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L’EDITORIAL

Innovació i recerca tèxtil
A questa setmana s’ha presentat un interes-

sant projecte, amb una important injecció 
de dos milions d’euros, que permetrà, entre 
d’altres inversions, la creació d’un centre 

tecnològic del sector tèxtil a les antigues instal·lacions 
de Vives Vidal a Igualada, en una planta que l’Ajunta-
ment adquirirà en virtut de l’acord amb la cadena de 
supermercats Bon Preu. 
La coneguda tradició in-
dustrial catalana segueix 
ben vigent avui dia. De 
fet, el 50% de l’economia 
del país depèn del sector 
industrial segons dades 
del Departament d’Em-
presa i Ocupació de la Ge-
neralitat.
L’anàlisi de la indústria 
catalana parla d’un sector 
cada cop més especialis-
ta en el seu core business, que externalitza tots aquells 
serveis on no és prou eficient (inclosos diversos d’alt 
valor afegit com el disseny, l’R+D o la comercialitza-
ció); i amb una tendència a l’alça de buscar aquests 
serveis al mateix país, en detriment de l’estranger o 
la resta d’Espanya. Fins no fa gaire, quan es parlava 
de serveis a la indústria s’associava a poc valor afegit, 

aquests avui cada cop més són relacionats precisament 
amb el disseny, la internacionalització, la comercialit-
zació o les TIC. Existeix una cadena d’aportació de va-
lor, i és aquí a on els clústers hi tenen molt a dir. Que 
Igualada tingui un clúster potent en àmbits com la pell 
o el tèxtil ajuda, molt, a pujar llocs en els rànquings 
de les inversions públiques, com s’acaba de demostrar.

Ara el que cal és treu-
re’n tot el rèdit possi-
ble. És evident que el 
sector tèxtil ja no és 
el que era, però l’únic 
camí per a tots aquells 
que han sobreviscut és 
poder estar al dia. Tant 
de bo aquest projec-
te, benvingut, sigui un 
instrument per a totes 
les empreses de casa 
que es resisteixen a 

abandonar i confien en les seves possibilitats.
També caldria que l’administració tingués en comp-
te d’altres sectors industrials que semblen tenir futur 
assegurat i que més fàcilment oferiran llocs de treball 
qualificats, com el de la indústria auxiliar de l’automo-
ció, la logística, o les arts gràfiques. Tinguem-los molt 
en compte abans que ho facin d’altres. 

Tant de bo aquest projecte, 
benvingut, sigui un instrument 
per a totes les empreses de casa 
que es resisteixen a abandonar i 
confien en les seves possibilitats.
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Santiago Espot, president de 
Catalunya Acció, que havia estat  
condemnat al pagament d’una 
multa de 7.200 euros per la xiula-
da a l’himne en la final de la Copa 
del Rei de 2015, ha estat absolt per 
la Secció Quarta de la Sala Penal 
de l’Audiència Nacional, que ha 
dit que “es tracta de fets que s’em-
marquen en la llibertat de crítica”. 
Però també diu que  “es pretenia 
aprofitar un acte esportiu per rei-
vindicar de manera incívica la in-
dependència de Catalunya i tenia 
el fi l’il·lusori i confessat d’acon-
seguir la proclamació d’un Estat 
català” per continuar dient que 
“aquests actes són profundament 
reprovables mereixedors dels qua-
lificatius més abjectes, però man-
quen d’encaix penal.” 

Jordi Évole, periodista, va en-
trevistar a Rafael Vera, número 
dos d’Interior en els governs del 
president Felipe Gonzàlez, que va 
dir “Si jo digués ara que el senyor 
X és tal, tothom em creuria”. I el 
periodista diu que “això és po-
der i donar un cop d’ull al passat 
pot servir per intentar no repetir 
errors. Ara que ETA ja no mata, 
sembla que alguns busquin un 
nou dolent –o el mateix– per te-
nir algú contra qui lluitar, amb 
armes que joguinegen amb la 
legalitat. És alarmant com el po-
der de l’Estat polític, policial, 
judicial i mediàtic s’està coor-
dinant per criminalitzar aquell 
que discrepa.”

Joan Queralt, advocat i profes-
sor de dret Penal a la UB, ha dit 
que “Estan deixant la Justícia es-
panyola com un drap brut: im-
putant per delictes que no exis-
teixen, deixant de condemnar 
pels que sí existeixen, Montoro 
defensant la no malversació i 
Catalá parlotejant dels proble-
mes sabuts d’un jutge.”

José Luís Rodríguez Zapatero, 
expresident del govern espanyol, 
ha declarat “Que hi hagi polítics 
empresonats és un problema per 
avançar en una direcció de diàleg 
i entesa.”

Héctor López Bofill, professor de 
dret a la UPF ha recordat que “els 
2.080.000 vots permanentment 
mobilitzats i amb accés a recursos 
són la principal estructura d’estat 
que las autoritats espanyoles no 
podran aturar.”

Irati Cuevas, veïna de Gernika, 
de 29 anys, elegida com a veu jove 
i femenina per llegir la Declaració 
d’Arnaga sobre el final d’ETA, va dir 
“Farà falta un esperit de generositat 
per curar les ferides i reconstruir 
una comunitat compartida.”

Mariano Rajoy, president del go-
vern espanyol, va fer una declaració 
institucional per analitzar la desa-
parició d’ETA dient “un record per 
a les 853 víctimes que va assassinar 
la banda. Desapareix ETA, però no 
el mal que ha causat ni el dolor que 
tantes vegades ha sembrat.”

El paper de les 
víctimes
Amb la dissolució d’ETA surten a la 
llum diverses particularitats sobre les 
víctimes i les organitzacions de vícti-
mes de les quals fins ara no es parlava 
gaire, o que només estaven a l’abast dels 
especialistes. La trista realitat és que les 
víctimes del terrorisme -òbviament no 
parlo dels morts sinó dels familiars i 
les persones afectades que han sobre-
viscut- han sofert dos grans escarnis 
per part de l’estat: per una banda han 
estat menystingudes, oblidades i fins i 
tot maltractades per les institucions es-
tatals, i per l’altra han estat utilitzades i 
manipulades pels partits polítics. Així, 
en molts casos la foto amb la víctima 
del terrorisme només era l’excusa per 
assolir objectius polítics com ara gua-
nyar eleccions. Alguns afectats aviat 
se’n van adonar i es van desvincular de 
les seves organitzacions abans d’accep-
tar entrar en el joc de la manipulació, 
per part dels partits polítics, a canvi 
d’unes engrunes. És vergonyós consta-
tar com al llarg dels anys alguns partits 
han aprofitat aquestes organitzacions 
en clau electoral, exclusivament en 
benefici propi, i com algunes víctimes 
s’han deixat manipular a canvi d’un 
plat de llenties en forma de subvenci-
ons i alguna condecoració. 
Seria inoportú donar noms de persones 
i organitzacions que tots tenim al cap, 
ja que les víctimes mereixen el màxim 
respecte i solidaritat per part de la soci-
etat. Però que hi ha organitzacions po-
lítiques que s’han aprofitat i s’aprofiten 
de les víctimes resulta inqüestionable. 
Els governs espanyols, tots, han mani-
pulat les organitzacions de les víctimes 
del terrorisme, i quan els ha convingut 
els han concedit un protagonisme polí-
tic del tot immerescut. Amb la dissolu-
ció de la banda, algunes organitzacions 
i víctimes pretenen donar pautes sobre 
com s’hauria d’actuar a partir d’ara en 
temes de política penitenciària i gestió 
política futura. Però les víctimes del 
terrorisme són les menys indicades per 
dir què s’hauria de fer en el futur, quin 
tractament han de tenir els terroristes 
empresonats, com s’ha de gestionar 
l’acostament dels presos a les presons 
basques que marca la llei, i quina ha de 
ser la política d’indults, si és que n’hi ha 
d’haver alguna. Els únics culpables 
d’aquest desastre que ha durat més 
de mig segle són els terroristes, però 
cal dir també que alguns polítics han 
mirat de treure el màxim profit de les 
desgràcies alienes, en benefici propi. 
A la seva manera (segurament s’han 
quedat curts), els terroristes han de-
manat perdó; els polítics, però, difí-
cilment ho faran.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@Miquel Saumell



D esprés del cas de la Manada, 
apareix amb força la idea que 
s’han de modificar les lleis. Per 
fer-les més justes i capaces de 

protegir a les víctimes de violències mas-
clistes de manera efectiva. És un dels dis-
cursos que més s’han repetit per part de la 
majoria de partits polítics siguin del color 
que siguin. 
És cert que les lleis s’han de revisar per 
no seguir tenint el biaix de gènere que ar-
racona a les dones. Però no sols s’han de 
reformular les lleis que tenen a veure amb 
la violència sexual, sinó que la totalitat de 
l’ordenament jurídic ha de ser revisat. 
És a dir, vivim en una societat patriarcal 
que es recolza en un estat que també ho és. 
I aquest estat s’expressa a través de la cultu-
ra, les lleis i les persones que el representen. 
En el cas de la Manada això s’ha fet palès.
Però hem de tenir ben present, que en 
aquest cas el problema no ha estat la llei, 
ha estat la interpretació que se n’ha fet 
d’aquesta. El Codi Penal estableix dos tipus 
de delictes sexuals: agressió sexual i abús 
sexual. 
Per agressió sexual, s’entén si hi ha penetra-
ció mitjançant violència o intimidació. 
Per abús sexual s’entén si hi ha penetració 
sense violència ni intimidació però sense 
consentiment. 
D’acord amb això i segons la descripció dels 
fets de la sentència, s’hauria d’haver deter-
minat que hi va haver violació perquè la 
noia es trobava sola en un portal, assetjada 
per 5 homes més grans que ella i per tant en 
situació d’intimidació. Els informes de les 

persones especialistes expliquen als jutges 
que en una situació d’intimidació, de pànic, 
és molt possible que s’agafi una conducta de 
submissió. I això per què pot passar? Ben 
senzill; intercanvies sexe per vida. 
La víctima perfecte, que es resisteix a cops 
de puny i amb tot el que té a l’abast, no és 
la que apareix en la majoria d’ocasions. El 
pànic et pot paralitzar el cos, o pots fer tot 
el que et demanen perquè tot allò acabi el 
més ràpid possible i puguis tornar sencera 
a casa. 
Quin problema tenim? Que els/les professi-
onals persones que tenen un contacte amb 
una dona supervivent d’algun tipus de vio-
lència masclista, en aquest cas una violació, 
no tenen cap formació sobre perspectiva 
de gènere per saber com actuar i com in-
terpretar la situació. No hi ha una forma-
ció obligatòria i revisables dels jutges sobre 

perspectiva de gènere. I això provoca inter-
pretacions de la llei i dels fets tan esfereïdo-
res com les que han acabat fent. 
Massa vegades l’arbre no ens deixa veure el 
bosc. Les lleis s’han de revisar, sí, per evitar 
que quan caiguin en mans de jutges mas-
clistes es puguin pervertir de la manera que 
s’ha fet. Però el que ha fallat en la sentència 
de la manada no ha estat la llei. Han estat 
els jutges que l’han interpretat. Perquè el 
que han fet és tergiversar-la.
La bona notícia és que la societat ha reac-
cionat. Ha sortit en massa al carrer a mos-
trar el rebuig a la sentència i el suport a la 
supervivent. La pressió social que s’està ge-
nerant és enorme i això ajuda a canviar la 
cultura patriarcal que menysprea les veus 
de les dones i que legitima accions tan per-
verses com la violació. 
Perquè volem ser lliures, no valentes!.  
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ALBA VERGÉS

Vox ha presentat una querella als membres independentistes de la 
Mesa del Parlament, entre ells la igualadina Alba Vergés. Una mos-
tra més de la persecució de la democràcia. Tot el nostre suport!
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Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

MOLTES GRÀCIES!
Joan 430

Sóc un igualadí que he hagut de pas-
sar vint dies a l’Hospital d’Igualada, 
i estic tan agraït d’aquest centre que 
ho vull expressar.
Vull donar les gràcies a tot l’equip de 
quiròfan, són uns grans professionals 
i el més important que són persones i 
es tracten amb una estimació que en 
aquests moments d’angoixa és el millor 
medicament que et poden donar abans 

de la intervenció.
També, i molt especialment a la plan-
ta del 401 al 444, a totes les seves in-
fermeres, auxiliars i estudiants, per la 
seva gran professionalitat, dedicació 
i per ser humans, un servidor m’he 
sentit com a casa.
I dir-vos que sou molt bona gent (tal 
com diu El Foraster)
I milers de gràcies al Dr. Pere Bàssora, 
al Josep M. Bausili, al Dr. Joan Basas i a 
tot el seu equip que formeu per al nos-
tre Hospital d’Igualada

LES BICICLETES, UN 
PROBLEMA
Jaume Rodríguez Enrich

Les bicicletes a la ciutat estan con-
vertint-se en un greu problema pels 
riscos que comporta en afegir-s’hi 
les bicicletes elèctriques que no són 
més que escúters de gasolina. La 
solució és senzilla: primer, priori-
tat absoluta per als vianants, fins i 
tot en carrils bici; segon, prohibició 

de circular en zones de vianants, 
voreres i pas de vianants (a excep-
ció dels menors acompanyats dels 
pares); tercera, prohibició de cir-
cular en sentint contrari i quarta, 
el ciclista ha d’acreditar una asse-
gurança de responsabilitat civil fins 
a 100.000€ i en cas contrari serà 
sancionat. D’implementar aquestes 
mesures Igualada seria exemplar 
en la convivència ciutadana. És una 
reflexió.
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Cada dia es fa més evident 
que el govern espanyol 
no pretén només com-
batre l’independentisme 

sinó les institucions de govern de 
Catalunya que, segons diu, en són 
les responsables. Per això no en te-
nen prou amb tancar a la presó els 

impulsors del procés; volen  desmuntar les poques 
estructures de govern que ens queden després de la 
intervenció de l’autonomia. 
Vaig llegir no fa gaire que aquesta repressió va ori-
entada a anorrear els quatre pilars fonamentals 
del nostre govern. En primer lloc, es tracta de 
desprestigiar la Generalitat i el Parlament mit-
jançant el recurs sistemàtic contra qualsevol sig-
ne –per petit que sigui- d’autonomia real. Això 
explica els nombrosos recursos contra lleis tan 
fonamentals com les del dret a l’habitatge, la po-
bresa energètica o la sanitat general. Els altres 
tres fronts d’atac són els mitjans públics de comu-
nicació –TV3 i Catalunya Ràdio especialment-; 
l’ensenyament –al qual acusen d’adoctrinament- i 
els mossos d’esquadra que són els garants de l’or-
dre públic. Si a més hi afegim l’estricte ofec eco-

JOSEP M. CARRERAS

Per què ens odien tant?
nòmic a què ens tenen sotmesos, el control de 
l’independentisme és total. O això creuen.
En la planificació i execució d’aquesta mena de 
“solució final”, compten amb el suport i la com-
plicitat d’una judicatura vergonyosament parcial. 
Les acusacions i l’argumentari que fan servir han 
deixat garratibats molts jutges europeus. S’esgar-
rifen de la manca d’imparcialitat i supeditació al 
govern, menystenint fins i tot les declaracions de 
l’ONU o d’Amnistia Internacional sobre els drets ci-
vils dels ciutadans. Amb un cinisme esborronador 
han tergiversat la realitat convertint les víctimes en 
botxins i viceversa. ¿Qui controla aquests jutges? 
En les seves famoses interlocutòries no hi ha cap 
referència al miler de ferits per les càrregues de la 
policia el 1-O; tampoc cap condemna ni obertura 
d’expedient als del “¡A por ellos!”. En canvi, culpa-
bilitzen els mossos per “passivitat”, és a dir, perquè 
no varen atonyinar, que és del que es tractava. No és 
això incitació a l’odi? 
No puc arribar a entendre els motius d’aquest odi, 
que trobo absolutament injustificable. Alguns ho 
atribueixen a la idiosincràcia d’un país amb menta-
litat dominadora --recordem els “conquistadores”-; 
el convenciment de la superioritat pròpia tendeix a 

menysprear tot allò que sigui diferent –recordem 
el “habla en cristiano”-; l’aprofitament dels recur-
sos en benefici propi –un autèntic espoli i, aquesta 
sí, una malversació total-. I, com a conseqüència 
d’aquesta mentalitat monolítica, el convenciment 
de ser els únics posseïdors de la veritat, que porta a 
l’aniquilació del  dissident –recordem la Inquisició 
o l’expulsió dels jueus o dels moriscos per uns reis 
anomenats “catòlics”. L’actitud la mostra ben clara-
ment la frase d’aquella senyora que es deia enamo-
rada de Catalunya “a pesar de los catalanes”.
Per estrany que sembli, encara hem de lluitar per la 
democràcia. Sembla mentida haver de fer articles 
com aquest en ple segle XXI, però la realitat ens 
demostra que el franquisme ideològic és ben viu 
encara que no hi hagi les estructures polítiques.  

Les acusacions i l’argumentari 
que fan servir han deixat garratibats 
molts jutges europeus  que s’esgarrifen 

de la manca d’imparcialitat 
i supeditació al govern
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Durant un gran perí-
ode de la dominació 
romana (segles I, II i 
III) els cristians eren 

perseguits i en cas de ser desco-
berts, acabaven morint clavats a 
la creu o devorats per les feres al 

circ. Per poder comunicar-se entre ells, els cris-
tians varen empescar-se una estratègia: si volien 
saber si el seu interlocutor compartia religió, 
tot parlant dibuixaven un peix esquemàtic amb 
dues línies que s’entrecreuaven. Si l’interlocutor 
també era cristià, reconeixia el símbol i podien 
posar-se a parlar de religió sense perill.
Les lleis de l’Imperi perseguien als cristians, no 
pas perquè fossin contraris al regim imperial, 
sinó perquè no acceptaven la religió oficial de 
Roma. A cada nova detenció de cristians l’imperi 
atemoria al poble romà i es quedava el patrimo-
ni del cristià que tot sovint engreixava les arques 
dels governadors territorials o era donat en pre-
mi als soldats de les legions romanes.

Amb el pas dels segles, Roma anà perdent poder 
i els cristians agafaren força fins convertir-se en 
una de les tres grans religions monoteistes del 
món. Els cristians deixaren de ser perseguits per 
l’Estat i fou innecessari l’ús del símbol del peix.
A finals del segle XX el petit símbol de resistèn-
cia es va recuperar. En gairebé tots els països del 
món es va escampar aquest costum. En vaig veu-
re per primera vegada en cotxes als Estat Units, 
concretament als estats de Pennsilvania, Ohio 
i Michigan.... tres dels estats on el cristianisme 
creixia amb més força. Actualment veig aquestes 
petites enganxines al darrere dels cotxes de les 
persones que, tot circulant en cotxe, volen donar 
testimoni de la seva fe. El peix no ofèn a ningú 
perquè sortosament tothom és lliure de professar 
la religió que vulgui... si és que en vol professar.
Des de fa mig any, molts catalans portem al da-
munt un petit llaç groc, que si el poseu de costat, 
recorda el petit peixet dels antics cristians perse-
guits. Estrictu senso el llaç groc no és un símbol 
polític, tot i que la majoria d’independentistes en 
portem. És un crit en favor de la llibertat. Aquest 
símbol de solidaritat amb les persones injusta-
ment empresonades, irrita als intolerants, com 
veiem aquests dies en què es reuneixen en “ma-
nada” i, amagant la seva identitat, es dediquen a 
retirar tots els llaços grocs que troben al seu pas i 
amenacen violentament a qui gosi enlletgir-los el 
seu comportament. I com més dies passen, més 
violents es mostren. 
Els partidaris del “ordeno y mando” i del “a por 
ellos” igual que els legionaris romans, són in-
capaços de comprendre el missatge de solida-
ritat dels llaços grocs, però igual que va passar 
fa dos mil anys, també ara el símbol de pau i 
concòrdia que és el llacet groc s’imposarà i tal 
com diu al final l’ària Nessum dorma de Pucci-
ni: “al alba vinceró”.
Vencerem. Segur que vencerem si persistim amb 
els llaços, la mobilització i els vots. 

Aquest símbol de solidaritat amb les 
persones injustament empresonades, 

irrita als intolerants

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Peixets grocs Vidal Cadellans, un Premi Nadal

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

El nom d’aquest escriptor i 
el seu premi cabdal, han 
quedat inscrits en els an-
nals de la literatura. La 

seva novel·la No era de los nuestros, 
va obtenir el Premi Nadal del 1958, 
fallat la nit de Reis del 1959. És la 

prestigiosa convocatòria de les lletres espanyoles, 
que fins llavors havien guanyat plomes de la talla de 
Carmen Laforet, Josep Maria Gironella, Miguel De-
libes, Elena Quiroga, Rafael Sánchez Ferlosio, José 
Luis Martín Descalzo, Carmen Martín Gaite, entre 
d’altres. La nit del premi, Vidal Cadellans dormia plà-
cidament en el domicili de la seva promesa al carrer 
de Sant Ferran d’Igualada, despreocupat d’allò que 
es dirimia a l’hotel dels premis a Barcelona. Era el 
seu caràcter.  Periodistes d’Espanya l’estaven cercant 
en va.  L’endemà, un que és igualadí, Joan Armengol, 
que vivia casualment a la mateixa escala, va ser el 
primer en entrevistar-lo. Vidal Cadellans va guanyar 
75.000 pessetes, que van solucionar-li problemes 
materials d’una vida en què -deixà escrit Vidal- “he 
sufrido enfermedades, pobreza, miseria, infinitas difi-
cultades, pero en compensación he conocido algunos 
éxitos, he tenido algun dinero (…) he tenido muchos y 
buenos amigos y una mujer en la cual he encontrado 
compañía, calor y comprensión, todas estas cosas que 
llamamos vagamente amor en su más alto grado”.
Nascut el 12 de novembre del 1928 a Barcelona, mo-
riria a Igualada el 27 d’octubre de 1960,  dies abans 
d’acomplir 32 anys. Quan en tenia catorze havia que-
dat orfe de pare (el qual morí, com ell moriria, de 
tuberculosi). La seva mare va treballar a la central 
telefònica de Rellinàs i ell va passar una temporada 
al Seminari. Però el que li va marcar la vida va ser la 
llarga malaltia de disset anys, els vuit darrers entre el 
llit de casa, de repòs, o els de l’hospital, de quiròfan. 
El  període d’inactivitat física a Igualada, no va ser 
però d’hores perdudes. Les aprofità per llegir impa-
rablement, escriure novel·les (podia enllestir fins a 
quaranta pàgines diàries), aprendre idiomes, viure 
de les traduccions i guanyar un Premi Nadal. Una 
intel·ligència privilegiada.

Ara, cinquan-
ta-vuit anys des-
prés, l’advocat 
igualadí Òscar 
Jorba –que ja ha-
via signat temps 
enrere un arti-
cle a la “Revista 
Igualada”- pro-
picià de nou el 
record fent-ne 
proposta a l’AU-
GA.  El muntat-
ge, excel·lent, va 
ser escrit i con-
duït pel mateix 
Òscar. En Carles 
M. Balsells n’ofe-
rí una visió personal. L’actor Joan Valentí  llegí dos 
fragments de No era de los nuestros i un text sobre 
Igualada. I qui signa intervingué en la recitació d’un 
poema i la lectura d’un fragment de la seva darrera 
obra: Los caminos del humanismo (Estiu 1960), pu-
blicada un mes abans de la seva mort.  El poema era 
un retrat,  personal, de la ciutat: sense anomenar-la, 
es referia clarament a Igualada. Amb poder d’anàlisi, 
Vidal va dedicar-li també a “mi ciudad” més textos, 
alguns publicats a la revista “Destino”, i replicats per 
Antonio Carner, cronista oficial, fent-se altaveu d’un 
sector de ciutadans. Però amb el pas dels anys, si re-
llegim Vidal Cadellans,  es pot deduir que l’autor no 
tenia voluntat de molestar, sinó  de mostrar-se neu-
tre, objectiu. Textos adobats a vegades amb un bri de 
subtil ironia. Eren els anys en què s’escoltaven sorolls 
de “las poderosas máquinas, que no traicionan nun-
ca”- (On són, avui dia?).
El 5 de febrer d’enguany, a l’Ateneu s’ha aplaudit el 
record d’aquest intel·lectual,  igualadí d’adopció. A 
la platea hi havia la senyora Conxita Torrescasana, 
la vídua (s’havien casat el 8 de setembre de 1959), i a 
l’escenari,  fent costat als dissertants, Solange, la filla. 
Dues dones admirables en la intimitat, curosament 
reservada, d’una biografia que ens pot enorgullir.  

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Alcaldes de diferents 
poblacions ja han 

mostrat a la Policia la 
seva preocupació per 

l’augment de 
plantacions il.legals

Espectacular plantació localitzada pels Mossos en una nau de les Comes, a Igualada.

Els Mossos es fixen l’objectiu d’acabar amb la proliferació de 
plantacions de marihuana a Igualada i comarca
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S emblen inofensives, 
potser molestes per 
l’olor que desprenen, i 

poca cosa més. Però comencen 
a preocupar, i molt. Parlem de 
les plantacions de marihuana, 
quelcom que ha proliferat rà-
pidament a l’Anoia. No només 
a llocs recòndits, de difícil ac-
cés, o amagats en poblacions 
rurals. També en ple terme 
municipal d’Igualada, com va 
succeir fa pocs dies. 
“No es tracta de les pròpies 
plantacions en sí”, explicava 
fa pocs dies el nou Inspector 
en Cap dels Mossos a l’Anoia, 
Ramon Roig, entrevistat a “La 
Revista de La Veu”. El proble-
ma “és que punxen l’electrici-
tat, que es planten milers de 
plantes i, sobretot, comencen 
a estar controlades per màfies. 
Això és molt perillós, i cal aca-
bar-ho d’arrel, quant més aviat 
millor”, deia. 

Marihuana per al 
nord d’Europa
Espanya i Catalunya han estat 
sempre països de pas per al 
trànsit de drogues. Darrera-
ment, i mentre no es despe-
nalitzi el tràfic de marihuana, 
ara la “moda” és aprofitar-se 
de suau legislació penal a Es-
panya en aquest tipus de delic-
tes per construir grans plan-
tacions en naus de polígons 
industrials o en soterranis de 
cases, sobretot si són aïllades, 
en urbanitzacions de caps de 
setmana. Només la fortor que 
deixen anar aquestes plantes 
quan floreixen delata la seva 
presència. Darrerament, però, 
comencen també a ser dela-
tores les presències de cotxes 
d’alta gamma i gent que fà-
cilment es pot considerar de 
“mala pinta” voltant prop de 
terrenys, naus o cases. Són 
màfies, que s’encarreguen del 
tràfic de la droga cap a països 
del nord d’Europa, obtenint 
grans sumes de diners. Alguns 
anoiencs ja ho han denunciat, 
mantenint-se sempre en se-
cret la seva identitat per part 

de la Policia. Els resultats han 
estat un èxit.

El darrer cas conegut, en ple 
barri de les Comes
Els Mossos d’Esquadra de la 
comissaria d’Igualada van 
detenir el dia 2 de maig un 
home, de 42 anys, de naciona-
litat espanyola i veí d’Igualada, 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la salut pública i 
d’un delicte de defraudació de 
fluid elèctric.
Durant el mes de març els 
mossos van tenir coneixement 
de la possible existència d’una 
plantació de marihuana al Po-
lígon Les Comes. Els agents 
van obrir una investigació i 
van comprovar que de l’interi-
or d’una nau sortia una forta 
olor de marihuana.
Després de diverses indaga-
cions, el passat 2 de maig els 
mossos van fer una entrada 
voluntària amb el respon-
sable de la nau. A l’interior 
hi van localitzar una planta-
ció de marihuana amb 2.530 
plantes. També hi havia una 
gran quantitat de sacs d’abo-
nament, testos i una complexa 
instal·lació amb focus, extrac-
tors d’aire i filtres.
Arran d’aquests fets, l’home 
va quedar detingut per la seva 
presumpta relació amb un 
delicte contra la salut públi-
ca. També se’l va acusar d’un 
delicte de defraudació de fluid 
elèctric, ja que hi havia mani-
pulació en el subministrament 
elèctric.
El detingut va quedar en lli-
bertat després de declarar a 
comissaria amb l’obligatorie-
tat de presentar-se davant del 
jutge quan aquest el reque-
reixi. És la primera vegada 

que ens trobem en un cas així 
-amb milers de plantes en un 
sol lloc- a Igualada. Probable-
ment no serà l’únic. 

Preocupació dels alcaldes
Alcaldes d’alguns municipis 
de la comarca ja han mostrat 
la seva preocupació als Mos-
sos perquè els veïns es queixen 
de situacions similars. L’ins-
pector Ramon Roig declara 
que “noto molta preocupació 
amb el tema dels cultius de 
marihuana. A Catalunya s’està
creant un focus de producció 
de marihuana, que després 
s’exporta al nord d’Europa, 
perquè el marge de benefici és 
molt alt. Tenim un problema. 
El que abans eren cultius fami-
liars, ara ja són de clans, i això 
acaba en màfies. Més produc-
ció vol dir més competència, i 
això afegit a clans vol dir pro-
blemes greus. Hem d’evitar-ho 
a tota costa. Jo m’ho he pres 
com un repte. Tolerància zero 
a l’Anoia. Amb els alcaldes que 
m’he trobat, tots m’han dema-
nat el mateix”.

Milers d’euros de 
benefici... i poc càstig
Una plantació de dues mil 
plantes pot comportar fàcil-
ment uns guanys de milers 
d’euros. En negre, és clar, i 
cometent un delicte flagrant. 
En canvi, la legislació actu-

al no castiga amb la mateixa 
proporció. Ja han  pogut llegir 
que el propietari de la nau de 
les Comes va quedar en lliber-
tat. Amb càrrecs, però lliure. 
“El problema és que la legis-
lació actual no ajuda”, explica 
Roig. “Normalment, es tracta 
de finques ocupades, i ja sa-
bem que en aquests casos la 
solució tarda molt en arribar. I 
el més important, tots punxen
l’electricitat. El codi penal cas-
tiga això, però està pensat so-
bretot per a les persones que 
obrien el comptador per un 
tema de necessitat... És neces-
sari una revisió d’aquest article
del codi penal, perquè si es pot
demostrar que s’ha punxat 
l’electricitat per dur a terme 
un delicte relacionat amb dro-
gues, estigui molt més penat”, 
recalca el màxim responsable 
de la comissaria igualadina.

Per tota la comarca
Els Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de l’Anoia han lo-
calitzat  diferents plantacions 
en els darrers mesos. 
Entre el dia 29 de gener i el 8 
de febrer, van detenir 9 homes, 

d’entre 19 i 58 anys, un menor 
d’edat, i també hi ha una per-
sona investigada de 25 anys. 
Són de nacionalitat espanyola, 
dominicana i anglesa (Regne 
Unit), veïns de Santa Maria 
de Miralles, Carme, Terrassa 
i Barcelona. La Policia va tro-
bar a  Santa Maria de Miralles  
1.180 testos a punt per ser uti-
litzats. A les Pinedes de l’Ar-
mengol (Torre de Claramunt),  
66 plantes de marihuana i una 
bossa de cabdells secs de 1,875 
quilograms. I a Montserrat 
Park (El Bruc), 154 plantes de 
marihuana i 43,12 quilograms 
de cabdells.
El mes d’abril, van arrestar a 
quatre persones per cultivar 
4.551 plantes de marihuana en 
tres habitatges als municipis 
del Bruc i Can Ros de Cabrera 
d’Anoia.
“Abans, entraves en una casa i 
t’hi trobaves cent plantes. Ara 
ja no és així. Si no li posem 
remei, serà un problema”, diu 
Ramon Roig. Demana col·la-
boració ciutadana. “Els ciuta-
dans han de saber que si ens 
avisen, hi anirem. És primor-
dial que ens informin”.

El problema no són les 
plantacions en sí, sino 
la presència de màfies 

que controlen els 
“territoris”, i això acos-
tuma a portar incidents 

amb violència

Plantació localitzada el mes passat a Montserrat Park (El Bruc).



“Anem arreglats si hem 
d’esperar que sigui l’ex-
trema dreta la que digui 
què hem de fer al Parla-
ment de Catalunya. La 
Mesa ha de poder deba-
tre tots els assumptes”

Alba Vergés, a la passada campanya electoral del 21D.

La  formacio d’ultradreta Vox es querella contra la igualadina 
Alba Vergés per tramitar la Llei de Presidència al Parlament

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

La formació d’ultra-
dreta Vox ha anunciat 
una querella contra 

la igualadina Alba Vergés, 
membre de la Mesa del Par-
lament, a més del president 
Roger Torrent i altres dos 
membres, Josep Costa (vi-
cepresident del Parlament 
i diputat de JxCat) i Euse-
bi Campdepadrós (JxCat), 
per un presumpte delicte de 
prevaricació i desobediència 
per tramitar la reforma de la 
llei de Presidència que va ser 
aprovada en el ple de diven-
dres passat amb els vots de 
JxCat, ERC i la CUP, i que ha 
ha estat tombada pel Tribu-
nal Constitucional.
El president de Vox, Santiago 
Abascal, ha demanat la “deten-
ció imminent” dels querellats 
i ha justificat la querella pel 
fet que la Mesa hagi “no hagi 
escoltat a les advertències del 
TC, del Consell de Garanties 
Estatutàries i, posteriorment, 
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també del Consell d’Estat”. La 
querella ja ha estat interposa-
da aquest mateix dimecres a 
primera hora i en ella s’insis-
teix en la necessitat de proce-
dir a la detenció dels diputats 
independentistes presents en 
l’òrgan de control parlamen-
tari “com a únic mitjà d’evitar 
la reiteració delictiva”. “I això 
sense entrar a valorar les pos-
sibilitats de fugida (dels que-
rellats) que els seus sequaços 
han demostrat en els últims 
mesos i que han situat a Espa-
nya en una posició molt deli-
cada a nivell internacional”, ha 
assenyalat Abascal.
La querella davant el Tribunal 

Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) s’ha anunciat 
just unes hores després que el 
president de la formació llan-
cés un advertiment al presi-
dent del Parlament que ara 
adquireix sentit: “Tens motius 
per estar preocupat”, apuntava 
a través de Twitter.

“No tinc gens de por”, 
diu Alba Vergés

Ahir dijous, en declaracions a 
La Veu, Alba Vergés explicava 
que “anem arreglats si hem 
d’esperar que sigui l’extrema 
dreta la que digui què hem de 
fer al Parlament de Catalunya. 
La Mesa ha de poder debatre 
tots els assumptes”, ens expli-
cava, alhora que confirmava 
que “m’han trucat del Parla-
ment que se’ns havia notificat 
la interposició d’aquesta que-

rella, però no l’he pogut reco-
llir perquè no hi era”. 
Vergés afegia que “jo em trobo 
bé, no tinc gens de por, hem 
de continuar denunciant els 
intents de l’extrema dreta de 
destruir les bases de la demo-
cràcia per la unitat d’Espanya, 
no ho permetrem”.
En la mateixa línia, un altre 
dels afectats directament per 
la querella que el TSJC ja ha 
admès a tràmit, Eusebi Cam-
pdepedrós, ha comentat que 
“els membres de la Taula de 
JxCat i ERC sempre donarem 
tràmit a totes les iniciatives 
de tots els grups i garantirem 
sempre el lliure debat de to-
tes les idees per més amena-
ces que rebem i per més que-
relles que ens posin”.
Després de rebre la notícia 
de la querella, el president 
del Parlament Roger Torrent 
ha reafirmat el seu “compro-
mís amb el lliure debat par-
lamentari, la dignitat de la 
cambra catalana i la llibertat 
d’expressió”. 
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Pere Camps, Miquel Segura, Pere Carles  i Miquel Vila, en primer terme, 
a Tetuan.

El Rec.0 torna a captivar gent d’arreu del país

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls passats dies 4 i 5 de 
maig la ciutat marro-
quina de Tetuan   ha ce-

lebrat la seva nominació  com a 
Ciutat Creativa de la UNESCO 
en artesania i arts populars, 
sota el lema “Tetuan: la creació 
a través dels segles”. Una repre-
sentació d’Igualada hi va ser 
present, encapçalada pel regi-
dor de Cultura, Pere Camps, 
a més de Miquel Segura i Pere 
Carles, en representació de 
l’Associació UNESCO d’Igua-

Presència igualadina a Tetuan (Marroc) per la seva 
incorporació a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO

lada, i Miquel Vila, del Gremi 
de Blanquers.
El President de la Junta Muni-
cipal (Alcalde), Mohamed Ida-
omar,  va dir que el compromís  
de  Tetuan en unir-se i partici-
par en a la xarxa  de ciutats era 
“fort i justificat”, assenyalant 
que “aquest es un merescut 
premi  fruit  del esforç col·lec-
tiu  i va voler agrair especial-
ment  a l’Associació UNESCO 
d’Igualada per la seva col·la-
boració, orientació i aporta-
ció en el desenvolupament de 
la candidatura.

Al llarg d’una trobada amb 
el Rector i equip docent  de 
l’Universitat de  Abdelmalek 
Essaadi (UAE), es va fer entre-
ga d’una carta de l’Escola de 
Enginyeria d’Igualada mitjan-
çant la que s’acorda iniciar els 
contactes  per establir un acord 
de cooperació entre ambdues 
entitats docents. 
El regidor Pere Camps va lliu-
rar a l’Alcalde de Tetuan un es-
crit del Ajuntament d’Igualada 
amb el compromís d’iniciar ac-
tivitats conjuntes amb benefici 
d’ambdues ciutats. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a 18a edició del Rec.0, 
en aquesta ocasió l’edi-
ció d’estiu, ha tornar a 

captivar milers de persones 
d’arreu del país. Des de dime-
cres i fins demà tenen l’oportu-
nitat de passejar i comprar en 
les 50 botigues pop-up repar-
tides pel barri del Rec. Des-
prés de la imponent tempesta 
de dimarts a la tarda, sembla 
que, de moment, el temps ha 
respectat al Rec.0, que torna a 
combinar les compres amb la 
gastronomia i la cultura. 
Són 100 les marques i disse-
nyadors de moda repartides 
en cinc grans zones del barri 
del Rec, en un circuit urbà i 
obert a tothom, on es combi-
na el patrimoni industrial de 
fa segles amb la creativitat dels 
espais i les marques de moda. 
Grans marques de moda 
com Adidas, Levi’s, Kaotiko 
Bcn, Reebok, Mango, Cam-
per, Kickers, Textura o Punto 
Blanco conviuen amb el dis-
seny independent que arri-
ba de la mà del Rec Pop Up 
Day Estrella Damm, que creix 
per donar cabuda a marques 
emergents que busquen do-
nar-se a conèixer com Wo-
odys Barcelona, Colmillo de 
Morsa, Maria Roch, Teixidors, 
Nona BCN, Reset Priority o 
Como un pez en el agua. 

I també, com sempre, al Rec.0 
continua el talent creatiu de 
dissenyadors com Carlota-
oms, Ssic and Paul, Pau Este-
ve, IKA, o American Socks, i 
els més consolidats, com Txell 
Miras, Miriam Ponsa, Josep 
Abril, Catherine Parra o Ve-
neno en la Piel que són en di-
ferents espais, amb una oferta 
de moda singular.
Rec Street Food
La gastronomia segueix amb 
força al Rec.017 amb el Rec 
Street Food, que presenta 34 
food trucks i un pop-up bar 
amb una oferta gastronòmica 
variada realitzada amb pro-
ductes de proximitat, a més 
d’una amplia oferta vegana, 
vegetariana i gluten free. 
L’oferta de moda es comple-
menta amb una programació 
cultural gratuïta. Aquesta edi-
ció compta amb dos escenaris 

Estrella Damm, patrocinador 
oficial de l’esdeveniment, un 
de concerts i un altre de DJs; 
i dos escenaris Rec, que també 
acolliran concerts. En el pri-
mer escenari hi pujaran grups 
com Reinaldo & Clara, La 
Séptima Trastada o Suzanna & 
The Randomites entre d’altres. 
Als escenaris Rec hi veurem 
grups com, Beth, Red Pèrill 
o The Curlies. Les sessions de 
DJ a l’escenari Estrella Damm, 
diversos tallers infantils i les 
activitats culturals, com les 

presentacions de llibres o es-
pectacles de dansa, acaben 
d’arrodonir una agenda d’acti-
vitats completa.

Avui al vespre, RecMeeting
En aquesta edició, el Rec.0 
celebra el quart RecMeeting, 
una taula rodona que reu-
neix personalitats destacades 
de la temàtica de la qual es 
vol reflexionar. Tindrà lloc al 
restaurant Somiatruites avui 
divendres 11 a les 7 de la tar-
da amb el títol “Cap un estil 

de vida saludable” , vol deba-
tre sobre el canvi d’hàbits per 
aconseguir un equilibri de 
cos i ment. La taula, mode-
rada per la periodista Maria 
Almenar, comptarà amb el 
psiconeuroimmunòleg i fisi-
oterapeuta Xevi Verdaguer, 
la periodista i directora de la 
revista Etselquemenges Nuria 
Coll, l’escriptor i periodista de 
TV3 i Catalunya Ràdio Gas-
par Hernández, i el director de 
màrqueting d’Ametller Origen 
Xavier Roma. 

Igualada Comerç repeteix presència al 
Rec.0 amb el Made.IGD Slowshooping
Igualada Comerç ha preparat 
la segona edició de Made.Igd 
Slowshopping que es realit-
zarà al pati de l’entrada del 
Museu de la Pell demà dis-
sabte.
Després de bones vibracions 
i l’experiència molt positi-
va de la primera edició del 
Made.IGD Slowshopping 
realitzada el passat mes de 
novembre, aquesta nova ini-
ciativa d’Igualada Comerç 
torna al pati del Museu de la 
Pell. Aquesta activitat té com 

a objectiu promoure les boti-
gues d’Igualada Comerç i el 
comerç de proximitat, en un 
entorn inusual ambientat amb 
les zones de descans, música 
en viu, activitats infantils i al-
tres continguts.
La promoció consisteix en la 
participació de comerços de 
diferents sectors representa-
tius de la ciutat i la venda ra-
dical d’un nombre limitat dels 
seus productes. Cada comerç 
escollirà un producte, o línia 
de productes específics amb el 

qual identificarà la seva assis-
tència.
Cada participant tindrà un 
espai efímer personalitzat 
amb la seva identificació.
L’horari de Made. Igd Slows-
hopping serà des de les 10:00 
h fins a les 21:00 h.
A més, durant tot el dia, al 
pati davant del Museu hi 
haurà música, discoteca mò-
bil, atraccions infantils, ani-
mació, foodtrucs i molt bon 
ambient, amb zones de relax 
i de descans. 



L’Ajuntament presenta 
un projecte per al re-

llançament de la indús-
tria tèxtil igualadina, 
amb una injecció de 2 
milions d’euros gràcies 

a la Generalitat 
i la Diputació

El sector tèxtil d’Igualada tindrà un centre tecnològic en una 
planta de l’edifici de l’antiga Vives Vidal
REDACCIÓ / LA VEU 

E l rellançament de la 
indústria tèxtil, del 
disseny i de la moda 

d’Igualada i la comarca de 
l’Anoia és un objectiu que la 
Generalitat de Catalunya ha  
considerat prioritari i, per 
això, ha seleccionat per a ser 
desenvolupat el Projecte d’Es-
pecialització i Competitivitat 
Territorial de les Indústries 
del Disseny d’Igualada-Anoia 
(PECT-IDANOIA), elaborat 
per l’Ajuntament de la ciutat i 
que contempla iniciatives per 
gairebé 2 milions d’euros. 
La Generalitat ha valorat du-
rant mesos diferents projec-
tes d’especialització territorial 
presentats per ajuntaments, 
consells comarcals i dipu-
tacions d’arreu del país. Les 
propostes havien d’articular 
tot un seguit d’actuacions per 
transformar econòmicament 
el territori, tenir un fort com-
ponent d’innovació i comptar 
amb la participació del tei-
xit social i econòmic, entre 
altres requisits. De tots els 
projectes que han estat final-
ment escollits, un ha estat el 
PECT-IDANOIA de l’Ajunta-
ment d’Igualada, valorat en 2 
milions d’euros, que recull un 
seguit d’accions per rellançar 
el sector. 
Del pressupost total de 
1.997.646 euros, la Generalitat 
garanteix la meitat del finan-
çament via Fons FEDER de la 
Unió Europea i l’altra meitat 
anirà a càrrec de l’Ajuntament 
d’Igualada, comptant amb el 
suport també de la Diputació 
de Barcelona. 

