPF 2017?

l’esborrany sense revisar-lo 
en profunditat.

Despeses deduïbles que no 
inclou l’aplicació
Si el contribuent fa servir 
la ‘app’ és possible que no 
inclogui algunes despeses 
deduïbles dels rendiments 
del treball, com les quotes 
sindicals i als col·legis pro-
fessionals (sempre que la 
col·legiació sigui obligatòria 
per a treballar i amb un límit 
de 500 euros), per exemple; 
o les despeses que pugui ori-
ginar la mobilitat geogràfica 
de l’empleat.
Així mateix, els tècnics avi-
sen que validar l’esborrany 
des de la ‘app’ pot fer que el 
contribuent oblidi revisar 
la titularitat dels immobles, 
els guanys de patrimoni que 
hagués pogut aconseguir o 
la situació de la seva família 
(és a dir, que deixi d’incloure 
els naixements, defuncions i 
canvis de l’estat civil que, si 
s’escau, no apareguin reflec-
tits en l’esborrany).
De la mateixa manera, Gest-
ha pensa que l’ús de l’aplica-
ció pot portar a no repassar 
les deduccions autonòmi-
ques, que poden suposar im-
portants estalvis depenent de 
la comunitat de residència a 
les despeses per estudis dels 
fills, per adopció o per llo-
guer d’habitatge.

Ull amb la ‘app’ 
d’Hisenda: no oblidis 

revisar a fons les 
deduccions abans de 
validar l’esborrany
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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
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 o per correu electrònic
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El 4 de abril de 2018 ar-
rencava la campanya 
de la Renda 2017. Els 

contribuents han de complir 
amb el fisc i per això el pri-
mer pas és saber si es té o no 
l’obligació de fer la declara-
ció de la Renda. Estan obli-
gades a presentar declaració 
per l’IRPF totes les perso-
nes físiques amb residèn-
cia habitual a Espanya amb 
l’excepció dels que hagin 
percebut exclusivament un 
o diversos dels següents ti-
pus de rendes amb les seves 
corresponents limitacions. 
T’expliquem quins són.

Rendiments del treball
Si nostres rendiments del 
treball de 2017 procedei-
xen d’un únic pagador i 
no superen els 22.000 eu-
ros bruts anuals, no tenim 
l’obligació de presentar la 
declaració. Si no s’assoleixen 
aquests 22.000 euros però 
hi ha diversos pagadors, 
tampoc tindrem l’obligació 
sempre que la suma de l’in-
gressat pel segon i la resta de 
pagadors no superi la quan-
titat de 1.500 euros bruts 
anuals. Les persones que 
percebin pensions de jubi-
lació, prestacions per atur, 
pensions compensatòries o 
pagaments per baixes mè-
diques també s’inclouen en 
aquest apartat. Això si, sem-
pre que la determinació del 
tipus de retenció aplicable 
s’hagi realitzat d’acord amb 
el procediment especial es-
tablert. Aquest procediment 
va haver de sol·licitar-ho el 
mateix contribuent en els 
mesos de gener i febrer de 
2017 mitjançant la presenta-

ció del model 146. A més, cal 
tenir en compte que, si no es 
compleix amb algun dels an-
teriors supòsits, les limitaci-
ons canvien. Per exemple, si 
els ingressos per rendiments 
del treball procedeixen de 
diversos pagadors i la suma 
de les quantitats percebudes 
del segon i restants sí supera 
els 1.500 euros anuals, el lí-
mit per estar exempt de de-
clarar baixa fins als 12.000 
euros bruts anuals.
També es fixa la quanti-
tat en 12.000 euros quan es 
percebin pensions compen-
satòries del cònjuge o anua-
litats per aliments (queden 
exemptes aquestes últimes 
si procedeixen dels pares 
per decisió judicial), quan 
el pagador dels rendiments 

del treball no estigui obligat 
a retenir (com les pensions 
procedents de l’ estranger) 
i quan es percebin rendi-
ments íntegres del treball 
subjectes a un tipus fix de 
retenció.

Rendiments del capital 
mobiliari i guanys patri-
monials
Sí estarem obligats a presen-
tar declaració per l’IRPF, si 
tenim ingressos procedents 
de rendiments del capital 
mobiliari i / o de guanys pa-
trimonials i aquests superen 
conjuntament els 1600 eu-
ros anuals. 

Rendes immobiliàries, 
lletres del tresor i sub-
vencions

Quina és la quantitat mínima per fer la 
Declaració de la Renda?

8 DE MAIG. Cita prèvia 
Comença el termini per 
sol·licitar cita prèvia per 
a una atenció presencial 
a les oficines de l’Agència 
Tributària. La cita per a la 
presentació de l’IRPF hau-
rà de sol·licitar per Inter-
net, per l’aplicació web o 
per telèfon. 

10 DE MAIG. Presentació 
presencial
Data en què comença 
l’atenció en les oficines, 
per a tots aquells contribu-
ents que vulguin acudir de 
forma presencial a entitats 
col·laboradores, oficines de 
l’AEAT i comunitats autò-
nomes. 

27 DE JUNY. Últim dia 
per a la presentació de la 
Renda
Últim dia per a la presenta-
ció de l’IRPF amb resultat a 
ingressar amb domiciliació 
en compte.

29 DE JUNY: Fi de ter-
mini 
Fi del termini per sol·licitar 
cita prèvia per fer la decla-
ració a les oficines. 

2 DE JULIOL: Data límit
Últim dia de campanya 
per presentar la declaració 
de renda i patrimoni 2017 
amb resultat a retornar, 
amb renúncia a la devo-
lució negatiu i a ingressar 
amb domiciliació del pri-
mer termini. Així mateix, 
és també la data límit per 
al règim de tributació es-
pecial per l’Impost sobre la 
renda de no residents

DATES CLAU PER 
A LA CITA AMB 
HISENDA

Haurem de fer la declaració 
si els ingressos procedents 
de rendes immobiliàries im-
putades, rendiments de lle-
tres del tresor i subvencions 
per a adquisició d’habitat-
ges de protecció oficial o de 
preu taxat superen el límit 
conjunt de 1.000 euros bruts 
anuals.
En cap cas han de declarar 
... 
En cap cas estaran obligats 
a declarar els que obtinguin 
rendiments íntegres del tre-
ball o del capital així com 
d’activitats econòmiques o 
guanys patrimonials quan 
en conjunt no superen els 
1.000 euros bruts anuals. 
Tampoc els que hagin tin-
gut, exclusivament, pèrdues 
patrimonials inferiors a 500 
euros. Això sí, els contribu-
ents que es trobin en aquests 
casos i vulguin aplicar de-
terminades deduccions o 
rebre una devolució hauran 
de confirmar l’esborrany o 
presentar la declaració.

Quin és el termini límit per 
a la Renda 2017? 
Un cop coneguem si hem de 
realitzar la declaració, no-
més cal prestar atenció a les 
dates clau de la Renda 2017. 
la campanya comença el 4 
d’abril de 2018 ia partir del 
8 de maig es pot sol·licitar 
cita prèvia per a una aten-
ció presencial. La campanya 
s’allargarà fins al 2 de juliol, 
data límit.



ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal de 
l’Anoia, Anoia Turis-
me, acaba de publicar 

una nova revista que recull 
12 rutes que es poden fer a 
peu per l’Espai Natural de les 
Valls de l’Anoia al sud-oest de 
la comarca de l’Anoia, i que 
transcorren pels municipis de 
Vallbona d’Anoia, Piera, Els 
Hostalets de Pierola, Cabrera 
d’Anoia, Masquefa, Capella-
des, La Pobla de Claramunt i 
La Torre de Claramunt.
Aquesta nova publicació és 
la tercera que edita l’ens co-
marcal seguint la mateixa lí-
nia; una zona i 12 rutes per 
descobrir-la. Després de les 
“Les Serres de l’Anoia” que 
recull 12 rutes que conviden 
a descobrir el ric patrimoni 
natural i cultural de les serres 
de Miralles-Queralt i Anco-
sa-Montagut i de la “Riera de 
Carme” que et porta a conèi-
xer, a través de les 12 rutes, 
l’espai natural de la Riera de 
Carme resseguint el curs flu-
vial des de Miralles, passant 
pels termes d’Orpí, Carme i la 
Torre de Claramunt fins a la 
Pobla de Claramunt, ara s’ha 
editat les “Valls de l’Anoia”.
La nova revista presenta les 
12 rutes, cada una d’elles in-
clou la descripció de l’itine-
rari, l’explicació dels punts de 
més interès, la dificultat -fà-
cil, moderada o difícil- junt 
amb altres característiques 
com la distància, el desnivell i 
el temps aproximat. L’imprès 
compta també amb uns apar-
tats de consells bàsics per a 
caminants, telèfons d’utilitat 
i allotjaments i restaurants de 

la zona.
L’Espai Natural de les Valls de 
l’Anoia ressegueix el curs flu-
vial del riu Anoia al sud-oest 
de la comarca i és un dels es-
pais més desconeguts de Ca-
talunya. Aquest Espai Natural 
està format per tot un seguit 
de petites valls, encaixades 
per turons i altres elevacions 
orogràfiques, formades tant 
per elements calcaris com si-
lícics. El riu Anoia estructura 
l’Espai deixant turons amb 
cims plans on es desenvolupa 
bona part de l’agricultura.
El nou document, del que 
s’ha editat 10.000 exemplars 

Noves rutes per descobrir l’Anoia
El Consell Comarcal de l’Anoia ha editat una nova revista “Valls de l’Anoia” 
per recórrer el sud-oest de la comarca

en català, ja es pot trobar als 
ajuntaments i serveis turístics 
de la zona per on passen les 
rutes i als Punts d’Informa-
ció habilitats (punts PIT) i al 
Consell Comarcal. També es 
pot descarregar digital a ano-
iaturisme.cat
El conseller de turisme, Joan 
Carbó, explica que “de mica 
en mica es va treballant els 
potencials de la comarca, un 
d’ells el senderisme. Tenim 
una comarca amb grans ca-
mins i corriols en un magní-
fic entorn natural, sovint des-
conegut, que hem de donar a 
conèixer”.

PIERA / LA VEU 

Dimarts es va signar 
un conveni de col·la-
boració entre l’Ajun-

tament de Piera i el Consorci 
de Promoció Turística del 
Penedès amb la intenció de 
millorar, promoure i fomentar 
el turisme a la zona. L’acte ha 
comptat amb la presència de 
l’alcalde, Josep Llopart, i del 
president de l’entitat, Sergi Va-

llès. Segons l’acord, que estarà 
vigent fins al 31 de desembre 
del 2018, l’Ajuntament de Pi-
era es compromet a fer una 
aportació econòmica al con-
sorci de 1.200 euros per a la 
promoció turística de la vila.
El Consorci de Promoció Tu-
rística del Penedès està format 
pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, el Consell Regulador 
de la Denominació d’Origen 
Penedès i els ajuntaments de 

Vilafranca i de Sant Sadur-
ní d’Anoia. Entre les tasques 
que desenvolupa hi ha la de 
formular una oferta turística 
global del territori, organitzar 
programes i activitats d’in-
terès turístic, assessorar els 
municipis en aquesta matèria 
i estimular la realització d’acti-
vitats culturals, artístiques, es-
portives i recreatives per afa-
vorir el creixement de l’oferta 
de lleure.

Piera fomenta la promoció turística

Troba la cistella 
amagada a la 

revista de La Veu 
 del proper dia 

4 de maig.

als 3 primers que 
ens portin perso-

nalment la pàgina 
on es troba...

REGALEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

C/ Retir, 40 Igualada
De dilluns a dijous 9 a 13h i 16h a 19h
Divendres de 9 a 13h
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En motiu de la celebració de 
l’aplec de l’1 de maig, el CDR 
de la Pobla de Claramunt ha 
decorat aquest dimarts tot 
el camí cap al Castell amb 
motius grocs i en suport als 
presos polítics catalans. S’hi 
poden veure diferents arbres 
amb teles grogues, així com 
cartells amb les cares dels 
presos on s’hi demana lliber-
tat i fins i tot cartells amb la 
distància que separa la Pobla 
de les presons i de ciutats on 
hi ha polítics catalans exiliats.

El CDR de la Pobla tenyeix de groc el 
camí cap a l’aplec de l’1 de maig

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions de la Pobla de 
Claramunt acollirà, del 

6 al 19 de maig, una mostra 
sobre els 100 anys del naixe-
ment de la Societat Coral La 
Lira. La col·lecció s’inaugura-
rà el diumenge 6 de maig, a la 
1 del migdia, i l’organitza la re-
gidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment amb la col·laboració de 
l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
(AFM), l’Andreu Miquel i la 
Diputació de Barcelona.
L’exposició forma part del 
conjunt de propostes que la 
formació vocal poblatana or-
ganitza al llarg d’aquest any 
per commemorar el centenari. 
El visitant podrà trobar mate-
rial fotogràfic i documental de 
l’evolució de la coral, des dels 
primers temps fins avui en 
dia. També hi haurà un apar-
tat dedicat a la figura d’Anselm 
Clavé, inspirador i artífex de la 
sacsejada cultural que els seus 

cors van representar per a tot 
el país i a la que es van adherir 
els cantaires poblatans. 
Des de la coral volen, com es 
diu en el text de presentació, 
que aquesta exposició sigui 
“un homenatge a tots i a ca-
dascun dels poblatans que, en 
un moment o altre de la seva 
vida, han passat per la Lira 
deixant el seu granet de sorra 
i que també sigui un testimo-
ni del suport que la Pobla ha 
donat en tot moment a la seva 

Exposició dels 100 anys de la Societat 
Coral La Lira, a la Sala Municipal 

coral”. La col·lecció es podrà 
visitar de dimarts a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre.  
A més de la mostra, l’entitat 
organitza diverses propostes 
per celebrar els 100 anys, com 
cantades als barris del munici-
pi; una cantata prevista per al 
mes de novembre; una audi-
ció de fi de l’any del centenari 
o l’edició d’un opuscle en què 
es resumiran tots aquests anys 
d’història.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

En un ambient núvol, 
fresc i humit, dimarts 1 
de maig, a la Pobla de 

Claramunt es va dur a terme 
la desena edició de la pujada 
al castell per la banda de po-
nent. Activitat que aquests 
anys s’ha fet sempre coincidir 
amb el tradicional Aplec de 
la Santa Creu. Aquell dia un 
centenar de persones entre 
nens i adults van arribar-se al 
cim fent el recorregut molt si-
milar al que es feia fins el segle 
XIX. Traça resseguint el que 
n’era i n’havia estat el camí 
únic d’entrada per la porta 
principal. D’aquesta manera 
la Vall de Garrigues va tornar 
a ser testimoni del pas d’uns 
vianants que hi feien cap com 
abans, pel costat sud, per da-
vant i de cara a la fortalesa.
Aquest desconegut vial d’ac-
cés ens permet comprovar 
com la magnífica estructura 
militar no només va ser cons-
truïda en una corona pètria 
de recargolada forma que li 
conferia una altíssima inex-
pugnabilitat, sinó que el camí 
principal i únic per arribar-hi 
també era clarament defensiu; 

no pas per la dificultat, sinó 
per l’estretor, vulnerabilitat i 
indefensió en que es trobaria 
qualsevol intrús o foraster en 
accedir pel seu darrer tram.
Els organitzadors de la Pujada 
al Castell per Ponent mostren 
la seva sorpresa per quan a 
hores d’ara encara no s’hagi 
fet cap pas, cap, per dotar l’en-
torn del Castell, la muntanya 
i per extensió l’àrea de conti-
nuïtat orogràfica amb la serra 
de la Guàrdia, de Collbàs i de 
la Portella, totes elles de ca-
racterístiques morfològiques, 
geològiques i paisatgístiques 
similars, amb una figura jurí-
dica de protecció com la que 
tenen el conjunt montserra-
tí i els veïns espais naturals 
de Carbasí, Serra de Mira-
lles-Queralt i Ancosa-Monta-
gut. Lamenten la proliferació 
de línies d’alta tensió sense so-
terrar a tota la vall, que conti-
nuï creixent l’abocador de les 
Socarrades en plena natura-
lesa i s’hagi convertit l’espai 
rural i forestal de la Pobla i el 
seu entorn en un parc temàtic 
pensat més per a la diversió 
sorollosa d’oli i benzina que 
no pas on passejar, descansar, 
mirar, meditar i respirar.   

El camí únic del castell 
de Claramunt

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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MONTBUI / LA VEU 

Dijous passat va tenir 
lloc a Mont-Àgora el 
lliurament de premis 

del novè Concurs de Contes 
“Castell de La Tossa”. L’acte 
va anar a càrrec de l’Alcalde 
de Montbui Teo Romero, la 
regidora d’Administració, 
Economia i Participació Eli-
sabet Tamargo i la de Cultura 
Montserrat Carricondo. Una 
vintena de persones, entre 
ells la majoria dels premiats/
des van assistir a l’acte. 
En aquesta ocasió el jurat 
d’aquest certamen va estar 
composat per  Montserrat 
Carricondo (regidora de 
Cultura de l’Ajuntament), 
Núria Rossell (directora de 
la Biblioteca Mont-Àgora), 
Carles M. Balsells (president 
de la Fundació La Tossa de 
Montbui) i Blanca Medina 
(tècnica de cultura de l’Ajun-
tament). Per unanimitat van 
acordar l’atorgament dels se-
güents premis:

CATEGORIA  GENERAL 
(majors de 18 anys)
- 1r premi: La perla. Joan 
Carles González Pujalté. 
(Mataró)
- 2n premi: Deja vú: cuando 
creías que no te escuchaba. 
Rosa M. Alcalá Hidalgo (Vi-
lanova del Camí)
- 3r premi: Venciment de 
préstec. Guifré Miquel i Fage-
da (St. Joan de les Abadesses)

CATEGORIA  JUVENIL (de 
14 a 18 anys)
- 1r premi: On és la felicitat 
dels camins perduts? Núria 
Torrades Jorba (Igualada)
- 2n premi: Miratge paral·lel. 
Emma López Bocache (Vila-
nova del Camí)

CATEGORIA  INFANTIL 
(de 6 a 13 anys)
- 1r premi: Un somni d’his-
tòria. Ivet Torra Maldonado 
(Igualada)

Lliurats els premis del 
9è concurs de contes 
“Castell de la Tossa”

A excepció del guanyador de 
la categoria General, la resta 
de premiats van recollir per-
sonalment els guardons. Va 
finalitzar l’acte una fotogra-
fia de conjunt amb les auto-
ritats i els premiats/des.

Una vintena de per-
sones, entre les quals 
hi havia la majoria 
dels premiats, van 

assistir a l’acte

           Establiments que participen a la 
           Passarel·la del Comerç de Montbui
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MONTBUI / LA VEU 

Fins el proper diumen-
ge Montbui viurà una 
nova edició de la Fira de 

la Multicultura i el Comerç, el 
tradicional certamen festiu i 
comercial que sempre té lloc a 
l’entorn del Primer de Maig, el 
Dia del Treballador.
Les activitats van començar pre-
cisament dimarts amb la tradi-
cional Arrossada del Primer de 
Maig al Nucli Antic, organitza-
da per l’Associació de Veïns La 
Margarida al Nucli Antic.
Aquest dijous a partir de dos 
quarts de vuit del vespre tindrà 
lloc la inauguració de l’expo-
sició “El cinema a Montbui” 
i també dijous, però durant 
tota la tarda, es podrá donar 
sang al Centre Cívic i Cultu-
ral La Vinícola.

Torna la Passarel·la del Co-
merç, ara a Mont-Àgora
Però sense cap mena de dubte 
l’acte més esperat d’aquesta Fira 
de la Multicultura és el retorn, 
després de 10 anys, de la Passa-
rel·la del Comerç, un certamen 
que es durà a terme, en dues 
desfilades, a la Sala Auditori 
de Mont-Àgora, sota l’organit-
zació conjunta de l’Ajuntament 
de Montbui, la Unió d’Esta-
bliments de Montbui (UEM) i 
Montbui Comerç. La primera 
desfilada 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 aquesta Pas-
sarel·la del Comerç són Esports 
Garcia, Consum Charter, Dive-
revent, Reparació d’automòbils 
Bòria, Llucià, Cal Pepe, Gon-
zalo, Bazar Rosa, Perruqueria 
Lely, EcorentatJR, Seymar, Valls 
Òptics, Montse Balada, Finques 
Montbui, Perruqueria Petty 
Look, Therana, CTM terapi-
as 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 co-
ordinar amb els diferents esta-
bliments participants tot allò 
que cada comerciant vol posar 
en valor en aquesta desfilada, la 
qual seguirà un guió teatralitzat 
i inclourà diferents actuacions i 
sorpreses.
El preu de les entrades per assis-
tir a les desfilades és d’un euro 
(per qüestions d’aforament tot-
hom haurà d’accedir amb en-
trada). Les entrades estan a la 

venda a l’Espai de les Arts i del 
Coneixement Mont-Àgora, de 
dilluns a divendres de 9 a 13 i 
de 17 a 19 hores. També es po-
den aconseguir en els següents 
establiments: Gonzalo, Esports 
García, Seymar, Montse Balada, 
Perruqueria Petty Look i Perru-
queria Lely.

Un cap de setmana de Fira del 
Comerç
Tant dissabte (durant tot el dia) 
com diumenge (al matí) es fa-
ran sengles jornades de Fira del 
Comerç al Boulevard (dissabte 
5 durant tot el dia i el diumen-
ge dia 6 durant el matí-migdia). 
Durant aquests dos dies els visi-
tants trobaran el bo i millor dels 
productes de proximitat del 
municipi en un espai obert com 
és el Boulevard, on també hi 
haurà paradetes de les entitats 
locals i de nombrosos artesans 
d’arreu de Catalunya.
Tampoc no hi faltaran activitats 
d’animació i dinamització per 
als més menuts.
Dissabte al matí hi haurà jocs 
i pintacares per a la mainada, 
una xocolatada, i també ani-
mació infantil per als més me-
nuts, amb “Hulk”, “Spiderman” 
i “Ironman”. 
Dissabte a partir de dos quarts 
de sis de la tarda es celebrarà 
al Passeig Catalunya una Tro-
bada Multicultural, amb les 
actuacions dels grups de ball 
de l’AMPA Escola Garcia Lor-
ca i una “MasterClass” a càr-
rec d’Eva Copoví.
També dissabte, però a partir 
de dos quarts de vuit del ves-
pre s’organitzarà la tradicional 
cercavila musical, la qual comp-
tarà amb la participación dels 
gegants del barri Sant Maure, 
els gegants de La Tossa, els cap-
grossos de Montbui, el Bofonet 

de Montbui i els grups d’ani-
mació “Barné batuqué”, “Ba-
tokatu”, “Karabassa”, “Banda de 
Fàtima”, Colla Gegantera del 
Bisbalet i Gegants i grallers de 
Calaf. La cercavila recorrerà els 
principals punts neuràlgics del 
Nucli Urbà (Passeig Catalunya, 
MontMercat, Boulevard…).
I clourà la jornada de diumen-
ge, a partir de dos quarts de 10 
de la nit, amb una “Cercavila de 
foc”, que anirà a càrrec del Grup 
Dracs i Diables de Montbui. Es 
recomana portar roba i calçat 
adients per a tothom que vulgui 
participar en aquesta activitat.
L’activitat finalitzarà dissabte a 
l’escenari del Passeig Catalunya 
amb una festa musical juvenil 
amb DJ’s.

El diumenge, 7ª Trobada de 
Motos i Cotxes Clàssics 
Cal destacar que el diumenge 
dia 6 es farà una de les activitats 
més destacades: d’una banda 

la 7ª Trobada de Motos i Cot-
xes Clàssics. MontMercat ani-
rà acollint els participants en 
aquesta trobada (el preu d’ins-
cripció és de 5 euros 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 lliu-
rament de dos premis al vehi-
cle inscrit més antic i també un 
premi per al vehicle inscrit que 
vingui de més lluny. Cal dir 
que mentre es celebri aquesta 
activitat, s’organitzarà a Mont-
Mercat un circuit de karts per 
als més menuts.

Diferents activitats per a tot-
hom 
També hi haurà inflables per a 
la mainada durant el matí a la 
Plaça de l’Ajuntament i es durà a 
terme la segona jornada de la 
Fira del Comerç, coincidint 
amb la celebració del “Dia 
de la Mare”. Durant la mati-

L’Alcalde Teo Romero re-
marca la importància d’una 
Fira de la Multicultura i el 
Comerç que “és tradicional-
ment una de les grans fites del 
calendari d’esdeveniments al 
nostre municipi. La Fira, cre-
ada i consolidada a l’entorn 
de l’1 de Maig, es viu amb 
intensitat al nostre municipi, 
i és referència per als nostres 
ciutadans i per als dels muni-
cipis propers”. Teo Romero va 
remarcar la importància “de 
recuperar en aquesta edició la 

Passarel·la del Comerç. Es trac-
ta d’un certamen en què el nos-
tre teixit comercial pot exposar 
i mostrar els seus productes i 
serveis de proximitat. Agraei-
xo la tasca de totes les persones 
que treballen per tirar enda-
vant aquesta activitat, així com 
el compromís dels establiments 
comercials que hi participen i 
el de la mateixa Unió d’Establi-
ments de Montbui (UEM) que 
també ho fa posible” . L’Alcalde 
montbuienc Teo Romero no 
va voler polemitzar sobre el 

fet que FirAnoia coincideixi 
enguany amb dates amb la 
fira montbuienca. El batlle 
va destacar que “Montbui 
sempre ha fet aquesta fira en 
aquesta data, i continuarem 
fent-la a l’entorn de l’1 de 
Maig. És una fira plenament 
consolidada que molts veïns 
i veïnes de l’Anoia coneixen 
i visiten habitualment. En 
promoció del territori, dels 
nostres productes i serveis, 
es tracta de sumar, sempre en 
positiu per a tothom”. 

