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Prop de 200 avions participaran
aquest cap de setmana a l’Aerosport
La fira, referent a Espanya en aviació El certamen servirà per inaugurar
esportiva, arriba a la 26a edició
les recents reformes a l’aeròdrom
Pàgina 8

Demà dissabte,
Urban
Running
Night Show a
Igualada
Pàgina 39

L’Aerosport omplirà aquest cap de setmana les instal.lacions, renovades, de l’aeròdrom Igualada-Òdena.

De Joan Godó a Carolina
Telechea, 104 anys
sense diputats a Madrid
La igualadina Carolina Telechea serà diputada al Congrés
de Diputats de Madrid per
ERC, per primera vegada després de 104 anys d’absència
d’anoiencs a la cambra baixa
de l’Estat, quan Joan Godó i

Llucià va deixar la política.
Telechea, advocada de professió i provinent de l’àmbit
socialista, serà la cinquena
igualadina en ocupar un escó
a l’edifici de la Carrera de San
Jerónimo.
Pàgina 10

Cap de setmana
de Festes
del Roser a
Vallbona
Pàgina 24

La igualadina Carolina Telechea serà diputada al Congrés de Madrid.

c/ Alemanya, 17 · 08700 · IGUALADA · Tel. 93 805 21 17

Nit de Museus
a Capellades i
Igualada

Pàgina 46
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L’EDITORIAL

L’esport mou les ciutats

A

quest cap de setmana, la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l’Esport (ACES
Europe), d’acord amb la Comissió Europea,
avalua la candidatura d’Igualada presentada
fa un temps per optar a ser reconeguda Ciutat Europea
de l’Esport. És la primera vegada en molt temps que algú
de fora “posa nota” als equipaments que disposa la ciutat i les seves activitats, en
aquest cas esportives.
Igualada ha estat, tradicionalment, una ciutat
compromesa amb l’esport.
D’aquí no han sortit grans
figures mundials, però tenim la sort d’haver tingut
molts esportistes de primera fila que han sabut portar
amb èxit el nom d’Igualada fins als racons més llunyans. En part, això ha estat
per gaudir a la ciutat d’espais per a la pràctica esportiva,
per un ambient idoni per a fer esport, i, sobretot, per un
treball molt cuidat de la base, tant des de les entitats, com
des de les escoles. Els nostres Jocs Escolars, diuen, són
dels millors del país. I això diu molt de l’esport d’Igualada.
Darrerament, el govern municipal de la capital de l’Anoia
-també els anteriors- han tingut cura de millorar les ins-

tal·lacions esportives, i de crear-ne de noves. El pla que
l’Ajuntament té per rejovenir el complex esportiu de les
Comes és molt digne per a la ciutat, i augura un futur
que, a ben segur, sumarà en positiu.
L’esport mou les ciutats, ajuda a millorar el nivell general
de salut dels seus habitants, a través de la cultura de la
salut, l’exercici i l’activitat física, la transmissió de valors
com el joc net i l’enfortiment del sentiment de
pertinença a la comunitat.
El projecte de l’Anella
Verda és un exemple
perfecte per mostrar
l’equilibri entre el respecte pel paisatge, la millora urbanística i l’afavoriment de la pràctica
esportiva per a tots els
ciutadans, sigui quina
sigui la seva edat. Igualada, dins de les seves capacitats,
segueix el bon camí en l’àmbit de les polítiques esportives,
i obtenir el “títol” de Ciutat Europea de l’Esport, sempre
i quan vingui acompanyat per inversions econòmiques
de les altres administracions, seria un premi a un compromís no només polític, sinó també de molts igualadins.
Que tinguem sort!

El pla que l’Ajuntament té per a
rejovenir el complex esportiu de
les Comes és molt digne per a la
ciutat, i augura un futur que, a
ben segur, sumarà en positiu.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Mireia Boya, exdiputada de la
CUP, li va dir a Pablo Llarena,
magistrat del TS, que “la sentència ja està dictada, però el judici
real serà a instàncies internacionals” i per il·lustrar el que al seu
criteri eren signes de parcialitat
va argumentar que Carme Forcadell, presidenta del Parlament,
“no s’entén que estigui processada
per rebel·lió per haver permès el
debat de lleis, mentre que jo només ho estic per desobediència tot
i haver registrat propostes de lleis
com a presidenta del grup de la
CUP”. I la resposta del magistrat
diuen que va ser “Si vol, la processo per rebel·lió”.
Inés Arrimadas, líder de Ciuta-

dans a Catalunya, ha dit que “l’actitud de l’executiu espanyol no recorrent al TC la delegació de vot
de Carles Puigdemont i Antoni
Comín, es deu al seu pacte amb
el PNB, un acord que considera
molt més important que els drets
de tots els catalans que volem seguir sent catalans, espanyols i europeus”
Albert Rivera, líder de Ciutadans,
ha dit “No podem repetir els errors dels 40 darrers anys, en què
PP i PSOE no s’han preocupat
de què passava a Catalunya amb
l’escola, els mitjans de comunicació, les subvencions, la projecció
internacional...Això serà un procés llarg en què caldrà estar molt
vigilants. I no ho podem fer amb
el PNB o ERC, ho hem de fer els
constitucionalistes.”
Manuel Delgado, sociòleg, ha
dit que Ciutadans és un partit
“fanàticament nacionalista de línia sèrbia fet d’odi, de rancúnia i
de ràbia. No es fonamenta en un
discurs polític, ni un programa
econòmic, ni una ideologia més o
menys clara. És simplement una

fixació obsessiva i fanàtica contra
el que ells diuen els nacionalismes”.
Carmen Martínez Castro, Secretaria d’Estat de Comunicació, va
comentar l’actuació dels pensionistes que protestaven davant del
president del govern tot dient “et
venen ganes de fer-los una botifarra de collons i afegir-hi que us follin”. Un comentari ‘privat’ del que
tothom en parla.
Quim Torra, en el seu discurs d’investidura a president de la Generalitat, va dir “El nostre president serà
Carles Puigdemont i serem lleials al
mandat de l’1-O. Però també, hem
de denunciar la situació que es viu
a Catalunya i aconseguir la llibertat dels presos i el retorn de l’exili”
i el va resumir dient “Excepcionalitat, presó, exili, manca de drets,
provisionalitat, responsabilitat, fer
govern, diàleg i vida.”
Sergi Sabrià, portaveu d’ERC al
Parlament, li va respondre la intervenció de la líder de Ciutadans,
“senyora Arrimadas, miri’m els
ulls. Quan el senyor Torra parla de
presos i vostès riuen, li sembla normal? A mi tampoc”.
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El president que
escriu
L’únic defecte que li han pogut trobar al
nou president de la Generalitat, Quim
Torra i Pla, és que escriu. I tant que escriu!
Molt bé, escriu. Quim Torra és un intel·
lectual i té una extensa obra escrita. I us
dic una cosa: estic d’acord amb els escrits
de Quim Torra –abans de ser president- i
quan dic d’acord, dic que subscric el que
diu i com ho diu.
Encara més, quan sé que la Inés Arrimadas
–com més parlava dilluns a la sessió d’investidura, més m’agradava Quim Torras’està dedicant a llegir i traduir els articles
del president, més sensacionals trobo els
escrits. Estic segur que si la “soclacapdelaoposisió” llegeix una mica, es traurà una
part de la llana del clatell i, entre escrit i escrit tal vegada, a part d’aprendre llenguatge, conegui millor la Catalunya que aspira
a governar algun dia... espero que molt i
molt llunyà.
En la crítica a les opinions de Quim Torra
quan no era polític i només exercia d’intel·lectual compromès, també hi coincidia
dilluns al Parlament, el portaveu socialista,
Miquel Iceta que va llegir un llarg fragment
d’un escrit de fa molts anys on irònicament
Torra explicava l’extinció del socialisme
català fent servir la figura de la cabra hispànica, un entranyable animaló gairebé
desaparegut de les nostres muntanyes.
Curiosament ni Iceta, ni Arrimadas –ni el
curtet de Badalona- han dit res d’un opinador que proposava per ràdio el bombardeig
de Catalunya. Tal vegada pensen que el feixisme espanyol té bombes més intel·ligents
que ells mateixos i sabran quines cases han
d’aterrar i quins humans haurien de matar.
Això de bombardejar Catalunya cada cinquanta anys, és una cosa que a les dretes i
les esquerres espanyoles, els motiva des de
fa segles. Sobretot si toquen poder, ja sigui
des de la presidència, des de la caserna o
des d’un micròfon de ràdio. Si no tens la
raó però tens la força, la temptació és gran.
Fa setmanes que als més propers els deia
que Quim Torra era el candidat que més
m’agradava per ocupar la presidència de la
Generalitat... si no es podia investir a Carles Puigdemont. Ara, veient la reacció unànime de la dreta, l’esquerra, l’extrem centre
i tota la caverna mediàtica espanyola, em
confirma que la meva idea era bona.
Si JuntsxCat hagués proposat qualsevol
altre candidat també m’agradaria. Com
m’agraden tots i cadascun dels 70 diputats
de la majoria republicana catalana, però
veure un candidat al qual només li poden
imputar que escriu i que escriu bé, que voleu que us digui: m’entusiasma.
(He fet aquest escrit prescindint del llenguatge políticament correcte. Després de
tot el que ens han insultat personal i col·
lectivament, m’és igual el que pensin –si
pensen- alguns polítics espanyols)
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La tribuna
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La veritat us farà lliures

L

a resolució de la fiscalia belga negant
l’extradició dels consellers exiliats és
només un primer pas que posa de
manifest la feblesa dels arguments
exhibits per la justícia espanyola.
No sóc jurista, però al meu entendre, la fiscal
Lamela i el jutge Llarena no han comès només errors “tècnics” sinó que es poden deduir
les intencions reals amb què es varen cursar
aquestes ordres. Curiosament coincideixen amb la política duta a terme durant tots
aquests anys pel govern espanyol en relació a
Catalunya. Es tracta, simplement, de reforçar
el discurs de la por. Altrament, no s’entenen
unes mesures cautelars absolutament irracionals amb l’establiment de la presó incondicional i immediata, com si els encausats fossin
uns facinerosos assassins.
Possiblement aquesta decisió de la fiscalia
belga sigui només la punta de l’iceberg. Espero que altres països (Escòcia, Alemanya i
Suïssa) segueixin el seu exemple i aixequin
la catifa perquè finalment es vegi quina és la
realitat de la justícia espanyola. S’ha de fer
evident la correlació de determinades institucions judicials amb els òrgans del poder polític. Com pot ser que un ministre anunciï una
sentència que encara no ha publicat el jutge?
Veiem massa sovint que hi ha dos pesos i
dues mesures segons qui siguin les persones
que són jutjades. Mentre uns són portats a
l’Audiència Nacional per dir que “per fer una
truita s’han de trencar els ous”, altres reclamen que es bombardegi Barcelona i no passa
res. A un se’l pot citar a declarar per portar un
nas de pallasso, però altres poden perbocar
el vocabulari més groller i insultant i tampoc
no passa res. D’això abans en dèiem “la llei

de l’embut”, però eren els temps de la dictadura. Potser no ha canviat tant aquesta percepció perquè titllar de nazis els nacionalistes
catalans s’ha convertit gairebé en un costum.
Això sense fer esment de la tergiversació dels
fets i la negació d’unes evidències que haurien d’avergonyir els seus protagonistes. Però
ningú no dimiteix, ningú demana responsabilitats i per tant, molts s’han acostumat
a saltar-se les normes amb total impunitat.
Publicar noms i cognoms dels professors de
l’IES de Sant Andreu de la Barca no és una incitació a l’odi? Tres secretaris d’estat es varen
entrevistar amb els pares denunciants, però
no se’ls va acudir parlar amb els professors
acusats. La primera lliçó per emetre un judici
és la voluntat de conèixer la veritat i, per tant,

Veiem massa sovint que hi ha dos
pesos i dues mesures segons qui
siguin les persones que són jutjades
cal escoltar les dues parts.
Aquestes actituds no fan més que prostituir la
paraula i el concepte de democràcia. Sentim
parlar de “cop d’estat” quan els pretesos colpistes només volien exercir el dret a vot que
els dona el sol fet de ser ciutadans lliures d’un
país lliure. A vegades dubto que realment ho
siguem.
Però confio que més tard o més d’hora triomfarà la veritat per damunt de tanta mesquinesa que ens envolta i aleshores, com diu
l’Evangeli, “la veritat us farà lliures”.

#L’enquesta de la setmana
T’agrada el nou president de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla?

Sí 72%

No 28%

Cada setmana tenim una enquesta
al Twitter PARTICIPA-HI!

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

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

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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del lector
LA MILLOR
MEDICINA: UNA MICA
D’HUMANITAT
Imma Solà Roca
Jo no vull fer discursos quan ell no em
pugui escoltar. Els que l’estimem li volem demostrar amb vida i ara vull parlar per ell i per tota la família, denunciant el mal que ens han fet, sabent que
ell sabia, que se li escapava la vida.
Aquest és el cas del meu oncle i suposo que el de moltes altres persones que
han tingut la desgràcia de topar-se amb
algun metge sense cap mena de sentiments ni d’empatia .
Aquests “personatges”, que d’altra banda mereixen tot el meu respecte i admiració, no se n’adonen que el pacient
és una persona, víctima de la seva malaltia, que té persones que l’estimen i a
qui estimar, té una vida al darrere i una

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

que creia per endavant, que en el moment que aquest “personatge” li dona
la mala notícia del seu diagnòstic tot
s’ensorra i es trenca sense deixar cap
alè d’esperança.
Per què són tan durs quan han de donar
el fatal diagnòstic?
Siusplau! Que parlin amb la família i
al malalt després decidiran com i què
dir-li, fent-li les coses més lleugeres, donant-li un camí, una manera de lluitar
contra la fatalitat, però no posant-li la
soga al coll i sentenciant-lo a mort.
Només pensar en el moment en què el
metge -en aquest cas metgessa- l’única
cosa que sap dir és : “segui, perquè he
de donar-li males notícies” se m’encongeix el cor.
Com es pot ser tan “cruel” i dir a una
persona que la seva malaltia és molt dolenta i li queden pocs mesos de vida i
que no es pot fer res!
Però Déu meu, com hi pot haver “per-

sonatges” tan dolents! Perquè no poden
tenir un altre qualificatiu.
Faig aquest escrit amb l’esperança que
arribi a algun metge o als familiars
d’aquestes pobres víctimes que ens adonem que això no està bé i ens queixem o
ho denunciem, que no ens conformem
pensant que si ho diuen “ells” està ben
fet. Que els faci pensar en la manera de
donar els seus diagnòstics als pacients,
que potser, no tothom, volem saber la
crua realitat i ens estimaríem més viure
una mica enganyats per passar-ho millor. Que parlin primer amb la família
de l’afectat.
El primer pas seria, per ser un bon
metge, estudiar una mica de psicologia per ser més humà, tenir sentiments i empatia amb el malalt perquè
pel que veiem n’hi ha que manquen
de tot això i és tant important com
saber curar la malaltia.
Perquè quan la realitat és tan dura

s’hauria de ser respectuós amb el pacient i la família, actuar amb prudència i
sensibilitat i sobretot amb molt AMOR,
així podríem aconseguir una societat
amb un mínim de HUMANITAT.

L’AIGUA A LES FONTS
PÚBLIQUES
Miquel Bo
Apreciats senyors:
A qui correspongui, per la present els
demano que posin en marxa les fonts
públiques doncs ja fa bon temps i no
tothom té diners per comprar-se una
ampolla d’aigua. L’aigua no es nega a
ningú.
Especialment ho demano per la font del
passeig de davant de la Farmàcia Torelló, doncs és la que més trànsit té.

17 de Maig dia internacional de la Hipertensió arterial
Què és la pressió de la sang?
Es determina per la pressió de bombeig
del cor als òrgans del cos, els vasos que
condueixen la sang tenen diferents pressions. És semblant a una bomba d’aigua.
Quan les xifres de la tensió arterial són
altes s’anomena hipertensió arterial.

ma o sistòlica inferior a 140mmHg, i la
mínima o diastòlica inferior a 90mmHg

problema augmenta el risc de tenir
la pressió alta.

Afecta a molta gent?
A Catalunya 1 de cada 4 persones adultes tenen aquest risc, i augmenta amb
l’edat. Molts dels afectats no ho saben.

Quines xifres es consideren altes?
La pressió de sang alta no és una malaltia,
és un dels factors que fan que tinguem
més o menys risc de patir una malaltia
del cor i/o de les artèries que condueixen
la sang. Si la pressió és molt baixa, podria no arribar suficient sang als òrgans
vitals, si és molt alta, podria haver-hi el
risc de rebentar algun vas.
Per consens, les societats mèdiques recomanen que millor tenir la pressió màxi-

Què ho causa?
No sabem què fa que tinguem la pressió
arterial alta, sí que coneixem que hi ha
factors relacionats, com el sobrepès, el
fumar, el menjar molta sal i greixos, el
beure alcohol i portar un estil de vida
estressant.
Les persones amb colesterol alt, malalties del cor i/o ronyons tenen més risc de
tenir hipertensió.
El fet de tenir familiars amb aquest

Com podem saber que tenim la pressió
arterial alta?
Si la persona es troba malament, pot tenir: mal de cap, soroll a les oïdes, li pot
sortir sang del nas, pot trobar-se molt
cansat, tenir dolor al pit o canvis en la
visió.
Pot ser que la persona no tingui cap alteració i es detecti de forma casual en una
revisió mèdica ordinària: a la feina, per
fer esport, a la consulta del metge de família i/o infermeria...
Per valorar les xifres de la pressió de la
sang cal anar a un Centre d’Atenció Primària, on un professional li mirarà, en
repòs i en silenci,i li prendran diverses

vegades per assegurar les xifres de pressió.
Què hem de fer si tenim la pressió arterial alta?
El més important és seguir les indicacions personalitzades que ens farà el professional que ens atén.
En general:
- Disminuir la quantitat de sal afegida
en la alimentació.
- Perdre una mica de pes, si cal.
- Fer exercici físic de forma gradual, valorar si caminar més cada dia.
- Reduir el consum diari d’alcohol, si en
pren.
- Evitar fumar i habitar en llocs
amb fum.
- Si ens donen tractament farmacològic, prendre’l al peu de la lletra.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

SHEILA AVILÉS
L’atleta anoienca del Buff Pro Team va guanya el passat cap de setmana el Campionat d’Espanya de trail el dissabte, i diumenge ho
feia a la Cursa de l’Alba amb un brillant registre.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Samsung QLED TV 139,7 cm (55”)

al 0 % TAE (assegurança inclosa)
amb cinema i sèries

per 62,48 €/mes

A CaixaBank pots fer realitat les teves il·lusions. I ara, pots finançar un
televisor Samsung QLED de 139,7 cm (55”) al 0 % TAE1, sense
interessos ni comissions, amb tot el cinema i les sèries de Rakuten TV i
FlixOlé per 62,48 € al mes. Producte ofert per Compra Estrella.2 I a més,
amb l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3
Aprofita-ho aquí, allà i, sobretot, ara.
1. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que acceptin
fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. Condicions de finançament
per al televisor Samsung QLED Q8FN de 139,7 cm (55”) (QE55Q8FN) + Rakuten TV + FlixOlé: Termini: 40 mesos. TIN: 0 % (TAE: 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total
finançat sense assegurança: 2.199 € (39 quotes de 54,98 € i una última de 54,78 €). Import total finançat amb assegurança: 2.499 € (39 quotes de 62,48 € i una última de 62,28 €). El finançament per
adquirir el televisor es pot formalitzar sense contractar l’assegurança. Durada de l’assegurança: 30 mesos. Consulta altres opcions de finançament a la teva oficina de CaixaBank. 2. Promoció i venda
oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 31-8-2018. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. També disponible amb pagament al
comptat. PVP sense assegurança, 2.199 €; PVP amb assegurança, 2.499 €. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions de venda, consulta www.CompraEstrella.com. 3. SegurCaixa
Electrodomèstics és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla,
2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també
a les condicions de subscripció. En cas de sinistre, truca al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Electrodomèstics: 932 757 945. Límits de la cobertura: a) 3 reparacions per anualitat per un import
màxim de 300 €/reparació entre desplaçament, mà d’obra i materials. b) No es reparen els electrodomèstics de més de 10 anys d’antiguitat ni els béns d’oci de més de 5 anys d’antiguitat. c) Si el cost de la
reparació supera els 300 €, s’indemnitza el client en funció de l’antiguitat del bé avariat. d) Període de carència: 30 dies. NRI: 2501-2018/09681
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FRANCESC RICART

Dilluns: el comiat de Jordi Mateu i la investidura

D

urant la cerimònia de
comiat a Jordi Mateu
Lliró, aquest dilluns
a l’església de Santa
Maria, més d’un vam pensar que
coincidia amb la sessió d’investidura del President de la Generalitat al Parlament i que un altre patriota no veuria
la independència del seu país. A la sortida, Antoni
Dalmau, un altre gran compatriota, es referia a Jordi Mateu com un dels de sempre, dels del primer
moment, quan a Igualada es podien comptar amb
els dits d’una mà. I una altra vegada et quedava el
cor encongit per la pèrdua d’una persona de la talla
humana i de la dimensió cívica de Jordi Mateu.
La sessió del Parlament va concloure amb la investidura de Quim Torra, un home de cultura, editor,
President d’Òmnium Cultural ...; com Jordi Mateu, una persona molt culta, curadora de la llengua, gran coneixedor de la natura, i que fou un
dels impulsors de la primera delegació d’Òmnium
a l’Anoia. Continuaves pensant en els paral·lelismes de la jornada.
Des del primer moment del «nomenament» de
Quim Torra per part del President Puigdemont
hem viscut un episodi més de l’estimació que ens
tenen molts espanyols i catalans espanyols. En poques hores els nostres «amics» s’han capbussat a les
hemeroteques guiats per sant Google i hi han trobat tot el que ‘volien trobar’ sobre el flamant candidat. I han brandat amb una virulència inusitada
tuits i articles de Quim Torra suposadament ofensius perquè mostren, repeteixen amb una ràbia incontinent, una ideologia discriminadora i excloent
de bona part dels catalans (els catalans espanyols),
pròpia d’un supremacista i que, per tant, cal combatre fins a la destrucció.
Amb els ulls enrogits, en tornar de Santa Maria,
vaig començar a envermellir de vergonya davant
el que veia i sentia dir a l’Arrimadas, Iceta i, fins i
tot, Domènech. Tothom a burxar del lloc on segons
ells podien fer mal al candidat Torra, fins a dictar
sentència: el presidenciable Quim Torra és culpable davant la història i un enemic confés dels espanyols. Ni aigua!
La de Ciudadanos obstinada a retreure la mala ànima de l’articulista Quim Torra, demostrant que no
entenen i que no volen entendre res, que només els
interessa la desqualificació barroera de l’altre, amb
l’apropiació maldestra del llenguatge de l’adversari.
Sense allargar-ho gaire, em va fer riure a aquestes alçades l’acusació «que només li interessa la independència», al nostre president Quim Torra i Pla. Com
diria aquell, aquesta s’hi ha fixat... Aleshores ve allò
-compartit amb Iceta i Domènech- de no preocupar-se pels problemes de la gent! I segueix amb la
demagògia de les cues dels hospitals, els problemes
de l’atenció a la gent gran, dels barracots escolars,
etc. I tan amples! Amb tot, l’estrella de la sessió d’investidura va ser la provocació constant al candidat
perquè reconegués els seus pecats mostrats al llarg i
ample dels seus articles i tuits de xenòfob, de menjaespanyols, de supremacista!, vaja, a un pas de dur
la caputxa del ku-klux-klan. Un exemple de manual
del principi de Goebbels: repeteix una mentida tant
com puguis fins que campi sola...
El president Torra, que no ha parat de lamentar i
repetir el penediment i demanar disculpes pel mal
que hagi pogut provocat, ha apel·lat al context dels
escrits i a demanar una lectura més acurada, capaç
d’entendre, per exemple, les ironies o el jocs de pa-

raules que no són pecaminosos per se. Va arribar a «renyar» Iceta, el
més irònic dels irònics
parlamentaris, que li
refregués un article on
lamentava Torra la desaparició de la raça socialista catalana després
de Josep Pallach...
Fora de l’hemicicle català, però, la ventada
d’improperis ha estat
descomunal i, literalment, indescriptible.
A destacar un article a
El País de Javier Cercas
-l’home que sembla que
escriu per encàrrec- on
fa servir la treballada
metàfora de «preferir
un boig sortit del manicomi de Sant Boi amb
una serra mecànica a
Quim Torra...». Angelical. Aquest escriptor
cada dia ho fa pitjor i segur que molta gent ja no el
llegirà més.
De tant parlar ... no he dit res del moll de la investidura. Deixeu que hi faci ni que sigui una anotació
al discurs de Quim Torra. Hi va marcar tres punts:
acabar amb el 155, restituir el govern legítim, treballar per la República. Aquest servidor està disposat a acceptar-ho «tot». Dit això, amb l’acord i
compromís de Junts x Catalunya i ERC i l’exigència
amenaçant de la CUP, hem d’esperar que l’acció del
Govern vagi en la direcció republicana anunciada,
amb més o menys enginy, més o menys èpica, però
amb determinació: la «recuperació» del Govern
voldrà dir reprendre les polítiques necessàries dels
departaments, les dinàmiques d’allò que la gent ha
demanat -fins i tot «els altres»- d’atendre «el dia a
dia»... Tot això, però, sense deixar la mirada republicana ni un moment de la legislatura i, no ho obli-