IGD Fashion Hub
Algunes de les actuacions que 
es podran dur a terme gràcies 
al desenvolupament del PECT 
són la internacionalització de 
les indústries del disseny, la 
creació de l’IGD Fashion Hub 
–un espai equipat per donar 
suport a la competitivitat i el 
creixement del Clúster Tèxtil 
i Moda de l’Anoia, integrant 
formació tècnica i creativa, 
tecnologia i serveis en un es-
pai comú– i la posada en mar-
xa d’una Oficina de Promoció 
de les Capacitats Industrials 
de la Comarca, que ajudi a 
atreure marques i distribuï-
dors i a promocionar el po-
tencial de la fabricació local. 
L’Ajuntament preveu ubicar 
aquests dos espais a l’antiga fà-
brica Vives Vidal, ja que part 
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d’aquest emblemàtic edifici ha 
d’acabar sent de titularitat mu-
nicipal. 
El pla també contempla l’im-
puls de la indústria 4.0 i l’eco-
nomia circular en les indústri-
es del disseny de la comarca 
de l’Anoia, amb assessorament 
i suport per a implantar noves  
tecnologies digitals, l’impuls 
dels estudis superiors vincu-
lats al sector o la promoció de 
la venda online, entre altres 
aspectes. Les accions s’han 
d’executar en els propers dos 
anys. 

Consens polític 
i socioeconòmic
En la preparació d’aquest Pla 
d’Especialització i Competiti-
vitat Territorial també hi han 
estat implicats altres organis-
mes, com ara els ajuntaments 
de Santa Margarida de Mont-
bui, Vilanova del Camí i Òde-
na, l’Agrupació Tèxtil FAGE-
PI, l’Agrupació Catalana del 
Tèxtil i la Moda (MODACC), 
la Fundació Privada per a la 
Innovació Tèxtil (FITEX), la 
Càtedra A3 in Leather, Fas-
hion and Textile Innovation, 
l’Escola Municipal d’Art i Dis-
seny Gaspar Camps i l’Institut 
Milà i Fontanals. 
L’atorgament de l’ajut ha estat 
anunciat i detallat aquesta set-
mana, per l’alcalde d’Iguala-
da i vicepresident segon de la 
Diputació de Barcelona, Marc 
Castells, la primera tinent d’al-
calde de l’Ajuntament d’Igua-
lada i directora general d’In-
dústria de la Generalitat de 
Catalunya, Àngels Chacón, i 
el secretari d’Administracions 
Locals de la Generalitat de Ca-
talunya, Joaquim Ferrer. 
També hi ha assistit el presi-
dent del centre tecnològic 
FITEX, Joan Gabarró, i el 
president de l’Agrupació Tèx-
til FAGEPI, Josep Ignasi Rei-
xach, a banda de representants 
de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny Gaspar Camps i de 
l’Institut Milà i Fontanals. 
Els agents implicats es mos-
tren convençuts que aquestes 

accions permetran fer una 
transformació competitiva de 
les indústries anoienques del 
disseny en l’àmbit del tèxtil 
cap a una nova indústria in-
tensiva en creativitat, innova-
dora, digitalitzada i sosteni-
ble, que es podran aprofitar 
els avenços tecnològics per 
desenvolupar nous productes 

i processos d’alt valor afegit i 
que es generaran nous llocs de 
treball, a més de fomentar la 
col·laboració entre empreses, 
universitats, centres tecnolò-
gics i administració pública. 
S’ha posat en valor, a més, el 
fet que la Generalitat hagi 
apostat pel projecte d’Igualada 
per davant d’altres propostes 

similars traslladades per altres 
ciutats. Això ha estat possible, 
segons s’ha argumentat avui, 
per la solidesa de la propos-
ta, per la implicació i la suma 
d’esforços dels agents públics i 
privats del territori i per la re-
llevància que aquestes accions 
han de tenir per a l’enforti-
ment de la indústria local.
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La CUP veu “exagerada” la campanya 
per la Ciutat Europea de l’Esport

REDACCIÓ / LA VEU 

D es d’aquesta prima-
vera, el barri de Se-
soliveres d’Igualada 

compta amb dues noves para-
des de bus interurbà, que per-
meten als usuaris connectar 
amb l’Estació d’Autobusos i de 
Ferrocarrils, des d’on poden 
enllaçar amb altres alternati-
ves de transport públic, fona-
mentalment cap a Barcelona. 
D’acord amb les peticions dels 
veïns de la zona i a iniciativa 
de l’Ajuntament, amb el suport 
també del departament de 
Territori de la Generalitat com 
a titular del servei, la compa-
nyia Monbus Hispano Iguala-
dina ha ampliat la cobertura 
de les línies que enllacen amb 
Jorba-Calaf i amb Santa Colo-

ma de Queralt, al seu pas per 
la capital de l’Anoia. 
En concret, cada dia, tretze 
freqüències en cada sentit ja 
s’aturen a l’Av. Sant Jaume Se-
soliveres i al c/ Nueva Espe-
ranza. 
Aquest dimarts, 9 de maig, 
s’ha fet la presentació d’aques-
ta modificació amb presència 
de l’alcalde, Marc Castells, el 
tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, el gerent 
de la companyia, Cleto Váz-
quez, i representants dels ve-
ïns que van impulsar la peti-
ció. Recentment, a més, ja es 
va estrenar la nova capçalera 
de la línia e5 de busos Exprés 
Igualada-Barcelona, amb nou 
inici i final de línia al Nord de 
la ciutat, al costat del habitat-
ges “Punto Blanco”.

Nova parada de 
Monbus al barri 
de Sesoliveres

REDACCIÓ / LA VEU 

La CUP ha afirmat que 
“des que al gener del 
2016 s’anunciés públi-

cament la candidatura a Ciu-
tat Europea de l’Esport, han 
hagut de passar més de dos 
anys perquè el govern ens 
expliqués el projecte, en una 
reunió mantinguda a meitats 
d’abril d’enguany”. Critiquen 
al govern Castells “no haver 
comunicat amb antelació la 
candidatura malgrat haver-ne 
estat fent ressò amb contun-
dència en els darrers mesos”, 
i apunten que la insistència 
amb que s’està promocionant 
la candidatura contrasta amb 
els beneficis que la ciutat pot 
esperar-ne en cas d’obtenir el 
guardó. Consideren xocant 
que, cas de guanyar, el fet de 
ser Ciutat Europea de l’Esport 
2019 “no servirà per a que el 
municipi rebi cap inversió de 
la UE, ni per allotjar actes amb 
esportistes vinguts de l’estran-
ger, ni cap altra intervenció 
europea a Igualada”, malgrat 
que “molts igualadins així ho 
creuen, i ens ho han manifes-
tat, fruit de l’entusiasta comu-

nicació que l’Ajuntament n’es-
tà fent els darrers mesos”.

Pagar per ser Ciutat 
Europea de l’Esport
Els cupaires assenyalen l’al-
ta probabilitat que Igualada 
obtingui el guardó pel 2019 
“malgrat des del govern s’es-
tigui plantejant com un gran 
repte”, ja que només hi ha 5 
ciutats candidates a tot l’Estat 
per a 4 guardons. Segons va 
explicar la regidora Rosa Plas-
sa a la resta de grups, ACES 
Europe és una entitat privada 
sense ànim de lucre que, tot i 
ser reconeguda, no forma part 
orgànica de la UE. 
L’entitat lliura cada any el 
guardó de Ciutat Europea de 
l’Esport a 4 ciutats de l’Estat 
espanyol i per optar-hi, cada 
ciutat ha de pagar aproxima-
dament 1.200€ a l’entitat i pre-
parar un extens dossier sobre 
l’àmbit esportiu local. Si Igua-
lada aconseguís la distinció, la 
ciutat hauria d’aportar 5.000€ 
més i acudir a recollir el diplo-
ma a Brussel·les.
En aquest sentit, el grup muni-
cipal de la CUP assenyala que 
“hagués estat més adient haver 

informat als grups municipals 
de l’oposició i a la ciutadania 
en el seu conjunt de la candi-
datura, per tal d’informar-los 
que, malgrat la distinció de 
Ciutat Europea de l’Esport 
sigui reconeguda internacio-
nalment, aquesta no servirà 
per atraure diners ni gent a la 
ciutat, ni tan sols com a acte 
de promoció exterior, sinó 
que simplement serà una cer-
tificació com a ciutat d’esport, 
certificació de la qual la ciutat 
d’Igualada ja en gaudeix”.

Una excusa per a les 
eleccions municipals
Per tot això, la CUP Iguala-
da apunta que “de la mateixa 
manera que l’alcalde ens té 
acostumats a fer volar co-
loms i a gesticular amb gran 
pompositat aprofitant-se de 
diversos esdeveniments a la 
ciutat” consideren que “el fort 
impuls de la campanya a Ciu-
tat Europea de l’Esport pretén 
servir més com a eslògan de 
promoció de l’alcalde Castells 
durant un 2019 d’eleccions 
municipals que no pas com a 
eina de foment esportiu real 
de la ciutat”.

Un jutge d’Igualada, 
pioner en una sentència 
sobre hipoteques

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns passat ha tingut 
lloc a la seu del PDe-
CAT de la Vegueria 

del Penedès una roda de prem-
sa per explicar les esmenes que 
ha fet el Partit Demòcrata als 
Pressupostos Generals de l’Es-
tat, amb la presència de Carles 
Campuzano, cap del Grup De-
mòcrata al Congrés de Dipu-
tats, el President de la Vegueria 
del Penedès del PDeCAT, en 
Jaume Casañas, representants 
de l’Alt Penedès però no de cap 
altra comarca de la Vegueria.
Les esmenes tenen una dimen-
sió molt territorial, i defensen 
els interessos dels penedesencs 
i penedesenques, sobretot, en 
termes de mobilitat, solucionar 
els problemes de la N-340 i el 
futur de l’Autopista AP7. S’es-
mena una millorar del tram 
de l’Autovia A-2 pel seu pas de 
l’Anoia. Millorar el servei de 
Rodalies de Barcelona, la R2 
i la R4, i també demanen un 
baixador de trens d’Alta Velo-

El PDeCAT del Penedès demana a 
Madrid la millora de l’A-2

citat a Vilafranca del Penedès 
que pugi donar servei a tota 
la Vegueria. Les esmenes tam-
bé recullen les sol·licituds dels 
municipis de la Costa d’imple-
mentar un Pla de Millores de la 
regressió de les platges, doncs 
és un dels grans actius turístics 
del territori i està en perill.
El President del PDeCAT del 
Penedès, Jaume Casañas, ha 
subratllat la importància que 
la xarxa política del Partit De-
mòcrata al territori, permet 
recollir les necessitat de cada 
municipi i fer-les arribar a Ma-
drid, destacant la gran feina 
del nostre diputat a Madrid, 

Carles Campuzano. També ha 
recalcat que el PDeCAT té com 
a objectiu solucionar els grans 
problemes de mobilitat del ter-
ritori, que tenen un impacte en 
la qualitat de vida dels pene-
desencs i penedesenques i  un 
impacte en la competitivitat de 
les empreses del Penedès.
Campuzano per la seva banda 
ha recordar els incompliments 
de l’Estat amb Catalunya i el 
Penedès en els diferents pres-
supostos generals que s’han 
aprovat al llarg dels darrer 
anys, i el seguiment que fa el 
PDeCAT a Madrid defensant 
els interessos del país.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l jutge d’Igualada de 
Primera Instància i 
Instrucció número 1 

ha estat el primer d’Espanya 
en reconèixer el dret d’un 
client del BBVA a recuperar 
els diners pagats per totes les 
despeses de constitució d’una 
hipoteca en contra del que 
sentenciava el Suprem, que 
donava la raó als bancs i dic-
taminava que és el client ha 
de pagar les despeses de la 
hipoteca. El cas ha estat li-
derat per l’advocat anoienc 
Carles Pastor.
L’argument del jutge és clar i es 
basa en la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea (TJUE) en un cas de 
clàusules abusives als contrac-
tes celebrats amb consumi-
dors que “donava a entendre 
que una clàusula que preveia 
el venciment anticipat per fal-
ta de pagament d’algun dels 
terminis, sense ser abusiva per 
se, podia considerar-se com a 
tal atenent a les circumstànci-
es del cas”.
Segons aquesta sentència feta 
a Igualada, el demandant re-
cuperarà 5.534 euros, 4.632,86 
dels quals corresponen a l’im-
post sobre actes jurídics docu-
mentats, 180,53, a la inscrip-
ció al Registre de la Propietat i 
721 als drets de notari. BBVA, 
però, encara pot recórrer la 
sentència, doncs no és ferma.



Hyundai posa a 
disposició dels clients 
1.200 metres destinats 

a l’exposició de 
vehicles en venda, 

quelcom gens habitual 
a Igualada

La marca Hyundai estrena nou concessionari a Igualada 
amb una gran exposició a l’avinguda Barcelona, 121
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El canvi representa un 
gran pas endavant, 

aprofitant el bon 
moment de Hyundai 

en el mercat, i la bona 
sortida que tenen els 

seus vehicles

Hyundai ja té el 70% 
de la seva producció a 
Europa, amb tots els 

serveis d’investigació,  
desenvolupament, i el 

disseny de carrosseries i 
mecànica, a Alemanya

El servei de postvenda i 
de taller es comparteix 
amb el que ja existeix 
a les instal·lacions del 
concessionari de Seat



14  |  IGUALADA Divendres, 11 de maig de 2018

Es van vendre 68 cotxes, 
Càritas va recollir 680€ 

a la subhasta de qua-
dres i el torneig de PS 

Fifa va ser un èxit

La gent, passejant pel P. Verdaguer durant FirAnoia, que també va acollir les parelletes d’hereus i pubilles.

Els expositors, contents amb FirAnoia, segons Fira d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Directora General de 
Comerç de la Gene-
ralitat de Catalunya, 

Montserrat Vilalta acompa-
nyada de l’alcalde Marc Cas-
tells i el president de Fira 
Igualada, Joan Domènech, 
conjuntament amb autoritats 
de la ciutat i la comarca, van 
inaugurar divendres a la tarda 
la 65a. edició de Firanoia. Tot 
seguit van fer una passejada 
per la zona d’estands copsant 
les impressions i inquietuds 
dels expositors que enguany 
eren 169.
Tot i que les previsions me-
teorològiques apuntaven mal 
temps per a tot el cap de set-
mana, la pluja va donar una 
treva als organitzadors, i els 
visitants a la fira no van dei-
xar de passejar pels recintes 
firals, el Passeig Verdaguer i 
la Plaça de Cal Font, especi-
alment la tarda de dissabte en 
la qual es va notar una assis-
tència fluïda de públic.
Durant els dies de la fira els 
visitants han pogut participar 
en un bon nombre d’activitats 
com ara l’exhibició i campio-
nat d’escultures en motoserra, 
el mercat de cooperatives es-
colars que va gaudir de molt 
bona acollida, o el primer tor-
neig de Playstation Fifa, molt 
aplaudit pels participants i 
que molt aviat tindrà una se-
gona edició, segons que han 
apuntat des de l’organització.

Una altra de les activitats que 
va assolir el seu objectiu va 
ser la subhasta solidària de 
quadres en benefici de Càri-
tas Igualada. Aquesta va re-
collir 680 euros que aniran 
destinats de manera íntegra a 
l’entitat.
Els expositors van fer una va-
loració “molt positiva” dels 
dies de fira en què el sector 
de l’automoció va vendre 68 
automòbils, expliquen des de 
Fira d’Igualada.

Fira virtual
Una fira que tanca portes de 
la 65a. edició amb molt bones 
perspectives de futur ja que 
aquesta seguirà de manera 
virtual a través de la pàgina 
web de Fira Igualada www.
firanoia.org, on els expositors 
podran continuar mostrant 
al llarg de l’any els seus pro-
ductes i serveis, amb ofertes 
puntuals.
El proper esdeveniment que 
posarà en marxa Fira Igua-
lada és la 26ena. edició de 
l’Aerosport, el certamen d’ae-
ronàutica esportiva i general 
que se celebrarà el cap de set-
mana del 19 i 20 de maig a 
l’Aeròdrom Igualada-Òdena.

Malgrat la constant amenaça 
de pluja, en general el temps 
va tenir pietat d’Igualada Nit 
de Shopping i va permetre a 
milers de persones gaudir de 
les ofertes i promocions de 
més de 100 comerços parti-
cipants. La conclusió, segons 
Igualada Comerç, és que “els 
botiguers van estar satisfets 
amb les vendes realitzades, en 
les que també va influir positi-

Desfilada de moda i Nit de Shooping
vament la coincidència de l’ac-
tivitat amb la FirAnoia”.
Precisament, aquest fet de cre-
ar sinergies amb altres entitats 
“va crear molt bon ambient a 
la ciutat i gran afluència de pú-
blic, especialment a la tarda”. 
Decoracions florals amb els 
neumàtics reciclats que es van 
instal·lar amb motiu d’Iguala-
da Nit de Shopping “van ser 
un veritable èxit”. També es 

va fer una exposició de cot-
xes d’època en les principals 
places i carrers peatonals del 
centre de la ciutat.
La Desfilada de Moda d’en-
guany, “no només ha superat 
la prova, si no ha pujat de ca-
tegoria. Els imputs que encara 
arriben avalen les dues pro-
mocions i encoratgen per fer-

ho més bé l’any vinent”, expli-
quen des de la principal entitat 
comercial de la ciutat. “Tots 
els nervis, els dies intermina-
bles d’assajos, ajustos de roba, 
preocupacions per temps i la 
pluja, en definitiva, tot el pa-
timent previ a la Desfilada de 
Moda d’Igualada Nit de Shop-
ping ha valgut la pena”. 



Educació financera per a alumnes 
de 4t curs d’ESO i adults
REDACCIÓ / LA VEU 

L a 6a edició del progra-
ma d’Educació Finan-
cera a les Escoles de 

Catalunya EFEC impulsat per 
l’Institut d’Estudis Financers 
(IEF) juntament amb els de-
partaments d’Ensenyament, 
Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, arribarà enguany 
a prop de 360 centres de 4rt 
d’ESO i 50 d’adults, alguns de 
l’Anoia.
El programa, que ofereix tallers 
de finances personals impar-
tits per voluntaris, té l’objectiu 
d’oferir conceptes bàsics d’eco-
nomia financera als alumnes 
de centres escolars per al seu 
desenvolupament, tant perso-
nal com professional. L’edició 
d’enguany compta amb 6 tallers 
de diferents temàtiques que es 
duen a terme arreu del territo-
ri, arribant a més del 30% dels 
centres de secundària de Cata-
lunya. Els tallers van destinats 
a conèixer els beneficis de fer 
un pressupost personal, les 
conseqüències d’endeutar-se i 
d’invertir, entendre l’objectiu 
dels impostos, ser conscient 
del dret del consumidor a ser 
informat o conèixer elements 
bàsics de planificació financera 
personal i de finances social-
ment responsables. 
En aquest sentit, aquest curs 
compta amb un nou taller ano-
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menat “Els impostos i tu”, 
que mostra per a què servei-
xen els impostos i quines con-
seqüències es poden derivar 
del frau. Després de recollir 
les aportacions de professors i 
alumnes, també s’han actualit-
zat la resta de tallers i s’han cre-
at dinàmiques més participati-
ves per tal de generar major 
reflexió i debat entre l’alumnat. 
Per desenvolupar el programa, 
EFEC ha comptat amb la col-
laboració de Caixabank, Banc 
Sabadell, BBVA, Santander, 
Caixa d’Enginyers, l’Institut 
Català de Finances i l’Agència 
Tributària de Catalunya. El 
Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, l’Associació Europea 
d’Assessoria i Planificació Fi-
nancera (EFPA) i el Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya han donat suport al 
programa aportant-hi volun-
tariat. Enguany s’han format 
més de 650 persones, que han 
rebut consells pedagògics per 

tal de facilitar el desenvolupa-
ment dels tallers. El voluntariat 
d’EFEC està composat tant per 
professionals en actiu (71%) 
com jubilats (26%) i impartei-
xen, de mitjana, 6 tallers a l’any 
cadascun. 
D’altra banda, el programa 
EFEC també ofereix formació 
a professors de secundària per 
tal que puguin impartir ells 
mateixos els tallers al seu cen-
tre. El programa compta amb 
una alta valoració dels profes-
sors i alumnes dels centres par-
ticipants. 
L’Institut d’Estudis Finan-
cers (IEF) és una entitat de 
referència en la formació i 
divulgació bancària i finan-
cera, creada per les entitats 
de crèdit espanyoles més re-
llevants i per la Generalitat, 
per tal d’afavorir la competi-
tivitat, l’eficiència i la inter-
nacionalització del sector fi-
nancer, així com la promoció 
de noves iniciatives.  

REDACCIÓ / LA VEU 

E xposar i definir quins 
són els drets d’adqui-
sició preferent, ha estat 

un dels temes principals d’una 
nova píndola formativa de la 
UEA immobiliaris. La secto-
rial organitza, periòdicament, 
diferents píndoles formati-
ves sobre normatives i temes 
d’actualitat que afecten el sec-
tor immobiliari. En aquesta 
ocasió, la sessió titulada “Ac-
cions a tenir en compte en 
la compra-venda de finques 
rústiques” ha anat a càrrec de 
l’advocada, Judit Roig i del no-
tari, Carlos Jiménez i on hi ha 
assistit diversos representants 
i professionals de les agències 
immobiliàries de l’Anoia. 
Roig va centrar el contingut 
de la jornada analitzant els 
drets d’adquisició preferent, 
el tempteig i el retracte, que 
tenen per objectiu permetre 
la viabilitat econòmica de 
les explotacions agrícoles i 
així evitar la creació de mi-

nifundis. Per la seva ban-
da, Jiménez va focalitzar la 
seva exposició en l’excés de 
cabuda -la manca de con-
cordança entre la superfície 
real de la finca i la inscrita 
en el registre- i la immatri-
culació, és a dir, la primera 
inscripció d’una finca que 
no consta en el Registre de 
la Propietat.
La UEA immobiliaris realitza 
sessions formatives adreçades 
a la sectorial. Aquestes sessi-
ons són totalment gratuïtes 
i obertes a tots els professio-
nals que hi vulguin partici-
par. Fins al moment, s’han 
tractat diferents temes com 
l’ocupació il·legal d’habitat-
ges, les novetats de contrac-
tació i venda immobiliària 
introduïdes pel llibre VI del 
Codi Civil Català, les plus-
vàlues en la compravenda 
d’immobles, entre d’altres. 
La sectorial immobiliària 
de la UEA agrupa a una 
trentena d’empreses del sec-
tor immobiliari de l’Anoia. 

La UEA segueix formant 
el sector immobiliari
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L’anoienc Jordi Cruz (Director de MPS) i la seva filla Sira.

Igualada, epicentre a Espanya del 
Dia Mundial de les malalties MPS
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada és la seu de l’en-
titat MPS Espanya, que 
acull les famílies de nens 

afectats per les  malalties liso-
somals com les Mucopolisaca-
ridosis i síndromes relacionats. 
Aquest any celebra els quinze 
anys de constitució i es per 
això que s’estan programant 
un seguit d’actes i accions per 
mostrar la feina que s’ha fet i 
conscienciar sobre les malalti-
es, que afecten a nens i nenes. 
Un de les accions és la de com-
memorar el dia Internacional 
que s’escau el proper dia 15 de 
maig. El logotip de les MPS a 
nivell internacional és el de les 
mans tancades, que és un gest 
habitual dels infants afectats 
per aquestes malalties. L’altre 
imatge que acompanya l’asso-
ciació MPS Espanya és la d’un 
vaixell que navega buscant la 
cura d’aquestes malalties. 
Amb el lema “Viatgem per l’es-
perança” la jornada del 15 de 
maig, vol reivindicar i visualit-
zar el treball i lluita que fan les 
famílies, investigadors, col·la-
boradors i metges per trobar 
una resposta a cada una de 
les malalties. L’esperança que 
hi ha posada en cada una de 
les accions que es fan i que de 
mica en mica van donant pe-
tits fruits. També donar visi-
bilitat a les MPS i a les seves 
problemàtiques. 
La iniciativa consisteix en 
acompanyar aquest viatge 
d’una forma simbòlica i visible.  
Us proposen de fer un vaixell 
de paper i posar-lo a la vostra 
taula de treball, a la cuina, a 
l’aparador de la botiga, al tau-
lell del cotxe.... que us acompa-
nyi durant tot el dia. 
Per a fer-ho, des de la web 

www.mpsesp.org posen a la 
vostra disposició: 
- Unes plantilles que podeu 
imprimir perquè a l’hora de 
fer el vaixell us quedi muntat 
amb el logotip de les MPS.
- Un vídeo tutorial per si no 
sabeu com fer-lo. Només heu 
de posar la banda del logotip 
mirant cap a vosaltres. 
També us proposen i animen 
a penjar a les xarxes fotos del 
vostre vaixell amb el hashtag 
#DiamundialMPS2018. 
Pels mes petits està progra-
mat, el mateix dia 15 a les 6 de 
la tarda, un “conta contes” a la 

Biblioteca Central d’Igualada, 
obert a tothom. La Claudia 
Diviu Miñarro (col·laborado-
ra de MPS) serà l’encarregada 
d’explicar el conte “La petita 
Odissea” i tot seguit es farà un 
taller de com fer un vaixell de 
paper. 
Més endavant, en motiu 
del 15è aniversari, l’associa-
ció MPS està preparant una 
Gala Benèfica pel divendres 
13 de juliol a Igualada, amb 
la que s’espera poder agrair 
els suports rebuts durant tots 
aquests anys, celebrar-ne l’ani-
versari i recaptar fons.  

REDACCIÓ / LA VEU 

G rup Carles va orga-
nitzar el passat dia 8 
de maig, al Campus 

Motor Anoia de Castellolí, 
una sessió informativa sobre 
el nou Reglament europeu de 
Protecció de Dades (RGPD), 
amb l’objectiu de donar a 
conèixer la nova regulació de 
protecció de dades personals, 
per tal que les empreses pu-
guin donar compliment a la 
normativa que entrarà en vi-
gor el proper dia 25 de maig 
de 2018.
Els empresaris, que van om-
plir de gom a gom l’auditori 
del Campus Motor Anoia, van 
tenir l’oportunitat de conèi-
xer, de primera mà, què cal 
canviar de l’LOPD 15/99 al 
nou reglament, com pot afec-
tar al seu negoci i van poder 
consultar tots els seus dubtes, 
preocupats especialment per 
l’exigència del nou reglament 
i per la duresa de les sancions.
La sessió va anar a càrrec dels 
professionals de Grup Carles 
Càrol Castillo, directora de 
GC Advocats, especialista en 
Dret Públic i Administratiu, i 

Joan San José, responsable de 
Sistemes d’Informació de GC, 
consultor especialista en Pro-
tecció de Dades i Privacitat, 
els quals van fer una explicació 
molt entenedora dels aspectes 
més rellevants que incorpo-
ra la reforma del nou RGPD, 
fent èmfasi en els drets dels 
interessats i les noves obligaci-
ons i implicacions, com el nou 
model de consentiment, les fi-
gures del responsable i encar-
regat del tractament i del De-
legat de protecció de dades, el 
Registre d’Activitats de Trac-
tament, l’Avaluació d’Impacte 
sobre la Protecció de Dades 
o l’escletxa de seguretat, entre 
d’altres, així com la proactivi-
tat que han de tenir les empre-
ses per a la seva aplicació. 
Així mateix, ambdós professi-
onals van explicar quines són 
les mesures que han d’adoptar 
les empreses als efectes d’evitar 
possibles sancions per incom-
pliment de la nova normativa, 
insistint en la responsabilitat 
activa o importància de poder 
demostrar el compliment, da-
vant de possibles denúncies, 
ja siguin de clients, de prove-
ïdors, de treballadors o, fins i 
tot, auto-denúncies, denún-
cies del propi encarregat del 
tractament a l’empresa.
La firma igualadina reitera el 
seu compromís en la voluntat 
d’aportar coneixement al tei-
xit empresarial de la comarca 
de l’Anoia, en aquesta ocasió 
amb l’organització d’una ses-
sió informativa sobre un tema 
de màxima actualitat per als 
empresaris, del qual encara 
resten per concretar algu-
nes qüestions, i amb el qual 
la consultora ha pretès do-
nar la informació necessària 
perquè es pugui actuar amb 
seguretat, evitant així sanci-
ons innecessàries i, sobretot, 
transmetre tranquil·litat a 
tots els assistents. 

Grup Carles va explicar 
el nou reglament de 
protecció de dades
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Àngels Chacón @angelschacon

REC.0  @RECstores

Mancom. Conca Òdena @micod_cat

Ajuntament Igualada   @angelsoteras

Banc de Sang  @donarsang

Ricard de Copons  @taxisigualada 

Enric Conill  @enricconill 

Alba Vergés Bosch   @albaverges 

Patrícia Illa  @patrilla

Xavier Bermúdez  @xavibermudez

Catalunya té els actius científics, tecnològics, 
empresarials i d’entorn en els àmbits de la im-
pressió 3D i de l’automoció per aprofitar les 
oportunitats que obre la relació entre ambduees 
àrees. Avui a la jornada de @CIACnews sobre 
fabricació additiva.

Bon dia! A partir de les 10h les 56 pop-up sto-
res estaran obertes. Comencem quatre dies de 
bogeria! Vendes radicals de primeres marques i 
dissenyadors amb descomptes del 60% al 80%! 

Regidors i regidores de la Conca d’Òdena 
s’impliquen activament en l’elaboració del 
Protocol davant l’assetjament sexual en espais 
públics d’oci 

Presentant, amb @FitexIGD @FAGEPI i @go-
vernaciocat, el PECT-IDANOIA, un nou pla 
d’especialització i competitivitat per impulsar la 
indústria tèxtil local, finançat per la Unió Euro-
pea i diferents administracions

Aquest divendres 18 de maig tothom a 
#donarsang a Can Papasseit per celebrar la 
#MSangVilanovaCamí. Us hi esperem!!

El @Congreso_Es es como un patio de colegio, 
tu más, no tu más #marcaespaÑa

No ens arronsarem davant la persecució de la 
democràcia. Al Parlament de Catalunya, tal 
com sempre ha defensat la Presidenta @Forca-
dellCarme, s’hi ha de poder debatre totes les ini-
ciatives. La democràcia no es jutja! Defensarem 
sempre la sobirania del @parlamentcat

Els alumnes de l’escola @EscolaAteneuIG han 
treballat diverses propostes per millorar la 
http://ciutat.Gr àcies a tots i totes!

Una ciutat oberta al món i al 
seus territoris més propers i on 
els seus ciutadans i ciutadanes 
hi troben bones oportunitats 
professionals i socials, especi-
alment els més joves. 

Igualada s’ha repensat des del 
sud i el barri de Rec s’ha om-
plert de nou d’activitat amb 
la indústria tradicional, em-
preses tecnològiques, de l’eco-
nomia del coneixement i del 
disseny, junt amb equipaments 
culturals, de restauració i de 
serveis, així com zones resi-
dencials pensades pels seus 
nous habitants.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#24 Pep Valls (@pepvalls). Consultor en màrqueting estratègic i retail 
a evvoretail.com

Occident porta 2500 anys intentant acabar amb 
els medes, parts, perses o iranians. El que no van 
aconseguir Leònides, Alexandre o Trajà, no ho 
farà Trump.

FOTO: Cesc Sales

XARXES  | 17Divendres, 11 de maig de 2018

Tot tot el suport @albaverges @rogertorrent i 
tota la Mesa. Ens volen callats i agenollats i no 
ho permetrem!! Força i endavant!!

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 L’ exalcalde del Bruc, Carles 
Castro, condemnat per un 
delicte contra el medi ambient

Detingut un home per 
tenir 2.500 plantes de 
marihuana en una nau 
d’Igualada

Els Protons Percussió 
guanyen un dels concur-
sos més importants de 
Catalunya

Instants de La Veu             @veuanoia

El @recstores es torna a transfor-
mar durant quatre dies en un caos 
organitzat

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

“Igualada esdevé, finalment, la ciutat que sempre havia volgut ser”



YVETTE PONS 
Propietària del Centre d’Estètica 

i Institut Yvette Pons

DAVID GASOL 
Nutricionista especialitzat 

en nutrició energètica

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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Avui parlem amb Ivette Pons, propi-
etària del centre estètic Institut Ivet-
te Pons i amb en David Gasol, nutri-
cionista

Quina alimentació aconselles a la 
teva consulta perquè cada persona 
que ve és diferent al seu dia a dia?

David: Precisament per això cada per-
sona ha de fer un tipus d’alimentació. El 
que fem a la consulta és adaptar-nos al 
màxim a la realitat d’aquella persona, és 
a dir , evidentment hi ha un patró que és 
comú per a tots que és una alimentació 
sana i saludable, equilibrada procurant 
fomentar una alimentació més natural i 
energètica perquè sigui una alimentació 
que ens aporti el màxim d’energia i de vi-
talitat, per tant el que fem és matisar molt 
bé les característiques de cada persona que 
ve, quines són les seves necessitats, quina 
és la seva realitat (perquè no tothom està 
disposat a fer els mateixos canvis) perquè 
no pot o perquè no es veu capaç o perquè 
ara no és el seu moment... El què fem és 
adaptar un pla nutricional que aquesta 
persona el pugui realment portar a terme, 
d’aquí dependrà el seu èxit. A vegades no 
hi ha una dieta per a tothom sinó que hi 
ha mil opcions i poder adaptar el millor 
possible aquesta nova alimentació o sim-
plement a vegades no són tant els aliments 
sinó uns bons hàbits de salut, unes bones 
pautes saber cap on ha d’anar la teva dinà-
mica, ordenar-se, allò que ja més o menys 
ja ho estàs fent saber-ho millorar, per tant 
podrem dir que hi ha molts tipus d’ali-
mentació, moltes dietes per a cada tipus 
d’alimentació.

Com ho complementeu amb la Ivette? 
Quan et ve algú que ja ha passat per les 
mans del David, la teva feina és més fàcil 
després a nivell d’estètica externa? 

Ivette: Moltes vegades va una mica al re-
vés. La gent ve a buscar algun tractament 
a nivell físic ja sigui facial com corporal i 
com que soc partidària de que si no ens 
cuidem per dintre tots els tractaments 
que podem oferir a nivell estètic, per més 
bons que siguin no funcionen. Insisteixo 
molt en això perquè amb estètica es venen 
molts miracles i moltes vegades no són ve-
ritat i m’agrada ser honrada amb els meus 
clients... si no comencem a saber com ens 
estem alimentant, com ens estem nodrint, 
com estem a nivell emocional (que també 
és molt important), si descansem a la nit o 
no, si anem al bany cada dia,... hi ha unes 

pautes que es poden combinar perfecta-
ment amb l’estètica però que si no les com-
binem entre elles moltes vegades els resul-
tats -per més bones eines que tinguem i 
més bona cosmètica- no són tan eficients. 
Crec que realment una persona que tin-
gui una alimentació equilibrada, natural i 
adaptada a la seva morfologia, al seu me-
tabolisme, els resultats que es poden tenir 
a nivell de pell, d’hidratació, d’arrugues de 
flacciditat, de la circulació, de volums (de 
greix), de ceŀlulitis, de taques d’acne funci-
onen millor. És quedaria parada la gent els 
resultats que es poden obtenir només amb 
una bona alimentació i un bon equilibri a 

que realment això tingui una continuïtat 
doncs ve de més lluny. No volem estar 
guapos dos dies... l’objectiu és que puguem 
lluir sempre i això es fa creant una bona 
base. En el cas de l’ansietat ens boicoteja 
aquest canvi perquè arriba un moment 
que no pots més i hi ha una part que la 
pots controlar mentalment amb la vo-
luntat però arriba un moment que la part 
més visceral, emocional et fa menjar en 
un moment que no toca, et fa menjar més 
ràpid, més compulsivament, més quanti-
tat... Això sí que es pot controlar a través 
dels bons hàbits: no arribant amb gana als 
àpats per exemple. Si jo ja sé que l’hora de 
sopar és el meu punt dèbil perquè sopo 
tard, perquè estic sopant més del que em 
toca, i quan els explico a la consulta que 
l’àpat més important és el que realment, 
sobretot a nivell estètic, ens engreixarà 
més, anirà deteriorant més la qualitat de 
la pell perquè durant la nit no es descansa. 
S’ha de regenerar el cos i desintoxicar-se  i 
això es pot treballar, procurant sopar més 
aviat, procurant no arribar amb gana en 
aquell àpat. Procurem repartir els àpats al 
llarg del dia de manera depenent dels ho-
raris que tens i com ho pots fer. Treballant 
com a nutricionista i veient tan de prop el 
camp de l’estètica veiem bons resultats en 
cas de fer-ho bé. 

Influeix la part emocional per cuidar-se?
Ivette: Sí, i tant. La part emocional és molt 
important. Hi ha gent que necessita mol-
ta ajuda. Agraeix molt el suport perquè 
moltes de les alteracions estan desenca-
denades pel desànim, per insatisfaccions, 
per l’ansietat i la majoria són psicoso-
màtiques. Somatitzen els problemes que 
la gent té amb les alteracions estètiques, 
més pes, pells apagades, aŀlèrgies, reten-
cions de líquids... Avui en dia amb  l’es-
très que hi ha i la societat com ens mo-
vem és molt important treballar la part 
emocional. Nosaltres escoltem molt a la 
persona. L’estètica ha canviat molt i hem 
d’aprendre a fer moltes coses i estem en 
formació continuada.

Estètica i dieta: cuidar el cos

per Florenci Raurich

“La imatge ha d’anar a 
companyada que un se 
senti bé i segur. Hi ha 
d’haver un equilibri fí-
sic i també  emocional.  
Si et trobes guapo/a  
irradies aquesta bellesa”
nivell orgànic i fisiològic que no invertir 
amb tants diners amb tractaments de cos-
mètica que tots es complementen entre sí 
però si no tenim una bona base a nivell 
intern totes les altres coses que nosaltres 
puguem fer, per molt bé que estigui, serà 
un 50% dels resultats. 

Ens parlaves de canvi d’hàbits. Gairebé 
totes les coses que fem malament són 
perquè tenim hàbits dolents 

David Gasol:  Normalment el fet de men-
jar malament acostuma a ser allò que ens 
boicoteja qualsevol intent de fer un canvi 
d’alimentació, si simplement no fem cas a 
la persona, de la realitat d’aquella perso-
na, si jo et dic “escolta, has de fer aques-
ta pauta, esmorzar, dinar i sopar fes això 
peti qui peti”, aquesta persona ho pot fer 
durant uns dies perquè està motivat, per-
què es veu amb la necessitat de fer-ho però 
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Cap  on veus el futur del món de l’estètica? 

Yvette: La part tecnològica segueix amb 
molta força
La part manual, és la part a nivell intern 
i psicològic. Portar bona energia al cli-
ent. Treballar tota la part fisiològica que 
amb l’aparatologia no s’hi pot arribar. 
Desgraciadament hi hauria d’haver més 
professionals especialitzades en pro-
ductes manuals. La part manual cada 
vegada avançarà més perquè la gent ho 
necessita, la part cosmètica serà cada 
vegada més natural, sense paravents, 
sense perfums.... també hi ha una part 
que és la medicina estètica que és un 
complement bastant important perquè 
ajuda a prevenir l’envelliment i també 
ajuda a retardar molt les cirurgies estè-
tiques. Anys enrere la gent amb 40 anys 
ja es feia un lífting quirúrgic, i avui dia 
es pot retardar una cirurgia  fins els 65, 

70 anys. 

El que ha canviat bastant és la cirurgia 
estètica. Abans, amb les cirurgies totes 
les persones feien la mateixa cara per-
què s’estiraven tant que eren molt anti-
naturals. Ara tenim una cirurgia estètica 
que és molt natural, està molt ben feta. 
Totes aquestes cirurgies no hi hauríem 
d’arribar si ens cuidéssim com ens hau-
ríem de cuidar a nivell intern i extern 
David Gasol:  Aquest és el problema. 
La gent moltes vegades no és conscient 
l’efecte que té l’alimentació. A la pell es 
veu molt i es detecta que alguna cosa 
no funciona. També les bosses dels ulls, 

o ja a coses més grups o la morfologia 
d’aquella persona. Som el que mengem. 
4 – 5 vegades al dia 365 dies de l’any. 
Això té un efecte espectacular. 

Els tractaments de l’Yvette es poden 
fer sense fer dieta? Si algú et ve i diu 
que es vol fer els tractaments però sen-
se fer dieta? 

Yvette: Els tractaments funcionen bé, 
jo he creat el meu propi mètode, no em 
caso amb cap marca ni em simplifico en 
una sola tecnologia. Intento fer un bon 
diagnòstic a nivell morfològic, quan sa-
bem la genètica i la morfologia d’aques-
ta persona podem saber moltes coses. És 

ansietat i emocionalment no està equi-
librat, pren excessivament el sol encara 
que li diguis que no, fuma, veu una cer-
vesa cada dia... està clar que els resultats 
no poden ser mai al 100% efectius... en-
cara que jo li estigui aportant al màxim. 
Resultats sempre n’hi ha, però en funció 
de la qualitat de vida de cada persona i 
com estigui emocionalment, que és molt 
important, seran millors o no. Deixant 
de banda l’alimentació. En general  però 
solem tenir molt bon resultat i la gent 
està molt contenta. 

Les noves generacions que estan pujant 
es cuiden millor que fa 20 o 25 anys? O 
caldria més explicació, més docència 
cap aquest tema? 

Ha millorat però la gent segueix fumant 
quan sap que no és bo, i a vegades pot-
ser hi ha massa informació. S’ha de sa-

la seva part interna. A nivell funcional 
i intern. D’aquesta manera podem sa-
ber quin és el tractament més adequat. 
Jo faig una combinació de cosmètica 
sempre natural i amb els manuals molt 
especialitzades. Sí que és veritat que hi 
ha resultats que no a tothom li funcio-
nen igual. Si la persona arriba a casa i 
esmorza abundantment i menja excés 
d’hidrats de carboni després té molta 

“La gent moltes vegades 
no és conscient de l’efecte 
que té l’alimentació”

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

ber anar triant i deixar-te assessorar per 
professionals. 
Yvette: El que millor et fa sentir bé avui 
dia és agradar-te.

Valorem algú a vegades per la imatge 
que pel que ens pot aportar?

Yvett: Sí, fins i tot desgraciadament a ni-
vell laboral. Hi ha una consciència molt 
forta de cuidar-se. 
David Gasol:  La imatge ha d’anar acom-
panyada de que un se senti bé i segur. 
Hi ha d’haver un equilibri físic i també  
emocional.  Si et trobes guapo irradies 
aquesta bellesa. 

Què trobeu a faltar a la comarca de 
l’Anoia? 

Yvette: Un tren directe a Barcelona. A 
nivell de facilitat viària, per la gent amb 
minusvalidesa també s’hauria de treba-
llar més. Hi ha moltes voreres que no 
estan adaptades. També s’ha de canviar 
la mentalitat dels igualadins. Hem de 
prendre més consciència a nivell comer-
cial de valorar què és Igualada del que 
tenim, del que hem sigut i que no ens 
agrada que ens diguin que som molt po-
ble però en canvi critiquem la qualitat 
l’anem a buscar a fora d’Igualada quan 
la podem tenir aquí. La qualitat marca 
la diferència. Hem de començar cre-
ient-nos que som bons. 
David Gasol:  Des de fora, sempre dic 
que la qualitat de vida és increïble. Tro-
bo a faltar més restaurants amb oferta 
vegetariana i saludable. 