Teo Romero: “La Fira de la 
Multicultura es viurà amb intensitat”

Montbui celebra una nova edició de la Fira de la 
multicultura, recuperant la Passarel·la del comerç

nal, davant de Mont-Àgora 
estarà el tradicional “Mercat 
d’Antiquaris i Brocanters” 
que es celebra el primer diu-
menge de cada mes.
També el diumenge 6 de maig 
es farà una nova edició de la 
Romería a la Virgen del Rocío, 
activitat organitzada per l’Asso-
ciació V. del Rocío de Montbui. 
L’activitat inclourà a una Mis-
sa 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 
romería, per diferents carrers 
del centre del Nucli Urbà.  
Tampoc no hi faltarà una arros-
sada que s’organitzarà el mateix 
diumenge a partir de les dues 
de la tarda, a MontMercat. Els 
tiquets per a l’arrossada són a 
un preu de 6 euros. Hi haurà 
servei de barra a càrrec de la 
Comissió de Festes Nucli Urbà. 
Venda anticipada de tiquets a 
Mont-Àgora.

Ja a la tarda s’organitzarà al Pas-
seig Catalunya la 7ª Trobada de 
Cultura Popular i Tradicional 
de l’Anoia, amb la intervenció 
dels grups “Els Trobadors de 
l’Anoia”, Grup Sardanista Mont-
bui, Falcons de Vilanova d’Es-
poia, Unió Cultural Extreme-
nya Anoia, Casa de Andalucía 
de l’Anoia, Cercolets d’Igualada 
i Bastoners de Copons  
La Fira de la Multicultura i el 
Comerç finalitzarà enguany 
amb una activitat especial: un 
llençament de globus amb de-
sitjos d’aquelles persones que 
ho desitgin, i que es farà al Pas-
seig Catalunya el diumenge 6 de 
maig a partir de les 9 del vespre. 
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ÒDENA / LA VEU 

El pubillatge d’Òdena 
vivia aquest dimarts 
de Festa Major un dels 

seus dies grans; la proclama-
ció de la Pubilla, Hereu, Pu-
billeta i Hereuet d’Òdena del 
2018. Es tracta d’una tradició 
molt arrelada al poble, tant és 
així que enguany el pubillatge 
d’Òdena celebrava el 40è ani-
versari d’Hereus i Pubilles i el 
64è dels Hereuets i Pubilletes.
La pluja va fer traslladar els 
actes al Teatre Unió Agrícola 
i en allà es van reunir els veïns 
i veïnes del municipi acom-
panyats de representants del 
folklore de poblacions i co-
marques veïnes per a viure la 
festa de la proclamació i l’en-
trega de bandes i faixes.
Els representants del 2016: la 
Pubilla d’Òdena, Rosó Baulida 
Farrés; l’Hereu, Oriol Almirón 
Ruiz; les dames Ma. Mercè 
Mensa Trullàs i Maria Gassó 

Plazas; l’hereuet Izan Grado 
Olmedo i la pubilleta Núria 
Miquel Ribera es van acomi-
adar d’un any ple d’emocions 
i van donar pas als nous joves 
que representaran Òdena ar-
reu de Catalunya.
Així, es van proclamar com 
a nous representants del pu-
billatge d’Òdena a Quim Re-
gordosa Llamas com a here-
uet, Ona Argelich Claramunt 
com a pubilleta, com a fadrí a 

Òdena tria els seus nous hereus i pubilles 

ÒDENA / LA VEU 

Aquest pont, el municipi 
d’Òdena ha viscut com 
cada any la seva Festa 

Major, enguany però, ho ha fet 
amb novetats per a tots els pú-
blics, noves propostes que han 
tingut molt bona acollida per 
part dels veïns i veïnes ode-
nenques. Així ha estat el cas 
de les atraccions infantils que 
durant els quatre dies de festa 
han estat instal·lades a la Pla-
ça Mestre Vila Vell i per pri-
mera vegada els nens i nenes 
del poble han pogut gaudir. 
D’altra banda, un dels plats 
forts d’aquesta Festa Major 
estava pensat per als adults; 
el concert de dilluns de “Los 
80 principales” que va omplir 
de gom a gom el Teatre Unió 
Agrícola.
La Festa Major també ha estat 
plena de sorpreses; per una 
banda, durant l’acte de pro-
clamació de pubillatge d’Òde-
na es va sorprendre a tothom 
amb la convocatòria de totes 
les seves pubilles i hereus dels 
darrers 40 anys, l’entitat cele-
brava així el seu 40è aniver-
sari. Una altra de les sorpre-
ses va ser la formació d’una 
colla sardanista d’Òdena i la 
seva participació en el XLVIIè 
concurs de colles sardanistes 
d’Òdena, 
Enguany, la celebració també 
va comptar amb una comiti-
va de veïns i veïnes del poble 
francès que està agermanat 
amb Òdena i que es diu Ode-
nas. Cada dos anys els pobles 
es troben i aquest any era el 
torn de rebre la visita del po-
ble francès. En total van visitar 
Òdena 30 francesos i france-
ses que van conviure allotjats a 

les cases de 12 famílies acolli-
dores. Famílies i visitants van 
viure tres dies d’agermana-
ment amb una farcida agenda 
d’actes i excursions.
Els actes tradicionals -com el 
concurs de sardanes o el ball 
de crespelles- són també plats 
forts de la festa, que malgrat 
la pluja de dimarts, van lluir 
igualment al Pavelló i al Tea-
tre Unió Agrícola, on van ser 
recol·locats. Durant el ball 
de les Crespelles, el confrare 
Major del Ball de les Crespe-
lles d’Òdena 2017 va donar al 
conèixer el nom del Confrare 
d’Honor 2018: Antoni Planell 
Torrellardona.
Cal destacar també el 69è 
Gran Premi Ciclista d’Òdena 
que aquest any va quedar des-
lluït per la intensa pluja que 
va caure el diumenge i que va 
posar a prova als esportistes.  
Dels 198 corredors que van fer 
la sortida, cinquantena cinc 
van realitzar tot el recorregut, 
tot un mèrit si es té en compte 
les baixes temperatures i la in-
tensa pluja durant gairebé tot 

Gerard Claver Fanega, com a 
dama a Magalí Baulida Farrés, 
com a hereu a Bernat Gil Ber-
nades i com a pubilla a Maria 
Gassó Plazas.
Durant l’acte de proclamació, 
l’alcalde d’Òdena, Francisco 
Guisado, va agrair a les enti-
tats, als veïns i veïnes la seva 
tasca per mantenir vives les 
tradicions i pel seu suport per 
posar en valor el patrimoni 
cultural del municipi.

Gran acollida de les novetats i sorpreses 
de la Festa Major d’Òdena

el recorregut. El pódium va 
ser pel veí de Castelló Sebasti-
an Mora i el segon i tercer lloc 
pels francesos Aurignac Samy 
i Fabien Fraissignes.
Valentín Robles, regidor de 
Fires i Festes, agraïa als ve-
ïns i veïnes la participació 
i es mostrava satisfet per la 
bona acollida dels actes i les 
novetats de la programació 
d’enguany i  recordava que 
“més enllà de l’organització 
de l’Ajuntament, la vertadera 
Festa Major la fan les perso-
nes i les entitats amb la seva 
participació i col·laboració.”
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova es prepara per 
viure del 7 al 13 de 
maig la Setmana de la 

Gent Gran. Serà la dinovena 
edició que prepara l’Associa-
ció de Pensionistes i Jubilats 
amb el suport de la regidoria 
de Serveis Personals.
Aquesta dinovena edició in-
corpora com sempre, actes de 
tota mena, tot i que s’ha seguit 
pràcticament al detall el pro-
grama d’altres edicions. Josep 
Maria Baraldés, secretari de 
l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats, destaca que es tracta 
d’actes que funcionen força bé 
i que estan molt consolidats. 
La regidora de Serveis Per-
sonals, Salut, Consum i Gent 
Gran, Sílvia Cáceres, celebra-
va haver pogut col·laborar 
i treballar en l’organització 
d’aquesta festa per a la gent 
gran del municipi. Ha volgut 
reconèixer la gran tasca que 
està fent la Junta que enguany 
ha hagut de tirar endavant 
sense un dels seus puntals, el 
President Isidré Solé, que es 
troba en ingrés hospitalari des 
de fa dies.
Sílvia Cáceres ha valorat espe-
cialment l’esforç, la il·lusió i el 
companyerisme dels membres 
de la Junta. 
La Setmana de la Gent Gran 
s’enceta dilluns amb la tradici-
onal passejada pel Parc Fluvial, 
que enguany i com a novetat, 
demana una inscripció que té 
un cost simbòlic de 50 cèntims. 
El tresorer de l’entitat, Salvador 
Rosich, explica que s’ha fet per 
evitar que després sobrin 40 o 
50 entrepans de l’esmorzar. 
El programa d’actes continuarà 
dimarts amb un espectacle que 
combinarà màgia i humor, un 
gènere, que segons Baraldés 
agrada molt a la gent gran.
I dimecres s’ha programat la 
sortida cultural que enguany 
portarà als vilanovins a visitar 
les comarques del Penedès i 
el Garraf, amb parada a  San-
ta Margarida dels Monjos i a 
Vilanova i la Geltrú que inclou 

una visita guiada pel Museu 
del Tren.  Dijous, la proposta 
és musical i nostàlgica, perquè 
han tornat a programar un 
concert amb Los Signos, un 
acte que l’any passat va funci-
onar molt bé.
El Casal de la Gent Gran aco-
llirà divendres a la tarda una 
sessió de bingo solidari. Totes 
les aportacions que es facin 
aniran en benefici d’una en-
titat solidària que encara està 
per determinar.
Els actes amb més projecció 
es celebraran durant el cap de 
setmana. Dissabte, l’home-
natge a les persones nascudes 
l’any 1931 que comptarà amb 
el patrocini de l’Obra Social 
de La Caixa. Enguany es re-
trà homenatge a 17 persones 
malgrat que al municipi hi 
ha més de quaranta que com-
pleixen amb els requeriments. 
L’edat, la salut i els problemes 
de mobilitat, expliquen des de 
la Junta, impedeixen sovint 
que aquestes persones puguin 
participar en activitats com 
aquesta.
Aquest acte estarà amenitzat 
pels Trobadors de l’Anoia que 
enguany, segons explica Josep 
Maria Baraldés,  oferiran part 
del seu repertori conjunta-
ment amb la coral Els Gira-
sols. 
Dissabte a la tarda hi haurà 
balla amb Fernando de Mà-
xim i diumenge el tradicional 
Concurs d’arròs a la casso-
la, que ja arriba a la 39a edi-
ció. Com sempre el concurs 
ofereix dues categories: la de 
Confraria i la local i comarcal.  
Les inscripcions s’han tancat 
amb 13 inscripcions, 8 per la 
Confraria i 5 per a la local.
Després del dinar de germa-
nor que també ja ha tancat 
inscripcions, hi haurà un ball 
de final de festa amb Pako i 
Jennifer.
La regidora de Serveis Perso-
nals, Sílvia Cáceres, ha apro-
fitat els micròfons de Ràdio 
Nova per convidar tothom a 
participar d’aquesta Setmana 
de la Gent Gran. 

Setmana de la Gent Gran 
a Vilanova del Camí

EL BRUC / LA VEU 

Un jutjat de Barcelona 
ha condemnat a set 
mesos i quinze dies 

de presó, multa de 1.200 eu-
ros  i nou mesos d’inhabilita-
ció l’exalcalde del Bruc, Carles 
Castro (CiU), i el que va ser el 
seu tinent d’alcalde i regidor 
de serveis municipals, Anto-
lín Domínguez, per un delic-
te contra el medi ambient, al 
haver permès que les aigües 
residuals d’una urbanització 
s’aboquessin al llit d’un tor-
rent, fins a convertir-lo en 
una «claveguera a cel obert».
Els veïns de la urbanització 
Montserrat Parc, situada al 
terme municipal del Bruc 
i que mancava d’un siste-
ma de canalització des de la 
seva creació als anys 60, van 
encarregar a començaments 
del 2013 la construcció d’una 
canonada pel llit del torrent 
de la Balma de Can Solà, que 
desemboca a la riera de Pie-
rola, sense sol·licitar la prèvia 

autorització de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua.
El llit del torrent va quedar 
totalment fonamentat durant 
uns 30 metres de manera que 
les aigües residuals de la urba-
nització s’hi “abocaven direc-
tament”. La sentència afirma 
que els acusats van conèixer i 
van assumir que amb aquesta 
acció s’estaven contaminant 
les aigües subterrànies i es 
generava un «risc greu» per 

L’exalcalde del Bruc, Carles Castro, 
condemnat per un delicte contra el 
medi ambient

a les condicions ambientals i 
per a la salut humana. L’olor, 
a més, era nauseabunda, se-
gons l’informe dels Mossos. 
En total s’abocaven 220.000 
litres d’aigües residuals men-
suals.
Aquestes irregularitats en els 
abocaments eren conegudes 
pels acusats doncs ja havien 
estat sancionats per l’ACA 
amb anterioritat, els anys 
2011 i 2013.

L’espai natural de la Bauma de Can Solà era afectat pels abocaments.

JORBA / LA VEU 

Un any més Jorba-Sant 
Genís va celebrar, el 
dissabte 21 d’abril, la 

tradicional cantada de cara-
melles amb una novetat des-
tacada. I és que aquest any la 
nova Junta de Caramelles les 
ha volgut celebrar amb un 
format nou que ha inclòs un 
dinar de germanor, jocs tradi-
cionals de bitlles i la presència 
de la colla de caramelles de 
Veciana.
Els cantaires participants van 
anar de bon matí a l’ermita de 
la Sala per plantar un plançó 
de josepet. D’aquesta manera 
van voler simbolitzar l’inici de 
la recuperació del tradicional 

aplec de la Sala que s’havia fet 
al municipi fins a mitjans dels 
anys setanta. Aquest aplec era 
molt conegut a tota la comarca 

Les caramelles de Jorba-Sant Genís 
estrenen un nou format

i ara els caramellaires jorbencs, 
amb l’ajut de l’ajuntament i la 
il·lusió de tots els veïns volen 
tornar-lo a reviure.

Impuls
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ANOIA / LA VEU 

L’Oficina de Patrimo-
ni Cultural (OPC) de 
la Diputació de Bar-

celona ha lliurat el Mapa de 
Patrimoni Cultural de Santa 
Maria de Miralles i el Mapa 
de Patrimoni Cultural de 
Sant Martí de Tous, ambdós 
a la comarca de l’Anoia, als 
respectius ajuntaments.
En el Mapa de Patrimoni 
Cultural de Santa Maria de 
Miralles s’han inventariat 
166 elements del patrimoni 
cultural i natural del terme, 
dels quals el 74% correspo-
nen a patrimoni immoble 
(edificis, conjunts arquitec-
tònics, elements arquitectò-
nics, jaciments arqueològics 
i obra civil), un 5,4% és pa-
trimoni moble (col·leccions, 
objectes i elements urbans), 
un 4,2% documental (fons 
documentals i d’imatges), un 
3% immaterial (manifestaci-
ons festives, tradicions orals, 
música i dansa, costumari 
i tècniques artesanals) i un 
13,2% patrimoni natural (zo-
nes d’interès natural i espèci-
mens botànics singulars).
D’altra banda, el Mapa de 
Patrimoni Cultural de Sant 
Martí de Tous inclou 353 
elements del patrimoni cul-
tural i natural del terme, dels 
quals el 74% corresponen a 
patrimoni immoble (edifi-
cis, conjunts arquitectònics, 
elements arquitectònics, ja-
ciments arqueològics i obra 
civil), un 10% és patrimoni 
moble (col·leccions, objec-
tes i elements urbans), un 
5% documental (fons docu-
mentals i d’imatges), un 7% 
immaterial (manifestacions 
festives, tradicions orals, 

música i dansa, costumari i 
tècniques artesanals) i un 4% 
natural (zones d’interès na-
tural i espècimens botànics 
singulars).
La Diputació de Barcelona, 
a través de l’OPC, realitza 
des de fa més de 18 anys els 

Lliurats els mapes de Patrimoni 
Cultural de Santa Maria de Miralles i 
Sant Martí de Tous

Mapes de Patrimoni Cultu-
ral Local dels municipis de la 
demarcació de Barcelona que 
ho sol·liciten. Actualment, hi 
ha 159 municipis on ja s’ha 
elaborat el mapa, i diversos 
més es troben en diferents 
processos de realització.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El proper diumenge 6 de 
maig es celebrarà la 23a 
Caminada Popular de 

Tous. L’organització va a càrrec 
de l’Ajuntament i un bon grup 
de voluntaris que sense ells no 
seria possible la caminada i 
també compta amb la col·labo-
ració de l’ADF de Tous.
La sortida de la caminada serà 
des de La Creueta a les 9 del 

matí, puntuals, es recomana 
aprofitar bé els cotxes de pu-
jada a Fillol i no voler arribar 
fins dalt, ja que no hi ha poc 
lloc per aparcar.
Com és habitual, la camina-
da és una ruta exclusivament 
a peu d’uns 8 km per camins 
i corriols amb un cert desni-
vell i d’una dificultat tècnica 
moderada. Durant el camí hi 
haurà un avituallament poc 
després de la meitat del recor-

regut (als voltants de Cal Bor-
rassó).
Les inscripcions encara es po-
den fer a Cal Ton o a L’Ajun-
tament, com sempre inclouen 
samarreta i esmorzar, el preu és 
de 8€ els adults i 6€ els menors 
de 10 anys.
S’acceptaran inscripcions d’úl-
tima hora el mateix dia de la 
caminada, però amb un preu 
de 10€, i tindran samarreta o 
no, segons existències.

XXXIII Caminada popular de Tous

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa va presentar el 
nou web institucional 

del consistori en un acte públic 
i obert a la ciutadania.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, emmarcava aquesta 
presentació en el “ferm com-
promís d’aquest equip de go-
vern en la implementació de 
l’administració electrònica i la 
voluntat d’aprofundir i millo-
rar els canals de comunicació 
i de relació directa entre la ciu-
tadania i l’administració”. En 
aquest sentit, l’Ajuntament va 
ser una de les administraci-
ons locals premiades el pas-
sat 21 de març pel Consorci 
de l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) en el marc 
del Congrés de Govern Digi-
tal Local. 

Disseny actual i accessible 
La nova pàgina compta amb 
una estètica totalment reno-
vada, neta, clara i entenedora; 
i amb un disseny centrat en 
l’usuari. És plenament adap-
tativa a tot tipus de dispositius 
mòbils i integra les diferents 
xarxes socials i canals d’infor-
mació municipals, seguint els 
principis d’immediatesa i fun-
cionalitat. La voluntat, tal com 
explica Boquete, és que “el web 
esdevingui el principal instru-
ment de comunicació interna i 
externa de l’Ajuntament”. Així, 
entre les principals novetats 
del nou web hi ha la incorpo-
ració d’un menú principal a 
través del qual el ciutadà po-
drà trobar i consultar àgilment 
tot allò que busca: notícies, el 
catàleg de serveis, el portal de 
transparència, l’espai de selec-
ció de personal, els canals de 
comunicació, la seu electrò-
nica, el perfil del contractant, 

la revista d’informació mu-
nicipal ‘Masquefa Batega, o 
un accés directe a les pàgines 
web del Centre de Recupera-
ció d’Amfibis i Rèptils de Ca-
talunya (CRARC) i La Fàbrica 
Rogelio Rojo.

Informació actualitzada 
Les notícies del nou web es-
tan classificades per seccions 
i per perfils en un nou portal 
que inclou tota la informació 
i actualitat que genera diàri-
ament el consistori i l’agenda 
d’activitats del poble. A més, 
compta també amb un sistema 
d’alertes (RSS) i de capçaleres 
i destacats gràfics que faciliten 
l’accés a aquells temes d’inte-
rès general. En aquesta línia, 
una de les principals novetats 
que incorpora la plataforma 
és la possibilitat de consultar 
l’agenda institucional de l’al-
calde. Una eina al servei de 
la ciutadania per conèixer els 
actes i activitats institucionals 
del batlle, com a màxim repre-
sentant del municipi. 

Serveis municipals, atenció i 
tràmits online 
El web www.masquefa.cat 
també compta amb una inte-
gració, no només de disseny 
sinó també de navegació, amb 
la seu electrònica. Aquest és 
precisament un dels princi-
pals avenços respecte l’antic 
web: la relació i la facilitat 
d’accés entre la informació i 
la realització del tràmit que 
se’n pugui derivar. Xavier Bo-
quete explica que el nou por-
tal vol ser “una finestra senzi-
lla, accessible i intuïtiva que 
ha de permetre a qualsevol 
ciutadà o empresa trobar 
la informació municipal de 
manera ràpida i, tot seguit i 
si s’escau, iniciar els tràmits 
que necessiti”.

L’Ajuntament de 
Masquefa estrena nou 
web institucional
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Aquests dies s’està aca-
bant el projecte tèc-
nic per instal·lar ser-

veis higiènics adaptats a Casa 
Bas.
En aquest sentit el regidor 
d’Urbanisme, Sergi Pérez, ha 
explicat que “es preveuen dos 
lavabos adaptats, accessibles 
des del carrer d’Oló, i un ter-
cer que, tot i estar enganxat, 
tindrà l’entrada des del costat, 
per salvar el desnivell de les 
escales.
Al llarg d’aquest mes d’abril 
s’ha d’acabar amb la redacció 
del projecte per tal de poder 
començar-ne l’execució du-
rant el mes de maig.
“Els Jardins de Casa Bas són 
un espai idoni cridat a am-
pliar la seva activitat –afirma 
el regidor de Cultura, Àngel 
Soteras-, però calen unes mí-

nimes condicions ara inexis-
tents. Cal destacar la coordi-
nació entre la voluntat de les 
àrees de Cultura i Festes i la 

implicació de la d’Urbanis-
me per fer possible disposar 
d’aquestes instal·lacions de 
cara a l’estiu”.

Projecte tècnic per instal·lar lavabos 
als Jardins de Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de maig hi 
ha previstes activitats 
per a totes les setma-

nes. Es començarà ja aquest 
dissabte amb la inauguració 
a la una del migdia d’una 
mostra que es podrà visitar 
durant tot el maig a la sego-
na planta de la Biblioteca. Es 
tracta de la mostra de manu-
als i llibres escolars antics, 
de la col·lecció particular de 
Montse Badia.
Per als nens i nenes de 6 a 8 
anys es fa un taller de robò-
tica educativa el dilluns 7 de 
maig, d’un quart de sis a 7 
de la tarda. Cal fer inscripció 
prèvia perquè les places són 
limitades.
El dimarts 8 de maig Hora del 
Conte a les 6 de la tarda amb 
Clara Gavaldà. “A l’aventura!” 
és la història de la primera 
gallina astronauta que ens 
portarà cap a les estrelles bri-
llants i llampants. També ani-
rem a caçar un ós per boscos 
rius i coves. I finalment viat-
jarem al Nil i al Mediterrani 
esquivant cocodrils, taurons 
i tempestes. Tot plegat amb 
una bona dosis de partici-
pació, imaginació i sentit de 
l’humor.
La tercera setmana de maig, 

el dia 15, hi ha una xerrada 
sobre “Alimentació Comple-
mentària Autoregulada” a 
càrrec de Gemma López, as-
sessora de lactància amb for-
mació BLW. Serà a dos quarts 
de sis de la tarda.
Aquest mes l’Storytelling 
canviarà de dia. Enlloc dels 
divendres com s’ha fet fins 
ara, es passa als dimarts, a les 
sis de la tarda. Aquesta vega-
da anirà a càrrec de l’Escola 
d’Anglès New Trends, que 
explicarà “Norman, the sluc 
with the sillly Shell”.
La darrera setmana es farà 
una tertúlia amb la il·lustra-
dora i dibuixant Lola Vendet-
ta, el dilluns 28 de maig.
Finalment cal recordar que 
els divendres es seguirà fent 
lectura de contes del Racó de 
les emocions, des del “Cada 
divendres Emociona’t”.

A punt l’agenda 
d’activitats de la 
Biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

Coincidint amb els di-
ferents actes de la 
Setmana Sense Fum 

2018 s’ha convocat una nova 
edició d’aquest concurs foto-
gràfic, que enguany es divi-
deix en 3 categories. El ter-
mini màxim de presentació 
dels treballs és el dilluns 21 
de maig.
El concurs s’organitza en tres 
categories: CATEGORIA 
JOVE: adolescents i joves de 
12 a 25 anys. CATEGORIA 
FAMÍLIES: famílies amb fills 
de fins a 11 anys. CATEGO-
RIA GENERAL: oberta a tot-
hom. 
Tal com s’estableix a les ba-
ses, els participants de les 
categories JOVE i FAMÍLIES 
podran presentar una úni-
ca fotografia (original) que 
hauran d’enviar a l’adreça: 
participacio@capellades.cat 

Cal fer constar les següents 
dades personals: nom, DNI 
o NIE, e-mail, telèfon de 
contacte, edat i categoria a 
la qual us inscriviu (Joves o 
Famílies) 
Els participants a la catego-
ria GENERAL, podran pre-
sentar fins a 3 fotografies, en 
format lliure, enganxades en 
una cartolina negre de 30 x 
40 centímetres. Aquestes fo-
tografies s’hauran de fer ar-
ribar a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. 
Cal fer constar les següents 
dades personals: nom, DNI o 
NIE, e-mail, telèfon de con-
tacte. 
Per a cada categoria, hi hau-
rà premis diferents. Per la 
categoria JOVES hi haurà 1 
abonament d’estiu a la Pisci-
na Municipal.  A la de FAMÍ-
LIES,  1 inscripció gratuïta al 
Casal d’Estiu de Capellades. 
Per la GENERAL, tres pre-

mis: 
1r premi- trofeu ajuntament 
i abonament d’estiu a la Pis-
cina Municipal 
2n premi- trofeu ajuntament 
i dinar per dues persones al 
restaurant Can Carol 
3r premi- trofeu ajuntament 
i un lot de productes del Mu-
seu Molí Paperer. 