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Des del primer moment del
«nomenament» de Quim Torra per part
del President Puigdemont hem viscut un
episodi més de l’estimació que ens tenen
molts espanyols
déssim!, treballant fins a fer sortir els presos polítics
i tornar els exiliats.
Vénen més temps difícils, amb un Estat disposat a
fer avortar a cop de 155-bis tot allò que «soni» a estructura d’Estat català; i amb uns partits que branden l’anticatalanisme de manera desacomplexada,
amb un lerrouxisme pregon carregat sovint de mala
bava com s’ha vist en el tracte del ja 131è President
Quim Torra. Caldrà, doncs, que el Govern faci la
feina i que la gent -ANC, Òmnium, CDR...- continuem mobilitzats ... I ens caldran Jordis Mateus!
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BERNAT ROCA, professor de Filosofia

MANEL RAMONEDA

Tòpic de Capricorn

Maldat & Malvat SA

@crossroads1815

L

’escriptor Henry Miller
té una novel·leta breu
que es diu Un diable al
paradís. En ella s’explica la trista i tràgica història d’un
astròleg taciturn al París bohemi i foll, farcit d’artistes, pintors
i escriptors que Miller descriu tan bé en la seva
excel·lent literatura. L’elecció de Quim Torra
com a president de la Generalitat de Catalunya
ha agafat amb el peu canviat a molta gent. Sense perfil mediàtic fort ni una pertinença clara a
cap partit els seus antics tuits i articles han estat
el seu primer taló d’Aquil·les. Personalment explicaré que vaig conèixer en Quim Torra fa uns
anys, en una presentació organitzada per Paranoia Accions i que jo mateix vaig conduir d’un
llibre d’Enric Vila sobre la figura de Josep Pla.
L’ara Molt Honorable era l’editor de l’Enric. Recordo la sala de l’Ateneu força plena. I amb en
Quim vam intercanviar algunes paraules després
de la presentació.
Suposo que és lògic que digui que mai vaig poder
pensar que aquell home de cos ample i tarannà
bonhomiós seria mai president. Era impossible.
Però el procés s’ho ha emportat tot per davant.
I dos Capricorns, Puigdemont i Torra, nascuts
amb un dia de diferència del mateix any, han
acabat trobant-se sent al capdamunt, com la
cabra tossuda que puja la muntanya, del cim
més alt de la política catalana. Que dues persones nascudes a llocs diferents amb hores de diferència hagin unit així les seves vides no crec
que pugui ser una casualitat. Però bé, és bonic
creure que tot és atzar. Els unionistes suposo que
també deuen pensar que és atzar que un home
com Torra, amb paraules tan dures contra els
espanyols sigui president. Després que Pasqual
Maragall, també Capricorn i amic de Zapatero,

que va fer un Estatut per encaixar Catalunya a
Espanya almenys per una generació descarrilés
sonorament no els hauria d’estranyar tant. De
poc li va servir a Maragall parlar bé d’Espanya
per no ser atacat i ridiculitzat per molta gent,
inclosos els seus. José Montilla que va néixer a
Iznájar el gener i també era Capricorn, una altra
casualitat, va tenir un “regnat” breu, engolit per
la dinàmica contra l’Estatut engegada per els poders fàctics de l’estat. Artur Mas, també nascut
al gener no era Capricorn, i va durar més que
els anteriors. Pujol que era Bessons, signe amb
dues cares, de llegendària capacitat d’adaptació
i capaç de fer el doble joc, és qui va durar més
en el càrrec. Torra té l’oportunitat de trencar
el tòpic i fer que Capricorn deixi de ser el signe maleït del zodíac al Palau de la Generalitat.
Saben quin signe tenia Tarradellas? S’accepten
apostes i m’hi jugo un sopar.

M

és o menys tots hem
llegit i seguit què
han estat fent els
imperis estrangers
amb ajut de colons i col·laboracionistes allà on han envaït un territori. Destruir, terroritzar, ocupar,
saquejar, imposar, perseguir, eliminar, sotmetre,
depurar, ... innombrables bestieses
que
malauradament avui revivim
al nostre país. En
civilitat i convivència
aquestes
actituds
pròpies
de no persones, de
bàrbars desvariats,
solen justificar-les
ells basant-les en
principis o lleis
infuses,
divines,
bíbliques o sobrenaturals. Prou
coneguda n’és el
precepte celestial
del regne veí amb
la seva ceba d’
«unitat de destí en
l’escrot de l’engonal». I la resta en base un seguit de
lleis formulades i imposades per l’invasor, per la
mateixa organització delictiva governamental, règim dictatorial o règim de farsa constitucional. En
tots els casos no es tracta d’altre cosa que de grups
criminals amb complex d’inferioritat que han
aconseguit, bé per la força de les armes, bé amb
un colp d’estat, bé per herència de continuïtat racial o de política imperial, el control d’un territori
diferent al seu. Aquestes no persones, esgarriats
de molta barra i poc nivell humà, avui continuen
fent-se amb les nostres institucions democràtiques, socials, polítiques, policials, judicials, universitàries i religioses. S’emmascaren amb trets
morals, envoltant-se d’una suposada credibilitat
prestigi i honorabilitat fent-se passar per doctors,
llicenciats, mestres o especialistes però quines titulacions acadèmiques i mestratge podrien ben bé
haver set comprades, falsificades o manipulades
a través d’amiguismes i llinatges familiars teixits
durant segles. Han ginyat tant i tant que Catalunya
es troba immersa dins d’una sarsuela immenjable
insuportable insofrible. Cuinada per un amant de
la ceba i la simbomba, on tant la llorigada, el baix
poble, com l’alt llinatge, la classe benestant, fa llopada per assaltar quan no joves innocents, immigrants i diferents, quan no per foragitat adversaris,
talents dissidents, artistes i professionals que els
incomoden i assenyalen o els hi fan nosa per a dur
a terme els seus muntatges econòmics i engany a
la societat. És el triomf d’una delinqüència organitzada en el si del funcionariat polític amb col·laboració complicitat i Foment de l’alt empresariat
d’SA. Trama de maldat que no s’improvisa en un
espai curt de temps sinó que es gesta de pares a
fills i a nets i que un cop forjada retroalimenta negativament a tots aquells altres personatges actors
i secundaris en tots els àmbits públics i privats, dirigents, directius i accionistes disposats a burlar
drets universals i saltar-se legislacions i obligacions per tal de beneficiar les elits locals dominants
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i perpetuar les oligarquies financeres, militars, policials i judicials. I ho han aconseguit, com també
desprestigiar totes les institucions d’un estrany i
dividit regne el qual no serà mai ni legítim ni legal
ni unit, per malvat.
Un cop més veiem com els nostres representants
són empresonats, perseguits i insultats; saquejades i violades les nostres institucions organismes

i entitats. Arruïnen persones i famílies, tot i que
avui sense la tortura amputacions i l’esquarterament que ha caracteritzat als no persones; sadisme
i violència inhumana, reconeguda temps a «per les
sues grans maldats» crueltat però que en canvi honorava i enorgullia als despersonalitzats dirigents
i botxins del país veí. Ara, el clan colonitzador i el
col·laboracionisme menysté la honestedat i l’honradesa de vers tècnics, doctes, mestres i professionals catalans quins valors ètics i morals no els donen ni rèdit ni negoci. Cessen de responsabilitat i
o feina a eficients treballadors i funcionaris llegits
i instruïts que esdevenen crítics amb un sistema
de fer i desfer pervers, involucionista o creat per
defraudar impostos mentir i enganyar accionistes, bancs, borses i oficines antifrau. Arraconen
la gent preparada i amb estudis de debò, persones amb títol i màsters suats, no pas regalats en
universitats polítiques i doctrinals de l’Estat veí,
per substituir-los per acòlits adoctrinats, ovelles
fosques amb el mèrit de consanguinitat, coincidència parroquial, bandereta o medalleta d’exaltat patriota. Un cop més ens voldran assimilar
fent-nos retrocedir en valors, en coneixements,
en benestar, en equanimitat, en riquesa intel·
lectual i patrimonial, ens voldran dur al seu
simplisme vocàlic a e i o u, convertint la cultura
de l’individu, del ciutadà corrent, tal i com ho
fan a casa seva on, per cultura entenen adoctrinament i obscurantisme. Ens voldran avesats
a la festa ploranera de l’ai ai ai, de les copetes
i tapetes, a la devoció per la cridòria i els farbalans, a maridar amb la creu i la mantellina i
l’allitar-nos GALdosa i legionariament amb l’alè
de mascle hispà alletat en les quatre tes o potes
del tron reial: tavernari, torero, tricorni i tronxo. I de tot plegat, de tanta maldat i tant malvat,
Déu em lliuri de cogitar en mal, de malvolença o repugnància, simplement denúncia, ironia,
intuïció i descripció a parts iguals, mal que li
pesi al suposat il·lustrat de torn.
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Prop de 200 avions participaran aquest cap de setmana
a la fira Aerosport, que vol continuar essent un referent
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A

quest cap de setmana
torna l’Aerosport, la
fira de referència de
l’aeronàutica esportiva a Espanya. Són ja 26 edicions i la voluntat “de continuar essent un
referent”, segons va explicar el
president de Fira d’Igualada,
Joan Domènech, acompanyat
durant la presentació dels alcaldes d’Igualada i Òdena,
Marc Castells i Francisco Guisado.
El certamen aeronàutic, amb
un pressupost de 50.000€,
intenta mantenir el seu potencial, just quan l’aeròdrom
acaba d’adequar-se a la normativa espanyola i europea
que el permet formar part
d’Aeroports de Catalunya, la
institució pública que acull els
camps d’aviació del país. Existeixen altres “aerosports”, com
el de Lleida, però Domènech
apunta que “el nostre és millor
perquè la proximitat entre els
avions i el públic és mínima.
A més, l’Aerosport té darrere
un important impacte comercial, gràcies també al prestigi
de tants anys”. El president de
la fira igualadina recorda que
“a nivell d’aficionats a l’aviació esportiva i dels fabricants,
Aerosport és el referent indiscutible, hem de seguir mantenint-nos on estem”.
Aquest any, s’esperen uns 200
avions participants, i, com a
novetat, hi haurà una destacada aposta pels drons, doncs
una de les empreses que hi
ha a l’aeròdrom es dedica a
aquests aparells. Domènech
també va voler destacar que
“a més, som la única fira de tot
l’Estat on no hi participa cap
aparell militar”.

El festival aeri, diumenge a les 12.30 hores,
comptarà amb la participació de l’acròbata
igualadí Àlex Balcells
Diumenge, festival aeri
Després de la gran acollida de
l’any passat, es torna a organitzar un festival aeri. Serà diumenge a les 12.30h i hi participaran el pilot alemany Alex
Stegner, el campió Europeu i
d’Espanya absolut d’acrobàcia,
el navarrès Cástor Fantoba,
i el també pilot d’acrobàcia,
l’igualadí Àlex Balcells. A més
els espectadors també podran
gaudir amb una exhibició de
trikes, així com amb el vol de
diferents aeronaus restaurades
de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya.
30 expositors i conferències
Hi ha confirmada la presència
de més de 30 expositors que
provenen de Catalunya i Espanya. Els visitants podran visitar diferents estands dedicats
al vol a motor, ultralleugers,
vol a vela, motovelers, acrobàcia, paramotor, helicòpters, construcció amateurs,
complements i accessoris aeronàutics, escoles de pilots,
aeroclubs, mercat d’ocasió i
simuladors. La zona fira d’expositors estarà oberta dissabte
de 10 a 19 hores i diumenge
de 10 a 15 hores i està enfocada tant al públic general com
professional.
A més, la fira es completa amb
un interessant programa de
conferències i tallers. El dissabte 19, s’han organitzat quatre conferències: L’Aeròdrom
d’Igualada-Òdena, un món per

Els acròbates de l’aire Cástor Fantoba i l’igualadí Álex Balcells faran diumenge una demostració.

descobrir per part de l’Ajuntament d’Igualada, Curso básico de supervivencia, a càrrec
del prestigiós pilot acrobàtic
Càstor Fantoba, Iniciació al
spotting a càrrec de l’associació
Blacksheep Spotters i Seguretat
aèria, vol VFR i espai aeri, a
carrec de José Antonio Aznar,
Cap de Divisió de “Calidad y
Medio Ambiente a ENAIRE i
Xavier de Martí Vallés coordinador de les torres de control
de la regió est i controlador
aeri del ACC de Barcelona. El Marc Castells, Joan Doménech i Francisco Guisado, en la presentació.
dissabte també es celebrarà un
taller d’avions de paper i aero- enlairaments i aterratges, així d’avions de paper obert a totdinàmica.
com la zona d’expositors ober- hom prèvia inscripció (cost
Finalment, el diumenge 20, ta amb simuladors de vol, en- d’1 euro). Tots els participants
l’associació Cosmic Research tre d’altres. A més, els visitants s’enduran un obsequi i hi hauexplicarà el seu projecte a la que ho desitgin poden fer ba- rà premis pels guanyadors.
conferencia Un coet a l’espai tejos de vol amb algunes de les Durant tot el cap de setmana
també es podrà visitar una
fet per als estudiants.
empreses expositores.
Com sempre, hi haurà una Dissabte, a més, també hi hau- exposició fotogràfica de les aszona d’aparcament gratuït a rà un taller infantil gratuït sociacions Spotters BCN – El
l’entrada de l’aeròdrom, un perquè els més menuts puguin Prat i Blacksheeps Spotters,
restaurant que ofereix entre- fer avions, de 10 a 19h. El diu- que permetrà a l’espectador
pans i dinar, i durant tot el dia menge, a les 10, s’ha organit- submergir-se en el món de
hi haurà moviment aeri amb zat un concurs de llançament l’spotting.

Visites al refugi anteaeri al costat de l’aeròdrom
Els visitants d’Aerosport podran aprofitar la seva estada
aquest cap de setmana a l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena per
a visitar el refugi antiaeri que
es troba a pocs metres del recinte. Les persones interessades només cal que es dirigeixin a l’estand de l’Ajuntament
d’Òdena i se’ls indicarà com
visitar les restes arqueològiques.
Així, dissabte i diumenge hi
haurà jornada de portes obertes al refugi antiaeri del sector
est de l’aeròdrom que la República Española va habilitar

durant la Guerra Civil Espanyola, concretament durant la
primavera-estiu de 1938 i que

va ser recuperat fa uns tres
anys. L’accés serà lliure i l’entrada gratuïta.

A l’Aerosport s’esperen 200 avions vinguts de molts llocs.
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El director de la fundació que organitza el Mobile World
Capital es troba a Igualada amb l’alcalde i TIC Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Director General de
la Fundació Mobile
World Capital Barcelona (MWC) es reuneix amb
Marc Castells i TICAnoia
Dijous passat es van reunir a
l’Ajuntament membres de la
Fundació Mobile World Capital (MWC) amb l’Alcalde
d’Igualada i els regidors Jordi
Pont i Àngels Chacón.
Per part de la Delegació de la
Fundació MWC hi foren presents el seu Director General
Carles Grau i el Director de
Màrqueting (Mobile Week)
Juan Baselga.
La trobada va ser organitzada
per l’Associació TICAnoia per
propiciar que Igualada sigui
seu d’actes i activitats relacionades amb el Congrés de Telefonia Mòbil que cada any es fa

a Barcelona.
En la reunió l’Alcalde va ser
molt receptiu i es van posar
les bases perquè de cara 2019
es puguin fer a Igualada actes
relacionats amb la telefonia
mòbil al voltant de la Moblie
Week que aquest 2018 s’ha
centrat únicament en actes a
Barcelona i L’Hospitalet.
Prova pilot 5G a Igualada?
El President de TICAnoia Jaume Catarineu, acompanyat de
representants de les empreses
MPM i Iguana i de membres
de la Junta van demanar implicació per part del la Fundació MWC i de l’Ajuntament
per tal que a Igualada pugui
ser seu d’alguna prova pilot
en la tecnologia 5G. En aquest
àmbit van sortir algunes proposes que seran treballades en
el futur immediat.

Finalment la trobada va servir
per treballar en àmbit de la
formació al voltant del projecte educatiu mSchoools.

Demà, concurs “Joves a Debat”
de la Jove Cambra d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Jove Cambra Internacional d’Igualada organitza demà dissabte
19 de maig el concurs “Joves
a Debat”, seguint amb la seva
filosofia de formació dels joves en aspectes com l’oratòria,
el parlar en públic, el treball en
equip i la responsabilitat.
Aquest programa consta de
dues parts: un curs d’oratòria,
que es durà a terme al matí
on els participants podran
aprendre a parlar en públic i
desenvolupar habilitats comunicatives. La segona part que es
farà de les 17:00 a les 20:30 al

Kiosk del Rec, amb accés lliure per tothom qui desitgi venir
de públic o a animar els equips.
Aquests debatran en diferents
rondes i els dos finalistes arribaran a la gran final on podran
posar en pràctica les habilitats
i tècniques apreses durant el
matí.
Els participants del concurs
són alumnes de 1r de Batxillerat que representaran els
diferents instituts de la ciutat
d’Igualada. Aquests són; IES
Joan Mercader, IES Pere Vives
Vich, Escola Pia i IES Milà i
Fontanals. La JCI d’Igualada
està oferint formació en oratòria durant tot el mes de maig a

les diferents classes de cada institut, arribant a un total d’uns
aproximadament 350 alumnes. Formació que els servirà
també per afrontar amb èxit la
presentació dels seus treballs
de recerca. Després d’aquesta
formació, cada institut triarà el
seu equip representant per participar en el concurs.
L’equip guanyador del concurs
serà premiat amb un viatge en
algun país d’Europa en què
aniran com a representants de
l’Ajuntament a participar en el
Parlament Jove. Durant aquest
mes l’equip guanyador de l’edició anterior han anat a Suïssa i
l’anterior va anar a Alemanya.

TOT EN FUSTERIA:
PORTES
ESCALES
ARMARIS
PARQUET
I ESPECIALISTES
EN TAULER D'ALTA
DENSITAT H.P.L

C/ Sant Joan Baptista, 51
08700 igualada
Tel. 93 113 19 61
Móbil 649 104 581
compactfust@outlook.com
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Carolina Telechea serà la cinquena diputada igualadina
a Madrid, 104 anys després de Joan Godó Llucià
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a igualadina Carolina
Telechea, actualment
regidora a l’Ajuntament per ERC i número 6 de
la candidatura per Barcelona a
les últimes eleccions generals,
serà, amb tota seguretat, diputada al Congrés de Madrid
en els propers dies, substituint
Ester Capella, que passarà a
ser consellera del nou govern
del President Quim Torra.
Telechea, nascuda a Igualada
el 1981, Llicenciada en Dret i
advocada en exercici, era fins
fa pocs anys membre de les
Joventuts Socialistes, amb un
ascendent polític prou important a Montbui, fins que
va decidir militar a Esquerra
Republicana i fer costat a l’independentisme.
Serà la cinquena diputada
igualadina a Madrid, 104
anys després que Joan Godó
Llucià, el darrer de la nissaga
que va passar per la política,
deixés el càrrec.
Un cop d’ull a l’arxiu històric
del Congrés de Diputats ens
permet observar com fins a 20
persones representant el districte d’Igualada s’han assegut
al palau de la Carrera de San
Jerónimo de la capital d’Espanya des de les Corts de Cadis
del 1812, que van promulgar
la primera Constitució. De
fet, durant bona part del segle
XIX i principis del XX no es
parlava de “diputats”, sinò de
“procuradors en Corts”, tot i
que ve ser el mateix. Dels 20,

Hi ha hagut fins a 20
diputats escollits des del
segle XIX pel districte
d’Igualada, però només
quatre eren igualadins
i dos més amb relació
amb la ciutat

TOTS ELS DIPUTATS IGUALADINS

Celestí Mas, el primer
diputat igualadí (1846)

Carolina Telechea (ERC).

només quatre eren nascuts
a Igualada (tres de la nissaga Godó i el primer, Celestí
Mas), i els altres dos tenien relació amb la ciutat o la comarca. Es tracta de Ramon Godó,
fill de l’igualadí Carles Godó,
que era basc i té una plaça en
el seu nom a Copons, on hi tenia una casa, diputat el 1899; i
Manuel Camacho, un castellà
que va ser promotor del ferrocarril d’Igualada a Sant Sadurní d’Anoia, diputat el 1879.
Un besavi de Pilar Rahola,
diputat per Igualada
Curiosament, un besavi de la
coneguda Pilar Rahola, Frederic Rahola i Trèmols, de
Cadaqués, va ser diputat per
Igualada a Madrid, el 1907.

Relació de diputats a Madrid
pel districte d’Igualada (1846-1923)
MAS i ABAD, CELESTÍ
1846-1858
PADRO, RAMON DE
1850-1851
MUNTADAS, JUAN FEDERICO
1857-1858
CASTELL, ANTONIO
1858-1863
UHAGON HURTADO CORCUERA, MANUEL 1863-1864
GOMIS Y MESTRE, FEDERICO
1871-1872
SAMPERE Y MIGUEL, SALVADOR
1872-1873
CASTELL DE PONS, ANTONIO
1876-1878
CAMACHO FERNANDEZ, MANUEL
1879-1881
GODÓ i PIÉ, BARTOMEU
1881-1890
GUMÀ Y FERRAN, FRANCISCO
1884-1886
RIUS Y BADIA, JOSEP MARIA
1891-1892
GODÓ i PIÉ, CARLES
1893-1898
BALCELLS Y CORTADA, JOSEP
1898-1899
GODÓ LALLANA, RAMON
1899-1907
RAHOLA Y TREMOLS, FREDERIC
1907-1910
GODÓ i LLUCIÀ, JOAN
1910-1914
GONZALEZ VILART, MANUEL
1914-1918
CAMPS Y DE OLZINELLAS, CARLOS DE
1918-1919
GIRONA Y FERNANDEZ MAQUEIRA, MANUEL 1919-1923
En vermell, els que eren igualadins o tenien relació amb Igualada o l’Anoia.
Font: Arxiu Històric del Congrés de Diputats de Madrid.

Celestí Mas i Abat (Igualada, 6
d’abril de 1819) va ser un advocat, escriptor i polític català.
Estudià a la Universitat de
Cervera el 1829 i posteriorment es va llicenciar en lleis
a la Universitat de Barcelona, on va exercir. Milità en la
Unió Liberal. L’any 1837 va
concebre el projecte de portar
a Igualada aigua del riu Segre
des de l’alçada de Ponts. Va obtenir la concessió el 8 de març
de 1841, però era un projecte
molt car i alguns igualadins
influents s’hi van oposar.
Fou diputat a Corts en diverses eleccions, aconseguint per
a Igualada el títol de “Leal y
Denodada” per la lleialtat a la
monarquia, i el títol de “Molt
I.llustre” per a l’ajuntament. El
7 de febrer de 1852 fou nomenat alcalde d’Igualada.
Durant el seu mandat va
transformar el camí que vorejava la muralla en una via ampla i es realitzà el passeig de
la Princesa, actualment anomenat passeig de les Cabres.
L’any 1852 va ordenar traçar el
plànol d’un ferrocarril que enllacés Igualada amb Sant Sadurní, amb un altre ramal de
Martorell a Vallbona d’Anoia,
i va pagar el cost d’aquest estudi. Fou governador de la
província de Toledo, d’Alacant
i de Granada, i intendent general de Filipines. Va morir el
març de 1883 a Cardona.