“Els tractaments fun-
cionen bé, jo he creat 
el meu propi mètode”

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!



SAME SHIT…

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

1) ¿Se imaginan que esta propuesta se hiciese en ESP?. 2) Una de-
manda de trabajo decreciente y una oferta creciente influyen en 
esto. 3) ¡Como estará ESP cuando jóvenes de aquí se van a allá!.

STEPHANIE MARKO
Directora de l’empresa Stikets

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

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

STEPHANIE MARKO

El PIB de Catalunya creix quatre dècimes per sobre de l’espanyol

Qui no ha sentit en algun mo-
ment de la seva vida estrès? 

A la feina vaig aprendre coses 
que no aprendria mai a classe ni a casa

Same Shit…different day”. Aquesta era la benvinguda a la feina de la meva 
adolescència.  Quan preguntàvem a l’encarregat “Com estàs?”, ell responia: 
“la mateixa merda que ahir.”  Ens feia riure i després pensar.  

Als EEUU, que és d’on vinc, és costum que els adolescents treballin mentre 
estudien. Jo vaig treballar en una ferreteria des dels 14 anys fins que vaig acabar la uni-
versitat amb 21. A la feina vaig aprendre coses que no aprendria mai a classe ni a casa.  

Em vaig adonar quant valia una hora de la meva vida i de quantes en  necessitava per 
comprar-me unes Nike. Vaig interioritzar els conceptes de puntualitat i  responsabili-
tat, vaig aprendre a seguir les normes i a trencar-les si calia. Vaig entendre que 8 hores 
avorrides passaven molt més lentes que 8 d’interessants. Arribava a casa físicament 
cansada, amb les mans brutes i els cabells amb olor de neumàtic.

També vaig aprendre molt d’altres treballadors. Hi havia mares, pares i avis, gent a punt 
de casar-se o de divorciar-se. Persones que marxaven per començar una nova vida i 
altres que tornaven d’una aventura acabada. Tots m’explicaven les seves experiències.  
Em feien riure i plorar, però sobretot em feien pensar sobre el que volia pel meu futur 
i sobre el que no volia, com per exemple, “la mateixa merda que ahir”.

Ara treballo en una empresa on contractem joves a l’estiu. Mentre els donem l’oportu-
nitat d’aprendre, créixer i guanyar diners, ells ens retornen energia, il·lusió i una nova 
perspectiva del món. Quan acaba l’estiu i tornen a estudis, sempre els pregunto: “Com 
veus la vida ara que has treballat?” i sempre em diuen: “molt, molt diferent…” 

Hi ha pares que creuen que els joves han de passar-ho bé a l’estiu i no treballar. Com si 

El PIB de Catalunya segueix creixent (3,3% interanual) per 
sobre de les previsions. Creix més que a ESP i a la UE.
La indústria segueix com un dels motors clau

COM APRENDRE A GESTIONAR L’ESTRÈS A LA FEINA.

treballar volgués dir passar-ho malament. També hi ha empreses que pensen que tenir 
joves a la feina és un problema. Però no deixar que els joves treballin mentre estudien 
significa perdre d’oportunitats, coneixements i experiència, tant per als joves com per 
a les empreses. Significa que cada dia serà el mateix que ahir...   

MONTSE MARTÍ MUÑOZ
Integradora social. Psicòloga General Sanitària. Presidenta APPA

MONTSE MARTÍSTEPHANIE MARKO

L’estrès juntament amb l’ansietat són greus problemes actuals que afecten a 
gran part de la població. Qui no ha sentit en algun moment de la seva vida 
estrès? Sens dubte l’actual estil de vida: la immediatesa, no saber dir que NO, 
llargues jornades de feina i voler arribar a tot arreu són factors imprescindi-
bles per acabar patint d’estrès. 

Què és l’estrès? Doncs, per resumir, és un conjunt de reaccions psicofisiològiques i de 
comportament que es presenten, degut a diverses situacions complicades de la feina, i 
que un no pot assumir ni fer front perquè no disposa de recursos personals suficients. 
Totes les persones som diferents i reaccionem davant de determinades situacions de ma-
nera desigual, però... com podem saber si nosaltres estem estressats? A continuació et 
presento alguns dels símptomes físics, de comportament o emocionals que ens ajudaran 
a identificar-los:

• Palpitacions, suor freda, tensió muscular, diarrea, mal de cap, insomni,aïllament...
• Sentir-se trist, deprimit, ansiós, desganat, tens, disgustat, apàtic, desconcentrat...
• Treballar més hores del necessari, no tenir temps de practicar esport ni d’acompanyar a 
la família, no dinar, no fer pauses....

Com es pot aprendre a gestionar l’estrès laboral?  Tenint en compte que no és tan fàcil 
com podem pensar a priori, les següents pautes/consells t’ajudaran, però serà bàsic que 
instauris a la teva vida a partir d’ara noves rutines i que adquireixis, com no, nous hàbits. 

• Aprèn a dir NO si no pots assumir més responsabilitats o feina extra.
• Practica relaxació, respiració diafragmàtica, ioga o qualsevol esport.

• Accepta que hi ha coses que no pots canviar ni controlar. 
• Manté una dieta sana i equilibrada a més de beure molta aigua.
• Cerca alternatives o vàlvules d’escapament que et facin sentir bé.
• Parla amb companys/ superiors per obtenir canvis desitjats en el treball.
Va, no t’ho pensis més i comença avui mateix.

SORT! I si no millores, consulta amb el teu metge de confiança.  
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L’empresa Alancar Express, ubicada 
a Les Comes, creix un 34%
REDACCIÓ / LA VEU 

P er segon any consecu-
tiu, Alancar Express, 
franquiciat de Palibex 

a Igualada, ha crescut per 
sobre del 30%. Uns resultats 
que confirmen la magnífi-
ca evolució de la companyia 
que aquest mes d’agost farà 
15 anys, sis d’ells dedicada 
en exclusiva al transport ur-
gentde palets dins la Xarxa 
Palibex.
Durant l’any passat, les ven-
des de la companyia van aug-
mentar un 34,2%, passant de 
facturar 1,8 milions d’euros a 
finals de 2016 a tancar l’any 
2017 amb 2,4 milions d’eu-
ros. Això suposa un augment 
del 13% en els serveis pres-
tats a la Xarxa Palibex i un 
157% més en el volum de pa-
lets dels seus clients respecte 
a l’any anterior.

Noves instal·lacions 
a l’Anoia
El creixement de Alancar Ex-
press s’ha mantingut de ma-
nera sostinguda des de l’ori-
gen de la empresa, el que ha 
animat la companyia a cons-
truir unes noves instal·laci-
ons a la comarca de l’Anoia 
que comptaran amb 2.500 
metres quadrats de nau, do-
tada amb vuit molls de càrre-
ga i descàrrega i tecnologies 

d’última generació. L’objectiu 
d’aquest canvi de seu és aug-
mentar la seva capacitat ope-
rativa, així com la rapidesa 
i la seguretat en la càrrega i 
descàrrega de les mercaderi-
es transportades, per atendre 
una major demanda.
Per a la seva conseller dele-
gat Andrés Santiago, la bona 
evolució de Alancar Express 
està relacionada amb la in-
corporació de serveis de 
paleteria cada vegada més 
ràpids i amb la qualitat dels 
procediments de la Xarxa 
Palibex, dos valors que estan 
atraient nous clients interes-
sats en transportar lots de 
càrrega petits amb temps de 

Aigua de Rigat també ajuda 
al CF Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

A igua de Rigat ha sig-
nat un conveni de 
donació amb el Club 

de Futbol Igualada. La dona-
ció servirà per impulsar el 
Projecte CFIgualada 2020. 
Es tracta d’una pla d’acció 
social efectiu durant les tem-
porades 2017-2018 i 2018-
2019 amb el qual l’entitat es 
planteja aconseguir tres fites 
principals: apropar més i mi-
llor el club a la ciutat d’Igua-
lada i a la comarca -especi-
alment, amb la celebració de 
curses i actes de visibilitat-, 
consolidar els avenços ob-
tinguts en el futbol femení i 
iniciar el projecte de futbol 
inclusiu per a persones amb 
dificultats per practicar es-
port de la mà de la Fundació 

trànsit més curts.
Com a operador de trans-
port, Alancar Express està 
acreditada per transportar 
mercaderies sota estrictes 
criteris sanitaris i sense perill 
de contaminació. Un fet que, 
unit a l’innovador model 
operatiu de Palibex, resulta 
molt atractiu per a fabricants 
i distribuïdores de productes 
dirigits al gran consum. Al 
costat d’aquests nous clients, 
Andrés Santiago agraeix la 
fidelitat de els que han con-
fiat en la companyia des del 
principi per “el nivell d’exi-
gència dels nostres serveis i 
perquè els oferim un tracte 
personalitzat “, diu. 

Itinerarium i Anna Vives, 
entitat social que promou 
l’ús de les tecnologies i me-
todologies per al canvi social 
i educatiu. 
La signatura del conveni res-
pon a la voluntat d’AIGUA 
DE RIGAT de promoure i 
fomentar accions a favor del 
desenvolupament sostenible, 
la cooperació i la implicació 
social. 
Promoure l’activitat del CF 
Igualada serà un valor afegit 
per l’activitat social tant al 
municipi com al seu àmbit 
d’influència.
Francesc Jorba, President del 
Club de Futbol Igualada, i 
David Gall, Gerent d’Aigua 
de Rigat, van ser els encar-
regats de signar el conveni 
de donació que té efectivitat 
immediata.  
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El grau de Tècniques 
d’Interacció Digital i 
Computació s’oferta 

amb 40 places al cam-
pus d’Igualada

Propera trobada, el 25 
de maig, d’exalumnes 
de l’Acadèmia Cots

Els empresaris promouen el nou Grau TIC que es 
farà a Igualada, amb contracte laboral garantit

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL i el sec-
tor TIC de l’Anoia han 

impulsat la creació del grau en 
Tècniques d’Interacció Digi-
tal i Computació, que es co-
mençarà a impartir al campus 
igualadí el curs vinent, amb 40 
places ofertades. Amb aquest 
nou grau, es pretén respondre 
a la demanda de professionals 
formats en l’àmbit TIC que es 
feia des del propi sector a la 
comarca de l’Anoia, un sector 
en creixement i que cada vega-
da precisa de perfils professio-
nals més preparats per afron-
tar els nous reptes. En aquest 
sentit, ha estat TICAnoia, l’or-
ganització que representa el 
teixit TIC de la comarca, qui 
ha traslladat les demandes del 
sector per donar impuls i su-
port al nou grau.  
El grau en Tècniques d’Inte-
racció Digital i de Compu-
tació, de només tres anys de 
durada, serà el primer grau 
relacionat amb el sector de 
la informàtica i les TIC que 
s’impartirà a Catalunya en 
format dual, una metodolo-
gia que permet que l’estudi-
ant combini la formació a les 
aules universitàries i l’entorn 
professional, obtenint un con-
tracte laboral que li permetrà 
fer pràctiques remunerades en 

S’està preparant una prope-
ra trobada, el 25 de maig, 
d’exalumnes de l’Acadèmia 
Cots. Serà la cinquena edició, 
i es farà al Saló Imperial de 
l’Hotel Amèrica, a partir de 
2/4 de 8 del vespre. 
Les inscripcions fins el 20 de 
maig es podran efectuar a Cal 
Sallés, a la plaça del Pilar, i a la 
Llibreria Stock, al carrer Fer-
ran d’Antequera.

empreses. Aquesta metodolo-
gia de formació pretén facili-
tar l’accés al món laboral un 
cop finalitzats els estudis.
Aquesta aliança per reforçar 
la formació en informàtica i 
TIC a la comarca és una apos-
ta molt vinculada a les neces-
sitats d’ocupació del territori 
i, així mateix, està orientada 
a consolidar el Campus Uni-
versitari Igualada-UdL com 
un centre que ofereixi estudis 
estretament relacionats als 
sectors locals d’activitat i a les 
exigències del mercat actual, 
de manera que es garanteixi 
una bona inserció als estudi-
ants un cop finalitzin els estu-
dis i aportin a les empreses un 
capital humà preparat per res-
pondre a les seves necessitats.
El grau en Tècniques d’Inte-
racció Digital i de Computa-
ció té com a objectiu formar 
professionals del món de la 
computació, posant l’accent 
en el disseny i la implementa-
ció de les aplicacions interac-
tives. L’alumnat obtindrà co-
neixements de programació, 
especialment en les aplicaci-

ons mòbils i web, tecnologies 
d’Internet, eines d’adminis-
tració i seguretat de sistemes, 
i disseny i desenvolupament 
d’interfícies. Així mateix, el 
grau proporcionarà coneixe-
ments en continguts relatius 
al disseny, la creativitat, la 
innovació, la comunicació 
interactiva o l’experièn-
cia d’usuari. La iniciativa, 
doncs, persegueix els objec-
tius d’aportar als estudiants 
una sòlida formació bàsica 
complementada amb amplis 
coneixements pràctics que 
els permetin integrar-se rà-
pidament al món laboral i, 
al mateix temps, cobrir les 
demandes del sector TIC.

El TIC, un sector estratègic a 
l’Anoia
Segons dades del 2017, a 
l’Anoia s’agrupen al voltant de 
150 empreses del sector TIC 
que donen lloc a més de 550 
treballadors altament qualifi-
cats, una xifra que creix cada 
dia i que fa preveure que a fi-
nals del 2018 haurà augmen-
tat en 70 llocs de treball. La 
facturació aproximada del 
sector és de 45 milions d’eu-
ros, més de la meitat dels 
quals es destinen a la partida 
salarial, una xifra molt supe-
rior al percentatge de factura-
ció que es destina a salaris en 
la resta d’activitats empresari-
als de l’Anoia. 

Un servei d’osteoporosi 
de l’Hospital, el més 
preparat per impartir 
formació a nivell 
internacional

El comitè científic del projecte 
FLS Excellence ha resolt que la 
Unitat de Fractura Osteoporò-
tica de l’Anoia és la millor pre-
parada per impartir formació 
a les entitats que vulguin crear 
una Unitat com les acreditades 
a nivell internacional per la So-
ciedad Española de Investiga-
ción Ósea y del Metabolismo 
Mineral (SEIOMM).
De les 10 entitats que es van 
presentar al FLS Excellence, 
se’n van triar 6, i la de l’Anoia 
va ser la millor. Entre les selec-
cionades hi ha Badalona Ser-
veis, l’Hospital del Mar, l’Hos-
pital V. Macarena de Sevilla, el 
Clínico San Carlos de Madrid i 
el Son Llàtzer de Palma.

TERESA SEGURA ROSICH ANNA ROVIRA VILATOBÀ MONTSE ARGELICH SOLÉ

ENHORABONA!



Les escoles de la ciutat tornen a 
exposar en el mercat de cooperatives

REDACCIÓ / LA VEU 

E l programa Cultura 
Emprenedora a l’Es-
cola va tancar dissabte 

passat, 5 de maig, la seva edi-
ció 2017/2018 amb el ja habi-
tual mercat a la via pública, en 
què les diferents cooperatives 
formades per escolars iguala-
dins van posar a la venda els 
productes que havien elaborat 
al llarg del curs. 
La iniciativa, que aquest any es 
va tornar a celebrar en el marc 
de FirAnoia i que va estrenar 
ubicació al Passeig Verdaguer, 
va rebre la visita de l’alcalde, 
Marc Castells i la regidora 

  IGUALADA  | 23Divendres, 11 de maig de 2018

d’Ensenyament, Patrícia Illa. 
Aquest curs hi han participat 
les cooperatives Dreams Ma-
ristes i Maristes Crafts dels 
Maristes d’Igualada, Empre-
làpies i Escoshop de les Es-
colàpies, Cop Clans i Bob 
Shop de l’Acadèmia Igualada, 
E-mil-idees de l’Emili Vallès, 
Monpins i Cooperavets del 
Col·legi Monalco, Hey Arts 
del col·legi Mare del Diví 
Pastor i Marmoncoop de 
l’Escola Pia. 
Han estat creades pels alum-
nes de 5è de Primària, en el 
marc del programa Cultura 
emprenedora a l’escola im-
pulsat per la Diputació de 

Barcelona i coordinat a nivell 
local pels departaments d’En-
senyament i de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament. 
Aquest és el setè any de desen-
volupament del projecte, ar-
ribant a 78 municipis de Bar-
celona i promovent el treball 
conjunt entre els ens locals i 
els centres educatius. 
A Igualada, hi han participat 
260 alumnes de 7 escoles i 
han impulsat 11 cooperatives. 
En aquests set anys, el projec-
te ha creat 340 cooperatives 
escolars, amb la participació 
de més de 7.500 alumnes de 
191 centres educatius de la 
demarcació. 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dissabte 12 de 
maig de 10 a 14 h.,  
dins dels actes de 

commemoració de l’aniver-
sari de l’entitat,  tothom qui 
ho vulgui, podrà assistir a la 
Jornada de Portes Obertes de 
Creu Roja a l’Anoia. 
A les 10h. del matí hi ha pre-

vist un Taller pràctic de Su-
port Vital Bàsic, a les 11:00 
h. manualitats pels infants,  
a les 11:30 h. l’acte de reco-
neixement a les sòcies i so-
cis que varen néixer com la 
Creu Roja a l’Anoia ara fa 75 
anys i a les 13:00 h.  vermut 
cloenda amb l’acompanya-
ment de les cançons de la 
Tuna Nova Unió.

Demà, jornada de portes 
obertes a Creu Roja

REDACCIÓ / LA VEU 

F errocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya 
(FGC) renovarà les 

cobertes de les andanes i de 
l’edifici de servei de l’estació 
d’Igualada. Els treballs co-
mençaran el dimecres, 16 de 
maig, i es calcula un termini 
d’execució de les obres de qua-
tre mesos.
El projecte, adjudicat per un 
valor de 286.611 euros, supo-

sarà la substitució de les pla-
ques actuals per unes de noves 
de policarbonat compacte. A 
més, es realitzaran actuacions 
de manteniment preventiu de 
l’estructura metàl·lica i del for-
migó existent.
Pel que fa al manteniment 
d’edificis, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya dis-
posa d’un equip que s’encarre-
ga específicament de supervi-
sar l’estat dels edificis i els seus 
components. 

FGC renova les cobertes 
de l’estació d’Igualada

 
 

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. 
 
 

 
 
 

 

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
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L’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu.

Formació gratuïta per 
a adquirir “Habilitats 
bàsiques per a l’acció  
voluntària”

El creixement d’Igualada, a debat en el proper 
Dimarts de Diàlegs

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’espai de debat i refle-
xió DdD (Dimarts de 
Diàlegs) ja té a punt la 

sessió d’aquest mes de maig 
amb el títol: “Quants habitants 
ha de tenir Igualada?”. Serà di-
marts que ve, 15 de maig, a les 
8 del vespre, a la Sala de Socis 
de l’Ateneu.

Quants habitants 
ha de tenir la ciutat?
Per primer cop a la història, 
més de la meitat de persones 
del planeta ja viu en ciutats. 
El món urbà és el present i 
serà el futur. DdD vol analit-
zar quin ha de ser el paper de 
ciutats mitjanes com Igualada 
davant aquesta tendència. Es 
vol saber si Igualada vol i pot 
créixer en nombre d’habitants 
i com això definiria un nou 
model de ciutat. DdD també 
vol conèixer com una ciutat 
planifica el seu model, quins 
projectes que hi van lligats i 
quins condicionants ha de te-
nir en compte a l’hora d’afron-
tar-ho.

Dins dels cursos organit-
zats pel Consell Comarcal 
de l’Anoia i la Federació Ca-
talana de Voluntariat Social, 
aquest mes de maig i principis 
de juny ofereixen la forma-
ció “Habilitats bàsiques per a 
l’acció voluntària”, adreçada a 
persones voluntàries. 
Aquesta formació s’emmarca 
dins el projecte Voluntariat 
Sènior que promou el Depar-
tament de Benestar Social i 
Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
amb la voluntat de recolzar les 
entitats de la comarca que acu-
llen persones voluntàries.
El curs tindrà lloc al Consell Co-
marcal de l’Anoia, a la plaça Sant 
Miquel número 5 d’Igualada, i 
permetrà als assistents apren-
dre habilitats de comunicació, 
d’escolta activa i conèixer nous 
mecanismes per afrontar l’acció 
voluntària.
La formació, que és gratuïta,  serà 
els dies 7, 14, 21 de maig i 4 de 
juny de  9h a 13h. La inscripció 
es pot fer al telèfon 933141900 
de la Federació Catalana de Vo-
luntariat  de 10 a 14 h. 

Es reinicien les xerrades a la 
delegació de l’Anoia de l’ADC 
amb la xerrada de l’alimen-
tació i diabetis... Que tenir 
en compte? Anirà a càrrec de 
Carles Regordosa infermer del 
SEM i del CSA, el pròxim di-
jous dia 17 de maig a les 19 h 
al Centre Cívic Centre C/ Tri-
nitat, 12.

Dimecres vinent, 
xerrada sobre 
l’alimentació 
en diabètics

La introducció de l’acte anirà 
a càrrec de l’exalcalde de Bar-
celona Jordi Hereu. A través 
d’un diàleg-entrevista amb el 
coordinador de DdD, Jordi 
Cuadras, Hereu explicarà com 
es planifica una ciutat i quins 
elements té un Ajuntament 
per fer-ho. De fet, l’exalcalde 
barceloní en aquests moments 
presideix la consultora Iden-
City especialitzada en la plani-
ficació de ciutats a tot el món.
Després s’acotarà el debat a 
escala local amb diferents 
convidats a la “Fila 0” perquè 

donin la seva opoinió en clau 
igualadina. En aquest sentit, 
s’ha convidat Josep M. Torras 
i Ribé (historiador), Alfons 
Recio (geògraf), Jordi Marcè 
(agent immobiliari), Pep Valls 
(consultor en màrqueting es-
tratègic) i Albert Tulleuda (ge-
rent de la Fundació Turisme i 
Fires de Manresa i exdirector 
del Museu de la Pell). El públic 
també podrà intervenir-hi, 
com en qualsevol sessió de 
DdD, ja que la seva paraula és 
fonamental, ja sigui aportant 
reflexions o preguntes.

Quart aniversari
Amb la sessió del proper 
dimarts 15 de maig, a les 8 
del vespre, a la Sala de Socis 
de l’Ateneu, DdD celebra-
rà quatre anys d’activitat. 
Per això oferirà una copa 
de còctel a tothom al final 
de la sessió per commemo-
rar-ho. Ja estava previst fer-
ho a la sessió anterior però 
el vestíbul de l’Ateneu esta-
va ocupat. Cal recordar que 
Dimarts de Diàlegs és l’espai 
de tertúlia, debat i reflexió 
d’Igualada que acull l’Ate-
neu des del mes de gener del 
2014 i que ha rebut el Premi 
Ateneus 2016 en l’àmbit de 
la comunicació. DdD entén 
i promou el debat, el diàleg i 
la discussió com a eines per 
a fomentar el coneixement i 
el pensament crític a la ciu-
tat. Es fa un dimarts al mes 
i sempre es posa a debat un 
tema relacionat amb Iguala-
da. De moment, en aquests 
quatre anys s’han convocat 
un total de 35 sessions. La 
web de la iniciativa és di-
martsdedialegs.cat.

Ràdio Igualada rep el premi de Ràdio Associació
REDACCIÓ / LA VEU 

R àdio Igualada va re-
collir dijous el Pre-
mi Ràdio Associació 

de Catalunya en la categoria 
d’Innovació per la iniciativa 
de difusió del patrimoni Igda.
cat, tal i com ja us vam infor-
mar fa un parell de setmanes.  
El lliurament del guardons 
s’ha dut a terme a l’Auditori 
ONCE de Barcelona, en una 

gala que també va reconèi-
xer, entre altres, la periodista 
Mònica Terribas, el programa 
Versió RAC1, Ràdio Banyoles 
o el documental Las cloacas de 
interior. El premi el va recollir 
l’equip responsable del projec-
te, encapçalat per Xavi Dàvila 
i Xavi Amat, i els van acom-
panyar el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont, i 
el regidor de Promoció Cultu-
ral, Pere Camps.

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



Tres Tombs a la Bisbal del Penedès.

Pel.legrinatge de 
l’Hospitalitat de 
Lourdes de l’Anoia

Últimes participacions de l’Antic Gremi 
de Traginers en festes dels Tres Tombs
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada, amb 
un carro particular 

com a representant, es va des-
plaçar a finals del mes passat a 
Anglesola, una de les darreres 
poblacions que va celebrar els 
Tres Tombs. 
I aquest darrer cap de setma-
na, el Gremi participà de nou 
a la XXI Trobada Nacional 
dels Tres Tombs, que va tenir 
lloc a la Bisbal del Penedès. La 
Trobada tanca la temporada 
traginera i el calendari festiu 
d’aquesta celebració tradicio-
nal. La cita va reunir un cop 
més diverses colles provinents 
d’arreu del territori català 
amb els seus estàndards, car-
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L’Hospitalitat de Lourdes de 
la comarca de l’Anoia un any 
més organitza el pelegrinatge 
a Lourdes. Enguany viatgen a 
del 16 al 20 de juny.
Els interessats es poden ins-
criure en qualitat de malalt 
(necessiten d’unes atencions i 
suport), personal de servei i/o 
voluntari/a (totes les persones 
que desitgen ajudar en les di-
ferents tasques) i pelegrí. 
Les inscripcions del 51è Pele-
grinatge es duran a terme del 
21 maig al 1 de juny, de dilluns 
a divendres de 5 a 8 de la tar-
da, al Local de l’Hospitalitat 
de Lourdes, Carrer Òdena 
118, baixos. El preu compren 
el transport en Autocar, Di-
nars en ruta, Estada completa 
a Lourdes, Assegurança i ser-
vei mèdic. Per major infor-
mació contactar al telèfon 686 
488 995 o 620 601 950 
També podeu visitar la pàgina 
www.hospitalitatanoia.org o 
enviar un mail a joves@hospi-
talitatanoia.org 

La Síndica 
d’Igualada, a la 
directiva del Fòrum 
de Síndics

Lluís Martínez Camps, Síndic 
Personer de Mollet del Vallès, 
és el nou president del Fòrum 
de Síndics i Síndiques, Defen-
sors i Defensores de Catalu-
nya (FòrumSD) després que 
l’escollís l’Assemblea Extraor-
dinària de l’entitat celebrada el 
3 de maig de 2018, a Santa Co-
loma de Gramenet. Martínez 
Camps substituirà en el càrrec 
a Joan Barrera, Síndic de Cor-
nellà, i es posarà al capdavant 
d’una junta directiva renovada 
seguint criteris de paritat.
El nou òrgan directiu del Fò-
rumSD està integrat per M. 
Assumpció Vilà, Síndica de 
Greuges de Barcelona; Isabel 
Marquès, de Terrassa; Ramon 
Palacio, de Sant Cugat del Va-
llès; Rosa M. Sánchez, d’Igua-
lada; Josep Rius, de Sant Feliu 
de Guíxols; Milagros Calleja, 
de Rubí i Joan Sala, Síndic 
municipal de Greuges de Vic.

ros, traginers i animals, fent 
homenatge als “homes de la 
tralla”, a l’ofici de traginer i a 
les bèsties, necessàries com  a 

mitjà de transport per a poder 
evolucionar. 
El seguici, que va recórrer els 
carrers més cèntrics de la po-

blació penedesenca, es va 
haver d’escurçar i modificar 
a causa de la pluja. Els es-
pectadors van veure passar 
carros de pagès i de dife-
rents tipologies amb càrre-
gues diverses: portadores, 
ceps, verdura, sacs, palla, 
llenya, sardines... i també 
carros de bocoi, amb un 
dels quals el Gremi va par-
ticipar a la celebració jun-
tament amb la seva bandera 
gran. Malgrat el temps poc 
agraït la cloenda va finalit-
zar amb èxit.
El 27 de maig, com cada any el 
darrer diumenge d’aquest mes 
i com ja és tota una tradició, 
el Gremi organitzarà de nou el 
dinar de germanor a la Tossa 
de Montbui.

Rotary Igualada lliura els premis de Recerca Jove 
en un acte al campus universitari
REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, el passat 
dia 25 d’abril va te-
nir lloc al Campus 

Universitari UdL-Igualada, el 
lliurament de premis Igualada 
Recerca Jove, que organitza el 
Club Rotary d’Igualada.
Els premis es van lliurar a So-
fia Oliva Sabater, com a millor 
treball de recerca en l’àmbit 
social-humanístic amb el nom:   
“Com et dius? Estudi dels noms 
dels igualadins”; a Marc Fer-
nandes Qiot com a millor tre-
ball de recerca en l’àmbit cien-
tífic-tecnològic amb la finalitat 
de  realitzar una impressora 3D  
amb coordenades polars.
Un altre dels premis que dona  

el Club Rotary d’Igualada és a la 
millor nota de selectivitat.
El premi consisteix en partici-

par en un camp per joves, or-
ganitzat per Rotary a un país 
on també organitzin camps, de 

diferents temàtiques,  compar-
tint la vivència amb altres joves 
d’arreu del món. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l jove igualadí de 29 
anys Marc Talavera, ha 
estat el guanyador en-

guany del premi TOYP (Ten 
Outstanding Young Persons) 
que organitza la Fundació Jo-
ves Cambres de Catalunya 
(Fundació JCI Catalunya) en 
la categoria de jove excel·lent 
en lideratge mediambiental, 
en una cerimònia celebrada 
el passat dijous 26 d’abril a 
Girona.
En Marc és Llicenciat en Biolo-

L’igualadí Marc Talavera, premi Jove Excel·lent 
en Lideratge Mediambiental per la Jove Cambra

gia i investigador a la Universi-
tat de Barcelona. Especialitzat 
en etnobotànica, agroecologia, 
ecologia forestal i divulgació 
científica. Impulsor i president 
del Col·lectiu Eixarcolant, enti-
tat organitzadora de la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades.
Des del jurat format pels pa-
trons de la Fundació de la JCI 
Catalunya s’ha valorat molt 
positivament la seva capacitat 
divulgativa així com la seva 
feina per promoure un siste-
ma alimentari més responsable 

amb el medi. També han des-
tacat l’alt nivell de les candida-
tures rebudes i han destacat la 
dificultat que ha suposat poder 
fer la tria dels 10 guanyadors 
finals. En paraules de Car-
les Lombarte, predident de 
la Fundació, “aquests premis 
ens serveixen per reconèixer 
la contribució dels joves que 
destaquen pel seu compromís 
envers la societat, i que són 
excel·lents models de com vo-
lem que siguin els líders i els 
ciutadans.”
Els guanyadors d’aquesta edi-

ció seran candidats per als 
TOYP mundials. La JCI pro-
clamarà els Joves Excel·lents 
del Món en una cerimònia dels 
TOYP que se celebrarà durant 
el 75è Congrés Mundial de la 
JCI a Goa (India) el novembre 
del 2018. El programa es va ins-
tituir l’any 1938 als Estats Units  
i des de llavors han estat TOYP 
personatges tan famosos com 
ara Orson Welles, Howard Hu-
gues, Nelson Rockefeller, John 
F. Kennedy, Henry Kissinger, 
Gerald Ford i més darrerament 
Bill Clinton, entre d’altres. 
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ANOIA / LA VEU 

Entre els camps de con-
reu i camins de l’Anoia 
trobem paisatges ru-

rals, rutes per explorar i ele-
ments patrimonials com les 
barraques de pedra seca, les 
protagonistes del nou projecte 
Barraques Go! per unir el tu-
risme i el comerç als munici-
pis anoiencs de Castellolí, La 
Torre de Claramunt i Vallbona 
d’Anoia. Gràcies a un divertit 
joc, i amb l’aplicació de Natura 
Local, podreu recórrer les di-
ferents rutes, trobar les barra-
ques de pedra seca i guanyar 
premis als comerços locals.
Al llarg de quatre setmanes, 
del 26 de maig al 24 de juny 
de 2018, us convidem a des-
cobrir la riquesa patrimonial i 
paisatgística d’aquesta comar-
ca, situada a tan sols 60 km de 
Barcelona, i guanyar premis 
en restaurants, empreses d’oci 
com paintball o kartings, ca-
ses rurals, petits productors 
gastronòmics i comerços en 
general. El joc, al que s’acce-

deix descarregant l’aplicació 
de Natura Local, una empresa 
especialitzada en la creació de 
rutes i descoberta del patri-
moni natural de Catalunya, 
us proposa diferents itinera-
ris autoguiats per a descobrir 
amb la família o els amics.
Les barraques de pedra seca 
són construccions caracterís-

tiques de la zona i lligades al 
seu passat rural i al món de 
la vinya i que es troben es-
campades per tot el territo-
ri. A l’Anoia són un més dels 
molts elements que confor-
men la riquesa patrimonial 
de la comarca, com els castells 
de frontera, els paisatges ru-
rals o els petits pobles i nuclis 

Guanya premis descobrint les barraques 
de pedra seca de l’Anoia! 

amb encant. Gràcies a aquest 
joc podreu explorar les Valls 
de l’Anoia, properes a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i 
amb la muntanya de Montser-
rat de fons.
A més, els itineraris us acos-
ten a Castellolí, La Torre de 
Claramunt i Vallbona d’Ano-
ia, tres municipis amb molt 

d’encant on podreu gaudir de 
la tranquil·litat del món rural, 
passejar pels seus carrerons i 
descobrir el seu comerç local 
i de proximitat. Amb aquesta 
iniciativa es pretén incentivar 
les visites de turistes als nu-
clis urbans per a augmentar el 
consum a les botigues de pro-
ximitat i contribuir a enfortir 
el teixit comercial local.
En aquest sentit, tots tres 
ajuntaments valoren positiva-
ment el projecte que vol posar 
en valor l’economia de proxi-
mitat, els productes de la ter-
ra, el patrimoni i el comerç i la 
restauració de cada municipi 
i promoure les sinergies en-
tre el turisme i el comerç local 
per tal de revalorar els petits 
pobles, impulsar el seu teixit 
comercial i potenciar els pro-
ductes singulars.
Aquest singular projecte és 
impulsat pel Consell Comar-
cal de l’Anoia i els ajuntaments 
de Castellolí, La Torre de 
Claramunt i Vallbona d’Anoia, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.

PIERA / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha ad-
judicat la redacció del 

projecte constructiu per mi-
llorar el sistema de saneja-
ment de Piera, a l’Anoia. Per 
un import de 59.138 euros, 
es disposarà d’un termini de 
deu mesos per redactar el 

projecte.
Actualment, el sistema de 
sanejament de Piera està 
composat per una depura-
dora de tipus biològic, amb 
capacitat per tractar diària-
ment 4.000 metres cúbics, i 
una xarxa de col·lectors de 
14,5 quilòmetres.
Aquestes conduccions, que 
recullen les aigües residuals 

de la xarxa de clavegueram 
per transportar-les a la de-
puradora, transcorren dins 
la llera de diverses rieres que 
conflueixen a la riera de la 
Guinovarda.
Els col·lectors, la majoria 
dels quals varen ser cons-
truïts durant la dècada dels 
90, requereixen diverses 
millores.

L’ACA impulsa la millora del sistema 
de sanejament de Piera

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
93 804 24 51

671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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piera@gestoriagaltes.com



COMARCA  |  27Divendres, 11 de maig de 2018

ÒDENA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
L’Espelt celebrarà les 
Festes del Roser amb 

un programa ple d’activitats 
pensades per a tothom i que 
conviden a sortir al carrer de 
dia i de nit.
La festivitat començarà el di-
vendres amb la traca d’inici 
de festa a la plaça del centre 
a dos quarts de deu. A conti-
nuació, hi haurà el concurs de 
postres i sardinada popular, 
després es llegirà el pregó de 
Festa Major i el dia acabarà 
amb l’actuació de “Lo Pau de 
Ponts” a la sala del Centre. 
Dissabte el dia començarà 
amb una iniciativa que pre-
tén recuperar l’antiga tradició 
d’anar per les cases a buscar 
flors per a fer raments. A les 
dotze del migdia hi haurà 
l’exposició del taller de res-
tauració de mobles a la sala 
del centre. Per dinar i com 
és tradicional hi haurà l’ar-
rossada popular i després 
jocs dinamitzats per a la ca-
nalla a càrrec d’Animan’ns i a 

dos quarts de set de la tarda 
xocolatada popular. A conti-
nuació, hi haurà la cercavila 
tradicional i espectacle de foc 
amb el grup “mal llamp”. La 
festa acabarà amb l’obra de 
teatre “Sexes” a càrrec de la 
companyia diferencial. 
El diumenge començarà amb 
l’ofici solemne a l’Església de 
Santa Magdalena a les dot-
ze del migdia, a la sortida hi 
haurà un obsequi d’un ramet 
de flors als assistents, després 
hi haurà balls tradicionals a 
càrrec de “Bitrac Dansa” i el 
vermut amb projecció de fo-
tos de les festes de l’any passat 
al centre. A les cinc de la tar-
da el carrer Pau Casals aco-
llirà inflables infantils i a les 
set de la tarda començarà el 
ball amb l’orquestra “Som-hi 
Band” a la sala del centre. A 
dos quarts de deu de la nit es 
posarà final a la festivitat amb 
una traca final de festa.
Les festes del Roser estan or-
ganitzades per l’Associació 
Cultural Centre de l’Espelt 
i compta amb el suport de 
l’Ajuntament d’Òdena.

L’Espelt es prepara per 
viure la seva Festa Major

ÒDENA / LA VEU 

Arrel de la idea del Jepi 
Baulida, que l’1 de 
maig de l’any passat va 

dir en veu alta que seria maco 
que sortís una colla local al 
Concurs de Colles Sardanistes 
d’Òdena, aquesta primera idea 
embrionària, es va convertir en 
una realitat aquest passat 1 de 
maig de 2018, en la 47a edició 
del Concurs de Colles Sarda-
nistes d’Òdena on hi va partici-
par i debutar la colla odenenca 
Amistat. La colla està formada 
per deu persones que ja havi-
en ballat del 1984-1993 a les 
Colles Sardanistes del muni-
cipi odenenc (Carme Mensa, 
Imma Llamas, Glòria Llamas, 
Imma Ribera, Carme Planell, 
Montse Planell, Gisel·la Jovell, 
Ramon Casanova, Martín del 
Carmen, René Esteban i el 
Carles Casanova) juntament 
amb tres dansaires que havien 
format part de la colla iguala-
dina Tendra Amistat (Carles 
Robert, Jaume Gil i Miquel Vi-
larrubias) i el gironí Jepi, qui va 

debutar en el món de la com-
petició.  
A principis d’aquest any va 
ser quan es va proposar a tots 
els exdansaires de les antigues 
colles odenenques (assajats 
ara i en aquells anys pel Josep 
Vicenç Mestre i la seva dona 
Roser Nogué) formar part 
d’aquesta nova colla, que no se 
sabia si participaria com a lliu-
re o no l’1 de maig. De tal ma-
nera que les persones que de-
cidiren abocar-se en aquest fet 
sardanístic, durant uns quants 
divendres al vespre es van tro-
bar per assajar. I no va ser fins 
el dissabte 7 d’abril que no es va 
saber que es tiraria, definitiva-
ment, endavant amb la idea.  
La nova colla odenenca Amis-
tat va participar en aquest 
Concurs a la categoria vetera-
na i tots els dansaires estaven 
molt il·lusionats de tirar enda-
vant amb aquella idea, que per 
alguns potser semblava una 
bogeria, sobretot al principi. 
L’emoció ja la van tenir a flor de 
pell entrant a la pista del Pave-
lló Mestre Vila Vell amb el Ga-

lop d’entrada, emoció que tam-
bé es va encomanar des d’un 
primer moment  als pares i fa-
miliars que havien acompanyat 
anys enrere als seus fills a com-
petir per diferents indrets de 
Catalunya. A més de competir, 
el més entrenyable van ser les 
vivències compartides i molt 
ben valorades que uní, llavors, 
a tot un poble i avui n’ha sor-

tit una espurna ben viva. I tal 
com diu l’instigador d’aquesta 
nova idea, el Jepi “els nostres 
nens ens miraven expectants. 
Alguna cosa hauran captat”. I 
és que ja en la publicació del 
llibre del Josep Vicenç Mestre 
La sardana a Òdena on s’ex-
plica la història de les antigues 
colles sardanistes odenenques 
hi deia “avui tots nosaltres som 

Al 47è Concurs de Colles Sardanistes d’Òdena 
hi va debutar la Colla Odenenca Amistat

responsables de transmetre 
aquesta inveterada tradició...”.
Aquest 1 de maig de 2018, dins 
del Pavelló, hi va haver un ai-
guabarreig d’emocions entre 
el passat i el present, i potser 
també mirant cap el futur, 
fins al punt que a molts fami-
liars acompanyants dels dan-
saires odenencs els van saltar 
les llàgrimes. 

L’EMOCIÓ
D’APRENDRE
Educació infantil (0-6 anys)
Educació primària (6-12 anys)
www.escolaateneuigualadi.cat  -  Tel. 93 803 04 06
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Tot i el temps insegur, 
que amenaçava pluja, 
un gran nombre de 

gent va pujar fins al Castell 
de Claramunt, el dimarts 1 
de maig al llarg del matí, per 
participar a les activitats lúdi-
ques i religioses que es van or-
ganitzar des de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament. Un 
esmorzar popular, un concert 
amb motiu dels 100 anys de la 
Coral La Lira o una enlairada 
de globus a favor de la Pau són 
algunes de les propostes que 
es van dur a terme. 
Cap a les 9 del matí, els més 
matiners van enfilar el camí 
cap a la fortalesa. A dalt els 
esperaven els entrepans, les 
begudes i els cafès amb llet. 
També es començava a sentir 
la música del grup d’animació 
medieval La Cremallera, que 
va acompanyar els visitants 
fins al migdia. D’entrepans 
se’n van vendre uns 200. 
A les 10 del matí, i com ja és tra-
dicional en aquest aplec, mos-
sèn Alejandro Enríquez Mj, 
assistit pel diaca Polo Baez Mj, 
van fer la benedicció del ter-
me. A continuació, van oficiar 
la missa a la capella de Santa 
Margarida. Una hora més tard, 

al pati interior, es van sentir les 
veus de les corals Terpsicore de 
Sant Quintí de Mediona, sota 
la direcció de Marta Olivé, i la 
Coral La Lira, sota la direcció 
de Marta Carceller.
Les dues formacions vocals 
van oferir una actuació amb 
motiu del centenari del nai-
xement de la coral poblatana, 
que se celebra durant aquest 
any. Els cantaires quintinencs 

Molta gent a l’Aplec del Castell de Claramunt

va interpretar diverses peces, 
acompanyats al piano per la 
mateixa directora. La coral 
poblatana també va cantar 
diverses cançons, amb l’acom-
panyament al piano de Marta 
Torres. 
La cantada es va acabar amb 
l’estrena de la peça Cent anys, 
composada pel músic Frederic 
Marí Caus amb motiu del cen-
tenari, i que van entonar tots 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les inscripcions per a les ac-
tivitats d’estiu del Casalet i del 
Juga, organitzades per la regi-
doria d’Infància i Joventut de 
l’Ajuntament, ja estan obertes. 
El termini per apuntar-se a 
aquesta dues propostes, adre-
çades a nens i nenes des de P0 
fins a 12 anys, és fins al diven-
dres 25 de maig, a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal.
L’horari per inscriure’s és de di-
lluns a divendres, de les 9 del 
matí a les 12 del migdia i de 
les 4 de la tarda a 2/4 de 8 del 
vespre. Els fulls d’inscripció es 
poden trobar a l’Ajuntament, 
al web municipal i a l’Ateneu. 
A més del full d’inscripció, la 
fitxa mèdica i l’autorització, 
caldrà portar una fotocòpia de 
la targeta de la Seguretat Soci-
al del nen/a, del DNI del pare/
mare/tutor/a i del carnet de va-
cunes. El pagament es pot fer a 
través del banc o amb targeta.
Pel que fa al Casalet d’Estiu, 
que es farà del 16 al 27 de ju-
liol, els preus són: 30 euros per 
a una setmana i 60 euros per a 
dues setmanes. Quant al Juga 
a l’Estiu, que es farà del 25 de 
juny al 27 de juliol, el preu serà 
de 30 euros per a una setmana 
i de 120 € per a les cinc set-
manes. També es farà el Juga 
a l’Estiu del 27 d’agost al 7 de 
setembre i el preu serà de 30 € 
per a una setmana i de 50 € per 
a dues setmanes. Tant al Casa-
let com al Juga hi haurà un ser-
vei d’acollida, al matí, de 3/4 de 
8 a 3/4 de 9, i al migdia, d’1/4 
de 2 a les 2, i tindrà un preu d’1 
euro per franja horària.
El Casalet d’Estiu està adreçat 
als nens i nenes des de P0 fins 
a P2 i es farà a la Llar d’Infants 
Municipal Sol Solet, de les 9 
del matí a la 1 del migdia.
El Juga a l’Estiu està adreçat 
als nens i nenes d’entre 3 i 12 
anys. Les activitats es faran, de 
les 9 del matí a la 1 del migdia, 
a l’escola Maria Borés i a altres 
espais del municipi, com la pis-
cina, els parcs o les places. 