La temàtica de les fotografi-
es ha d’estar relacionada amb 
la campanya: Setmana sense 
fum 2018. VIU A SAC, SEN-
SE TABAC!. 
 El veredicte del concurs es 
farà el dia 24 de maig al local 
de l’Associació Fotogràfica 
de Capellades i el resultat es 
publicarà a la web de l’Ajun-
tament de Capellades i a la 
de l’Agrupació Fotogràfica 
de Capellades. 
Les fotografies estaran ex-
posades al Centre d’Atenció 
Primària de Capellades del 
25 al 31 de maig. 

Cinquena edició del Concurs 
Sense Fum

El concurs és organit-
zat des del CAP-Cape-
llades i l’Ajuntament, 
en col·laboració amb 

l’Agrupació Fotogràfica 
de Capellades

    ANUNCI

El Ple municipal, en sessió ordinària de data 4 d’abril de 2018, 
ha aprovat entre d’altres els acords següents:

PRIMER.- Aprovar el Programa de Participació Ciutadana de 
l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argenço-
la d’acord amb el document que consta a l’expedient de la 
sessió, que serà d’aplicació durant el procés de formulació i 
aprovació de l’avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal d’Argençola, per tal de garantir el drets d’iniciativa, 
informació i participació regulats en la legislació urbanística.

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació del Programa de 
participació ciutadana al BOP, a l’e-tauler, a la web municipal 
www.argencola.cat i en un diari de premsa de divulgació 
comarcal, per un termini de 30 dies hàbils, per tal que tot 
interessat pugui formular les consultes que estimi oportunes 
i presentar quantes aportacions suggeriments o reclama-
cions estimi adients.

TERCER.- En cas que no es presenti cap reclamació o sugge-
riment dins del període establert, els acords i el text adoptat 
quedarà de�nitivament aprovat sense necessitat de nova 
resolució expressa, ni publica per part d’aquest Ajuntament.

Argençola a 6 d’abril de 2018.

Toni Lloret Grau
El Batlle 93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



COMARCA  |  31Divendres, 4 de maig de 2018

PIERA / LA VEU 

La biblioteca enceta el 
2n cicle de contes per a 
adults

Després de l’èxit de la primera 
edició l’any passat, la bibliote-
ca de Piera torna a programar 
el cicle de contes per adults 
Contes XXL.
Tots els divendres de maig a 
les 21h la biblioteca acollirà 
una sessió del cicle Contes 
XXL un format de dinamitza-
ció lectora adreçada als adults 
amb l’objectiu de difondre el 
gènere del conte entre aquest 
públic potser no tan habituat 
com l’infantil.
La programació del cicle in-
clou 4 narracions Fes-li el salt 
amb Roald Dahl amb la Mòni-
ca Torra (4 de maig), Divines 
seduccions amb Arnau Vilar-
debó (11 de maig), Sola solae 
a càrrec de Mon Mas (18 de 
maig) i Historias de mujeres de 
ojos grandes amb Martha Es-
cudero. Totes les sessions són 
gratuïtes i s’obsequia als assis-
tents amb una copeta de cava.
A la sessió d’aquest divendres 
4 de maig, la Mònica Torra ens 
apropa al món dels contes per 
adults de Roald Dahl. Històri-
es apassionants, sorprenents i 
plenes d’humor negre, seran 
el resultat d’una selecció d’al-
guns dels seus millors con-
tes. Què pots fer si t’agrada la 
dona del teu veí, però és total-
ment fidel al seu marit? Quin 
ús inesperat se li pot donar a 
una espatlla de xai?

L’escriptor Rafael Nadal a Pi-
era
Dimarts 8 de maig a les 19h 
l’escriptor i periodista Rafael 
Nadal serà a la biblioteca de 
Piera per conversar amb els 
seus lectors
Rafel Nadal i Farreras (Giro-
na, 1954) escriu a La Vanguar-
dia i col·labora habitualment 
a RAC1, TV3 i 8TV. Ha estat 
director d’El Periódico de Ca-
talunya (2006-2010), ha tre-
ballat en els principals diaris 
del país i ha ocupat diferents 
càrrecs de responsabilitat en 
empreses editores i grups de 
comunicació. A la seva face-
ta d’escriptor, va despuntar al 
2011 amb Els Mandarins, i va 
guanyar el Premi Josep Pla de 
narrativa del 2012, i el Premi 
Amat-Piniella del 2013, amb 
la novel·la Quan érem feliços 
(2012). A l’octubre de 2013 
publica la seva novel·la Quan 

en dèiem xampany i al 2015 La 
maledicció dels Palmisano. 
El conegut escriptor conver-
sarà al voltant de la seva obra 
literària en especial entorn la 
seva darrera novel·la publi-
cada La senyora Stendhal. Un 
magnífic relat ambientat a la 
Catalunya de postguerra que 
barreja realitat i ficció en un 
trama protagonitzada per en 
Lluc, el destí del qual queda 
lligat per sempre al de la se-
nyora Stendhal, que el criarà 
com si fos fill seu. La força de 
la mare adoptiva, la rebel·lia 
del jove Dani i la saviesa de 
l’avi Dídac acompanyaran la 
mirada innocent del nen per 
un paisatge carregat d’emoci-
ons i de promeses. Fins que 
toparà amb l’ànsia de revenja 
dels vencedors decidits a pas-
sar comptes.
 
Obertes les inscripcions a 
dos propostes a Piera
El 7 de maig s’obre el termi-
ni d’inscripció per participar 
de dues propostes d’animació 
lectora i de creació a la bibli-
oteca de Piera. 
Oloooooorrrrr és un taller in-
fantil per a nens i nenes de 4 
a 7 anys on papers, olors, flors 
i herbes aromàtiques es bar-
regen per proposar la creació 
d’una llibreta o àlbum per-
sonalitzat. En base al paper 
reciclat els decorarem amb 
un collage de flors, pètals i 
branquetes seques cadascú al 
seu gust. Serà el dilluns 21 de 
maig a les 17.30h.
Ídem per ídem, és el títol de 
la nova proposta que presen-
ta el projecte Debat a bat, una 
iniciativa de foment de la lec-
tura entre els joves de 12 a 16 
anys on àlbums il·lustrats, art, 
literatura i filosofia es donen 
la mà i s’articula la realització 
de l’activitat amb un procés 
d’aprenentatge i recerca amb 
els joves. En aquesta ocasió 
es proposa reflexionar sobre 
el concepte d’identitat, dis-
cutir sobre la identitat única 
i la convivència de múltiples 
identitats, parlar del dret a la 
diferència, de la individuali-
tat i l’autonomia i aprofundir 
sobre la idea de Simone de 
Beauvoir “No es neix home, 
no es neix dona, se n’arriba a 
ser”. La sessió es durà a terme 
el dimarts 22 de maig a les 
18.30h.
En ambdós activitats, les pla-
ces són limitades i la partici-
pació gratuïta. 

Activitats a la Biblioteca 
de Piera

PIERA / LA VEU 

A finals de setmana, Pi-
era encetarà uns dies 
destinats a celebrar 

i fomentar l’esport a la vila. 
Jornades de portes obertes, 
tornejos, tallers i exhibicions 
ompliran de vida els carrers 
del municipi durant tot el cap 
de setmana. Els dies 4, 5 i 6 de 
maig, la Vila de Piera celebrarà  
la Festa de l’Esport amb l’ob-
jectiu d’apropar l’esport a tota 
la ciutadania i alhora guardo-
nar als grans esportistes de la 
zona.
Durant aquests dies, a les ins-
tal·lacions del Tennis Piera, hi 
haurà el Torneig de Pàdel Soli-
dari Memorial Jordi Sala (ins-

cripcions fins al 2 de maig) i al 
CT Can Bonastre, s’organitza-
rà el Torneig de Pàdel Opticà-
lia, així com la celebració de 
l’aniversari del club. 
El dissabte 5 de maig, al pavelló 
esportiu, hi haurà tallers d’ini-
ciació a l’atletisme, al patinatge 
artístic, a l’hoquei, a l’escalada, 
al bàsquet i al futbol sala. Tam-
bé a la piscina municipal, es fa-
ran jornades de portes obertes 
de Bodypump, Zumba i Small 
Group Training. Així mateix, 
al llarg de tot el dia, al camp de 
futbol municipal, es viuran les 
jornades de competició previs-
tes amb les diferents categories 
de l’AE Piera. 
El diumenge 6 de maig, hi 
haurà una sortida oberta a tot-

hom amb BTT o bicicleta de 
carretera, coordinada pel Club 
Ciclista Piera. També s’orga-
nitzarà el XIX Cros de l’Escola 
Apiària, un torneig de petan-
ca, portes obertes a l’Hípica La 
Lluna, i tallers de boxa, Brazi-
lian Jiu-Jitsu, autodefensa per 
a les dones i Muay Thai, així 
com cursos i exhibicions del 
Club Natació Piera a la piscina 
municipal.
Per últim, a les 20 hores, el 
pavelló municipal acollirà la 
Gala de la Festa de l’Esport, 
una trobada on es reconeixerà 
la trajectòria professional dels 
millors esportistes pierencs. 
Un cop finalitzat l’acte, s’oferirà 
un pica-pica i un petit refrigeri 
per a tothom.

Piera celebrarà la Festa de l’Esport

PIERA / LA VEU 

La sala d’actes de l’Ajun-
tament de Piera va aco-
llir el passat 22 d’abril 

el lliurament de l’11a edició 
dels premis TREC. Es tracta 
d’uns reconeixements que es 
donen als millors treballs de 
recerca realitzats per alumnes 
de 2n de Batxillerat de l’INS 
Guinovarda amb l’objectiu de 
fomentar el seu esperit de re-
cerca, en especial la local, des-
pertar vocacions per a l’estudi 
i la investigació i fer un reco-
neixement a la tasca educativa 
que es duu a terme als centres.
L’acte va comptar amb l’actu-
ació musical de dues alumnes 
de l’Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases i amb les 
intervencions del coordinador 
de batxillerat de l’INS Guino-
varda, Joan Ordi; la directora 
del centre, Isabel Solé; el regi-
dor d’Ensenyament, Josep M. 

Rosell, i de l’alcalde, Josep Llo-
part, que va clausurar l’acte. 
En els parlaments es va valo-
rar la qualitat dels treballs i es 
va destacar la importància de 
la investigació, dels valors de 
l’esforç i la perseverança així 
com de tot allò que els alum-
nes han après durant la seva 
etapa escolar. Els membres de 
la taula van felicitar als parti-
cipants de la present edició i 
van encoratjar als futurs parti-
cipants a fer recerca local que 
serveixi per conèixer millor la 
vila.
El jurat va atorgar els següents 
premis:
1r Premi de temàtica general
• Som Riures de Laura Ribas 
Caelles
Accèssits:
• L’esport adaptat, de Marta 
Escayol Núñez
• República o Monarquia? Di-
ferències en termes pressupos-
taris, de Paula García Castro

11a edició dels premis TREC

Mencions d’honor:
• Quina és l’efectivitat dels jocs 
per entrenar la memòria? de 
Carla Escabia Barra
• La importància de les abelles 
en el medi ambient de Martí 
Pons Romero
• Romanticismo y Decadentis-
mo en la literatura emergente 
de Judith Martínez Grado
• Per què hauríem de ser fe-
ministes? El feminisme al llarg 
de la història i a l’actualitat de 
Tania Monleón Gramunt
• L’educació des d’una altra 
perspectiva de Marina Salva-
dó Valldosera
• Detox, moda del segle XX? 
La nova tendència Detox, Isa-
bella Tauil Hereira
• La capacitat no es tatua, es 
demostra. Existeix la discri-
minació laboral per tatuat-
ges?de Carla Vergel Olmedo
Enguany la categoria local va 
quedar deserta, ja que no s’hi 
va presentar cap treball.
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L’Agrupament Escolta i 
Guia Alexandre de Ri-
quer de Calaf serà l’amfi-

trió de la 14 Trobada de la Can-
çó Escolta a la Demarcació de la 
Catalunya Central. Aquesta tro-
bada se celebra cada tres anys i 
és on es troben tot els infants i 
joves dels 18 agrupaments de 
les comarques de l’Anoia, Bages, 
Berguedà, Solsonès i Moianès 
dels Minyon Escoltes i Guies de 
Catalunya. 
En total estan convocades 1.500 
persones i el motiu és promoure 
la cançó com a eina pedagògi-
ca per l’escoltisme, i al mateix 
temps, permetre l’intercanvi en-
tre infants i joves dels diferents 
pobles i ciutats de la demarca-
ció, promoure la cohesió i po-
sar de manifest el sentiment de 
pertinença al moviment escolta. 
Durant el dissabte 5 de maig les 
diferents branques que agrupen 
infants i joves d’entre sis i divuit 
anys, es distribuiran en diferents 
punts de la vila on realitzaran 
activitats preparades pels mo-

nitors i on tindran l’oportunitat 
de conèixer altres nens i nenes.  
Alguns acamparan en terrenys 
adaptats i altres, els més petits, 
faran nit en equipaments muni-
cipals que els facilitarà l’Ajunta-
ment de Calaf. 
El diumenge a les 10.30h tots els 
participants es trobaran a la pla-
ça Barcelona 92 per culminar 
la trobada amb una mostra de 

Calaf acollirà la 14a Trobada 
de la Cançó 

cançons composades expressa-
ment pels propis agrupaments 
oberta a tota la ciutadania i on 
també hi assistirà l’equip de 
govern de Calaf com a Ajunta-
ment acollidor. 
Al finalitzar la mostra es cele-
brarà un dinar de carmanyola 
on tots els participants, pares i 
mares i voluntaris faran la clo-
enda de la trobada.  

VECIANA / LA VEU 

Tot i la meteorologia 
inestable pròpia de la 
primavera el passat 

diumenge 29 d’abril la pluja 
va donar una treva de dues 
hores que van permetre rea-
litzar l’acte d’inauguració del 
nou aparcament del castell 
de Segur, situat a l’entrada del 
poble.
L’acte va comptar amb la pre-
sència dels membres del con-
sistori vecianenc encapçalats 
pel seu alcalde, Jordi Servitje, 
el diputat de l’Àrea de Desen-
volupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelo-
na i alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, així com l’alcalde 
de Pujalt, Antoni de Solà, i 
les alcaldesses d’Els Prats de 
Rei i Sant Pere Sallavinera, 
Cristina Mas i Montserrat 
Noguera, respectivament. 
Alhora una bona represen-
tació de veïns de Segur, del 
municipi de Veciana i perso-
nes vingudes d’altres parts de 
la comarca van conformar el 
públic assistent.

L’acte va començar amb la 
benvinguda i parlaments de 
l’alcalde de Veciana, Jordi 
Servitje, qui va situar l’ar-
ranjament d’aquest nou espai 
públic com una fita més dins 
del projecte estratègic que 
té el consistori per convertir 
el nucli de Segur en un punt 
d’interès cultural i turístic. 
En aquesta línia va remar-
car l’obertura, l’any 2015, del 

Centre ART ECCLESIA a 
l’antiga església de Santa Ma-
ria així com la recuperació 
que s’està duent a terme al 
castell de Segur enderrocat fa 
quatre-cents anys per ordre 
del virrei de Catalunya.
Per la seva part Marc Castells 
va aprofitar per lloar la gran 
tasca del consistori vecianenc 
en la recuperació del patri-
moni per mantenir-lo com a 

STA. COLOMA / LA VEU 

El diumenge dia 6 de 
maig a dos quarts 
d’una del migdia, el 

periodista Tomàs Alcover-
ro farà una conferència a la 
Sala Gran del castell de Santa 
Coloma de Queralt amb el 
títol de “Mig segle a l’Orient 
Mitjà”.
Tomàs Alcoverro és corres-
ponsal de “La Vanguàrdia” 
a l’Orient Mitjà des de l’any 
1970. És llicenciat en dret i 
periodisme i també ha col·la-
borat en nombroses revistes 
i publicacions. També va ser 
corresponsal a París i Atenes.
Des de 1970 resideix a Beirut 
des d’on ha publicat més de 
7.000 cròniques. Hi ha viscut 
personalment les guerres de 
1975, 1982 i 1990, l’ocupació 
turca de Xipre, la guerra en-
tre Irak i Irak , les intifades 
palestines, cops d’estat, etc...
Va ser un dels pocs corres-
ponsals occidentals que va 
ser a Beirut durant el temps 
de terror, i ha viscut l’enter-

rament de Nasser o l’arriba-
da de Jomeini a Teheran.
Ha estat condecorat per la 
“Encomienda de la Orden de 
Isabel la Católica” i la “Creu 
de Sant Jordi” de la Genera-
litat de Catalunya. Ha tingut 
diversos premis de periodis-
me, entre els quals hi ha el 
“Premi Internacional Váz-
quez Montalbán” l’any 2006. 
El 2010 va rebre el premi 
“Ploma d’Or” en reconei-
xement a la seva trajectòria 
periodística concedit per la 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.
Durant la xerrada tindrem 
ocasió d’escoltar el testimo-
ni d’una de de les persones 
que tenen un coneixement 
més profund d’un dels llocs 
més conflictius de tot el 
món durant els últims vui-
tanta anys. 
La conferència forma part 
dels actes del vint-i-cinquè 
aniversari de l’Associació 
Cultural Baixa Segarra de 
Santa Coloma de Queralt.

Conferència de Tomàs 
Alcoverro a Sta. Coloma

Inaugurat el nou aparcament del nucli de Segur, 
a Veciana

testimoni de la nostra histò-
ria i convertir-lo en un motor 
econòmic a través de la cul-
tura i el turisme. Castells va 
remarcar la gran ajuda que 
des de Diputació de Barcelo-
na s’està fent arribar a tots els 
pobles de la comarca per que 
puguin tirar endavant els seus 
projectes de futur.
Una vegada fets els parla-
ments i la cinta inaugural 
tallada els assistents van po-
der visitar l’estat actual del 
castell de Segur acompanyats 
de l’arquitecte encarregat de 
la direcció de les diverses fa-
ses de restauració realitzades 
durant els darreres tres anys. 
Sens dubte els assistents van 
quedar gratament sorpresos 
de veure com el castell de 
Segur, que fins l’any 2015 era 
una muntanya de runa, ar-
bres i vegetació, actualment 
ja té el recinte central visita-
ble el qual encara conserva 
les bases de les quatre torres, 
una escala gòtica, una antiga 
cisterna i un túnel subterrani, 
entre altres elements.

CALAF / LA VEU 

El dimecres, 2 de maig, co-
mençava el període de preins-
cripció i matrícules de la 
Llar d’infants municipal “La 
Boireta” de Calaf. El període 
s’allargarà fins al divendres 11 
de maig. Els horaris d’atenció 
són els següents:

Dimecres 2 de maig: de 13.00 
a 15.30 hores
Dijous 3 de maig: de 11.00 a 
11.45 hores
Divendres 4 de maig: de 11.00 
a 11.45 hores
Dilluns 7 de maig: de 11.00 a 
11.45 hores
Dimarts 8 de maig: de 13.00 a 
15.00 hores
Dimecres 9 de maig: de 14.30 
a 20.00 hores
Dijous 10 de maig: de 11.00 a 
11.45 hores
Divendres 11 de maig: de 
11.00 a 11.45 hores
Jornada de portes obertes: 9 
de maig 18.00 a 20.00 hores

Comencen les 
preinscripcions a 
la Llar d’infants 
municipal “La 
Boireta”



L’Igualada Rigat cau davant del Barça (4-6) però planta cara al 
líder...
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HOQUEI / LA VEU 

Arlequinats i blaugra-
nes van disputar un 
dels clàssics de l’OK 

Lliga que no va decebre ni a 
nivell de joc ni de competició. 
L’Igualada va mostrar un gran 
nivell de joc i una fam de gol 
i de no rendir-se, però final-
ment, la qualitat individual i 
la capacitat física dels blaugra-
nes es van imposar. Tot i això, 
l’Igualada Rigat es converteix 
en el primer equip, juntament 
amb el Girona, en marcar-li 4 
gols al líder que és, de lluny, 
l’equip menys golejat de la 
competició, amb 37 gols. 
El matx va començar amb 
bones sensacions i amb un 
ritme elèctric i de fet, va ser 
l’Igualada qui va disposar de 
les primeres ocasions, però es 
va trobar amb un gran Ser-
gi Fernández. Els blaugrana 
també van disposar de les se-
ves oportunitats, però el capità 
Elagi Deitg va tornar a demos-
trar estar a l’alçada. Els visitants 
van posar una marxa més i va 
anotar dos gols en només mig 
minut, Lucas Ordóñez al deu 
de la primera i Pablo Álvarez 

... i acusa el cansament davant el Liceo (2-6) en el segon partit 
del “tourmalet”

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat no va 
poder superar al Liceo 
a la pista dels gallecs, 

un dels desplaçaments més 
complicats del calendari. Els 
de Ferran López no van oferir 
la seva millor versió en algun 
tram de partit i també els va 
castigar la fatiga acumulada 
del partit contra el Barça de 
dissabte i algun problema físic, 
com Roger Bars, que ha jugat 
amb molèsties al turmell. Els 
locals van ser superiors i van 
aprofitar la seva qualitat indi-

al deu i mig. Ferran López va 
demanar temps mort per re-
ordenar el seu equip i també, 
incidir en no perdre la men-
talitat competitiva, punt clau 
perquè l’Igualada seguís dins 
del partit.
No va haver-hi cap jugador 
destacat perquè l’Igualada va 
mostrar-se com un equip molt 
compacte i associatiu. En de-
fensa l’equip va estar correcte, 
però la velocitat del Barça els 
va permetre crear moltes oca-
sions, però les defenses es van 
imposar i finalment el resultat 
a la mitja part va ser de 0 a 2.
A la represa, el Barça va acon-
seguir un gol als 35 segons 
de joc mitjançant Sergi Pana-
dero. L’Igualada Rigat no va 
renunciar a buscar el gol i va 
intentar-ho, sobretot amb xuts 
llunyans, ja que les pilotes en 
curt dins l’àrea no havien do-
nat fruits. Al minut 38, era Pau 
Bargalló qui ho intentava amb 
un xut llunyà que desviava Pa-
blo Álvarez per posar el 0 a 4. 
La rèplica va ser el gol de Jordi 
Méndez un minut més tard, al 
recollir una pilota que havia 
quedat morta dins l’àrea. El 
del planter va rematar a plaer 

amb un Sergi Fernández ja ba-
tut. Però el Barça va respondre 
immediatament i a la jugada 
següent, Matías Pascual va fer 
pujar l’1-5 al marcador. La rec-
ta final del partit va ser frenè-
tica i s’hi van veure quatre gols 
més, tres de l’Igualada Rigat i 
un del Barça. La parella arbi-
tral va xiular un penal a favor 
de l’Igualada Rigat al minut 
41. El primer llançament, que 
es va estavellar al pal, es va re-
petir. El segon llançament el va 
anotar un autèntic especialista 
com ‘Tety’ Vives. I només un 
minut més tard, va ser el Barça 

qui va tenir la seva ocasió a pi-
lota aturada per la desena falta 
de l’Igualada, que Pau Bargalló 
va anotar per fer el sisè i defi-
nitiu gol dels blaugranes. La 
desena falta dels visitants va 
ser a la jugada següent i la falta 
directa la va anotar Sergi Pla.
Els arlequinats van agafar con-
fiança gràcies al gol i van posar 
una marxa més durant els úl-
tims minuts de partits, on van 
gaudir de més d’una ocasió al 
interceptar la jugada del Bar-
ça al mig camp. A falta de dos 
minuts, ‘Tety’ Vives va anotar 
un altre gol per posar el 4 a 6 

i l’equip va sortir a buscar el 
cinquè per treure alguna cos 
positiva del partit. Oriol Vives, 
Sergi Pla, Met Molas i ‘Tety’ 
Vives van tenir ocasions per 
marcar, que Sergi Fernández 
va aturar per mantenir el defi-
nitiu 4 a 6.
Ferran López, l’entrenador de 
l’Igualada, es va mostrar satis-
fet amb el treball del seu equip 
però també va admetre que 
“no em conformo amb per-
dre perquè sigui el Barça. 
Hem jugat bé, però algunes 
coses no ens han sortit tan 
bé i ho han aprofitat”.

vidual i la seva velocitat per 
endur-se els tres punts.
El partit no va començar de 
la millor manera per l’Igua-
lad Rigat, que al minut 6 veia 
com ‘Dava’ Torres marcava 
el primer del partit. Encara 
estabornit pel primer gol, els 
arlequinats van rebre el 2 a 0 a 
l’equador de la primera meitat, 
obra de Josep Lamas. L’Igua-
lada va jugar per entrar dins 
del partit i va acostar-se a la 
porteria de Malián, però el 
Liceo va saber portar el par-
tit al seu terreny i controlar 
el ritme del partit.