Bartomeu Godó (1881)
Bartomeu Godó i Pié (Igualada, 21 de febrer del 1839)
va ser un polític i empresari
català, fundador del diari La
Vanguardia
conjuntament

amb el seu germà Carles
Godó i Pié (1834-1897), també diputat el 1893.
Va ser un dels nou fills de
Ramon Godó i Llucià. El seu
germà Ramon Godó i Pié
(1825-1883) era l’hereu, i en
Bartomeu i en Carles es van
instal·lar a Barcelona l’any
1856 on es dedicaren a la indústria dels tints. Posteriorment es traslladaren a Bilbao
i a Oviedo, on van establir
delegacions comercials de
la indústria tèxtil familiar.
Bartomeu Godó es va casar
amb la basca María Gloria
de Eguía y Muruaga. La crisi
relacionada amb la Tercera
guerra carlina (1872-1876),
els va obligar a tancar les delegacions i tornar a Barcelona.
Juntament amb Pere Milà i Pi
van fundar Godó Hermanos y
Cía, van comprar una fàbrica
de filats de jute i en van constituir una altra, subsidiària, de
teixits de jute. Aquesta última
es va mantenir activa fins a la
pèrdua dels territoris colonials
espanyols, el 1898, però la de
filats va continuar funcionant
amb el nom de Godó y Trías,
S.A, tot i que ja no tenia els
seus principals proveïdors de
matèria primera. Tots dos germans van ser membres actius
del Partit Liberal, dirigit per
Práxedes Mateo Sagasta, i van
ocupar càrrecs polítics, tant
a nivell local com espanyol.
Bartomeu Godó va ser alcalde d’Igualada, tinent d’alcalde
de l’ajuntament de Barcelona i
membre de la Diputació entre
1871 i el 6 de gener de 1874 i
de nou un breu període entre
el 21 de març i el 3 de novembre de 1878.
Ell i el seu germà Carles van
fundar el diari La Vanguardia
l’1 de febrer del 1881, per difondre les doctrines liberals.
Bartomeu Godó va ser promotor del ferrocarril Igualada-Martorell i directiu de la
companyia creada, CFEIM,
entre el 1882 i el 1883. Va
usar aquest projecte com a
plataforma per guanyar les
eleccions del 1881, davant de
la candidatura conservadora
de Camacho, promotora de la
línia rival Igualada-Sant Sadurní. Va morir a Barcelona el
gener del 1894, després de tres
anys de malaltia.

Carles Godó (1893)
Carles Godó i Pié (Igualada,
20 de juny de 1834), es va casar
amb la basca Antonia Lallana
i, el 1864, va néixer a Bilbao el
seu fill, Ramon. Carles Godó
va ser alcalde d’Igualada. Va
morir el 9 de juliol del 1897
a la seva residència de Teià,
on l’endemà es va instal·lar la
capella ardent. Les despulles
es van traslladar en un tren
especial amb destí Barcelona,
que va rebre mostres de dol en
diverses localitats.

Joan Godó (1910)
Joan Godó i Llucià (Igualada,
20 de febrer de 1851), conegut
popularment com el Morrut,
fou un polític i empresari català, fill de Ramon Godó i Pié
i nebot dels fundadors de La
Vanguardia Carles Godó i Pié i
Bartomeu Godó i Pié.
Segon dels disset fills de Ramon
Godó i Pié, dirigí i fou propietari de La Igualadina Cotonera,
empresa tèxtil amb més de 500
treballadors on el 1885 s’hi va
fer la primera instal·lació d’enllumenat elèctric d’Igualada
amb producció pròpia. Membre destacat del Partit Liberal a
Igualada, en fou alcalde entre
el 27 de febrer de 1887 i el 5 de
desembre de 1890 i de nou en
un breu període entre el 26 de
febrer i el 18 març de 1930. Durant el seu primer mandat com
alcalde es construïren les carreteres de Manresa, Valls i Carme
i es van fer millores urbanístiques. El 1899 va ser un dels fundadors del Cercle Mercantil.
Fou nomenat cavaller de l’Orde d’Isabel la Catòlica i posseïa la medalla d’or del Bruc. A
Igualada hi ha un carrer en el
seu honor.
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Diumenge, la plaça Pius XII reviurà la Festa de l’Arbre de Maig
L’arbre, més petit que
altres anys anteriors,
es portarà a mà des de
Can Titó i s’aixecarà a
la plaça cap a les dues
del migdia

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest proper diumenge 20 de maig,
a partir de les 7 del
matí i durant tot el dia, a la
plaça Pius XII se celebrarà la
setena edició de la Festa de
l’Arbre de Maig. Com en els
darrers anys, un altre pi tornarà a lluir al bell mig de la plaça.
Els orígens d’aquesta festa es
remunten a l’època medieval,
amb gran arrelament arreu de
Catalunya. Era un ritual per
a la veneració dels esperits
de la naturalesa amb l’objectiu d’aconseguir, a partir del
sacrifici d’un arbre, que fos
un any de prosperitat i abundància. A Igualada va mantenir-se viva fins a finals del
segle XIX i no va ser fins al
maig de l’any 2012 quan l’entitat l’Al-pi-nisme Club Esportiu va recuperar aquesta
festa. Enguany per primera
vegada l’entitat Festa de l’Arbre de maig d’Igualada serà
l’encarregada d’organitzar-la.
Des de bon matí
Diumenge a les 7 del matí tot-

Vilanova; i ja dins d’Igualada,
avinguda Caresmar, c/ de la
Soledat, plaça del Rei, c/ del
Roser i plaça Pius XII.

hom qui vulgui participar de
la gran festa està convocat a la
plaça Pius XII. Tot el conjunt
de gent aplegada es dirigirà
a buscar l’arbre (anomenat
Maio) a un bosc a la zona de
Can Titó i es realitzarà la tala.
Allà mateix hi haurà un bon
esmorzar gratuït de botifarra

a la brasa o coca amb xocolata per a tots els participants.
Seguidament es transportarà
l’arbre a força de braços fins
a la plaça, seguint el recorregut següent: dins de Vilanova
del Camí, c/ Can Titó, c/ de
la Font, plaça Miquelets, plaça Major, c/ Major, avinguda

Aixecada de l’arbre
i dinar popular
Un cop s’arribi a la plaça Pius
XII es durà a terme l’escorxament de l’arbre (12.30 h), retirant l’escorça i les branques
per tal que quedi el tronc ben
llis i que el Maio només tingui
un plomall al capdamunt. Així
arribarà el moment més esperat, espectacular i emocionant
de la festa: la plantada de l’arbre, on tota la plaça col·labora
per alçar verticalment l’arbre.
Un cop aconseguit l’objectiu,
es recuperaran les forces amb
un bon dinar popular (14.00
h). Els tiquets del dinar es ve-

nen anticipadament a un preu
de 10 euros al casal popular el
Foment o bé durant el mateix
dia a la plaça.
A la tarda es realitzarà l’espectacular concurs de grimpaires (17.30 h), en què els més
intrèpids podran aconseguir
un fuet si s’enfilen fins a dalt
de tot de l’arbre i un pernil
per als grimpaires més ràpids.
Les inscripcions del concurs
es realitzaran al moment. Finalment, per cloure la festa hi
haurà una fi de festa musical
a càrrec del grup dels Amants
de Lulú i Jam Sesion Folk.
La Festa de l’Arbre de Maig
és una gran festa oberta a la
participació de tota la ciutat
i que aquest any s’ha organitzat gràcies els pressupostos
participatius de la Kaserna.
Aquesta festa agrupa gent de
totes les edats, des dels més
petits fins als més grans, perquè és amb la unió de tots
que s’aconsegueix i és amb la
col·laboració de tothom que
es fa possible. Animeu-vos a
participar i a gaudir d’aquesta bonica festa, i viviu-la des
de dins i durant tot el dia!
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Els fills de Jordi Turull i Dolors
Bassa, avui a Igualada

Pau Surroca.

Laura Turull.

Segons les joventuts republicanes, “és molt important fer
aquest tipus d’actes, a favor de
l’alliberament dels presos polítics, precisament per recordar-nos l’excepcionalitat del
moment que estem vivint i
les autèntiques atrocitats que
està cometent el govern espanyol, amb l’ajuda del poder
policial i judicial, en contra
dels drets i llibertats de tots
els catalans. No podem normalitzar aquesta situació amb
tanta gent a la presó i a l’exili”.
Els republicans afegeixen que
“els familiars dels presos po-

lítics són els que, de manera
més directe, estan pagant el
preu més alt de la repressió, i
per això els hi hem de fer costat i ajudar-los. Els hi devem”.
L’acte s’emmarca dins de la
campanya “Free Political
Prisoners”, que consisteix en
actes solidaris i xerrades per
reivindicar la legitimitat dels
presos i els exiliats, per denunciar les vulneracions de
drets civils, cívics, polítics
i humans que estan patint i
per constatar l’absolut estat
d’excepció i repressió que està
vivint el país.

REDACCIÓ / LA VEU

L

a filla del Conseller
Jordi Turull, Laura
Turull, i el fill de la
Consellera Dolors Bassa,
Pau Surroca, seran avui divendres a les 8 de la tarda al
teatre de l’Aurora. A l’acte,
organitzat per les Joventuts
d’Esquerra, els fills dels presos polítics explicaran com
estan vivint l’empresonament dels seus pares i explicaran l’impacte que això ha
suposat en el si de les seves
famílies i entorn després de
88 dies empresonats.

Igualada Comerç, satisfeta amb la 2a
edició de Made.IGD Slowshooping
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte, Igualada Comerç va realitzar, amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada, la
segona edició del Made.IGD.
Slowshopping, amb un resultat “molt positiu”, segons els
comerciants. Aquesta nova
iniciativa de l’entitat comercial igualadina tenia com a objectiu promoure les botigues
d’Igualada Comerç i el comerç
de proximitat, en un entorn
inusual ambientat amb música d’una discoteca mòbil.
L’activitat consistia en la participació de comerços de diferents sectors representatius
de la ciutat i la venda radical
d’un nombre limitat dels seus
productes. Cada comerç havia
d’escollir un producte (o línia
de productes) específic amb el
qual identificava la seva assistència i es donava a conèixer.
Els participants comptaven
amb un espai de venda efímer,
en uns estands atípics. A més,
durant tot el dia, al pati davant
del Museu hi havia música,
discoteca mòbil, animació,

l’autèntica i l’única foodtruck
igualadina, com també la cervesa genuïnament igualadina,
La Lenta i molt bon ambient,
amb zones de relax i de descans.
L’activitat va comptar amb la
passejada institucional de la
Muntsa Vilalta, la directora
general de Comerç, Bàrbara
Minoves, directora de Serveis Territorials d’Empresa i
Coneixement a la Catalunya
Central, Patrícia Illa, la regidora de comerç de l’Ajuntament d’Igualada, Laura Llúcia, vicepresidenta d’Igualada

comerç i altres regidors del
consistori.
Igualada Comerç ha avançat
que “els resultats de la segona
edició del Made.IGD Slowshopping van ser força positius, com també la resposta
dels comerciants i de públic
en general. L’espai va comptar
amb una gran col·laboració
dels botiguers participants
que es van esforçar a decorar i
ambientar els estands amb un
estil modern i funcional. Vist
la bona resposta del públic visitant, seguirem treballant per
consolidar aquesta iniciativa”.

Ampliaran la zona
de platja de la piscina
del Molí Nou
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada ha començat aquest
mes de maig la sisena
fase de les obres de millora a
la piscina del Molí Nou, que es
van iniciar l’any 2013 i que es
duen a terme cada any abans
de l’inici de la temporada de
bany. La principal actuació, en
aquesta ocasió, és l’ampliació
de la zona de platja a l’entorn
de la piscina principal, amb
una inversió d’uns 45.000 euros. Aquest dimecres, 16 de
maig, n’ha explicat els detalls
el tinent d’alcalde de Qualitat
Urbana, Jordi Pont.
Com a conseqüència de la remodelació i reordenació de les
pistes de frontennis, situades
al costat Est de la instal·lació,
l’Ajuntament ha considerat
necessari ampliar la zona de
descans disponible per als
banyistes a la seva zona Oest.
Per això, ara es duen a terme
les obres que han de transformar una superfície de formigó ja existent en una nova
superfície de gespa artificial,
dotada amb els parasols corresponents. Es reformaran i
modernitzaran també les dutxes exteriors i s’hi afegirà una
nova entrada d’emergència.
En total, la superfície que es
recuperarà i s’adequarà per al
descans dels banyistes és d’uns
250 m2 i les obres hauran d’estar enllestides abans del proper 20 de juny.
Noves pistes de frontennis
De la mateixa manera, el proper mes de juny es preveu
també la finalització de les
obres per a l’ampliació i reforma de les pistes de frontennis.
Aquesta actuació, amb un cost
de 225.000 euros, s’emmarca
en la candidatura Igualada,
Ciutat Europea de l’Esport
2019 i en el Pla Integral de
Modernització dels Equipa-

ments Esportius Municipals.
El Molí Nou ja disposava de
dues pistes en aquesta zona
però era necessari adaptar-les
a la normativa federativa. Per
això, s’ha adequat una de les
dues pistes i se n’ha demolit
la segona, la més petita, aixecant-la de nou segons els paràmetres reglamentaris. Així
doncs, properament els clubs
que en fan ús disposaran de
dues pistes de frontennis de 30
metres totalment reglamentàries.
Sis anys d’inversions
A partir d’una diagnosi duta
a terme pels serveis tècnics de
la Diputació de Barcelona, els
darrers sis anys el consistori ha
executat diferents actuacions
per a la recuperació d’aquesta
emblemàtica piscina, construïda l’any 1.934. La inversió ja
s’acosta als 300.000 euros, segons que va indicar Pont.
La instal·lació presentava moltes mancances abans d’aquests
treballs i, amb aquest pla d’actuacions any rere any, ha estat
modernitzada i recuperada
progressivament per a l’ús
ciutadà: s’ha substituït bona
part de la instal·lació elèctrica,
s’han instal·lat nous elements
exteriors de mobiliari i enjardinament, s’han renovat els
lavabos i els vestidors, s’ha
renovat l’interior de l’edifici,
s’han modificat els desnivells
a l’entorn de l’aigua per evitar
l’acumulació de pluja, s’han
construït dues noves escales
d’accés a la piscina des de l’edifici, s’ha refet completament la
terrassa i s’han impermeabilitzat les zones més sensibles de
l’estructura.
També s’hi ha assolit la plena
accessibilitat, amb rampes a
peu de carrer, un ascensor a
l’edifici i, fins i tot, una grua
a tocar de l’aigua per a facilitar el bany a les persones amb
mobilitat reduïda.
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Dissabte vinent la ciutat acollirà 31 anys després el Congrés
Internacional dels Focs de Sant Joan-Flama del Canigó
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Congrés Internacional
dels Focs de Sant Joan
– Flama del Canigó
es farà dissabte de la setmana
vinent, 26 de maig, en el marc
de l’Escola Pia d’Igualada. L’ha
preparat l’Associació Flama del
Canigó d’Igualada que és qui te
cura de l’arribada de la Flama
del Canigó a la nostra ciutat
així com un important paper
en la regeneració de la mateixa
al Cim del Canigó.
Durant la trobada hi haurà
dues ponències, una sobre
“La Flama del Canigó, símbol
d’unitat dels Països Catalans
a càrrec de Daniela Grau, una
persona d’Elna molt coneguda a Igualada, i una altra de
l’igualadí Marc Talavera Roma
que parlarà de “L’ús de les
plantes per Sant Joan, casualitat, creença o practicitat”. En
aquest congrés s’ensenyaran
alguns aspectes de la ciutat
i per això es farà una visita guiada a alguns dels seus
llocs emblemàtics, com el
Celler de l’antic Sindicat dels
vinyaters, la basílica de Santa
Maria i el barri antic.
Hi haurà actuacions de grups
musicals de la nostra ciutat i
acabarà amb el tradicional sopar on es farà el traspàs de la
“Barretina d’Or” i s’atorgaran
algunes mencions honorífiques a persones vinculades al

món de La Flama del Canigó,
tan d’Igualada com foranes.
Es va fer a Igualada
l’any 1987
Aquest congrés es fa des de
l’any 1.978 i últimament es celebra alternativament a la Catalunya del Nord i al Principat.
L’any passat es va a celebrar a
Baó, a la comarca del Rosselló.
A Igualada se’n va celebrar un
l’any 1987. La gènesi d’aquest
congrés cal buscar-la en la celebració de la Festa de Sant Joan
que es fa anualment a tots els
Països Catalans.
Sant Joan i la Flama
del Canigó
Cal remuntar-se a l’any 1955
quan Francesc Pujade, veí
d’Arles a la comarca del Vallespir, gran excursionista i
enamorat de la muntanya del
Canigó, va tenir la idea que un
foc a la pica fos el que marqués

aquesta celebració de la festa
de Sant Joan, que és la cristianització de la celebració del
solstici d’estiu. Amb uns amics
hi van encendre una foguera
que fou visible des de molts
pobles i l’any sobre hi van tornar però aquesta vegada a tot
arreu des d’on es podia veure
el Canigó tenien preparades
fogueres amb la consigna d’encendre-les tan bon punt veiessin cremar la de la Pica. Aquesta celebració va evolucionar i,
des del 1963, s’encén la Flama
a la Pica i amb ella s’encenen
el màxim de fogueres. Des del
1964 aquesta Flama es guarda
al Castellet de Perpinyà, on es
conserva i es regenera al cim
el dia 22 de juny. L’any 1966 la

Noves
parades
da
a
l
a
u
g
I
a
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

Flama va travessar la frontera
entre els dos estats i des d’aleshores es va distribuint per tots
els països de parla catalana, de
maneres diferents però sempre
amb l’esperit d’unitat de tots els
Països Catalans.
Congrés Internacional
Des del 1.978 es celebren els
Congressos anuals. La seva finalitat és reunir gent dels llocs
on s’encenen les fogueres de
Sant Joan amb la Flama del
Canigó i estudiar plegats la forma d’ampliar la seva difusió,
fer-ne una millor distribució,
modificar i millorar tots els
detalls per tal que la Festa sigui el més participada possible
i agermanar tots els grups que

se’n cuiden per tal de contribuir a que aquesta festa, que
és un dels símbols dels Països
Catalans, sigui més coneguda
i més viscuda per tothom. Per
això el Congrés es fa cada any
en una població diferent, tant
del Nord com del Sud, i s’hi
parla de temes relacionats amb
la Festa i també es visita la població concreta on se celebra.
També s’aprofita per explicar si
hi ha alguna novetat que algun
equip hagi preparat per la propera celebració i si cal fer algun
canvi per millorar-la. De fet,
aquesta feina es fa al llarg de
l’any amb diferents reunions,
però el Congrés és una forma
més lúdica, mes pública, més
general, de donar-la a conèixer.
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La Calçoxarxa torna a ser un èxit de públic
REDACCIÓ / LA VEU

D

iumenge passat -13
de maig, al CSA Delícies, va tenir lloc
la Calçoxarxa, que ve a ser la
gran calçotada popular final
de la temporada a Igualada.
A través d’aquesta jornada
es pretenia trobar punts comuns entre les persones i els
col·lectius igualadins, per tal
d’organitzar-la conjuntament.
Es volia fomentar l’intercanvi d’experiències, tot creant
un espai còmode, respectuós i festiu, amb la voluntat
que fos l’inici d’un llarg camí.
Una gran oportunitat per crear vincles i potenciar el teixit
social, sobretot entre algunes
entitats juvenils.
Al voltant de 100 persones van
participar en la iniciativa, en
una jornada que es va iniciar
amb un Vermut Musical, seguint amb la Batucada Salvatge , la Calçotada, el Bingo i la
Tarda Festiva.
La jornada es valora “positivament”, segons els organitzadors. “Els esforços de cada
una de les persones i els col·
lectius
que hi van participar van portar a crear una jornada extraordinària. Una jornada que va
fomentar la coneixença entre
persones. Fent autocrítica, se
sap que no es va arribar a tothom. En cas que hi hagi pròximes edicions s’espera que es

El Campus inQuiet es
dedicarà el proper estiu
als inventors i les ments
inquietes
InQuiet.- Aquest estiu torna
el Campus d’inQuiet, un casal d’estiu per a exploradors
i curiosos. Durant el casal
d’aquest estiu 2018, investigarem, experimentarem, inventarem i crearem de la mà de
diferents personatges i inventors que coneixarem setmana
a setmana; el monstruós Dr
Frankenstein,
l’extravagant
Willy Wonka, l’aventurer Indiana Jones, la banda de herois
de la Guerra de les Galàxies o
el màgic Harry Potter.

pugui arribar més lluny i encarar amb més forces”.
Aquests són els col·lectius que
hi van donar suport: AEiG
Jaume Caresmar i M. Antònia Salvà, AE Torxa, Arran
Igualada, Associació Juvenil
La Coll@nada, Batucada Salvatge, Cal Cuta, Coral “Els
Verdums”, CSA Delícies, Casal Popular d’Igualada, el Foment, El Local d’Acció, Grup
d’Esplai Montbui (GEM),
La Cooperadora, Plataforma
Feminista de l’Anoia i SEPC
Igualada.

Els menys joves celebren la Primavera Gran
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat divendres a
la tarda es va inaugurar oficialment la Primavera Gran d’Igualada, la
iniciativa impulsada pel departament d’Acció Social de
l’Ajuntament i l’Associació de
Gent Gran de la ciutat, que
cada any proposa una àmplia
i variada agenda d’activitats
adreçades especialment a les
persones grans.
A l’acte, que es va dur a terme
al Casal del Passeig, hi va haver actuacions musicals i, entre altres autoritats, hi van assistir, entre d’altres persones,
l’alcalde, Marc Castells, el director general d’Acció Cívica i
Comunitària de la Generalitat
de Catalunya, Bernat Valls,
la diputada al Parlament de
Catalunya, Alba Vergés, i la

tinent d’alcalde d’Acció Social
de l’Ajuntament, Carme Riera. Fins diumenge dia 20 de
maig, la Primavera Gran ha
programat prop de vint activitats, incloent excursions i
visites, tallers, teatre, música,
xerrades i un llarg etcètera, la
majoria d’elles amb una més
que acceptable participació.

Arts i Ciències
A inQuiet reivindiquem el learn making a través de les arts
i les ciències, quan et diverteixes i t’emociones, aprens i això
és el que busquem. En aquesta edició ampliem l’oferta per
què tots els matins de 9 a 13h
des del 25 de Juny al 27 de Juliol, siguin ben entretinguts:
En el Campus Creatiu gràcies a la fusió entre art, teatre i
ciència, aprofundirem en conceptes relacionats amb la temàtica setmanal; aprendrem a
expressar-nos a través de tècniques pròpies del teatre, tot
experimentant amb petits experiments científics (+5 anys).
En el CinemaLab ens servirem de les arts escèniques, les
manualitats per fer atrezzo i
escenografia i la tecnologia
aplicada com el croma o el
stopmotion per fer un petit
clip inspirat en el tema setmanal. (+5 anys)
Amb els Petits Inventors Robotitzats contruirem enginys
servint-nos de l’electrònica i
mecànica simple; amb motors
i interruptors construirem
projectes inspirats en el tema
setmanal. Acompanyarem la
construcció de projectes amb
petits experiments científics.
(+6 anys)
Al Robotitza’t construirem
projectes motoritzats, programables amb Lego Mindstorm
o Scratch, per tal de superar
els obstacles que ens presenti
la setmana. (+ 8 anys)
Els diferents casals estan pensats per a diferents edats i sensibilitats, des dels més artístics
als més tecnòlogics, però sempre fusionant el millor dels
dos móns.
Totes les incripcions abans
del 20 de maig gaudiran d’un
preu reduït. Més informació
i inscripcions a www.inquiet.
cat - c/de la torre 36, Igualada
- 931316044
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El jurat per la candidatura a Ciutat Europea de
l’Esport 2019 arriba avui a Igualada

Avui, primera edició de
l’Esmorzar Circular a
la Unió Empresarial de
l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada rebrà aquest cap
de setmana la visita del
comitè avaluador de la Federació de Capitals i Ciutats
Europees de l’Esport (ACES
Europe).
El jurat internacional que representarà aquest organisme,
integrat per membres de diferents nacionalitats, valorarà in situ la candidatura de la
capital de l’Anoia, que opta a
ser reconeguda com a Ciutat
Europea de l’Esport de cara a
l’any 2019.
Avui divendres se’ls oferirà
una recepció institucional
a l’Ajuntament i assistiran a
la descoberta del nou Espai
Igualadiníssim, al vestíbul
del consistori, que en aquesta
ocasió es dedica a l’esport igualadí. Durant la seva estada, el
comitè també visitarà els equipaments i espais esportius públics d’Igualada: els ja existents,
els de recent creació i els que es
troben actualment en desenvolupament. Des de fa uns anys,
l’Ajuntament està executant el
Pla Integral de Modernització
dels Equipaments Esportius
Municipals, estretament lligat
amb aquesta candidatura.
Coneixeran també l’ampli i divers teixit esportiu igualadí, els
clubs i esportistes amb els
seus èxits i títols més rellevants,
la indústria local vinculada al

Les ciutats que finalment rebin els títols de
Ciutat o Capital Europea de l’Esport 2019
es coneixeran a finals
d’aquest any
món de l’esport i el pes
que l’esport escolar, la promoció dels hàbits saludables
entre la ciutadania o l’esport
inclusiu tenen en la vida de la
ciutat. Aquest cap de setmana
podran viure també en primera persona el seu important batec esportiu, coincidint amb la celebració de dos
esdeveniments destacats i diversos com són l’Igualada Urban Running Night Show i el
festival aeri Aerosport 2018.
L’Ajuntament els presentarà el
dossier de la candidatura i en

farà la defensa, posant en valor els principals arguments
pels quals Igualada demana
la distinció de Ciutat Europea de l’Esport. En base a tots
aquests elements i a tot allò
que els propis avaluadors vulguin estudiar i tenir en compte, assignaran una puntuació
a la capital de l’Anoia. Les ciutats que finalment rebin els títols de Ciutat o Capital Europea de l’Esport 2019 es faran
públics a finals d’aquest any.