Obertes les inscrip-
cions per al Casalet 
i el Juga a l’Estiuels cantaires. Per acabar el 

concert, es va obsequiar les di-
rectores i la pianista amb una 
flor i l’alcalde, Santi Broch, i 
la regidora de Cultura, Est-
her Touriñán, van fer el lliu-
rament d’un cub de vidre del 
Castell de Claramunt a la coral 
convidada.
Tot seguit, i sota l’Himne de 
l’Alegria, es van enlairar 300 
globus blancs, que són biode-
gradables, a favor de la Pau. 
Aquesta activitat ja fa setze 
anys que es porta a terme. Se-
guidament, a la plaça de la for-
talesa, hi va haver una ballada 
de sardanes amb la Cobla Ciu-
tat de Manresa. 
A més de totes aquestes activi-
tats, a la zona del pati exterior, 
es van poder fer pràctiques de 
tir amb arc, a càrrec del grup 
Vall Llobera. A la Sala Gran 
també es pot veure una mos-
tra sobre els 30 anys de la festa 
de celebració del mil·lenari de 
la fortalesa. En aquesta expo-
sició es recullen fotografies, 
objectes i vestuari que es va 
utilitzar en aquesta festa. La 
col·lecció es podrà visitar fins 
al diumenge 3 de juny, en ho-
rari d’obertura de la fortalesa, 
de dimecres a diumenge, de 
les 10 del matí a les 2 del mig-
dia i de les 4 a les 7 de la tarda. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Societat Coral La Lira de 
la Pobla de Claramunt com-
memora, durant aquest any, 
el centenari del seu naixe-
ment. Per aquest motiu, la 
Sala Municipal d’Exposici-
ons acull una mostra que fa 
un repàs a aquests 100 anys 
d’història. La col·lecció es va 
inaugurar el diumenge 6 de 
maig al migdia. 
La col·lecció recull, a través 
de les fotografies, els esdeve-
niments que ha viscut la coral 
al llarg dels anys. El visitant 
de ben segur que descobrirà 
algunes curiositats. Un dels 

fets històrics remarcable és 
l’Aplec Excursionista de Ca-
talunya, que va tenir lloc el 6 
de maig de 1923 al Castell de 
Claramunt i que va comptar 
amb la intervenció del cone-
gut poeta Ventura Gassol i 
l’actuació de l’entitat vocal 
poblatana. Un altre acte des-
tacat és el 19 de maig de 1968, 
quan la Pobla va acollir un 
Concurs de Cors Clavé.
A la mostra es recorden es-
deveniments més recents,  es 
recullen imatges i programes 
de les cantades de caramelles, 
dels concerts de Nadal o de 
les Serenates.
En un dels plafons hi ha foto-

grafies dels nou directors i di-
rectores que han estat al cap-
davant del grup de cantaires. 
Des del primer, mossèn Lluís 
Martí, fins a l’actual, la jove 
poblatana Marta Carceller. 

La mostra, amb el títol “La 
Lira 100 anys”, es podrà visi-
tar fins al dissabte 19 de maig. 
L’horari de visites és de di-
marts a dissabte, de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre. 

Records dels 100 anys d’història de la  Societat 
Coral La Lira 

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui va celebrar 
exitosament una 
nova edició de la 

Fira de la Multicultura i el Co-
merç, la qual serà recordada 
especialment per la recupe-
ració de la Passarel·la del Co-
merç, 10 anys després.

La Passarel·la del Comerç, 
un gran èxit
Precisament la Passarel·la 
del Comerç va ser l’acte més 
participat i complex de tot el 
programa. La Sala Auditori de 
Mont-Àgora, sense les grades 
retràctils en aquesta ocasió, va 
acollir divendres al vespre/nit 
les dues desfilades del comerç 
montbuienc. 600 persones 
van veure cadascuna de les 
dues desfilades, sengles plens 
absoluts a la sala gran de l’Es-
pai de les Arts i del Coneixe-
ment Mont-Àgora, en les acti-
vitats que fins ara han acollit 
més públic dels seus tres anys 
d’història.
Hi van mostrar els seus pro-
ductes i serveis 21 establi-
ments comercials pertanyents 
a la Unió d’Establiments de 
Montbui (UEM): Finques 
Montbui, Supermercats Char-
ter, Cal Pepe, Gonzalo, The-
rana, Perruqueria Lely, Swe-
et-In, Esports Garcia, Montse 
Balada, Carniseria/xarcuteria 
Seymar, Diverevent, CTM, 
Valls Òptics, Xurreria Òscar’s, 
Reparació d’automòbils Bòria, 
Eco Rentat JR, Perruqueria 
Petty Look, Bazar Rosa, Cal-
çats Grup 2, Joieria Llucià i 
Cal Lluís.
L’artista montbuienca Silvia 
Latorre va conduir les dues 
desfilades, amb els seus mo-
nòlegs plens de dinamisme i 
humor, i amb un format tea-
tralitzat que va ser molt ben 
valorat pel públic assistent. 
Cal destacar la qualitat de les 
diferents coreografies i els ví-
deos projectats a la pantalla 
gran de Mont-Àgora per a 
cada comerç participant. Les 
coreografies van anar a càr-
rec de Sara Ramos i David 
Garcia, amb els cossos de ball 
Darks Seasons (D&S) i amb 
nombrosos grups de ball i de 
models col·laboradors per a 
cadascun dels comerços par-
ticipants. El maquillatge dels 
participants va anar a càrrec 
de “Mary Kay”, consultores de 
bellesa independents. I les tas-
ques de perruqueria a càrrec 

d’”Acadèmia de Perruqueria 
Grup Moda”.
Prop de 150 voluntaris i volun-
tàries, la gran majoria mont-
buiencs i montbuienques, van 
col·laborar en aquesta activitat 
per completar les dues des-
filades. Cadascuna de les 
desfilades van tenir una du-
rada propera als 110 minuts 
i van realizar-se amb un 
notable èxit, culminant així 
una feina de molts dies i de 
diferents assajos.
Una vegada finalitzada la se-
gona Passarel·la (les dues des-
filades van ser iguals) es va dur 
a terme un acte de reconeixe-
ment a tots els comerciants 
de Montbui que van prendre 
part en aquest acte. L’Alcalde 
Teo Romero i la I Tinent d’Al-
calde d’Administració, Eco-
nomia i Participació, Elisabet 
Tamargo, van lliurar sengles 
obsequis acreditatius a la vin-
tena d’establiments que hi van 
prendre part. També es va vo-
ler reconèixer la gran tasca de 
la presentadora/conductora 
de l’acte Silvia Latorre i la tas-
ca dels coreògrafs Sara Ramos 
i David Garcia.

Un cap de setmana ple d’ac-
tivitats
Tant dissabte com diumenge 
les botigues al carrer van ser 
protagonistes al Boulevard, 
amb paradetes de botiguers 
del municipi, artesans arri-

bats d’arreu de Catalunya i 
algunes entitats del municipi. 
Especialment destacada va ser 
l’afluència de clients a les bo-
tigues dissabte, quan la mete-
orologia va ser més benèvola. 
L’endemà diumenge al matí 
la pluja va fer acte de presèn-
cia de forma continuada i va 
deslluir la jornada matinal de 
botigues al carrer.
Les activitats familiars i d’ani-
mació van acompanyar la 
jornada de compres de dis-
sabte, amb activitats d’anima-
ció, tallers i pintacares per a 
la mainada, una xocolatada 
organitzada per la Comissió 
de Festes Nucli Urbà i un es-
pectacle d’animació infantil 
amb  “Hulk”, “Spiderman” i 
“Ironman” que es va acabar 
celebrant a la sala petita de 
Mont-Àgora, també en previ-

Montbui va celebrar exitosament la Fira de la 
Multicultura i el Comerç

sió de mal temps.
El dissabte a la tarda es va cele-
brar al Passeig Catalunya una 
Trobada Multicultural, amb 
les actuacions dels grups de 
ball de l’AMPA Escola Gar-
cia Lorca. Va sobresortir, 
pel gran nombre de parti-
cipants, una “masterclass” 
de balls organitzada per Eva 
Copoví a l’amfiteatre del 
Passeig Catalunya.
Un dels actes tradicionals més 
importants va ser la cercavila 
musical, la qual va sortir des 
de Mont-Àgora, va continu-
ar fins el Bou de Montbui, on 
es va fer el reagrupament de 
comparses i grups i a conti-
nuació va fer un recorregut 
pel Boulevard i el centre del 
Nucli Urbà. Hi van intervenir 
els gegants i capgrossos locals, 
també diferents grups d’ani-
mació rítmica de batucada, la 
Colla Gegantera del Bisbalet 
i Gegants i grallers de Calaf. 
El Grup Dracs i Diables de 
Montbui va tancar la jornada 
amb una espectacular “cerca-
vila de foc”, amb la qual van 
fer les delícies de petits i grans.

Trobada de Motos i Cotxes 
Clàssics passada per aigua 
Més d’una treintena de vehi-
cles van participar enguany a la 
7ª Trobada de Motos i Cotxes 
Clàssics, celebrada diumenge 
al matí malgrat la pluja, fet que 
va condicionar el desenvolupa-
ment de les activitats. Els par-
ticipants es van concentrar de 
bon matí a MontMercat i, a les 
10 del matí, van començar un 
circuit en cotxe per la comarca. 
Pels volts de les 12 els partici-
pants van tornar a MontMercat, 
on els pilots i els seus acompa-
nyants van poder gaudir amb 
un vermut. Enguany, per pri-
mera vegada es van lliurar dos 
premis: un al vehicle inscrit més 
antic (per al montbuienc Josep 

Grados, amb un Renault 4 4 del 
1956) i un altre per al partici-
pant desplaçat a Montbui des 
del municipi més llunyà, premi 
que va recaure en Albert Conill 
Bassaganya, de Ripoll, amb un 
Peugeot 309 GTI.
La pluja va condicionar la cele-
bració de la matinal amb infla-
bles per a la mainada, que no-
més es va poder celebrar entre 
les 12.30 i les 14.00 hores amb 
normalitat. La segona jornada 
de la Fira del Comerç i el mercat 
mensual d’Antiquaris i Brocan-
ters també van quedar deslluïts 
per la pluja.
Un any més la pluja va voler 
acompanyar els “romeros” de 
l’Associació Virgen del Rocío 
de Montbui, que van celebrar la 
tradicional “Romería a la Vir-
gen del Rocío”. Després de la 
tradicional Missa Rociera, els 
components de l’associació van 
traslladar la imatge de la verge 
fins a MontMercat, després de 
passar pel Boulevard, on van 
continuar la celebració amb 
l’arrossada popular organitza-
da amb motiu de la Fira de la 
Multicultura.
Ja a la tarda, a l’escenari del Pas-
seig Catalunya es va organitzar 
la 7ª Trobada de Cultura Popu-
lar i Tradicional de l’Anoia amb 
la participación de diferents 
grups de la nostra comarca, 
com el grup cors i danses de 
la Unió Cultural Extremenya 
Anoia, els Falcons de Vilanova 
d’Espoia, el grup “Els Trobadors 
de l’Anoia” i el Grup Sardanista 
Montbui. 
Va cloure aquesta edició de la 
Fira de la Multicultura i el Co-
merç un llençament de globus 
blancs amb desitjos, per part de 
totes aquelles persones presents 
al Passeig Catalunya. Va ser el 
darrer acte d’una fira lluïda en 
línies generals, i on la pluja, tot i 
ser present, no va alterar el pro-
grama previst d’activitats. 

Passarel.la del comerç de Montbui

Romeria Virgen del Rocio

Participants a la passarel.la del comerç de Montbui
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El passat diumenge 6 de 
maig es realitzà la pri-
mera visita guiada al 

castell de Jorba amb l’objectiu 
de conèixer el resultat de la pri-
mera fase de restauració que 
s’ha enllestit recentment. 
L’arqueòloga i restauradora Mi-
reia Sabaté, responsable dels 
treballs de restauració, va ser 
l’encarregada d’explicar als as-
sistents la feina feta i els va en-
comanar la seva passió envers 
les característiques particulars 
del castell situat en un lloc tant 
estratègic.
El castell de Jorba és un castell 
de frontera, on hi va haver ac-
tivitat entre els segles X i XIX. 
Com a “castro Iorba” apareix 
documentat per primera ve-
gada l’any 974, en època del 
Comte Borell II. Està situat a 
449 metres sobre el nivell del 
mar, al Puig de la Guardia, i 
des d’allà es contempla tota la 
Conca d’Òdena i els passos cap 
a Copons, resseguint la riera de 
Veciana, i la ruta cap a terres 
segarrenques.
Durant l’excavació s’han desco-
bert diverses estructures cons-
tructives la majoria de les quals 

pertanyen a la darrera fase del 
castell, en època moderna, habi-
tat per una família de masovers. 
Així, sobre les restes reaprofita-
des del castell medieval, ara es 
pot distingir un cup, un forn i 
diverses estances. Entre les res-
tes de materials trobats, s’han 
documentat centenars de plats, 
olles, cassoles i càntirs dels se-
gles XVII al XIX i, de manera 
més escassa, ceràmiques d’èpo-
ca ibèrica i medieval.
També s’han recuperat guixos 
decorats que haurien format 
part del revestiment i artesa-
nats d’alguna sala noble d’època 
moderna. Algunes decoracions 

Jorba culmina la primera fase de la 
restauració del seu castell

contenen símbols que coinci-
deixen amb l’actual escut de 
Jorba. També s’ha trobat un 
fragment amb un rostre mascu-
lí pintat.
Tota la intervenció ha estat pro-
moguda per l’Ajuntament de 
Jorba i finançada pel Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local 
(SPAL) de la Diputació de Bar-
celona. 
Durant la visita l’alcalde de Jor-
ba, David Sánchez, va explicar 
que ja estava aprovada una se-
gona fase de restauració i con-
solidació del castell, per a la 
qual ja es disposa dels recursos 
econòmics. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí 
acollirà el proper di-
vendres 18 de maig 

una nova edició de la  Marató 
de Sang. Can Papasseit acolli-
rà l’acapta que es celebrarà de 
manera ininterrompuda de les 
10 del matí a les 10 del vespre. 
Enguany també es farà capta de 
plasma. 
Aquest dimarts s’ha presentat 
en roda de premsa el programa 
de la Marató que a banda de la 
donació de sang contempla tot 
un seguit de col·laboracions de 
les entitats vilanovines. Una 
aportació que la regidora de 
Serveis Personals, Sílvia Cáce-
res,  ha volgut agrair especial-
ment. Enguany participarà a la 
Marató: Anyda, que farà sessi-
ons de reiki gratuïtes per a les 
persones que facin donació; el 
grup de Sardanes, Sweet India, 
les dones de les tardes, Càritas 
i Diver Event que, a la tarda, 
instal·larà diferents inflables a la 
plaça de Can Papasseit.
Cáceres ha afirmat que Vila-
nova del Camí ha demostrat 
sobradament els seu esperit 
solidari i espera que el proper 
18 de maig, els vilanovins i vi-
lanovines ho tornin a demos-
trar participant activament a la 
Marató. La regidora de Serveis 
Personals confia en “com a mí-
nim arribar a la mateixa xifra de 

donants de l’any passat o supe-
rar-la”.  
Marta Hernández, coordina-
dora del Banc de Sang, també 
ha fet referència a les xifres de 
donacions d’anys anteriors i que 
sovint rondenles 300. Hernán-
dez ha animat la població a fer 
de la marató un “superdia” i una 
“superdonació” i ha recordat 
que cada dia es necessiten 1.000 
bosses de sang per atendre dife-
rents necessitats.  
Les xarxes socials tindran un 
pes important en aquesta Mara-
tó sobretot pel que fa a la difusió 
de l’esdeveniment. El Banc de 
Sang anima tothom a fer servir 
les xarxes socials amb l’etiqueta 
#MSangVilanova per publicar 
fotografies, missatges, invitaci-

ons... És una oportunitat perquè 
les persones que, pel motiu que 
sigui, no puguin donar sang, 
puguin participar també de la 
Marató.
Com a novetat, Marta Hernán-
dez ha explicat que, des de fa 
uns mesos el Banc de Sang en-
via un missatge a les persones 
donants quan la bossa de la seva 

Vilanova convida la seva gent a participar en la nova 
edició de la Marató de Sang

sang s’ha transferit. “És una ma-
nera d’agrair el seu gest solidari i 
altruista”, ha dit Hernández.  
Noemí Trucharte: “aquesta serà 
la primera edició, des de fa 12 
anys, que viurem sense la pre-
sència d’en Khalet Khatib, que 
ha estat l’ànima i l’impulsor 
d’aquest esdeveniment tant a 
casa nostra com arreu del país”. 

L’alcaldessa Noemí Trucharte 
s’ha referit a la Marató com 
“un acte de solidaritat extra-
ordinària que aquest any hem 
de fer lluir de manera especial 
i diferent”. Trucharte ha vol-
gut destacar que “aquesta serà 
la primera edició, des de fa 12 
anys, que viurem sense la pre-
sència d’en Khalet Khatib, que 
ha estat l’ànima i l’impulsor 
d’aquest esdeveniment tant a 
casa nostra com arreu del país. 
La seva pèrdua ha estat una 
sacsejada per a tots nosaltres 
però hem de demostrar que el 
seu llegat és ben viu a Vilano-
va del Camí i que continuarem 
treballant i col·laborant per sal-
var vides.”
L’alcaldessa també ha donat la 
benvinguda a la nova coordi-
nadora del Banc de Sang, Mar-
ta Hernández, a qui ha desitjat 
“molts encerts en aquesta nova 
etapa.” “Segur que entre tots, ha 
dit Noemí Trucharte, podem 
fer que la Marató es converteixi 
en una superexperiència”.  
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PIERA / LA VEU 

Continua el cicle de 
contes per adults xxl
Avui divendres 11 de 

maig a les 21h hi ha progra-
mada la 2a de les 4 sessions de 
contes per adults organitzats 
per la biblioteca de Piera
Serà el torn del narrador i ac-
tor Arnau Vilardebó qui sota el 
títol Divines seduccions, pre-
senta un espectacle ple d’histò-
ries sobre mitologia grega. Els 
grecs van saber sintetitzar tota 
la psicologia humana en un 
gran recull d’històries pròpies 
o plagiades d’altres cultures: 
la Mitologia Grega. Allí, amb 
ironia i humor, van inventar 
i reinventar les divinitats mi-
rant-se a si mateixos al mirall. 
Les divinitats feien allò que ells 
feien o els agradaria fer, pensa-
ven com ells pensaven.... Escol-
tarem històries amb idees ben 
aprofitables: encerts i errors de 
Zeus, Hera, Sèmele, Metis, Per-
sèfone, Adonis, Afrodita, Eos, 
Orió, Perseu o potser d’altres. 
Tot un compendi de lliçons de 
la Mitologia Grega sobre l’art 

de la seducció
L’activitat és d’accés lliure i gra-
tuït. 

Al maig es podran visitar 
dues exposicions a la bibliote-
ca de Piera
Durant els dies de maig, a la bi-
blioteca de Piera, es podran vi-
sitar dues exposicions a càrrec 
de la Nayara Guarino Pauli i el 
Sr. Joan Poch.
La Nayara presenta dibuixos 
amb els quals vol fer prendre 
consciència de la importància 
de menjar bé i de gaudir dels 
bons aliments que ens dona la 
terra. La mostra es podrà visi-
tar a l’àrea infantil de la bibli-
oteca que facilita un espai per-
què els infants i joves puguin 
exposar el seu art i les seves 
manifestacions artístiques. 
El Sr. Joan Poch exposa una col-
lecció de làmines amb vistoses 
fotografies de paisatges típics 
i tradicionals del Japó que ens 
traslladaran a aquest increïble 
país ple de colors i contrastos. 
Ambdues es podran visitar en 
horari de biblioteca fins el 31 
de maig. 

Properes activitats a la 
Biblioteca de Piera

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa va presentar en 
roda de premsa els re-

sultats de l’informe sobre la 
intervenció paleontològica 
preventiva realitzada al Turó 
del Cairot, al sector industri-
al de Can Bonastre, entre el 
mes de desembre de 2017 i el 
febrer de 2018. La comparei-
xença pública va anar a càrrec 
de l’alcalde Xavier Boquete i 
Jordi Galindo, cap de l’Àrea de 
Treball de Camp de l’Institut 
Català de Paleontologia Mi-
quel Crusafont.

La intervenció permet recu-
perar i datar una cinquante-
na de restes fòssils
La intervenció paleontolò-
gica al Turó del Cairot, duta 
a terme en dues campanyes, 
ha permès recuperar un total 
de 49 restes fòssils. El mes de 
desembre de 2017, durant la 
primera part de la campanya, 
es van recuperar sis restes si-
glades de vertebrats fòssils; 
mentre que entre els mesos 
de gener i març de 2018, en 
el marc de la segona i última 
campanya de la intervenció, 
es van recuperar 43 restes 
fòssils siglades.
Amb tot, l’informe conclou 

que les restes animals i vege-
tals trobades pertanyen molt 
probablement al Miocè supe-
rior , en un període de temps 
geològic que es situaria a l’en-
torn dels 11 milions d’anys 
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, destaca el valor “ci-
entífic i històric” de les restes 
trobades i assegura que “amb 
aquesta intervenció hem de-
mostrar un cop més que és 
possible compatibilitzar la re-
cuperació del patrimoni pa-
leontològic de Masquefa i del 
nostre entorn amb l’execució 
d’obres de primer ordre com 
la construcció del pàrquing a 
Can Bonastre sense que se’n 
vegin compromeses cap de les 
dues actuacions”.

Antecedents
Coneixedor del potencial fos-

La intervenció paleontològica al Turó 
del Cairot permet recuperar una 
cinquantena de restes fòssils del Miocè

silífer de l’àrea dels Hostalets 
de Pierola i dels municipis 
limítrofs com Masquefa i Pi-
era i amb l’objectiu de garan-
tir la localització i extracció 
de les restes paleontològi-
ques que poguessin veure’s 
afectades durant les excava-
cions realitzades en el marc 
de construcció del pàrquing 
situat a la finca R-2 (situada 
dins el Pla Parcial del Sector 
Industrial de Can Bonastre), 
l’Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont ha 
dut a terme al llarg dels dar-
rers mesos una intervenció 
paleontològica amb el pro-
pòsit de recuperar el màxim 
de restes fòssils i informació 
paleontològica, tot interfe-
rint el mínim possible en el 
normal desenvolupament de 
les obres. 

Noves 
parades

a Igualada

Monbus Hispano 
Igualadina suma serveis

amb les noves parades al 
barri Sant Jaume Sesoliveres 

per a facilitar l’accés a les línies 
de transport interurbà 

Igualada-Jorba-Calaf e

 Igualada-Santa Coloma
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PIERA / LA VEU 

El passat diumenge dia 
6 de maig es va cele-
brar la primera Gala 

de l’Esport, un esdeveniment 
que pretenia reconèixer en-
titats i esportistes locals de 
disciplines molt diverses que 
pel seu treball han destacat al 
llarg d’aquesta temporada. 
L’encarregada de donar la 
benvinguda als assistents 
va ser la regidora d’Esports, 
Maite Guzman, qui va agrair 
el treball de la brigada muni-
cipal així com dels responsa-
bles de l’organització. L’ambi-
ent va ser molt bo durant la 
celebració, amb música, una 
pantalla gegant i, fins i tot, 
un  photocall  pel qual van 
anar passant els assistents per 
fer-se fotografies i tenir així 
un record de la jornada. 
La Festa de l’Esport va lliurar 
prop d’una quarantena de re-
coneixements entre els quals 
va haver-hi dues mencions 

especials: a la periodista de 
Catalunya Ràdio Maria Gui-
xà, reconeguda amb el premi 
Dona i Esport que convoca 
l’Ajuntament de Barcelona, 
i al pilot i campió del món 
de Trial Toni Bou, que no va 
poder assistir a la gala i del 
qual van recollir el premi els 
seus pares.  
L’alcalde, Josep Llopart, va 
acomiadar l’acte encoratjant a 

tothom a continuar treballant 
per fomentar la pràctica es-
portiva. Posteriorment, es va 
oferir un petit refrigeri.
Més enllà de la Gala de l’es-
port, durant tot el cap de set-
mana va haver-hi altres pro-
postes relacionades amb el 
món de l’esport com tornejos, 
exhibicions, tallers i jornades 
de portes obertes en instal·la-
cions esportives de la vila.

Reconeixement als millors 
esportistes locals de Piera

PIERA / LA VEU 

La Generalitat de Cata-
lunya ha valorat de for-
ma favorable aquesta 

eina que ha de marcar el crei-
xement de la vila de Piera en 
els pròxims anys
La Comissió Territorial d’Ur-
banisme de la Catalunya 
Central ha aprovat de forma 
definitiva el nou Pla d’Or-
denació Urbanística Muni-
cipal (POUM) de Piera. Es 
tracta d’un document que 
ha de permetre millorar els 
equipaments de la vila i de-
senvolupar urbanísticament 
nous sectors d’activitat eco-
nòmica. Aquest POUM ha 
de convertir-se en el nou full 
de ruta que caldrà seguir per 
garantir un creixement sos-
tenible de la vila de Piera en 
els pròxims anys.
El nou pla estableix possi-
bles mancances futures que 
vindran determinades, entre 
d’altres coses, per l’evolució 
de la població i les caracte-
rístiques del territori. Així, 
doncs, contempla la creació 
d’una segona zona esportiva, 
preveu noves instal·lacions al 
centre urbà com una residèn-

cia de pisos tutelats, un nou 
centre de dia per a la gent 
gran i la construcció d’un ins-
titut d’educació secundària. 
La millora de l’accessibilitat i 
dels serveis a les zones indus-
trials i l’ampliació del polígon 
de Can Canals són altres me-
sures que preveu el nou pla 
amb la voluntat d’atraure més 
activitat econòmica al muni-
cipi. Les infraestructures, la 
connexió entre el nucli urbà i 
els 19 barris a través de vies 
verdes i la preservació dels 
espais naturals i del patrimo-
ni són altres aspectes que in-
clou el document.
El nou pla urbanístic, promo-

Aprovat el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal pierenc

gut per l’Ajuntament de Piera, 
es va fer arribar a la Genera-
litat el passat gener. La tra-
mitació es va aturar a l’espe-
ra que des del consistori es 
tinguessin en compte alguns 
aspectes que calia eliminar 
o modificar. Un cop verificat 
el compliment d’aquestes 
prescripcions, la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central ha 
fet un informe favorable i 
ha notificat a l’Ajuntament 
l’aprovació definitiva del 
nou Pla d’ordenació Urba-
nística Municipal de Piera, 
que entrarà en vigor un cop 
es publiqui al DOGC.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte, la 
plaça del Sant Crist del 
barri pierenc del Ra-

val va poder celebrar la 10a 
Festa de la Forja. En aquesta 
ocasió, el temps va acompa-
nyar durant gairebé tota la 
jornada, tot i que va caure al-
gun plugim. Això no va im-
pedir que es fessin els actes 
programats, com els tallers 
de forja oberts a tot el públic, 
el concert vermut amb els 
Ameba, el dinar amb escu-
della del ferrer i carn d’olla i 
el taller de circ, que va tenir 
molt bona acollida entre els 
més petits.
Aquest any, als tallers de for-

ja es van elaborar 6 muntants 
per a la barana que s’està 
preparant i que quedarà ins-
tal·lada a la plaça del Sant 
Crist. També es van quedar 
fetes unes quantes de les fi-
gures decoratives d’aquesta 
mateixa barana.
La Festa Forja, que ja acu-
mula 10 edicions, ha seguit 
complint amb l’objectiu d’en-
senyar l’art de la forja a tot-
hom i alhora es consolida 
com un dels esdeveniments 
més populars i ben valorats 
pels participants. La Festa se 
celebra gràcies a l’organitza-
ció de la comissió del Barri 
dels Gats i compta amb el su-
port de la regidoria de Festes 
de l’Ajuntament.

L’art de la forja omple el 
barri del Raval

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 5 de maig a 
la tarda es va celebrar la 19a 
Trobada de Puntaires de Pie-
ra a la nau de Cal Sanahuja. 
En aquesta edició, novament 
es va reunir un nodrit grup 
de puntaires vingudes d’ar-
reu del territori, tot i que hi 
va haver menys representa-
ció que en edicions anteriors 
pel fet que la data coincidia 
amb altres esdeveniments 
del mateix col·lectiu.
En aquest acte es va poder 

gaudir d’una mostra de tre-
balls fets amb diferents tipus 
de puntes, sortejos de regals 
cedits pels comerços locals 
i es va reconèixer el treball 
més meritori.  L’esdeveni-
ment, a més, va servir per 
encoratjar les noves genera-
cions a seguir amb la tradició 
de les puntes de coixí.
Un any més, des del consisto-
ri es vol fer extensiu un agra-
ïment al Col·lectiu Cultural 
Puntaires de Piera per l’orga-
nització d’aquesta trobada a 
la nostra vila.

19a Trobada de puntaires
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CAPELLADES / LA VEU 

Diumenge arrenca el 
Festival d’Orgue amb 
un programa real-

ment original. “Hem buscat 
propostes úniques, combina-
cions sorprenents: fusionar 
jazz, cinema i orgue i fer-ho 
en una església no és habitual 
i qui ho busqui només ho po-
drà trobar a Capellades”- co-
menta Àngel Soteras, regidor 
de Cultura-. D’altra banda, 
som conscients que la sor-
presa per la sorpresa no porta 
enlloc, que cal fonamentar-la 
en intèrprets de qualitat con-
trastada i això és el que hem 
fet amb l’Ignasi Terraza, el 
Matthew Simon i el Juan de 
la Rubia”
“Grans estàndards de Jazz del 
segle XX”, amb Ignasi Terra-
za a l’orgue i Matthew Simon 
a la trompeta inaugurarà el 
festival. La improvisació és 
una part essencial del jazz, tal 
com es destaca en el progra-
ma de mà “sonoritat i el ritme 

tenen molta importància. Per 
això, veure a l’Ignasi i al Matt-
hew improvisant amb l’orgue 

Ignasi Terraza obre el Festival d’Orgue de 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

El 10 de maig s’obren les ins-
cripcions per a les activitats 
d’estiu de l’Ajuntament de Ca-
pellades.
Tot és a punt per organitzar 
cinc setmanes de Casal, des del 
25 de juny fins al 27 de juliol.
Hi haurà diverses activitats 
educatives, es podrà fer esport, 
jugar, anar a la Piscina Blava, 
d’excursió per Capellades i ro-
dalies, aprendre robòtica i pro-
gramació de vídeojocs... 
Cada setmana d’activitat tindrà 
un cost de 35 euros, però hi 
haurà bonificació si s’agafen les 
5 setmanes -165€- i descompte 
del 25% pel segon germà.
Tota la informació es po-
drà trobar a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Capellades.

S’obren les 
inscripcions per a 
les activitats d’estiu

CAPELLADES / LA VEU 

Els alumnes de Cicle Inicial de 
les dues escoles de Capellades 
van tancar dimecres el cicle de 
representacions previstes dins 
aquesta nova edició de la pro-
posta Anem al Teatre.
Per segon any consecutiu Cape-
llades s’ha sumat a aquesta pro-
posta de la Diputació de Barce-
lona que ofereix als alumnes de 
d’educació infantil, cicle inicial, 
mitjà i superior espectacles 
de diferents estils, tots de gran 
qualitat.
Al llarg del curs els alumnes han 
pogut veure propostes com “En 
Jan tot li fan”, de l’estaquirot Te-
atre; “El Silenci d’Hamelín”, dels 
Farrés Brothers i el “Comte Ar-
nau” de Teatre de l’Aurora.

S’acaba el cicle 
Anem al Teatre

de tubs, amb la riquesa de 
sons i matisos que el carac-
teritzen, però també amb les 

limitacions rítmiques que li 
són pròpies, ens acostarà se-
gur una música molt diferent 
i poc habitual en ells, i a molts 
de nosaltres, un registre inè-
dit en l’orgue de Capellades”.
Juan de la Rubia, considerat 
actualment un dels millors 
organistes del món, acompa-
nyarà la projecció del clàssic 
del cinema mut “Faust”, de 
F. W. Murnau. amb impro-
visacions a partir de la ban-
da sonora de la pel·lícula. El 
concert “L’Ànima de Faust” 
tindrà lloc el 27 de maig.
En aquesta edició també hi 
haurà espai per a la gent de 
casa. El tercer recital –el 10 
de juny- anirà a càrrec de 
Frederic Prat i Josep Xaubet, 
amb la Coral Capella de Mú-
sica de la Tossa d’Igualada. 
“També hem volgut mantenir 
una proposta més reconeixi-
ble. La combinació d’orgue i 
cant coral sempre ha tingut 
bona acollida a Capellades i 
amb ella tancarem el Festi-
val”- conclou Àngel Soteras.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies la Bibliote-
ca El Safareig ha reor-
ganitzat l’espai dedicat 

als còmics d’adults. Tal com 
destaca la directora, Marta 
Camps, “fins ara estaven en 
dos books al final de la tercera 
planta, sense gaire espai. Cada 
vegada tenim més usuaris que 
ens en demanen i per això volí-
em buscar una ubicació que 
ens permetés créixer i poder 

col·locar tots els llibres”. Així, 
els còmics d’adults continuen 
a la tercera planta, però ara es 
troben just a l’entrada, al costat 
de l’espai de música. És previst 
que en aquest mes de maig 
s’ampliï la zona amb un altre 
moble.
Des de la setmana passada la 
Biblioteca també acull, a la se-
gona planta, una mostra amb 
llibres i manuals antics, de la 
col·lecció particular de Montse 
Badia. 

Més espai a la zona de còmics de la Biblioteca 
El Safareig



CARME / LA VEU 

Aquest diumenge a 
Carme se celebra 
una nova edició de 

la FiraVerd, la fira de plan-
tes i flors per excel·lència. 
N’hem parlat amb la Ilde-
fonsa Tarrida, l’alcaldessa 
del municipi

FiraVerd és ja una fira de re-
ferència entre les empreses 
que es dediquen al món de 
les plantes i flors?
Jo no seria tan agosarada  
en  dir que és una referència 
per a les empreses que es de-
diquen al món de les plan-
tes i les flors però sí que és 
una fira molt atractiva per 
aquest món ja que any rere 
any atenen la nostra invita-
ció per participar-hi.

Com es preveu la fira 
d’aquest any?
Es preveu una fira amb molt 
bones perspectives de partici-
pació ja que hi ha un ventall 
molt ampli d’activitats i possi-
bilitats de gaudir per a tothom 
i també amb novetats.
Aquest any tindrem l’honor 
i el privilegi de comptar per 
a la inauguració de FiraVerd 
amb la Il·lustríssima Senyora 
Alba Vergés i Bosch,  Secre-
tària quarta a la Mesa del Par-
lament, i l’Il·lustríssim Senyor 
Martí Pujol Casals, Vicepresi-
dent tercer de la Diputació de 
Barcelona.

Els anoiencs ja tenen apuntat 
al calendari visitar Carme 
durant el mes de maig. Això 
vol dir que la feina d’organit-
zació està ben feta?
Després de 20 anys és una fira 

totalment consolidada i fa que 
els carmetans i carmetanes  
tinguin  molt present la data 
així també tots els anoiens de 
fora el municipi
Per la experiència que donen 
els 20 anys de Fira han fet  que 
cada any hàgim tingut  molt 
present la millora continu-
ada d’organització i difusió 
i ara creiem que ho tenim 
amb un grau òptim avalat 
pel nombre  cada vegada més 
gran de visitants.
Continuem tenint sempre 
-any rere any- present la mi-
llora en tots els àmbits.

A part de poder passejar per 
un entorn immillorable, de 
què podran gaudir els visi-
tants al Firaverd?
Aquest any com mai per les 
característiques climàtiques 
han fet que l’entorn natural de   

privilegi que tenim es mostri 
més exuberant i amb una to-
nalitat de colors i de verdor 
esplendorosa que tots els visi-
tants podran gaudir.
A part la pròpia fira compta 
amb una sèrie de tallers molts 
atractius com són un Taller de 
destil·lació de essències i ai-
gües florals o bé l’Anellament 
científic d’ocells, entre d’altres. 
També hi haurà tallers per als 
més petits com poden ser el 
Jumping Clay, Plantem i més.
Com a novetat aquest any  es 
farà el primer concurs de pin-
tura ràpida amb tema relacio-
nat amb FiraVerd. 
I per suposat, poder gaudir 
de tot el ventall de floristeria,  
jardineria i complements així 
com de plantes aromàtiques i 
medicinals.

Des de l’ajuntament de Car-

Ildefonsa Tarrida, alcaldessa: “oferim als visitants de 
FiraVerd un entorn natural privilegiat”

me seguiu apostant per la 
Fira. Hi ha un retorn impor-
tant per al municipi?
Seguim apostant per la Fira per-
què creiem molt amb l’oportuni-
tat que ens dona de mostrar  a la 
comarca el nostre entorn natural  
i donar a conèixer el nostre mu-
nicipi 
Cada  any  procurem que hi haguí 
novetats que siguin atractives per 
als visitants que puguin gaudir de 
la natura amb totes les seves ex-
pressions i això farà que tinguin 
ganes de tornar a visitar el mu-
nicipi sent cada vegada més un 
retorn superior  per al municipi.

Més enllà de l’Anoia, venen 
visitants d’altres llocs?
No tenim una estadística molt 
acurada però el boca a boca 
ens diu que sí que tenim visi-
tants de fora de la comarca de 
l’Anoia. 

Carme està situat al 
bell mig d’una vall 
formada per la riera 

que porta el nom del poble 
amb un clima benigne, de 
temperatures suaus, i predo-
mini del cultiu de cereals i 
horts a peu de riera. Al llarg 
de la història, l’aigua ha con-
figurat l’economia del muni-
cipi i l’ha dotat d’un extens 
patrimoni natural i ha defi-
nit el seu singular paisatge. 
D’aquí Fira Verd, una fira 

singular i única on el visitant 
pot gaudir d’una trobada en 
què les flors, les plantes, els ar-
bres i els planters són els pro-
tagonistes.

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS

INAUGURACIÓ OFICIAL | 
A les 12 del migdia al carrer 
Sant Jordi
EXPOSICIÓ DE PINTURA | 
Fins les 2 del migdia a l’Escor-

xador
a càrrec de Pilar Gil
ENTREGA DE PREMIS DEL 
CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA
I DEL CONCURS INFANTIL 
DE DIBUIX
A les 2 del migdia a l’Escorxa-
dor
CREACIÓ D’ESCULTURES 
AMB MOTOSERRA
TALLERS
TALLER DE DESTIL·LACIÓ 
PER ESSÈNCIES I AIGÜES 

FLORALS
TALLER DE CISTELLERIA
ANALÍTICA D’AIGUA i 
CAPTURA DE MACROIN-
VERTEBRATS
ANELLAMENT CIENTÍFIC 
D’OCELLS
Per als més petits
TALLER D’ORNITOLOGIA 
· CONSTRUCCIÓ DE CAI-
XES NIU
I HOTELS D’INSECTES · 
JUMPING CLAY · PLAN-
TEM!

FiraVerd, 21a Fira de floristeria, jardineria 
i complements

Els carrers del nucli antic 
de Carme acullen la Mostra 
d’Artesania d’arreu dels Paï-
sos Catalans on els visitants 
podran trobar productes com 
ara embotits, mel, plantes me-
dicinals, peces artesanes de 
fusta... A més, en aquesta 11a 
edició, els productes ecològics 
i de proximitat tindran espe-
cial importància. Així mateix, 
es podrà gaudir de les exhibi-
cions singulars d’antics oficis 
enguany representats pel vi-
traller i el torner de fusta.

11a Mostra d’artes-
ania i antics oficis
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LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla-
cuna organitza aquest 
dissabte el fòrum DO-

NES, POLÍTICA I SOCIETAT 
serà un espai de poesia, refle-
xió i debat conduit per Mireia 
Chalamanch i Anna Boix.
A partir d’un recull de diver-
ses autores de diferents proce-
dències, edats, i sabers es farà 
la lectura de poemes que con-
viden a reflexionar, a qüestio-
nar, o ens fan posicionar d’una 
manera o altra. Un recull de 
poemes on les protagonistes 
són les dones en tota la seva 
diversitat i singularitat. Poe-
mes que impulsen el debat de 
temes que ara són importants.
Davant d’aquesta realitat l’obra 
poètica de moltes dones ens 
ajuda a crear un espai comú 
per a la reflexió i el debat. Un 
espai de seguretat que contri-
bueixi al diàleg.
L’acte tindrà lloc dissabte 12 
de maig a les 19h a la casa de 
Cultura i Turismes de la Lla-
cuna.
L’Anna Boix és curiosa des de 
ben petita, va estudiar Biolo-
gia, la ciència de la vida, cer-
cant respostes al per què de 
tot plegat. Des de llavors, les 
segueix buscant i generant en 
el camp de les relacions huma-
nes. S’ha format en Cultura de 
Pau i Resolució de Conflictes 
(UAB), Salut Mental i Pers-
pectiva Psicosocial(UCM). 
Des de fa 6 anys estudia Tre-
ball de Processos a l’Instituto 
de Trabajo de Procesos y De-
mocracia Profunda, paradig-
ma des del qual treballa com 
a terapeuta, formadora i faci-
litadora de grups. “Crec en el 

conflicte com un espai de tro-
bada. I sé que quan ens sentim 
còmodes i lliures per ser qui 
som a cada moment podem 
apreciar i aprofitar el potenci-
al transformador, inherent en 
allò que és difícil.”
La Mireia Chalamanch és ac-
triu, performer i directora es-
cènica, d’una banda, docent i 
realitzadora de projectes par-
ticipatius en entorns educa-
tius i socials, per l’altra. “Ac-
tualment busco crear ponts 
entre ambdues experiències 
incorporant la facilitació, es-
tudis que realitzo des de fa 
quatre anys, una metodologia 
anomenada Treball de Pro-
cessos que permet explorar i 
incloure la diversitat de veus 
que puguin sorgir en qualse-
vol relació i conflicte. Vincular 
l’art amb la (in)visibilització 
de problemàtiques socials ha 
estat un somni d’anys. Ho in-
corporo en espais de reflexió 
i debat de temes que em (pre)
ocupen. Per trobar la manera 
de relacionar-nos, reflexionar, 
debatre i contribuir al canvi 
tan individual com col·lectiu.