El partit semblava estar més 
equilibrat, però a escassos dos 
minuts del final de la primera 
part, Torres va anotar el seu 
segon gol particular per fer 
pujar el 3 a 0 al marcador. A 
les acaballes de la primera 
meitat, quan faltaven escassos 
dos segons pel final, Sergio 
Miras va veure una targeta 
blava per una falta sobre Jordi 
Méndez i l’Igualada Rigat va 
disposar d’una falta directa a 
favor que César ‘Tety’ Vives va 
intentar transformar amb un 
xut directe, però en les dues 
ocasions – perquè la falta es va 
haver de repetir – Malián li va 
endevinar les intencions.
A la represa, els igualadins 
van trobar certa dificultat per 
reduir distàncies, però l’Igua-
lada va trobar els mecanismes 
tàctics adequats i Met Molas 
va reduir distàncies al minut 
36. La rèplica del Liceo però, 
va arribar molt aviat, a la juga-
da següent, amb gol de Payero, 
que tornava a posar tres gols 
de distància (4-1).
Els últims deu minuts de par-
tit van resultar força claus, 

primer, per la falta directa 
que va transformar Sergi Pla 
per la desena falta dels locals, 
que suposava el 4 a 2. I només 
dos minuts més tard, els arle-
quinats van disposa d’un pe-
nal a favor al minut 45, però 
Xavi Malián va aturar el xut de 
César Vives, que va efectuar 
un gran llançament. El penal 
va ser un punt d’inflexió nega-
tiu per l’Igualada, que es po-
dria haver posar molt a prop 
de l’empat. Carlo Di Benedet-
to va aprofitar aquest moment 
tou dels visitants per anotar 
un doblet durant els dos mi-
nuts finals, per establir el 6 a 
2 definitiu.
Ferran López va declarar que 
“hem comès errors i ells no 
han aixecat el peu de l’acce-
lerador. Hem competit bé en 
alguna fase del partit davant 
d’un rival que ens exigia molt. 
El moment de fatiga que te-
nim ara es màxim”, concloïa. 
Sense gaire temps per descan-
sar ni entrenar, l’Igualada tor-
narà a jugar aquest dissabte 5 
de maig a Les Comes, on rebrà 
la visita del Reus Deportiu.

Fitxa tècnica
Liceo: Xavi Malián, Dava 
Torres (2), César Carballeira, 
Carlo Di Benedetto (2), Sergio 
Miras – equip inicial – Josep 
Lamas (1), Martín Payero (1), 
Fabrico Ciocale, Marc Coy
Igualada Rigat: Elagi Deitg, 
Oriol Vives, Sergi Pla (1), 
César Vives i Met Molas (1) – 
equip inicial – Gerard Miquel, 
Roger Bars i Jordi Méndez

OK Lliga

Jornada 27 
Vendrell   2 · 2 Noia 
Liceo   6 · 2 Igualada 
Girona   6 · 1 PAS Alcoy 
FC Barcelona   10 · 0 Vic 
CE Arenys   4 · 3 CP Voltregà 
CH Caldes   5 · 4 Lleida 
Reus   6 · 3 CH Lloret 
Palafrugell   7 · 4 AsturHockey 

Jornada 28
Palafrugell - Girona
AsturHockey - Vendrell 
Noia - CE Arenys 
CP Voltregà - CH Caldes 
Lleida - FC Barcelona 
CH Lloret - PAS Alcoy 
Igualada - Reus 
Vic - HC Liceo 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 FC Barcelona 72 27 23 3 1 134 37 97
2 HC Liceo 68 27 22 2 3 125 51 74
3 Reus 64 27 21 1 5 129 70 59
4 Noia 50 27 14 8 5 92 66 26
5 Lleida 43 26 13 4 9 104 83 21
6 Girona 41 27 12 5 10 82 75 7
7 Igualada 41 27 13 2 12 70 60 10
8 CP Voltregà 37 26 10 7 9 69 76 -7
9 Vendrell 35 26 10 5 11 70 80 -10
10 CH Caldes 35 27 10 5 12 66 82 -16
11 PAS Alcoy 30 27 9 3 15 74 93 -19
12 Vic 27 27 6 9 12 55 77 -22
13 CH Lloret 26 27 7 5 15 55 79 -24
14 CE Arenys 16 26 4 4 18 43 99 -56
15 Palafrugell  15 27 4 3 20 60 116 -56
16 AsturHockey  8 27 2 2 23 55 139 -84
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El CB Igualada tanca un any de rècord 
amb una victòria amb el Cerdanyola

BÀSQUET / LA VEU 

El partit va començar 
amb bon ritme i en-
cert per part del CBI, a 

més d’una defensa molt acti-
va això que es va arribar al 1r 
quart amb un clar 22-10.
El 2n quart hi va haver un 
relax i el Cerdanyola ho va 
aprofitar, amb bons tirs ex-
teriors fiquen un 39-36 a la 
mitja part.
A la represa el CB Igualada va 
començar molt endollat i en 
atac va oferir un recital, 69-
52 final.
A l’últim quart es va seguir 
amb aquesta tònica de cór-
rer, defensar i gaudir, per tant 
un últim quart molt bo amb 
grans sensacions i amb apor-
tació de tothom, final 97-66.
Últim partit de la temporada, 
que ha estat fantàstica amb 
un 3r lloc final, una fita histò-
rica al club.
Es dona la casualitat que en 
l’anterior etapa de Jordi Martí 
al club ja es va aconseguir la 

La nova junta del CBI 
presenta el full de ruta 
pels propers quatre anys

millor classificació de la his-
toria del club (4t lloc a lliga 
EBA) que ara se supera.
5 inicial; Riu R, Torres J, Fons 
C, Tejero E, Camí P. 

Victòria del femení davant 
el Terrassa (50-68)
Partit important per als dos 
equips a la pista de la JET, 
l’equip local es presentava 
amb urgències de cara a in-
tentar fugir de la zona de des-
cens directe i el conjunt de 
l’Anoia per continuar depe-
nent de si mateix per assolir 
la salvació directe. Dos pri-
mers quarts inspirats ofensi-
vament permeten marxar al 
descans amb 25 punts de di-
ferència, un tercer amb inter-
canvi de cistelles i un control 
del temps de partit  per part 
de l’equip igualadí i un quart 
on s’assoleix fins a 30 punts 
de diferència i a partir d’aquí 
s’aixeca el peu de l’accelerador 
i l’equip local arriba a retallar 

BÀSQUET / LA VEU 

El passat dijous 26 d’abril 
una sala d’actes de Les 
Comes plena, va tenir 

lloc la presentació del projecte 
de club que la nova Junta Di-
rectiva del Club Bàsquet Igua-
lada va presentar als socis, 
entrenadors, jugadors, pares i 
mares. 
El nou president del club, Jor-
di Balsells, acompanyat pels 
membres de la Junta Directi-
va, va exposar les principals 
línies d’actuació on destaquen 
una clara aposta per la forma-
ció en totes les seves categori-
es, un reforç del rol de l’entre-
nador i un impuls al bàsquet 
femení, així com donar tot el 

suport a les diverses compe-
ticions on el CBI és present, 
destacant la gran temporada 
del sènior.
També es va explicar la crea-
ció de les noves àrees dins la 
gestió del club, que permetran 
agilitzar els projectes en ge-
neral i que són: l’àrea de for-
mació i tecnologia liderada 
per Neus del Rio; comercial i 
patrocinis amb Ricard Tomàs; 
màrqueting i comunicació 
amb Jordi Balsells i legal amb 
Víctor Olivan. La resta d’àre-
es són l’esportiva, amb Mario 
Sánchez i Pep Brunet, social 
amb Margarida Pintó, Efrem 
Sala i Jordi Riera, i econòmica 
amb Jordi Morera.

   j g p gf gc df
1 FUE Vic 26 22 4 2197 1840 357
2 Pardinyes 26 19 7 1970 1777 193
3 CB Igualada 26 18 8 2060 1818 242
4 Valls UE 26 17 9 1982 1909 73
5 Bahía Palma 26 16 10 2023 1959 64
6 CB Mollet 26 15 11 1991 1966 25
7 CB Cornellá 26 14 12 1889 1870 19
8 El Olivar 26 13 13 2067 2016 51
9 Mataró 26 11 15 1885 1827 58
10 JAC Sants 26 10 16 1762 1838 -76
11 Castellbisbal 26 8 18 1807 1992 -185
12 BCM Andorra 26 8 18 1886 2059 -173
13 CB Salt 26 7 19 1776 2048 -272
14 Cerdanyola AE 26 4 22 1565 1941 -376

Lliga EBA

Jornada 26 (última)
CB Igualada  97 · 66 Cerdanyola 
AE Pardinyes  64 · 76 El Olivar 
Valls UE  74 · 80 CB Mollet 
CB Salt  76 · 70 Castellbisbal 
CB Cornellá  60 · 94 FUE Vic 
Bahía Palma  96 · 97 BCM Andorra 
Mataró  98 · 64 JAC Sants 

PROMOCIÓ D’ASCENS LLIGA LEB
Vic
Pardinyes Lleida
PROMOCIÓ DESCENS
Morabanc Andorra B
DESCENS
Salt
Cerdanyola 

fins a 12 punts.
Anotadores: Carner (16), Al-
domà (-), Soler (12), Amatllé 
(2), Jané (12), Lamolla (5), 
Figueras (-), Carrasco (10), 
Fernández (-), Roda (-) Diaz 
(5) Talasimov (6).

BÀSQUET / LA VEU 

D issabte, els joves ju-
gadors de l’equip 
Sots-21 van aconse-

guir la seva 15ª victòria de 
la temporada, una victòria 
que va servir per superar al 
seu adversari a la classifi-
cació general, recuperar els 
16 punts del bàsquet avera-
ge que tenia l’equip de Sant 
Cugat del Vallès i guanyar 
el trofeu de la Festa Major 
d’Òdena.
Queden només 4 partits per 
què finalitzi el campionat i el 
4t lloc està a 2 victòries. El 
pròxim partit, justament, els 
enfrontarà amb un dels ad-
versaris per ocupar aquesta 
posició: el C. B. Coll.

Independentment que 
s’aconsegueixi aquest ob-
jectiu o no, tant els nois de 
l’equip com la seva entrena-
dora, la Cèlia Garcia, poden 
estar molt orgullosos de la 
temporada que estan realit-
zant. Des de la 4ª jornada, 
on l’equip tancava la classi-
ficació amb 4 derrotes en-
cistellant una mitja de poc 
més de 25 punts i rebent-ne 
74, s’han guanyat 15 dels 22 
partits disputats, superant el 
global de punts encistellats 
(1.443) al de punts rebuts 
(1.388).  
Van jugar: Jorba (27), Rosich 
(19), Torrens (9), Calle (2), 
Porredón (2), Poncell (4), 
Fuentes (5) i Vidal (2).

El sots-21 de l’Òdena CB 
guanya i s’endú així el 
trofeu de la Festa MajorL’entrenador  de l’Òdena CB, Miquel 

Bataller, és homenatjat a Manresa
BÀSQUET / LA VEU 

El pavelló “Nou Con-
gost” de Manresa va 
ser escenari, el passat 

divendres, d’un càlid i emotiu 
homenatge als antics mem-
bres de la plantilla del Man-
resa que van aconseguir el 
1r. ascens a Primera Divisió, 
concretament a la temporada 
1967-1968, i que el passat 14 
d’abril és va complir el 50è. 
aniversari de l’efemèride. L’ac-
te va tenir lloc durant la mitja 
part del partit que va disputar 
l’ICL Manresa davant l’Actel 
Força Lleida, a la darrera jor-
nada de la Fase Regular de la 
Lliga LEB. 
En aquell equip de pioners, 
que van aconseguir per prime-

ra vegada portar al seu equip 
al nivell més alt del bàsquet 
estatal, hi havia en Miquel Ba-
taller, entrenador de l’Òdena 
Club Bàsquet des de fa 5 tem-
porades i actualment entrena-
dor de l’equip Sènior “B”. 
Com a curiositat, cal dir que 

es va jugar l’històric ascens a la 
ciutat de Berga, al no disposar 
de pavelló cobert a Manresa, 
i que a conseqüència d’aquell 
ascens, el club va haver de 
construir un pavelló per po-
der jugar a Primer Divisió en 
només 3 mesos.



Gran victòria amb remuntada del CF Igualada davant el líder

Imatge del partit de diumenge passat a les Comes davant el San Cristóbal.  
                                                                                            Foto: Joan Guasch.

PERE SANTANO / LA VEU 

E ls igualadins tornen al 
camí de la victòria da-
vant el rival més com-

plicat de la categoria, el CP 
San Cristóbal. 
La dinàmica de resultats no 
era bona, però la imatge de 
l’equip era millor del que s’es-
tava reflectint en els marca-
dors de les darreres jornades. 
Per aquest motiu, la tornada 
del CF Igualada a Les Comes, 
es podia intuir des d’una òpti-
ca optimista, tot i rebre el pri-
mer classificat de la lliga.
Els terrassencs estan en plena 
pugna per aconseguir guanyar 
la competició i poder ascen-
dir de categoria. Portaven una 
gran ratxa de victòries conse-
cutives i, així es va demostrar 
durant els primers minuts de 
joc. Matx trencat que cap dels 
dos equips aconseguia domi-
nar, el què beneficiava el joc 
visitant. Les primeres arriba-
des van ser pels egarencs, però 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 30
CF Santpedor  0 · 4 FC Pirinaica 
CE Puigreig  4 · 0 Ignasi Puig 
CE Navás  2 · 4 UD Calaf 
Can Parellada  4 · 1 CE Moiá 
CE Suria  0 · 2 Sant Pere Nord
CE Manresa B  1 · 4 Juan XXIII 
UE Aviá B  1 · 5 CF Cardona 
FC Fruitosenc  2 · 2 CE Marganell 
Viladecavalls  9 · 0 CCF Puigcerdá 

Jornada 31
Ignasi Puig - CF Santpedor 
Juan XXIII - UE Aviá B 
CE Moiá - FC Fruitosenc 
CCF Puigcerdá - Can Parellada 
CF Cardona - CE Navás 
Sant Pere Nord - Viladecavalls 
UD Calaf - CE Puigreig 
CE Marganell - CE Manresa B 
FC Pirinaica - CE Suria

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 30
CD Cervelló  0 · 2 Martorell CF 
UE Torrelles  2 · 1 UD San Mauro B 
UD Málaga  3 · 1 Viladecans UD B 
AE Abrera  3 · 3 PR Sant Feliu 
Sant Esteve  3 · 5 SV Horts 
Levante Planas  2 · 6 CF Corbera 
Castelldefels B  2 · 1 Vallirana CF 
CF Pallejá  2 · 0 Sant Andreu B
CF Olesa  2 · 4 Can Roca 74 

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 30
Viladecans UD  3 · 1 B Blanques 
Vista Alegre  0 · 0 UE Sants 
Sant Ildefons  1 · 2 CF Balaguer 
CF Igualada  2 · 1 San Cristóbal 
AC Alpicat  7 · 0 Vilaseca 
CF Lleida B  5 · 2 CD Tortosa 
UE Rapitenca  0 · 2 FC Martinenc 
FC Andorra  1 · 1 U. Bellvitge 
Valls UE  1 · 4 CE Efac 

Jornada 31
UE Sants - Viladecans 
UD San Cristóbal - UE Rapitenca 
U. Bellvitge - CF Igualada 
Vilaseca CF - FC Andorra 
CD Tortosa - AC Alpicat 
B Blanques - Lleida ECF B 
CE Efac - Vista Alegre 
CF Balaguer - Valls UE 
FC Martinenc - Sant Ildefons 

Jornada 31
SV Horts - Castelldefels B 
Viladecans UD B - UE Torrelles 
Vallirana CF - UD Málaga 
PR Sant Feliu - CD Cervelló 
CF Corbera - CF Olesa 
Martorell CF - Levante Planas 
Sant Andreu B - Sant Esteve 
Can Roca 74 - CF Pallejá 
UD San Mauro B - AE Abrera 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 30
AE Munia  3 · 3 Sant Pere 
CE Ódena  3 · 1 CE Olivella 
AE Piera  2 · 0 AE Moja 
Riudebitlles  2 · 2 CF La Pobla 
UE Sitges  0 · 0 J Ribetana
CF Cubelles  3 · 2 FC Hortonenc 
UD San Mauro  1 · 0 CF Mediona 
UE Martinenca  1 · 5 CD Ribes 
CE Anoia  2 · 5 Montserrat 

Jornada 31
CF Mediona - CE Anoia 
CD Ribes - AE Munia 
AE Moja - CE Ódena 
CF La Pobla - AE Piera 
J Ribetana - Riudebitlles F
C Hortonenc - UE Sitges 
Montserrat - CF Cubelles 
CE Olivella - UE Martinenca 
Sant Pere - UD San Mauro 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 UD San Mauro 81 30 26 3 1 118 34 84
2 CF Cubelles 71 30 23 2 5 85 26 59
3 J Ribetana 70 30 22 4 4 91 34 57
4 UE Sitges 68 30 21 5 4 72 26 46
5 AE Moja 58 30 17 7 6 85 43 42
6 CE Anoia 55 30 18 1 11 75 66 9
7 CE Ódena 50 30 15 5 10 81 56 25
8 AE Piera 38 30 12 2 16 65 72 -7
9 Riudebitlles 36 30 11 3 16 49 70 -21
10 CD Ribes 35 30 10 5 15 42 56 -14
11 CF Mediona 34 30 11 1 18 54 85 -31
12 Montserrat 33 30 9 6 15 62 67 -5
13 CE Olivella 32 30 9 5 16 47 70 -23
14 AE Munia 32 30 9 5 16 60 105 -45
15 FC Hortonenc 24 30 7 3 20 52 86 -34
16 CF La Pobla 22 30 6 4 20 46 90 -44
17 Sant Pere 22 30 5 7 18 46 82 -36
18 UE Martinenca 13 30 3 4 23 36 98 -62

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Martorell CF 71 30 22 5 3 92 22 70
2 CF Pallejá 70 30 23 1 6 74 32 42
3 UD Málaga 65 30 20 5 5 82 40 42
4 SV Horts 51 29 15 6 8 66 47 19
5 CF Corbera 51 30 15 6 9 78 57 21
6 Vallirana CF 48 30 13 9 8 60 52 8
7 Levante Planas 47 30 13 8 9 54 48 6
8 PR Sant Feliu 42 30 11 9 10 59 45 14
9 Sant Andreu B 42 30 13 3 14 63 70 -7
10 Viladecans B 40 30 11 7 12 59 63 -4
11 Castelldefels B 35 30 8 11 11 49 66 -17
12 AE Abrera 34 30 9 7 14 53 63 -10
13 CF Olesa 32 30 9 5 16 59 87 -28
14 UE Torrelles 32 30 8 8 14 41 65 -24
15 Sant Esteve 29 30 8 5 17 76 92 -16
16 Can Roca 74 29 30 6 11 13 43 66 -23
17 CD Cervelló 17 29 4 5 20 33 86 -53
18 San Mauro B 15 30 4 3 23 45 85 -40

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Juan XXIII 68 30 21 5 4 71 29 42
2 Viladecavalls  65 30 20 5 5 78 37 41
3 Can Parellada 63 29 19 6 4 73 38 35
4 FC Pirinaica 62 30 19 5 6 64 36 28
5 CF Cardona 52 30 15 7 8 57 37 20
6 Sant Pere Nord 46 30 13 7 10 62 57 5
7 CE Puigreig 45 30 12 9 9 51 40 11
8 CE Suria 45 30 12 9 9 51 49 2
9 UD Calaf 42 27 11 9 7 62 47 15
10 CE Manresa B 41 29 11 8 10 56 54 2
11 CE Navás 36 30 11 3 16 36 57 -21
12 FC Fruitosenc 31 29 9 4 16 44 55 -11
13 CE Marganell 26 30 7 5 18 34 58 -24
14 CCF Puigcerdá 26 28 8 2 18 33 66 -33
15 Ignasi Puig 25 28 4 13 11 46 63 -17
16 CE Moiá 23 30 6 5 19 38 58 -20
17 UE Aviá B 22 29 6 4 19 42 69 -27
18 CF Santpedor 18 29 4 6 19 35 83 -48

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 San Cristóbal 62 30 19 5 6 63 30 33
2 FC Martinenc 60 30 18 6 6 55 23 32
3 CE Efac 57 29 18 3 8 57 34 23
4 Viladecans UD 55 30 16 7 7 48 27 21
5 UE Sants 51 30 14 9 7 35 31 4
6 Lleida ECF B 49 30 14 7 9 48 44 4
7 CF Balaguer 44 30 12 8 10 45 41 4
8 CF Igualada 43 30 12 7 11 38 38 0
9 UE Rapitenca 42 30 13 3 14 39 46 -7
10 B Blanques 41 30 12 5 13 43 48 -5
11 FC Andorra 41 29 11 8 10 32 29 3
12 Sant Ildefons 39 30 11 6 13 42 35 7
13 Vista Alegre 36 30 9 9 12 40 40 0
14 AC Alpicat 28 30 6 10 14 30 44 -14
15 Vilaseca CF 28 30 7 7 16 26 53 -27
16 U. Bellvitge 25 30 5 10 15 35 55 -20
17 Valls UE 24 30 6 6 18 32 53 -21
18 CD Tortosa 19 30 3 10 17 31 68 -37

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 29
Cabrera CE - FC Masquefa 
UD Rebrot - CF Capellades 
UD La Torre - CF Montbui 
Host Pierola - FC Fátima 
UE Tous - CF La Llacuna 
CF La Paz - Vilanova Camí 
Masquefa CE - CF Vallbona 
Ateneu - CE Carme 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Capellades 74 28 24 2 2 109 29 80
2 FC Masquefa 70 28 22 4 2 103 28 75
3 Host Pierola 62 27 20 2 5 112 36 76
4 CE Carme 62 28 19 5 4 74 31 43
5 UE Tous 49 28 15 4 9 57 50 7
6 Vilanova Camí 44 28 14 2 12 60 50 10
7 UD Rebrot 44 28 12 8 8 71 58 13
8 Ateneu 43 28 14 1 13 71 69 2
9 FC Fátima 39 27 12 3 12 69 62 7
10 UD La Torre 39 28 12 3 13 53 68 -15
11 CF Montbui 30 28 8 6 14 44 68 -24
12 Cabrera CE 21 27 5 6 16 55 88 -33
13 CF La Paz 18 28 5 3 20 48 104 -56
14 Masquefa CE 18 28 5 3 20 23 93 -70
15 CF La Llacuna 12 28 2 6 20 29 87 -58
16 CF Vallbona 9 27 1 6 20 30 87 -57

Jornada 28
FC Masquefa  2 · 2 CE Carme 
CF Capellades  6 · 1 Cabrera CE 
CF Montbui  2 · 2 UD Rebrot 
FC Fátima  4 · 3 UD La Torre 
CF La Llacuna  3 · 5 Host Pierola 
Vilanova Camí  1 · 3 UE Tous 
CF Vallbona  1 · 1 CF La Paz 
Ateneu  5 · 0 Masquefa CE 

sense generar excessiu perill a 
la porteria blava. 
A partir de l’equador de la 
primera meitat, els de Mestre 
es van fer amb el domini del 
joc, però va ser durant molt 
poca estona, ja que la pluja va 
fer acte de presència. La ges-
pa estava molt ràpida, el que 
va provocar un enfrontament 
d’atacs molt directes. Així va 
ser com a punt d’arribar al 
descans, en un contracop, els 
blaus van marcar un gol que 
va ser anul·lat per fora de joc. 
S’arribava al descans amb em-
pat a zero. Poques ocasions i 
molta competitivitat dels ano-
iencs.
A la represa, la dinàmica va 
ser molt semblant. No hi ha-
via un dominador clar del 
joc. Tant els visitants com els 
locals podien desequilibrar la 
balança en qualsevol acció. Al 
minut 56, Dani va evitar el gol 
terrassenc amb una gran atu-
rada. Malauradament, tot i la 
igualtat en el joc, una jugada 

desgraciada va fer que un xut 
visitant, fos desviat per Bernat 
i acabés al fons de la xarxa, al 
minut 66. L’atzar tornava a do-
nar-li l’esquena al CF Igualada.
Però sabent que quedava molt 
temps, els de Mestre no van 
abaixar els braços i van seguir 
insistint en capgirar la situa-
ció. Així és com, al minut 73, 
els blaus van aconseguir forçar 
un penal, que el capità Baral-
dés no va desaprofitar, el mar-
cador tornava a estar igualat. 
Quedaven pocs minuts i els 
locals volien els tres punts. 
Les Comes va seguir remant 
a favor de l’equip, i quan tot 
semblava acabat, al minut 90, 
Doblas va anotar el gol de la 
victòria de l’Igualada. El tri-
omf es resistia, però la per-
sistència dels anoiencs, final-
ment, va donar els seus fruits.
Amb aquest resultat, els blaus 
sumen 43 punts i pugen a la 
vuitena posició de la classifica-
ció. Diumenge vinent, l’equip 
visita l’Unificación Bellvitge.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

PROMOCIÓ FIRA DEL 20% FINS AL 50%*

*Descompte segons model, unitats limitades
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L’Igualada Vòlei Club, més a prop de 
l’ascens a Primera Catalana

TENNIS / LA VEU 

La setmana passada es va 
presentar a l’estand que 
la Generalitat de Cata-

lunya té al village del Torneig 
Comte de Godó, la 7a edició 
del Torneig de Tennis Arcadi 
Manchón (TAM) que té lloc 
al Club Tennis Montbui i que 
enguany es disputarà del 26 
de maig al 3 de juny.
L’acte va comptar amb el Di-
rector del Consell Català de 
l’Esport, Toni Reig, el presi-
dent de la Federació Catalana 
de Tennis, Jordi Tamayo, el 
Sub-director General d’Ac-
tivitats Esportives i Infraes-
tructures de la Generalitat, 
Oriol Marcé, el president del 
Club Tennis Montbui, Juan-
ma Aguilar i el director del 
torneig i de Top Tennis, em-
presa organitzadora, Arcadi 
Manchón, a més de patroci-
nadors i premsa esportiva.
Manchón va presentar la 7a 
edició amb una novetat im-
portant; les noves instal·la-
cions, i és que aquest darrer 
semestre Top Tennis no ha 
deixat de treballar per condi-
cionar les instal·lacions i fer 
realitat un nou centre espor-
tiu dedicat a la formació i alt 
rendiment del tennis.
En aquest sentit, l’empresa 
Top Tennis ha afrontat la 
construcció de la sisena pis-
ta i ha millorat el paviment i 
altres aspectes tècnics de les 
cinc existents. A més, s’han 
habilitat sales polivalents per 
afavorir la formació en dife-
rents àmbits relacionats amb 
el tennis (formació de jutges 
de línia, de jutges de cadira, 
etc)... i en les que també s’ofe-
reixen nous serveis com fisi-
oteràpia, dietètica i nutrició, 
etc. També és previst posar 
càmeres que permetran mi-
llorar el treball tècnic i tàctic 
dels jugadors.
Tot plegat, un seguit de mi-

VÒLEI / LA VEU 

El passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Masculí 
de l’Igualada Vòlei Club 

va rebre al  pavelló  de les Co-
mes al CV Andorra. El partit 
va acabar amb un marcador de 
3 sets a 0 (25-18/25-26/25-10) 
favorable als locals. Els locals 
van dominar el partit sense 
gaires problemes, contra un ri-
val molt inferior, els tres punts 
sumats apropen als igualadins 
a l’objectiu de l’ascens a prime-
ra catalana. El pròxim partit 
serà el dissabte a les 20 hores, 
els de l’IVC   es desplacen a la 
pista del CV UE La Salle Giro-
na, un rival directe en l’ascens 
de categoria. Si els de l’Anoia 
sumen els tres punts, aconse-
guiran una plaça per jugar l’any 
que ve a primera catalana.
Pel que fa al Sènior Femení no 
va tenir problema per derrotar 
al AEE Jaume Callis, per 3-0 
al Fortí,  assegurant la perma-
nència a 3ª,  la setmana que ve 
desplacen a Vilanova.
El Sènior Femení B perd a Sant 

El Torneig Arcadi 
Manchón es presenta en 
el marc del Godó

Celoni per 3-0, en un partit 
on els dos primers sets van 
tenir opcions, però en el 3r 
ja van entregar el partit. La 
setmana que ve rebran l’Am-
pa Lestonnac  dissabte a les 
20:00 a les Comes.