L’objectiu de la candidatura
La de Ciutat Europea de
l’Esport és una designació
que reconeix les polítiques
esportives locals que contribueixen a millorar el nivell
general de salut dels seus
habitants, a través de la cultura de la salut, l’exercici i
l’activitat física, la transmissió de valors com el joc net
i l’enfortiment del sentiment
de pertinença a la comunitat.
Aquest reconeixement implica, entre altres, una major visibilitat internacional
per les ciutats distingides i
els seus esportistes i clubs,
sumada a l’intercanvi d’experiències i iniciatives amb
altres municipis reconeguts i
una major capacitat d’atraure
esdeveniments esportius de
rellevància. El segell l’atorga la Federació de Capitals i
Ciutats Europees de l’Esport
(ACES Europe), d’acord amb
la Comissió Europea.

La UEA organitza avui divendres al matí el 1r Esmorzar Circular, una activitat
que forma part del projecte
Anoia Circular. En aquesta
sessió es parlarà dels avantatges que suposa el canvi cap a
una economia circular per a
les empreses i les indústries,
un model econòmic orientat
a assolir sistemes de producció i consum més eficients i
resistents, que preservin els
recursos (materials, energètics, serveis, persones...) dins
d’un cicle continu i n’optimitzi el seu valor, aprofitant les
noves oportunitats de negoci
que es generin. Aquesta activitat està adreçada a gerents,
comandaments intermedis
o tècnics de la comarca de
l’Anoia dels diferents sectors
econòmics.
La jornada finalitzarà amb un
esmorzar netwoking entre els
assistents.
La trobada, amb entrada gratuïta, serà a les 9.30, a la seu
d’Ignova (Lleida, 78).
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Trobada d’antigues alumnes del Diví Pastor, 41 anys després
ELV / LA VEU

L

a idea va sorgir en un
dels esmorzars anuals
que organitza l’associa·
ció d’antigues alumnes del col·
legi igualadí de la Divina Pas·
tora. Un grup de deu alumnes
que van acabar vuitè d’EGB
ara fa 41 anys (1977) van ani·
mar-se a fer una trobada. Van
començar per localitzar totes
les alumnes de la classe, que
actualment tenen entre 54 i 56
anys. Les xarxes socials treien
fum, moltes havien perdut el
contacte.
Han estat mesos cercant fotos,
uniformes, xandalls i treballs
escolars. Finalment el passat
divendres 11 de maig a la nit,
es van retrobar al restaurant el
Kubb de Sesoliveres, on van re·

viure moments molt emotius.
Abraçades i petons a dojo en·
mig de maniquins vestits amb
els uniformes de l’època en la
zona de benvinguda i després
la foto oficial en el photocall
preparat per l’ocasió.
Durant el sopar les assistents
van ser obsequiades amb una
pràctica bossa de viatge de roba
personalitzada amb les lletres
Promoció 77. Després van pro·
jectar una setantena de fotos de
la seva infància, on van reviure
trossets de vida que ja estaven
oblidats. Per acabar sorteig de
regals i cançons interpretades
per dues de les exalumnes.
Sens dubte una nit màgica de
retrobaments plena d’il·lusió,
d’enyorances i emocions, una
nit que quedarà en la seva
ment per sempre.

Diverses entitats commemoren el Dia Mundial de les MPS
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimarts 15 de
maig es va celebrar el
Dia Mundial de les
MPS (Mucopolisacaridosi).
Aquestes són unes malalties
minoritàries que afecten als
infants i és per això que és tant
important donar-les a conèi·
xer.
Durant tot el dia es van dur a
terme diverses iniciatives, per
par de l’entitat amb seu a Igua·
lada. Destaquem el contacon·

tes que es va fer a la Biblioteca
d’Igualada i el taller per fer
vaixells de paper que es va fer
en acabar. En aquest sentit, es
van repartir vaixells de paper
per diferents llocs d’Igualada
(Hospital, Ajuntament, CAP,
Biblioteca, i també a les ofi·
cines de La Veu de l’Anoia), i
es va promoure de fer-ne i po·
sar-los en els llocs habituals de
feina o de casa. El vaixell és un
dels elements gràfics de l’As·
sociació MPS Espanya, que
té la seva seu a Igualada, i que

agrupa famílies amb infants
d’arreu de l’estat espanyol que
pateixen aquestes malalties.
Durant tota la jornada les
xarxes socials varen estar di·
nàmiques amb l’iniciativa,
pujant fotografies dels vaixells
de paper amb el hashtag #di·
amundialMPS2018. L’entitat
va quedar gratament sorpresa
de la bona acollida i de la im·
plicació de families, empreses,
institucions i particulars.
Des de MPS Espanya volen
agrair a l’Ajuntament d’Iguala·
da, Biblioteca, mitjans de co·
municació, empreses, entitats
i famílies la vostra col.labora·
ció per a fer possible aquesta
jornada.

com passa
el temps L’Urban Running Night Show
provocarà afectacions de trànsit
REDACCIÓ / LA VEU

L
Feliços 18 !!!!
17-5-2018
DAVID

a Policia Local d’Igua·
lada recomana abste·
nir-se de circular amb
vehicle particular per la meitat
sud de la ciutat durant la tarda
del demà dissabte, 19 de maig,
per la celebració de l’Igualada
Urban Running Night Show.
La disputa de les diferents
proves esportives –curses de
cotxets, de hoverboards, de
patinets, infantils, de 5 qui·
lòmetres i de 10 quilòmetres,
així com la caminada soli·
dària– implicarà importants
restriccions d’estacionament i
circulació, especialment a l’en·

torn de la Pl. Cal Font, però
afectant també gran part del
Passeig Verdaguer, les Ram·
bles i el nucli històric.
A partir de les 16h, les altera·
cions es reduiran a l’àrea deli·
mitada pel Passeig Verdaguer,
el c/ Òdena, la Rambla Sant
Isidre i la Pl. Cal Font però,
a partir de les 18h, aques·
tes restriccions s’ampliaran
a l’àrea compresa entre el Pg.
Verdaguer, l’Av. Pau Casals,
l’Av. Caresmar, el c/ de la So·
ledat, la Pl. del Rei, el Pg. de
les Cabres, la Pl. de la Creu,
tot el nucli històric, les Ram·
bles, el c/ Santa Caterina, no·
vament el Pg. Verdaguer, el c/

Òdena i, finalment, la Pl. Cal
Font. El servei de bus urbà es
veurà igualment afectat en els
seus recorreguts i horaris ha·
bituals. A partir de les 23h,
aproximadament, es preveu
recuperar progressivament la
normalitat.
Més informació sobre la cursa
a les pàgines d’Esports.
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El més llegit 					

P
www.veuanoia.cat

#latevaveu
Lo de Llarena es un escándalo no solo judicial
sino democrático también. Hay que liberar de
inmediato todos los presos políticos catalanes,
su prisión no puede ser justificada ni con un
solo argumento! #LlarenaPrevaricador

Joan Mangues @jmangues

1

Ferida una persona al patir una caiguda a Santa
Càndia, a Orpí

2

Els Mossos volen acabar
amb les plantacions de
marihuana a Igualada i
comarca

3 Igualada retira 850 quilos de

residus del riu Anoia gràcies al
projecte Clean-Up Day

Nadie se merece tener que ir mirando bajo el
coche constantemente por su propia seguridad.
Por muchas diferencias que pueda tener con
ella, me solidarizo 100% con @immagonnar.

Llámame Doc @vilanodo

Instants de La Veu

@veuanoia

@sheilaavilesc, @buffofficial, guanya la Cursa de l’Alba amb el millor registre de la història.
#esports #trailrunning
#instasports #veuanoia

Si el discurs de Quim Torra a la #InvestiduraTorra és el camí de la #RepublicaCatalana estic
tant angoixat com l’#1OCT : o ho fem la gent o
aquesta gent del #Parlament no faran més que
autonomisme... No vam posar la pell per tornar
a la via autonòmica

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza
Moltes gràcies @VeuAnoia pel vostre suport.
Hi ha coses que no s’obliden i que t’animen a seguir amb el cap ben alt.
Sabem que el que defensem és just i hi tenim tot
el dret
Una abraçada

Alba Vergés Bosch @albaverges

Humans de l’Anoia

@humansanoia

M’espera un cap de setmana intens, demà dissabte transsecte per observar ocells, i si el temps
ho permet, a la tarda Projecte Rius. Diumenge el
matí, cens colònia Oreneta cuablanca a Igualada
i després, participació en el Lets Clean Up

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

#25 Joan Mangues (@jmangues). Estudiant de Ciències Polítiques a
la UB, membre del Jovent Republicà i activista polític a xarxes.

En aquesta moda de titllar de feixista a tort i a
dret, recordem els que no han condemnat encara el règim franquista?

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...
Joan Pinyol @joanpinyolcolom

“L’ajuntament d’Igualada amplia l’abast de les beques per a estudiants”

Tot i que actualment ja hi ha
aprovades unes beques en
l’àmbit de transport, a la pràctica aquestes mesures resulten
ser insuficients. La proposta
actual no cobreix les necessitats reals dels joves, on els estudiants d’FP no tenen cobertura econòmica. També seria
interessant afegir un criteri de
progressivitat que milloraria
molt l’efectivitat de les beques.

Aquest cap de setmana som uns afortunats! L’espectacle el tindrem a casa, o millor dit, al cel de
casa nostra. Aprofita-ho i gaudeix de @Aerosport_fair amb els amics i la família, passa un dia
diferent a l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena

Ajuntament d’Òdena @OdenaCat
Això de #EUROVISION és el bunyolet més gran
de la història. Carrinclonisme desmesurat i votacions als veïns sense cap mena de sentit musical

Aitor Centelles @aitorcentelles
Amb aquesta sessió el Dimarts de Diàlegs celebra el seu 4t aniversari. Esperem que puguem
seguir oferint aquest espai de debat obert a tots
els igualadins i anoiencs, per tal de trobar sol·lucions comunes. Gràcies a tothom!

Dimarts de Diàlegs @DimartsDialegs

FOTO: Cesc Sales

Molta sort als equips que representaran a
l’Anoia a les Finals Territorials de Futsal
Primària Masculí diumenge 20 de maig: @
colmonalco @MontclarMestral

C.E. de l’Anoia @CEAnoia
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Gimnàstica rítmica
i natació artística

per Maite Sánchez

Avui ens parlaran dels seus esports,
dels avantatges i desavantatges que
es troben a l’hora de practicar-los.
La repercussió social que tenen. Són
dos esports que tenen una gran repercussió social però que no sé fins
a quin punt tenen una ajuda o un
bon desenvolupament a nivell de la
comarca. Són dos esports que també
curiosament van néixer per fèmines
però actualment si no vaig equivocada és un esport que també l’estan iniciant homes. I tenen una coincidència històrica, dona la casualitat que
al 1984 són tots dos reconeguts pel
COI com a esports olímpics i s’estrenen a les Olimpíades de los Ángeles
A quina edat es comença a practicar
el vostre esport?
Jesús: Primer parlo en concret de la Piscina de Piera i després vaig més a termes
generals. A la piscina de Piera tenim tres
grups. El primer, que són nenes, la més
petita té 6 anys i el grup 3 on les més grans
són majors d’edat, 19 anys. Per tant dins
d’aquesta franja són les edats en què ens
movem.
Laura: A la rítmica les més petites comencen amb 3-4 anys. Intentem que siguin
més 4 que 3 però fan psicomotricitat i
poc més; i tenim gimnastes fins a 19 anys.
Fent de moment gimnàstica n’hi ha menys
però cada vegada en segueixen més.
A quina edat es pot començar a competir?
Jesús: nosaltres competim amb el Consell
Esportiu i les nenes més petites que tenim amb nosaltres són de 6 anys amb una
mica de dificultat. Cal tenir en compte que
el nostre esport es practica a dins l’aigua
per tant començar amb 3 o 4 anys a l’aigua
primer has de tenir una mica d’habilitats
aquàtiques. Si posem una nena petita de 3
anys que potser no sap ni nedar sense suro
i li fem fer natació sincronitzada o natació
artística no sé què en sortirà... Doncs amb
les nenes petites comencem a fer molta
coordinació, habilitats aquàtiques sobretot. Poden competir des dels 5 anys i les
figures que exigeixen són d’un nivell molt
bàsic.
Laura: nosaltres igual, a nivell escolar si
que permeten amb 5 anys però a nivell federat ja és a partir de primer de primària,
6-7 anys.

A tots dos esports hi ha nivell de
competició que afavoreix el desenvolupament de la vostra disciplina. Realment estem participant als nivell
que toquen o podem trobar de tot?
És una evolució lògica o realment
cadascú apunta la nena o el nen a
allà on vol?
Jesús: en el meu cas particular penso que
són dos esports molt minimalistes, la gent
no els practica amb gran volum, massivament. No ens trobem amb la demanda
que pot tenir un futbol, un bàsquet.. que
potser poden fer grups d’equips homogenis en edat i tot això. Els grups estan molt
ben muntats, el problema que tenim és
que potser ens trobem a un grup que té
tres anys de diferència però si no ho fas
així no pots tenir grup. Sí que és cert que
la flexibilitat que et dona el Consell Esportiu és bona però a vegades ens trobem que
una nena que hauria d’estar competint a
un nivell més baix ha d’entrar en un nivell
més alt. Però tot i això com que és un esport en grup doncs tampoc hi ha massa
problema perquè es fa entre tots.

“En la natació artística no ens trobem amb
la demanda que pot tenir un futbol o un bàsquet en què es poden fer
grups homonegis”
Laura: Amb la rítmica ens trobem que
cada vegada hi ha més nenes i sí que es
pot jugar una miqueta a nivell individual
(cada nena pot estar al seu nivell) i depenent de l’entrenadora si la posa al grup/
nivell on li toca perquè a vegades ens hem
trobat amb casos en què o bé les gimnastes no estan al nivell que els toca perquè
tenen menys condició física o no estan
preparades o al contrari les trobes en un

nivell que és més baix i veus que la nena té
les condicions i l’actitud i esta preparada
com per poder estar a un nivell més alt. És
l’entrenador al final qui decideix. Després
ja amb el sistema de competició hi ha uns
ascensos i uns descensos que això fa ordenar una miqueta la competició. La primera que decideix on va la nena és l’entrenadora, on poso aquesta gimnasta i a nivell
de conjunts són conjunts de cinc que estan
més homogenis.
Formació de tècnic. Trobeu que hi
ha prous tècnics de la vostra disciplina? Tenim tècnics a la comarca?
Jesús: és molt difícil, tonem al mateix que
abans. L’oferta i la demanda manen. Si ara
mateix surt una formació per a tècnics de
gimnàstica artística, el volum de tècnics
per aquesta disciplina que vulguin fer-la
serà mínim perquè principalment a la comarca tenim dos centres que fan natació
artística, per tant és difícil. A més a més és
un tema social, de gènere. Us explico una
anècdota: em van telefonar del Consell
Esportiu dient-me que si teníem alguna
tècnica, ALGUNA... i vaig dir, jo, algun...
jo... (rialles). També hi ha un tema de si
és viable o no per la gent que s’inscriu, si
és sostenible. És difícil per trobar una formació de tècnic amb natació artística ara,
és difícil perquè potser en surt una durant
l’any i a de saber on...
Laura: en el nostre cas a nivell de Federació Catalana sembla que s’han apagat
una miqueta i ara comencen haver-hi més
cursos però sí que cada any és tornar a
començar perquè no trobem entrenadores qualificades. Podem trobar a nenes
que tenen nivell i experiència com a gimnastes però qualificacions no, i ens costa
molt trobar a gent preparada per a portar
a terme el que ens agradaria i poder pujar el nivell una miqueta més; tot i així ens
n’estem sortint a poc a poc però sí que és
veritat que costa.

LAURA MARTÍNEZ
Coordinadora de gimnàstica
rítmica Igualada club gimnàstica
Aula

JESÚS SANTOS
Coordinador de natació artística
(fins ara la natació sincronitzada
que coneixíem) de Piera

Amb la col·laboració
d’

C/ la Torre, 7 - Igualada
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Jesús: i una mica en contradicció amb el
què diu la Laura per exemple comentar
que avui es tancava el període d’inscripció per fer les competicions de natació
artística i per fer-ho es necessita posar un
tècnic responsable que estigui qualificat i
adjuntar la seva inscripció. I et trobes amb
aquesta contradicció, que dius: entre tots
ens hauríem d’ajudar un mica per a fomentar aquest esport perquè si no trobem
tècnics que estiguin qualificats no podem
donar mestres per aquestes nenes i per
tant es quedaran sense poder-se inscriure
ni que vulguin... Em sembla molt bé que
es demanin un requisits però també hi
hauria d’haver una formació continuada i
regulada per part de federació, del consell
esportiu, etc...

és? Perquè una cosa és controlar un
grup que està sobre d’una catifa que
controlar-ne un que està a dins l’aigua. Parlem de ràtio.
Jesús: Jo posaria com a màxim 12 persones. Si són més gran podríem fer la ràtio
una mica més gran, cap a 15 però l’aigua
és una dificultat afegida i es requereix més
seguretat amb petites entre 8 i 10 i grans
12-15.
Laura : Nosaltres no és el mateix evidentment podem tenir grups grans depenent
de quina forma es vulgui treballar i com
vols treballar amb elles específicament i

individualment. Ara mateix intentem que
de cada 10 nenes hi estiguem dues entrenadores, una titular i una auxiliar i a vegades per temes d’horaris de 15 a 16 a la
vegada... Nosaltres tenim més avantatges
amb aquest sentit si volem treballar en general; si ho vols fer a nivell individual és
més complicat...

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

“Falten tècnics per a
les dues disciplines i
les federacions no ho
posen fàcil”

Laura: a nosaltres ens va passar això fa tres
anys...
Potser també per part de l’Escola Catalana
de l’Esport? Un reconeixement o deixar
titular a partir de x anys d’experiència o
gimnastes a partir de segons quin anys
hagin estat competint? No que els regalin
una titulació però sí una convalidació.
Jesús: Sí, com a mínim una mena d’auxiliar. Les nenes meves del grup gran estan
preparadíssimes per portar un grup però
no es poden inscriure com a tècniques
perquè no tenen el títol però porten 11
anys fent artística.
Quina és la capacitat màxima per a
grups d’entrenament en les dues disciplines? La capacitat que pot tenir
una persona per estar al càrrec quina

SEGUEIX LA NOVA SECCIÓ DE

amb cuiners i convidats especials de l’Anoia

AQUEST MES...
El cuiner
Antonio Falcon,
del Taller de la
Tapa

·Salmorejo de remolatxa i
escuma de gorgonzola
·Tàrtar de presa ibèrica
·Sardines marinades
·Gambes cruixents
·curry crabs

ESPAI PATROCINAT PER

amb la col·laboració de

Amb Joan Mangues,
estudiant de polítiques a la UB,
activista polític a xarxes i culer,
molt culer.

PROPERAMENT A

20|

OPINIÓ RRHH

Divendres, 18 de maig de 2018

ORIOL AMAT @oriolamat

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Només queda mig any perquè comencin a vèncer els peatges
de les autopistes. A ESP el 13% de les vies d’alta capacitat (autopistes i autovies) són de pagament. Però el 25% dels kilòmetres de pagament estan a CAT.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
El PIB de Catalunya creix quatre dècimes per sobre de l’espanyol.

Se dice que las empresas no encuentran profesionales técnicos. Me
lo acaban de contar: doctora en química responsable de un departamento de I+D de una compañía mediana: 1.300 € x 14 pagas. El
trabajo cada vez se valora menos y quienes pueden, se van.

“Els mercats
són converses.”

Els equips que estan cohesionats
interioritzen els valors corporatius i
són aplicats amb més facilitat

GUILLEM RECOLONS

SONIA GOMEZ DE SEGURA

GUILLEM RECOLONS

GUILLEM RECOLONS

SONIA GOMEZ DE
SEGURA HERRERO

Consultor d’Estratègia en Personal Branding @guillemrecolons

ELS MERCATS JA SÓN CONVERSES, NO MONÒLEGS

P

er què diantres ens costen tant les converses en l’entorn digital? Porto dies
llegint articles que recomanen o alerten sobre la necessitat o no de mantenir
converses a Internet, especialment en blogs, webs i xarxes socials. Sincerament, no sóc capaç de veure on pot estar la polèmica en alguna cosa que, per
a mi, és molt simple: qui ens diu que el protocol de la vida real hauria de ser
diferent del protocol en entorns virtuals?
Vegem. Quan algú et regala un llibre, què fas? Primer, l’agraeixes, i un altre dia potser
correspons regalant un altre llibre. A la xarxa és exactament igual. Si algú et dóna un
feedback sobre alguna cosa que has escrit, el normal és agrair-ho, fins i tot encara que el
feedback no sigui positiu. Un altre dia, li regalaràs el teu feedback (creu-me, això és un
regal de gran valor). I això va amb el caràcter, si ets d’agrair, agraeixes, si ets de deixar
anar una maledicció, la soltes. Com en un bar.
Els mercats són converses. Amb aquesta frase comença el meravellós Cluetrain Manifesto, escrit el 1999 (abans de Facebook, Linkedin, YouTube, Instagram, Twitter...) per
quatre visionaris. Deixa que destaqui els 6 primers punts del manifest, per a mi la base
del nou protocol de comunicació i del que jo anomeno Human Branding:
1 Els mercats són converses. Afegeixo: per tant, ja no són monòlegs. La publicitat, basada antany en un monòleg amb el “mercat”, té els dies comptats si no s’adapta a aquesta
realitat (em consta que ho estan intentant, encara que dubto que la resposta sigui col·
locar “influencers” per tot arreu).
2 Els mercats consisteixen en éssers humans, no en sectors demogràfics. Afegeixo: (dedicat a un tal Zoido.) No som “turba”, som individus que ens unim després
d’una causa, creença, afició. Potser ens unim en multituds, però seguim sent individus,
humans.

tes humorístiques, la veu humana és oberta, natural, sincera. Afegeixo: aquest concepte
d’autenticitat i coherència és inherent a la marca personal i contrari a la idea dels trolls.
5 La gent es reconeix com a tal pel so d’aquesta veu. Afegeixo: la paraula veu és una
abstracció, no es refereix al nostre so sinó al nostre ADN físic i emocional.

6 La Internet fa possible tenir converses entre éssers humans que simplement
eren impossibles en l’era dels mitjans massius de comunicació. Afegeixo: ja era

hora. Tenim l’oportunitat de connectar amb persones a les que no coneixem per afinitats
professionals, creences o idees.
Els mercats són converses, diàlegs, tertúlies, oportunitats. Ja no són monòlegs. Els monòlegs estan bé en el Club de la Comèdia, i ni tan sols són veritables monòlegs.
El Human SEO és una altra manera de veure-ho. El SEO no prioritza les converses entre
humans, la qualitat d’una bona tertúlia, prioritza les relacions entre l’home i una màquina amb un algoritme canviant. Fa anys que sento parlar del web 3.0, 4.0 i 5.0., i el que
m’agradaria és sentir parlar de la web que imita al carrer. A Google li cal ser més com el
bar de l’esmorzar, una autèntica xarxa social en tota regla. I si no creus en la conversa (i
el seu protocol) a la xarxa, imagino que tampoc creus en la conversa fora d’ella. Les coses
són més simples del que semblen. Si et saluden, saludes. Si et recomanen, agraeixes. Si et
donen feedback, el tornes. Si comparteixen un contingut, l’agraeixes...
Seguim sent humans. No és tan difícil, crec.

3 Les converses entre éssers humans sonen humanes. Es condueixen a una veu
humana. Afegeixo: pot ser que els robots puguin imitar moltes de les nostres coses,

però no els donarem la nostra ànima. Aquí acabaria la raça humana en la dimensió en
què la coneixem ara.