Poesia, reflexió i debat 
sobre dones, política i 
societat a la Llacuna 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El pròxim diumenge 13 
de maig, l’Ajuntament 
de La Torre de Clara-

munt ha programat una jor-
nada popular de neteja del 
bosc sumant-se així a la cam-
panya Let’s clean up!, una ac-
ció comuna a tot Europa per 
conscienciar sobre la quan-
titat de residus que llencem 
de forma incontrolada a la 
natura i promoure la recolli-
da d’aquests residus abocats 
il·legalment als boscos, plat-
ges, marges de rius, etc.
Amb aquesta iniciativa, 
oberta a tothom i de caràc-
ter familiar, l’Ajuntament 
anima a tothom a participar 
d’aquesta activitat, i prendre 
consciència de la necessitat 
de mantenir nets els espais 
naturals.
Totes les persones que vul-
guin participar en l’activi-
tat, el punt de trobada serà 

diumenge a les 9h davant 
de la deixalleria municipal. 
L’Ajuntament ja posarà tot el 
material de neteja, només cal 
portar guants, roba i calçat 

La Torre de Claramunt se suma al Let’s 
Clean Up amb la neteja del bosc

còmode, gorra i crema so-
lar. En finalitzar, a les 13h hi 
haurà un refrigeri per atots 
els voluntaris. Us podeu ins-
criure a geden@geden.es

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquest dissabte 12 de 
maig tindrà lloc a 
Vallbona d’Anoia una 

jornada participativa oberta 
a tothom on es treballarà per 
recuperar l’entorn del riu reti-
rant les deixalles i millorar la 
transitabilitat.
Aquesta acció s’emmarca dins 
la campanya Let’s clean up Eu-
rope!, un gran esdeveniment 
que consisteix en la realització 

d’accions de neteja en espais 
naturals del nostre entorn per 
part dels ciutadans, una acció 
comuna a tot Europa per cons-
cienciar sobre la quantitat de 
residus que llencem de forma 
incontrolada a la natura i pro-
moure la recollida d’aquests 
residus abocats il·legalment
L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia fa una crida a la par-
ticipació de tots els vallbonesc 
i vallboneques, dels grans als 
petits, per tal de conscienciar 

Ajuda’ns a netejar l’entorn del riu de 
Vallbona d’Anoia

sobre la importància de man-
tenir net l’entorn natural. 
El punt de trobada serà dis-
sabte 12 de maig a les 9.30h a 
Ca l’Afou. L’Ajuntament facili-
tarà tot el material de recollida 
i a les 13h, per cloure la ma-
tinal, es farà una botifarrada 
per a tots els voluntaris. Es 
recomana portar gorra, i roba 
i calçat còmodes. Per una mi-
llor organització cal inscriure’s 
a vallbona@diba.cat o trucar 
al 937718002

ORPÍ / LA VEU 

Enguany l’aigua, tan 
necessitada, va des-
virtuar la III edició 

de la Fira de les Bresques i 
Aplec de les Bresques. 
Aquesta edició es va cele-
brar a dins el nucli de Santa 
Càndia recentment remode-
lat tot i que encara no han 
finaltzat les obres.
Tot i la gran feina i els molts 
expositors, tallers i jocs que 
es van presentar, la gent de 

fora no va acabar d’arribar. 
Això si, els autòctons d’Orpí 
no van fallar. 
Es van realitzar tots els actes 
incloses les sardanes que van 
realitzar-se dins l’esglèsia, i 
van tocar fins i tot la cone-
guda i novíssima sardana de 
Visca Puigdemont. L’arròs 
també va fer-se tot i el xàfec 
que queia quan se li va tirar, 
però va resultar molt bo, i 
es va acabar menjant també 
dins l’esglèsia. Tot això amb 
el permís del mossèn. 

L’any vinent segur que po-
drem gaudir tal i com es 
mereix una fira i un aplec 
amb tanta importància a la 
comarca i esperem que tots 
plegats siguem conscients 
de la importància que tenen 
les abelles en el món actual i 
per això seguirem treballant 
per educar-nos perquè sigui 
així. 
Moltes gràcies a tots els que 
han fet possible aquesta edi-
ció i els que fidels n’han par-
ticipat.

Fira de les Bresques i Aplec passats per aigua
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CALAF / LA VEU 

El passat diumenge 8 
d’abril Calaf va haver 
d’ajornar la tercera edi-

ció de l’Eco Fira a causa de la 
pluja. El certamen, dedicat al 
producte ecològic, les energies 
renovables i el Medi Ambient 
únic a l’Anoia i l’Alta Segar-
ra, torna aquest 13 de maig i 
manté la majoria d’expositors 
i activitats programades i, a 
més, en suma d’altres noves.   
Més de cinquanta empreses i 
projectes d’arreu de Catalunya 
participaran com a expositors 
i realitzaran diferents activitats 
paral·leles com demostracions, 
exposicions, tallers, ponències, 
degustacions, etc.  que donen 
valor i interès a la fira.
Els visitants podran trobar 
estands d’alimentació, gastro-
nomia, energies renovables, 
bioconstrucció, aprofitament 
forestal, calefacció ecològica, 
bicicletes elèctriques, roba or-
gànica, artesania del reciclat-
ge, salut ambiental, reciclatge 

d’oli i pneumàtics, assessora-
ment mediambiental i altres 
propostes vinculades a l’ecolo-
gia i el Medi Ambient.
La mostra cada any creix en 
nombre d’activitats paral·leles 
i aquest any n’hi haurà més de 
30. Com a novetat, també se’n 
realitzarà una el dia previ a la 
fira, el dissabte dia 12 de maig, 
una caminada etnobotànica 
per l’entorn de Calaf a càrrec 
de Marc Talavera del col·lectiu 
Eixarcolant i investigador de 
la UB.
El diumenge 13 de maig, al 
llarg de tota la jornada, es fa-
ran diverses ponències d’entre 
les quals destaca ”Meteorolo-
gia i Natura” amb el presen-
tador de televisió, locutor i 
meteoròleg Alfred Rodríguez 
Picó i  “Viure de l’aire del 
Cel” amb Francesc Rosell que 
explicarà el primer projecte 
d’estació eòlica de propietat 
compartida feta al municipi 
de Pujalt (Anoia) o Coopera-
tivisme i Consum Conscient 
a càrrec d’Arnau Vilaseca del 

col·lectiu Tornaterra.
També es realitzaran diferents 
tallers de temàtiques com 
cuina solar infantil, bicicletes 
elèctriques, elaboració d’ar-
tesania amb reciclatge, cons-
trucció d’estima ocells, elabo-
ració de caixes de niu i hotels 
d’insectes, plantació d’un hort, 
activitats demostratives de 
kung-fu, ioga i tai-txí, etc.

A més, l’Eco Fira comptarà 
amb un espai eco gastronòmic 
on els visitants podran menjar 
i beure productes ecològics.
Aquest any, la temàtica esco-
llida és l’aigua i la sequera. Per 
això, és realitzarà una confe-
rència i taller anomenat “Ai-
gua o sequera? Està a les nos-
tres mans “ on s’obsequiarà als 
participants amb airejadors 

L’Eco Fira de Calaf torna aquest 13 de maig 
amb més activitats i expositors 

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Del divendres 4 fins al 
diumenge 6 de maig 
ha tingut lloc el ‘Mer-

cat d’Escapades a Catalunya’ al 
passeig de Lluís Companys de 
Barcelona. La fira, organitzada 
per l’Agència Catalana de Tu-
risme, agrupa les millors pro-
postes del territori en turisme 
de proximitat. Els Hostalets de 
Pierola hi ha participat, un 
any més, presentant les dife-
rents propostes en l’àmbit del 
patrimoni paleontològic i les 
diferents experiències fami-
liars i turístiques dissenyades 
des del CRIP i l’alberg de Can 
Roviralta.
Malgrat la incertesa del temps, 
milers de persones s’han acos-
tat al Mercat i moltes famílies, 
grups i particulars han passat 
per davant de l’estand dels Hos-
talets de Pierola, on han pogut 
gaudir de les explicacions ofer-
tes pels tècnics del CRIP i de 
l’Ajuntament.
Des de la regidoria de Turisme 

es valora molt positivament 
aquesta tercera participació 
dels Hostalets de Pierola. Car-
me Zaragoza, regidora de tu-
risme explica: «Enguany hem 
tornat a apostar per la presèn-
cia del nostre turisme paleon-
tològic al Mercat d’Escapades, 
consolidant així una feina efec-
tiva en comunicació i divulga-
ció dels valors paleontològics i 
turístics del nostre territori».

El Turisme Paleontològic 
dels Hostalets destaca al 
“Mercat d’Escapades”

per l’aixeta que redueixen el 
caudal de l’aigua que en surt.

L’Eco Fira  de Calaf tindrà 
concurs  d’Instagran
L’àrea de comunicació de 
l’Ajuntament de Calaf ha elabo-
rat les bases per al primer con-
curs de fotografies d’Instagram 
de l’Eco Fira, en el qual es po-
drà concursar amb les etique-
tes #concursecofira18 #ecofira-
calaf i #calaf_vilaverda.
Les imatges s’hauran de fer du-
rant el diumenge 13 de maig i 
aquestes es projectaran en di-
recte a l’EcoFira. Els partici-
pants podran guanyar un lot 
ecològic i dues entrades per a 
les botigues antigues de Calaf. 
Les bases estan publicades a la 
web www.firescalaf.cat
La Fira s’organitza amb el su-
port de la Diputació de Bar-
celona i la Generalitat i es vol 
convertir en un aparador i 
punt de trobada de persones i 
professionals que treballen per 
a la sostenibilitat ambiental, 
social i econòmica del país. 
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CALAF / LA VEU 

1200 infants i joves i 280 
caps del Bages, l’Anoia, 
el Moianès, el Solsonès 

i el Berguedà han participat 
aquest cap de setmana (5 i 6 
de maig) a la XIV Trobada de 
la Cançó que organitza cada 
tres anys la Demarcació de 
la Catalunya Central de Mi-
nyons Escoltes i Guies (MEG).
L’objectiu de la trobada consis-
teix en desenvolupar activitats 
educatives i pedagògiques a 
través de l’acampada i la mú-
sica, reforçar vincles i inter-
canviar experiències entre els 
agrupaments de la demarca-
ció, fer visible la proposta edu-
cativa dels agrupaments, fer 
una aportació positiva al lloc 
de la trobada i reivindicar la 
importància de la música com 
a eina pedagògica del movi-
ment escolta. 
L’Agrupament Escolta Ale-
xandre de Riquer ha estat 
enguany d’amfitrió comptant 
amb el suport i la col·labora-
ció de l’Ajuntament de Calaf 
i diferents ajuntaments de la 
zona (Sant Martí Sesgueioles, 
Sant Pere Sallavinera, Calon-
ge de Segarra i Prats de Rei). 

L’organització anava a càrrec 
d’un equip motor format per 
membres de diversos agru-
paments i va comptar amb la 
presència d’una seixantena de 
voluntaris.
La trobada va començar el dis-
sabte al matí, quan els diversos 
agrupaments de la demarca-
ció van arribar a Calaf i es van 
distribuir per branques (grups 
d’edats diferents) a l’escola de 
Calaf, a la sala de Sant Martí 
Sesgueioles i terrenys d’acam-
pada de Calaf i pobles del vol-
tant. Dissabte es van realitzar 
diferents activitats en funció 
adaptades a cada grup d’edat, 
d’aquesta manera es poden 
conèixer més i l’aprenentatge 
és més enriquidor. 
Diumenge al matí, els dife-
rents grups es van desplaçar 
caminant fins a la Plaça Bar-
celona 92 de Calaf i, malgrat 
la pluja, res els va aturar per 
cantar ben fort i reivindicar la 
importància de seguir treba-
llant més i millor per intentar 
deixar aquest món millor de 
com l’hem trobat. 
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde de Calaf Jor-
di Badia, l’alcaldessa de Sant 
Martí de Sesgueioles, el regi-

Més de 1400 escoltes i guies van omplir Calaf de 
música en clau de canvi

dor joventut de Calonge de 
Segarra, famílies, voluntaris, 
veïns del poble, representants 
escoltes de Minyons escoltes 
i guies de Catalunya i antics 
membres del moviment. 
La mostra, que enguany va 
girar entorn de la cançó po-
pular “Pol Petit” amb el lema 
“En clau de canvi”, va comen-
çar i acabar amb l’actuació de 

Jaume Barri, qui també va fer 
de presentador de l’acte. Un 
equip de músics format per 
caps de diversos agrupaments, 
un equip d’actors que van de-
senvolupar l’eix de la trobada 
i donaven sentit a les can-
tades dels agrupaments. 
Per parelles o trios d’agru-
paments, els infants i joves 
sortien a cantar cançons 

creades per ells mateixos.
L’inici plujós de la jornada, 
no va deslluir la celebració 
d’una gran Mostra de la Can-
çó, plens de moments eufòrics 
i emocionants, que han donat 
una injecció de motivació i 
empenta per seguir endavant 
amb la tasca dels agrupaments 
i l’enfortiment de l’escoltisme i 
guiatge al poble de Calaf.

CALAF / LA VEU 

Aquest curs fa 20 anys 
que es va crear l’Esco-
la Municipal de Mú-

sica de Calaf. Per celebrar-ho 
s’ha organitzat un concert 
multitudinari en col·laboració 
amb l’Escola Alta Segarra on 
hi participaran 260 cantaires, 
8 músics i 2 actors.
El concert tindrà lloc el dia 14 
de Maig a les 19 h al Casal de 
Calaf i s’interpretarà la canta-
ta “50 milions de segons”, amb 
música de Joan Vives i text de 
Piti Español. La part coral 
serà interpretada pels alum-
nes de primària de l’Escola 
Alta Segarra dirigits per la 
Montse Marsans i també per 
tots els alumnes de llenguatge 
de l’Escola de Música (de 4 a 
12 anys) dirigits per la Mari-
bel Sibila.
D’altra banda, la part instru-
mental anirà a càrrec dels 

professors de l’Escola i es 
comptarà amb dos actors/
cantants solistes d’excepció: 
Lloll Bertran i Eloi Fonoll.
Les localitats són numerades 
i es venen anticipadament al 
preu de 3€. Es van posar a la 
venda el dijous dia 3 de maig 
i en una hora ja se n’havien 
venut més de 450 de les 630 
disponibles.
Les entrades es poden adqui-

L’Escola de Música de Calaf organitza 
un concert multitudinari per celebrar 
els seus 20 anys CALAF / LA VEU 

L’Oficina de Turisme de 
Calaf ha obert fins el 
25 de maig les inscrip-

cions a la ruta “Seguint les 
passes de Pedrolo” que tindrà 
lloc el diumenge 27 de maig 
amb l’objectiu de recórrer 
alguns dels indrets de la Se-
garra natal de l’escriptor i així 
aprofundir en la seva figura i 
obra.
La ruta sortirà a les 08h del 
matí del Casal de Calaf amb 
autobús i els assistents es 
desplaçaran fins al Castell de 
Montcortés i d’allí s’iniciarà 
el recorregut a peu a través 
d’uns 12 km.
La caminada transcorrerà 
pels Plans de Sió i permetrà 
veure des de fora el castell 
de Montcortés i el castell de 
l’Aranyó - on va néixer Pe-
drolo - que actualment són 
de propietat privada i no es 
poden visitar. A través de l’ex-
plicació guiada però, en co-

neixerem detalls, vivències i 
altres anècdotes relacionades 
amb l’escriptor.
Al llarg del recorregut, també 
es realitzaran diferents para-
des a altres espais d’interès 
com el Columbari Romà, els 
Pallers de Pedra, l’ Aeròdrom 
de la Guerra Civil i les For-
tificacions republicanes del 
1938.
La ruta acabarà al Centre 
d’Interpretació Manuel de 
Pedrolo que es troba al cas-
tell de Concabella i que sí 
que és pot visitar. El preu de 
la ruta n’inclou l’entrada. 
Finalment, es tornarà amb 
autobús a Calaf. La durada 
aproximada de la caminada 
és preveu de 08h a 13h i es 
recomana portar esmorzar.

Calaf segueix les passes 
de Manuel de Pedrolo

El proper 27 de maig 
l’Ajuntament de 

Calaf organitza una 
caminada popular

rir a:
- Secretaria de l’AMPA de l’es-
cola Alta Segarra: Dilluns de 
15h a 19h. Dimarts de 8’30h 
a 10’30h. Dimecres de 8’30h a 
13’30h. Dijous de 15h a 19h.
- Secretaria de l’Escola de 
Música: dilluns, dimecres, di-
jous i divendres de 16h a 21h
I també a les taquilles del Ca-
sal una hora abans de l’espec-
tacle segons disponibilitat. 
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CALAF / LA VEU 

Del 14 al 20 de maig, 
torna la tercera edi-
ció de la Setmana 

de la Gent Gran de Calaf. 
Enguany arribarà amb grans 
novetats que volen ampliar i 
millorar la proposta que ja fa 
dos anys es va iniciar amb la 
programació de tota una set-
mana plena d’activitats d’in-
terès per a les persones més 
grans del municipi. El pro-
grama es dirigeix especial-
ment a les persones majors de 
65, tot i que moltes de les ac-
tivitats, també estaran ober-
tes al públic en general. La 
majoria d’actes són gratuïts 
excepte el Festival d’Havane-
res i el dinar popular tot i que 
caldrà inscripció prèvia per a 
la majoria d’activitats i aques-
ta es podrà fer del 2 al 11 de 
maig a l’Ajuntament de Calaf 
o l’Esplai de la Gent Gran.
Les activitats començaran el 
dilluns dia 14 visitant l’ex-
posició “La practicanta, una 
vida dedicada al servei de la 
sanitat” que consisteix en una 
reproducció de la medicina 
de fa 60 anys a través de la 
reconstrucció del consultori 

de M. Àngels Pujol Bacardit, 
la practicanta de Calaf,  amb 
tots els estris sanitaris que 
feia servir. L’exposició estarà 
ubicada a la seva antiga casa 
“Cal Matrícules” i també tin-
drà un apartat on s’explicarà 
part de la seva història sani-
tària, familiar i del seu àmbit 
social i col·laboratiu amb el 
poble, els seus viatges arreu 
del món i les mostres d’agraï-
ment en el moment de la seva 
jubilació.
El dimarts 15 de maig a les 
18h, la psicòloga i investiga-
dora, Assumpció Salat, im-
partirà la xerrada “Fer-nos 
savis”, on parlarà sobre el 
desenvolupament de potenci-
alitats humanes i de la consci-
ència i de la saviesa davant la 
vida i davant les nostres rela-
cions humanes.
Dimecres, a la capella del 
Centre de Recursos per 
l’Ocupació, hi haurà l’expo-
sició “Controles?”, una ex-
posició dinàmica on experts 
amb drogoaddicció faran una 
visita guiada i explicaran els 
perills que poden aportar les 
drogues no només en els joves 
sinó també en els més grans 
a causa d’alguns fàrmacs que 

poden generar addiccions.
Dijous 17, a les 16.00 hores, 
hi haurà una sortida a “Les 
cases de Matamargó”  una 
masia museïtzada de Pinós, 
a la comarca del Solsonés, 
declarada patrimoni arqui-
tectònic català i que permet 
conèixer com era la vida a 
pagès al segle XVII. L’excur-
sió tindrà un aforament limi-
tat de 50 places.
La tarda de teatre arribarà de 
la mà de la companyia La Sala 
de Rajadell amb “La Família”, 
una comèdia que es represen-
tarà divendres a les 19.00 ho-

Arriba la III Setmana de la Gent Gran de Calaf

res al Casino de Calaf.
Dissabte arribarà la novetat 
d’aquest any de la Setmana 
de la Gent Gran, el primer 
Festival d’Havaneres de Secà 
amb grups de renom com 
Port bo, Indira Ferrer-Mo-
rató, soprano i Antoni Mas, 
piano i la Guingueta. El preu 
per a majors de 65 anys serà 
de 3 euros i tindran dret a dur 
un acompanyant menor de 65 
anys per un preu de 5 euros. 
L’aforament estarà limitat a 
300 persones, per això, a par-
tir del dia 11 de maig, un cop 
feta la prevenda reservada a 

la gent gran s’obrirà la venda 
anticipada  d’entrades al pú-
blic en general. 
El diumenge, 20 de maig 
clourà la Setmana de la Gent 
Gran amb una jornada molt 
intensa. Començarà a les 
11.30 hores amb la missa so-
lemne a l’església parroquial 
de Sant Jaume. Tot seguit,  el 
Casino de Calaf acollirà el 
dinar popular a les 14.00 ho-
res i finalment, es tancarà la 
jornada amb el  Ball quartet 
Pep i Maria José obert al pú-
blic en general.

Portes obertes a l’Esplai de 
la Gent Gran
A més, de participar en 
aquestes activitats, es convida 
a tots els majors de 65 anys 
de la població a conèixer les 
activitats que fan des de l’Es-
plai de la Gent Gran de Calaf. 
I és que durant aquesta set-
mana celebraran unes jorna-
des de portes obertes per tal 
que tothom qui vulgui pugui 
participar en una vintena de 
propostes molt diverses, des 
de fer manualitats, català, an-
glès o zumba, fins a classes de 
taixí o de ball en línia.

CALAF / LA VEU 

El passat dijous van co-
mençar les obres de 
millora de l’Espai Cen-

tral de la Plaça Alta Segarra, 
amb els treballs de jardineria 
i tindrà una duració aproxi-
mada de dos mesos.
La plaça Alta Segarra és de 
planta rectangular d’aproxi-
madament 32mx19m, consta 
de quatre sorrals amb diver-
sos jocs infantils i paviment 
de sorra. També té una pèrgo-
la ornamental de tipus lineal 
de formigó armat on s’hi 
troben tot un seguit de plan-
tes enfiladisses que donen 
ombra. Aquesta pèrgola pre-
senta clars símptomes d’estar 
malmesa ja que s’han escros-
tonat diversos fragments de 
formigó per l’oxidació de les 
armadures.
L’Ajuntament de Calaf ja va 
redactar inicialment una 
breu memòria “Reparació de 
diversos carrers i places del 
poble” en la qual ja s’identifi-

cava millorar les deficiències 
de seguretat que presenta l’es-
pai de la plaça Alta Segarra i 
posteriorment es va redactar 
la memòria “Millores a l’espai 
central de la Plaça Alta Segar-
ra” on s’amplia i actualitza el 
projecte inicial.
En les obres, es duran a terme 

les següents accions:
• Sorrals 2, 3 i 4: substitució 
de les vorades de jardí i del 
paviment de sauló al voltant 
dels jocs infantils de la plaça 
Alta Segarra, per vorades tau-
ló i paviment de cautxú.
• Sorral 1: es retirarà el to-
bogan i es deixarà exclusiva-

Comencen les obres de Millora de l’Espai Central 
de la Plaça Alta Segarra

ment com a sorral, sense cap 
joc prefabricat. Es millorarà 
la capacitat de drenatge i es 
renovarà l’arena actual.
• Substitució de la pèrgola 
actual, per una nova prefabri-
cada de formigó armat, amb 
acabat exterior símil a fusta 
per integrar amb el paisatge.
• A la nova pèrgola s’empar-
rarà novament l’heura que 
s’hagi pogut conservar i se’n 
plantarà de nova on sigui ne-
cessari.
L’obra compta amb un pressu-
post d’execució de 53.867,81 
euros (IVA inclòs) i comp-
ta amb una subvenció del 
75% de l’import pel Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) de la Generalitat de 
Catalunya.

 La Generalitat 
de Catalunya 

subvencionarà un 75% 
de l’import final de les 

obres de millora

VECIANA / LA VEU 

Seguint amb el cicle de festes 
majors del municipi de Veci-
ana el proper dia 13 de maig 
arriba la festa grossa del nucli 
de Sant Pere del Vim que la ce-
lebrarà en honor al seu patró 
Sant Isidre.
La missa de festa major, ofici-
ada per mossèn Carles Riera, 
començarà a les 12 del migdia 
i estarà acompanyada per la 
Coral de Veciana qui la clou-
rà cantant els goigs en honor a 
Sant Pere escrits pel propi mn. 
Riera i musicats per Mn. Va-
lentí Miserachs.

Sant Pere del Vim 
celebrarà la seva 
festa grossa aquest 
diumenge



L’arlequinat Sergi Pla celebra el gol de la falta directa que va suposar el 2-3. / XAVIER GARCIA

Un Igualada ple de 
caràcter i orgull, va 

jugar una gran segona 
part que li va permetre 

capgirar un 1 a 3 en 
contra

L’Igualada Rigat remunta al Reus (4-3) i s’assegura ser a Europa 
l’any vinent
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HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada va viure una 
gran nit d’hoquei patins 
a Les Comes, amb una 

victòria balsàmica davant del 
Reus Deportiu, tercer classifi-
cat i l’equip més golejador de la 
competició. Un Igualada Rigat 
ple de caràcter i orgull, va jugar 
una gran segona part que li va 
permetre capgirar un 1 a 3 en 
contra, i va acabar guanyant 
per 4 a 3. A més, amb aquest 
triomf, els arlequinats s’asse-
guren jugar la Copa de la Cers 
2018/2019.
El partit va començar amb 
una jugada trenada de l’Igua-
lada que va culminar amb una 
rematada lateral de Met Mo-
las, completament sol, que va 
superar a Càndid Ballart per 
posar l’1 a 0 a l’electrònic. Tot 
i això, el potencial ofensiu del 
Reus – Raül Marín arribava a 
Les Comes amb 50 gols i el seu 
company Marc Torra, amb 21 
assistències – i la seva veloci-
tat van començar a dominar el 
partit i es van acostar amb pe-
rill a la porteria defensada per 
Elagi, que una vegada més, va 
oferir una gran actuació. Tot 
els xuts a porteria dels visitants, 
el primer gol va arribar a pilota 
aturada. Al minut 9, Albert Ca-
sanovas transformava un penal 
per posar l’empat al marcador.
El Reus podria haver ampliat 
distàncies a l’equador de la pri-
mera part i una altra vegada, 
per mitjà de la pilota aturada. 
Gerard Miquel va veure una 
targeta blava que va suposar 
una falta directa que Raül Ma-
rín no va poder anotar davant 
un Elagi ben col·locat. Els roig-

i-negres però, van aprofitar la 
superioritat numèrica en pista 
i només 50 segons més tard, el 
propi Marín va anotar el segon 
pel seu equip.
La pilota aturada va continuar 
sent protagonista i pocs segons 
després, la parella arbitral va 
assenyalar un penal a favor dels 
arlequinats que Oriol Vives no 
va poder transformar i l’1 a 2 
va continuar al marcador. En 
l’últim tram de la primera part, 
els roig-i-negres es van tornar a 
avançar mitjançant Marín, que 
va aconseguir un gol aixecant i 
picant la bola des de darrere la 
porteria, per marcar l’1 a 3, re-
sultat amb el que es va marxar 
al descans, tot i que l’Igualada 
va tenir alguna opció de re-
duir l’avantatge dels visitants al 
marcador.
A la represa, un Igualada amb 
les piles carregades – tot i l’evi-
dent fatiga física del tram fi-
nal de temporada – i amb una 
mentalitat competitiva i orgu-
llosa, ja que cap membre de 

l’equip va abaixar els braços a 
pesar de l’1 a 3 al marcador. 
La defensa, una de les grans ar-
mes de l’Igualada, es va tancar 
molt més durant el segon perí-
ode i als reusencs els va ser més 
difícil crear ocasions de gol 
clares. L’Igualada va tenir les 
seves opcions gràcies al can-

més tard, un autèntic míssil de 
César ‘Tety’ Vives, una de les 
virtuts del jugador, va perforar 
la porteria de Càndid Ballart 
per empatar el partit a tres gols.
Amb l’empat, un Igualada que 
no hi havia deixat de creure ni 
amb l’1 a 3, va continuar per-
sistint i trenant jugades amb 
perill per sumar els tres punts. 
I la recompensa va arribar. Al 
minut 43, Jordi Méndez arri-
bava en segona línia per apro-
fitar una assistència d’Oriol 
Vives i marcar així, el seu 12è 
gol de la temporada, en la seva 
primera temporada més regu-
lar a la màxima competició de 
l’hoquei nacional. I de fet, la 
distància encara podria haver 
estat més gran, ja que el Reus 
va cometre la desena falta, però 
Sergi Pla no va poder anotar 
aquesta vegada davant de Càn-
did Ballart.
Ferran López es va mostrar sa-
tisfet per la remuntada del seu 
equip, a qui va elogiar dient 
que “amb l’1 a 3, era fàcil abai-

xar els braços però no ho hem 
fet. Hem guanyat merescuda-
ment.” El tècnic va aprofitar 
per remarcar l’aposta del club 
per jugadors de la base i va dir 
que “són jugadors joves que 
s’estan consolidant i que encara 
els queda recorregut”.
Ara, l’Igualada tornarà a des-
cansar una setmana abans de 
viatjar el dissabte 19 de maig a 
Alcoi, abans de rebre el Lloret 
en l’última jornada de campio-
nat a Les Comes. López va ser 
clar i va declarar que “l’objectiu 
és sumar els sis punts que que-
den”.

Fitxa tècnica
Igualada Rigat: Elagi Deitg, 
Oriol Vives, Sergi Pla (1), César 
Vives (1) i Met Molas (1) – 
equip inicial – Gerard Miquel, 
Roger Bars i Jordi Méndez (1).
Reus Deportiu: Càndid Ballart, 
Raül Marín (2), Marc Torra, 
Albert Casanovas, Àlex Ro-
dríguez – equip inicial – Joan 
Salvat i Romà Bancells.

vi tàctic, la més clara, una de 
Sergi Pla, sol davant de Ballart, 
que el porter dels roig-i-negres 
va desviar.
Però la paciència i el bon joc va 
recompensar als arlequinats, 
que al minut 38 van tenir una 
falta directa a favor que Ser-
gi Pla no va fallar per reduir 
distàncies. I només 53 segons 

L’Infantil «A» de l’Igualada Rigat es proclama campió d’Espanya 
i es classifica per l’Europeu U17
HOQUEI / LA VEU 

L’Infantil A de l’Igualada 
Hoquei Club es va pro-
clamar campió d’Espa-

nya la guanyar per 4 a 1 al CH 
Caldes, a qui també va supe-
rar a la final del campionat de 
Catalunya de fa dues setma-
nes. Els calderins no ho van 
posar gens fàcil i de fet, es van 
avançar al marcador, però els 
igualadins van remuntar el 
marcador amb gols de Marc 
Carol, Aleix Marimon i Ar-
mand Pujadó.
Amb aquest trofeu, els arle-

quinats revaliden el títol 14 
anys després. L’última gene-
ració d’infantils que va acon-
seguir ser campiona d’Espa-
nya va ser la liderada per l’ex 
capità del primer equip Ton 
Baliu. A la banqueta d’aquell 
equip s’hi asseia el mateix 
Cesc Fernández que ara, 
ha aconseguit el doblet – el 
Campionat de Catalunya i el 
d’Espanya – amb l’Infantil A 
de la pedrera de l’Igualada. 
L’equip arlequinat ha aconse-
guit aquesta gesta sense per-

dre cap partit dels dos campi-
onats que ha disputat. A més, 
ha aconseguit el passaport per 
jugar l’Europeu U17 a inicis 
de la temporada vinent, amb 
dates encara per determinar. 
L’equip que ha aconseguit 
aquest campionat està format 
per Guillem Torrents, Mar-
tí Busquets, Oriol Llorens, 
Marc Dalmases, Gerard Riba, 
Aleix Marimon, Marc Carol, 
Armand Pujadó i Pol Marsol 
Ferran Busquets, dos alevins 
que van reforçar l’equip. 

OK Lliga
Jornada 27 
Palafrugell   1 · 3 Girona 
AsturHockey   2 · 4 Vendrell 
Noia   9 · 3 CE Arenys 
CP Voltregà   2 · 4 CH Caldes 
Lleida   2 · 4 FC Barcelona 
CH Lloret   3 · 3 PAS Alcoy 
Igualada   4 · 3 Reus 
Vic   3 · 1 HC Liceo 

Jornada 28 (19 de maig)
Reus - Vic 
PAS Alcoy - Igualada 
CH Lloret - Girona 
Vendrell - Palafrugell 
CE Arenys - AsturHockey 
FC Barcelona - CP Voltregà 
HC Liceo - Lleida 
CH Caldes - Noia 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 FC Barcelona 75 28 24 3 1 138 39 99
2 HC Liceo 68 28 22 2 4 126 54 72
3 Reus 64 28 21 1 6 132 74 58
4 Noia 53 28 15 8 5 101 69 32
5 Girona 44 28 13 5 10 85 76 9
6 Igualada 44 28 14 2 12 74 63 11
7 Lleida 43 27 13 4 10 106 87 19
8 Vendrell 38 27 11 5 11 74 82 -8
9 CH Caldes 38 28 11 5 12 70 84 -14
10 CP Voltregà 37 27 10 7 10 71 80 -9
11 PAS Alcoy 31 28 9 4 15 77 96 -19
12 Vic 30 28 7 9 12 58 78 -20
13 CH Lloret 27 28 7 6 15 58 82 -24
14 CE Arenys 16 27 4 4 19 46 108 -62
15 Palafrugell  15 28 4 3 21 61 119 -58
16 AsturHockey  8 28 2 2 24 57 143 -86
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El sènior femení del CB 
Igualada seguirà un any 
més a la Copa Catalana

BÀSQUET / LA VEU 

Partit a cara o creu con-
tra el CE Sant Nicolau 
de Sabadell, un equip 

que ja no es jugava res, i on la 
victòria va caure del costat del 
conjunt igualadí, que combinat 
amb la victòria del TGN Bàs-
quet a la pista del Roser fa que 
el conjunt de l’Anoia aconse-
gueixi matemàticament la per-
manència a Copa Catalunya la 
temporada vinent. 

Dues victòries i dues derrotes per als 
equips de l’Òdena CB

Va ser un partit dur i travat 
fins al tercer quart on les locals 
obren una escletxa que ja no 
abandonarien fins al final.
El resultat final va ser de 68 a 
55.
Anotadores: Carner (13), Al-
domà (-), Soler (7), Amat-
llé (8), Jané (4), Lamolla (5), 
Figueras (-), Carrasco (7), 
Fernández (-), Roda (-), Diaz 
(14), Talasimov (10).

BÀSQUET / LA VEU 

L’equip juvenil femení es 
jugava davant el Bàsquet 
Hostalets la possibilitat 

de jugar la final davant el Mo-
nalco Juvenil, però un arbitrat-
ge incomprensible i una errada 
de la organització van privar 
a les noies de una victòria que 
van aconseguir a la pista i es 
van haver de consolar amb la 
tercera posició.
En un partit on els dos equips 
defensaven de una manera si-
milar, l’àrbitre va xiular quasi el 
doble de faltes al Vilanova, 32, 
que al Hostalets, 17. A més, en 

una competició on mai es xiu-
len els tres segons a la pintura, 
ens ho va fer 4 vegades. Com 
diem, un arbitratge incom-
prensible. 
A part, les normes del Consell 
Esportiu de l’Anoia, deien que 
en cas de empat en els diferents 
quarts, es tindria en compte el 
marcador total, i en aquest cas, 
el marcador era de 32 a 23 a 
favor de les vilanovines. Però 
es van disputar 2 pròrrogues, 
que es van veure marcades per 
les 3 jugadores expulsades per 
5 faltes, fruit del mencionat 
arbitratge. A la primera pròr-
roga l’equip rival va fer el seus 

7 punts des de la línia del tir 
lliure.
Davant aquestes irregulari-
tats, com a club presentarem 
una queixa formal davant el 
Consell Esportiu de l’Anoia, 
per que creiem que les noies 
han sigut víctimes de una in-
justícia palmària.
Van jugar, Sofía Sancho, Lucía 
Moreno (5), Anna Palacios (2), 
Laura García (8), María Palaci-
os (6), Clàudia Nuncio (4), Ire-
ne Leno (6), Ana Lozano (8) i 
Alba Quiñones (2). Entrenador 
Carlos Fratila.
Parcials, 2-3, 8-3, 8-10, 14-7, 
7-7 i 2-7.

L’equip cadet masculí va gua-
nyar la final comarcal davant 
el Badia i Margarit per 74 a 13 
i així es classifica per jugar les 
finals territorials el pròxim cap 
de setmana.
Partit sense història, marcat per 
la superioritat dels vilanovins. 
Gran temporada dels nois, amb 
una gran progressió en el joc, 
i que s’ha vist recompensada 
guanyant tots els títols que han 
disputat.
Van jugar, Eduard Vives, Ar-
nau Cano (12), Pau Pons, Marc 
Valero (11), Gregor Palacio (2), 
Marouam Hammich (6), Gino 
Paoli (2), Carlos Lorenzo (16), 
Adrià Sala (16) i Marcos García 
(9). Entrenador Aitor Iglesias.
Parcials 31-0, 4-9, 19-2 i 20-2
L’equip sènior femení con-
tinua amb la seva línea de 
recuperació, amb la tercera 
victòria consecutiva davant 
el sempre difícil Xamba Vila-
franca per 65 a 69.
Partit molt complet de les no-
ies. Van sortir molt ficades i al 
final del primer quart havien 
assolit una bona diferencia al 
marcador 9 a 20, que van sa-

ber gestionar durant la resta del 
partit quan l’equip local es va 
apropar al lluminós. 
Van jugar, Marina Espejo (4), 
Clara Bargalló (27), Clàudia 
Oller (9), Clàudia Miramunt 
(13), Marina Palmés (8), Èlia 
Díez (8) i Núria Torrens. Entre-
nador Alexey Domènech. Par-
cials: 9-20, 12-7, 23-18 i 21-24
Finalment l’equip sènior mas-
culí va perdre a la pista del 
quart classificat S.A. Súria per 
95 a 61 en un partit digníssim 
dels nois, que només van poder 
desplaçar 6 efectius i que es van 
deixar la pell a la pista.
A pesar de una mala sortida, 
els jugadors s’han refet i han 
arribat al descans amb un desa-
vantatge de 14 punts. A la sego-
na part el cansament ha passat 
factura i la diferència ha arribat 
als 34 punts finals, que no des-
mereixen el bon partit fet pels 
vilanovins.
Van jugar, Miquel Àngel García 
(14), Camilo Rodríguez, Anto-
nio Garcia (14), Alexey Domè-
nech (18), Fernando Leno (11) 
i Johnny Goya (4). Entrenador 
Alexey Domènech.

Resultats diversos pel Vilanova Bàsquet Endavant

BÀSQUET / LA VEU 

Les cròniques dels partits 
del cap de setmana:
C. B. COLL 59 – 66 

ÒCB Sots-21 
Victòria molt treballada de 
l’equip Sots-21 a la pista dels 5è. 
classificat, el C. B. Coll. 
Un inici de partit amb l’equip 
local collant de valent en defen-
sa va fer que el jugadors ode-
nencs no juguessin còmodes i 
ja en el 2n quart, quan la falta 
de concentració i la falta d’en-
cert de cara a cistella va propi-
ciar que l’equip local marxés al 
descans amb una diferència de 
10 punts. 
A la represa, les diferències 
s’anaven mantenint gràcies so-
bre tot, als triples que enciste-
llava l’equip local. En el darrer 
quart però, amb una defensa 
molt més intensa per part dels 
odenencs aconseguint d’aques-
ta manera robar pilotes i tenir 
l’opció de fer sortides en con-
traatac, va propiciar que l’equip 
local comencés a jugar amb 
molts nervis, fet que va aprofi-
tar l’equip odenenc per remun-
tar fins a 17 punts i aconseguir 
la victòria final per 59 a 66.
Van jugar: Rosich (25), Torra-
llardona, Calle, Jorba (28), Por-

redón (3), Poncell (3), Fuentes 
(2), Ferrer (5) i Vidal.
ÒCB Sènior Femení 40 – 56  
CLUB BÀSQUET VILATOR-
RADA
D’inici, un parcial de 9 a 21 va 
donar la iniciativa i per tant, la 
tranquil·litat de jugar amb el 
marcador a favor a l’equip vi-
sitant, que veia com controlava 
el partit sense problemes. A 
la mitja part, 16 punts a sobre 
(18 a 32). A la represa i amb el 
marcador 19 a 34, parcial de 13 
a 0 de les odenenques per ajus-
tar el marcador (32 a 34).
Però les forces van arribar fins 
el minut 2 del darrer quart (35 
a 38), on un parcial de 1 a 18 
(36 a 56) sentenciava el partit 
definitivament.
Van jugar: Farreras (7), Raja 
(3), Carmona, Garcia (8), Vi-
dal (4), Forn (14), Freixas (4) i 
De Haro.
C. E. GELIDA 64 – 72 ÒCB 
Sènior “A”
Victòria a domicili per certifi-
car una temporada més, la per-
manència a la 3a Categoria.
No va ser un partit fàcil ja que 
el mateix no va tenir un do-
minador clar i les avantatges 
per a un i l’altre equip van ser 

mínimes. En el 3r. quart els 
odenencs van aconseguir un 
mínim avantatge de 3 punts 
(50 a 53) que al final van estar 
decisius per dominar el marca-
dor fins al final del partit.
Van jugar: Marimón (6), Lo-
rente, Vallverdú (20), Santiago, 
Máximo (8), Tarrida (17) Jorba 
(10), Estany (4), Pons (2), Sori-
ano (3) i Vives (2).
ÒCB Sènior “B” 42 – 103  
BAR MAIKEL PUJOLET
Seriós correctiu el rebut per 
l’equip Sènior “B” al poliespor-
tiu odenenc per part de l’equip 
manresà del Bar Maikel Pu-
jolet, per 61 punts de diferèn-
cia. L’equip local amb només 
4 efectius, va precisar de la 
convocatòria de 4 jugadors de 
l’equip Sots-21.
I el partit en qüestió va durar 
11 minuts (22 a 28). A partir 
d’aquest moment, l’equip visi-
tant va començar a aconseguir 
parcials favorables que va pro-
piciar que la diferència en el 
marcador s’ampliés espectacu-
larment.
Van jugar: Vidal (8), Fajas 
(8), Soriano (16), Ferrer (2), 
Gomicia (2), Poncell (6), 
Calle i Vidal.
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ATLETISME / LA VEU

Diumenge, a la Final “A” 
del Campionat Català 
de Clubs, disputada 

a l’Estadi Joan Serrahima de 
Barcelona amb la participa-
ció dels vuit millors equips de 
Catalunya, els equips absoluts 
masc. i fem. del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles van ser 
5ns. en una gran actuació, per 
darrere del FC Barcelona, de 
l’Agrupació Atl. Catalunya, de 
l’ISS-L’Hospitalet, i del Corne-
llà Atl., i per davant de clubs tan 
representatius de l’atletisme ca-
talà com el Lleida U.A., el C.A. 
Canaletes i l’Avinent Manresa.  
Un total de 32 equips han par-
ticipat al Campionat Català de 
Clubs d’enguany.
L’actuació de tots els i les atletes 
que van formar part de l’equip 
del CAI va ser molt meritòria 

Gran actuació del CAI Petromiralles entre l’elit de l’atletisme català

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

VIVANCOS “Nacidos para bailar” Teatre TIVOLI
26 maig 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 16.15 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a 
platea
Metallica, Deep Purple, Leonard Cohen... Els èxits atemporals de les grans llegendes de la música es reuneixen a Nacidos para bailar, un 
impressionant espectacle creat pel premiat grup Los Vivancos. Nacidos para bailar, una gran producció en la qual dansa, arts marcials, humor i 
virtuosisme musical donen forma una obra que barreja un espectacular atletisme amb un gran eclecticisme artístic.
Dubstep electrònic, una orquestra simfònica, ritmes llatins i una banda de heavy metal. Tot això con�ueix en unes partitures que a l'estil de les 
grans bandes sonores del cinema reuneix els mestres del clàssic -com Beethoven o Tchaikovski-, amb les cançons més emblemàtiques del rock 
i el vibrant ritme del �amenc. Tot per l'espectacle. Aquest és el dogma de Nacidos para bailar. La idea sobre la qual s'erigeix una obra 
irresponsable, salvatge, que fa que l'espectacle prevalgui davant i sobre tot.
Un concert que presenta l'espectacularitat com un � en si mateixa, a�rmant no només la Llibertat de l'artista sinó a més, la seva Bogeria.