Equips base
El Juvenil Masculí va derrotar 
a domicili al Gironella Mundet 
per un 1-3, els igualadins que 
una altra vegada anaven justos, 
van seguir amb la línia ascen-
dent de confiança i van saber 
treballar en els primers sets i 
certificar en el 4t que quan vo-
len ho fan. La setmana que ve 
rebran el Cardédeu a les 10:00 
diumenge al Fortí.
El Juvenil Femení perd contra 
el Vòlei 6 Manresa. Les igua-
ladines que han anat al partit 
amb moltes baixes i sense opci-
ons a canvis i molt desconcen-
trades on s’hi ha sumat la lesió 
durant el partit d’una de les 
seves jugadores, no han pogut 
guanyar a un Manresa molt or-

ganitzat i amb molt bons atacs. 
La setmana que rebran al Fi-
gueres a les 18:00 al Fortí.
Per la seva part el Cadet guanya 
per 3-0 a Manresa en una gran 
partit solvent i sabent treballar 
en els finals de set molt ajustat, 
tot i això gran feina d’equip. 
També rebran al Figueres però 
a les 16:00 a les Comes.
L’Infantil torna a mostrar que 
aquesta segona volta estan per 
lluitar, i així ho vam viure el 
dissabte derrotant al Molins 
per 3-2, en un gran partit amb 
emoció i bon treball, a totes les 
jugadores , diumenge rebran al 
Sant Gervasi a les 12: al Fortí.
Gran victòria dels alevins (3-
1) davant d’un bon rival, el 
Vilafranca. Bon partit el dis-
putat aquest cap de setmana 
per l’equip més jove del club. 
Els 3 primers sets es van jugar 
de forma fàcil i molt efectiva, 
treballant  per fer sempre els 3 
tocs. En el 4t  l’equip es va rela-
xar cap el final del set, i tot i així 
va estar a punt de guanyar-lo.

llores que de ben segur veu-
ran i sentiran els participants 
al Torneig Arcadi Manchón 
el pròxim mes de maig i que 
ens prepara cap a l’aposta de 
poder acollir un campionat 
Challenger de 50.000$.
Pel que fa a aquesta edició 
Machón va explicar que seran 
64 jugadors a la prèvia, 8 dels 
quals passaran a la fase final, 
on es trobaran amb 32 tenis-
tes més. Tots ells vinguts d’ar-
reu de la geografia mundial.
El director del Club Tennis 
Montbui, va afirmar la bona 
aposta que van fer per Top 
Tennis, encapçalada per l’Ar-
cadi Manchón. D’una banda 
per treballar els objectius del 
Club, de fer arribar el tennis 
a tothom en especial als nens 
i de l’altre per les millores 
qye està tirant endavant que 
fan il·lusionar encara més als 
membres del Club, un Club 
que ja té prop de 500 socis.
El president de la Federació 
Catalana de Tennis, Jordi Ta-
mayo, va destacar la bona fei-
na que s’està fent en el torneig 
Arcadi Manchón i l’excel·lent 
simbiosi entre Top Tennis i el 
Club Tennis Montbui. També 
va remarcar la importància 
del TAM com a torneig de 
pista ràpida en l’àmbit inter-
nacional pel qual han passat 
grans tennistes que ara estan 
jugant a primera línia com: 
Granollers, Ramos, ....
Finalment, Toni Reig, Direc-
tor del Consell Català de l’Es-
port de la Generalitat de Ca-
talunya, va manifestar la clara 
voluntat d’estar al costat de 
Tornejos com el TAM oferint, 
en el cas d’ahir, una finestra, 
un aparador, des d’on fer sen-
tir la veu del tennis català al 
món. I és que un Torneig com 
el TAM que acull jugadors in-
ternacionals ajuden a posar 
Catalunya al món.

Bernat Jaume, amb la selecció estatal a 
Varsòvia per jugar els europeus
ESQUAIX / LA VEU 

L’anoienc Bernat Jaume es 
desplaça aquest cap de 
setmana a Varsòvia per 

jugar els campionats d’Europa 
per equip absoluts.
El combinat espanyol té op-
cions de fer la millor classifi-
cació de la seva història amb 
un equip molt compacte amb 
tots 5 jugadors en els TOP 
100 mundial.
Espanya juga a la 1a divisió eu-
ropea amb Anglaterra, França, 
Alemanya, Dinamarca, Escò-
cia, Gal·les i Suïssa.
Inicialment, l’igualadí no tenia 
previst viatjar a Polònia degut 
a una lesió del genoll en l’úl-
tim torneig jugat a Rochester 
EEUU, però una millora clara, 

ha permès a l’anoienc viatjar 
amb la resta de companys tot i 
que inicialment no està previst 
de que jugui. 

Arriba el 33è campionat de la 
fira
Per 33è any sense interrupció, 
del 2 al 4 de maig (dia de les 

grans finals), l’Esquaix Iguala-
da organitza una nova edició 
del torneig més degà de l’estat. 
Si, si...el més antic dels que és 
celebren per la península.
El campionat compta amb 36 
participants i amb el Joel Jau-
me, Pablo Dolz i Nacho Fajar-
do com a grans favorits.

 



Josep Mª Lagunas 
(CAI), campió de 
Catalunya

El CAI disputa diumenge la jornada final «A» del 
Campionat de Catalunya de Clubs
ATLETISME / LA VEU 

Els equips absoluts del 
C.A. Igualada Petro-
miralles participaran 

aquest diumenge, 6 de maig 
a la tarda, a l’Estadi Joan Ser-
rahima de Barcelona i amb 
organització de l’Agr. Atl. Ca-
talunya, en la Jornada Final 
“A”  del Campionat Català de 
Clubs absolut, en la que par-
ticiparan els 8 millors equips 
masc. i fem. de les 2 Jornades 
classificatòries d’enguany, se-
gons puntuacions per taula 
internacional hongaresa. 
Els equips participants se-
ran: F.C. Barcelona - Cornellà 
Atl. - ISS-L’Hospitalet - A.A. 
Catalunya -  C.A. Igualada 
Petromiralles - Avinent C.A. 
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ATLETISME / LA VEU

L’esquiadora de fons i 
corredora de muntanya 
igualadina Laura Orgué 

ha iniciat aquest curs el pro-
grama LoveSport en diferents 
centres escolars de la ciutat. 
La iniciativa LoveSport 
s’adreça als escolars de 5è i 6è 
de Primària dels centres esco-
lars de la capital de l’Anoia i 
té com a principals objectius 
ajudar-los a reconèixer els 
conflictes que es poden donar 
en el món de l’esport, emfa-
titzar i preservar els valors 
positius que aquest aporta, 
aprendre a viure la competi-
tivitat de manera saludable, 
desenvolupar l’empatia amb 
els companys, ajudar els nois 
i noies a trobar fórmules pa-
cífiques per resoldre els con-
flictes en què es poden trobar 
involucrats i reforçar l’autoes-
tima dels joves esportistes.

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta veterà del C.A.Igua-
lada Petromiralles Josep Mª 
Lagunas, es va proclamar 
campió de Catalunya Mas-
ter M-40-44, en la modalitat 
del Pentatló de Llançaments, 
dissabte passat a Castellar 
del Vallès. 
Josep M.ª Lagunas assolía la 
medalla d’Or en la seva ca-
teg. en el Pentatló de LLan-
çaments, amb 2.681 punts i 
amb els seguents parcials en 
les 5 proves: Martell: 35,36 m. 
/ Pes: 11,26 m. / Disc: 35,79 
m. / Javelina: 34,10 m. / Mar-
tell Pesat: 9,66 m., amb el 1r 
lloc en Disc i els 2ns en Pes i 
Javelina, com a posicions in-
dividuals més rellevants.

Manresa - Lleida U.A. i  C.A. 
Canaletes.                            
Les proves començaran a les 
17,00 h. tarda i finalitzaran 
aproximadament a les 20,45 

h. amb el relleu de 4 x 400 m. 
masculí.
Serà una nova ocasió dels nois 
i noies del CAI, per competir 
per llocs, entre els clubs cap-

La mediació preventiva
L’element clau a l’hora d’as-
solir aquests objectius és la 
mediació preventiva, que en-
senya a identificar i gestionar 
els conflictes amb un seguit 
d’accions orientades a resol-
dre’ls abans que creixin o es 
quedin en estat latent, quel-
com que els pot fer latents en 
el temps i perjudicar les rela-
cions entre les diferents parts.
Amb aquest punt de partida, 
LoveSport organitza sessi-
ons de treball amb els esco-
lars, encaminades a prendre 
consciència dels valors que la 
pràctica de l’esport compor-
ta i a aprendre a resoldre els 
conflictes que s’hi puguin ge-
nerar. Identificant i escenifi-
cant els problemes més habi-
tuals que es donen en el marc 
de les activitats esportives, en 
escenaris com poden ser el 
pati, l’assignatura d’Educació 
Física, els vestidors o l’esport 

escolar i extraescolar, en les 
competicions escolars i ex-
traescolars, els grups treba-
llen i reflexionen en sessions 
d’una hora i mitja de durada 
fins a trobar una bona solu-
ció. LoveSport, però, té tam-
bé l’objectiu d’acabar arribant 
més enllà dels joves i implicar 
també entrenadors, monitors, 
professors, àrbitres o pares.

645 alumnes en la primera 
edició
En aquesta primera edició de 
LoveSport, hi prenen part 645 
alumnes d’Igualada, perta-
nyents a 17 escoles: la Garcia 
Fossas, el Jesús Maria, les Es-
colàpies, la Dolors Martí, els 
Maristes, l’Ateneu Igualadí, 
l’Escola Pia, el Monalco, l’Es-
cola Àuria, el Mestral - Mont-
clar, la Mowgli, l’Acadèmia 
Igualada, l’Emili Vallès, el Ga-
briel Castellà, la Mare del Diví 
Pastor i la Ramon Castelltort.

Laura Orgué ensenya als escolars a 
resoldre conflictes en l’àmbit esportiu

Sheila Avilés, tercera en 
l’inici de la Copa del Món 
de Sky Classic a la Xina

davanters de l’atletisme Cata-
là, amb el programa complert 
de proves, i a un/una atleta per 
prova, més els 2 relleus corres-
ponents.

CURSES / LA VEU

La igualadina Sheila 
Avilés ha quedat terce-
ra a la primera prova de 

les Migu Run Skyrunner Wor-
ld Sèries, en la modalitat Sky 
Classic, disputada a la Xina 
aquest dilluns.

Aquesta és una exigent carre-
ra marcada per l’altitud i on la 
principal dificultat pels atletes 
és la falta d’oxigen ja que la 
cursa s’inicia a 3.000 metres 
d’altura i acaba a la cota 4.666 
m, després de 29 quilòmetres.
Amb aquesta tercera posició 
Avilés comença la defensa del 
títol que va guanyar l’any pas-
sat. 
La pròxima cursa del calen-
dari és la marató alpina Zega-
ma-Aizkorri al País Basc, una 
dura cursa amb més de 2.700 
metres de desnivell.

Les sèries Skyrunner
La sèrie mundial Skyrun-
ner® va ser llançada el 2004 
i ha crescut per representar 
el pic de l’execució a l’aire 
lliure definit per altitud i di-
ficultat tècnica.



38  |  ESPORTS Divendres, 4 de maig de 2018

El CN Igualada competeix a la Copa 
Catalana de Clubs Absoluta

Magnífic podi de Josep 
Basols i Xevi Amigó al 
Ral·li de Lanzarote TENNIS TAULA / LA VEU 

El DKV Borges Vall ha 
incorporat el jove ju-
gador Joan Masip pel 

primer equip de superdivisió 
de cara la temporada 2018/19.
Masip nascut a Igualada i de 
18 anys, és un jugador dretà 
de caràcter ofensiu amb molta 
projecció dins el tennis taula 
Català i Espanyol.
El jugador ha disputat les 
dues últimes temporades a la 
superdivisió amb el club giro-
ní del CER Escala, i dins el seu 
currículum esportiu podem 
destacar que ha estat campió 
de Catalunya individual i do-
bles, la temporada passada va 

NATACIÓ / LA VEU 

El dissabte 21 d’abril el 
Club Natació Igualada 
va participar en la 1a 

jornada de la Copa Catalana 
Clubs Absoluta. 
Es va disputar a la piscina del 
CE Mediterrani i es van nedar 
els quarts de final al matí i les 
semifinals a la tarda.
L’equip del CNI va estar for-
mat per Janna Blaya, Laura 
Rodríguez, Aina Méndez, 
Elia Ibarra, Judit Fei Gon-
zález, Jaume López, Andreu 
Bermejo, Marçal Rodríguez, 
Xavi Tort, Nil Enríquez i Alex 
Varea.  Els nostres esportistes 
van nedar diferents proves, 
sent molt competitius.
El CNI estava enquadrat en 
el grup 3 i va competir en la 
sessió matinal contra el CN   
Lleida, CN l’Hospitalet, CN 
Terrassa, CN Barcelona,   CN 
Cornellà, CN Atlètic-Barce-
loneta i el CN   Tortosa. La ses-
sió matinal va acabar amb el 
CNI en 5a posició. 
A la tarda va tornar a nedar 
en el grup 3, però aquesta ve-
gada contra CN Premià, CN 
Cornella, CN Cervera, CN 
Vic-ETB, CN Minorisa, AN 
Gramenet i CN Tortosa. En 
acabar la jornada el CNI va 
ser 2n del grup 3 empatat a 
punts amb el CN   Vic-ETB.
La propera jornada de Copa 
Catalana serà el dia 26 de 
maig a les instal·lacions del 
CN L’Hospitalet. 

7a Jornada de Lliga Aleví a 
Les Comes

Aquest passat dissabte 21 
d’abril l’equip aleví del Club 
Natació Igualada va nedar la 
7a jornada de lliga a la piscina 
de Les Comes.
Els clubs participants van ser 
el CN Prat de Llobregat, CN 
Esplugues, CN SantBoi i el 
CN Igualada.
Per part del CNI van parti-
cipar: Marta Mateos, Jessi-
ca Rodriguez, Jana Carrero, 
Martina Oliva, Julia Monclús, 
Diego Perdomo, Mikel Pérez, 
Miquel Gil i Aitor Bustos.

Van nedar les proves de 
1500m. masculins i els 800m. 
femenins, a més a més dels 
100m. lliures i els relleus de 
4x100 estils.
Els 800m era la primera ve-
gada que les noies ho neda-
ven, va anar  força bé,  però 
toca millorar una mica més.  
Els 1500m i 100m lliures 
molt ben nedats, baixant 
marques en els 100 lliures. 
Les proves de relleus van 
ser molt disputades, sobre-
tot els masculins.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

La tercera prova puntua-
ble pel campionat esta-
tal de ral·lis de terra va 

tenir per marc l’illa de Lanza-
rote, amb el ral.li conegut com 
el dels Volcans. Hi participa-
ren per Moto Club Igualada, 
l’igualadí Josep Basols copilo-
tat pel gironí David Usón amb 
Citroën DS3 R5 i l’equip del 
Motor Club Sabadell amb el 
vallesà Edu Forés copilotat per 
l’igualadí David Usón amb Ci-
troën DS3 R5, amb un total de 
63 equips participants.
Aquest ral.li canari constava de 
quatre trams cronometrats que 
es feien dues vegades cadascun 
d’ells: Tinajo-Betancoras, La 
Santa-Tinajo, Tabayesco - Las 
Nieves - El Mojón i Machaca-

L’igualadí Joan Masip, nou fitxatge del 
DKV Borges Vall de tennis taula

dora- Puerto del Carmen.
Basols i Amigó es van posici-
onar en els llocs capdavanters 
al llarg del ral.li, i fins i tot en 
el darrer tram van fer el segon 
millor crono, aconseguint fi-
nalment un magnífic tercer 
lloc final la qual cosa els fa-
cilitava pujar al podi situat a 
Costa Teguise, en aquest ral.li 
que fou guanyat per Xevi Pons 
i Diego Sanjuan amb Peugeot 
208 T16.
Pel que fa a Edu Forés i David 
Usón van mantenir un ritme 
semblant en els vuits trams 
i que els classificava en una 
bona setena posició final. El 
proper ral.li puntuable es dis-
putarà el darrer cap de setma-
na de maig per terres gallegues 
amb motiu del ral.li corunyès 
anomenat Terra da Auga.

guanyar tots els campionats 
d’àmbit estatal d’edat juvenil. 
Es va proclamar campió d’Es-
panya juvenil i campió del top 
8 espanyol.
Actualment Joan Masip és 
membre de la selecció Espa-
nyola absoluta.
Aquesta incorporació signi-
fica que el xines Fan Chuang 
Wei no continuarà la pròxi-
ma temporada i la plantilla és 
dona per tancada.
El DKV Borges Vall de la 
temporada vinent estarà for-
mat per 3 jugadors catalans, 
Joan Masip, Marc Duran i 
Oriol Monzó.

L’AVI guanya i fa un balanç 
positiu de la primera volta

AVI / JOAN TORT 

Bon partit dels blaus en 
el seu desplaçament 
a Castelldefels, partit 

obert on els igualadins van sa-
ber treure profit de l’empenta 
local. Primera meitat de tanteig 
on els locals aprofitaren per 
encetar el marcador al minut 
quinze, en el vint-i-cinc una 
passada de Ramón Balcells 
la recull Alexis per empatar 
el matx. Amb el temps ex-
haurit Enric Conill avança 
als igualadins en l‘anome-
nat gol psicològic, prenent 
avantatge al descans.

En el segon període, davant 
l’empenta local, Carlos Solís 
en el minut cinquanta, deixà 
clar quines eren les intencions 
blaves que aigüaliren la festa 
als locals en l’efervescent reac-
ció. En el minut vuitanta-cinc 
Ramón Balcells arrodonaria la 
victòria amb el quart gol i dei-
xà als de Les Comes amb un 
balanç positiu en el global de 
la primera volta de la Copa Ve-
terans. Per els blaus van jugar: 
Gámez, Farré, Canals, Robert, 
X.Moyes, Iván, Pau, Solís, Mas-
sip, Enric C., Alexis, Balcells, 
a la banqueta Ramonet, Jordi 
Enrich i Josep Mª Talló.



El CE Montbui 
participa a la 2a fase 
dels Campionats 
Escolars d’Igualada

Quatre anoienques, campiones d’Espanya de 
gimnàstica estètica de grup
GIMNÀSTICA / LA VEU 

Durant el cap de set-
mana del 21 i 22 abril 
es va celebrar el XIV 

Campionat d’Espanya de Gim-
nàstica Estètica de Grup al Pa-
lau d’Esports de Cartagena va 
ser l’escenari de la prova més 
important de Gimnàstica Estè-
tica de Grup a nivell nacional, 
on hi van participar més de 550 
esportistes.
Pel que fa a l’actuació de Club 
Esportiu Inef Barcelona, cal 
destacar l’èxit de l’equip sèni-
or INEF United que va acon-
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seguir pujar al podi nacional 
novament sent el millor equip 
a la classificació femenina i se-
gones a la general.
Formen part d’aquest equip 
guanyador les anoienques 
Aida Moreno, Abril Cots, Mar 
Casals i la igualadina Alba 
Tort, que després de dife-
rents trajectòries en el món 
de la rítmica ara coincidei-
xen en un dels principals 
equips referents d’aquest es-
port a nivell nacional.
Les gimnastes anoienques 
juntament amb les seves com-

panyes van demostrar un alt 
nivell físic i de compenetració 
tot i haver participat el cap de 
setmana anterior a l’AGG Wor-

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge 22 d’abril 
es va celebrar la segona fase 
dels CCEE a Igualada on van 
participar Martina Gabal-
da quedant 2a posició, Eira 
Caballé quedant 3a posició, 
Irene Elvira, Natalia Poch 
quedant 4a posició, Marina 
Reche quedant 2a posició, 
Natalia Reche quedant 1a 
posició, Laia Vives, Queralt 
Mateu quedant 1a posició, 
Gisela Fontalba quedant 1a 
posició i Aina Pacheco que-
dant 2a posició. Totes elles 
van fer un gran treball on es 
pot veure en els bons resul-
tats, bona posada al tapis de 
totes elles, on les entrenado-
res molt orgulloses dels exer-
cicis realitzats.
La gran majoria representarà el 
club a la final de CCEE el prò-
xim 13 de maig.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat dissabte es va 
realitzar la tercera i úl-
tima jornada dels jocs 

escolars del Consell Esportiu 
del Baix Llobregat, per la cate-
goria d’Alevines, a Sant Andreu 
de la Barca, i el club igualadí, 
Anoia Club Gimnàstic, va par-
ticipar amb les gimnastes, Aina 
Leonés, Clara Miserachs, Clara 
Sevilla, Júlia Bisbal, Noa Ala-
mo i Noa Guillén, totes van 
executar molt bons exercicis i 
van tancar una bona tempora-
da, que va ser la primera per a 
elles. 
D’altra banda, el diumenge es 
va realitzar, a Salt - Girona, la 
tercera fase de la copa catalana 
per les categories de Via olím-
pica i Base 6,7 i 8. L’Anoia club 
gimnàstic va participar amb 
les gimnastes Aura Cots i Jana 
Busquets a la categoria de Via 
olímpica 1, i amb la gimnasta 
Kala Tolosa a la categoria de 

L’Anoia CG obté uns excel·lents 
resultats a la Via Olímpica

Base 7 petites. Totes les tres 
gimnastes van realitzar excel-
lents exercicis. Destaquem la 
molt merescuda primera posi-
ció de Catalunya, a l’aparell de 
salt, setena posició en les asi-
mètriques, i catorzena a l’apa-
rell de terra, de la gimnasta la 
Jana Busquets. 
També cal destacar l’excel·lent 
evolució obtinguda durant tota 
la temporada de la gimnasta 
Aura Cots, i la Kala Tolosa que 
ha pujat de la categoria Base 6 
petites a Base 7 petites i va ob-

ld Cup que es van celebrar a la 
ciutat de Graz (Àustria) on van 
quedar en 12è lloc de la classi-
ficació internacional.

tenir la catorzena posició a bar-
ra d’equilibris i dècima tercera 
a terra en aquesta tercera fase. 
Aquesta competició va ser la 
tercera i última fase de la Copa 
Catalana, i queda pendent la 
realització de la fase final, per 
la qual es van classificar 4 gim-
nastes del club igualadí, Jana 
Busquets de Via olímpica 1, i 
Marina Bertran, Mia Muñoz 
i Raquel Granados de Base 1 
grans. Moltes felicitats a les tèc-
niques Alícia Borrega i Juliana 
Botelho. 