4 Ja sigui transmetent informació, opinions, perspectives, arguments en contra o noSONIA GOMEZ DE SEGURA HERRERO

Professora Senior i Coach del Departament d’Estratégia, llideratge i Persones d’EADA

EL COACHING D’EQUIPS

A

l’última dècada, les empreses han generat molts canvis, i el treball
en equip ha arrasat el terreny a l’individualisme. En les organitzacions d’avui, s’ha acabat amb els departaments tancats, en els quals
només una persona sap en què consisteix la seva tasca i pren les
decisions al respecte. Sabem que el coneixement compartit aporta
més solucions, i ho fa de forma més ràpida. No obstant això, les relacions humanes
són complexes i no sempre és fàcil que diverses persones treballin com un ens únic.
Per aquest motiu, en els últims anys venim treballant amb el “Coaching d’equips”.
El Coaching es dirigeix al propi equip, no a cada un dels individus que el formen,
de manera que es treballa sobre les relacions que existeixen entre els membres de
l’equip, no sobre les seves problemàtiques personals, en definitiva tracta d’abordar
les interrelacions que es donen dins del sistema.
El Coaching en els equips és molt útil perquè els seus integrants prenguin consciència dels patrons de comportament amb els que es mouen en el dia a dia, per identificar els punts problemàtics i buscar solucions conjuntes que els permetin resoldre’ls.
L’eficiència del seu treball millorarà, igual que l’ambient, quan adquireixin uns patrons en els quals les relacions siguin més fluïdes i els objectius comuns més clars.
El Coaching d’equips ajuda a reforçar la cultura organitzacional. Els equips que es-

tan cohesionats interioritzen els valors corporatius i són aplicats amb més facilitat.
Cadascun dels seus membres ha de tenir clar el que significa pertànyer a aquest
equip en concret i no a un altre. Fomentant els valors com el respecte i la tolerància, la diversitat, la interacció, la participació, la igualtat i el diàleg. Això és cultura
organitzacional.
El Coaching d’equips ajuda a alinear els objectius corporatius amb les estratègies. És
una eina excel·lent perquè les empreses avancin en una mateixa línia. Si els equips
troben per si mateixos les seves estratègies i formes de treball, els directius hauran
d’intervenir menys en cada un dels processos. En realitat, podran delegar més i el
seu rol es farà menys visible a l’empresa. Això afavoreix l’autonomia entre els seus
treballadors i fomenta el seu sentit de responsabilitat.
El Coaching d’equips ajuda a una major agilitat en la presa de decisions. Si els
equips estan motivats, estaran més receptius a totes les indicacions. Els equips amb
una bona autoestima estan predisposats per a l’acció constant, la innovació, la productivitat i l’aportació de noves idees.
El Coaching d’equips propicia una comunicació més eficaç eliminant barreres i obstacles. Si tot està encaminat cap a un mateix propòsit, la comunicació serà molt més
eficaç i fluïda.
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Més de 850 kilos retirats de residus
del riu Anoia durant el Clean-Up Day

Les biblioteques amplien
horaris i espais en
època d’exàmens
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada, en col·laboració amb l’equipament
juvenil La Kaserna i el departament de Joventut, conjuntament amb la biblioteca del
Campus Universitari Igualada-UdL, adapten novament
horaris i ofereixen espais específics per a la preparació dels
exàmens de final de curs. La
proposta s’adreça bàsicament
als estudiants de Batxillerat i
els universitaris.
La Biblioteca Central, a la Plaça de Cal Font, iniciarà el ja
habitual servei de sala d’estudi
nocturna els caps de setmana
el dissabte, 19 de maig i l’allar-

garà fins el 17 de juny. Aquesta
sala obrirà els dissabtes de 16
a 00h i els diumenges de 10 a
13:30h i de 16 a 00h. L’accés
és per a majors de 16 anys i
els estudiants disposaran de
servei de Wifi. Per accedir a
la sala s’haurà de presentar
el DNI, ja que l’aforament és
limitat.
De la seva banda, la biblioteca del Campus Universitari
Igualada-UdL, ampliarà també horaris del 28 de maig fins
el 21 de juny, ambdós inclosos. De dilluns a divendres,
obrirà sense interrupció de
8:30 a 20h, els dissabtes ho
farà de 10 a 20h també ininterrompudament i els diumenges de 10 a 14h.

La UdL presenta als
centres educatius el seu
projecte universitari

REDACCIÓ / LA VEU

E

l departament de Medi
Ambient, Energia i
Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·
laboració d’Aladern-CECI, va
coordinar diumenge passat,
13 de maig, una nova jornada
de neteja del riu Anoia al seu
pas per la ciutat.
Durant dues hores, una cinquantena de persones van
aconseguir retirar 850 quilos
de deixalles en el tram que va
des de la piscina del Molí Nou
fins el Pont Nou de Montbui.
La jornada s’emmarcava en
el Clean-up Day i la Setmana

Europea de la Prevenció de
Residus, que cada any impulsa jornades de neteja a nivell
continental de manera coordinada.
L’objectiu d’aquesta iniciativa
és sensibilitzar sobre el dret
a gaudir d’un medi no degradat i el deure de conservar-lo,
fomentar la participació social i ciutadana en la conservació dels entorns fluvials i
netejar i millorar els espais
de ribera. Tot i que cada vegada són més els ciutadans
que han pres consciència de
la importància de no llençar
deixalles al riu, encara és freqüent trobar-n’hi moltes.

En ocasions, els materials
abocats no representen un
perill per a l’ecosistema però
sí provoquen un efecte visual
molt negatiu, com poden ser
papers, fustes o runes.
En altres casos, els materials
abocats sí són una amenaça
per als organismes, ja sigui
perquè es tracta de materials contaminants –piles, olis
de cotxe, productes químics,
pneumàtics–, perquè la seva
presència pot ferir els organismes –vidres, ferralla,
plàstics– o bé perquè causen
perjudicis indirectes, com
ara els vidres, que poden
provocar incendis.

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
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament
d’Igualada va acollir dijous
passat, 10 de maig, una
trobada entre representants
de la Universitat de Lleida
(UdL), dels centres educatius
de Secundària i Batxillerat i
dels centres que imparteixen
cicles formatius. El vicerector
de Docència de la UdL, Paco
García, els va detallar el projecte de la seva universitat a la

capital de l’Anoia. Els va explicar l’actual oferta d’estudis públics que s’ofereixen al Campus
Universitari Igualada-UdL i
les perspectives de creixement
a curt termini, amb la previsió
d’arribar al miler d’estudiants
en uns tres anys.
També es treballa actualment per a ampliar les instal·
lacions universitàries i crear
un nou campus a l’antic hospital, que inclourà una residència universitària.

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats
prioritàriament a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació
Con�nua de Catalunya.
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Dos metges de l’Anoia guanyen una
beca per investigar la fibromiàlgia
REDACCIÓ / LA VEU

U

n equip d’investigadors de l’ICS Catalunya Central ha
guanyat una beca per desenvolupar una investigació sobre la fibromiàlgia a partir de
les dades de les històries clíniques de diversos grups de pacients. Aquest estudi permetrà
aprofundir en els trastorns i
les afectacions associades a
aquesta malaltia.
L’equip d’investigació guanyador l’ha liderat Glòria Saüch,
infermera de la Unitat de
Suport a la Recerca de l’ICS
Catalunya Central, amb la
col·laboració dels investigadors Jacobo Mendioroz i Josep
Vidal, de la Unitat de Suport
a la Recerca, i dels metges de
l’Anoia Xavier Cantero i Robert Panades. Es tracta d’una
beca del Sistema d’Informació
per al Desenvolupament de la
Investigació en Atenció Primària (SIDIAP) de l’Institut
Universitari d’Investigació en
Atenció Primària Jordi Gol.
Els investigadors revisaran i
estudiaran les dades clíniques
del període de 2010 a 2017 de
dos grups de pacients (un grup

La Mancomunitat de la
Conca, en suport amb
el col·lectiu LGTBI
REDACCIÓ / LA VEU

A
de persones que tenen fibromiàlgia i un altre de persones
que no en tenen). L’objectiu
és descriure la comorbiditat
del primer grup (trastorns i
malalties associades) i valorar-ne el risc de patir problemes d’ansietat i depressió, en
comparació amb la població
general.
Les dades, que es tractaran de
forma anònima, s’extrauran de
la base de dades SISAP, a partir de la història clínica registrada de pacients dels centres
d’atenció primària de l’ICS.
Aquest estudi, que porta per
títol “Antecedents sociodemo-

gràfics i de comorbiditat de
les persones diagnosticades
de fibromiàlgia a l’atenció primària de Catalunya”, permetrà
aportar evidència i aspectes
rellevants d’aquesta patologia,
desconeguts fins ara.
La fibromiàlgia és una malaltia d’alt impacte, prevalença
elevada i aparició en edats
relativament joves, que té un
grau d’afectació important en
la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Afecta
un 2,37% de la població de
l’estat espanyol, segons dades
de la Societat Espanyola de
Fibromiàlgia.

El juny, nou curs gratuït
a Creu Roja de primers auxilis

hir dijous, 17 de maig
es commemorava a
nivell mundial el Dia
Internacional contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia (LGTBIfòbia) i, des de les
regidories d’Igualtat dels municipis de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca
d’Òdena (MICOD), es promouen diferents actes de sensibilització i prevenció de la
LGTBIfòbia i de visibilització
del col·lectiu.
Les regidores Carme Riera
d’Igualada, Sílvia Cáceres de
Vilanova del Camí, Aurora
Fernández de Santa Margarida
de Montbui, Vanessa Massons
d’Òdena i Carme Vallès de La
Pobla de Claramunt, responsables de les àrees d’Igualtat
dels respectius municipis, han
promogut una agenda conjunta d’actes de visibilització
LGTBI, incloent diferents
accions com la penjada de la

bandera LGTBI als balcons
dels ajuntaments, la pintada
de bancs i la decoració amb
els colors representatius del
col·lectiu.
Les accions s’iniciaran aquesta
setmana i aniran acompanyades d’activitats com l’exposició de llibres i literatura especialitzada a les biblioteques
dels municipis, una sessió de
contes per poder abordar la
transexualitat amb els més petits de manera més divertida
i tendre o un taller a l’Espai
Jove d’Òdena sobre prevenció
de la LGTBIfòbia i la decoració de l’espai. Les regidores
d’Igualtat impulsen així el seu
compromís en la lluita contra
l’LGTBIfòbia fomentant la
igualtat, la justícia i la llibertat de totes les persones, sense
discriminacions. La commemoració del 17 de maig també
vol visibilitzar la lluita i les reivindicacions històriques del
col·lectiu. Podeu trobar més
informació a www.micod.cat

Infermeres especialistes
en geriatria acaben la
Residència a l’Hospital

REDACCIÓ / LA VEU

E

l dissabte 9 de juny
s’iniciarà una nova
edició del curs d’Atenció Sanitària Immediata N-II
(Socorrisme Bàsic). Aquesta
acció formativa està adreçada
a tota la població en general,
monitors de lleure, monitors
esportius, etc. amb l’objectiu
de capacitar als alumnes amb
les eines i recursos necessaris
per poder donar una primera
assistència en cas d’urgència o
emergència.
Les classes es duran a terme
duran el mes de juny (dissabte
9, diumenge 10, dissabte 16 i
dissabte 30), en horari de 9 a
14 i de 16 a 19 h., amb una
durada total de 30 hores i
un mòdul de 10 h. en serveis
reals perquè els alumnes puguin veure de primera ma
l’activitat que desenvolupa
Creu Roja en matèria de
Socors i Emergències, que
es realitzarà a finals d’agost
(del 20 al 27).
El curs es composa de ses-

REDACCIÓ / LA VEU

sions teòriques i d’altres de
pràctiques on es tractaran,
entre d’altres, el Suport Vital
Bàsic, Hemorràgies, Ferides,
Traumatismes,
Cremades,
Tècniques de mobilització,
etc. La inscripció al curs és
gratuïta i una vegada finalitzat
i aprovat, qui ho desitgi podrà optar a la tramitació del
Diploma, carnet i certificat
acreditatius per part de Creu
Roja (aquest tràmit té un cost
de 25 euros, gratuït pels voluntaris i voluntàries de l’entitat, informa-te’n). Aquesta

formació està avalada per la
Generalitat de Catalunya, segons el decret 225/1996. Les
inscripcions ja estan obertes
fins a finals de maig a través
del següent enllaç: http://
www.cruzroja.es/principal/
web/formacion/informacion-curso?cod_curso=438696
Per qualsevol dubte us podeu
adreçar a les oficines de Creu
Roja Anoia, c/Les Comes, 34,
telèfon 938030789 de dilluns
a divendres de 9 a 14 i de 16 a
19 h. Les places són limitades.
Cal tenir 18 anys complerts.

E

l primer centre hospitalari català acreditat
per poder fer formació
reglada en infermeria geriàtrica va ser l’Hospital d’Igualada. Va ser l’any 2012 quan el
Ministeri de Sanitat i Consum
va autoritzar aquest centre a
formar metges i infermeres
en geriatria a la Unitat Docent
Multiprofessional de Geriatria. La infermera especialista en infermeria geriàtrica
està capacitada per ensenyar,
supervisar, investigar i liderar
les cures destinades al pacient
d’edat avançada amb pluripatologia i polifarmàcia que presenta cert grau de dependèn-

cia per a les activitats bàsiques
de la vida diària. També actua
com a assessor/a en tots els
nivells de sociosanitari. Tenen
la responsabilitat específica
de donar i fomentar la millor
atenció d’infermeria i col·laborar amb el sistema sociosanitari per a la correcta utilització dels recursos.
L’any 2013 va començar la formació el primer MIR (Metge
Intern Resident) de geriatria i
al 2016 les dues primeres infermeres IIR (Infermera Interna Resident).
Els residents poden venir de
qualsevol lloc d’Espanya i concretament, en el cas d’aquestes
dues infermeres procedien
d’Astúries i de Múrcia.

IGUALADA | 23

Divendres, 18 de maig de 2018

Marc Fernandes, premi
de Recerca Jove
d’Igualada de l’àmbit
científic i tecnològic

Una delegació de la ciutat búlgara
agermanada d’Aksakovo, a Igualada

Dimecres, xerrada a la
Biblioteca sobre
l’autisme i el Transtorn
de l’Espectre

REDACCIÓ / LA VEU

Marc Fernandes Quiot, alumne
de 2n de batxillerat de l’Institut
Pere Vives Vich, ha estat guardonat amb el primer premi
Recerca Jove per un treball de
recerca, disseny d’una impressora en 3D, tutoritzat per la
professora de tecnologia Rosa
Pons. En Marc descriu així el
seu treball: “Partint de l’interès
per les impressores 3D, vaig voler treballar la recerca de noves
tecnologies en aquest camp. Per
tal d’innovar, vaig realitzar una
impressora 3D amb coordenades polars, un tipus d’impressora poc desenvolupat per la
comunitat científica, amb un
potencial enorme”.
El desenvolupament d’aquest
treball va comportar una recerca d’informació molt exhaustiva per tal d’entendre el funcionament d’una impressora 3D
convencional. A partir d’això, es
van analitzar els diferents tipus
d’impressores amb tecnologia
de disposició de filament i es va
observar un tipus d’impressora
molt poc desenvolupat.

U

na delegació de deu
persones de la ciutat
búlgara d’Aksakovo,
agermanada amb Igualada,
ha visitat aquesta setmana la
capital de l’Anoia. Es tracta
d’una visita d’estudi en el marc
del projecte Social One Stop
Shop sobre serveis socials integrats i com aquests poden
ser més pròxims a la ciutadania. La iniciativa està finançada pel Fons Social Europeu.
El grup, encapçalat pel tinent
d’alcalde de Serveis Socials
Stoyan Georgiev, el formen
professionals que treballen
amb persones amb discapacitat, risc d’exclusió social, víctimes de violència masclista o
minories ètniques.
Han estat rebuts oficialment
al Saló de Plens de l’Ajuntament per la tinent d’alcalde
d’Acció Social i Igualtat, Carme Riera, i el regidor de Promoció Cultural i Relacions
Institucionals, Pere Camps,
que han agraït la seva visita i

els han donat la benvinguda.
La delegació ha pogut conèixer de primera mà com funciona la prestació dels Serveis
Socials a Igualada amb una
visita a l’Espai Cívic Centre,
on els han atès les seves responsables. També han pogut
conèixer el Grup Àuria i han
visitat el Centre Especial de
Treball i la seva tasca d’inserció laboral. A més, també
han pogut veure el centre de
suport a la Catalunya Central
que atén les dones víctimes
de violència masclista.
A banda d’Igualada, els professionals búlgars realitzaran
dues visites d’estudi a dues

ciutats més de Polònia i Dinamarca, per extreure’n bones
pràctiques i implementar-les
a Aksakovo. Al setembre
preveuen celebrar una conferència per a presentar les
conclusions del projecte, on
hi haurà una delegació de
cada una de les ciutats que hi
han participat.
La delegació d’Aksakovo, ciutat búlgara amb qui Igualada
comparteix una llarga trajectòria de projectes internacionals en comú, també ha aprofitat la visita per donar suport
a la candidatura d’Igualada
com a Ciutat Europea de l’Esport 2019.

El proper dimecres, 23 de
maig, a les 19.00 h, a la biblioteca central d’Igualada,
tindrà lloc la conferència De
l’autisme i la nova categoria
diagnòstica: Trastorn de l’Espectre Autista.
Davant l’increment de diagnòstics en Trastorns de
l’Espectre Autista sorgeixen
preguntes. La més important
és: i ara què fem? La Vanessa
Postigo, psicòloga amb experiència en autisme i trastorn mental greu plantejarà
una manera de tractar la dificultat de l’autista tot exposant la seva pràctica clínica.
També plantejarà un debat
sobre l’increment del diagnòstic dels trastorns de
l’espectre autista. (TEA).
La ponent treballa en diferents dispositius amb nens/
es i adolescents amb autisme. És també sòcia de l’Associació de Psicòlogues i
Psicòlegs de l’Anoia, entitat
que té cura de l’organització
d’aquest acte.

24

| COMARCA

Divendres, 18 de maig de 2018

Vallbona d’Anoia, a punt per viure les Festes del Roser:
tradició, celebració i gastronomia
VALLBONA D’A. / LA VEU

T

radició, celebració i
gastronomia es donen
la mà un any més per
les Festes del Roser de Vallbona d’Anoia, que tindran
lloc del 18 al 21 de maig. Des
de divendres i fins dilluns de
Pasqua granada, podreu gaudir d’actes, fires i activitats
per a tots els públics on destaca la Fira de la Garlanda, la
primera Mostra de Cervesa
Artesana Anoienca i el popular Treure a Ball, amb el Ball
de la Garlanda.
La inauguració de l’exposició
Roser 2018 i el correfoc d’inici de les festes, divendres al
vespre, donarà el tret de sortida als actes. Però serà a partir de dissabte a la tarda quan
es podrà gaudir d’una de les
novetats de les Festes del
Roser 2018: la 1a Mostra de
Cervesa Artesana Anoienca.
La Mostra, situada a la plaça
de l’Església, estarà oberta de
dissabte a les 6 de la tarda fins

Diumenge tindrà lloc
un dels actes estrella
d’aquestes festes: la Fira
de la Garlanda, que
té com a protagonista
indiscutible la garlanda, un tortell típic de
Vallbona d’Anoia
a les 12 de la nit i diumenge
de 10 del matí a 3 de la tarda i hi podreu degustar cerveses d’Igualada, Sant Martí
de Tous, Òdena, Vilanova del
Camí i El Bruc.
Per amenitzar-ho, hi actuarà
el grup La viu viu trio i podreu conèixer en profunditat
el món cerveser amb el col·
loqui sobre les cerveses de la
comarca amb Bernat Dàmaso. La nit de dissabte finalitzarà amb un concert al pavelló a càrrec d’Smoking Souls,
Band the Cool i DJ Carrillo.
Diumenge tindrà lloc un dels

Fira de la Garlanda. /

El Treure ball de les Festes del Roser de Vallbona. /

actes estrella d’aquestes festes: la Fira de la Garlanda,
que té com a protagonista indiscutible la garlanda, un tortell típic de Vallbona d’Anoia
que antigament s’utilitzava
de postres per les Festes del
Roser. La fira es celebrarà de
10 del matí a 3 de la tarda i
hi trobareu el mercat de botiguers i artesans del Roser i el
tast gastronòmic “Vallbona,
parada i fonda” on podreu
degustar els millors plats que
preparen els restaurants i establiments d’alimentació de
Vallbona d’Anoia acompanyat
de vi, cava i cervesa artesana.
A més, amb la compra de tiquets de degustació obtindreu una degustació gratuïta
de la “Garlanda de Vallbona
d’Anoia” o de la “Truita Gegant elaborada amb patates
del bufet”.
Aquestes no són les úniques
activitats que trobareu diu-

menge, sinó que durant tot el
matí també es duran a terme
actes com l’espai de jocs infantils gegants i tradicionals
de carrer, l’exposició fotogràfica del passat i present de les
Festes del Roser, la mostra
d’entitats i diverses actuacions com la dels falcons de
Vallbona d’Anoia.
A més, no us podeu perdre
la visita guiada per conèixer
el pas del Camí Ral i els seus
antics hostals de Vallbona
d’Anoia. La localitat va néixer
del pas del Camí Ral d’Aragó
on els viatgers feien parada i
fonda per descansar i menjar
en els seus trajectes entre Barcelona i Lleida. Les cases més
antigues del municipi van ser
construïdes a tocar del camí,
a l’actual carrer Major, de les
quals gran part eren fondes
per als viatgers.
Dilluns podreu gaudir dels
actes més tradicionals de tot

el cap de setmana i que són
els que posen el punt final a
les populars Festes del Roser. Com cada any, aquest és
un dels dies més esperats del
calendari festiu de Vallbona
d’Anoia i sempre enamora a
grans i petits. Durant el matí
es fa el traspàs de càrrecs de
les Administradores, simbolitzat per la donació de
l’estadal, un ciri bellament
ornamentat, i se celebra un
ofici en honor a la Mare del
Déu del Roser, patrona de
Vallbona. En finalitzar es va
en processó amb la Mare de
Déu pels quatre carrers que
formaven el nucli antic del
poble. Per la tarda és el torn
del tradicional Treure al ball,
amb el Ball de la Garlanda de
Roseres i Pabordes, aquest
serà un dels últims actes de
les Festes del Roser 2018, que
finalitzaran amb el concert i
el ball de gala.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ

Reformes integrals de la llar
Projectes d’obra nova
Arquitectura / Decoració / Interiorisme
Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94 - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com
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Les Festes del Roser llueixen malgrat l’amenaça de pluja
L’ESPELT / LA VEU

T

ot i la predicció de
pluja que hi havia pel
passat cap de setmana,
les Festes del Roser van sortir
airoses i van lluir sense haver
d’anular-se cap activitat. Així,
de dia i de nit, els carrers de
L’Espelt es van omplir de veïns i veïnes de totes les edats
per a festejar la seva festa
gran.
La festivitat va començar el
divendres amb la traca d’inici
de festa a la plaça del centre a
dos quarts de deu. A continuació, hi va haver el concurs de
postres i sardinada popular,
després es va llegir el pregó de
Festa Major i el dia va acabar
amb l’actuació de “Lo Pau de
Ponts” a la sala del Centre.
Dissabte el dia començar
amb una novetat i que va
tenir molt bona acollida,
l’activitat pretenia recuperar l’antiga tradició d’anar
per les cases a buscar flors
per a fer raments que després es lliurarien diumenge
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en sortir de l’ofici. Així va
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ser, un bon grapat de nens i
nenes amb les seves famílies
s’hi van apuntar i a l’endemà
van obsequiar a les persones
que van assistir a la missa de
Festa Major. A les dotze del
migdia hi va haver l’exposició del taller de restauració
de mobles a la sala del centre. Per dinar i com és tradicional hi va haver l’arrossada popular i després jocs
dinamitzats per a la canalla
a càrrec d’Animan’ns i a dos
quarts de set de la tarda xocolatada popular. A continuació, hi va haver la cercavila
tradicional i espectacle de
foc amb el grup “mal llamp”.
La festa va acabar amb l’obra
de teatre “Sexes” a càrrec de
la companyia diferencial.
El diumenge va començar
amb l’ofici solemne a l’Església de Santa Magdalena a les
dotze del migdia, a la sortida
hi va haver l’obsequi del ramet
de flors als assistents, després
hi va haver balls tradicionals
a càrrec de “Bitrac Dansa” i el
vermut amb projecció de fo11:14
tos de les festes de l’any pas-

sat al centre. A les cinc de la
tarda el carrer Pau Casals va
acollir inflables infantils i a
les set de la tarda va començar
el ball amb l’orquestra “Somhi Band” a la sala del centre.
A dos quarts de deu de la nit
es va posar final a la festivitat
amb una traca final de festa.
Les festes del Roser estan organitzades per l’Associació
Cultural Centre de l’Espelt
i compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Òdena.
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Tret de sortida al nou sistema de recollida de residus
Porta a Porta a la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a campanya informativa sobre el nou sistema de recollida Porta
a Porta (PaP) a la Pobla de
Claramunt, que s’implantarà
a partir del dilluns 4 de juny,
ja s’ha iniciat. Els dies 10 i 11
de maig a l’Ateneu Gumersind Bisbal es van fer dues
xerrades informatives, i del
19 al 23 de maig, al Teatre
Jardí, es farà el repartiment
del kit de cubells.
El nou sistema comportarà un canvi d’hàbits per als
poblatans i les poblatanes,
ja que desapareixeran els
contenidors dels carrers i
s’hauran de deixar els cubells
davant de casa, d’acord amb
un calendari establert per a
cada tipus de residu, perquè
els passin a recollir. Hi haurà dues tipologies: el model
PaP als nuclis urbans i les urbanitzacions i el model amb
àrees tancades amb control
d’accés electrònic per als
habitatges disseminats, que
està ubicada al costat de la
deixalleria municipal, al
polígon dels Plans d’Arau.
Els comerços i equipaments
tindran un kit adaptat a les
seves necessitats i seguiran
el calendari del nucli, amb
reforços d’orgànica de vidre
i de resta.
El repartiment dels cubells es
farà entre el dissabte 19 i el
dimecres 23 de maig (excepte el dilluns) al Teatre Jardí,
de les 11 del matí a les 2 del
migdia i de les 5 de la tarda a
les 8 del vespre. Junt amb els
quatre cubells, es lliuraran
bosses compostables, que
quan s’acabin es podran anar