MANON LESCAUT  Gran Teatre del LICEU

10 juny 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 14.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides tercer pis i 
platea

Passió, plaer i remordiment en una història sobre contradiccions i renúncies
Inspirada en la novel·la homònima de l’abbé Prévost, Puccini va obtenir amb Manon Lescaut el seu primer gran triomf. La història de l’ascensió i caiguda de 

la cortesana Manon va ser escrita amb una música arravatadora, �del als principis del verisme i amb l’esquinçament precís en pàgines com la cèlebre ària 
«Sola, perduta, abbandonata» del quart acte. 
Tres aclamats tenors, el nord-americà Gregory Kunde, el tinerfeny Jorge de León i el porto-riqueny Rafael Davila, es reparteixen el paper de Des Grieux. A ells 

s’uneixen dues sopranos pel rol titular, la ucraïnesa Ludmyla Monastyrska i la italiana Maria Pia Piscitelli, ambdues de renom internacional. 
El Liceu acull una nova coproducció entre el coliseu barceloní, el Palau de les Arts de València i el Teatro San Carlo de Nàpols. L’acció ens situa en el context de 

la immigració de principis del segle XX amb el record d’Ellis Island com a rerefons. 

i va contribuir al gran resultat 
final, però en l’aspecte indivi-
dual cal destacar en femenines 
les victòries de Cora Salas en 
salt de llargada amb 6,28 m., 
rècord dels Campionats i rè-
cord d’Igualada; de Nora Taher 
en triple salt, amb 12,64 m., el 
2n. lloc d’Abigail Gómez en ja-
velina, amb 44,91 m., el 3r. lloc 
de Sheila Avilés en 5.000 m.ll. 
amb 18’25”65, i els 4ts. de Nai-
ma Ait Alibou en 1.500 m.ll., 
amb 4’44”48, i de les rellevistes 
de 4 x 100 m. amb Judit Bas-
compte - Anna Asensi - Marta 
Galló i Cora Salas, amb 48”08, 
a només 4/100 del rècord 
d’Igualada.   
En masculins van sobresortir 
les victòries de Jordi Yoshinori 
Matsuoka en llargada amb 7,42 
m., i d’Abdessamad Oukhelfen 

en 5.000 m.ll., amb 14’17”68.  
Els 2ns. llocs de Marc Sànchez 
en alçada, amb 2,10 i de  Gui-
llem Carner en 800 m.ll. amb 
1’52”03, els 3rs. de Jan Roca en 
400 m. tanques, amb 54”32, de 
Darío Sirerol en triple salt, amb 
14,82 m. i els 4ts. llocs de Santi 
Ramos en 110 m. tanques, amb 
15”10, i de Jesús Hurtado en 
1.500 m.ll., amb 4’11”98, entre 
altres grans actuacions i regis-
tres.     

Les marques i classificacions 
dels atletes del CAI Petromira-
lles foren les següents:

Categoria masculina: 
100m.  7-Aitor Caldito- 11”48 
200 m. 8 - Robert Díez - 23”03 
400 m. 8-Oriol Castells-52”32 
800m2 - Guillem Carner- 
1’52”03   
1500 m. 4-Jesús Hurtado-  
4’11”98   
5000 m.ll. 1 - Abdessamad 
Oukhelfen - 14’17”68  
3000 m. Obstacles 5 - Abdel-
hakim Hamid - 9’36”24          

5.000 m. marxa 7 - Josep Martí 
- 25’53”60        
400 m. tanques 3 - Jan Roca - 
54”32    
110 m. tanques 4 - Santi Ramos 
- 15”10
Salt Alçada  2 - Marc Sánchez - 
2,10 m.  
Salt Perxa 8 - David Muñoz  - 
3,60 m.          
Llargada 1 - Jordi Y. Matsuoka 
- 7,42 m. 

Triple Salt 3 - Darío Sirerol - 
14,82 m. 
Martell 6-Marcel.lí Quinta-
na-31,70 m.   
Javelina 6-Fc. Adrià Ber-
tran-46,35 m.   
Pes 5 - Josep Agustí Camats - 
12,16 m.  
Disc 5 - Josep M. Lagunas  - 
35,50 m.  
Relleus 4 x 100 m. 7 - Aitor 
Caldito - Jordi Y. Matsuoka - 
Darío Sirerol - Robert Díez - 
43”90 
Relleus 4 x 400 m. 6 - Jan 
Roca - Ayoub Ouchbab - José 
D. Morales i Guillem Carner 
-  3’30”43

Categoria femenina
100 m. 7 -Marta Galló -  12”78
200 m. 6-Anna Asensi - 25”47
400 m. 8 - Mar Belenguer - 
1’06”53
800 m. 5 - Marina Suria - 
2’23”48
1.500 m. 4 - Naima Ait Alibou 
-  4’44”48
5.000 m. 3 - Sheila Avilés - 
18’25”65
3.000 m. obstacles 5 - Marta 
Llagostera - 12’04”07
5.000 m. marxa 7 - Laura 
Giménez - 30’48”91
100 m. tanques 6 - Maria Aba-
dal - 15”03
400 m. tanques 7 - Estel·la Ma-
rigó - 1’11”89
Alçada 7 - Laia Planas - 1,55 m.
Perxa 8 - Martona Segura - 
2,70 m.
Llargada 1  -Cora Salas - 6,28  
m. - Rècord dels Campionats 

- Rècord d’Igualada - 
Triple salt 1 - Nora Taher - 
12,64 m.
Martell 8 - Júlia Carmona - 
25,32 m.
Javelina 2 - Abigail Gómez - 
44,91 m.
Pes 7 - Nuria Rey - 9,33 m.
Disc 6 - Cristina Fernández - 
33,89 m.
Relleu 4 x 100m. 4 - Judit Bas-
compte – Anna Asensi - Marta 
Galló - Cora Salas - 48”08-  
Relleus 4 x 400 m. - Estel·la 
Marigó - Laia Planas - Iman 
Beloua -  Naima Ait Alibou - 
Desqualif. art. 162.7     
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7a posició per a l’equip 
juvenil del CAI al 
Campionat de 
Catalunya de Relleus

Nombrosa representació del CAI Triatló 
Petromiralles al XII Triatló de Sitges
TRIATLÓ / LA VEU 

El diumenge 6 de maig 
es va celebrar la XII 
triatló de Sitges. Tot i 

que el dia va ser un xic plujós, 
es va poder disputar la prova 
que va comptar amb més de 
500 inscrits i consistia en un 
primer tram de 750 metres 
de natació, seguits de 20 km 
de ciclisme amb un circuit on 
els participants feien 3 vol-
tes. I per acabar 5 km corrent 
pel passeig marítim de sitges. 
Els guanyadors absoluts de la 
prova van ser Ernest López 
del Fasttriatlon  i Claudia 
Pérez del CN Sabadell.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles molt bons resultats 
de tots els components, desta-
cant l’excel·lent 1a posició per 
equips de les noies del club 
i la bona actuació de l’equip 
masculí que aconseguia la 7a 

Luis Luque i Melendi d’Agility Rivalcan 
pugen al podi al Campionat d’Espanya

ATLETISME / LA VEU 

Els rellevistes de l’equip  Juve-
nil masc. (Sub-18) de 4 x 400 
m. del C.A. Igualada Petro-
miralles participants dissabte 
al Campionat de Catalunya 
de Relleus de les categ. Juve-
nil, Junior i Promesa celebrat 
a l’Estadi Joan Serrahima de 
Barcelona, foren  7ens  amb 
l’equip format per Gerard Far-
ré - David Muñoz - Franc Sa-
maniego i Sergi Santamaria, 
amb un registre de 3’42”34.
En la mateixa matinal, es dis-
putaren les proves de Control 
per a les categ. Sub-16 - Sub-
18 i Sub-20, amb la partici-
pació de diversos atletes del 
CAI.
Marta Galló era 2a en salt de 
llargada Sub-18 amb 5,51 m. 
Gerard Farré participava en 
400 m.ll. Sub-18 amb 53”95, 
Júlia Solé en els 1.000 m.ll. 
Sub-16, amb 3’09”78, i Mar-
cel·la Solé amb 3’12”34, i Jan 
Bisbal en els 1.000 m.ll. Sub-
16 masc ., amb 3’01”65.
Mariona Rodríguez (Sub-16) 
participava en els 100 m.ll. 
amb 14”76, i en 300 m. tan-
ques, amb 53”14.

posició de la general  d’un to-
tal de 31 equips classificats.

Resultats de les components 
de l’equip igualadí:
9a Aïda Solà
10a Marta Marimon
13a Susagna Rodríguez
23a Assumpta Castelltort
55a Susanna Llopart
59a Jana Serra
63a Clara Ruiz

Masculí:
13è Oriol Marimon
37è Samuel Delgado
54è Sergi Sánchez
58è Albert Solé
66è Sergio Burón
86è Jordi Vidal
89è Dani Segura
94è Josep Martínez
109è Jordi Domènech
119è Ramsés Rodríguez
152è Oriol Castells
175è Ramon Lladó

Bernat Jaume, puja al 
podi amb la selecció 
estatal a Varsòvia en els 
europeus per equips

ESQUAIX / LA VEU 

El jove anoienc Bernat Jaume 
es va desplaçar a Varsòvia per 
jugar els campionats d’Euro-
pa per equip absoluts.
El combinat espanyol va fer la 
millor classificació de la seva 
història quedant en tercer 
lloc per darrera d’Anglater-
ra i França, la campiona. La 
selecció amb 3 catalans i dos 
gallecs era un equip molt 
compacte amb tots els 5 ju-
gadors dins dels TOP 100 
mundial.
Espanya va jugar en el grup 
de Dinamarca, França i Es-
còcia, quedant en segon lloc 
d’aquest pool i per tant acce-
dint a les places de podí.
Inicialment, el nostre repre-
sentant no tenia previst viat-
jar a Polònia degut a una lesió 
de genoll en l’últim torneig 
jugat a Rochester EEUU, però 
una millora clara, li va per-
metre viatjar amb la resta de 
companys tot i que solament 
va jugar el partit de semis da-
vant Anglaterra.
L’igualadí li va fer un partit 
molt complert amb el De-
clan James, 23è del rànquing 
mundial professional cedint 
per 9-11, 7-11, 8-11.
En el partit pel 3r i 4t lloc, 
Espanya va derrotar a Ale-
manya guanyant la plaça pel 
tercer calaix del podi.

TAEKWONDO / LA VEU 

La Reial Federació Espanyola 
de Taekwondo ha atorgat la 
medalla de bronze al mèrit 
esportiu a un igualadí mestre 
i àrbitre nacional Sr. Manuel 
Arjona Camacho. 
El lliurament ha estat rea-
litzada pel vicepresident de 
la Federació Catalana de 
Taekwondo, el Sr. Ramon Gui 
Roca.

Manuel Arjona rep la 
medalla de bronze al 
mèrit esportiu

CURSES / LA VEU 

El passat diumenge 6 de maig 
va començar a la comarca de 
l’Alt Urgell, la Copa Catalana 
de Curses Verticals. Aquesta 
primera prova surt des del 
bonic poble de Noves de Se-
gre i puja fins al magnífic mi-
rador del Sant Quiri. La cursa 
que també està inclosa dins 
el “Circuit Fer” de curses de 
muntanya, consta d’un recor-
regut de 4’7 km i 870 metres 
de desnivell positiu. L’Albert 
Ollé va ser el primer en arri-
bar al cim, amb un temps de 
38’38” i la primera fèmina, 
la Imma Parrilla va pujar en 
49’33”.
El corredor del Club Nata-
ció Igualada Josep M. Mo-
reno va entrar en 11ª posi-
ció de la seva categoria amb 
un temps de 50’53”.

El CN Igualada participa 
a la Vertical Quiri

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va disputar el Cam-
pionat d’Espanya d’Agi-

lity a IFEMA, Madrid. Aquest 
Campionat acull als millors 
agilitystes a nivell nacional. 
El Club Montbuientc Agility 
Rivalcan aquest any hi tenia la 
representació de 6 equips: Nu-
ria Alonso amb Wish, Israel 
Fernandez amb Lucky Luque i 
Rafa, Xerach Batista amb Gara 
i com no, el nostre gran mes-
tre Luis Luque amb el ja cone-
gut Melendi i aquest any s’es-
trenava amb la jove Pandereta.
Dissabte arrencava la com-
petició amb un ambient molt 
festiu. Els jutges van plantejar 
unes pistes de Jumping molt 
ràpides i tècniques. 
Luis Luque va aconseguir dues 
terceres posicions amb Melen-
di i Pandereta i Nuria Alonso 

amb Wish van fer una bonís-
sima 7a posició cosa que asse-
gurava que l’endemà estarien 
dins la lluita pel títol a la gran 
final.
Diumenge els nervis es res-
piraven en l’ambient. A me-
sura que anaven sortint par-
ticipants la tensió anava en 
augment i és que, l’ordre dels 
competidors que surten a 
pista a les finals és en classi-
ficació inversa. Això vol dir 
que els que surten els últims 
són els que millor ho van fer 
el dissabte i, per tant, són els 
que tenen possibilitats reals de 
guanyar el títol.
Luis Luque sortia en les 
dues categories en antepe-
núltima posició, ja que amb 
tots dos gossos va quedar 
tercer en la classificació 
parcial de dissabte.

Les finals van ser de vertigen, 
sobretot la final dels minis. 
Luis i Melendi van sortir a per 
totes. El silenci es va apoderar 
del pavelló quan van posar els 
peus a la gespa. Tothom sabí-
em que allí començava la lluita 
real pel podi.
El jutge els dona la sortida i 
Luis i Melendi arrenquen a 
córrer executant cada obsta-
cle a la perfecció. El públic 
els seguia amb la mirada i es 
notava el patiment cada cop 
que passaven per alguna zona 
complicada de la seqüència. I 
de sobte ja encaraven la rec-
ta final, només els quedava la 
passarel·la i un salt doble per 
acabar. Ho van fer perfecte i  
tant bon punt van sobrepassar 
l’ultim obstacle, el públic es va 
posar de peu i un fort aplaudi-
ment va trencar el silenci. Van 
fer una pista impecable, ràpi-
da i molt emocionant.
Finalment van quedar en ter-
cera posició i un any més Luis 
i Melendi van pujar al podi 
al Campionat d’Espanya.
Ara els ulls i la ment ja estan 
posats a Holanda on d’aquí 
dues setmanes es celebra-
rà el WAO (Open Mundial 
d’Agility) on Luis i Melendi 
aniran a lluitar i sobretot 
a gaudir de les pistes i l’ex-
periència competint entre 
els millors del món. 



San Mauro i Capellades assoleixen l’ascens a Segona 
i Tercera Catalana després d’una espectacular temporada

El Capellades ha assolit el campionat de 4a Catalana. Foto: twitter

J.PUIGGRÒS/P.SANTANO / LA VEU 

L a UD San Mauro i el CF 
Capellades han assolit 
els títols dels grups 12è 

de la Tercera i 7è de Quarta 
Catalana un pèl abans de fina-
litzar la temporada, de mane-
ra que aconsegueixen ascendir 
de categoria. Per als mauristes 
suposa recuperar una catego-
ria que van perdre la tempora-
da passada, mentre que per al 
Capellades representa un gran 
èxit després d’estar molt temps 
a la darrera categoria del fut-
bol català.
El conjunt groc de Montbui, 
amb una espectacular victò-
ria a Sant Pere Molanta (2-7), 
va assegurar-se el campio-
nat. Les seves xifres d’aquesta 
temporada són enormes: no-
més una derrota i tres empats 
i 125 gols a favor, en 31 jor-
nades, quan en manquen tres 
per a finalitzar. 
La plaça de promoció d’aquest 
grup se l’emportarà Cubelles, 
Joventut Ribetana o Sitges. Pel 
que fa a les de descens, la Po-
bla va donar diumenge un pas 
de gegant en derrotar al Pie-
ra  (4-3), de manera que ara 
depèn d’ella mateixa per no 
baixar. Qui sí que ho farà és el 
San Mauro B, al fatídic grup 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 31
Ignasi Puig  6 · 0 CF Santpedor 
Juan XXIII  3 · 1 UE Aviá B 
CE Moiá  0 · 0 FC Fruitosenc 
CCF Puigcerdá  2 · 2 Can Parellada 
CF Cardona  6 · 2 CE Navás 
Sant Pere Nord  0 · 2 Viladecavalls 
UD Calaf  4 · 1 CE Puigreig 
CE Marganell  2 · 3 CE Manresa B 
FC Pirinaica  1 · 1 CE Suria 

Jornada 32
Ignasi Puig - FC Pirinaica 
CE Navás - Juan XXIII 
CE Manresa B - CE Moiá 
FC Fruitosenc - CCF Puigcerdá 
Viladecavalls - CE Suria 
UE Aviá B - CE Marganell 
CE Puigreig - CF Cardona 
Can Parellada - Sant Pere Nord 
CF Santpedor - UD Calaf 

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 31
SV Horts  4 · 2 Castelldefels B 
Viladecans B  0 · 1 UE Torrelles 
Vallirana CF  0 · 2 UD Málaga 
PR Sant Feliu  5 · 3 CD Cervelló 
CF Corbera  3 · 3 CF Olesa 
Martorell CF  2 · 0 Levante Planas 
Sant Andreu B  2 · 2 Sant Esteve 
Can Roca 74  1 · 4 CF Pallejá 
San Mauro B  1 · 2 AE Abrera 

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 31
UE Sants  1 · 2 Viladecans 
San Cristóbal  2 · 3 UE Rapitenca 
U. Bellvitge  1 · 2 CF Igualada 
Vilaseca CF  1 · 1 FC Andorra 
CD Tortosa  1 · 5 AC Alpicat 
B Blanques  1 · 0 Lleida ECF B 
CE Efac  1 · 2 Vista Alegre 
CF Balaguer  3 · 2 Valls UE 
FC Martinenc  1 · 0 Sant Ildefons 

Jornada 32
UE Sants - B Blanques 
Viladecans UD - CE Efac 
Vista Alegre - CF Balaguer 
Valls UE - FC Martinenc 
UE Rapitenca - UDU Bellvitge 
CF Igualada - Vilaseca CF 
FC Andorra - CD Tortosa 
AC Alpicat - Lleida ECF B 
Sant Ildefons - San Cristóbal 

Jornada 32
SV Horts - Vallirana 
CF Levante Planas - PR Sant Feliu 
CD Cervelló - UD San Mauro B 
AE Abrera - Viladecans UD B 
UE Torrelles - UD Málaga 
CF Pallejá - CF Corbera 
Castelldefels B - Sant Andreu B 
Sant Esteve - Can Roca 74 
CF Olesa - Martorell CF 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 31
CF Mediona  1 · 3 CE Anoia 
CD Ribes  1 · 2 AE Munia 
AE Moja  3 · 2 CE Ódena 
CF La Pobla  4 · 3 AE Piera 
J Ribetana  4 · 2 Riudebitlles 
FC Hortonenc  1 · 4 UE Sitges 
Montserrat  0 · 4 CF Cubelles 
CE Olivella  3 · 1 UE Martinenca 
Sant Pere  2 · 7 UD San Mauro

Jornada 32
UE Martinenca - AE Moja 
CE Ódena - CF La Pobla 
AE Piera - J Ribetana 
Riudebitlles - FC Hortonenc 
AE Munia - CE Olivella 
UE Sitges - CF Cubelles 
UD San Mauro - CD Ribes 
CE Anoia - Sant Pere 
CF Mediona - Montserrat

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 UD San Mauro 84 31 27 3 1 125 36 89
2 CF Cubelles 74 31 24 2 5 89 26 63
3 J Ribetana 73 31 23 4 4 95 36 59
4 UE Sitges 71 31 22 5 4 76 27 49
5 AE Moja 61 31 18 7 6 88 45 43
6 CE Anoia 58 31 19 1 11 78 67 11
7 CE Ódena 50 31 15 5 11 83 59 24
8 AE Piera 38 31 12 2 17 68 76 -8
9 Riudebitlles 36 31 11 3 17 51 74 -23
10 CD Ribes 35 31 10 5 16 43 58 -15
11 CE Olivella 35 31 10 5 16 50 71 -21
12 AE Munia 35 31 10 5 16 62 106 -44
13 CF Mediona 34 31 11 1 19 55 88 -33
14 Montserrat 33 31 9 6 16 62 71 -9
15 CF La Pobla 25 31 7 4 20 50 93 -43
16 FC Hortonenc 24 31 7 3 21 53 90 -37
17 Sant Pere 22 31 5 7 19 48 89 -41
18 UE Martinenca 13 31 3 4 24 37 101 -64

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Martorell CF 74 31 23 5 3 94 22 72
2 CF Pallejá 73 31 24 1 6 78 33 45
3 UD Málaga 68 31 21 5 5 84 40 44
4 SV Horts 54 30 16 6 8 70 49 21
5 CF Corbera 52 31 15 7 9 81 60 21
6 Vallirana CF 48 31 13 9 9 60 54 6
7 Levante Planas 47 31 13 8 10 54 50 4
8 PR Sant Feliu 45 31 12 9 10 64 48 16
9 Sant Andreu B 43 31 13 4 14 65 72 -7
10 Viladecans UD B 40 31 11 7 13 59 64 -5
11 AE Abrera 37 31 10 7 14 55 64 -9
12 Castelldefels B 35 31 8 11 12 51 70 -19
13 UE Torrelles 35 31 9 8 14 42 65 -23
14 CF Olesa 33 31 9 6 16 62 90 -28
15 Sant Esteve 30 31 8 6 17 78 94 -16
16 Can Roca 74 29 31 6 11 14 44 70 -26
17 CD Cervelló 17 30 4 5 21 36 91 -55
18 San Mauro B 15 31 4 3 24 46 87 -41

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Juan XXIII 71 31 22 5 4 74 30 44
2 Viladecavalls  68 31 21 5 5 80 37 43
3 Can Parellada 67 31 20 7 4 77 41 36
4 FC Pirinaica 63 31 19 6 6 65 37 28
5 CF Cardona 55 31 16 7 8 63 39 24
6 UD Calaf 49 31 13 10 8 76 56 20
7 CE Manresa B 47 31 13 8 10 63 58 5
8 Sant Pere Nord 46 31 13 7 11 62 59 3
9 CE Suria 46 31 12 10 9 52 50 2
10 CE Puigreig 45 31 12 9 10 52 44 8
11 CE Navás 36 31 11 3 17 38 63 -25
12 FC Fruitosenc 35 31 10 5 16 47 55 -8
13 CCF Puigcerdá 31 31 9 4 18 41 71 -30
14 Ignasi Puig 28 31 5 13 13 54 70 -16
15 CE Marganell 26 31 7 5 19 36 61 -25
16 CE Moiá 24 31 6 6 19 38 58 -20
17 UE Aviá B 22 31 6 4 21 47 79 -32
18 CF Santpedor 18 31 4 6 21 36 93 -57

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 FC Martinenc 63 31 19 6 6 56 23 33
2 San Cristóbal 62 31 19 5 7 65 33 32
3 Viladecans UD 58 31 17 7 7 50 28 22
4 CE Efac 57 31 18 3 10 59 38 21
5 UE Sants 51 31 14 9 8 36 33 3
6 Lleida ECF B 49 31 14 7 10 48 45 3
7 CF Balaguer 47 31 13 8 10 48 43 5
8 CF Igualada 46 31 13 7 11 40 39 1
9 UE Rapitenca 45 31 14 3 14 42 48 -6
10 FC Andorra 45 31 12 9 10 35 31 4
11 B Blanques 44 31 13 5 13 44 48 -4
12 Vista Alegre 39 31 10 9 12 42 41 1
13 Sant Ildefons 39 31 11 6 14 42 36 6
14 AC Alpicat 31 31 7 10 14 35 45 -10
15 Vilaseca CF 29 31 7 8 16 27 54 -27
16 U. Bellvitge 25 31 5 10 16 36 57 -21
17 Valls UE 24 31 6 6 19 34 56 -22
18 CD Tortosa 19 31 3 10 18 32 73 -41

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 30 (última)
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 - Cabrera CE 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Capellades 77 29 25 2 2 115 31 84
2 FC Masquefa 73 29 23 4 2 107 29 78
3 Host Pierola 68 29 22 2 5 129 38 91
4 CE Carme 62 29 19 5 5 75 34 41
5 UE Tous 52 29 16 4 9 62 51 11
6 Vilanova Camí 47 29 15 2 12 66 50 16
7 Ateneu 46 29 15 1 13 74 70 4
8 UD Rebrot 44 29 12 8 9 73 64 9
9 UD La Torre 42 29 13 3 13 56 70 -14
10 FC Fátima 39 28 12 3 13 69 72 -3
11 CF Montbui 30 29 8 6 15 46 71 -25
12 Cabrera CE 21 28 5 6 17 56 92 -36
13 CF La Paz 18 29 5 3 21 48 110 -62
14 Masquefa CE 18 29 5 3 21 23 94 -71
15 CF La Llacuna 12 29 2 6 21 30 92 -62
16 CF Vallbona 12 29 2 6 21 33 94 -61

Jornada 29
Cabrera CE  1 · 4 FC Masquefa 
UD Rebrot  2 · 6 CF Capellades 
UD La Torre  3 · 2 CF Montbui 
Host Pierola  10 · 0 FC Fátima 
UE Tous  5 · 1 CF La Llacuna 
CF La Paz  0 · 6 Vilanova Camí 
Masquefa CE  0 · 1 CF Vallbona 
Ateneu  3 · 1 CE Carme 

vuitè, que tornarà a Quarta la 
propera temporada.
En el grup setè de Quarta, el 
Capellades s’ha assegurat el tí-
tol i l’ascens a una jornada del 
final. Els capelladins s’imposa-
ren al camp del Rebrot per un 
clar 2-6. Només dues derrotes 
i dos empats, en 29 partits, són 
un bagatge espectacular per 
merèixer recuperar una cate-
goria que feia algunes tempo-
rades que no competia. Qui 
jugarà la promoció, la setma-
na vinent, serà el Masquefa.

El CF Igualada es 
recupera a Bellvitge
El CFI es va imposar a domi-
cili davant un rival amb mol-
tes necessitats i sumen dues 
victòries consecutives.
Els anoiencs van demostrar 
que el triomf contra el líder no 
va ser qüestió d’un dia, sinó 
que la constància en el treball, 
acaba donant els seus fruits.
Els de Mestre afrontaven un 
partit molt complicat a L’Hos-
pitalet de Llobregat. El seu 
rival s’estava jugant la perma-
nència i els últims precedents 
fora de casa, tot i les bones 
sensacions, no eren bons.
No obstant, l’equip va sortir 
amb l’idea molt clara de joc, 
domini a partir de la pilota. 

En canvi, els locals van sor-
tir molt endollats i intensos. 
Aquest panorama feia, que hi 
haguessin poques ocasions de 
gol, però les que es van donar 
van ser del CF Igualada.
Primera part dura i igualada. 
Malgrat això, els visitants van 
seguir persistint i a la vora del 
descans, Èric va posar el 0-1. 
Gol molt important. S’arriba-
va a l’equador del partit amb 
avantatge.
A la represa, els barcelonins, 
sabent que havien d’aconse-

guir els tres punts, van avan-
çar molt més la pressió a camp 
contrari. A nivell defensiu, els 
igualadins no van patir en ex-
cés, però l’alta intensitat va di-
ficultar el joc ofensiu blau.
A mesura que van anar pas-
sant els minuts, el Bellvitge 
avançava més jugadors, fet 
que va provocar que els con-
tracops visitants fossin més 
freqüents. Això va fer, que 
Èric, de nou, després d’un 
gran atac ràpid dels de Mes-
tre acabés amb el matx, al 

minut 88.
Malgrat el resultat, al mi-
nut 90, els locals van reta-
llar distàncies i el col·legiat 
del partit va afegir 6 minuts 
de descompte. Però els ano-
iencs van saber aguantar el 
marcador i van aconseguir 
els tres punts.
Amb aquesta victòria, el CF 
Igualada suma 46 punts i es-
cala fins a la 8a posició, a fal-
ta de 3 jornades. El diumen-
ge vinent, Les Comes rebrà al 
Vilaseca. 
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La Penya Blanc i Blava 
d’Igualada recupera el 
sopar anual

L’equip ciclista Pinturex - Team Lozano 
presenta la nova equipació

HANDBOL / LA VEU 

Dissabte passat es va 
jugar el partit d’ana-
da que va enfrontar 

al Finques Argent Handbol 
Igualada amb el BM Barberà 
“A”, ambdós equips han que-
dat primers del seu grup, tots 
dos passen a Lliga 1ª Catalana, 
però s’han d’enfrontar entre 
ells per determinar el campió 
de la Lliga Segona Catalana.
Com era previsible va ser un 
partit molt igualat, tots dos 
equips van lluitar molt a la 
pista i van demostrar un gran 
nivell de joc, el que correspon 
a dos equips que han que-
dat primers en els dos grups 
d’una lliga de 26 partits, molt 
competitiva i en la que la re-
gularitat era molt important.
Tota la primera part va estar 
igualada del minut 1 al 30, 
la diferència de gols entre els 
dos equips sempre era d’1 o 
2 gols a favor d’un o de l’al-
tre, però cap dels dos equips 
aconseguia allunyar-se. El 
final de la 1ª part va acabar 
amb un 16 a 16 que reflectia 
fidelment el que s’havia vist a 
la pista.
En la segona part el partit va 
ser molt semblant a la prime-
ra, els dos equips van jugar 
amb bones defenses i bones 
jugades d’atac. L’únic que pot 

CICLISME / LA VEU 

El passat diumenge 6 
de maig va tenir lloc a 
l’Antiga Masia la pre-

sentació de l’equip ciclista Pin-
turex Team Lozano, una for-
mació de 30 corredors/es, la 
majoria pertanyen a l’especia-
litat cicloturista, però també hi 
ha alguns corredors de proves 
no competitives i BTT.
L’equip existeix des de fa qua-
tre anys, quan Robert Loza-

Màxima igualtat en el 
duel per ser el millor 
equip de Segona Catalana

no, corredor professional, va 
aconseguir formar l’equip amb 
l’única intenció de gaudir del 
gran esport de les dues rodes.  
Ara, l’equip fa un pas més 
endavant entrant alguns dels 
seus membres a la competició 
de Challenge en les categories 
masters 30, 40 i 50 arreu de 
Catalunya i més enllà de les 
seves fronteres.
L’equip compta amb un gran 

suport de patrocinadors i col.
laboradors  ; Pinturex, Carpin-
teria Vic-Luis, Instal·lacions 
Maymi, Lumberton, Ancor 
advocats, Antiga Masia, Bar la 
Cruilla, Guimon Cycling, Salo-
gas46, Dacore, Loinsta, Jaume 
Lorenzo Electricidad, Cafe-
teria l’Estacio, Arnedo alumi-
nis i RC interiorismes.
Robert Lozano, fundador de 
l’equip, explica la seva satis-
facció en haver aconseguit 
que “un bon grup d’esportistes 
puguem gaudir plegats de la 
nostra afició pel ciclisme i que 
puguem compartir grans mo-
ments d’esforç, derrota i victò-
ria, però sobretot, d’amor per la 
bicicleta”.
Robert Lozano Montero és un 
ciclista d’Òdena, que fou pro-
fessional des del 2001 al 2003 
a les files del Kelme. Del seu 
palmarès destaca la victòria al 
Circuit de Getxo. Es va haver 
de retirar després d’una caigu-
da a la Volta a Portugal. 

diferenciar als dos equips en 
aquest partit és que el visitant 
va aprofitar els 6 penals que 
li van xiular contra l’Iguala-
da, realitzant-los tots sis, i en 
canvi l’Igualada no va aprofi-
tar els 4 penals xiulats contra 
el Barberà, ja que dels quatre 
només en va transformar un. 
El Finques Argent Handbol 
Igualada podria haver gua-
nyat el partit, teòricament, 
si hagués convertit algun del 
3 penals fallats. El final del 
partit empat a 29 gols, resul-
tat just pel que s’havia vist a 
la pista.
En resum, bon partit dels 
jugadors igualadins que van 
demostrar el nivell excel·lent 
de joc que han assolit aques-
ta temporada. El pròxim 
diumenge es juga el partit de 
tornada a casa del BM Bar-
berà.
Dirigits i entrenats per Pol 
Cantero, han jugat: Ajudant 
entrenador: Hilari Canales 
Porters: Jordi Bermejo (11 
aturades), Eric Plaza (10 atu-
rades). 
A la pista: Rubén Àlvarez 
(2), Roger Calzada (1), Sergi 
Garcia, Marc Vilches, Jordi 
Grado (8) Arnau Capitàn, 
Xavier Oliva, Esteban Leza-
ma (2), Adrià Suero (6), Os-
car Visa (6), David Cubí (4), 
Josep Lluis Àlvarez.

L’Anoia Rugby Club, a la 
trobada del rugbi base 
català femení a Lleida

Gran victòria del pierenc 
Pol Mediñà al trial de 
Sarrià de Ter

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després dels trial de La 
Nucía i Siguënza el 
campionat estatal de 

trial  tenia per marc els vol-
tants de la població catalana 
de Sarrià de Ter organitzat pel 
Moto Club Comarques Giro-
nines.
Aquest trial puntuava per totes 
les categories excepte la TR1 i 
comptava amb la participació 
de pilots del Moto Club Igua-
lada, Moto Club Montbui i Pi-
era Scan.
A la categoria Junior victòria 
de Pol Mediñà (Beta Trueba) 
del Piera Scan, quart Carlos 
Brines (GasGas) del Piera Scan. 
A TR2 cinquè Gerard Trueba 

(Beta Trueba) i sisè Sergio Ri-
bau (Beta Trueba) tots dos del 
Piera Scan. Àlex Canales (Gas-
Gas) del Moto Club Igualada 
fou desqualificat. 
A la categoria Cadet cinquè 
lloc de Lluc Miquel (Sherco) 
del Moto Club Montbui. A Fe-
mení B tercera Mireia Lozano 
(Beta Trueba) del Piera Scan. 
A la categoria Juvenil B segona 
posició per Marc Piquer (Beta 
Trueba) del Piera Scan, onzè 
lloc d’Àlex Mediñà (Beta True-
ba) també del Piera Scan.
El proper trial puntuable pel 
campionat estatal es disputarà 
a Pobladura de las Regueras a 
la província de Lleó.

RUGBI / LA VEU 

Aquest cap de setmana, 
les “hippovikingues”, 
és a dir, les noies del 

rugbi base de l’Anoia Rugby 
Club i Esparreguera Rugby, 
s’han desplaçat fins a Lleida 
per participar en la 1a Troba-
da femenina de s14 i s16. Han 

gaudit de l’esport, i han fet pi-
nya fent el que més els agrada. 
A més el bon temps ha acom-
panyat durant tota la jornada. 
Gràcies al club amfitrió INEF 
Lleida Rugby per la seva aco-
llida i a la resta de clubs par-
ticipants i a l’organització pel 
bon ambient viscut.

PENYES / LA VEU 

La Penya Blanc i Blava d´I-
gualada recupera enguany 
el tradicional  sopar anual 
dedicat a tots els seus socis 
i simpatitzants amb l´ànim 
de mantenir viu el sentiment 
blanc i blau. Serà el proper 19 
de maig a les 21.00h al Res-
taurant Canaletas.
Durant el sopar s’informarà de 
la renovació de la nova Junta 
i dels components que la for-
maran. Així mateix donarem 
a conèixer les xarxes socials de 
la PBBI i de la nova política de 
renovació de carnets de socis.  
Alhora gaudirem d’un sorteig 
pels assistents  de diferents ob-
sequis i articles.
Per fer les reserves ho podeu fer 
directament a la nostra seu so-
cial del c/Sant Magí, 98 baixos 
el dissabte de 11.00h a 13.00h 
o trucant directament als telè-
fons 699085384 o 687081852.  
Agraïriem fer-ho abans del 12 
de maig i us animem a fer acte 
de presència.



La gimnàsta Marta 
Villar, del CE Montbui, 
deixa la disciplina 

L’Igualada CG Aula posa 
deu finalistes a la Copa 
Catalana

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge 29 d’abril va ser 
la final del nivell V que va te-
nir lloc a Cerdanyola, on la 
nostra gimnasta Marta Villar 
ha tingut una gran tempora-
da on s’ha classificat entre les 
vuit primeres del seu nivell i 
es va posar el bronze i final de 
la seva temporada i en la seva 
trajectòria de gimnasta en un 
segon lloc en la final, amb el 
seu treball impecable. Va ser 
una competició molt emotiva 
per l’acomiadament del tapís, 
des del club li volem donar 
les gràcies per tot l’esforç i 
el seu treball. Sempre tindrà 
un racó en el seu club i en els 
nostres cors. La foto és amb 
Almudena Cid que va estar a 
la taula dels jutges.
Enhorabona Marta per tot el 
treball i per la gran persona 
que ets, tot el club està molt or-
gullós d’haver treballat amb tu.   

  ESPORTS  | 45Divendres, 11 de maig de 2018

L’AVI cau derrotat 
davant un Badalona molt 
superior (0-3)
AVI / JOAN TORT 

Derrota sense excuses 
dels blaus davant un 
Badalona superior i 

que va saber marcar els tem-
pos del partit. Potser un tant 
exagerat el marcador vist els 
mèrits d’uns i altres, encara 
que sí és cert que els badalo-
nins van tenir més ofici, però 
sobretot, més encert de cara a 
porteria. Els igualadins com-
batius com sempre, els hi va 
mancar un xic de punteria, 
ja que als primers compassos 
del matx van ser mereixedors 
d’encetar el marcador i van 
disposar d’immillorables oca-
sions per fer-ho.
En la segona meitat els vi-
sitants van guardar el marc 
del seu porter i sortiren en 
ràpides contres que el porter 
igualadí Diego va saber neu-
tralitzar. Els blaus van intentar 
trencar l’espessa defensa amb 
triangulacions impossibles i 
les vegades que hi arribaren 
els hi tornà a mancar la sere-

Doble podi del Club 
Patinatge Artístic 
Igualada al I Trofeu Egara
PATINATGE ARTÍSTIC / LA VEU 

El passat cap de setma-
na 11 patinadores del 
C.P.A. Igualada van 

participar al I Trofeu Egara 
de Patinatge Artístic que es 
va celebrar a Terrassa.
Van destacar els podis acon-
seguits per la Marina Laporta 
(1ª en Iniciació C) i la Berta 
Roset (3ª en Iniciació A).
La resta de patinadores van 
obtenir els següents resul-
tats: Gisela Laporta, 19a en 
Iniciació D menors; Claudia 
Vanhecke, 7a en Iniciació D 
majors; Cristina Ramon, 11a 
en Iniciació D majors; Ale-
xandra Burckzynska, 4a en 
Iniciació C; Ana Fernandez, 
8a en Iniciació B; Gisela San-
tiago, 9a en Iniciació B; Aina 
Alburquenque, 13a en Inici-
ació B; Ainara Varela, 6a en 
Iniciació A; Iris Ruiz, 10a en 
Iniciació A.
El proper trofeu on hi parti-
ciparan patinadores del club, 
serà el I Trofeu del Bou de 
Santa Margarida de Montbui 
el proper 12 de maig.

Pòdiums per l’Anoia CG al Torneig 
Ciutat de Blanes
GIMNÀSTICA / LA VEU 

L’Anoia Club Gimnàstic 
va participar del, III 
Torneig Ciutat de Bla-

nes, que es va celebrar a la 
ciutat esportiva de Blanes, els 
dies 4, 5 i 6 de maig.
Entrenadores i gimnastes del 
club igualadí, van sortir cap a 
Blanes el divendres i van tor-
nar cap a Igualada el diumen-
ge, amb excel·lents resultats i 
dues medalles d’or. 
Aquest torneig era per ca-
tegories escolars i federades 
fins a Base 4, de l’Anoia CG, 
van competir gimnastes de 
diferents categories, preben-
jamines open, Carla Maria 
Jordan, Marina Bertran, Mia 
Rodríguez, Paula Casado 
i Raquel Granados. Benja-
mines A, Berta Garcia, Iri-
na Cuadros i Maria Cazorla. 
Benjamines B, Alba Ramírez, 
Carla Caro, Carmen Agui-
lar, Olívia Rodríguez i Maria 
Martínez. Benjamina open, 

nor i punteria. A mesura que 
passaven els minuts els visi-
tants, còmodes al darrere van 
sentenciar a la contra i van 
anar diluint les aspiracions 
blaves de com a mínim ence-
tar el marcador.
Per el conjunt igualadí van 
jugar: Diego, Pep, Manel C., 
Canals, Ivan, Pau, Solís, Bal-
cells, Alexis, Enric C., Gámez, 
Toribio, Sergi, Farré, Xavi C., 
Costa, a la banqueta Ramo-
net. La pròxima jornada els 
blaus visitarán el camp del 
Sant Joan Despí.

Mariona Puig. Alevines A, 
Júlia Bisbal, Martina López, 
Noa Alamo i Paula Arrevola. 
Alevina open, Laís Canet. In-
fantil A, Araceli Sanchez. In-
fantil open, Martina Quilez. I 
per acabar, sortint a pista en 
l’àmbit d’exhibició les gim-
nastes de la categoria de via 
olímpica 1, Aura Cots i Jana 
Busquets, amb excel·lents 
exercicis a terra, salt i barra 
d’equilibris. 
Totes van realitzar molt bons 
exercicis, cal destacar, el molt 
merescut primer lloc a l’apa-
rell de barra d’equilibris de la 
gimnasta Martina Quilez, que 
va realitzar un exercici impe-
cable. També cal destacar l’ex-
cel·lent salt, que va realitzar la 
gimnasta Júlia Bisbal, amb el 
qual ella va obtenir la meda-
lla d’or en aquest aparell. Les 
noies van estar dirigides Alí-
cia Borrega, Juliana Botelho i 
Lisa Santa. 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Deu han estat els fina-
listes de Copa nivells 
V, VI i VII, dels quals 

s’han aconseguit tres medalles 
i la resta amb molt bones po-
sicions.
En categoria Benjamí nivell 
VII, l’Arlet Oliva es proclama-
va subcampiona de Catalunya. 
En Categoria Aleví nivell V, 
en Marc Salvador va ser sisè, 
mentre que en nivell VI, Laia 
Sànchez va ser tercera, Mar 
Vázquez cinquena i Martina 
Espinalt sisena, i en nivell VII 
Gina Castelltort també pujà al 
segon calaix del podi, procla-
mant-se subcampiona Aleví.
En categoria Infantil nivell V, 
Mariel·la Espinalt fou quarta 
a només un 0,05 de la terce-
ra classificada. En categoria 
júnior nivell V, Lia Vidal fou 
cinquena i en nivell VI, Dana 

Pijoan fou sisena, i per últim 
en categoria sènior nivell V, 
Ruth Reymundi fou cinquena.
Sens dubte gran paper dels 
gimnastes igualadins, que han 
assolit les primeres posicions 
a les finals de Copa Catalana.
El diumenge vinent se cele-
brarà la final de CCEE a Llei-
da on 9 gimnastes individuals 
i un conjunt del club igualadí 
estaran representats.
A Sabadell se celebrarà la fase 
Territorial Escolar de conjunts 
on també hi haurà representa-
ció igualadina.
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DANSA / LA VEU 

Aquest diumenge, 13 
de maig, a les 19 h, 
el Ballet Nacional 

de Catalunya presentarà una 
mostra extreta del seu pro-
grama Divertisment al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Iguala-
da. El mateix dia de l’espec-
tacle, oferirà als estudiants 
de dansa una master class 
impartida per Elias Garcia, 
director artístic de la com-
panyia. Ambdues activitats 
s’inclouen en el programa del 
Dia Internacional de la Dan-
sa 2018, coordinat pel depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament.
El Ballet de Catalunya és el 
resultat d’un llarg camí que 
ha portat finalment a la confi-
guració d’un cos de ball inte-
grat per una vintena de balla-
rins vinguts de grans escoles 
i companyies i seleccionats 
d’entre més de quatre-cents 
candidats.