Tecnificació de luxe 
organitzada pel Club
Patinatge Artístic Igualada
PATINATGE ARTÍSTIC / LA VEU 

El diumenge 22 d’abril al 
matí el C.P.A. Igualada 
va organitzar una tec-

nificació de patinatge artístic 
impartida per la Laia Fuentes, 
entrenadora de la campiona 
de Catalunya, Espanya i Eu-
ropa, i sots-campiona del món 
Mònica Gimeno.
Les patinadores que van gau-
dir d’aquesta experiència úni-
ca i d’autèntic luxe, van ser:

Aina Alburquenque, Gisela 
Santiago, Ainara Varela, Ber-
ta Roset, Anna Domenech, 
Ivet Bonet, Iris Ruiz, Ana 
Fernandez, Natasha Iglesias, 
Sofia Iglesias, Mireia Cutan-
da, Abril Domenech i Maria 
Escoda.
Cal destacar que l’entrenadora 
va quedar sorpresa del nivell 
general de totes les patinado-
res del club, cosa que no fa res 
més que animar-les a seguir 
esforçant-se als entrenaments.

Nova pluja d’èxits per 
l’Igualada CGAula als 
campionats escolars

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge es va ce-
lebrar a Igualada la 
segona fase CCEE 

Zona Nord (Campionat de 
Catalunya en Edat Escolar), 
tant modalitat individual com 
de conjunts.
El club igualadí va competir 
amb un total de 15 gimnas-
tes individuals i dos con-
junts, dels quals, s’aconseguí 
11 podis individuals i el con-
junt aleví.
Gràcies a la suma de les dues 
fases l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula, estarà represen-
tat a la final del proper 13 
de maig a Lleida per a 9 de 
les gimnastes individuals i el 
conjunt benjamí.
En una jornada del més dis-
putada, Anna Casado ben-
jamí va ser novament 3a i 
classificada per a la final, 
i Carla Hueva 5a, i en mo-
dalitat aparell cèrcol Paula 
Sallent va ser a 3a i també 
classificada per a la final. En 
categoria aleví mans lliures 
Gemma Rodríguez va ser 3a 
i classificada per a la final, 
i en categoria Aleví pilota, 

Alba Monell es proclamà 
campiona i Berta Piqué 3a 
sent totes dues classificades 
per a la final. En categoria 
infantil pilota, Nerea Lara 
va ser 2a i classificant-se per 
a la final i Nerea Zapata 3a. 
En categoria infantil maces, 
Clàudia Cabrera va ser 3a 
i classificada per a la final, 
Anna Planella 4a, Alina Gili 
5a, Carla Vidal 6a, Marta 
Elías 7a però classificada 
per a la final gràcies a la pri-
mera posició del primer dia 
i Berta Enrique 8a.
En modalitat conjunts el 
benjamí integrat per, Lia 
Montferri, Clàudia Álamo, 
Emma Hermosilla, Yvette 
Bernal i Joana Claramunt va 
ser quart però classificat per 
a la final gràcies a la segona 
posició de la primera fase. 
En categoria Aleví el conjunt 
integrat per, Mar Bustos, Ivet 
Alemany, Neus Duran, Isabel 
López i Júlia Barroso, fou no-
vament segon i classificat per 
a la final. Gran fita la des les 
gimnastes igualadines aquest 
passat cap de setmana.
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DANSA / LA VEU 

Igualada té una tradició 
molt important en el món 
de la dansa, amb gairebé 

una vintena d’entitats que s’hi 
dediquen: ja sigui des de les 
escoles, els esbarts, les agru-
pacions o els grups de ball 
tradicional. Aquesta potència 
creativa fa que, aprofitant el 
Dia Internacional de la Dansa, 
que se celebra mundialment 
cada 29 d’abril, Igualada vul-
gui reivindicar cada any el seu 
potencial.
Aquest diumenge, 6 de maig, 
a les 18h al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, tindrà lloc la 
20a Mostra de Dansa Ciutat 
d’Igualada, un esdeveniment 
que compta amb la complici-
tat de nombroses escoles de 
dansa, companyies i entitats, 
tant d’Igualada com convida-
des d’altres indrets, que per-
metran conèixer les seves dar-
reres novetats coreogràfiques.
Es presentaran diferents core-
ografies que van del jazz al 
musical, la dansa contem-

porània i la clàssica, passant 
per la fusió tribal o la dansa 
egípcia. Les escoles que par-
ticiparan són l’Aula Escola 
de Dansa, l’Estudi de Dansa 
i Expressió Dell’Arte amb la 
Companyia Jove de Dansa 
d’Igualada dell’Arte, l’Esco-
la de Dansa del Consell Co-
marcal, Espai d’Arts Escola de 
Dansa, Atrezzo Dansa i Arts 
Escèniques, l’Escola de Dansa 
Oriental Luna Mora, l’Esbart 
Dansaire Ateneu Igualadí, 
l’Agrupació Folklòrica Iguala-
dina i l’Estudi de Ballet Mont-
serrat Andrés. Pel que fa a la 
participació d’escoles foranies, 
hi prendran part l’ARTDance 
International Dance Program 
de Barcelona, l’Escola de Dan-
sa Esther Insa de Barcelona, 
la Companyia Elven de Bar-
celona, l’Escola de Ballet Ma-
ria Cinta de Manlleu, l’Escola 
de Dansa Assumpta Trens de 
Vilafranca del Penedès i Tuku 
Prakum Escola de Dansa de 
La Garriga.
Les entrades anticipades te-
nen un preu de 3 euros i ja es 

Diumenge setze escoles i entitats participaran en la 
20a Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada

poden comprar a la taquilla 
del teatre i al Punt de Difusió 
Cultural i Turística d’Iguala-
da, al carrer Garcia Fossas 2, 
de dimarts a dijous de 18:30 a 
20:30h, divendres de 18 a 21h, 

dissabte d’11 a 14h i de 18 a 
21h i diumenge d’11 a 14h.
A banda, el proper diumenge, 
dia 13 de maig, tindrà lloc l’ac-
tuació del Ballet de Catalunya 
amb la Gala Divertisment, que 

inclourà un programa amb di-
versos llenguatges coreogrà-
fics, des del repertori d’El Cor-
sari o El Trencanous, fins al 
més contemporani, amb core-
ografies de Raphael Bianco.

TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
acull aquest dissabte i 
diumenge un diverti-

díssim xou ple de gags on tres 
artistes brillants –el televisiu 
Oriol Pla, Marc Sastre i Blai 
Juanet Sanagustín- aconse-
gueixen que tothom surti del 
teatre amb un somriure d’ore-
lla a orella. Be god is és un 
espectacle que, la Comissió 
de Programació del Teatre de 
l’Aurora, feia temps que tre-
ballava per portar a Igualada 
i compta amb el qualificatiu 
d’”imperdible” per part de 
públic i crítica.
Be god is (llegit en català, 
bigotis) és un espectacle de-
lirant i addictiu on els tres 
grans actors que hi ha sobre 
l’escenari utilitzen la música 
en directe, l’humor i el tea-
tre gestual per crear diferents 
números. Els tres personatges 
muts, interpretats pels po-
lifacètics actors i músics in-
teractuen amb gags i petites 
històries amb una ingenuïtat i 

senzillesa que fa pensar en els 
germans Marx i les maneres 
de Chaplin.
El secret d’aquests tres artis-
tes polivalents és ben simple: 
són els primers que gaudei-
xen al 100% de l’espectacle, 
donant-t’ho tot sobre l’esce-
nari i encomanant aquesta 
energia i bon rotllo al públic.

Oriol Pla, Marc Sastre i Blai 
Juanet Sanagustín són Espai 
Dual, una companyia que 
dubta amb aquest especta-
cle que ha omplert teatres 
per arreu on ha passat i ha 
aixecat grans aplaudiments 
de crítica i públic. Es trac-
ta d’un espectacle totalment 
imperdible.

Somriures garantits al Teatre de l’Aurora 
amb “Be god is”

La crítica diu
El crític Marcos Ordoñez diu: 
“m’havien dit que Espai Dual 
eren bons, però no vaig creu-
re que fossin tan bons. Oriol 
Pla, un insòlit fill de Harold 
Lloyd i Bob Fosse, acompa-
nyat per Blai Juanet i Marc 
Sastre: clowns amb ener-
gia desbordant i un control 
mil·limètric dels moviments, 
músics, ballarins, acròbates... 
una injecció d’alegria elèctri-
ca en vena”.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Be god 
is, tindran lloc dissabte 5 de 
maig a les 21 h. i diumenge 
6 de maig a les 19 h. Les en-
trades tenen un cost de 15 € 
i 12 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat. El 
dissabte, al finalitzar la fun-
ció, es farà una trobada amb 
la companyia.

Presentació del 
llibre “La força 
d’un destí” de 
Martí Gironell a 
l’Aqualata

LLIBRES / LA VEU 

El proper dimecres 9 de maig 
a 2/4 de 8 del vespre Martí Gi-
ronell serà a la llibreria Aqua-
lata per presentar el seu darrer 
llibre La força d’un destí, Pre-
mi Ramon Llull 2018 i el llibre 
més venut del darrer Sant Jor-
di. El llibre relata la història de 
Ceferino Carrion, més cone-
gut com Jean Leon. L’acte serà 
presentat pel també escriptor 
Pep Elias.
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MÚSICA / LA VEU 

En la gira per Espanya 
de la presentació del 
seu últim disc Verbe-

nas y fiestas menores, Dani 
Flaco actuarà a Músiques de 
butxaca el pròxim 4 de maig 
i ho farà en format acústic 
acompanyat de David Sam al 
piano. 
Dani  Flaco, originari del bar-
ri de Bellvitge de l’Hospitalet 
de Llobregat, va deixar fa poc 
més de 10 anys el seu treball 
a la Seat per dedicar-se a la 
música i publicar discos com  
Salida de emergencia, Fuerzas 
de flaqueza, Xarnego, Secretos 
de sumario, Cada vez más fla-
co o Versos y madera. 
Flaco, té com a referents mu-
sicals a Jakob Dylan, Quique 
González, Bob Dylan, The 
Beatles o Javier Krahe, a qui 
admira especialment.  Artis-
ta sincer i compromès amb la 
qualitat de la seva obra, ofe-
reix un producte molt perso-
nal, amb ànima i amb aquell 
deix de rebel·lia que tant el 
caracteritza. 
El seu setè elapé, Verbenas 
y fiestas menores, gravat a 
Guadalajara, produït per Fer-
nando Polaino, publicat per 

Granja Beat i amb disseny 
del cineasta Juan Cruz, ha 
comptat amb les col·labora-
cions vocals de César Pop i 
Txtexu Altube i ho ha gravat 
en directe amb la seva banda 
integrada per Miquel Balles-
ter, bateria; Jordi Cobri, baix; 
Pepo López, guitarres; David 
Sam, piano i teclats; Diego 
Galaz, violí i Bego Ortiz, cors. 
En aquest disc, Flaco, que des 
de fa 4 anys resideix a Ma-
drid, incideix en la seva opció 
de ser un cantautor amb àni-
ma rockera que cuida molt els 
textos i flirteja amb el coun-
try, el blues, la balada o el folk 
en cançons d’amor i desamor, 
d’amistat o de crítica social. 

Música el primer divendres 
de mes
Els concerts de les Músiques 
de butxaca se celebren els 
primers divendres de mes. 
Músics i públic comparteixen 
l’escenari del teatre modernis-
ta de l’Ateneu en un espai que 
transformem per acostar-lo 
al concepte de cafè-concert: 
tauletes, cadires, espelmes, 
copa (regalem un gintònic) 
i sobretot, la proximitat i la 
complicitat de músics i pú-
blic fa que més enllà d’assistir 

Dani Flaco presenta les seves ‘Verbenas y fiestas 
menores’ a Músiques de butxaca 

a un concert esdevingui tota 
una experiència.
El concert de Dani Flaco del 
4 de maig tancarà la primera 
part de la temporada que es 
tornarà a reprendre el 5 d’oc-
tubre. 
El concert se celebrarà a les 
11 de la nit al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. 
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-

tònic inclòs i de 10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub, 
Amics del Teatre de l’Aurora 
i Òmnium Cultural. 
Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
musiquesdebutxaca.cat, anti-
cipades a Secretaria de l’Ate-
neu o mitja hora abans del 
concert a taquilla. 
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 

la col·laboració i patrocini 
d’un gran equip: L’Acústic,  
Òmnium Cultural, Van Bruc 
International, Renda Urbana, 
Ajuntament d’Igualada, Cafè 
de l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vide-
oproduccions, Canal Taronja, 
Ràdio Igualada, Infoanoia.
cat, AnoiaDiari, Anoia Ràdio, 
Surtdecasa.cat, Veu de l’Anoia 
i Fruiteria Pilar.

MUSEUS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, aquest 
6 de maig, a partir de 

les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, que permetran 
conèixer el món de la pell i 
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics 
es reforça amb el Canal d’Ex-
perimentació, que ajuda el 
visitant a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 

de l’aigua. Univers de pell és 
una de les sales centrades en 
la pell i es dedica a explicar 
el seu ús per la humanitat al 

Diumenge visita guiada i gratuïta per descobrir 
el patrimoni i exposicions del Museu de la Pell d’Igualada

llarg del temps a través d’una 
selecció acurada d’objectes 
confeccionats total o parcial-
ment amb pell, que exempli-

fiquen les múltiples aplicaci-
ons i utilitats del cuir. L’altre 
espai dedicat a la pell, L’ofici 
d’adober, se centra en el tre-

ball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimo-
nis dels inicis manufacturers 
i de la millora constant fins 
a la implantació industrial, 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.
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El passat cap de setmana 
la sala Paper de Música 
de Capellades va aco-

llir la 29a edició del Concurs 
internacional Paper de Músi-
ca amb qual s’havien apuntat 
un total de 54 músics prepar-
tiris en 3 solistes, 7 solistes 
amb acompanyant, 5 duos, 4 
trios, 3 quartets i un quintet 
amb músics de procedència 
tan diversa com  Barcelona, 
Tarragona, A Coruña, Ceuta, 
Illes Balears, Madrid, Por-
tugal, València, Anglaterra, 
Argentina, Itàlia, Moscou, 
Rússia, Suïssa, Ucraïna, Ve-
neçuela i Xile.
Dissabte va tenir lloc la fase 
prvia del concurs amb 23 
actuacions de la qual en van 
sortir els sis finalistes que van 
ser els següents: 
- Ariana Soledad Oroño Gui-
llén, violí i Albert Giménez 

Cervera, piano acompanyant. 
Veneçuela i Barcelona.
- Gil Sisquella Oncins, violí i 
Albert Giménez Cervera, pi-
ano acompanyant. Barcelona.
-  Artem Trio: Sara Balasch 
Lozano, violí, Violeta Gon-

El Quarteto Albéniz, guanyador del 29è Concurs 
Internacional Paper de Música

zález Tomàs, violoncel i Ma-
ría López Belarte, piano. Bar-
celona i València.
- Cyguns Trio: Javier Mon-
tañana González, violí, Han-
nah Lewis, violoncel i César 
Saura Garijo, piano. València 

i Anglaterra.
- Jaume Oliver Cladera, saxò-
fon i Daniel Garcia González, 
piano acompanyant. Illes Ba-
lears i Barcelona.
- Cuarteto Albéniz de Prose-
gur: Iván Görnemann Gauti-

er, violí I, Luis María Suárez 
Felipe, violí II, Héctor Cáma-
ra Ruiz, viola i Paula Brizuela 
Carballo, violoncel. Madrid.
Diumenge al matí es va dur 
a terme la fase final i el jurat 
qualificador, format per An-
toni Ros-Marbà, president 
i els vocals, Víctor Estapé, 
Ieva Graubina, Albert Gumí, 
Jordi Masó i Ofèlia Sala, va 
escollir com a guanyador del 
concurs al Cuarteto Albéniz 
de Prosegur
Paper de Música promocio-
narà el guanyador per mitjà 
dels organitzadors corres-
ponents, li oferirà la parti-
cipació en un mínim de 10 
concerts, i li reserva el de 
Primavera de l’any vinent a 
la Sala Paper de Música de 
Capellades, el premi 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. 

CULTURA / LA VEU 

Dimecres 25 d’abril 
se celebrà al Cam-
pus Universitari 

d’Igualada l’acte d’entrega 
dels PREMIS IGUALADA 
RECERCA JOVE del curs 
2017-18. Aquests premis, 
convocats per l’Escola d’En-
ginyeria d’Igualada, suposen 
un reconeixement als millors 
Treballs de Recerca de Batxi-
llerat i de CFGS. En aquesta 
edició dos treballs de l’Insti-
tut Joan Mercader han obtin-
gut el primer i segon premi 
en l’àmbit social i humanís-
tic. 
El primer premi, l’ha obtin-
gut Sofia Oliva Sabater amb 
un estudi sobre onomàstica 
i antroponímia a la ciutat 
d’Igualada titulat: Com et 
dius? Estudi dels noms dels 
igualadins. En aquest tre-
ball, tutoritzat per la profes-
sora Raquel Castells, Sofia 
Oliva fa un estudi sobre els 
noms més posats a Igualada 
en els darrers anys tot ana-
litzant-ne l’etimologia i els 
motius, i fent-ne una compa-
rativa històrica i geogràfica.

Maria Cahner Riba ha estat 
guardonada amb el segon 
premi del mateix àmbit amb 
un treball tutoritzat per la 
professora Carme Subirà. 
Amb Inscripcions llatines a 
la comarca de l’Anoia, Maria 
Cahner ha analitzat i catalo-
gat les inscripcions llatines 
de la comarca tot fent-ne un 
estudi detallat tant a nivell 
lingüístic com històric.
Enhorabona, doncs, a totes 
dues així com a les seves tu-
tores i a l’INS Joan Mercader 
per la bona tasca realitzada.

Premi per a dos Treballs 
de Recerca de l’INS Joan 
Mercader

TEATRE / LA VEU 

El proper divendres 11 
de maig, l’actor iguala-
dí Joan Valentí actuarà 

a La Casa del Teatre Nu amb 
espectacle emotiu basat en 
la història real de vuit per-
sones que van morir per les 
seves idees afusellats a peu de 
carretera per un escamot de 
Guàrdies Civils l’any 1939. 
Mort a les cunetes és el títol 
d’un espectacle que des de 
l’humor i la tendresa ens con-
vida a riure, a fer-nos emoci-
onar i sobretot a fer-nos re-
flexionar sobre el passat que 
encara avui és tan present i 
influeix en la nostra societat. 
El muntatge narra la histò-
ria de l’afusellament de vuit 
republicans, civils, que van 
ser trets de la presó de Man-
resa la nit del 9 de febrer de 
1939 i la fuga d’un novè, Jo-
sep Nin, que ho va poder ex-
plicar. Joan Valentí i David 
Pintó porten a escena cinc 
monòlegs dels protagonis-
tes d’aquella terrible nit, per 
reconstruir els fets des de la 
força de la paraula i la mú-
sica en directe interpretada 
per Martí Marsal a l’acordió. 
A partir del llibre Mort a les 

Cunetes d’Albert Fàbrega, del 
Diari d’un emboscat de Jaume 
Ollé (1918-2008), de relats 
d’en Pere Guixà i de l’article 
La Capsa de fusta de Toni 
Cortès, l’espectacle neix de la 
necessitat de mantenir viva la 
memòria històrica d’aquest 
país i com a homenatge a to-
tes les víctimes de la repressió 
franquista.
Podeu veure Mort a les cune-

La Casa del Teatre Nu acull “Mort a les 
cunetes” de Joan Valentí i David Pintó

tes a La Casa del Teatre Nu 
el divendres 11 de Maig 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 en-
trades enviant un mail a tea-
trenu@teatrenu.com o bé tru-
cant al 677 519 625 (María).
La Casa del Teatre Nu oferirà 
servei de bar pels assistents.



“Jo sóc aquell que va matar Franco” de Joan-Lluís Lluís

F a un parell de setmanes va ser Sant Jordi, el 
dia on els llibres, acompanyats de les roses, 
en són els absoluts protagonistes. El “Sant 

Jordi” és també un dels premis més prestigiosos de 
la literatura catalana. Avui parlarem de qui va ser 
el seu guanyador en l’edició 2017, l’escriptor rosse-
llonès Joan-Lluís Lluís, i de la novel·la guanyado-
ra, Jo sóc aquell que va matar Franco. 
El resum de la història és el següent. El personatge 
que afirma haver matat Franco, Agustí Vilamat, 
neix el 1916 en una casa modesta de Solsona. Tot 
i ser un nen prudent, contemplatiu, perd un ull 
en un accident absurd. Aviat, gràcies a les revistes 
infantils que guarda un notari amic de la família, 
descobreix el gust per la lectura i pels secrets de la 
llengua, que no l’abandonarà mai. I així, uns anys 
més tard, baixa a Barcelona a fer de corrector lin-
güístic, poc abans que esclati la guerra. Una guer-
ra que no s’acaba el 1939, perquè Franco, cedint a 
les pressions de Hitler, declara la guerra als Aliats i 
travessa els Pirineus. I la primera acció bèl·lica de 
l’exèrcit franquista a França és de bombardejar el 
camp d’Argelers, on ha anat a parar l’Agustí. 
Després d’haver sobreviscut als atacs, l’Agustí es 
conjura a dedicar la molta o poca vida que encara 
li pugui quedar a un sol objectiu: matar franquis-
tes. Llavors, encara no sap que el que el destí li 
depara és matar al mateix dictador, aleshores un 
home en retirada després d’haver perdut la guerra 
contra els Aliats, i a la recerca d’aixopluc al Prin-

cipat d’Andorra.  
La descripció del propòsit del protagonista és el 
fil argumental al voltant del qual l’autor ha cons-
truït la trama d’aquesta novel·la. És una història 
ben treballada i ben travada. Només el títol és de 
per sí engrescador i de ben segur que ha convidat 
a molts lectors a llegir-la. Conté també una bona 
colla de reflexions sobre temes que romanen en 
plena actualitat, tals com la situació de Catalunya i 

de la llengua catalana d’una altra, perquè l’artefac-
te narratiu que Joan-Lluís Lluís ha bastit conté una 
sèrie de reflexions ben oportunes sobre un tema 
tan actual com és la situació política de Catalu-
nya, i la de la seva llengua i cultura. El paisatge de 
fons on té lloc l’acció és la comarca del  Vallespir. 
Aprofitant aquesta avinentesa Joan-Lluís Lluís ens 
explica coses tan reals com la repressió del català 
a les escoles franceses des de molts anys abans de 
l’època en què es desenvolupa el seu relat.
A l’univers narratiu que ha creat l’autor ha recreat 
l’acció exterior que van dur a terme els represen-
tants de la República Catalana, exiliats a Londres 
en lluita  permanent amb la República Española 
per tenir veu pròpia davant dels Aliats. Aquesta 
quarta novel·la de Lluís és sense cap mena de dub-
te on l’escriptor assoleix la seva  maduresa com 
a narrador. Demostra que té un total domini de 
la història que ha escrit, i va fins i tot més lluny 
creant nous conflictes quan l’actual ja està gairebé 
resolt. 
En aquest Sant Jordi que acabem de deixar enrere, 
Jo sóc aquell que va matar Franco ha sigut el segon 
títol més venut dins de l’apartat de narrativa de 
ficció. De ben segur que continuarà escalant po-
sicions dins del rànquing literari i esdevindrà una 
de les obres més afavorides pels lectors. No només 
els farà passar una estona entretinguda, sinó que 
els convidarà a fer un seguit de reflexions molt 
oportunes en els temps que corren.
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HISTÒRIA / LA VEU 

Com es vestien, avis i 
àvies? Quins costums 
hi havia a Igualada a 

l’hora d’engalanar-se? Com era 
la moda en una ciutat plena de 
fàbriques tèxtils? La Biblioteca 
Central d’Igualada convida les 
persones majors de 65 anys a 
participar en una nova tertúlia 
de la Biblioteca de la Memò-
ria, per tal de recollir i preser-
var-ne el testimoni en aquest 
arxiu únic.
Amb el títol «La moda de l’any 
de la picor» el dijous 17 de 
maig, a les 11 del matí, s’ha 
organitzat una tertúlia per vi-
atjar al passat i portar fins als 
nostres dies antics costums i 
maneres de fer: la roba del dia 
a dia, la dels festius, les mo-
distes i sastres, les botigues 
de tota la vida, els dissenya-
dors de la ciutat... L’activitat és 
oberta a totes aquelles perso-
nes grans que vulguin passar 
una bona estona recordant 
vells temps i per participar-hi 
cal inscriure’s prèviament a la 
Biblioteca. A part, qui ho vul-

gui també pot assistir-hi de 
públic, ja que aquesta activitat 
s’emmarca dins el programa 
de la Primavera Gran d’Igua-
lada. La trobada serà modera-
da per Magda Bartrolí.
Actualment la Biblioteca de la 
Memòria compta amb 120 do-
cuments en diversos formats: 
des de quaderns de memòries 

La Biblioteca treu de l’armari la moda de l’any 
de la picor en una tertúlia oberta a tothom

a pel·lícules, passant per epis-
tolaris, quaderns manuscrits... 
Són documents que han fet 
arribar els mateixos ciutadans 
a la Biblioteca i la temàtica 
és ben diversa: el treball, la 
guerra civil, les antiguitats, el 
cinema, l’ensenyament o les 
herbes remeieres. Els arxius 
es poden consultar a l’àrea de 

la Col·lecció Local, a la sego-
na planta, i són una molt bona 
font d’informació de cara a la 
recerca local, per exemple per 
estudiants que vulguin fer el 
seu treball de recerca d’una 
temàtica determinada. També 
es poden consultar a la pàgina 
web www.bibliotecaigualada.
cat, a l’apartat de Col·lecció.