L

p

Disseny de Producte

Actualment, l’Anoia és
a la cua en matèria de
recollida selectiva, amb
uns resultats que no
arriben al 20 %, mentre
que a la mitjana catalana és del 40 %.
a buscar a l’Ajuntament.
Si hi ha algun usuari que
no hi pot anar aquests dies,
es disposarà d’una oficina
d’atenció, els dimarts, de les
4 a les 7 de la tarda, i els divendres, de les 10 del matí a
les 3 del migdia. A les urbanitzacions, ja s’ha començat
a fer el repartiment dels kits,
ja que són diferents als del
nucli urbà.
El model PaP és el de les cinc
fraccions de residus: paper i
cartró, envasos, vidre, orgànica i resta. Al nucli urbà, el
calendari de recollida serà:
orgànica, els dilluns, els dijous i els dissabtes; paper i
cartró, els dimarts; envasos,
els dimecres i els diumenges;
i vidre i resta, els divendres
(recollida quinzenal, una
setmana, vidre, i la següent,
resta). A les urbanitzacions,
el calendari de recollida serà:
orgànica, dijous; vidre i resta, divendres (recollida quinzenal, una setmana, vidre, i
la següent, resta); envasos i
paper i cartró, dissabte (recollida quinzenal, una setmana, envasos, i la següent,
paper i cartró).
Els bolquers i les compreses
es podran treure cada dia
de recollida en una bossa
a part identificada amb un
adhesiu. Les restes vegetals
es podran treure els dies de

fracció orgànica, sempre que
no superin un volum de 80
litres. Els voluminosos es
recolliran a la porta de casa
de manera gratuïta, prèvia
sol·licitud a anoiaverda.cat
o trucant al telèfon 689 714
713. Els residus especials es
poden continuar portant a la
deixalleria municipal o a la
deixalleria mòbil (més endavant s’informarà de la ubicació i els horaris).
L’Anoia, a la cua del reciclatge
Actualment, l’Anoia és a la
cua en matèria de recollida
selectiva, amb uns resultats
que no arriben al 20 %, mentre que a la mitjana catalana
és del 40 %. Amb la implantació del nou servei es preveu passar al capdavant de
les comarques de Catalunya
i assolir els objectius europeus, que marquen un 60 %

de recollida selectiva per a
l’any 2020.
El nou sistema, que s’impulsa des del Consell Comarcal,
s’establirà a 22 poblacions de
l’Anoia i es va implantant de
forma progressiva des del
mes d’abril fins al setembre. Fins ara ja s’ha posat en
funcionament a Jorba, Sant
Martí de Tous, Carme i Orpí.
El 4 de juny, junt amb la Pobla de Claramunt, també es
posarà en marxa a la Torre
de Claramunt.
Durant les xerrades informatives, l’alcalde poblatà, Santi
Broch, va voler fer arribar un
missatge de tranquil·litat als
poblatans i les poblatanes.
Broch va explicar que el nou
sistema implicarà un canvi
d’hàbits i que els ciutadans
i les ciutadanes s’hauran
d’anar adaptat. L’alcalde també va dir que, ara com ara, “el
preu de la taxa d’escombrari-

es es congelarà”.
El mateix missatge de tranquil·litat va transmetre el
director de l’Agència de
Residus de Catalunya, Josep
M. Tost, i també alcalde de
Riudecanyes, municipi on ja
funciona el sistema de recollida PaP des de fa anys. Tost
va assegurar que “s’ha de reciclar per necessitat. Com a
Govern els demanem que
reciclin per al bé del planeta.
Creiem que el Porta a Porta
és el sistema més fàcil. És
un tema d’hàbits, de temps i
d’anar-se acostumant”.
Per a més informació sobre
el Porta a Porta o qualsevol
dubte, els usuaris es poden
adreçar a: www.anoiaverda.
cat,
www.lapobladeclaramunt.cat, al Facebook /anoiaverda, al Twitter @anoiaverda. També es pot trucar al
telèfon 689 714 713 o adreçar-se a l’Ajuntament.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Destrucci— d'arxiu
confidencial

és

www.marcelclaramunt.com
Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

és

www.gestoriagaltes.com
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Dinar solidari de Jorba,
Argençola, Montmaneu
i Sant Martí de Tous

La Pobla recull més de 100 quilos de
residus a la llera del riu Anoia durant
el Let’s Clean Up Europe!

ANOIA / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

D

issabte 26 de maig,
amb el lema ‘El món
rural es solidaritza
amb els presos i preses polítics, exiliats i exiliades i les
seves famílies’
Argençola, Jorba, Montmaneu i Sant Martí de Tous,
petits municipis veïns de la
zona rural de l’Anoia, s’uneixen amb la voluntat de treballar conjuntament per fer
manifest el seu suport a les
persones que es troben privades de llibertat o exiliades
per motius polítics i les seves famílies.
El dinar, que es realitzarà a

Argençola, començarà a les 2
del migdia i comptarà amb la
presència d’en Marcel Mauri,
vicepresident d’Òmnium.
Els tiquets es poden comprar
a:
- Argençola, a l’Ajuntament
- Jorba, a l’Ajuntament i al
Forn de Jorba
- Montmaneu, a l’Ajuntament
i al Cafè del poble
- Sant Martí de Tous, a l’Ajuntament, al Forn- Pastisseria
La Plaça i a Cal Ton
- També podeu reservar-los
on-line
Els tiquets tenen un preu de
15 euros i els beneficis aniran destinats a la caixa de
resistència .

Presentació del Mapa
del Patrimoni Cultural
de Castellolí

L

a Pobla de Claramunt
va recollir, el dissabte 12 de maig al matí,
112,5 quilos de residus a la
llera del riu Anoia al seu pas
pel nucli urbà del municipi.
L’activitat es va organitzar des
de l’Ajuntament que, per primer any, es va sumar a la jornada Let’s Clean Up Europe!,
una acció comuna que s’organitza a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de
residus que es llencen de forma incontrolada a la natura.
A la iniciativa hi van participar més d’una vintena de
poblatans i poblatans, que
entre les 10 del matí i la 1 del
migdia, es van repartir per
diferents punts de la llera del
riu Anoia, des del Molí de la
Boixera fins a can Solà. Les
quantitats de residus que es
van recollir van ser: 2 quilos
de paper i cartró; 12 quilos de
plàstic i envasos; 2 quilos de
vidre; 96 quilos de resta que

no es pot reciclar i una bateria de 0,5 quilos.
Entre els residus que es van
recollir hi havia plàstics, llaunes, tubs, vidres, entre d’altres. Abans d’iniciar l’activitat
de recollida, l’Ajuntament va
oferir un esmorzar als participants, que es va fer al parc
de Sant Galderic, espai que
va ser el punt de partida. Un
cop recollits els residus, es
van classificar per tipologies

i s’han portat a la deixalleria
municipal.
El Let’s Clean Up Europe!
s’impulsa des de l’Agència de
Residus de Catalunya amb
el suport de la Diputació de
Barcelona, d’Ecovidrio i de
Cicloplast. Enguany a Catalunya aquesta activitat ha
arribat a la cinquena edició i
s’emmarca dins del projecte
de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus.

Aplec de la Tossa, la festa del Roser,
diumenge 20 de maig
MONTBUI / LA VEU

E

l diumenge 20 de maig
tindrà lloc el tradicional Aplec del Roser a La
Tossa de Montbui, que celebra
l’inici de la primavera amb les
roses com a protagonistes.

CASTELLOLÍ / LA VEU

L

’Oficina de Patrimoni
Cultural (OPC) de la
Diputació de Barcelona va presentar divendres el
Mapa del Patrimoni Cultural
de Castellolí (Anoia) a l’església vella de Sant Vicenç del
municipi.
La presentació va anar a càrrec de personal de l’OPC, juntament amb representants del
mateix ajuntament, encapçalats per l’alcalde, Joan Serra.
En el Mapa del Patrimoni
Cultural de Castellolí s’han
inventariat 195 elements, dels
quals el 69,2 % correspon a
patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics,
elements arquitectònics, ja-

ciments arqueològics i obra
civil), un 6,1 % és moble (col·
leccions, objectes i elements
urbans), 5,6 % documental
(fons documentals i d’imatges), 5,6 % immaterial (manifestacions festives, tradicions
orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals)
i un 13,3 % natural (zones
d’interès natural i espècimens
botànics singulars).
L’OPC realitza des de fa més
de 18 anys els Mapes de Patrimoni Cultural del municipis
de la província de Barcelona
que ho sol·liciten. Actualment, hi ha 160 municipis de
la demarcació on ja s’ha elaborat el mapa, i diversos més
es troben en diferents processos de realització

Programa activitats Aplec
del Roser 20 maig 2018
- 8.30 7a. Pujada a La Tossa.
Pujada a peu La Tossa des dels
diferents nuclis de Montbui.
Punts de sortida: Ateneu (nucli antic), La Vinícola (nucli
urbà) i Can Vilaseca (Coll del
Guix).
- 9:30 Arengadada popular,
amb la col·laboració de l’AAVV La Margarida.
- 10:15 Ballada de sardanes
amb la Cobla Ressò.
- 11.00 Inauguració de l’exposició “Poètica” de l’artista Alba
Cunillera.
- 11:30 Sortejos.
- 11:45 Repic de campanes i
concert amb la coral Capella
de Música.
- 12:00 Missa solemne, celebrada per Josep Ma. Pujol, i

cantada per la coral Capella
de Música, i en sortint, repartiment de roses i aigua de
roses, amb les Almorratxes. I
obsequi del punt de llibre de la
col·lecció de La Tossa, n. 9.
- 13:00 Cloenda amb la ballada de gegants, amb els grallers
i timbalers de Montbui.
Servei gratuït d’autobusos
cada 30 minuts a partir de les
8.45 h
A partir de 3/4 de 9 del matí

i fins al migdia, hi haurà un
autobús cada mitja hora per
pujar a La Tossa, des de Montbui: sortides des de davant de
Maxi/Dia – Pg Espanya (Nucli
Urbà) i de la plaça de la Sort
(Nucli Antic). L’accés amb
cotxe particular estarà exclusivament permès pels cotxes
amb viatgers que tinguin problemes de mobilitat, persones
discapacitades o famílies amb
nens molt petits.
Aquesta festa està organitzada per la Fundació La Tossa,
i compta amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Montbui,
el Consorci La Tossa i la Diputació de Barcelona.
Dissabte 19 celebració vetlla
de Pentecosta
Dissabte dia 19 de maig, a 2/4
de 9 del vespre, les parròquies d’ Igualada i Montbui, fan
una pregària a l’església de la
Tossa, en motiu de la vigília de
la Pasqua de Pentecosta, que
s’escau el proper diumenge.
Tot els qui vulgueu hi sou convidats a fer uns moments de
pregària i reflexió.
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La gent gran vilanovina celebra una
Setmana molt reeixida
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

ls avis vilanovins han
viscut una reeixida Setmana de la gent gran.
El dilluns dia 7 començà la
setmana gran amb la Passejada pel Parc Fluvial en la que hi
van participar prop de 70 persones. Vàrem pujar pel carrer
Santa Llúcia fins al passeig de la
Indústria i vàrem donar tota la
volta al poble fins arribar al Parc
Fluvial. Ens vàrem concentrar
al Poliesportiu de Can Titó, on
ja estava tot a punt, cadires, entrepans vi i aigua. El dimarts
dia 8 de maig al Casal, es va
celebrar la Tarda de Màgia amb
el Mag Dodó en la que hi van
participar més de 70 persones.
Vàrem comptar amb la presència de l’alcaldessa Noemí Trucharte, la regidora Sílvia Cáceres,
el regidor Francisco Palacios i la
regidora Meritxell Humbert.
El dimecres dia 9 es va fer l’Excursió Cultural al Penedès i
Garraf. Es va anar fins a Vilanova i la Geltrú per visitar el Museu del tren, on ens van dividir
ens dos grups per a fer la visita
guiada, i també vam poder veure un audiovisual.
Desprès vàrem tornar al restaurant Paco dels Monjos on ens
van servir un magnífic dinar, i l’
excursió va acabar amb un ball
de fi de festa.
En aquesta activitat es va comptar amb la presència de la regidora de la gent gran, Sílvia
Caceres i el Tinent d’alcalde
Francisco Palacios.
El dijous dia 10 al Casal a les
16:30h gaudiren amb l’actuació
del grup musical local “Los Signos”, passaren una estona molt
agradable, doncs tocaven música dels anys 60, 70 i 80 i molta
gent es va animar a cantar i a
ballar. En aquest acte participaren més de 70 persones.
El divendres dia 11 al Casal a
les 16:30h es va dur a terme el
Bingo Solidari. En aquest acte
varen participar més de 50 persones i els beneficis seran entregats a una entitat solidaria.
El dissabte dia 12 a partir de les
11:30h se celebra a Can Papas-

Impuls

neuropsicopedagogia
- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat
- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura
- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques
C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

Els Cabrons de Vilanova
celebren 10à aniversari i
el IV Dia del Cabró
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

seit l’Homenatge a les persones
nascudes l’any 1931. En l’acte es
comptà amb la presència de l’Alcaldessa sra. Noemí Trucharte i
diversos regidors del consistori.
L’acte començà amb l’actuació
de la rondalla Trobadors de
l’Anoia, després d’unes cançons
s’entregaren les plaques als Homenatjats/des.
L’Ajuntament va aprofitar l’acte
per lliurar una placa de reconeixement a la tasca que realitza la
junta de l’Associació en favor de
la Gent Gran de Vilanova del
Camí.
S’acabà l’acte amb unes cançons
i es va servir un aperitiu. Per la
tarda se celebra el ball de la Setmana Gran, on assistiren més
de dues-centes persones, i fou
amenitzat per “Fernando de
Màxim”
El diumenge dia 13 a les 11:30h,
a la plaça de Can Papasseit, es
dugué a terme el 39è concurs
d’Arròs a la Cassola. Els premis
de Confraria foren per Joan
Gonzalvo (Millor elaboració) i
Enrique Teruel (Millor presentació), i per als locals fou per a

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

Gemma Cáceres (Millor elaboració) i Lucía Soler (Millor presentació).
A les 14:00h. en el local de Can
Papasseit, se celebrà el Dinar de
Germanor amb l’assistència de
240 persones, gaudirem d’un
magnífic dinar, a l’hora de les
postres parlaren el president de
l’entitat, Isidre Solé, la Sra. Alcaldessa, Noemí Trucharte, la
regidora de la Gent Gran, Sílvia
Caceres, i també vàrem comptar amb la presència de diversos
regidors. A continuació s’entregaren els premis del concurs
d’arròs i la Junta entregà uns
rams de flors a persones que
han col·laboren amb l’Associació, aquest any. L’Ajuntament va
aprofitar aquest acte per lliurar
una placa al president de l’entitat Sr. Isidre Solè, per agrair la
tasca que ha realitzat al llarg dels
anys, dedicats a l’Associació.
L’acte s’acabà amb un ball de
fi de festa a càrrec de “Pako i
Jennifer” on ens ho passarem
molt bé. La Junta de l’Associació
agraeix la col·laboració al nostre
col·lectiu de Gent Gran.

ls Cabrons de Vilanova del Camí celebraran
el desè aniversari de
l’entitat amb un seguit d’activitats que han preparat per
aquest dissabte 19 de maig.
Una exposició sobre 10 anys
de Cabrons amb les col·laboracions de les escoles Pompeu
Fabra, Joan Maragall i Marta
Mata encetarà el programa
d’actes que també comptarà
amb l’actuació de MiniXamba i diferents tallers infantils
a càrrec d’Els Petits Cabrons
i Nins.
Cap a migdia hi haurà Jocs
Burrus i Vermutada i a la tarda cercavila infantil amb diferents colles convidades que
acabarà amb una Tabalada i
actuacions estàtiques de cada
una de les colles, a la plaça del
Mercat.
A les 10 del vespre tindrà lloc
l’espectacle del IV Dia del
Cabró i una carretillada a
càrrec dels Cabrons de Vilanova i els Cabrons i Bruixes
de Centelles. A partir de les
11, es farà un fi de festa amb
una sessió de Dj.

Els Cabrons de Vilanova
comparteixen la seva passió
pel foc amb els nens i nenes
d’El Cireret
El grup de diables Els Cabrons de Vilanova van fer una
visita dijous passat al Centre
Obert i Espai de Joc El Cireret per tal de convidar als infants de Vilanova a participar
de la festa del 10è aniversari
que tindrà lloc aquest dissabte 19 de maig.
Els diables van aprofitar per
explicar als infants qui són i
què fan Els Cabrons de Vilanova del Camí i van explicar a
la quitxalla la tradició del foc
i que la de Vilanova és una de
les poques colles de diables
que quan surten porten màscares que fan ells mateixos. La
quitxalla va poder provar-se
les màscares i les casaques
que utilitzen en els correfocs i
sentir-se us veritables diables
de la colla.
Els membres dels Cabrons
van explicar als nens i nenes
què han de fer si volen participar dels correfocs amb responsabilitat, per passar-ho bé
i no cremar-se.

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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Montbui va lliurar divendres els ajuts
municipals als estudiants universitaris
i als de cicles formatius
MONTBUI / LA VEU

D
Jornada de neteja de
l’entorn: “Let’s clean up
europe” a Montbui
MONTBUI / LA VEU

D

issabte passat un
grup de voluntaris
(alumnes i exalumnes) de l’Institut Montbui van
participar en una matinal de
neteja que es va realitzar finalment a la zona propera al
polígon “Plans de La Tossa”. En aquesta matinal els
voluntaris i voluntàries van
poder recollir diferents sacs
amb runa i objectes diversos abocats incívicament a
diferents espais del polígon
montbuienc.
Un any més l’esforç i dedi-

cació dels joves de l’Institut
Montbui va permetre completar una jornada de sensibilització i treball contra
l’abocament indiscriminat
de residus. Una vegada recollits els sacs, aquests es van
portar fins a la deixalleria de
Montbui.
Aquesta activitat es va realitzar en el marc del “Let’s
Clean Up Europe”, jornada
de sensibilització per a la millora del medi ambient a nivell europeu. A Montbui va
comptar amb la col·laboració
de l’Ajuntament i de l’Institut
Montbui.

ivendres passat va
tenir lloc al vestíbul de Mont-Àgora l’acte de lliurament dels
ajuts econòmics atorgats per
l’Ajuntament de Montbui als
estudiants universitaris i als
de cicles formatius. Enguany
aquesta convocatòria arribava a la seva desena edició,
durant la qual s’han adjudicat i lliurat 69 ajuts, 58 per
a estudiants universitaris i
11 per a estudiants de cicles
formatius.
L’acte celebrat divendres passat va permetre lliurar-ne els
ajuts, en persona, a bona part
dels joves beneficiaris. L’acte
va anar a càrrec de l’Alcalde Teo Romero i el regidor
d’Educació i Esports Josep
Palacios, que van ser els encarregats de lliurar els corresponents xecs als estudiants.
10ª convocatòria finalitzada
Durant l’acte l’Alcalde montbuienc va recordar la importància d’aquests ajuts, superiors als 400 euros a la gran
majoria dels casos, i que s’havien d’entendre en la voluntat
de “donar suport a aquells estudiants de Montbui que vo-

len continuar formant-se fora
del municipi. La nostra comarca té una taxa baixa d’estudiants universitaris, i això,
probablement es deu a la llunyania i a les dificultats sòcioeconòmiques. Pensem que és
molt important que els nostres joves puguin tenir la major formació possible, ja que
és la millor manera d’accedir
als millors llocs de treball”.
Cal destacar que en aquesta convocatòria hi ha hagut
també 11 sol·licituds denegades per incompliment de
requisits i dos desestiments.
Un dels requisits que des de
l’Ajuntament es vol continuar
incentivant és que els joves

beneficiaris d’aquests ajuts
col·laborin activament en el
teixit associatiu del municipi,
participant voluntàriament
amb les entitats. En paraules de l’alcalde montbuienc
“és important que els nostres
joves retornin a la comunitat
amb el seu esforç voluntari la
contribució que es fa per contribuir a la seva formació”.
En el còmput de les 10 convocatòries celebrades fins
el moment l’Ajuntament de
Montbui ha destinat 300.000
euros, i s’han concedit un total de 822 ajuts. En aquesta
edició la majoria dels ajuts
van oscil·lar entre els 450 i
els 550 euros.

públics. Com expliquen des
de l’àmbit de manteniment
“enguany tenim molta vegetació i treballem a tot ritme
però és evident que hi ha
hagut un creixement de vegetació molt ràpid i important”, comenta el regidor de
Desenvolupament i Optimització Josep Lechuga, qui recorda que “s’estan prioritzant
aquelles zones més utilitzades: parcs públics, passejos,
espais de pas per les persones. L’objectiu és poder tenir
els espais el més dignament
possible, però és una feina on
hem d’anar prioritzant”. Entre les zones on s’està treballant intensament està el parc

Central, el parc del carrer
Lourdes, Passeig Catalunya,
carrer Almeria, La Tossa de
Montbui, entre molts d’altres
espais verds del municipi.

Montjove estrena nova
imatge i amplia serveis
Neteja en els parcs i espais urbans,
per al jovent de Montbui
en una primavera amb un nivell de
inquietuds. Els joves del mu- vegetació excepcional
nicipi també reben assessora-

MONTBUI / LA VEU

L

’espai de dinamització juvenil MontJove
ubicat al carrer Sant
Miquel 6 (on hi havia l’antiga biblioteca) s’ha remodelat
durant les darreres setmanes,
amb una remodelació de l’espai, també una potenciació de
la imatge corporativa i amb
nous serveis per als joves de
Montbui. L’important treball
de la regidoria de Joventut i
de la tècnica encarregada del
servei han fet que MontJove
hagi aconseguit durant els
darrers mesos ampliar el seu
nombre d’usuaris.
A MontJove els joves montbuiencs a partir de 12 anys
poden trobar un espai de gaudi i lleure, així com un punt
de trobada per a les seves

ment sobre aquells temes que
són del seu interés. MontJove
vol ser un servei preventiu,
polivalent, integrador i d’accés lliure, per donar resposta
educativa i social a joves del
municipi, amb perfils i característiques molt diverses. Les
activitats lúdiques, formatives, socials i culturals que s’hi
desenvolupen
afavoreixen
la dinamització de l’equipament.
L’objectiu, com expliquen des
de la regidoria de Joventut
“és continuar donant suport
als joves, assessorant-los i
acompanyant-los. L’objectiu
és que aquest espai es consolidi en el municipi com un
lloc de referència per al joven montbuienc”.