El Ballet Nacional de 
Catalunya
El Ballet Nacional de Catalu-
nya (BNC) neix amb l’objec-
tiu de disposar d’una com-
panyia de dansa autòctona 
amb capacitat de representar 
i identificar el país com un 
centre de produccions amb 
personalitat pròpia i capacitat 

d’explotar les grans obres clàs-
siques de tots els temps, alho-
ra que reculli els corrents més 
avantguardistes de la dansa 
internacional. Amb la consti-
tució d’aquesta nova compa-
nyia, basada en la dansa clàs-
sica com a eix i precursora 
de qualsevol altra modalitat, 
en especial de la neoclàssica 
i contemporània, neix final-
ment una oportunitat perquè 
el talent local pugui trobar el 
seu espai, evitant la fugida de 
joves ballarins cap a compa-
nyies internacionals.
El BNC compta amb la pre-
sència de grans figures de re-

nom internacional –ballarins, 
mestres i coreògrafs– i amb 
un programa artístic original 
i de repertori clàssic, neoclàs-
sic i contemporani, que pre-
tén mostrar la dansa que avui 
triomfa arreu. El BNC és la 
companyia resident del Cen-
tre Cultural Terrassa (CCT), 
identificat com l’escenari amb 
la programació de dansa més 
extensa de Catalunya.

Divertisment
Sota la direcció artística d’Eli-
as Garcia i Larissa Lezhnina, 
el nou Ballet evoca la dan-
sa més exigent i de tècnica 

El Ballet Nacional de Catalunya porta el seu 
“Divertisment” al Teatre Municipal l’Ateneu

acurada, mostrant peces del 
repertori clàssic combinades 
amb coreografies pròpies i de 
l’italià Raphael Bianco.
El programa Divertisment, 
originàriament BNC Opening 
Gala, amb què la companyia 
es va estrenar el passat 19 de 
novembre a Terrassa, es con-
figura com un homenatge al 
treball, esforç i col·laboració 
de totes aquelles persones i 
institucions que amb petits 
o grans gests i entusiasme 
han acompanyat a l’equip per 
poder oferir al gran públic 
una primera mostra variada 
del seu treball, incorporant 

successivament novetats que 
mostren un dinamisme impa-
rable des de l’inici de la seva 
activitat: peces com Corpi de
Raphael Bianco, Loro In Lei, 
Venus i Pas de Deux del Cor-
sari, entre altres, demostren 
l’afany de seguir definint la 
seva personalitat i capaci-
tat creativa al apostar també 
recentment per les aptituds 
coreogràfiques d’alguns dels 
seus ballarins, Lorenzo Misu-
ri i Lucien Vecchierelli.

Venda d’entrades
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada, 
al c/ Garcia Fossas 2, de di-
marts a dissabte de 18:30 a 
20:30h i el dissabte i diumen-
ge d’11 a 14h. També al web 
www.ticketea.com i, una hora 
abans de la funció, a la taqui-
lla del Passatge Vives. Tenen 
un preu de 18 i 15 euros, amb 
descomptes per a diversos 
col·lectius.

El BNC neix com una 
companyia de dansa 
autòctona que vol re-

presentar tota la perso-
nalitat i el potencial de 

Catalunya en el món 
de la dansa

EXPOSICIONS / LA VEU 

“El noucentisme: la imat-
ge gràfica”, és el títol de 
la nova exposició que es 

podrà veure del fins al 31 de 
maig a la Biblioteca Central 
d’Igualada. A través de revis-
tes, llibres i documents diver-
sos que es conserven al fons 
antic de la Biblioteca el visi-
tant es traslladarà a la Cata-
lunya i la Igualada de princi-
pis del segle XX, quan aquest 
moviment va irrompre amb 
força. El noucentisme és un 
moviment ideològic, cultural 
i polític iniciat a Catalunya a 
principis del segle XX, que va 
suposar un corrent renova-
dor inspirat en el classicisme 
i el gust per l’ordre i el seny. 

Es va plasmar en tot tipus de 
documents, com capçaleres 
de revistes, llibres, catàlegs, 
cartells i programes de festa 
major. 
D’una banda, a l’exposició 
s’hi pot veure una mostra de 
la premsa igualadina que es 
va impregnar de l’estil nou-
centista, amb capçaleres com 
«L’Eco d’Igualada», la «Revis-
ta d’Igualada», «Sembrant» 
i «L’Ideal» i, sobretot, amb 
documents impresos per Pere 
Bas i Vich. També en clau lo-
cal s’hi mostren programes 
de la Festa Major dels anys 
vint i trenta amb un disseny 
clarament noucentista.
Pel que fa a les revistes cata-
lanes, que també es conser-
ven al fons patrimonial de la 

Biblioteca, destaquen cap-
çaleres com «Papitu», «D’ací 
i d’allà» i «Vell i nou», on 
col·laboraven artistes del re-
nom de Ramon Casas, Joan 
Junceda i Josep Obiols. Final-
ment, també es poden veure 
diverses obres per a infants 
il·lustrades seguint l’estètica 
noucentista. Entre els au-
tors més coneguts en aquest 
sentit destaquen Josep Maria 
Folch i Torres, Josep Carner i 
Carles Riba. 
Moltes d’aquestes publica-
cions es poden consultar 
en línia al web Trencadís 
(https://trencadis.diba.cat), 
que inclou els fons locals di-
gitalitzats de la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de la 
Diputació.

La Biblioteca viatja a principis de segle XX per 
mostrar el seu fons noucentista
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CULTURA / LA VEU 

Aquest dissabte 12 de 
maig tindrà lloc el 
tercer acte del cicle 

Kalopsia, música i paraula 
per cuidar la nostra gent. En 
aquesta ocasió el cicle propo-
sa la xerrada Cultura i trans-
formació a càrrec de l’escrip-
tora Bel Olid. Posteriorment 
tindrà lloc el vermut musical 
amb el cantautor valencià 
Xavi Sarrià, que enmig de la 
gira de presentació del seu 
darrer disc, Amb l’esperança 
entre les dents farà parada al 
Casal Popular d’Igualada “El 
Foment”.

El cicle Kalopsia
Kalopsia neix de la inquietud 
de voler abordar el moment 
polític que estem vivint, però 
sobretot de fer costat a qui el 
pateix de forma directa. De 
fer-ho junts i juntes amb una 
consigna clara: si algú pateix 
repressió per treballar per una 
causa col·lectiva, la resposta 
no pot ser un altra que no si-
gui col·lectiva.
Kalopsia té com a objectiu 
construir un discurs antire-
pressiu que parli des de la 
comunitat, que sigui inclusiu, 
que aposti per transformar 
les coses, que posi la cultura 

al centre com una eina que 
transforma, que suma i que fa 
xarxa, i que en definitiva cuidi 
a la gent que pateix la repres-
sió per voler canviar les coses.
El projecte irromp a la ciu-
tat per contribuir a les cai-
xes de resistència dels casos 
de repressió que afecten a 
persones del nostre entorn. 
Concretament el cas de les 51 
persones anoienques citades 
als jutjats per la seva partici-
pació a la vaga del darrer 8 de 
novembre - una convocatòria 
de protesta en solidaritat amb 
els presos polítics i per la ma-
terialització de la república. I 
per altra banda el cas de “Som 
27 i més”, on 27 persones han 
sigut imputades per una tan-
cada al rectorat de la UAB 
l’abril del 2013 i amb petici-
ons fiscals de 11 a 14 anys de 
presó i milers d’euros de mul-
tes. Un cas que a més afecta 
un jove anoienc vinculat al 
moviment juvenil i cultural 
d’Igualada.
Podeu consultar tota la pro-
gramació a www.kalopsia.cat

Jo Jet i Maria Ribot i Jordi 
Borràs al cicle Kalopsia el 14 
de juny
El proper acte tindrà lloc el 
dijous 14 de juny amb la pre-
sentació del llibre Dies que 

El cicle Kalopsia porta l’escriptora Bel Olid 
i el músic Xavi Sarrià aquest dissabte

duraran anys, amb la presèn-
cia del fotoperiodista Jordi 
Borràs i a continuació el con-

cert del duet manresà Jo Jet i 
Maria Ribot. L’acte tindrà lloc 
a l’adoberia Adoberia Bella.

POESIA / LA VEU 

El proper dissabte s’encetarà a 
Igualada un nou cicle de po-
esia, Cicle de Poesia al Corra-
ló, al Passatge Capità Galí que 
es realitzarà cada dissabte du-
rant quatre setmanes, en es-
pais i horaris diferents, i s’ex-
tendrà fins el 2 de juny.  En 
aquest cicle  comptarem amb 
insignes poetes actuals i tra-
ductors que ens oferiran reci-
tals poètics i ens presentaran 
els seus llibres. Així aquest 
dissabte, dia 12 de maig, a les 
12 del migdia, a la Capelleta 
de la Mare de Déu de Mont-
serrat, al costat de Llegim…? 
Llibreria podrem gaudir d’un 
recital poètic a 3,  amb les 
poetes barcelonines Rosa M. 
Arrazola, professora, poeta i 
pintora, Marta Pérez Sierra, 
escriptora i dinamitzadora 
cultural, i la pierenca Josepa 
Ribera, poeta ja coneguda 
a la nostra ciutat per haver 
presentat altres treballs. Les 
altres vetllades, que ja anirem 
anunciant setmanalment, 
comptarem amb Feliu For-
mosa, el dia 19, amb Mireia 
Vidal-Conte el dia 26 i amb 
Sònia Moya el dia 2 de juny. 
Es tracta d’un cicle organit-
zat per Llegim…? Llibreria i 
que compta amb la col·labo-
ració de l’espai d’art Artèria, 
d’Òmnium Cultural Anoia i 
de l’Aplec, Associació per la 
Llengua Catalana. 

Comença el Cicle 
de Poesia al 
Corraló

LLENGUA / LA VEU 

A petició dels respon-
sables de l’espai  “Que 
la cultura ho inundi 

tot!, un blog de microrelats i 
poemes dedicat als presos po-
lítics, l’escriptor capelladí hi 
acaba de publicar el següent 
microrelat titulat PENES VO-
LÀTILS, que repassa diversos 
esdeveniments recents i que 
convida a la reflexió.

“Penes volàtils
Tenien la complicitat dels po-
ders mentre arribaven remors 
febles de més amunt del Cani-
gó. “Són temes interns!”, “No-
saltres només tractem entre 
Estats!”. Al final van tirar pel 
dret amb una llei feta a mida. 
Van detenir representants le-
gítims, cantants, professors, 
colors, activistes i  van repar-

tir els delictes. A un canari el 
van emmanillar pel to del seu 
plomatge. Van escorcollar un 
cantant per veure si duia al-
gun odi amagat.  Dos activis-
tes van ser acusats de violents 
i els van mostrar les imatges 
del dia en què van conduir la 
pau entre una multitud pa-
cífica. Com que una cosa no 
lligava amb l’altra, van sen-
tenciar que era una problema 
de la retransmissió televisi-
va. A una noia jove van cla-
var-li l’etiqueta de terrorista, 
però no se li va enganxar de 
cap manera. Als docents els 
van culpar de fer reflexionar 
l’alumnat. “On s’és vist que es 
formi lliurepensadors!” Als 
polítics en actiu els van rebo-
tir cap a una passivitat pre-
ventiva... Van construir una 
gàbia immensa, amb barrots 
pagats amb dobles comptabi-

litats i al final tot va quedar en 
un no-res. Van voler empre-
sonar el vent i aquest, amb la 
força de les conviccions, es va 
esfumar cap a la llibertat.”

Cultura per la llibertat
Entre altres autors també hi 
han participat el Jordi Cussà 
(Berga), el Víctor Alexandre 
(Sant Cugat del Vallès), la 
Salut Vila i l’Antoni Dalma-
ses (Sabadell), la Maria Bar-
bal (Tremp) i el Josep Usó 
(Vila-real). “Que la cultura 
ho inundi tot” és una frase 
de Jordi Cuixart, president 
d’Omnium Cultural actual-
ment a la presó de Soto del 
Real, i es tracta d’una inicia-
tiva que neix de la convicció 
que la cultura,  i en aquest cas 
la literatura, pot ser una bona 
eina per lluitar contra la re-
pressió.

Joan Pinyol dedica un microrelat als 
presos polítics

MÚSICA / LA VEU 

Dins dels Cicles de Cant Coral 
que promou la Federació Ca-
talana d’Entitats Corals arreu 
del país, aquest diumenge a les 
6 de la tarda, a la basílica de 
Santa Maria hi haurà l’actua-
ció de quatre corals: la Cape-
lla de Música de la Tossa i la 
Cora Terra Nostra d’Igualada, 
l’Orfeó de Santa Coloma de 
Queralt i l’Orfeó Parroquial 
del Vendrell.
L’entrada és lliure.

Diumenge, trobada 
de corals a Santa 
Maria
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El Teatre de l’Aurora tan-
ca la programació Ge-
ner/Maig 2018 aquest 

cap de setmana i ho fa amb 
l’estrena d’un clàssic a càrrec 
de Les Antonietes Teatre. Es 
tracta d’una adaptació d’Ot-
hello de William Shakespeare 
dirigida per Oriol Tarrasón.
Otel·lo, general de l’exèrcit 
de la república de Venècia, i 
Desdèmona, filla del sena-
dor Brabancio, s’enamoren 
i es casen en secret. Iago, un 
dels lloctinents del d’Otel·lo, 
mogut per l’odi que sent cap 
a ell, intenta provocar la seva 
gelosia fent-li creure que la 
seva esposa li és infidel amb 
Cassio, el seu lleial tinent. 
Víctima de las seva terrible 
gelosia, Otel·lo acaba ma-
tant Desdèmona i després, 
en descobrir que tot ha estat 
un engany del malvat Iago, es 
suïcida. 
Othello és una de les grans 
obres escrites per William 
Shakespeare. Igual que Ro-
meu i Julieta són sinònim 

universal de l’Amor, el perso-
natge d’Otel·lo s’ha convertit 
en el símbol d’un altre senti-
ment que afecta tots els hu-
mans, independentment de la 
seva raça, gènere o origen: la 

El Teatre de l’Aurora tanca la temporada amb l’estrena 
d’una adaptació d’un clàssic de Shakespeare, ‘Othello’

Les Antonietes Tea-
tre, una de les millors 
companyies catalanes 
del moment, porten a 
escena aquest especta-

cle sobre la gelosia

Gelosia.
Les Antonietes Teatre, que 
han aconseguit molt de ressò 
en el panorama teatral català 
gràcies a les adaptacions de 
clàssics com ara Molt soroll 

per res, Vània o Un tramvia 
anomenat desig, aquest cop 
adapten un dels grans clàssics 
del teatre universal sota la ba-
tuta d’Oriol Tarrasón. Othello 
es veurà a aquest divendres, 

dissabte i diumenge a Iguala-
da abans d’estrenar-se a Bar-
celona.

Horari i venda d’entrades
Les representacions d’Othe-
llo, tindran lloc divendres 11 
i dissabte 12 de maig a les 21 
h. i diumenge 13 de maig a 
les 19 h.  Després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 15 € i 12 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.  

MÚSICA / LA VEU 

El grup Protons Per-
cussió es va proclamar 
campió del V As de Re-

piques, celebrat a Vilassar de 
Mar i organitzat pel grup local 
Ssstrèpits. El concurs bianual 
i de caire solidari és un dels 
més importants del territori i 
arriba un any després d’haver 
aconseguit també la primera 
posició al prestigiós concurs 
de Barcelona. Els igualadins 
van compartir final amb 
Blacktucada, de Terrassa, i 
Fills de la Flama, de l’Hospi-
talet i vencedors de la segona i 
tercera edició del mateix con-
curs. 
A l’esdeveniment hi van par-
ticipar un total de 18 grups 
de batucada d’arreu de Cata-
lunya. El concurs consistia de 
quatre parts: un primer està-
tic de quatre minuts, una cer-
cavila d’una hora aproxima-
dament pel centre de Vilassar, 
un altre estàtic de dos minuts 
que donava el pas definitiu a 
una plaça Picasso abarrotada 
d’espectadors i músics, i un 

últim estàtic de cinc minuts 
on els tres grups finalistes van 
donar el màxim mostrant un 
gran nivell. En un concurs on, 
a més de la percussió, es valo-
raven altres aspectes artístics 
com la imatge i la coreografia, 
Protons va aconseguir sor-
prendre amb canvis continus 
de ritme i portant al límit l’ex-
pressivitat a través del ball. El 
jurat estava format per pro-
fessionals del món de la co-
municació com Vador Lladó, 
presentador de TV3 o GOL 
TV, o Llucià Ferrer, locutor 
de ràdio que ha format part 
de RAC1 i Catalunya Ràdio, 
a més de músics i represen-
tants de l’ajuntament de Vi-
lassar de Mar. 
Aquest segon reconeixement 
en un any de diferència ser-
veix per situar a Protons, 
definitivament, com un dels 

grans grups consolidats del 
món de la percussió a Cata-
lunya. “Han sigut mesos de 
molt de treball, d’assimilar les 
composicions (de la mà del 
músic Gerard Morte) i, des-
prés, d’aplicar-les junt amb 
la coreografia (creada per la 

Protons aconsegueix el 1r premi al V As de Repiques 

també percussionista Claire 
Jiménez). De nou, hem rigut 
i hem plorat, però sobretot 
hem suat. Els 1.000 euros del 
premi és la recompensa a la 
feina ben feta”. 
Tot i que al concurs hi van 
participar 15 músics, el grup 

central està format per més de 
30 percussionistes, al que cal 
sumar els més de 70 músics 
que formen part de Protons 
Escola. El triomf és de tots i 
cadascun dels membres de la 
família Protons, que no deixa 
de créixer en tots els sentits. 

El grup de percussió 
s’imposa a un dels con-
cursos més importants 

de Catalunya
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El proper diumenge, 
13 de maig, a les 11h, 
la iniciativa de lleure 

Creactiva’t al Museu! Diu-
menges familiars al Museu 
de la Pell, proposa descobrir 
el rocòdrom indoor i escola 
d’escalada Ingravita, que es 
troba en una antiga fàbrica si-
tuada al c/ Sebastià Artés, 29.
L’activitat que s’hi ha previst 
és el joc Vells espais, noves 
vides, un concurs interac-
tiu creat expressament per 
aquesta ocasió, a través del 
qual es podran poden conèi-
xer alguns detalls del passat 
de la fàbrica de Cal Fillat i 
descobrir la seva transfor-
mació, de centre industrial 
a espai recuperat per a l’oci i 
l’esport.
Cal portar un telèfon mòbil 
per família i, d’aquesta ma-
nera, es podrà seguir el joc 
interactiu. Tot seguit, els nois 
i noies participants –entre 5 i 

16 anys– podran experimen-
tar els circuits de blocs, els 
jocs i els equilibris del rocò-
drom. La proposta és gratuï-
ta, l’aforament és limitat i no 
cal fer reserva prèvia per as-
sistir-hi.

Programa Creactiva’t al Mu-
seu!
Aquesta activitat està relaci-
onada també amb l’exposició 
Espais recobrats. Els nous 
usos del patrimoni industrial 
català, que es pot veure fins 
al 24 de juny al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia.
El programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges famili-
ars al Museu de la Pell reu-
neix deu propostes mensuals 
molt variades, que van des de 
tallers diversos a contacon-
tes, visites o activitats lúdi-
ques. L’objectiu és posar en 
valor l’experiència de crear i 
d’aprendre gaudint en famí-

MÚSICA / LA VEU 

El proper dijous dia 17 de 
maig a les vuit del vespre po-
drem escoltar el quart con-
cert del cicle dedicat a l’obra 
del compositor francès Clau-
de Debussy (1862-1918) en 
el centenari de la seva mort. 
Aquest cicle està organitzat 
pel professorat de l’Escola 
Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada i consta de 
cinc concerts a càrrec bàsica-
ment de professorat i alumnat 
del centre. En aquesta ocasió 
podrem escoltar melodies per 
a veu i piano, arranjaments 
de cançons per a viola i pia-
no, música per a piano i sol i, 
finalment, la participació de 
l’orquestra de l’ECMMI. Els 
intèrprets seran Biel Jorba, 
Sandra Roset, Lali Solà, M. 
Jesús Martínez de Arenzana, 
Miquel Córdoba, Guillem 
Martí i els alumnes que inte-
gren l’orquestra de l’ECMMI. 
El cicle finalitzarà el 29 de 
maig amb una nova selecció 
d’obres de Debussy. 

Quart concert 
del cicle dedicat 
a Claude Debussy 
a l’Escola de 
música d’Igualada

Creactiva’t al Museu! proposa descobrir el passat 
i present de l’espai d’escalada Ingravita

lia, al voltant de les exposi-
cions temporals i les col·lec-
cions del Museu, la història i 
l’expressió de la cultura local.
Aquesta és una iniciativa del 
Museu de la Pell i del depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 

amb la col·laboració de l’Es-
cola Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps, els Moixigan-
guers d’Igualada, Ingravita, el 
Museu Molí Parerer de Cape-
llades, la Comissió de la Ca-
valcada de Reis d’Igualada i la 
Diputació de Barcelona.

MÚSICA / LA VEU 

La sessió d’AUGA del 
dilluns d’aquesta set-
mana es pot equiparar 

perfectament a un dels con-
certs que s’ofereixen als grans 
escenaris de l’òpera o de la 
música en general. Memo-
rable actuació de la soprano 
Eulàlia Ara i del pianista Jor-
di Vilaprinyó. Probablement 
estarem molt temps per po-
der escoltar a la nostra ciutat 
unes àries d’òperes al nivell 

que és va sentir dilluns.
Això fou possible per la col-
laboració d’Òmnium Cul-
tural Anoia amb AUGA. 
Malgrat el diluvi que feia a 
Igualada poc abans de co-
mençar el concert, el teatre 
va presentar un molt bon as-
pecte i el públic va premiar 
l’audició amb forts aplaudi-
ments correspostos amb dos 
visos.
I el proper dilluns gent d’aquí 
prou coneguda: Quico Tretze 
Quartet.

Òpera de gran nivell a l’AUGA

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

NOVETAT BRAVO EQUIPE5- RECON RL

NOVA

DESCOBREIX-LA!

PVP
1.499€UROS

ÉS LA COMPRA MESTRA AMB GX!
Monoplat 12V (10 -50)
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FOTOGRAFIA / C. PLANELL 

Eugeni Forcano, que 
ha mort aquest passat 
Sant Jordi, als 92 anys, 

a la seva estimada Canet de 
Mar, va ser un gran fotògraf 
de formació autodidacta, ple-
nament lliure de doctrines 
o tendències que mai no va 
estar inscrit en cap col·lectiu 
ni grup generacional, doncs 
va anar teixint tot sol una lí-
nia molt personal com a fo-
tògraf. D’ençà l’adolescència, 
sempre s’havia mirat el món 
des d’una càmera de fotos; 
però no va ser fins als seus 
trenta-quatre anys que es va 
dedicar professionalment a la 
fotografia entrant a treballar a 
la revista Destino, on va sig-
nar moltes de les seves porta-
des i va esdevenir un vertader 
comunicador d’imatges d’una 
gran propietat estètica i te-
màtica. A la dècada dels 70 
va fer el salt cap a la fotogra-
fia publicitària i de moda, i al 
llarg dels darrers anys –en el 
seu laboratori- va lliurar-se a 
la investigació de les distintes 
possibilitats del llenguatge 
fotogràfic; de retruc, la seva 
computable trajectòria l’ha 
fet mereixedor de tota mena 
de distincions i premis, des 
del Nacional de Fotografia 
(Ministeri de Cultura) fins al 

Ciutat de Barcelona, la Meda-
lla d’Or al Mèrit Artístic i la 
Creu de Sant Jordi.
Si bé, a l’any 2005, el Palau 
de la Virreina va dedicar una 
Exposició antològica a tot el 
seu rumb fotogràfic, recent-
ment la seva obra ha vist di-
verses mostres temàtiques; 
una selecció de les quals ha 
passat pel FineArt Igualada, 
2016, amb una fantàstica Ex-
posició que tenia per reclam 
“Atrapar la vida” i que va ser 
presentada per l’estudiós de 
les seves imatges, en Daniel 
Giralt; constituint una de les 
últimes fotografies exposades 
amb què l’Agrupació Fotogrà-
fica d’Igualada va resoldre de 

A propòsit del decés d’ Eugeni Forcano, un 
segrestador d’instants i de la dignitat de les persones

EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat divendres dia 4 es va 
inaugurar a la Sala Municipal 
d’Igualada l’exposició de pin-
tures d’en Marcial Fernández 
Subirana, titulada “Estruc-
tura i Color”, amb la presèn-
cia de la regidora d’ensenya-
ments artístics Sra. Maribel 
Cuadras. Aquesta mostra de 
la pintura d’abstracció geo-
mètrica d’en Marcial, roman-
drà exposada fins el dia 20.
L’artista explicà que la seva 
obra té com a base la divisió 
geomètrica de l’espai i sobre 
aquesta estructura hi distri-
bueix els colors i matisos, els 
quals juguen amb les formes 
establint una interacció amb 
aquestes, en una mena de 
mosaic cromàtic. La pintura 
geomètrica anà apareixent a 
finals del segle XIX, com una 
mena de reacció davant la 
pintura clàssica, més subjec-
tiva i emocional. En Marcial 
va manifestar que no s’oposa 
pas a la pintura clàssica, que 
ell mateix ha practicat i des 
d’on ha anat evolucionant en 
diverses etapes fins a l’abs-
tracció geomètrica, llenguat-
ge artístic de molts artistes de 
tot el món. L’obra d’en Mar-
cial vol transmetre amb la 
seva senzillesa constructiva, 
equilibri, serenitat i emoció 
cromàtica i el fet de que la  
simplicitat pot contenir tam-
bé una gran força.

L’abstracció 
geomètrica de 
Marcial Fernández 
a la Sala Municipal

fer tribut a aquest inqüestio-
nable segrestador de seqüen-
cies fotogràfiques.
Amb una infinita gauban-
ça fins a darrera hora, l’obra, 
magnífica i inigualable de 
Forcano no precisa de gai-
re més atribucions ja que la 
seva grandiosa expressivitat 
li atorga unes immesurables 
argumentacions; cada foto-
grafia explica molt bé la mo-
tivació i les circumstàncies en 
què va ser capturada. Així, els 
carrers, les places i les perso-
nes que –ell- es va fer seves 
constitueixen un certificat 
document de més de mig se-
gle de cròniques i reportatges 
en blanc i negre sobre el dia a 

dia de pobles, ciutats i perso-
nes; un testimoniatge social 
que ens descobreix endemés 
l’extraordinària capacitat de 
perseguir un instant precís 
sense que ningú no s’adonés 
de la presència del fotògraf. 
Això és, a través del visor de 
la seva càmera Rollei, ell va 
apropiar-se d’imatges gairebé 
impossibles d’una quotidiani-
tat d’un temps en procés de 
transformació: monges, cape-
llans, criatures, persones i ac-
tivitats laborals, turistes, jocs 
de carrers, festes tradicionals, 
etc.; tot un prolífic material, 
reflex d’una societat canviant, 
que va ser objecte de reconei-
xement de grans agències in-
ternacionals de la informació, 
com France Press o Dalmas, 
amb estades de treball tant a 
França com a  Suïssa.
Avui, tot el llegat de Forcano, 
al costat de les nombroses 
publicacions, es troba repar-
tit entre la Casa Museu Do-
mènech i Montaner de Canet 
de Mar, que compta amb un 
magnífic espai expositiu per-
manent, i l’Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona, que ha digita-
litzat bona part de les seves 
imatges; àdhuc la fundació 
“Amics d’Eugeni Forcano” 
que, com a entitat no lucrati-
va,  s’encarrega de difondre la 
seva obra fotogràfica.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Una cinquantena de persones 
van assistir el passat dijous 3 
de maig a la inauguració de 
l’exposició de l’igualadí Josep 
Bacardit Sala a l’Empremta 
de Gràfiques Vilanova. L’ex-
posició mostra un recull de 
les seves obres, escultures fi-
guratives de fang treballades 
amb un gran detall i realisme, 
que transmeten sensibilitat i 
tendresa.
La inauguració va comptar 

amb la presència d’Àngel Ace-
vedo, propietari de Gràfiques 
Vilanova, empresa a la qual 
pertany la sala l’Empremta. 
Acevedo va remarcar la im-
portància de donar veu al ta-
lent de la comarca i va agrair 
el treball de l’escultor.
L’exposició es podrà visitar 
fins al 27 de maig a l’Emprem-
ta (c/ Santa Maria 12). Estarà 
oberta al públic de dilluns a 
divendres de 18 h a 20:30 h i 
dissabtes i diumenges d’11 a 
14 h i de 18 h a 20:30 h.

L’escultor Josep Bacardit exposa les seves obres 
a la sala l’Empremta

Por bulerias. Canet de Mar. / EUGENI FORCANO

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
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MÚSICA / PEP TORT 

Jo no coneixia al Dani 
Flaco. Va actuar aquest 
divendres a les Músiques 

de Butxaca de l’Ateneu i va es-
tar bé, molt bé.
Personalment, el seu estil de 
música, cançons d’amor i de 
desamor (més de desamor 
que d’amor...), de quotidia-
nitat, de relacions de parella 
més o menys intenses, no és 
la que més escolto. No en tinc 
massa costum de cançons  di-
guem-ne “romàntiques” (i no 
ho dic en el sentit pejoratiu, 
que se m’entengui: no tinc res 
contra les cançons d’amor) 
i tot i això em va agradar el 
concert.
Veu trencada, tonalitats tran-
quil·les, marronoses, amb 
tocs com de terra, calidesa, 
música pausada, d’anar di-
ent, no ben bé a mitja veu, 
però sense cridar, perquè 
no cal. Perquè parla d’amor 
i no es necessari alçar la veu 
quan es parla d’amor. Armat 
només amb la seva guitarra 
acústica i acompanyat mag-
níficament pel David Sam al 
piano i a l’acordió, explicant 
històries i fent conyeta entre 
cançó i cançó (vam saber, per 
exemple, que havia treballat a 
la Seat, a Martorell), el con-
cert va ser llarg, però el Dani 
va tenir la capacitat de fer-lo 
curt, va passar en un instant. 

Així, en format mínim de 
veu, guitarra i acompanya-
ment, em va transportar als 
pubs de quan era jove, els 
primers whiskys, a l’aire fum 
de tabac que es tallava (quan, 
temps era temps, es podia fu-
mar en espais públics), més 
foscor que llum, racons ama-
gats o no sabies (imaginaves) 
el que hi podia estar passant... 
Aquells pubs i bars musicals 
d’aquí i d’arreu on comença-
ven a cantar tots els que co-
mençaven (i comencen) i que 
només alguns continuarien... 
Aquells racons petits, soter-
ranis de descoberta, parets 
de totxo, que m’imagino que 
encara hi deu haver, malgrat 
jo no els freqüenti ja...
A part, em va sorprendre 
molt l’aparent contradicció 
entre l’aspecte físic del Dani: 
prim (Flaco, és clar...), mitja 
barba, sota una gorra, ulle-
res, cabells llargs quasi no se 
li veu la cara, amb aspecte 
de tornada de tot, de dolen-
tot (“malote” per dir-ho bé), 
fotent conya tota l’estona, te 
l’imagines molt més “roque-
ro” del que després és. No el 
veus, d’entrada, enfrontant-e 
a cançons d’alta sensibilitat, 
de relacions molt humanes, 
de pell contra pell i de senti-
ment contra sentiment, i d’al-
guna llàgrima d’enyor. No ho 
semblaria... 
Però el Dani enganya.

No és necessari alçar la 
veu quan es parla d’amor 

MÚSIQUES DE BUTXACA

MÚSICA / LA VEU 

Ja es poden reservar en-
trades per als diferents 
concerts del setè festival 

de música clàssica “Nits Mu-
sicals de la Brufaganya 2018”. 
Per fer-ho heu d’anar a la web 
www.brufaganya.cat on troba-
reu el formulari  de reserva i 
on podeu veure els trets més 
importants dels concerts: els 
intèrprets i el seu historial, el 
repertori que interpretaran i 
altres detalls que hi podreu 
consultar. 
El festival se celebra per setè 
any consecutiu al santuari de 
Sant Magí situat a la part nord 
de la Conca de Barberà, din-
tre de la zona de la Baixa Se-
garra a tocar de la comarca de 
l’Anoia i està organitzat pels 
Amics de Sant Magí que des 
de fa anys estan treballant per 
dinamitzar la zona de la Bru-
faganya. 
El primer concert serà el dis-
sabte 9 de juny a dos quarts de 
deu del vespre i anirà a càrrec 

de l’orquestra barroca Ves-
pres d’Arnadí que interpreta-
rà obres de Johann Sebasti-
an Bach. Els mesos de juliol, 
agost i setembre, sempre el 
segon dissabte, actuaran el cor 
de cambra Lieder Càmera, el 
grup The Gospel Viu Choir i 
el DUO DeLIS de violoncel i 
piano.
Des de l’any 2012 han actuar a 
Sant Magí intèrprets tant im-
portants com El Cor Infantil 
d’Amics de la Unió, el cor Vi-
valdi, Cosmos Quartet, Ignasi 

Ja es poden reservar entrades per a les 
Nits Musicals de la Brufaganya

Terraza, l’Orquestra Terrassa 
48, l’Orquestra de Cambra de 
Granollers o l’Escolania de 
Montserrat entre molts d’al-
tres.
Aquest festival de música 
forma part del projecte “Sant 
Magí 2020” que engloba di-
verses activitats que es fan o 
estan en projecte a la Brufaga-
nya per tal de donar a conèi-
xer el seu entorn natural, les 
possibilitats de lleure i la gran 
tradició de religiositat popular 
a l’entorn de Sant Magí. 

Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

Divendres i dissabte a les 21 h

11/12/13 MAIG

UN GRAN CLÀSSIC DE WILLIAM SHAKESPEARE A CÀRREC D'UNA

 DE LES MILLORS COMPANYIES CATALANES DEL MOMENT. 

A IGUALADA ABANS D'ESTRENAR-SE A BARCELONA.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

OTHELLO TEATRE 

PROGRAMACIÓ GENER / MAIG 2018

LES ANTONIETES TEATREDE WILLIAM SHAKESPEARE -



Nomenclàtor republicà

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

També va haver-hi canvis de 
noms de carrers en el període 
1932 - 39, en l’era republicana.

Plaça de l’Enxub= JOAN SERRA 
CONSTANSÓ
Plaça Espanya= PI  MARAGALL
Carrer Joan Maragall= CARRIL
Rambla Nova= CANALEJAS
Passeig de les Cabres= LLIBERTAT
Carrer Joan Godó Llucià= BAIXADA 
IGUALADINA

El carrer Sol sí que canvià de nom, en 
1939, ja que passà a ser  carrer CAS-
TILLA.
Al mateix any el carrer Joan Maragall, 
passà a ser CALVO SOTELO.
Més tard, la plaça Francesc Bedós fou  
de LA BOMBA, com ja era coneguda.
popularment
El carrer Cabrera d’Igualada, ara és 
CABRERA D’ANOIA
Foto: J. Vila 
(Fons: Miquel Ball Mateu). 
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TEATRE / LA VEU 

Des de fa uns estius a 
Igualada, l’estiu és 
una oportunitat per 

crear un espectacle molt es-
pecial: un musical infantil 
multitudinari preparat en no-
més 7 dies. L’objectiu és partir 
de zero i treballar l’obra en 
tots els aspectes: teatre, músi-
ca, coreografia, escenografia i 
vestuari. 
L’entitat l’Olla Expressa, que 
l’any passat va presentar La 
Granja Animal amb un grup 
fantàstic de 50 joves, es diri-
geix aquesta vegada a nens i 
nenes d’entre 11 i 13 (nascuts 
entre 2005 i 2007). L’obra 
d’aquest any serà una creació 
pròpia (tant guió com mú-
sica) basada en històries de 
menairons, uns éssers dimi-
nuts que segons el llegendari 
català són més treballadors 

que ningú i fan coses incre-
ïbles. Per apuntar-s’hi no cal 
ser un geni de l’espectacle, 
només s’han de tenir moltes 
ganes de treballar en equip, 
conèixer gent, ser creatiu i 
dedicar-se intensivament a la 
preparació del musical
La preparació del musical co-
mençarà el 29 d’agost a L’Es-
corxador i les funcions seran 
del 7 al 9 de setembre al Tea-
tre de l’Ateneu. El preu és de 
100€ i tota la informació i el 
formulari d’inscripció es pot 
trobar a la web lollaexpressa.
wixsite.com/musicals
Aquest any, la novetat serà un 
taller d’audiovisuals per a jo-
ves: els nascuts entre el 2001 i 
2002 que estiguin interessats 
en l’expressió audiovisual que 
formarà part de la escenogra-
fia podran participar en un 
taller d’audiovisual gratuït 
amb el Bernat Enrich (que di-

L’Olla Expressa obre inscripcions per al nou musical 
infantil i un taller d’audiovisual per a joves

rigirà tota la part audiovisual 
del muntatge) que es farà de 
3 a 6 de la tarda durant els 
dies de preparació del mu-
sical. Qui estigui interessat 
en fer aquest taller ha de fer 
arribar un vídeo (durada mà-
xima d’un minut) fet per ell/a 

mateix/a, en el format i amb 
els recursos que vulgui, pre-
sentant-se i explicant perquè 
vol participar en el taller. Els 
directors artístics del musi-
cal triaran entre 5 i 10 vídeos 
guanyadors valorant la crea-
tivitat, l’enginy i la motivació.

ART / LA VEU 

Aquesta setmana, coincidint 
amb la celebració del Rec.017, 
Jordi Torrecilla i Núria Riba, 
els guanyadors de l’ajut 
Igual’ART 2017/2018, convo-
cat pel departament de Pro-
moció Cultural de l’Ajunta-
ment d’Igualada, elaboraran 
i documentaran un mural de 
gran format en una façana del 

carrer Sant Faust, al barri del 
Rec. Serà concretament entre 
el dimarts, dia 8, i el diumen-
ge, 13 de maig, de 9 a 13h i de 
16 a 20h. L’obra s’inspirarà en 
el Moixiganguers d’Igualada 
i la intervenció formarà part 
del projecte INSTANTS, que 
es podrà gaudir també poste-
riorment, al mes d’octubre, en 
una exposició a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

Els guanyadors de la beca 
Igual’ART elaboren 
un mural al barri del Rec

MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge dia 13 de 
maig a les 18h el Casal de Calaf 
ha programat “Cuidem-nos” 
d’Ovidi 4 en el marc del cicle 
Músiques a Cau d’Orella. Es 
tracta d’una proposta multi-
disciplinària que homenatja al 
desaparegut cantautor valencià 
Ovidi Montllor. Els intèrprets 
són el poeta David Caño, el 
músic valencià Borja Penalba 
a la guitarra –conegut per ha-
ver acompanyat com a músic 
Lluís Llach, Feliu Ventura o 
Maria del Mar Bonet–, la can-
tant valenciana Mireia Vives 
i l’activista i periodista David 
Fernàndez qui va ser diputat 
de la CUP.
L’espectacle combina l’home-
natge a Ovidi Montllor amb 
l’actualitat política, posant èm-
fasi en el context de repressió, 
silenci i mordassa imposat pel 
155. A través de textos de Pere 
Quart, Angela Davis, Joseba 
Sarrionaindia, Marina Garcés, 
Santiago Alba Rico, Roger 
Pelàez, Maria Mercè Marçal, 
Josep Palau i Fabre, Vale-
ro Sanmartí, Rafeef Ziadah, 
Marc Granell, David Caño, 
Montserrat Roig, David Sar-
sanedas, Enric Casasses i G. 
K. Chesterton, l’espectacle 
recorre diversos moments 
de la vida compromesa del 
cantautor d’Alcoi i els enllaça 
amb el moment actual amb 
el lema #cuidemnos.
Es poden comprar entrades 
online a través del web http://
entrades.casaldecalaf.cat/ i 
una hora abans a les taquilles 
del Casal. 

L’espectacle “Cui-
dem-nos” d’Ovidi4 
arriba a Calaf



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Goigs a la Moreneta”, una Exposició entre la devoció, 
el festeig i l’estètica d’unes il·lustracions 

En un acte força concorregut, la llibreria 
Llegim … ? va veure inaugurada a l’entorn 
del 27 d’abril una sorprenent Exposició de 

trenta estampes de Goigs, dedicats a la Mare de 
Déu de Montserrat, i particularment referits a les 
nostres contrades. L’acte, que va comptar amb el 
col·leccionista de goigs, Alfons Ferrer Casulleras; 
el regidor de Cultura, Pere Camps; la regidora de 
Govern Obert i Ensenyaments Artístics, Maribel 
Cuadras; i el rector de Santa Maria, mossèn Edu-
ard Flores; des d’una emotiva vetllada familiar, va 
vestir-se d’una visita a la Capelleta de la Mare de 
Déu de Montserrat i del pronunciament de diver-
sos parlaments a més d’una actuació de la Coral 
de Santa Maria, dirigida per Coni Torrents i amb 
la Maite Torrents al piano.

I què són els “goigs”?
Els goigs, seguint sempre els patrons de la Cris-
tiandat, són composicions poètiques populars 
escrites per a ser cantades, destinades en els seus 
orígens a lloança de la Mare de Déu; i, posterior-
ment també adreçades a d’altres devocions, com 
és el cas de Jesucrist i els sants i les santes. I, ate-
nent a què tenen com a objectiu l’exaltació de la 
vida o dels fets concrets de la imatge religiosa, al 
llarg de centúries i fins als nostres dies, han assolit 
un gruix tan considerable que tot el seu inventa-
riat constitueix un autèntic Patrimoni Cultural 
Immaterial de les celebracions religioses –des del 
festeig i el folklore- per a unes determinades dia-
des i actes d’una certa rellevància. Són, doncs, un 
cant col·lectiu consistent a donar gràcies pels béns 
rebuts, o bé com a pregària per a demanar la salut 
física o espiritual de la comunitat de fidels, a més 

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. 

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 Muni-
cipal  d’Exposicions.

EL NOUCENTISME. LA 
IMATGE GRÀFICA
Mostra de les revistes, llibres i docu-
ments noucentistes que es conserven 
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.

ELS MONSTRES DELS 
LLIBRES
Les escoles d’Igualada que han 
participat en el projecte de foment 
de la lectura «Els monstres dels lli-
bres», exposen el monstre que han 
fet a l’aula, basat en les històries 
que han llegit.
Del 15 de maig al 15 de juny a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca.

EXPOSICIONS

d’informar sobre el transcórrer de la quotidianitat 
rural, així com de les seves llegendes i tradicions.
Tanmateix, el concepte “goigs” també fa referèn-
cia a aquelles poesies -confeccionades majoritàri-
ament per eclesiàstics, tot i ser himnes populars 
anònims- que s’anaven imprimint en diades con-
cretes i de les quals se’n té coneixement des del se-
gle XVI, recopilades en impresos senzills, en fulls 
solts d’uns 30 per 20 cm, aproximadament i amb 
una composició tipogràfica i d’il·lustracions que 
s’ha mantingut de manera versemblant fins a l’ac-
tualitat; a pesar que, amb el format complet que les 
coneixem (el títol, el text, la imatge de l’advocació 
o alguna emblema i la música), no van ser del tot 
impreses fins a tombants del segle XVII.
Des d’una esfera estrictament literària, els goigs es 
corresponen amb aquell àmbit propi de la litera-
tura religiosa i, sobretot, pietosa, tan summament 
magnificada per tot Espanya i, especialment, a 
Casa Nostra. Així, en la seva forma més usual, i es-
crits en columnes, els goigs es presenten en versos 
heptasíl·labs en què la primera i l’última estrofa 
tenen quatre versos i inclouen la tornada (els dos 
últims versos), que es van repetint al final de cada 
estrofa; les restants estrofes –unes sis o vuit- acos-
tumen a ser de sis versos. Tot el complex va trobar 
el seu punt de partida en el model de les danses i 
balades de la lírica dels  trobadors; i, d’antuvi aco-
llien un contingut poètic de commemoració i llo-
ances a diferents passatges de la vida de la Mare de 
Déu, fins que van incorporar descripcions de la 
vida, el martiri i els miracles de Crist i de distin-
tes figures de la santedat en demanda de protec-
ció per a una localitat o una professió, o contra 
determinades adversitats climàtiques o malalties.
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Diumenge a les 6 de la tarda al Cafè de 
l’Ateneu.