“Estructura i 
color”, exposició 
de Marcial a la Sala 
Municipal

EXPOSICIONS / LA VEU 

Avui divendres a dos quarts de 
8 del vespre a la Sala Munici-
pal d’Exposicions s’inaugura 
una nova exposició de Marcial 
Fernández. Es tracta de “Marci-
al. Estructura i color”, on en la 
seva línia abstracta geomètrica, 
l’artista crea formes estructura-
des que interactuen amb els co-
lors i matisos, en composicions 
dinàmiques i d’atractiva força 
gràfica. La mostra es podrà vi-
sitar fins el 20 de maig.

CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS
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A vui divendres 4 de 
maig, a les 19.30h 
a l’Ateneu Igualadí, 

Òmnium-Anoia ha progra-
mat una conferència que, sota 
el títol Les moltes cares de Joan 
Fuster, pretén reivindicar la 
figura d’aquest pensador va-
lencià. La conferència anirà a 
càrrec del periodista valencià 
Xavier Aliaga, expert en Joan 
Fuster.
Joan Fuster va nàixer a Su-
eca i va viure entre el 1922 i 
el 1992. Referent cívic i assa-
gista extraordinari, és autor 
d’obres que han esdevingut 
bàsiques en la nostra cultura, 
com ara Nosaltres, els valenci-
ans (1962), premi Lletra d’Or 
1963. La seva tasca com a es-
criptor i divulgador ens deixà 
una vasta i exuberant obra en 
diferents camps del coneixe-
ment. Un llegat literari i in-
tel·lectual monumental que 
el van convertir en una figura 
clau per a entendre’ns com a 
poble. Fou distingit, entre al-
tres guardons, amb el Premi 
d’Honor de les Lletres Cata-
lanes (1975) i amb la Medalla 
d’Or de la Generalitat de Cata-
lunya (1983). A títol pòstum, 
el Consell de la Generalitat 
Valenciana li concedí l’Alta 
Distinció al Mèrit Cultural.
Xavier Aliaga és periodista i 

escriptor. Actualment, és res-
ponsable de cultura del setma-
nari El Temps, columnista de 
Levante-EMV, El Punt-Avui 
i La Veu del País Valencià, 
a més de contertuli d’Onda 
Cero i Popular TV. Abans 
d’això, ha fet diversos treballs 
relacionats amb la comunica-
ció cultural, en campanyes per 
a Obrint Pas o Feliu Ventura. 
Recentment ha publicat la no-
vel·la Les quatre vides de l’oncle 
Antoine (Angle editorial) amb 
la qual ha guanyat el XXVII 
Premi Ciutat de Tarragona de 
novel·la Pin i Soler
Aliaga també és el responsa-
ble de l’antologia Fuster per a 
ociosos, publicada per Sembra 
Llibres el 2017. Es tracta d’una 
compilació bàsica i imprescin-
dible, per condensar la mirada 
única que atresorava el mestre 
de Sueca. Literatura, futbol, 
creació, festes, llengua, rock, 
poesia, país, joventut, pintu-
ra, filosofia o, per descomptat, 
política, conformen aquesta 
original antologia concebuda 
a còpia de fragments com fla-
merades.
L’acte serà presentat per Emili 
Morales, professor de l’institut 
de Vilanova del Camí i compta 
amb la col·laboració del Casal 
Popular el Foment, Llibreria 
Llegim...?, l’Ateneu Igualadí, la 
Biblioteca Central d’Igualada i 
Sembra Llibres.

Òmnium reivindica la 
figura de Joan Fuster

MÚSICA / LA VEU 

L’Agrupació Coral La 
Llàntia ha acabat un 
mes d’abril ple d’activi-

tats, continuant amb ànims la 
seva tasca, que és la difusió del 
cant coral, tant en el seu ense-
nyament com en la seva inter-
pretació artística, com s’indica 
en els seus estatuts.
Així podem destacar la par-
ticipació, el passat dia 21, en 
el festival de celebració del 
20è aniversari de la Rondalla 
Novaunió, i en que dos com-
ponents de la nostra coral 
són també components de 
la Rondalla. Des d’aquí els 
volem tornar a felicitar i en-
coratjar a continuar amb tan 
lloada feina.
També, el passat diumenge dia 
29, els cantaires varem partici-

par amb els nostres cants per 
solemnitzar la missa de Festa 
Major que es va celebrar a la 
població veïna d’Òdena. Un 
cop acabada la celebració li-
túrgica l’Agrupació Coral La 
Llàntia va oferir un petit con-
cert que va ser la delícia de 
tots els assistents.

Activitats de l’Agrupació Coral 
La Llàntia

El mes de maig també arri-
ba ple d’activitats de les que 
podem destacar l’actuació el 
diumenge dia 13 dins els actes 
programats per la Festa Major 
de Rubió, i l’actuació el dissab-
te 26, a la Pobla de Claramunt, 
com a preludi dels actes de la 
XIX Setmana de la Gent Gran.

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge dia 6, a les 
19h, l’associació Som 
MDP organitza un 

concert solidari amb grups 
igualadins de diversos estils. 
Serà a la capella de l’Escola 
Mare del Diví Pastor d’Igua-
lada i l’entrada tindrà un preu 
de 3€, que es destinaran al 
projecte “Pintem Tunjuelito”.
Som MDP és un projecte cre-
at per l’Institut de les Germa-
nes Caputxines de la Mare del 
Diví Pastor amb la finalitat de 
treballar de manera conjunta 
amb totes les escoles de la co-
munitat per diferents projec-
tes solidaris. En aquesta oca-
sió els diners recaptats seran 
per ajudar una Escola MDP 
del barri de Tunjuelito de Bo-
gotà que necessita reparar ur-
gentment un sostre d’amiant 

per tal de seguir les classes 
amb normalitat.
El concert tindrà tres parts: 
en primer lloc, The Three 
Ravens ens oferiran un re-
pertori de música del Re-
naixement i el Barroc, amb 
una interpretació pròpia i 
diferent. El grup està format 
per Joan Eudald Castelltort 
(veu), Nuska Corrià (flau-
tes de bec) i Santi Méndez 
(Guitarra). La segona part 
constarà de versions de pop 
i rock a amb el grup Qsticks, 
format per Francina Can-
tarell (veu) i Santi Méndez 
(guitarra). El concert finalit-
zarà amb una coral de nens 
i nenes de quart de l’escola, 
que interpretaran diferents 
obres de la Cantata El mar 
inventat, amb música de Jor-
di-Lluís Rigol i sobre un con-
te d’Enric Estany.

Concert solidari amb 
Qsticks i The three ravens 
“Pintem Tunjuelito”

El proper dimarts 8 de maig 
a les 20.00h tindrà lloc un 
concert de piano a càrrec de 
NIELS KNUDSEN, organit-
zat per l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música d’Igua-
lada. En Niels és un jove 
alumne que enguany acaba 
brillantment els seus estu-
dis de Grau Professional al 
Conservatori d’Igualada i ens 
oferirà un programa que va de 
Beethoven a Debussy, passant 
per Liszt, i Brahms a l’Auditori 
de l’ECMMI.

Concert de piano 
amb Nils Knudsen 
a l’Escola de Música

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.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



Nomenclàtor permanent

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Alguns carrers igualadins, no 
han canviat mai de nom i al-
guns des de l’antigor. Són de-

nominacions que han perdurat i su-
perat els canvis polítics
Vegem-ne alguns exemples:
Carrer ARGENT -  Carrer BORN 
- Plaça CATARINEU - Carrer CUS-
TIOL -  Travessia GOMIS - Carrer 
INDÚSTRIA - Carrer d’ÒDENA 
-  Carretera de MANRESA - Carrer 
PARADÍS -  Carrer ROCA - Carrer 
del SOL - Carrer de la TORRE -  Car-
rer TROBADINERS - Baixada UNIÓ 
- Travessia VALLÉS - Carrer RETIR - 
Carrer SANTIAGO ROSSINYOL

Després de la guerra civil, en el 1939, 
peró, alguns foren castellanitzats. 
Carrer Joan Abad = JUAN ABAD
Passatge del Forn = HORNO
Carrer Paradís = PARAISO
Carrer Retir = RETIRO
Carrer Salut = SALUD
Baixada Unió = UNIÓN
Carrer Virtut = VIRTUD 

Foto: (Pep Elias)  Artístic retol, 
a l’entrada del carrer de l’Argent, 
nom que conserva des dels seus 
orígens.  Està documentat ja en el 
1400 ( segle XV). 
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POESIA / LA VEU 

El diumenge 22 d’abril a 
Lliçà de Vall, l’iguala-
dí Lleonard del Rio va 

guanyar la Flor Natural i la Vi-
ola de Plata en els XXXVI Jocs 
Florals que organitza l’Ajun-
tament d’aquella localitat del 
Vallès Oriental, en col·labora-
ció amb la Biblioteca Munici-
pal i Lliçà de Vall Cultura.
Com sigui que l’any 2002 ja 
havia assolit l’Englantina d’Or 
d’aquest Certamen amb “Sar-
danes a la plaça”, se li atorgà el 
títol de «Mestre en Gai Saber», 
que s’afegeix als aconseguits a 
Almoster (Baix Camp de Tar-
ragona), el 2016 i l’any passat a 
Perpignan (França). 
Per raons de salut, els premis 
foren recollits pel seu fill Jo-
sep, actor i músic, el qual va 
llegir “Retorn a casa”, distingi-
da amb la Flor Natural, mentre 
que l’altra poesia guardonada, 
“Contesa de vida i d’amor”, 
premi Viola de plata, fou llegi-
da pel mateix presentador.
L’acte fou presidit pel l’alcal-
de Xavier Serraté Cunill, que 
com a cloenda de l’acte acadè-
mic, lliurà a Josep del Rio el 
títol de “Mestre en Gai Saber” 
per fer-lo arribar al seu pare.
Prèviament es feu un home-
natge al poeta lleidatà Màrius 
Torres, amb l’espectacle in-
terpretat per Laia Pujol, Judit 
Marmi i Ivan Otaola.
En finalitzar, se serví un vi 

d’honor als mateixos jardins 
de Can Coll, on se celebrà la 
festa.
D’altra banda el divendres 20, 
al Centre Social Joan Roig Pi-
era, de la localitat de Cubelles, 
Del Rio fou guardonat amb el 
segon premi del 22è. Concurs 
de Contes i Narracions Victor 
Alari, convocat per l’Ajunta-
ment i Ràdio Cubelles, pel seu 
treball poètic “En el moll del 
silenci”.
En aquest mateix acte l’escrip-
tor i poeta montbuienc Ori-
ol Solà Prat li correspongué 
el tercer premi per la poesia 
“Ganivet i cullera”.

El poeta Lleonard del 
Rio revalida el títol de 
«Mestre en Gai Saber»

Josep del Rio, fill del poeta, rep 
en nom del seu pare, el títol de 

“Mestre en Gai Saber”

TEATRE / LA VEU 

Durant el mes de maig 
i juny tindrà lloc 
una nova edició de 

la Mostra de Teatre Escolar 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
una iniciativa que es porta a 
terme des de 1979 i que en-
guany aplega un total de dotze 
centres educatius d’Igualada, 
que oferiran l’obra de teatre 
que han preparat al llarg del 
curs. En total hi participaran 
373 joves actors i actrius, des 
de Primària fins a ESO.
La primera actuació va ser el 
2 de maig, a càrrec de l’Escola 
Àuria, que presentava els es-
pectacles Frankenstein i Harry 
Potter. En total 27 actors i ac-
trius sota la direcció de Víc-
tor Borràs. La següent escola 

serà la Ramon Castelltort, 
que el dia 11 de maig oferirà 
cinc obres: Blancaneus i els 
set nans, Aqualata: la llegen-
da d’Igualada, Què fem amb el 
drac?, Final de curs i La sospita 
està servida.
El dijous, 17 de maig, a les 
19:30h, l’escola Emili Vallès 
actuarà amb l’espectacle Unes 
colònies diferents. El Gabriel 
Castellà ho farà el divendres, 
18 de maig, a les 11h, oferint 
El zoo d’en Pitus, i el 19 de 
maig, a les 17h, l’escola Garcia 
Fossas oferirà sis espectacles: 
Sister Act: torna al convent, El 
peix irisat, Les princeses també 
es tiren pets, La piràmide i el 
tresor perdut, Les set cabretes 
com una cabra i La clínica dels 
embolics.
El 22 de maig, a les 19h, l’Esco-
la Dolors Martí presentarà De 

12 centres educatius d’Igualada i 373 
alumnes participen en una nova edició 
de la Mostra de Teatre Escolar

Camí cap a Oz! i I tu d’on vens?. 
El 23 de maig l’Institut Milà i 
Fontanals presentarà Shreck 
i, el dia 29 de maig, l’Institut 
Pere Vives Vich representarà 
una obra titulada RelAccions 
Adolescents i El (pre)judici. 
El col·legi Montclar-Mestral, 
el dia 30 de maig, presenta-
rà Aquilí i al Llàntia d’Aladí, 
l’Institut Badia i Margarit in-
terpretarà Tastant la Comme-
dia dell’Arte el 31 de maig a les 
19h, l’Institut Joan Mercader 
presentarà Tot Shakespeare el 
dia 1 de juny a les 13h i a les 
20h. La darrera actuació anirà 
a càrrec de l’Escola Pia, amb el 
títol Lisístrata, el 18 de juny a 
les 20:30h.
Totes les actuacions es repre-
sentaran al Teatre Municipal 
l’Ateneu i l’accés és lliure i gra-
tuït.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Neus Peris: un autèntic relat musical, un veritable 
diàleg amb el públic 

El passat 22 d’abril, al Teatre de l’Aurora, i en el 
marc del Cicle de Música de Primera Fila, una 
prodigiosa Neus Peris –en el seu puntual re-

torn a Igualada- ens va obsequiar amb un fantàstic 
concert de piano on incorporava peces de composi-
tors de la talla de Brahms, Henze, Green, Schubert i 
Saariaho, sota l’especial reclam de Prisma, altrament 
dues versions versemblants d’una composició tan 
sols distanciades pel pas del temps i que se sintetit-
zen en una mateixa fesomia i un mateix contingut; 
tot gràcies a una extraordinària sensibilitat creativa 
i unes grans dosis de talent i destresa comunicativa.
Especialitzada en música clàssica, la Neus, en qüestió 
de temps es va adonar que no aconseguia d’establir-se 
professionalment, malgrat treballar en conservatoris; 
i, partint de la base que sempre havia sentit deler de 
viure una temporada lluny de casa, especialment a 
Londres:  aquella ciutat cosmopolita que, ella, ende-
vinava com a aquell univers que mai te l’acabes; va 
decidir instal·lar-s’hi, a l’any 2015. En aquella capital 
cosmopolita, una gran tradició musical i una àmplia 
oferta d’audicions en nombrosos teatres, sales i esglé-
sies contribuirien a ser el marc òptim per a què aviat 
se li obrissin les portes en l’àmbit laboral. A més, al 
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance va 
animar-se a treure’s un màster que li reportaria un 
elevat nivell de coneixements musicals i li ha permès 
de combinar perfectament el seu grau de perfecci-
onament amb l’exercici  de la docència, alhora que 
participar de col·laboracions habituals amb la sopra-
no Aimée Presswood i el tenor Lars Fischer, entre 
d’altres, fins a poder gaudir d’un contracte fins a fi-
nals del 2019. Tanmateix, des d’una perspectiva molt 
personal, si bé no s’ha proposat de fer arrels en aque-
lla capital, sí que li sembla fantàstic haver descobert 

l’essència i el tarannà de l’autèntic ciutadà 
londinenc, les peculiaritats de la seva llen-
gua i aquell principi d’ordre i regularitat 
tan britànics, àdhuc el valor d’uns costums 
així com la importància de plurals mani-
festacions de la cultura. Ella, no sense dei-
xar anar un reconeixement al seu primer 
gran mestre,  l’Albert Attenelle, del Con-
servatori del Liceu, ha pogut experimentar 
que allà –a Londres- una persona és algú, i 
no s’hi és simplement de pas. 
Des de l’esfera pròpiament de l’audició, la 
Neus Peris va encaterinar al públic cap al 
fons del fons de la música a través d’un pas-
seig ric i intricat per composicions clàssi-
ques i contemporànies,  aportant una visió 
excepcional de la composició musical amb 
els seus preludis, bagatel·les i sonates, des 
d’una fantàstica simbiosi, és a dir, una molt 
bona connexió entre ella i el públic; sobre-
tot perquè les notes -en un magnífic joc de 
contrastos melodiosos- semblava que dan-
sessin tot escalant les grades del teatre. El 
concert en qüestió era com un viatge, un 
passeig per les peces que més l’apassionen 
i que, combinant-les entre si i de manera 
singular, convidaven a descobrir determi-
nats paisatges, escenaris i també seqüènci-
es vitals que, ella -des d’un relat personal i 
de forma prou didàctica, va comunicant espontàni-
ament peça a peça segons l’ambient que es respira a 
l’auditori ... I, és així com es deixa portar, escenificant 
un autèntic relat musical, un veritable diàleg amb el 
públic; reportant al seu torn una seqüenciacions vi-
suals gairebé fotogràfiques.

La Neus Peris va encaterinar al públic cap al fons del 
fons de la música, en tant que pianista reversible i cu-
riosa a través d’un passeig ric i intricat per la música 
clàssica i la contemporània, aportant una visió excep-
cional de la música amb els seus preludis, bagatel·les 
i sonates.

EXPRESSIONS
Exposició organitzada conjunta-
ment amb laCultural i que compta 
amb una dotzena d’obres dels ar-
tistes de l’Associació Salut Mental 
Catalunya Anoia. Aquestes obres 
estan realitzades amb pintura so-
bre tela han estat.
Fins el mes de maig al vestíbul del 
Teatre de l’Aurora.

ESTAMPA’T. 
SERIGRAFIA
Del disseny a l’estampació, aquesta 
exposició recull el procés creatiu 
utilitzat en la realització de samar-
retes serigrafiades amb il·lustraci-
ons i missatges tipogràfics.
De l’1 al 31 de maig a la sala 
d’exposicions de la Gaspar 
Camps. 

MENJA BÉ, TU HI 
GUANYES!
Exposició interactiva que vol pro-

moure hàbits alimentaris saludables 
entre els infants.
Del 24 d’abril al 7 de maig a la Sala 
d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral.

SCRAPBOOK: MOLT 
MÉS QUE PAPERS
Alicia Artigas.
Amb el paper com a base l’Alícia 
Artigas crea delicats objectes d’scra-
pbook: Des d’un àlbum de records 
fins a una càmera de fotos.
Del 2 de maig al 25 de juny al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central.

XILOGRAFIES. LA 
FUSTA FETA IMATGES
L’exposició posa en valor la xilogra-
fia catalana, l’art de gravar peces es-
cultòriques de baix relleu en fusta 
dels períodes barroc i neoclàssic
Del 24 de març al 13 de maig al Mu-
seu Molí Paperer.

A TRENC D’ALBA
Sanahuja
Aquesta exposició vindria a ser el 
final d’una etapa molt llarga i pròs-
pera, la del món del Problemes -que 
s’inicia a Verdú el 2003- i que neix 
de la necessitat de renovació.
Del 12 d’abril al 31 de maig a la ga-
leria Artèria..

ESCULTURA 
FIGURATIVA
Josep Bacardit Sala
L’artista igualadí transmet la sensibi-
litat a través de la seva obra escultò-
rica treballant el fang
Del 3 al 27 de maig a l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova.

MARCIAL. 
ESTRUCTURA I COLOR
Pintura. 
En la seva línia abstracta geomètri-
ca, l’artista crea formes estructura-
des que interactuen amb els colors i 

matisos, en composicions dinàmi-
ques i d´atractiva força gràfica
Del 4 al 20 de maig a la Sala Mu-
nicipal  d’Exposicions.

EL NOUCENTISME. LA 
IMATGE GRÀFICA
 Mostra de les revistes, llibres i do-
cuments noucentistes que es con-
serven al fons patrimonial de la 
Biblioteca.
Del 4 al 31 de maig al vestíbul de 
la Biblioteca Central.

L’ART ÉS UNA 
VENJANÇA
David Ribas.
Escrits i dibuixos fets en els mira-
dors dels molins paperers, “Gra-
fits 1894-1960” i, treball pictòric 
amb frases punyents, sobre paper, 
“Graffiti 2010-2018”.
Del 4 al 31 de maig al Museu Molí 
Paperer de Capellades.

EXPOSICIONS

46  |  CULTURA Divendres, 4 de maig de 2018



TROBADA DE LA CANÇÓ
Calaf 

14 Trobada de la Cançó Escolta a la De-
marcació de la Catalunya Central.
Dissabte i diumenge a diversos espais de 
la vila.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Visita guiada al Palau dels Comtes de Pla-
sència conegut popularment com la Casa 
Gran, es troba documentat ja des del segle 
XII.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
Major.

DILLUNS 7  

AUDICIÓ
Igualada 

Eulàlia Ara i Jordi Vilaprinyó. “Shakespea-
re, poesia i música”.
Amb motiu de l’aparició del volum Tots els 
sonets de William Shakespeare, traduïts 
per Gerard Vergés. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 8  

IGUAL’ART AL REC
Igualada 

INSTANTS, de Jordi Torrecilla i Núria 
Riba. Dins dels actes de la propera edi-
ció REC.017, els guanyadors de la beca 
Igual’ART 2017/18 estaran al carrer Sant 
Faust pintant i documentant un mural en 
una façana del carrer inspirant-se en els 
Moixiganguers d’Igualada.
De dimarts a dissabte al carrer de Sant 
Faust.

MÚSICA
Igualada 

Concert de piano a càrrec de Niels Knud-
sen amb obres de Debussy, Liszt i Brahms .
De dimarts a dissabte al carrer de Sant 
Faust.

CONVERSES AMB AUTORS
Piera 

Rafel Nadal i Farreras és periodista i es-
criptor català. Actualment escriu a La Van-
guardia i col·labora habitualment a RAC1, 
TV3 i 8TV..
Dimarts a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música.

DIVENDRES 4 

TERTÚLIA LITERÀRIA
Igualada 

Atrapallibres
Trobada de tots els nois i noies del jurat 
dels premis Atrapallibres per emetre el ve-
redicte.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Dani Flaco ‘Verbenas y fiestas menores’
Cantautor català resident a Madrid, set 
discos al mercat i concerts per tota Es-
panya, amb l’últim disc ‘Verbenas y fiesta 
menores’, actuarà acompanyat per David 
Sam.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Les moltes cares de Joan Fuster’. A càrrec 
del periodista i escriptor valencià Xavier 
Aliaga que presentarà ‘Fuster per a ocio-
sos’, una antologia original i imprescindi-
ble del mestre de Sueca.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
de socis de l’Ateneu.

CONTES
Piera 

“Fes-li el salt amb Roald Dahl”. Mònica 
Torra ens apropa al món dels contes per 
adults de Roald Dahl. Històries apassio-
nants, sorprenents i plenes d’humor negre.
Divendres a les 9 del vespre a la Biblio-
teca.

CINEMA
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Manchester 
frente al mar”
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 5

TEATRE
Igualada 

“Be god” is D’Espai Dual.
Un divertidíssim xou ple de gags on tres 
artistes brillants aconsegueixen que tot-
hom surti del teatre amb un somriure 
d’orella a orella.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

FESTA DE LA FORJA
Piera 

Hi haurà esmorzar popular, concert-ver-
mut, dinar amb escudella del ferrer i carn 
d’olla. Tallers de forja oberts a tothom .
Dissabte a partir de les 10 del matí a la 
plaça del Sant Crist.

TALLER FAMILIAR
Piera 

Històries en moviment. Instal·lació lite-
rària d’àlbum il·lustrat i joc que proposa 
construir històries a partir d’una pàgina 
d’un llibre .
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblioteca.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Visita guiada a l’església de Santa Marga-
rida, un edifici del segle XVII sufragat en 
part pels comtes de Plasencia i, en part, 
pels comtes de Cardona. Barreja de Renai-
xement i Barroc.
Dissabte a les 12 del migdia a la plaça 
Major.

DIUMENGE 6  

TEATRE
Igualada 

“Be god” is D’Espai Dual.
Un divertidíssim xou ple de gags on tres 
artistes brillants aconsegueixen que tot-
hom surti del teatre amb un somriure 
d’orella a orella.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

VISITES GUIADES
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

DANSA
Igualada 

19a Mostra de dansa ciutat d’Igualada
La nostra ciutat s’afegeix a la celebració 
del Dia internacional de la dansa amb una 
mostra que acull el treball de diverses es-
coles de dansa.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Sta. Margarida de Montbui 

“Cicle de Concerts a Esglésies i Castells. 
Actuacions dels alumnes de M-6 PdA (di-
versos instruments i un Conjunt Instru-
mental de Vent M-4/5.
Diumenge a la 1 del migdia a l’església de 
la Tossa.
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MÚSICA
Capellades 

AUDICIONA’T. Els alumnes de l’Escola 
Superior de Música de Catalunya Lucia 
Mullor, viola i Eric Varas, piano oferiran 
obres de Bach, Brahms i Bartók 
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’actes 
de l’Escola de Música.