MONTBUI / LA VEU

D

urant les darreres
setmanes els equips
d’operaris de la Brigada Municipal han intensificat les tasques de desbrossament de vegetació en els
diferents espais verds del
municipi.
Les pluges caigudes durant
les darreres setmanes han
fet que el volum de vegetació, coincidint amb l’època
de floració i de creixement
de les plantes sigui molt important, i tot plegat ha fet
que els operaris i brigades
municipals que hi treballen
hagin hagut de prioritzar en
primer lloc els parcs i espais

Com comenta el regidor Josep Lechuga “des de la Brigada Municipal, conjuntament
amb els operaris de Plans
d’Ocupació es treballa intensament per fer aquestes
tasques de desbrossament el
més aviat possible. Seguim
un pla de sectorització d’espais i continuarem esforçant-nos per completar els
espais, però, repeteixo, els
recursos són limitats i hem
de prioritzar” .
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El Mercat de Sant Hilari convida als
clients en el dia del seu 34 aniversari
VILANOVA DEL C. / LA VEU

T

al dia com avui, de
l’any 1984, obria portes el Mercat de Sant
Hilari a Vilanova del Camí.
Es per això que des del dia
2 de maig fins el 2 de juny
totes aquelles persones que
facin una compra superior a
10€ a les parades del mercat,
entraran en un sorteig que es

farà el 2 de juny al migdia. Per
aquesta ocasió hi ha 10 regals valorats en gairebé 100€
cadascun. Tal i com explica
Conxita Roca, presidenta de
l’Associació de Comerciants
del Mercat, tothom està molt
content.
A banda del sorteig, des del
mercat i coincidint, avui
dimecres, amb el dia exacte de l’obertura, ara fa 34

anys, volien fer alguna cosa
diferent per celebrar aquesta efemèride i per això han
organitzat una degustació
de diferents productes a les
parades de peixos Aurora,
Carnisseria Mari Carmen
i cansaladeria i embotits
J. Molina. Conxita Roca
convidava tothom a gaudir
d’aquesta degustació que es
podrà fer durant tot el dia.

L’ajuntament de Montbui va rebre el
primer equip del Sant Maure

VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

MONTBUI / LA VEU

D

ijous passat a la tarda
va tenir lloc a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Montbui l’acte de recepció oficial al primer equip
de la Unió Esportiva Sant
Maure, que enguany s’ha proclamat campió del grup dotzè
de Tercera Catalana tres jornades abans de cloure la competició.
Els jugadors del primer equip
montbuienc hi van assistir a
l’acte, el qual va ser conduït
i presentat per l’Alcalde Teo
Romero i el regidor d’Educació i Esports Josep Palacios.
L’activitat va comptar amb una
representació de la directiva
maurista encapçalada pel vice-

‘Un camí de nassos’ torna
a emprendre la ruta
solidària cap a Santiago

president Juan Gámez, els delegats Juan Pedro Moreno i Joan
Rius, així com l’entrenador del
primer equip Andrés Esteban
Borrero.
Durant l’homenatge institucional l’Alcalde Teo Romero va
valorar l’èxit aconseguit acon-

seguit pel primer equip maurista, “que és un orgull per a
tots els montbuiencs i montbuienques. Us felicitem per
aquesta temporada tan bona
que heu fet. Fa un any estàvem
tristos pels descens de categoria, però aquest any heu revertit la situació i heu completat
una temporada de rècord i
molt meritori. Estem molt satisfets del treball que heu fet,
dels resultats aconseguits, i de
tota la feina que realitza el Sant
Maure, des de la base i amb els
infants del municipi. L’esport és
educació en valors”. Les autoritats municipals van lliurar al
vicepresident Juan Gámez una
placa conmemorativa per l’èxit
del club maurista, que vol continuar potenciant el seu projecte esportiu de cara a la propera
temporada, on l’equip jugarà
a Segona Catalana. Va cloure
l’acte una tradicional foto amb
tots els assistents, i un petit refrigeri per als assistents.

hir dijous, 17 de maig,
l’aventurer
solidari
Jaume Oromí es tornava a posar el nas vermell
per fer la cinquena edició del
Camí de Santiago amb l’objectiu de seguir recaptant fons
per a l’ONG Pallapupes, pallassos d’hospital. L’acompanyen en aquest projecte, que
van iniciar el 2014, Albert Segura i David Duran.
Dijous agafaran el tren en direcció a Burgos i divendres
començaran a caminar des
de Burgos fins a Carrión de
los Condes on tenen previst
arribar, dilluns al migdia.
Són uns 89 km en total. Potser no són masses, segons diu
Oromí, però el fet d’aturar-se
a cada poble per explicar qui
són, què fan i perquè ho fan, a
banda de recollir els donatius,
els fa alentir el pas i baixar el
ritme per caminar. Tot i així el
camí no és una cursa, sinó un
recorregut per gaudir de tot
el que troben com explicava
Oromí.
D’altra banda el Jaume continua buscant la complicitat
i l’ajuda de particulars i empreses, perquè col·laborin
amb els Pallapupes. En aquest
sentit, aquest any han engegat
una iniciativa, “Les guardioles
amb nassos” que són unes ampolles d’aigua de plàstic buides
reconvertides en guardioles i
que estan repartides en diferents poblacions; a Igualada,

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA

Gratuïtament. T'informen de les clàusules
abusives que segurament hi ha, i dels
diners que pots recuperar.

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454

al Cafè de l’Ateneu i a Vilanova
del Camí, al restaurant Mar i
Terra, al carrer Alba. “L’objectiu és que la gent, alhora de
pagar, posi les monedes petites, les de 10, 5 i 2 cèntims a
dins”, diu en Jaume.
Les guardioles hi seran fins
avui, però tothom qui hi vulgui participar ho podrà fer
a partir del mes d’octubre o
novembre ja que tornaran a
repartir-les pels establiments
de l’Anoia.
Com l’any passat també faran
“un sorteig de nassos” amb
els lots cedits per les empreses. Participaran d’aquest
sorteig les persones que facin
un donatiu de 2€ i a les quals
se’ls assignarà una butlleta.
El sorteig es farà el dilluns
21 de maig a Carrión de los
Condes, a través del facebook
live. Com anècdota, explica
Oromí, l’empresa vilanovina
Espina de ferro ha donat un
lot de cerveses.
Un altra manera de col·laborar és apadrinant quilòmetres. Aquest va ser el primer
projecte que van iniciar: intentar cobrir amb els donatius que feia la gent amb 1€
cada quilòmetre. El camí de
sant Jaume té 790 km des de
Roncesvalles. El primer any
van recollir 240 €, l’any passat
van aconseguir 600 € i actualment ja porten 1.998 km apadrinats. L’objectiu és poder
doblar la xifra.
Cal recordar que aquest projecte està destinat a l’ONG
Pallapupes que més que els
donatius agreix la difusió i el
ressò que tant el Jaume com
la resta de caminaires els donen, fent-los d’ambaixadors.
Si voleu seguir el dia a dia
d’aquest cinquena edició del
camí, ho podreu fer a través
de les xarxes socials. Cada dia
penjaran diferents vídeos del
camí en directe.
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Capellades per les
llibertats
CAPELLADES / LA VEU

U

n dia per recordar la
repressió que segueix
oprimint el país.
Aquesta és la idea que ha por·
tat a les seccions capelladines
de l’Assemblea Nacional Cata·
lana i els Comitès de Defensa
de la República a organitzar
un seguit d’actes el dissabte
19 de maig. Aquests tindran
lloc a La Lliga, el tradicional
espai cultural i de lleure de
Capellades.
La primera activitat comen·
çarà a les 19h i serà una
taula rodona, en la qual hi
participaran Bel Olid, escrip·
tora i presidenta de l’Associ·
ació d’Escriptors en Llengua
Catalana, traductora i activis·
ta feminist; Jordi Pessarodona,
pallasso i regidor a Sant Joan
de Vilatorrada, arxivat provi·
sionalment d’un delicte d’odi
contra la guàrdia civil per po·
sar-se un nas de pallasso l’1
d’octubre; i Montse Cortès,
igualadina imputada en el cas
dels #51 de l’Anoia, que també
s’ha arxivat provisionalment.
El debat estarà moderat per
Clàudia Rius, periodista cul·
tural capelladina que coordina
Núvol, mitjà digital de cultura
que setmanalment envia una
revista impresa als presos po·
lítics.
El cas de Cortès recorda que la
repressió també ha repercutit
a la comarca de l’Anoia, on 51
persones d’Igualada van estar

L’ANC i el CDR de
Capellades organitzen
una jornada contra la
repressió
imputades per desordres pú·
blics per haver participat en el
tall de l’A-2 a Òdena el dia 8
de novembre, durant l’aturada
general de país. Dimecres 7 de
març, el Jutjat d’Instrucció 1
d’Igualada va arxivar provisi·
onalment la causa. Tot i consi·
derar que el tall a l’autovia “no
té justificació ni des del punt
de vista del dret a vaga, ni des
del punt de vista del dret de
manifestació”, el jutge va con·
cloure que “la identificació
dels participants és tan vaga
que és pràcticament impossi·
ble atribuir cap fet a cap dels
identificats, ja sigui perquè no
eren allà o perquè encara que
hi fossin canvia poc la narra·
ció general”.
A les 21h s’organitzarà un so·
par popular que constarà de
pa amb tomàquet, botifarra i
amanida. El preu és de 10€ i
els tiquets es poden comprar
amb antelació a la Papereria
Castells i al Jaç Roig. La recap·
tació anirà destinada a la caixa
de resistència de Capellades i
als presos i preses polítiques
catalanes, així com també la
xifra resultant de l’última ac·
tivitat del dia: el Bingo popu·
lar, que tindrà lloc a les 22:30h
amb la col·laboració dels co·
merços locals.
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Geòlegs i excursionistes omplen els
Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

ls Hostalets de Pierola
celebra el Dia Interna·
cional de la Geologia a
Catalunya amb una activitat
que crida a visitants d’arreu
del país.
Diumenge 13 de maig va te·
nir lloc la primera experièn·
cia sota la terme de ‘Geolodia’
amb l’excursió guiada per ge·
òlegs a l’entorn dels Hostalets
de Pierola per entendre i des·
cobrir com era en el passat i
les característiques que el fan
determinant en el procés de
fossilització.
Es tractava d’una iniciativa
de divulgació de la geologia
d’àmbit estatal que consis·
teix en una excursió de camp
guiada per geòlegs. Aquestes
sortides se celebren de mane·
ra simultània, són gratuïtes i

obertes al públic en general.
L’objectiu és que la gent en·
tengui i valori la geologia i
l’impacte en la societat i en els
plans d’estudis. El Geolodia
està coordinat per la Societat
Geològica d’Espanya en col·
laboració amb altres entitats
(AEPECT, IGME), Geoparcs,

universitats, patrocinadors i
altres entitats.
L’itinerari escollit als Hostalets
de Pierola és un recorregut de
7,5 km de dificultat baixa que
porta els participants a enten·
dre el món on va viure el Pi·
erolapithecus catalaunicus ara
fa 12 milions d’anys.

Els Hostalets celebra la ‘Nit dels Museus’
HOSTALETS DE P. / LA VEU

D

emà a partir de les 20
h, el Centre de Restau·
ració i Interpretació
Paleontològica s’uneix a la ce·
lebració de la Nit dels Museus.
La ‘Nit del Museus’ és una ini·
ciativa del Consell d’Europa
durant la qual diversos museus
europeus obren les portes més
enllà del seu horari habitual i
amb una programació d’activi·
tats especial.
Aquesta acció s’organitza amb
motiu de la celebració del Dia
Internacional dels Museus
(DIM) que s’escau el 18 de maig.
Enguany, en la seva 41a edició,
està dedicat al tema Museus
hiperconnectats: nous enfo·

caments, nous públics, reco·
neixent les connexions que els
museus estableixen amb la co·
munitat, el seu paisatge cultural
o el seu entorn natural.
Seguint aquest fil conductor
s’ha presentat l’oportunitat de
treballar una experiència in·
terdisciplinari entre el CRIP i
el Centre d’Estudis Musicals
Cal Maristany. En l’edició d’en·
guany, els professors de l’escola
de Música participaran en la
‘Nit del Museus’ amb la orga·
nització de tallers musicals. Són
tallers adreçats a tota la família
on es treballarà amb diversos
tipus d’instruments amb l’ob·
jectiu de construir un paisatge
sonor basat en la fauna que va
habitar aquests indrets durant el

Miocè, ara fa 12 milions d’anys.
El primer taller s’iniciarà a les
20:15h i el segon a les 21:15 h i
la inscripció es formalitzarà en
el mateix recinte. Simultània·
ment, des del CRIP s’oferirà la
oportunitat de realitzar gratuï·
tament una visita comentada a
l’exposició “Els Hostalets de Pie·
rola: una finestra al Miocè” que
en aquesta edició presentarà
especialment les restes fòssils de
la Laia (Pliobates cataloniae),
descrit a partir de les troballes
realitzades al jaciment de Can
Mata i publicat el 2015.
Per completar la vetllada els
visitants podran gaudir a
preus assequibles d’una fi·
deuà i dels postres de la « llar
del meus dolços ».
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El PSC de Masquefa
Els masquefins presenten prop de 90
demana un debat sobre la propostes en el primers Pressupostos
recollida d’escombraries Participatius
MASQUEFA / LA VEU

L

Diversos municipis de la comarca inicien durant aquestes setmanes la recollida ‘porta a porta’ de les escombraries
amb el suport del Consell Comarcal de l’Anoia. El govern
de Masquefa decideix no impulsar el ‘porta a porta’ per
qüestions electorals.
Els Socialistes de Masquefa
exigim al govern local un debat seriós, planificat i participat sobre la sostenibilitat del
municipi.
Una part important dels municipis de l’Anoia, amb el suport del Consell Comarcal
han decidit posar en marxa la
recollida ‘porta a porta’ de les
escombraries. Aquest sistema
també està sent desenvolupat
per molts municipis a Catalunya i arreu de l’Estat, amb
l’objectiu d’esdevenir territoris sostenibles i conscienciar
els veïns d’actuar de manera
responsable amb el medi ambient i el seu futur.
El sistema ‘porta a porta’ permet als municipis més avançats a nivell europeu assolir
els objectius del 50% per la
recollida selectiva d’escombreries que estableix la directiva europea i la normativa catalana i estatal. L’Anoia
se situa a la cua de les comarques catalanes amb un
8% de mitjana, i Masquefa a
la cua de l’Anoia amb índex
molt baix.
Al contrari, però, de les línies
generals que s’estan establint,
el govern de Masquefa, encapçalat pel president del
Consell Comarcal de l’Anoia,
ha decidit no impulsar el sistema ‘porta a porta’ sense una

justificació tècnica convincent. És una decisió política
irresponsable que únicament
té com a objectiu salvaguardar els interessos particulars
de l’equip de govern. Això
significa jugar en contra dels
interessos generals dels veïns
de Masquefa i del seu futur.
Com?
• L’índex de recollida selectiva de Masquefa continuarà
sent dels més baixos de l’Anoia i de Catalunya.
• Masquefa continuarà sent
un municipi insostenible.
• Els cànons d’escombraries augmentaran per aquells
municipis que no compleixin
amb les normatives, com és el
cas de Masquefa.
• Les taxes, és a dir el que paguen els veïns pel servei de
recollida d’escombreries, augmentaran considerablement
en els propers anys.
Els veïns de Masquefa suportaran els efectes d’aquesta decisió perquè l’alcalde de
Masquefa, amb el suport de la
CUP, està més preocupat dels
resultats electorals de l’any
2019 que dels interessos generals dels veïns i el seu futur.
Els Socialistes exigim obrir
un debat seriós, planificat i
participat sobre el futur de la
recollida d’escombreries i de
la sostenibilitat del municipi.
En aquest debat cal defugir de
prejudicis i estudiar les dades.
Fins al moment, les decisions
polítiques que s’han pres en
els darrers mesos afecten negativament als veïns.
Daniel Gutiérrez
PSC Masquefa

’Ajuntament
agraeix
la implicació i el compromís demostrats pels
vilatans en l’inici d’aquest projecte pioner al municipi. Ara
el procés encara la seva segona
fase, que consistirà en la valoració de les propostes per part
dels serveis tècnics municipals. Totes aquelles que siguin
viables tècnicament, considerades inversions i no superin
el pressupost fixat seran presentades en el Fòrum Ciutadà.
El passat 4 de maig va finalitzar la recollida de propostes ciutadanes del Pressupost
Participatiu ’18, impulsat de
forma pionera al municipi per
l’Ajuntament de Masquefa a
través de la Regidoria de Participació Ciutadana. Durant
el període de presentació, els
veïns han entregat un total de
87 propostes; una xifra que segons la regidora Esther Ibáñez,
“ens encoratja a seguir apostant per nous projectes com
aquest que suposen un vertader apoderament dels nostres
veïns, dotant-los d’eines de
primer nivell que els permetin i facilitin impilicar-se en

la definició de la Masquefa del
present i del futur”.
En aquest sentit, Ibáñez agraeix la implicació de tots els
vilatans que han pres part
d’aquesta primera fase, emplaça a la població a seguir sent
partícip del projecte i assegura
que “estem molts satisfets amb
l’acollida que ha tingut aquesta iniciativa, fins ara inèdita al
nostre poble”.
L’Ajuntament habilita dues
vies per la recollida de les
propostes
El consistori posava a disposició dels masquefins dues vies
per fer arribar les butlletes: les
bústies habilitades a l’Ajuntament, el CTC i la Biblioteca
o el web www.masquefaparticipa.cat. Aquesta última
ha estat la via més utilitzada
pels veïns amb la presentació
d’un total de 46 propostes.
Mentrestant, a través de les
bústies s’han recollit fins a 41
propostes veïnals.
El Pressupost Participatiu’18
arriba al seu equador amb la
segona fase del projecte
Ara les propostes estan sent
valorades i quantificades pels

serveis tècnics municipals.
Així, passaran a la següent
fase aquelles que compleixin
els requisits següents: estar referides a temes de competència municipal, no contradir
plans aprovats per l’Ajuntament, ser viables tècnicament
i econòmica, respectar el marc
jurídic i legal i ser considerades una inversió.
Convocatòria d’un Fòrum
ciutadà
Posteriorment, dijous 7 de
juny (19 h.), els masquefins
estan cridats a prendre part
del Fòrum Ciutadà de Priorització que se celebrarà a
la Sala d’Actes del CTC; una
sessió participativa oberta
a tots els veïns en la qual els
assistents hauran de seleccionar un nombre determinat
de projectes que seran els que
finalment es sotmetran a votació popular.
Votació popular
Finalment, les propostes finalistes seran sotmeses a votació
ciutadana. Hi podran participar totes aquelles persones
empadronades a Masquefa
majors de 16 anys.

Masquefa tornarà a engalanar-se de
flors durant el Primavera Shopping
MASQUEFA / LA VEU

D

iumenge 27 de maig,
l’Ajuntament de Masquefa i ‘Masquefa
Comerç’ organitzen una nova
edició del Primavera Shopping Masquefa. Comerços
amb ofertes i promocions especials Els carrers del municipi s’ompliran de motius florals
des de primera hora del matí i
al llarg de tota la jornada per
gaudir d’un espectacle olfactiu i visual únic gràcies als
diferents racons decorats amb
motius primaverals. A més,
els comerços locals obriran
els seus establiments en diumenge i oferiran diferents obsequis, descomptes i/o ofertes
especials. Racons amb encant
Els veïns i visitants, a més,
també tindran l’oportunitat de
descobrir nous indrets primaverals de la vila. I és que fins a
14 punts de Masquefa es deco-

raran amb flors i diversos elements ornamentals des de les
11 h. fins a les 21 h. Activitats
per a tots els públics al llarg
de la jornada La tercera edició
del Primavera Shopping Mas-

quefa es complementarà amb
un destacat ventall de propostes lúdiques i festives adaptades als gustos i interessos de
tots els veïns entre les quals
destaquen: maquillatge artístic per als més menuts, activitats a càrrec dels gimnasos del
municipi, exposicions, inflables, conta contes, marató de
pianos, xocolatada, actuacions
musicals i els personatges dels
dibuixos infantils PJ MAsk
voltant pels carrers comercials del poble. L’Ajuntament
de Masquefa agraeix l’estreta
col·laboració i implicació demostrades al llarg d’aquestes
primeres tres edicions per
part de l’associació ‘Masquefa
Comerç’, així com dels diferents establiments comercials
i totes les persones que participen de l’esdeveniment;
fent possible, entre tots, la
consolidació d’aquest projecte pioner a la vila.
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Ordenança d’ús dels camins rurals de
titularitat municipal de la Torre de
Claramunt

Visites guiades a la
Llacuna emmurallada i
al castell de Vilademàger

LA TORRE DE C. / LA VEU

LA LLACUNA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha realitzat una proposta d’Ordenança d’ús
i defensa dels camins rurals
d’ús públic i titularitat municipal de la Torre de Claramunt,
amb la qual poder regular els
aspectes jurídics rellevants
d’aquests vials. El treball ha
estat lliurat aquest dijous pel
diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde, Jaume Riba.
L’Ordenança s’estructura en
set Títols, que engloben un
total de 68 articles i una Disposició Final. El Títol Primer
recull les disposicions generals, el Segon regula la zona
de domini públic dels camins
i el seu règim d’usos i prohibicions, i el Títol Tercer regula
les prohibicions i limitacions
del dret d’ús i edificació de les
finques que confronten amb
els camins.
El Títol Quart regula el règim
jurídic de les autoritzacions

A

i concessions demanials per
realitzar usos especials i privatius als camins rurals, el Cinquè regula la incorporació de
camins a l’inventari de béns
i drets, en concret l’obligatorietat de formar inventari de
camins, i el Sisè té per objecte la regulació de les actuacions de protecció i defensa
del camins rurals. Finalment,
l’Ordenança es tanca amb el
Títol Seté, dedicat a al règim

sancionador.
L’ordenança ve determinada
pel fet que, malgrat la importància dels camins rurals públics i la demostrada necessitat de que el seu règim jurídic
estigui regulat per a garantir la
seva integritat i funcionalitat, Catalunya no disposa encara d’una norma amb rang
de llei que reguli els camins
en general, i els camins ramaders, en particular.

L’actriu Àurea Màrquez i Empar
Moliner al IX Festival de llegendes de
Catalunya
S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

S

ant Martí de Tous acollirà els dies 30 de juny
i 1 de juliol la 9a. edició
del Festival de Llegendes de
Catalunya, el FesLleCat; un
festival únic al territori català.
Aquest esdeveniment reuneix
durant tot un cap de setmana
a Sant Martí de Tous la presència de més de 3.000 persones i l’activitat principal és
l’Apagada de Misteri que es fa
al pati interior del castell de
Sant Martí de Tous, gràcies a
Espai Gastronomia que va rehabilitar l’espai per a celebracions i esdeveniments.
El poble apaga l’enllumenat
públic, durant la nit del dissabte dia 30 de juny, i il·lumina tot el casc antic amb més
de 6.000 espelmes que marquen un recorregut de llegendes misterioses que culminen
amb una última llegenda que
enguany interpreta l’actriu
catalana Àurea Màrquez (una

de les protagonistes de la sèrie
de TV3, “Com si fos ahir”).
Aquest any el FesLleCat, un
cop més, compta amb la
participació d’altres persones conegudes com és el cas
de l’escriptora i periodista
Empar Moliner, que explicarà la seva particular versió
d’algunes llegendes catalanes tot relacionant-les amb

tres vins diferents.
Els Racons de Llegenda són
també un dels actes centrals del FesLleCat. Milers
de persones visiten els diferents escenaris del poble
on es podran escoltar les
llegendes de diverses localitats catalanes de Barcelona,
Girona, Tarragona, Lleida i
els Països Catalans.

quest dissabte 19 de
maig, nou recorregut
per «La Llacuna emmurallada», on descobrirem
els secrets amagats dels carrers
del nucli principal d’aquest
municipi anoienc que es comença a desenvolupar a partir
del segle XII, un cop el castell
de Vilademàger perd part de
la seva força.
A l’entorn de l’antic priorat
de Santa Maria i fins l’hospital i capella de Santa Maria de
Natzaret, el poble de la Llacuna va creixent fins a dotar-se
de muralles, encara avui ben
visibles, configurant un urbanisme singular que cal redescobrir.
Així doncs, de la mà d’Anoia
Patrimoni i per només 4,00
€ recorrerem els carrers de la
Llacuna descobrint-ne els secrets, a partir de les 12:00h us
esperarem a l’Oficina de Turisme de l’Anoia.
Visita al castell de
Vilademàger
El castell de Vilademàger, en-

cimbellat a la serra de la Llacuna controlant tant les planes
de la Llacuna com la d’Ancosa des del segle X és un dels
molts espais naturals coneguts
i reconeguts de la comarca,
però també és un dels espais
patrimonials més importants
del territori. Presidit per les
restes de la torre mestra (recentment consolidada) i l’església de Sant Pere de Màger,
els seus murs encara presenten elements a descobrir.
El proper diumenge 20 de
maig, en una nova visita guiada, començarem a descobrir
els orígens i l’evolució d’aquest
castell senyorejat pels Cervelló. Aquesta visita, que es
durà a terme a partir de les
12:00h, serà la primera de les
que s’aniran oferint de forma
trimestral. A càrrec d’Anoia
Patrimoni, el preu de l’activitat serà de 4.00€ i s’iniciarà a
l’esplanada sota el castell (el
punt de trobada serà la cruïlla del camí del càmping Vilademàger).
Més imformació a www.anoiapatrimoni.cat o al telf. 635
922 384
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Elvira del Pozo, 2a Dama de la
Catalunya Central

Properes activitats a la
Biblioteca

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

L

a pierenca va ser escollida dissabte 12 de
maig en el marc d’una
jornada festiva del pubillatge
en la qual també va participar
el pierenc Jordi Vallès
El passat dissabte dia 12 de
maig, el municipi d’Avià va
agafar el relleu de Piera i es
va convertir en la capital del
pubillatge de la Catalunya
Central. Un total de 28 candidats del Berguedà, el Bages, el
Solsonès, l’Anoia i Osona van
participar en les proves per a
convertir-se en l’hereu, la pubilla, les dames i els fadrins
de les comarques centrals.
Les activitats es van iniciar al
matí amb les proves escrites i
les entrevistes als candidats.
A la tarda no va faltar una
cercavila en la qual van participar tots els representants

D

del pubillatge del territori
i l’acte de proclamació dels
nous representants, que va tenir la pagesia com a eix vertebrador. La pierenca Elvira del
Pozo de Torres va ser proclamada 2a Dama de la Catalunya Central del 2018. També
hi va participar el pierenc Jor-

di Vallès Noguera.
L’acte de proclamació a la
Catalunya Central se celebra
des del 2006. Actualment hi
ha setze pobles de les comarques centrals que mantenen viva la tradició del
pubillatge, entre els quals hi
ha la vila de Piera.