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 
Igualada 

Gala Divertisment amb el Ballet de Cata-
lunya
Programa on s’inclouen diversos llenguat-
ges coreogràfics, des del repertori d’El 
Corsari o El Trencanous fins al més con-
temporani amb coreografies de Raphael 
Bianco.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

MÚSICA 
Igualada 

Concert de primavera del Cor d’Homes 
d’Igualada, que interpretaran obres del Re-
naixement i un petit viatge per Europa.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’església 
del Roser.

CINEMA FAMILIAR 
Piera 

Projecció de la pel.lícula per a tots els pú-
blics “Emoji”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

BALLADA DE SARDANES 
Vilanova del Camí 

Ballada de sardanes organitzada per 
l’Agrupació sardanista vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

FESTIVAL D’ORGUE 
Capellades 

Primer concert del Festival d’Orgue amb 
Ignasi Terraza& Mathew Simon presentant 
“Grans estàndards de jazz del s.XX”.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

DILLUNS 14  

AUDICIÓ
Igualada 

Quico 13 Quartet
Un concert d’en Quico Tretze en format de 
quartet és un viatge cap a un món intros-
pectiu, cap a la sinceritat emocional. Orga-
nitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

XERRADA
Igualada 

 ‘Tot el que cal saber sobre protectors so-
lars’ a càrrec de Regina Belza i Cunillera, 
especialista en Diagnòstic per Imatge.
Dilluns a les 10 del matí i a 2/4 de 7 de la 
tarda a la sala Lab de l’Ateneu.

MÚSICA
Calaf 

L’escola de música de Calaf i l’escola Alta Segarra 
presenten “50 milions de segons”, cantata amb 
motiu del 20è aniversari de l’Escola de Música.
Dilluns a les 7 de la tarda a la sala Folch 
i Torras.

DIVENDRES 11 

TEATRE
Igualada 

“Othello”, a càrrec de Les Antonietes Te-
atre.
Un gran clàssic de William Shakespeare 
a càrrec d’una de les millors companyies 
catalanes del moment. A Igualada abans 
d’estrenar-se a Barcelona.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CONTES XXL
Piera 

“Divines seduccions”.
Tot un compendi de lliçons de la Mitolo-
gia Grega sobre l’art de la seducció amb 
Arnau Vilardebó.
Divendres a les 9 del vespre a la Biblio-
teca.

DISSABTE 12

TEATRE
Igualada 

“Othello”, a càrrec de Les Antonietes 
Teatre.
Un gran clàssic de William Shakespeare 
a càrrec d’una de les millors companyies 
catalanes del moment. A Igualada abans 
d’estrenar-se a Barcelona.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CICLE KALÒPSIA
Igualada 

Xerrada ‘Cultura i transformació’ amb l’es-
criptora i activista feminista Bel Olid. A 
continuació tindrà lloc un vermut musical 
amb el músic valencià Xavi Sarrià.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí al Casal Po-
pular d’Igualada El Foment.

PORTES OBERTES
Igualada 

Creu Roja a l’Anoia, 75 anys plens d’acció 
(1943 – 2018).
Enguany fa 75 anys que un grup d’empre-
nedors igualadins, amb el Dr. Francesc 
Botet i Pallarés al capdavant, va tenir la 
iniciativa d’establir la seu d’aquesta institu-
ció internacional a Igualada.
Dissabte de les 10 del matí a les 2 del mig-
dia a les oficines de Creu Roja.

SARSUELA
Igualada 

“Antologia de la sarsuela. A càrrec dels 
Amics de l’Òpera d’Igualada.
Espectacle dins els actes de la Primavera 
Gran 2018.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un 
text filosòfic. En aquesta ocasió “Frankens-
tein” , de Mary W. Shelley
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 

Central d’Igualada.

POESIA
Igualada 

Cicle de Poesia al Corraló. Recital poètic 
a 3, amb les poetes barcelonines Rosa M. 
Arrazola, professora, poeta i pintora, Mar-
ta Pérez Sierra, escriptora i dinamitzadora 
cultural, i la pierenca Josepa Ribera.
Dissabte a les 12 del migdia a la capelleta 
de la Mare de Déu de Montserrat.

MÚSICA
Calaf 

Gastronomia basca i música popular. 
Concert amb Trobasons Duet i menú de 
sidreria.
Dissabte a les 12 del migdia al pati del 
Casal.

MÚSICA
Calaf 

MEB: Intana + Jorge da Rocha.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a la Unió 
Calafina.

DIUMENGE 13  

TEATRE
Igualada 

“Othello”, a càrrec de Les Antonietes 
Teatre.
Un gran clàssic de William Shakespeare 
a càrrec d’una de les millors companyies 
catalanes del moment. A Igualada abans 
d’estrenar-se a Barcelona.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TROBADA DE CORALS
Igualada 

Actuació de quatre corals, la Capella de 
Música de la Tossa i la Coral Terra Nos-
tra d’Igualada, l’Orfeo de Santa Coloma de 
Queralt i l’Orfeó Parroquial del Vendrell.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

LLEURE EN FAMÍLIA
Igualada 

“La fàbrica del rocòdrom”
Tot jugant descobrirem com era aquest es-
pai fa 50 anys, i acabarem experimentant 
els circuits i equilibris del rocòdrom.
Diumenge a les 11 del matí a Ingravita.

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
Igualada 

Masterclass de dansa amb el ballet catalu-
nya
Els inscrits a la masterclass treballaran 
amb el director del Ballet de Catalunya, 
Elias García, amb diferents peces clàssi-
ques..
Diumenge a 2/4 d’11 del matí a la sala de 
miralls de l’Ateneu.

TROBADA COUNTRY 
Igualada 

Un bon pla de diumenge a la tarda per als 
amants de la música i el ball country. No 
cal tenir nivell per venir a ballar.

DIMARTS 15 

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

Club de lectura adreçat a pares, mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats infantils (0-12 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

XERRADA
Capellades 

“Alimentació complementàRIa autoregu-
lada” a càrrec de Gemma Lopez.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca el Safareig

DIMECRES 16 

TALLER
Igualada 

... Ara t’ho explico. T de tacte. A càrrec 
d’Anna Garcia
Taller per a pares i mares en el qual, a par-
tir d’un conte, es parlarà de les relacions 
entre germans.
Dimecres a les 5 de la tarda a la Llar d’in-
fants l’Espígol.

DIJOUS 17

BIBLIOTECA DE LA MEMÒRIA
Igualada 

“La moda de l’any de la picor”. Una 
nova tertúlia per viatjar al passat i des-
cobrir antics costums per conservar-ne 
la memòria.
Dijous a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

MÚSICA
Igualada 

Cicle Debussy. Melodies per a veu i pia-
no, arranjaments de cançons per a viola 
i piano i participació de l’orquestra de 
l’ECMMI 
Dijous a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música.

TALLER
Sta. Margarida de Montbui 

“El microconte, un petit gran gènere”, a 
càrrec de Joan Pinyol, escriptor. Elabora-
ció de microcontes tot posant en pràctica 
alguns consells per aconseguir la màxima 
brevetat i eficàcia narratives
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

CONFERÈNCIA
Capellades 

“El paper de Capellades”, conferència a 
càrrec de Lourdes Munné
Dijous a 2/4 de 8  del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.
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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

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

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

Caves Bohigas acull un 
curs 100% subvencionat 
amb l’exsommelier
d’El Bulli, David Seijas

C omptar amb un 
projecte de nego-
ci amb coherèn-
cia és vital perquè 

el nostre bar o restaurant 
funcioni. Per això, l’Escola 
d’Enoturisme de Catalunya 
ofereix el curs de Servei en 
Restaurants i Bars (30 h), 
una formació 100% subven-
cionada dirigida a empresa-
ris, gestors i treballadors 
d’empreses relacionades amb 
el món de la restauració, amb 
el suport del Consorci de la 
Formació Contínua de Ca-
talunya. La primera edició 
se celebra a Caves Bohigas a 
Òdena, els dies 4,11,18, 25 de 
juny i 2, 9 de juliol en horari 
de 9 a 14 h. 

El professional que imparteix 
el curs és David Seijas, Som-
melier al Bulli Restaurant del 
2007 al 2011 i posteriorment 
sommelier d’El Bulli Founda-
tion fins a mitjans de 2015. 
Seijas va guanyar el Premi 
Nariz de Oro 2007 al millor 
Sommelier d’Espanya, el Prix 
de la literature Gastronomi-
que 2010 per la Real Acadè-
mia Internacional de Gas-
tronomia pel llibre 111 vins 
para el 2011 i el Premi extra-
ordinari al millor Sommelier 
2011 per la Real Academia 
Española de Gastronomía. 
Actualment és professor de 
Sommelieria a l’ESHOB, l’es-
cola d’Hosteleria de Girona i 
a la Universitat Rovira i Vir-
gili de Tarragona. 

El curs que dirigeix s’enfoca 
a tots els aspectes del servei 
en un restaurant adoptant 
una visió de coherència en-
tre el producte alimentari, 
els vins, el servei i la forma 
de gestionar-ho. Entre els 

elements que es treballaran 
hi ha aspectes com la selec-
ció de les millors copes de vi 
o la tria dels vins per la carta 
i la forma de presentar-los i 
servir-los. Es tracta d’un curs 
pràctic amb tast de produc-
tes i en els que s’aprendran 
nocions de maridatges i ser-
vei partint de la realitat de 
cada establiment.

L’Escola d’Enoturisme de 
Catalunya ofereix cursos de 
formació continuada i 100% 
subvencionats relacionats 
amb el món del vi, el turisme 
i la restauració amb l’objectiu 
de comptar amb professio-
nals més especialitzats i que 
contribueixin a millorar el 
sector. Els cursos es realitzen 
en 8 comarques de les provín-
cies de Barcelona i Tarragona, 
en espais emblemàtics com 
cellers i bodegues i afavorint 
la connexió amb el territori.

A més, si voleu aprofundir 
en la vostra formació amb 
el món del turisme i l’enotu-
risme, l’Escola d’Enoturis-
me oferta el CFGS de Guia, 
Informació i Assistències 
Turístiques, especialitzat 
en Enoturisme, l’únic cicle 
que incorpora els dos àm-
bits. S’inclouen dos mòduls 
específics, el primer sobre 
sommelieria i el segon sobre 
coneixement de les DO cata-
lanes. A més, es tracta d’una 
FP en modalitat DUAL, amb 
una inserció laboral del 
71,5% i que inclou 1000 ho-
res de pràctiques remunera-
des en empreses del sector. 
Per més informació, tant del 
cicle com del curs, podeu 
enviar un mail a mmula@
vilafranca.org o trucar al 
93.169.41.02.



No feu soroll A Igualada i Montbui • Un lugar tranquilo

RAMON ROBERT / 

El cinema de terror segueix sent 
molt atractiu, especialment per 
al públic jove. La darrera pel·lí-

cula de terror de cert interès situa la 
seva trama en un futur proper (i posta-
pocalíptic) i porta un títol gens explí-
cit, Un lugar tranquilo (A quiet place). 

Vist el qui succeeix, de tranquil no en 
té res. Però vist el que ofereix, és quel-
com més que una simple i previsible 
pel·lícula de terror.
Un lugar tranquilo segueix les passes 
de la molt espantada família Abbot. 
Evelyn (Emily Blunt) i Lee (John Kra-
sinski, també director de la pel·lícula) 
són una parella amb tres fills que viu 
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Protesta silenciosa
A Igualada •  Pau, la força d’un silenci

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 17 de maig, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema i 
dintre del Cicle Gaudí, el Cine-

club presenta la producció catalana 
del 2017 Pau, la força d’un silenci, diri-
gida per Manuel Huerga. El director té 
una llarga experiència en films de ca-
ràcter biogràfic sobre catalans que han 
passat a la Història: Gaudí, Salvador 
Puig Antich, Pepe Rubianes, Francesc 
Macià, Lluís Companys… Calia afegir 
a la llista un altre català universal, el 
gran músic Pau Casals.
El film se centra en el seu exili a Prada 
de Conflent. En els dies de la Segona 
Guerra Mundial, ajudava els repu-

blicans a fugir de la Gestapo; amb la 
victòria aliada, va pensar que la dic-
tadura de Franco cauria, pressionada 
per les potències occidentals. Com sa-
bem no va ser així, i el mestre va deci-
dir no tornar a tocar en públic mentre 
Franco continués en el poder i, men-
trestant, malvivia donant classes de 
violoncel. Un dels seus alumnes fran-
cesos intentarà convèncer-lo de posar 
fi al seu silenci.
Una pel·lícula necessària sobre un 
home excepcional. Joan Pera, a qui 
no estàvem acostumats a veure en un 
registre dramàtic, es fica en la pell de 
Pau Casals amb una convicció només 
comparable a la seva semblança física 
sorprenent amb el músic. 

Ideals, fraternitat 
Tous •  La casa junto al mar

RAMON ROBERT/ 

U n dels més interessants cine-
astes francesos contempo-
ranis es Robert Guédiguian. 

Ara s’ha estrenat la seva darrera pel-
lícula, La casa junto al mar, interpre-
tada per Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan i Jacques 
Boudet.
En una petita cala prop de Marsella, 
en ple hivern, Angèle, Joseph i Ar-
mand tornen a la casa del seu ancià 
pare. Angèle és actriu i viu a París, i 
Joseph s’acaba d’enamorar d’una noia 

molt més jove. Armand és l’únic que 
es va quedar a Marsella per portar el 
petit restaurant que regentava el seu 
pare. És el moment de descobrir què 
ha quedat dels ideals que els va trans-
metre el seu progenitor, del món fra-
ternal que va construir en aquest lloc 
màgic al voltant d’un restaurant per a 
obrers. Però l’arribada d’una pastera a 
una cala veïna canviarà les seves vides.
Amb uns actors magnífics, Guédiguian 
construeix un drama força convincent 
sobre el que dibuixa reflexions i temes 
amb gran abast vital i social. 

una granja aïllada de tota civilització, 
al nord de Nova York. Aquesta famí-
lia ha sobreviscut durant mesos en un 
món envaït i amenaçat per estranyes i 
malicioses criatures, potser extrater-
restres, que es guien pel so per caçar. 
En aquest context en el qual una pa-
raula o un soroll pot significar la mort, 
la família Abbott viu silenciosament, 

caminen descalços i es comuniquen 
per mitjà del llenguatge de senyals.
Alhora pel.lícula de terror, relat de 
ciència-ficció i thriller fantàstic, Un 
lugar tranquilo presenta algunes se-
qüències notables, intriga compensada 
i múltiples suggeriments. I sempre an-
teposa el suspens als  ensurts i als cops 
d’efecte.



A Igualada i Montbui • Un lugar tranquilo

SHERLOCK GNOMES
Estats Units. Animació. De John Stevenson. .  
Els famosos gnoms de jardí Gnomeo i Julieta contracten 
un mundialment conegut detectiu: Sherlock Gnomes, per 
investigar la misteriosa desaparició d’alguns ornaments del 
jardí. Holmes investigarà molt a fons.

ROMAN J. ISRAEL ESQ
Estats Units. Drama judicial. De Dan Gilroy. Amb Denzel 
Washington, Colin Farrell.
 Roman es un advocat defensor, un home idealista i amb 
vocació professional. Creu en els drets civils i en l’ activisme.  
Contractat per una gran empresa de Los Angeles, tindrà que 
enfrontar-se a homes poderosos i frenar  una turbulenta sè-
rie d’esdeveniments..

UN LUGAR TRANQUILO
Estats Units. Terror. De John Krasinski. Amb Emily Blunt, 
John Krasinski, Millicent Simmonds
L’ acció té lloc a un futur postapocalíptic, on  la supervi-
vència és l’ unica prioritat.  Fugint de quelcom angoixant i  
terrorífic, una família s´instalara una casa del mig del bosc. 
Saben que no poden fer cap soroll, si es que no volen ser 
caçats...

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.

LA CASA JUNTO AL MAR
França. Drama. De Robert Guédiguian. Amb Ariane Asca-
ride, Jean-Pierre Darroussin. 
 En una petita cala prop de Marsella, en ple hivern, tres ger-
mans tornen a la casa del seu ancià pare. És el moment de 
descobrir què ha quedat dels ideals que els va transmetre 
el pare, del món fraternal que va construir en aquest lloc 
màgic al voltant d’un restaurant per a obrers. Però l’arribada 
d’una pastera a una cala veïna canviarà les seves reflexions 

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

PAU, LA FORÇA D’ UN SILENCI
Espanya. Drama biogràfic. De Manuel Huerga. Amb Joan 
Pera, Carme Sansa.. 
A mitjan dels anys 40, Pau Casals es considerat un dels mi-
llors musics de l’ epoca. Viu exiliat a França, des d´on inten-
ta ajudar a les famílies republicanes. Decideix no tornar a 
tocar en públic mentre es mantingui la dictadura franquista.

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) 

UN LUGAR TRANQUILO 
Dv: 20:30
Ds: 21:00
Dg: 20:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 18:00 (VOSE)

SHERLOCK GNOMES 
Dv: 18:30
Ds: 17:00/19:00
Dg: 16:00/18:00
Dll: 17:30
Dc: 18:45

1/SHERLOCK GNOMES
Dj: 18:00
1/VENGADORES: INFINITY WAR
Ds Dll a Dc: 19:00/22:00
Dg: 12:00/16:00/19:00/22:00
1/DEAD POOL
Dj: 20:00
1/DEAD POOL 2
Ds Dll a Dc: 22:00

2/VERDAD O RETO 
Dv Dll Dc i Dj: 18:30/20:40/22:45
Ds: 16:15/18:30/20:40/22:45
Dg: 11:55/14:00/16:15/18:30/20:40/
22:45
Dm: 18:30/20:40
2/VERDAD O RETO (VOSE) 
Dm: 22:45

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

4/ VENGADORES: INFINITY WAR
Dv Ds Dll a Dj: 17:30/20:30
Dg: 13:00/17:30/20:30
4/ LA PATRULLA CANINA: MISION 
TU PRIMER CINE
Ds i Dg: 15:55

5/ SHERLOCK GNOMES
Dv Ds Dll a Dc: 18:00/20:00
Dg: 16:10/18:00/20:00
5/VENGADORES: INFINITY WAR
Dj: 19:00/22:00
5/ NOCHE DE JUEGOS
Dv a Dc: 22:30
5/ SHERLOCK GNOMES (en català)
Ds: 16:10
Dg: 12:30

6/ SHERLOCK GNOMES
Dv i Ds: 17:00
Dg: 12:05/14:45/17:00
6/ #SEXPACT
Dv a Dj: 19.30
6/ 12 VALIENTES
Dv a Dg: 22:20
Dll a Dj: 17:00/22:20

7/ UN LUGAR TRANQUILO
Dv a Dj: 18.40/20:40/22:40
7/ PETER RABBIT
Ds: 16:30
Dg: 12:15/14:15/16:30

8/MI FAMILIA DEL NORTE 
Dv Dll Dc i Dj: 17:50/20:10/22:25
Ds: 15:45/17:50/20:10/22:25
Dg: 12:30/ 15:45/17:50/20:10/22:25
Dm: 17:50/22:25
8/MI FAMILIA DEL NORTE (VOSE) 
Dm: 20:10

SALA AUDITORI
SHERLOCK GNOMES
Dv:18:30
Ds: 16:30/18:30
CAMPEONES
Dg:20:30
UN LUGAR TRANQUILO
Dv i Ds:20:30

SALA PETITA
UN LUGAR TRANQUILO
Ds: 18:45
Dg: 21:00
CAMPEONES
Dv: 18:15
Ds: 16:30
ROMAN J ISRAEL
Dv i Ds: 20:30
Dg: 16:15/18:45

LA TRIBU  
Ds: 18:00 
Dg: 16:30
LA CASA JUNTO AL MAR  
Ds: 19:30
Dg: 19:55
LION  
Dg: 18:00
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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

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES

0800 
1000

1000 
1300

1300 
1330

1330 
1400

1400 
1500

1500 
1700

1700 
1800

1800 
2000

2000 
2030

2030 
2100

2100 
2200

2200 
0000

0000 
0700

0700 
0800



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Equivalència molt usada per exemplificar exercicis de gimnàstica / 2. 
Drecera en plena batalla. Quina barra que té, l’orfebre! / 3. Les dotze a la brúixola. Broc d’un 
llum quasi tan gros com una balenera. Ara la una / 4. Li cau la bava veient el tresor. Flors vis-
toses com moltes basques / 5. Parent de piano i de l’orgue cosí. Per parlar seriosament no és el 
més indicat / 6. Tu, que abraces l’Eusebi! Castraria el dimoni per darrere però per darrere / 7. 
Escullera molt perfumada d’espígol. Renti de manera que aparegui el nitrat de potassi / 8. Po-
dria ser sexi, si no anés davant d’en Barral. Eixutesa que afecta quasi tot el sector. Mica de mica / 
9. Estremida no, tremolada i prou. Estudis a Bellaterra / 10. Fa de mal lacar, la Bruni. Emprenya 
tant que enrogeix la pell / 11. Una d’un. Inferència entre el pernil i la ració. Retrogust de peniol 
/ 12. Ruc com el pecat del mec. Intimava de tal manera que reforçava la salut / 13. Desanimat 
fins a deixar-hi la pell. Per no ser aliat surt volant.

VERTICALS: 1. Gangues en qüestions mèdiques. Cotxe per lluir-se com a conductor / 2. Aquí 
hi ha gat escapçat. Oi que sembla la Lluïseta, aquesta serp? Prefix ja caducat / 3. Quina malícia, 
quan es mor el gos! Minsa com una victòria del Madrid dels 70 / 4. Per naltros és un condiment 
i pels anglesos tot. Ell en aigua salada i sa germana sota l’aixeta. Cap de nosaltres / 5. És un vent 
càlid, ja ho veig. Com a vi no val re, però per fer infusions sí / 6. Ha acabat el bròquil. Mort dels 
teixits per deformació de les còrnies. A dins de tots els raïms / 7. Escollia el poema planyívol. 
Decret de l’autoritat sobre l’edició en conflicte / 8. Tan beneit com dormilega. Liana per fer pa-
per de diari basc / 9. Inacció que duu a l’extinció per falta d’alimentgació. Mama d’en Pasolini 
que en Fellini va deixar oberta / 10. Extrems de l’Sporting. Cultivà sense fer ús d’apers. Mitges 
de nàilon / 11. Guardiola de butxaca. De la síl·laba que es pot neutralitzar / 12. Teies malmeses 
per un vent periòdic. Va llançat per culpa de la pistola.

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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Sopa de lletres per Cristina Homs

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

  1-Tuba
  2-Piano
  3-Arpa
  4-Acordió
  5-Contrabaix
  6-Viola
  7-Flauta
  8-Trombó
  9-Bateria
10-Harmònica
11-Clarinet
12-Oboè

Troba els 16 instruments musicals 

13
14

15

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



Maig
11: Anastasi; Ponç;  Eudald.

12: Nereu i Aquileu; Domènec de la Calzada; Electra. 
13: Mare de Déu de Fàtima; Pere Regalat; Muç o Muci.

14: Maties; Gemma Galgani; Pasqual I, papa.  
15: Isidre; Torquat; Joana de Lestonnac.

16: Honorat; Joan Nepomucè; Simó Stock 
17: Pasqual Bailon; Restituta. 

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

Igualada, 11-5-2003/11-5-2018

Raquel i Eli

Avui divendres 11 de maig fa 15 anys
que no esteu amb nosaltres, 

però per a nosaltres 
ens sembla ahir.

El temps no passa ni passarà mai, 
us tenim dintre dels nostres cors.

Us estimem amb bogeria.

Família Carol Pla Família Galan Tello

Ja són molt lluny els jorns de nostra amistat...
antics companys, poc a poc ja van marxant...
els que les aules un temps varen omplir...
els cants pel vent van ressonant... Adéu-siau!

El gran cercle, poc a poc va minvant
i amb vent de ponent se’ls emporta la Parca.
No tornaran els anys ja passats
i la vida s’escola més que de pressa.
El treball ens porta a diferents indrets, 
a uns més a prop, a d’altres més enllà,
i ens perdem, cadascú pel camí de la vida.
Però quan saps que algun d’ells ha marxat,
la ment rebobina la pel·lícula
i  el temps passat, de nou fa retornar.
No havíem coincidit més Antoni,
però coneixia el teu destí,
Cap de Pneumologia a l’Hospital Clínic.
I a tants com n’hauràs salvat…
però el destí cadascú el portem amagat.
Pensarem en tu i reviurem els vells temps
i vivències, amb els altres companys.
És per això que programem trobades,
per fruir de converses, abans de marxar.
La vida no és una cursa, però ens la fem.
És un viatge, del que n’hem de gaudir
aprofitant-lo cada jorn des de bon matí.
L’ahir se’ns ha fet història,
el demà és un veritable misteri,
però avui se’ns presenta com un gran regal.
Toni: Recordarem la teva bonhomia
i el teu somriure, que tenim gravat.
Que descansis en pau!

Antoni Miranda Pallarès
Igualada, 2018_05_07

Adéu a l’Antoni Xaubet i 
Mir, company a l’Escola 
Pia i als Pueri Cantores

Aquest passat dilluns moria a 
Barcelona el Dr. Antoni Xaubet 
Mir, que era fill de la comadro-
na Mercè Mir. El “Xaubi” com 
li dèiem al Clínic, va ser uns del 
metges d’aquell servei de pneu-
mologia dirigit pel Dr. Albert 
Agustí Vidal, que ha estat pun-
ter dins la medicina catalana 
actual i  sempre sota batuta, en 
aquests anys,  del professor Ciril 
Rozman.
Al Dr Xaubet el vaig conèixer 
quant ell era encara estudiant 
a la facultat de Medicina  i jo 
ja era resident de l’especialitat. 
Va ser coincidint amb la meva 
arribada a Igualada i saber de 

qui era fill que la nostra relació 
va ser més estreta i continuada. 
Acabats els estudis va passar a 
formar part de l’equip de pneu-
mologia i allí vaig poder veure 
la seva evolució clínica, ja que 
cada setmana anava a les ses-
sions clíniques i inclús enviava 
els pacient de la comarca a fer-
se exploracions i proves que en 
aquells moments no es podien 
fer a la nostra ciutat i ell era el 
meu referent i enllaç.
La seva carrera mèdica en el 
camp de les malalties respiratò-
ries va començar en l’equip de 
endoscòpies i totes les variants 
de la mateixa: biòpsies, pun-

cions, rentats bronc alveolars  
etc.  A partir d’aquí comença a 
investigar i tractar les malalti-
es intersticials, principalment 
la fibrosi pulmonar idiopàtica, 
patologia de la que va ser una 
autoritat nacional, junt amb el 
seu amic Julio Ancoechea, en 
que ambdós varen participar en 
tota mena de congressos a nivell 
mundial, participant i publicant 
en fòrums i revistes mediques 
de prestigi mundial.
Els últims estudis que va desen-
volupar ja com a cap clínic del 
servei, abans de la llarga ma-
laltia que ha sofert, van ser el 
buscar fàrmacs contra la men-
cionada malaltia i practicar 
empelts a pulmons fibròtics de 
cèl·lules de cadàver sa per veu-

Recordant el Dr. Antoni Xaubet

ESGLÉSIA / LA VEU 

El passat 8 de maig, un grup 
de 14 persones de Vida Crei-
xent d’Igualada va tenir el goig 
d’assistir a la XXXII Trobada 
Diocesana que se celebra cada 
dos anys a Montserrat.
El dia va néixer a Igualada 
amb pluja, la qual va anar 
amainant fins que, a l’hora 
d’emprendre el viatge, vam 
poder fer-ho sense necessitat 
de fer us dels paraigües. Amb 
puntualitat i amb el bon servei 
que ens va proporcionar l’em-
presa de transport, vam arri-
bar a Montserrat, amb temps 
més que suficient per assistir 
a la Acollida, a càrrec de la 
Comunitat Benedictina, amb 
pregària i comunió eclesial. 
Fou un acte de benvinguda 
que finalitzà amb el cant de 
la Salve i el Virolai, bellament 
interpretats per l’Escolania de 
Montserrat.  
Passejant o fent us del trenet, 
vam poder desplaçar-nos amb 
facilitat al restaurant, on re-
cuperàrem forces amb l’excel-
lent dinar que se’ns va servir. 
El dinar finalitzà amb el cant 
de l’himne de Vida Creixent, 
en el qual cada estrofa finalitza 
amb: -“i aquesta alegria ningú 
no ens la prendrà”, fent al·lusió 
al bon clima de caritat i alegria 
que es va compartir.
Novament a l’església se cele-
brà l’Eucaristia, presidida pel 
Cardenal emèrit de Barcelona, 
Mons. Lluís Martínez Sistach. 
Tots aquests actes, el fidels de 
Vida Creixent vam poder se-
guir-los mitjançant un llibret 
bellament editat, que com a 
“Guia del Pelegrí”, se’ns va 
proporcionar a cadascú de 
nosaltres.
El comiat no es va poder fer 
en rotllana, amb el “Cant dels 
Adéus”, perquè en sortir de 
l’església vam tenir de fer us 
dels paraigües.

re si es podia regenerar el teixit 
pulmonar malalt.  Aquest estu-
dis han tingut una rellevància 
important  dins el col·lectiu mè-
dic, que una vegada sabuda la 
trista noticia han realçat la seva 
trajectòria clínica i personal.
Per la meva part dir-vos que era 
una persona oberta, somrient, 
culer de pro i que sempre tenia 
una paraula de record per la 
gent de Igualada i comarca, on 
la seva família va tenir un paper 
rellevant. La seva pèrdua ha es-
tat una llàstima ja que tot el tre-
ball encara estava per acabar i 
ara passarà la torxa al seu equip, 
que de segur el trobarà a faltar. 
Descansi en pau.

Dr. Jordi Zapater

Igualada va 
ser present a la 
XXXII trobada 
interdiocesana  de 
Vida Creixent a 
Montserrat
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SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

 
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
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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

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

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

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

concurs troba la 
cistella amagada a cada 

nova edició de

REVISTA



              

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

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

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 11: BAUSILI
Born, 23

DISSABTE 12: CASAS V.
Soledat, 119

DIUMENGE 13: BAUSILI
Born, 23
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DILLUNS 14: ROSA VALLÉS
Av. Pietat,25

DIMARTS 15: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 16: LA CREU
Pl. de la Creu, 7

DIJOUS 17: MR SINGLA 
Pujadas, 47
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Amb l’objectiu de 
promoure la sa-
lut de les per-
sones grans i 

complementar la resta de te-
ràpies, el Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI) ha in-
clòs la Teràpia Assistida amb 
Gossos en el programa d’acti-
vitats dels seus centres, des de 
l’inici de l’any 2018.

Investigacions dutes a terme 
associen conviure amb un 
animal amb un increment 
de l’activitat física i un millor 
sistema immunitari (Nimer & 
Lundahl, 2007)- (Anderson, 
Reid & Jennings, 1992). Tam-
bé és conegut que el contacte 
amb animals amb els quals es 
manté un vincle significatiu, 
fa variar positivament parà-
metres fisiològics tals com 
l’alliberació d’oxitocina, les 
endorfines i una disminució 
del nivell de cortisol (Oden-
daal, 2000).

L’entitat seleccionada pel CSSI 
per dur a terme aquestes in-
tervencions ha estat Avan-
cem Junts, i l’experiència està 
resultant d’allò més positiva. 
L’equip que realitza la teràpia 
està composat per:

-Un membre de l’equip tècnic 
del centre, el qual coneix l’es-
tat, necessitats i particularitats 
de cada usuari.

-La tècnica en intervenció 
assistida amb animals que és 
qui realitza la sessió i està en 
contacte amb el gos i l’usuari, 
realitzant les activitats prèvia-
ment planificades per assolir 
els objectius plantejats con-
juntament amb el membre de 
l’equip tècnic. 

-El gos Trasto, el qual actua 
com a coterapeuta i està en-
sinistrat específicament per 
aquesta tasca.  El gos que tre-
balla amb gent gran ha de ser 
un gos tranquil, pacient, tole-
rant, atent, curós amb els seus 
moviments i ha de tenir ha-
bilitats per controlar els seus 
impulsos.

El grup està composat per 
8-10 participants, segons el 
seu estat, per així assegurar 
una intervenció efectiva i 
positiva.

Un cop s’han acordat els ob-

Intervenció assistida amb gossos 
per a persones grans

jectius específics de cada par-
ticipant de forma individua-
litzada i partint de les seves 
necessitats, el tècnic dissenya 
la sessió. Per això busca la me-
todologia correcta amb activi-
tats adaptades on l’eina d’in-
tervenció és el gos, i que ens 
ajuden a assolir els objectius 
i millorar la qualitat de vida 
dels usuaris.

Pel que fa a la metodologia, 
el gos respon amb obediència 
bàsica la qual es treballa amb 
un reforç positiu (el joc, el 
menjar, les carícies....) per així 
ensinistrar i educar al gos i 
obtenir interaccions contro-
lades i previsibles, impor-
tants per realitzar una inter-
venció segura.

Un dels criteris de selecció per 
a participar en aquesta teràpia 
és l’afinitat amb els gossos, ja 
que és important el vincle hu-
mà-animal previ. Tenim per-
sones que al llarg de la seva 
vida han tingut gossos i hi han 
creat vincles significatius, els 
quals han gaudit amb aspec-
tes com la fidelitat i la inca-
pacitat de jutjar del gos res-
pecte el seu amo.

Aquest vincle emocional i sig-
nificatiu del passat es pot crear 
de nou amb el Trasto, generant 
agradables records per així 
millorar l’estat emocional de 
la persona gran, conduint-la 
de nou a assumir la cura i res-
ponsabilitat i necessitats d’un 
animal. És a dir, a tenir un rol 
actiu. Aquestes intervencions 
ajuden a millorar aspectes psi-
comotors, emocionals, cogni-
tius, socials i relacionals.

Els aspectes treballats en els 
components psicomotors po-
den ser la motricitat global, la 
psicomotricitat fina, el con-
trol postural i el to muscular. 
A nivell cognitiu  es treballa 
la percepció sensorial, l’aten-
ció, la memòria, l’esquema 
corporal i el raonament. A 
nivell emocional s’estimula 
el vincle afectiu, el sentiment 
d’acceptació, la motivació per 
relacionar-se amb l’entorn, 
l’autoconfiança, l’expressió 
emocional, la seguretat en sí 
mateix i es pal·lia la sensació 
de soledat. I en l’àrea comuni-
cativa i de relacions socials es 
milloren les verbalitzacions, 
les interrelacions socials, la 

Cèlia Lumbreras
Terapeuta Ocupacional del CSSI

comunicació amb el gos, pro-
fessionals i/o altres usuaris.
En resum, la intervenció té 
un efecte molt positiu sobre 
les persones: disminueix l’an-
sietat, crea sentiments de res-
ponsabilitat, assoleixen un rol 
actiu en la cura de l’animal, 
augmenta la interacció entre 
ells i l’animal, expressen emo-
cions i sentiments, etc. I tot 
això és fa de forma lúdica i 
sempre generant un somriu-
re gràcies a la presència del 
Trasto.

Realitzar activitats com pen-
tinar al gos ens pot ajudar 
a treballar l’atenció i la psi-

comotricitat fina i grossa, 
sempre gaudint de la respos-
ta del gos, obtenint un sen-
timent d’utilitat, i ajudant a 
relacionar-se i connectar-se 
en el moment present, espe-
cialment en persones amb 
un deteriorament cognitiu 
avançat i que com a con-
seqüència tenen dificultats 
per concentrar-se i no es 
comuniquen amb el seu en-
torn fixant l’atenció en el 
gos. És important l’avalua-
ció periòdica per part dels 
professionals per conèixer 
l’assoliment dels objectius  i 
l’evolució, i en cas necessari 
replantejar nous objectius.



                de JOSEP Mª, L’ENRIC i L’ÒSCAR ROSET/ Jardiners
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“A les plantes sempre si ha d’estar a sobre, 
no deixen de ser éssers vius. 
S’han de regar, tractar, retallar...”
Som tres germans que portem el negoci, el Josep Mª, l’Enric i l’Òscar. El negoci el 
seguim els tres, però els pares encara estan darrere. Els tres germans portem les feines de 
jardineria i viver, però a part de treballar als jardins, cada un té una funció a l’empresa. 

Quants anys fa que es va crear l’empresa?  Com 
va començar? 

L’empresa tal i com és ara, es va crear l’any 1994, o 
sigui fa 24 anys. Però ja venia dels avis que van co-

mençar pels vols del 1968. Va començar l’avi Pepet amb el seu 
germà. Ells van venir del poble a Igualada, venien de família 
agrícola i van instal·lar-se a Igualada amb l’àvia. Van comen-
çar amb una parada de flors i plantes al antic mercat que es feia 
al voltant de Santa Maria. L’avi Pepet també feia feines de jar-
dineria. Després ja varen pujar els nostres pares. El pare feina 
torns en una fàbrica i quan plegava anava a ajudar a l’avi. La 
mare va fer un curs d’art floral a Barcelona, i quan el va acabar, 
van obrir la primera botiga a l’any 1972  al carrer Òdena, 44. Més 
endavant van obrir una parada al mercat municipal de la Ma-
suca, que actualment encara existeix. Cap al 1992, la botiga del 
carrer Òdena, la van traslladar en la ubicació actual, al número 
14, i es va crear la nova imatge de jardineria “Roset jardins”. 

Què diríeu que us fa estar  vius per  estar tants anys al peu del canó?

El sacrifici i tenir ganes de treballar. Com totes les feines, per 
moltes flors i violes que sembli, s’hi ha de ser, i si s’ha de treballar 
en diumenge, doncs es treballa. 

Com us organitzeu? Com es porta això de treballar en famí-
lia? Quanta gent treballa a la vostra empresa?

Som tres germans. El Josep Mª, l’Enric i l’Òscar. El negoci el se-
guim els tres, però els pares encara estan darrere. Treballar en 
família és difícil, però si cada un sap on ha d’estar i no trepitja a 
l’altre es porta molt bé.  Els tres germans portem les feines de jar-
dineria i viver, però a part de treballar als jardins, cada un té una 
funció a l’empresa. Un s’ocupa de l’organització de la feina, aten-

dre als clients i el control d’estoc de mercaderies. L’altre s’ocupa 
de la feina administrativa, facturació, comptabilitat... L’altre del 
subministrament de mercaderies a les botigues i les tasques del 
viver.  Actualment de la botiga i el mercat, s’encarreguen la mare, 
l’Anna, que és la dona de l’Enric, i les dependentes. Pel que fa a 
jardineria i viver, som els tres germans i treballadors. La plantilla 
de l’empresa és de 10 treballadors.

Quins serveis oferiu? Tinc entès que també feu assessorament 
de disseny de jardins.  Amb quin criteri ho feu? Feu servir al-
gun programa informàtic per a fer-ne la distribució de l’espai 
tipus “autocat” en el món del interiorisme?

Oferim totes les tasques de la jardineria. Ja sigui esporgar, man-
teniments, tractaments fitosanitaris, enjardinament de parcs pú-
blics, disseny i construcció de jardins...

En el disseny de jardins, utilitzem un programa específic de jar-
dineria, molt similar al “autocat”.  Quan ve un client que vol el 
disseny del seu jardí, anem a veure la ubicació, prenem mides, 
escoltem les seves preferències, li donem consells a l’hora de fer 
la distribució i li dissenyem el jardí al seu gust. Si el client no 
sap el que vol, li fem una proposta, i sobre la proposta es fa les 
modificacions necessàries perquè sigui del seu gust.

El vostre és un sector molt sacrificat perquè les plantes no fan 
festa, sempre necessiten cura. Feu guàrdies? Expliqueu-me 
una mica com és el vostre dia a dia.

A les plantes sempre si ha d’estar a sobre, no deixen de ser és-
sers vius. S’han de regar, tractar, retallar... Al viver, quan arriben 
plantes noves s’han de col·locar. A l’estiu quan fa més calor volen 
aigua quasi a diari. Normalment de dilluns a dissabte treballem 
tots, i el manteniment de les plantes ja és fa. Els diumenges fem 

festa, tret dels mesos de primavera, que tenim el viver obert i 
llavors sí que ens tornem un diumenge cada un.

A FiraVerd hi participeu de fa molts anys. Per què?

Sí. Ja fa molts anys que hi participem, des de la primera edició. 
Vam participar-hi a arrel de varis clients de Carme, que venien 
a comprar a la botiga del mercat de la Masuca i ens van animar 
a assistir-hi. 

Trobeu que val la pena fer fires d’aquest sector? 

Les fires estan molt bé per donar-te a conèixer. Per oferir el teu 
producte. Per tenir el contacte directe amb els clients. En aquest 
sentit sí que val la pena. Ara, si haguessis d’anar a fira amb perso-
nal contractat, ja no val tant la pena. Nosaltres perquè som tres 
i tot queda a casa.

Expliqueu-me alguna novetat de la fira d’enguany de Carme?

Sempre hi ha alguna varietat de planta nova, però normalment 
totes són conegudes. Tindrem la zona de planta aromàtica, la 
zona de planta de temporada, la zona de plantes grasses i cactus, 
i una amplia varietat de rosers de roses perfumades. 

Abans de celebrar-la feu alguna reunió els que exposeu per a 
donar idees organitzar-vos...? 

En principi no. Els expositors ja sabem que el producte que s’ha 
d’oferir ha d’estar relacionat amb la natura i la primavera. Nosal-
tres a nivell intern, sí que ens reunim per proposar les plantes 
que portarem, com distribuirem la parada, i fer un llistat del ma-
terial necessari per muntar la parada. 

                 Pia Prat Jorba @PiaPrat

                          

Evitar actuacions farisaiques i assumir responsabilitats és el que s’espera dels nostres representants. En l’incendi de la barbacoa a l’Estadi Atlètic, 
una nena de set anys, que esperava rebre una medalla pel seu esforç, va anar a parar a la Unitat de Cremats del Vall d’Hebrón. Una desgràcia. 
Segur que ningú volia aquest desenllaç. Però quan les coses passen s’han d’enfrontar les conseqüències. I en lloc d’això, s’ha creat una cortina de 
silencis. Uns diuen que l’ha posat el sogre. Altres que l’entitat organitzadora. Els mossos han obert diligències i els fets acabaran aclarint-se. Però 
hom reclama una col·laboració més oberta de tots plegats. No cal afegir més disgustos als damnificats. No s’haurien de repetir situacions semblants 
a la d’aquell jove, no fa tant, a qui no es va diagnosticar correctament l’apendicitis. Xoca veure ara el paper de l’oposició municipal. Sembla que 
només aixeca la veu per les possibles relacions familiars amb temes com el de l’Igualada School of Peace o el Tickdi. I la pregunta que es fa la gent 
és, si hi havia una assegurança que cobrís els danys i qui en serà el responsable. Potser per això tots es fan els distrets.

 

 

  28.478 Km
Audi A1 1.4 TFSI Adrenalin 92 kW (125 CV)

OFERTA: 17.700€
AUDI A6 S line 2.0 TDI 140kW190CV ultra S tron 4p.

OFERTA: 40.000€
Audi A3 Sedan 1.6 TDI Sport Edition 81 kW (110 CV)

OFERTA: 20.400€

      Km 0

  59.847 Km15.437 Km   Km 0

   950 Km

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Design Edition 81 kW (110 CV)
OFERTA:  21.100€

Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 81 kW (110 CV)
OFERTA: 17.300€

AUDI A7 Sportback 50 TDI 210kW quattro triptron. 5p.
OFERTA:  73.000€