DIMECRES 9 

MÚSICA
Igualada 

REC Street Music
Concerts i activitats paral·leles durant el 
Rec.0 Experimental Stores.
De dimecres a dissabte al barri del Rec.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La força d’un des-
tí” de Martí Gironell, Premi Ramon Llull 
2018 i el llibre més venut del darrer Sant 
Jordi. La presentació de l’acte anirà a càr-
rec de Pep Elias i es comptarà amb la pre-
sència de l’autor.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la Lli-
breria Aqualata.

CLUB DE LECTURA. 
LLEGIR EL TEATRE

Igualada 
“Otel·lo” de William Shakespeare. La Bi-
blioteca enceta un nou club de lectura de 
textos teatrals i d’obres que han estat adap-
tades al teatre.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIJOUS 10

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

“Amunt! Les festes de l’arbre als Països Ca-
talans”, de Llorenç Roviras i Marc Castellet
Una obra que recull les diferents celebraci-
ons de la Festa de l’Arbre de maig celebra-
des arreu dels Països Catalans.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

TALLER
Montbui 

“El microconte, un petit gfran gènere” a 
càrrec de Joan Pinyol. Elaboració de mi-
crocontes tot posant en pràctica alguns 
consells per aconseguir la màxima breve-
tat i eficàcia narratives
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

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

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com





Amics dels gossos A Igualada • Isla de perros

RAMON ROBERT / 

Com totes les pel·lícules del cine-
asta Wes Anderson, Isla de per-
ros, és una pel·lícula notable i 

molt singular. Després d’El fantástico 
Mr. Fox, és la seva segona pel·lícula 
d’animació. Explica la història d’un 
nen de dotze anys, Atari, pupil del cor-

rupte alcalde Kobayashi. La saturació 
canina ha assolit proporcions d’epidè-
mia. Un brot de febre canina es pro-
paga per la ciutat de Megasaki. Quan, 
per ordre executiva, totes les mascotes 
canines de Megasaki són bandejades a 
l’illa Escombraries, Atari creuarà el riu 
que els separa a bord de la seva aero-
nau turbo hèlix júnior, emprenent la 
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De pressa, de pressa
El racó del Cineclub •  A Ciambra

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 10 de maig, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presenta 
la producció italiana del 2017 A 

Ciambra, en sessió única a les 20 h en 
versió original amb subtítols. Aques-
ta projecció forma part del festival 
D’A Film Festival 2018, en el seu Tour 
fora de Barcelona. Ja en el seu primer 
llargmetratge, Mediterranea (2015), el 
director ens apropava a les ètnies que 
habiten en els límits d’Occident; i, si 
llavors eren immigrants burkinesos, 
ara ens trobem enmig d’una comuni-
tat gitana a Itàlia.
El film és un retrat d’aquesta ètnia 

però també un retrat de l’adolescència 
a través de la figura d’en Pio, un xicot 
de catorze anys que sempre ha estat a 
l’ombra del seu germà Cosimo. El noi 
ja té alguna experiència en el món dels 
delinqüents marginals; vol créixer de 
pressa i, quan la policia deté en Co-
simo, en tindrà l’oportunitat, ja que 
haurà de ser ell qui s’encarregui de 
mantenir la família. Però convertir-se 
en líder i ser adult tindrà un preu molt 
més alt d’allò que havia imaginat. En 
paraules de Martin Scorsese, qui exer-
ceix de productor executiu, el film pe-
netra de manera tan íntima en el món 
dels seus personatges que hom té la 
sensació de viure enmig d’ells

Misteri d’Agatha Christie
Igualada •  La casa torcida

RAMON ROBERT/ 

S embla ser que les novel.les 
d’Agatha Christie tornen a es-
tar de moda, si és que alguna 

vegada han deixat de estar-hi. Fa poc 
ens arribava la nova versió al cinema 
d’Asesinato en el Orient Express, i ara 
tenim en cartell La casa torcida (Cro-
oked House), adaptació d’una novel·la 
que la senyora Christie va publicar a 
l’any 1949, i que mai abans havia estat 
portada a la pantalla.
Amb papers rellevants pels actors 
Max Irons, Glenn Close, Stefanie 
Martini, Terence Stamp, Christina 
Hendricks, Gillian Anderson, Aman-
da Abbington i Julian Sands, La casa 

torcida arrenca amb l’assassinat del 
milionari Aristides Leónides, patri-
arca d’una adinerada família d’ori-
gen grec. El maten poc després que la 
seva néta presenti a la família al seu 
promès, fill d’un detectiu de Scotland 
Yard, que serà qui haurà de resoldre 
el crim.
Situant la trama en una gran mansió 
victoriana, la pel·lícula ofereix a parts 
iguals intriga, elegància i drama, dei-
xant que l’inexpert detectiu protago-
nista (Max Irons) vagi avançant en la 
investigació que el portarà de desem-
mascarar al criminal. Com es habitual 
en aquestes trames, l’assassí és el qui 
menys ho semblava

recerca en solitari del seu gos guardià, 
Spots. Un cop allà, amb l’ajuda dels 
seus nous amics canins, començarà 
una odissea èpica que decidirà el futur 
i el destí de la mateixa Prefectura.
Dissenyada amb molta imaginació, Isla 
de perros relata les aventures del petit 
Atari a l’Illa Escombraries. Delicada, 
singular i en molts aspectes fascinant, 

encara que no pas divertida,  podríem 
definir-la com una petita obra mestre 
de l’humanisme animal. De cap ma-
nera comparable amb altres animaci-
ons del darrer cinema nord-americà, 
destaca per ser una pel·lícula única en 
la seva especie. Les pel·lícules de Wes 
Anderson són així: especials, úniques i 
incomparables.



A Igualada • Isla de perros

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.

LA CASA TORCIDA
Regne Unit. Intriga. De Gilles Paquet-Brenner. Amb Max 
Irons, Glenn Close, Stefanie Martini, Terence Stamp, Gilli-
an Anderson
Aristides Leónides és el patriarca d’una adinerada família 
d’origen grec. Pero Leónides que serà assassinat poc després 
que la seva néta presenti a la família al seu promès, fill d’un 
detectiu de Scotland Yard, que serà qui haurà de resoldre el 
crim. Adaptació de la novel·la d’Agatha Christie.

ISLA DE PERROS
Estats Units. Animació. De Wes Anderson
 Per ordre de les autoritats, totes les mascotes canines de 
Megasaki City han estat exiliades a una illa que és un abo-
cador. Un nen de 12 anys, Atari, emprèn un viatge a l´Illa 
Escombraries per buscar el seu gos Spots. Compara amb 
l´ajuda d´uns nous amics canins..

   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 com-
post per persones amb discapacitat intel·lectual. El que co-
mença 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

EL JUSTICIERO
Estats Units. Intriga i acció. D’Eli Roth. Amb Bruce Willis, 
Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue. 
Paul Kersey és un famós cirurgià que viu amb la seva família 
a Nova York. Un dia, la seva dona i la seva filla són brutal-
ment atacades a casa seva. Paul, que sempre havia estat un 
tipus tranquil, sent com la set de venjança va apoderant d’ell. 
Decideix prendre la justícia per la seva mà i anar a la recerca 
dels agressors

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

LA CASA TORCIDA 
Dv: 18:00
Ds: 16:30/19:00
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 18:15
Dj: 17:30 (VOSE)

ISLA DE PERROS 
Dv: 20:30
Ds: 21:30
Dg: 19.30
Dll: 17:00
Dc: 20:45

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

2/CAMPEONES 
Dv i Dj: 17:15/19:40/22:15
Ds Dll a Dc: 16:45/19:15/21:45
Dg: 12:40/16:45/19:15/21:45

3/ 12 VALIENTES  
Dv Ds Dll a Dj: 17:10/19:45/22:20
Dg: 11:55/14:30/17:10/19:45/22:20

4/ VENGADORES: INFINITY WAR
Dv Dll a Dj: 18:00/21:00
Dg: 12:00/15:00/18:00/21:00

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/ UN LUGAR TRANQUILO
Dv a Dg: 18:40/20:40/22:45
Dll a Dc: 16.30/18:40/20:40/22:45
Dj: 18:40/20:40/22:45
6/ LA PATRULLA CANINA: MISION 
TU PRIMER CINE
Ds i Dg: 17:20
6/ EL PRINCIPE ENCANTADOR
Dg: 12:45/14:30

7/ NOCHE DE JUEGOS
Dv a Dm i Dj: 18.15/20:15
Dc: 16:15/18:15/20:15
7/ PROYECTO RAMPAGE
Dv Dg Dm Dj: 22:30
7/ PETER RABBIT
Ds i Dm: 16:15
Dg: 12:20/14:30/16:20
7/ READY PLAYER ONE
Ds Dll i Dc: 22:20
7/ LAS LEYES DE LA TERMODINA-
MICA
Dll: 16:15

8/#SEXPACT 
Dv i Dj: 17:50/20:10/22:25
Ds Dll a Dc: 15:45/17:50/20:10/22:25
Dg: 12:30/ 15:45/17:50/20:10/22:25

SALA AUDITORI

VENGADORES
Ds i Dg:16:15
SANZ: LO QUE FUI ES LO QUE SOY
Ds: 19:00
Dg: 21:10
CAMPEONES
Ds:21:00
Dg:19:00

SALA PETITA

PROYECTO RAMPAGE
Ds i Dg: 16:30
CAMPEONES
Ds: 18:40
EL JUSTICIERO
Ds: 20:50
Dg: 18:40/20:50

LA FORMA DEL AGUA  
Ds: 18:00 
Dg: 18:00
LION  
Ds: 19:50
LA TRIBU  
Dg: 19:50

CULTURA / CARTELLERA  |  49Divendres 4 de maig de 2018

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

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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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

T erra Remota 
és un celler 
nascut el 
1999, quan 
la família 

Bournazeau Florensa 
adquireix 15 hectàrees 
de terra verge ocupada 
per alzines, sureres de 
roure, pins … per des-
prés arribar a una pro-
pietat de 44 hectàrees 
situada a l’extrem nord-
est de la península Ibè-
rica, a la comarca giro-
nina de l’Alt Empordà, 
i adscrita a la DO Em-
pordà.

Situació: situada a les 
rodalies dels pobles de 
Capmany i Sant Cli-
ment Sescebes, al bell 
mig d’una zona bosco-
sa, protegida de la tra-
muntana per la serra de 
l’Albera, a 15 quilòme-
tres de la Mediterrània, 
amb una altitud de 140 
metres sobre el nivell 
del mar i amb un sòl de 
marcat caràcter graní-
tic. 

Vinificació: 
Agricultura ecològica 
certificada. Respecte 
màxim de la naturalesa. 
Maceració del tempra-
nillo de 3 setmanes. 
Extracció mitjançant 
trepitjat un cop al dia. 
Producció anual de 
9.000 ampolles

Nota de tast i maridat-
ge: 
Color: granat intens 
amb reflexos violetes en 

nas intens, molt afrui-
tat, com una cistella de 
fruites vermelles, cire-
ra, mora, cassís tot i que 
també especiada amb 
notes de badiana i pe-
bre. I finalment en boca 
tendre, molt afruitat, 
amb aromes de fruits 
frescos i de brot de cas-
sis, amb tanins joves i 
ferms. 

MARIDATGE :
Ideal amb carn a la gra-
ella: costelles, pit de ve-
della, cuits i salsitxes.

Els imprescindibles
del celler

Sergi Arana
propietari del 

Vinnari Restaurant

 TAN NATURAL DE 
TERRA REMOTAC. 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. Gràcies a ell tots els llaminers s’empassen el conte (tres mots) / 2. Toparà 
de mala manera, o sigui que enretiro. Tot de donostiarres cantant / 3. Té majoria en la lluita. 
Barret ideal per beure xampany. Posen límits al xàfec / 4. M’encamino. Deixo reposar el conreu 
/ 5. Buscarà enfollidament una mena de trabuc. Línia de meta per l’espermatozou / 6. Ànima 
de pintor. Si sembla acòlit dels germans és per un problema de vista / 7. És capaç de muntar 
a cavall d’esquena. Té el risc clar que li trobin cànem a dins / 8. Si és rebec a casar-se no és per 
culpa de la dona. Cosim sense vocalitzar / 9. Força d’oïda. Consenteixi la presència del foraster. 
La copulativa / 10. Descavalcar de l’ase donant el braç a tòrcer. Llums de la ciutat / 12. I ara 
l’alternativa. Així ens solen quedar els ous a l’hora d’esmorzar. El mig de la meitat / 12. D’ells en 
la vellúria. Atribueix a un altre el nom del porc / 13. Vius, llestos i perspicaços. Pels anglesos és 
el que més, aquest licor.

VERTICALS: 1. Posant a recer les distàncies. A l’Obiols no li basten, però al mossèn sí / 2. De 
cap a l’apoteosi. Marieta disfressada de crustaci vermellós. Completen la colla / 3. Terratinent 
que no en té prou amb la terra. Ocell amb ganes de marxar de casa / 4. Derogades encara no 
ho estan, van massa empastillades. Una carícia en sortir de la cotxera / 5. Enemics de Tocar  el 
Pirandó. Repassar la vinya per aprofitar els bagots. Final de feliç / 6. Grumoll sangonós. Bàrbar 
pardal molt ben integrat a Mallorca i Menorca / 7. Altre cop l’alternativa. És al lustre com al gen 
el general. Introdueix el contrari / 8. Al lector l’ajuda i a l’estudiant el fa patir. Entomis d’alguna 
manera les antigues audicions / 9. Corcs amb aspecte de monjos bons minyons. En ell tot es 
conclou breument / 10. Enmig de la tifa. Privació del bé adquirit per evitar la fricció. Heus-lo 
aquí / 11. De les paraules per llegir tal com es van dir: literals. A l’Orient en saben les mil-i-una 
/ 12. Defensa contra cops d’escombra. De diners i d’aquesta, la meitat de la meitat.

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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LABERINT 3D



Maig
4: Silvà; Florià; Gotard; Pelegrí Laziosi.

5: Àngel de Sicília; Amador; Martí de Finojosa; Irene. 
6: Domènec Sàvio; Beneta; Justí.

7: Sixt; Eovald; Benet II, papa.  
8: Mare de Déu de Pompeia (Roser); Eladi, .

9:Mare de Déu dels Desamparats; Gregori de Berrueza 
10: Joan d’Àvila; Antoni de Florència; Beatriu 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, maig de 2018

La senyora

Anna Puiggròs Bou
Ha mort cristianament a Igualada, a l’edat de 76 anys, el dia 29 d’abril de 2018, 

confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. 
(A.C.S.) 

El seu espòs, Josep Pons Segura, el seu germà Jaume, cunyades Carmen i Rosa (†); els 
seus fills, Cristina i Joan, Juliana i Xavier, Laura, Roger i Conchi, Albert i Sònia; els seus 

nets, Laia i Sergi, Àlex, Xavi i Javi, Pau i Sira, Erik i Martina; els seus nebots, Natàlia, Xènia, 
Jaume i Mireia; reneboda Sara, la resta de família i la raó social PONS JOIERS RAMBLA 
comuniquem la seva sentida pèrdua. La família vol agrair les mostres de condol rebudes 

abans i després de l’acte de comiat que tingué lloc al passat dimarts 1 de maig a l’església 
de la Sagrada Família d’Igualada.

Igualada, maig de 2018

La senyora

Anna Puiggròs Bou
“Anita Pons”

La raó social PONS JOIERS RAMBLA  vol agrair a tots els treballadors, 
clients i amics les mostres de condol i amistat rebudes en aquest moments.

“Sempre et tindrem en el nostre record”

ESGLÉSIA / LA VEU 

De brillant cal quali-
ficar l’actuació de la 
Coral de Santa Maria 

d’Igualada en la solemne fes-
tivitat de la parròquia Mare 
de Déu de Montserrat, el ves-
pre del dissabte dia 28 d’abril.
L’església flairava de les roses 
que havien aportat l’Associ-
ació de Veïns i nombrosos 
particulars per homenatjar la 
Moreneta.
La missa vespertina fou presi-
dida pel rector de la parrò-
quia mossèn Josep Sabaté. Els 
cants a càrrec de l’esmentada 
Coral, dirigida per Coni Tor-

rents, amb l’acompanyament 
de Maite Torrents. A remar-
car la interpretació polifònica 
del «Glòria» de la missa “In 
honorem sancti Hieronimy” 
de Maria del Rio. 
L’Eucaristia va acabar amb el 
cant del «Virolai» de J. Rodo-
reda, i tot seguit els cantaires 
es col·locaren al presbiteri per 
oferir un agraït concert que 
combinava sardanes, havane-
res i d’altres cançons populars 
amb peces polifòniques. Ma. 
Teresa Calaf s’encarregà de la 
presentació.
És difícil destacar alguna peça 
del concert, perquè totes me-
reixeren entusiastes aplaudi-

Missa i concert de la Coral de Santa Maria 
dedicats a la Moreneta

ments per la seva bona inter-
pretació; anomenem «L’oda al 
vi» (arranj. Antoni Uriz) i «La 
mare» de Joan Costa, aquesta 
amb un deliciós solo de Rafi 
Pérez. Per acabar hom dedi-

cà a Mn. Sabaté el nou motet 
«Espòs de Sang», que la Coral 
va estrenar en l’Ofici del di-
marts de Pasqua, i que els 
assistents ovacionaren dem-
peus.

Un moment del concert al presbiteri de l’església. / JAUME VILA
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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 4: MR SINGLA 
Pujadas, 47

DISSABTE 5: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 6: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 7: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 8: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES 9: SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 10: MISERACHS
Rambla Nova, 1
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SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

info@caminsdevent.com www.planxisteriagelabert.com

www.igualadahc.com
93 804 42 57

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

93 805 00 75
www.teatreaurora.cat

677 51 96 25
93 805 08 63
www.teatrenu.com

93 131 35 58
93 749 57 79

PROPERA TEMPORADA
FEBRER 2018

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

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

TOTS ELS SORTEJOS

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 Teatre Nu

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
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“M’enamoro de parets i les he 
d’aconseguir pintar”

Soc igualadina, em dic Georgina Franquesa, però queda amagat pel meu nom 
artístic: Gina Giore. M’agrada donar vida a les parets, omplir-les de colors i d’alegria, 
els quadres són massa petits per mi. Tot i així, amb el meu marit tenim “L’aparador 
d’art urbà G.C”, on exposem algunes creacions nostres perquè no quedin plenes de 
pols en alguna habitació de casa.

Com vas entrar en el món del graffiti?

Vaig començar gràcies al meu marit, ell pintava graffi-
tis. A mi ja m’agradava pintar i aquest món de l’art, però 
a través d’ell em van venir les ganes de pintar parets.

Per què et va cridar l’atenció el graffiti?

Perquè és impactant! Veus una ciutat tot grisa i veus plasmat a la 
paret algun dibuix molt colorit, de dimensions molt grans, això ja 
em crida l’atenció. I impacta veure com han arribat a segons quins 
llocs alguns graffiters.

Quina tècnica fas servir per pintar?

Faig servir molt el món del còmic i l’humor. El meu home sí que és 
més abstracte, més cubic. A mi m’agradaven molt els dibuixos dels 
70, 80, a l’estil del «Pedro Picapiedra», «Pantera rosa»...

Quan parlem de  graffitis  encara hi ha aquest pensament de 
brutícia, vandalisme, una firma lletja?

Bé, l’essència del graffiti no ha canviat, sempre serà el vandalisme. 
Però ara hi ha molta gent que ve de Belles Arts i llavors sí que la 
gent aprofita aquest «boom» que hi ha i gaudeix. Ara hi ha molt 
nivell, molt més que abans, ara veus uns realismes que al·lucines. 
Abans era gent del carrer que volia marcar el terreny del seu barri 
i per això firmaven.

Això també és art?

Hi ha gent que ho considera art, però aquí ja hi ha el criteri de 
cada un, a mi no m’acaba de fer el pes.

L’essència és el vandalisme, però ara ja demaneu permisos.

Bé, jo vaig començar fent vandalisme. El que passa és que com 
que Igualada és  tan  petita tothom ja em coneixia, llavors ja no 

té cap gràcia. Aquí va ser quan vaig començar a demanar permi-
sos a l’Ajuntament, a fer cursets... Per mi és millor també, perquè 
fer vandalisme són 20 minuts i fer un moral guapo són 4 o 5 hores.

Ha estat fàcil que l’Ajuntament et cedís espais per pintar?

Vuit anys he tardat gairebé perquè em donessin una paret al Rec. 
Gràcies també a la Kaserna que m’han ajudat molt, em van acon-
sellar que em fes d’una associació perquè em prenguessin més se-
riosament. A partir d’aquí, parlar amb l’Ajuntament, amb el regi-
dor de Cultura, i ens van facilitar les parets del parc fluvial del Rec.

I per què ho vas fer?

Perquè no hi havia parets destinades al graffiti. Vas a ciutats com 
Sabadell o Gavà perquè em convidaven a pintar, i jo no podia con-
vidar ningú. A totes les rieres de tots els municipis hi ha graffitis, i 
aquí la riera era quasi verge. Nosaltres fins i tot baixem, tallem les 
herbes, ho deixem maco. El que més m’agrada és que vas pintant i 
la gent fa fotos, ho valora.

A quins llocs has pintat?

M’han convidat a festivals a Sabadell, a Almeria... Fan festivals 
que barregen la música rap i el graffiti. Em conviden a diferents 
fires també, ara pintaré durant la FirAnoia. També he fet molts 
tallers de graffitis en centres cívics. He pintat també en diversos 
municipis de l’Anoia. Ara si tot va bé pintaré la protectora de gats 
d’Igualada, la guarderia de Castellolí...

A les zones més urbanes es porta més l’art del graffiti que en 
zones més rurals?

Està a tot arreu jo crec. Sí que Barcelona està molt abocada en 
això, però surten gent molt bona de fora les grans ciutats.

Creus que falta més art urbà a Igualada?

A mi m’agradaria que n’hi hagués més. Perquè hi ha parets sú-
per xules que estan grises i tristes.

Cada cop s’utilitza més, no? A Cal Badia hi ha un gran moral.

Sí, i ara els Moixiganguers també en faran un els dies del Rec en 
una paret que hi ha al costat de la sortida del pàrquing del Passeig 
de les Cabres.

Tot això també és culpa nostra de no fer res. Jo vaig començar a 
demanar parets, com la que he pintat ara al Rec i tothom va estar 
molt content, presentant un bon projecte això sí. Estaria bé que 
l’Ajuntament supervisés els espais, però que ho deixés una mica 
obert.

Què creus que guanya una ciutat plena de murals?

Jo aquests dies que he pintat al Rec, la gent passa i et deixa un 
somriure, et fan comentaris positius, això agrada a la gent, el fet de 
trobar colors vius i transmetre bones vibracions.

Tens algun projecte a punt?

Ara mateix no, però pot ser que vagi voltant per qualsevol poble i 
vegi una paret i m’enamori i llavors l’he d’aconseguir pintar. Hi ha 
parets que són molt estratègiques, com a les entrades dels pobles, 
i ja te les imagines.

Hi ha molta gent que pinti graffitis?

No, i no puja gent jove, això em preocupa. Nosaltres a Igualada 
som 4 o 5 i tots tenim la mateixa edat. 

Podeu llegir l’entrevista completa, a partir de diumenge a 
Veuanoia.cat. 

Ton Casellas, @toncasellas

Moltes són les entitats que fan celebracions on fraternitzen i comparteixen bons moments. També les escoles (i no només les AMPA). Molts pares 
s’encarreguen de preparar festes, curses, esmorzars, i també alguna arrossada, barbacoa o el que sigui. Sempre tenen en compte les normatives 
genèriques i procuren fer les coses bé. Obrir expedients per trobar els “culpables” per un incendi fortuït en unes instal·lacions municipals, després 
d’haver-se celebrat una competició esportiva, és un “procediment” signe dels temps. No és l’hora d’espolsar-se les puces, sinó d’implantar millores. 
Una desgràcia pot donar-se per moltes circumstàncies. La qüestió no és qui ho va autoritzar l’acte. A l’Estadi i a d’altres instal·lacions municipals 
s’hi fan, i se seguiran fent “festes” sense permís. Només cal recordar les participades “ocupacions” d’escoles del 1-O de la que presumeixen tants. 
Després d’un accident fortuït cal cuidar els ferits i procurar que no es pugui tornar a produir. Cal evitar les actuacions farisaiques que no conduei-
xen a res més que al descrèdit de qui les promou, encara que sigui fent “un expedient”. Tothom sap les seves responsabilitats. No es tracta d’evitar 
“rebre”, perquè amagar-se en la normativa és com posar el cap sota l’ala.

MOTORCAT
c/Alemanya 32

Igualada Tel. 93 803 15 50

NOVES 
INSTAL·LACIONS

Av. de Catalunya

C. de Lecco

C.
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e 
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HOSPITAL 
IGUALADA

NOVES INSTAL·LACIONS
C. d’Alemanya, 32

ANTIGUES 
INSTAL·LACIONS

NIIa

C. d’Alemanya

C. d’Alemanya