Finalitza una nova edició del Créixer
en família
PIERA / LA VEU

E

l passat dia 11 de maig
finalitzava el programa
Créixer en família, un
servei gratuït que s’ha ofert
durant sis setmanes a l’escola
bressol municipal El Gall Mullat amb l’objectiu d’orientar a
pares i mares amb fills de 0 a 3
anys. Un total de 15 persones
han participat en aquesta iniciativa que ha volgut anar més
enllà de conferències puntuals
i, a través de tallers, ha permès
als participants reflexionar i
intercanviar experiències sobre l’educació dels infants. Les
famílies han estat guiades, en
tot moment, per un professional expert que els ha orientat i donat eines per exercir
la seva parentalitat de manera positiva.
Durant aquestes sessions, pa-

res i mares amb fills i filles
d’edats similars han reflexionat i compartit experiències
sobre temes tan diversos com
l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, la resolució de conflictes,
les responsabilitats en l’àmbit
domèstic, el lleure i l’entorn o

el paper educatiu a l’escola.
L’espai Créixer en família és
una iniciativa del Pla d’Entorn
Educatiu i ha estat possible
gràcies a la col·laboració l’escola bressol municipal i el suport
de la Secretaria de Família de
la Generalitat de Catalunya.

Inscripcions obertes per a la Supernit a les biblioteques
PIERA / LA VEU

La Biblioteca de Piera se suma
a la celebració de la Supernit
a les Biblioteques, una iniciativa de promoció de la lectura
entre els infants, organitzada
de forma conjunta per la Xarxa de Biblioteques Públiques
de Catalunya i el Club Super

3. Aquesta se celebrarà el dia
25 de maig i, com l’aforament
és limitat, es demana a les
persones interessades a participar-hi que formalitzin la
inscripció de forma prèvia.
L’activitat és gratuïta i començarà a les 20 hores. No caldrà
portar-hi res, només l’enginy
suficient per resoldre els dos

enigmes que es plantejaran
als infants, que hauran d’ajudar a alliberar la Nenúfar i la
Matoll, les dues protagonistes de les històries del Club
Super 3, que han estat tancades a la Superbiblioteca pel
malvat senyor Pla. La durada
aproximada de l’activitat serà
d’una hora.

emà divendres nova
sessió de contes XXL
Avui divendres 18 de
maig a les 21h hi ha programada la 3a de les 4 sessions de
contes per adults organitzats
per la biblioteca de Piera
La narradora Mon Mas presenta Sola, solae un espectacle
d’aquells plens d’històries que
ens passen on fa un instant era
ahir. Sola a l’esquerda per on
veure la tempesta, sola amb
tants records que se m’acumulen, sola disposada a volar
sense ales, sola amb la brúixola dels contes... Sola i no és de
sabata.
L’activitat és d’accés lliure i
gratuït.
Es presenta el llibre “Proyecto
ficción”
El pierenc David Pierre presenta la seva primera novel·la
Proyecto ficción, una novela de
fantasía urbana i ho fa acompanyat de la Gemma Martínez,
la il·lustradora que s’ha encarregat de la part artística i de
disseny del llibre.
La narració està protagonitzada per en Ben, un jove que es
veu obligat a marxar de casa.
En el seu periple arriba fins als
límits de Nehers, on tot és fred
i gel i on una mena de malefici
comença a congelar-li pell, cames i cos. Després de caure en
un conjunt d’estranys malsons
en els quals amb prou feines
es reconeix, el noi abandona el
seu desglaç i comença a descobrir el trencaclosques inacabable que tracta de construir la
distant i freda Nehers.
L’obra va guanyar el premi Sello
Talento, una distinció de l’editorial Caligrama a les millor
obres publicades i es presenta a
la Biblioteca de Piera el proper
dilluns 21 de maig a les 19h.

Inici d’inscripcions a dos tallers infantils de creació
Ahir 17 de maig van començar
les inscripcions al taller infantil
El jardí feliç que es realitzarà el
dijous 31 de maig a les 18.30h a
la biblioteca de Piera i s’adreça
a nens i nenes de 8 a 12 anys.
Els contes El jardí feliç de Michael Foreman i El Jardí curiós
de Peter Brown, teixeixen dues
històries al voltant de l’esperança i la felicitat que representarem amb flors de paper aromatitzades.
La segona proposta “La pissarra de les lletres” s’adreça a nens
i nenes de 4 a 7 anys i es durà a
terme el dimarts 5 de juny a les
17.30h, les places són limitades
i les inscripcions es poden formalitzar a partir del dimarts 22
de maig a al biblioteca pierenca. En aquest taller les lletres
són les protagonistes i per això
els participants s’emportaran
una pissarra feta per ells mateixos on aprendre a escriure les
primeres lletres i paraules.

Aquest diumenge, Cursa
dels Covards
PIERA / LA VEU

Aquest diumenge, la Pineda
de Can Ferrer del Coll acull la
VII Cursa dels Covards, amb
2 opcions de participació:
Cursa de 13,8 km o 416 m de
desnivell i caminada curta de
7,2 km i 245 m de desnivell.
La sortida està prevista a les
8 h (caminants) i a les 8.30 h
(corredors). La recollida de

dorsals es farà 30 min. abans
de les sortides a la pineda de
Can Ferrer del Coll.
Entre els serveis que s’ofereixen hi haurà zona d’aparcament i servei de guarda-roba. Els premis seran per a les
categories general, veterans i
local, masculines i femenines.
Més informació i inscripcions a www.elbedorc.com/
cursacovards

CULTURA |

Divendres, 18 de maig de 2018

35

Aquest dissabte es farà la Diumenge, s’inaugura la Sala Petita
Festa del Joc i l’Esport
del Teatre La Lliga
CAPELLADES / LA VEU

A

quest 19 de maig es
farà la segona edició
de la Festa del Joc i
l’Esport a Capellades, organitzada des de la regidoria d’Esports en col·laboració amb totes les entitats i clubs esportius
de la vila.
Les propostes començaran
amb un esmorzar saludable
–amb fruita- a la plaça Verdaguer a un quart de deu del
matí. Les diferents activitats es
repartiran entre les tres places
del centre de la vila, amb opcions molt variades.
La plaça Catalunya, comptarà amb la carpa de l’organització, una taula informativa
per difondre les accions de la
Setmana Sense Fum i diversos estands. Així, el Club de
Futbol Sala Capellades oferirà
“Street Futbol” amb un inflable per jugar a futbol. El Capellades Hoquei Club muntarà una petita pista per tal
que tothom qui vulgui pugui
provar “mini-hoquei”. L’AMPA de l’Institut Molí de la Vila
portarà “Spiribol”, animant a
jugar amb raquetes. En la mateixa línia, el Club Tennis Taula comptarà amb 4 taules de
tennis. Encara a la plaça Catalunya hi haurà “Foottenis”, on
el Club de Futbol Capellades
ensenyarà a jugar a tenis amb
els peus.
La plaça Verdaguer acollirà
opcions molt variades. D’una
banda, en la línia de l’any passat, s’hi instal·larà l’espai de
psico-motricitat per als més
petits, conduït per l’AMPA de

la Llar d’Infants. El Club d’Escacs Capellades situarà 4 taules per tothom qui vulgui fer
unes partides d’escacs. I a la
part de la plaça davant la font
s’hi posarà gespa artificial per
jugar a petanca d’una manera
diferent.
També s’ha aprofitat l’espai del
carrer 11 de setembre, entre
les dues places, amb la Unió
Esportiva de Bàsquet instal·
lant unes cistelles per practicar tirs lliures.
Finalment, les ampes de les
dues escoles de Capellades –
Marquès de la Pobla i Mare del
Diví Pastor- han pensat diversos jocs i a activitats de coordinació per fer a la plaça Xica.
Tot l’espai d’activitats estarà
animat amb música. A més
a més, també hi haurà ritme
amb la Xaranga, que sortirà
a primera hora per despertar
els participants i a darrera, per
recollir tothom i porta’ls fins a
la Bassa, on l’Associació d’Esports de Muntanya ha previst
una cursa de relleus dins la
Bassa per tancar la festa.
Tal com destaca l’Alcalde i regidor d’Esports, Aleix Auber
“serà un matí ple de propostes
esportives variades. Al llarg de
3 hores i mitja es podrà fer un
tastet de les diferents activitats
que es fan de manera habitual,
però d’una manera diferent i
divertida per a tothom. Traurem les pràctiques del seu entorn habitual i les obrirem per
passar una bona estona fent
esport”.
La cursa de relleus dins la Bassa començarà a dos quarts de
dues del migdia.

Obertes les inscripcions
per a les activitats d’estiu
CAPELLADES / LA VEU

Fins el 5 de juny es poden fer
les inscripcions per a les activitats d’estiu que organitza
l’Ajuntament de Capellades.
Com és habitual el Casal es
farà durant 5 setmanes des
del 25 de juny fins al 27 de
juliol.
Aquest any hi ha 2 propostes
diferents: Casal i teatre.
El teatre s’oferirà durant una
quinzena – del 2 al 13 de juliol- per als nens i nenes de 7
a 12 anys. A banda de treballar específicament qüestions

pròpies de l’escena, també
s’anirà a la Piscina i es farà
jocs i sortides.
L’activitat de Casal es dividirà
en dues propostes diferents
en funció de l’edat. Els més
petits, de 3 a 6 anys, faran
jocs, sortides i propostes adequades a la seva edat. Els de 3
a 7 anys també jugaran, faran
esport, excursions, i novetats diferents com l’anglès, la
robòtica i la programació de
vídeojocs.
Les inscripcions es poden fer
en aquest enllaç abans del 5
de juny.

CAPELLADES / LA VEU

A

quest diumenge 20
de maig s’inaugurarà
la nova sala petita del
Teatre La Lliga de Capellades.
Aquest espai està pensat per
fer-hi cinema, conferències o
altres actuacions de petit format.
El nou equipament, ubicat al
segon vestíbul i pensat per a
actes que tinguin una capacitat màxima d’unes 50 persones, compta amb un projector
de gran definició, una pantalla panoràmica, so envolvent,
llum escènica, un pati de butaques mòbil, climatització i
wi-fi.
Segons Àngel Soteras, regidor de Cultura, “amb aquesta nova sala, completament
equipada, donem sortida a la
creixent necessitat d’equipaments culturals d’una socie-

tat especialment activa com
és La Lliga i Capellades en el
seu conjunt”.
Per inaugurar la nova sala,
s’ha pensat una jornada festiva. Primer – a dos quarts
d’onze- s’hi farà una xerrada
de la mà de Javier Cebrian,
que presentarà el seu projecte Symbiosis, artists with

El Festival d’Orgue
arrenca amb jazz
CAPELLADES / LA VEU

A

quest diumenge ha
començat el Festival
d’Orgue de Capellades amb un concert d’Ignasi
Terraza a l’orgue i Matthew
Simon a la trompeta, improvisant sobre els gran estàndards
del jazz del segle XX.
L’arrencada ha estat molt
bona, amb més de 150 persones a l’església de Santa Maria
gaudint de la bona música en
directe. El Festival va començar amb la presentació per
part del regidor de Cultura,
Àngel Soteras, qui va tenir un
record per a Montserrat Freixas Vivó -qui va fer la donació de l’orgue a la parròquia- i
Gemma Romanyà Valls, ànima de Paper de Música entre
altres iniciatives culturals. “En
ambdues hi trobem l’amor a la
música, l’arrelament a Capellades i la voluntat de deixar
un món millor, en el seu cas
fent més fàcil l’accés a la música. El nostre Festival s’inscriu
en aquesta línia: no volem només fer-ho millor, sinó fer-ho
per a més gent, i per això en
aquesta edició introduïm noves combinacions amb jazz o
cinema amb la idea d’arribar a
nous públics”.
En nom dels Amics de l’Orgue

character, un experiment del
Dr Case. Amb aquest nom
artístic es presenta l’obra d’un
graffiter que ha fotografiat la
seva obra i la d’altres artistes,
exposant-la arreu.
A dos quarts d’una començarà al Pati de La Lliga una live
painting amb una sessió de
Dj en directe.

Capellades se suma
a la proposta del
Club Super3 “Nits a
les Biblioteques”
CAPELLADES / LA VEU

va intervenir Isidre Romeu
valorant positivament el programa d’enguany on es donaran a conèixer nous registres
de l’orgue i es donarà protagonisme a la gent de casa.
Ignasi Terraza va anar presentant els diferents temes que va
anar interpretant, amb l’acompanyament magistral de Matthew Simon a la trompeta, fins
arribar a la sorpresa final amb
Big Mama interpretant els dos
darrers temes.
La propera actuació serà el
diumenge 27 de juny a les sis
de la tarda, també a l’església
de Santa Maria, amb Juan de
la Rubia interpretant “L’ànima
de Faust”.

La Biblioteca El Safareig
també participarà a la proper edició de les “Nits a les
Biblioteques”, una proposta
del Club Super3 i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per
promoure la lectura entre el
públic infantil, que es farà el
divendres 25 de maig.
Entre les 8 i les 9 del vespre
els nens i nenes d’entre 6 i
9 anys podran participar
d’una aventura nocturna,
que es viurà de manera simultània entre tots els usuaris de la xarxa de Biblioteques. Tots els súpers faran
diverses activitats, amb l’objectiu final d’ajudar la Nenúfar i la Matoll –les elfes
de la família del Súper3- a
sortir de la Súperbiblioteca
on han quedat tancades pel
malvat Senyor Pla.
Les places per a aquesta activitat són limitades a l’aforament de l’espai. Per això,
cal que qui vulgui participar, prèviament faci la seva
inscripció a la mateixa Biblioteca. Cal que els infants
hi assisteixin acompanyats
d’un adult.
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Els Catarres, Judit Neddermann i Dàmaris Gelabert
presentaran els seus nou discs a la Festa Major de Calaf
CALAF / LA VEU

L

’Ajuntament de Calaf
anuncia algunes de les
novetats de la Festa
Major del 2018 que es farà del
31 d’agost al 3 de setembre i
que oferirà un ampli ventall
d’actes per a tots els públics
repartits en 4 intensos dies.
D’entre les diferents actuacions musicals, destaquen: Els
Catarres, Judit Nedderman i
Dàmaris Gelabert, ja que els
tres presentaran els seus nous
discs.
Judit Nedderman, obrirà la
Festa Major amb un concert a
la plaça dels Arbres el divendres 31 d’agost on ens descobrirà “Nua” el seu nou treball.
L’artista maresmenca de veu
prodigiosa oferirà un concert
amb cançons carregades de
sentiments, reivindicacions i
reflexions.
Els Catarres seran un dels
plats forts del concert de dissabte nit. A les 24h, també a
la plaça dels Arbres, els d’Aiguafreda tancaran a Calaf
una gira d’estiu que se’ls preveu intensa després de la parada de més d’un any i mig on
han estat treballant en el nou
disc “Tots els meus principis”.
El trio s’ha electritzat amb
aquest nou treball però man-

tenen el seu estil desenfadat
de festa major caracteritzat
per cançons “saltimbanquis”
i “patxangues” que agraden i
fan ballar a tota la família.
El grup Hoffmaestro també
farà parada la nit de l’1 de setembre a Calaf després d’ Els
Catarres. Aquest grup suec,
considerat un dels millors
del seu país, té un estil personal i propi que neda entre
l’ska, soul, country, hip hop,
folkrock, reggae o punk. Amb
un incendiari directe, que els
ha fet omplir els escenaris
de grans festivals europeus
- com el “Hurricane” d’Alemanya, el “Peace & Love” de
Suècia o el “Clownia” de Sant
Joan de les Abadeses, entre
d’altres - donaran pas a DJ
Sendo que tancarà la festa de
dissabte.
Les tradicionals orquestres i
grups de versions també seran propostes imprescindibles d’aquesta Festa Major.
Enguany, Calaf comptarà
amb algunes de les millors
de Catalunya com La principal de la Bisbal, La Banda del
Coche Rojo, New Marabú o
Excel.
Dàmaris Gelabert, el concert estrella de la programació infantil

La reconeguda Dàmaris Gelabert actuarà amb la seva
banda el dissabte 1 de setembre a la tarda. Aquesta
pedagoga i musicoterapeuta
presentarà el seu nou treball
“Naturalment”, una proposta
variada que va des de la música mediterrània fins al country passant pel rock, la rumba
i la bossa nova. Cançons per
gaudir de bona música en família que transmeten i reafirmen valors imprescindibles
com la importància d’escoltar
la gent gran, de menjar saludablement, de respectar i
estimar els animals, de llegir,
de l’amistat, de l’ecologia, etc.
A més, no hi faltaran els clàssics com “Bon dia”, “Soc ric”
o “Comença l’estiu” que s’han
fet molt populars entre els
nenes i nenes ja que es canten
tant a casa com a l’escola.
Un “mapping” calafí tancarà la Festa Major
Una de les propostes destacades i innovadores d’aquest
any, serà l’espectacle que
tancarà tots els actes de Festa Major. S’està treballant en
una proposta que combina la
pirotècnia d’un castell de focs,
la cultura popular de Calaf i
les vídeoprojeccions d’un ma-

pping amb una direcció escènica atrevida i transgressora a
càrrec d’Eloi Fonoll, director
artístic d’Els Pastorets infantils de Calaf.
“Calafany” és el nom d’aquest
espectacle que representarà
Calaf en un any. El mapping,
o videomapatge, és una tècnica de projecció utilitzada per

a projectar imatges i objectes
virtuals de dues o tres dimensions sobre qualsevol tipus de
superfície. Normalment, es
projecten sobre superfícies
irregulars, com ara façanes, i
en el cas de Calaf, aquest és
farà a la façana de l’església de
Sant Jaume el dilluns 3 de setembre a les 22h.

Calaf ret un sentit homenatge a la seva ‘practicanta’
CALAF / LA VEU

Valiente, cap d’infermeria de
la FUB (Fundació Universitària del Bagès), va explicar que
inclouran un capítol sobre
M.Àngels Pujol en un llibre
en què s’està treballant dedicat a infermeres anònimes.
L’alcalde, Jordi Badia, va cloure l’acte recordant que tasques
com la que va fer la Ma. Àngels evidencien la importància de mantenir i donar valor
a l’assistència primària, ja que
és la més propera, la que permet establir un coneixement i
confiança entre el pacient i el
professional sanitari i és vital
per a la bona salut i qualitat
de vida de les persones.

C

entenars de persones
van omplir la plaça
de la Ravalet de Calaf
aquest diumenge 13 de maig
en l’acte d’homenatge que la
vila va voler retre a Ma. Àngels
Pujol el dia que complia 90
anys i qui va ser durant molts
anys la seva “practicanta”.
L’homenatge el va obrir
Montserrat Isern, regidora
d’Ensenyament, benestar social i sanitat de l’Ajuntament
de Calaf. Isern va explicar
que aquest acte feia temps
que pensaven que era necessari fer i que per això, havien
col·laborat amb la família per
poder-lo fer coincidint amb
els actes de la Setmana de la
Gent Gran.
Tot seguit, van anar passant
per l’escenari de la plaça diferents persones que tenen una
vinculació personal o professional amb la Ma. Àngels,

com Conxita Solà, Mercè
Duocastellà, Maria Antonia
Trullàs, Carme Valiente, Angelina Giralt o Núria Aldomà.
Totes elles, van fer un perfecte
i concret perfil del que havia
estat la vida de la practicanta. Sobretot, van destacar-ne

la iniciativa i valentia d’haver assolit i desenvolupat una
vida professional al servei de
la sanitat tant destacable en
uns temps on les dones ho tenien molt difícil per emancipar-se i fer-se un lloc en l’àmbit laboral. Per això, Carme

Cal Matrícules, ja disposa
d’una placa commemorativa
En acabar l’acte, totes les persones assistents es van desplaçar a Cal Matrícules, antic
dispensari on la practicanta
havia atès als seus pacients.
Durant uns dies, aquest es-

pai acollirà una exposició que
explica com era la medicina
de fa 60 anys a través de la
reconstrucció del consultori
de Ma. Àngels Pujol Bacardit
amb tots els estris sanitaris
que feia servir. Allí, es va destapar una placa commemorativa per part de l’Ajuntament
de Calaf amb el text: “En
aquesta casa va exercir Ma.
Àngels Pujol i Bacardit,‘la
practicanta’, a qui agraïm la
seva plena dedicació,vital i
lluitadora, al servei de la sanitat i de la gent de Calaf i comarca. 13 de maig de 2018 “
L’exposició estarà es podrà visitar dilluns 14 i dimecres 16
de maig de 18h a 19h i també
tindrà un apartat on s’explicarà part de la seva història sanitària, familiar i del seu àmbit social i col·laboratiu amb
el poble, els seus viatges arreu
del món i les mostres d’agraïment en el moment de la seva
jubilació.
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Ple absolut al Casal de Calaf en la cantata dels 20 anys
de l’Escola Municipal de Música
CALAF / LA VEU

L

’Escola de Música de
Calaf ha organitzat
aquest dilluns 14 de
maig a les 19h al Casal de Calaf la cantata “50 milions de
segons”, un concert amb una
gran participació per celebrar
la seva creació ara fa 20 anys.
L’espectacle va comptar amb
col·laboració de l’Escola Alta
Segarra. Hi van participar 260
cantaires alumnes de l’escola, 8
músics professors de l’Escola
de Música i 2 actors d’excepció,
Lloll Bertran i Eloi Fonoll.
Les entrades és van posar a la
venda el 3 de maig i en només
una tarda ja s’havien venut gairebé totes. Això va fer que ahir,
l’aforament del Casal de Calaf
- que també va voler col·laborar amb aquest acte - estigués
complet i que més de 600 persones gaudissin de l’espectacle.
Isaac Fonoll, director de l’Escola de Música i Montse Marsans, directora del cor, van
donar la benviguda al públic
assistent i van agrair a totes les
persones que de forma desinteressada i voluntària havien
fet possible l’acte com els tèc-

nics, professors, mares i pares i
personal de l’Ajuntament.
Jordi Badia, alcalde de Calaf,
va dirigir un agraïment al govern municipal que vint anys
enrere va tenir el coratge de
crear l’Escola de Música Municipal i a tots aquells que al
llarg del temps havien apostat
per fer-la crèixer. A més, també va destacar que la música és
un instrument tremendament
eficaç per lluitar contra la desigualtat economica i social,
ja que influeix en la capacitat
d’aprenentatge,
creativitat,
desenvolupament motriu i socioafectiu. Per això, va garantir
que des del consistori s’apostaria per donar eines i facilitats
per a què tots els nens i nenes
puguin accedir a l’Escola de
Música i que aquesta continui
sent pública.
La cantata “50 milions de segons”, amb música de Joan
Vives i text de Piti Español, va
ser interpretada pels alumnes
de primària de l’Escola Alta
Segarra dirigits per Montse
Marsans i també per tots els
alumnes de llenguatge de l’Escola de Música (de 4 a 12 anys)
dirigits per Maribel Sibila.

El títol de l’obra feia referència al temps que una persona
destina a l’Escola, és a dir, és
la suma de tots els dies, hores
i minuts que representen tots
els cursos escolars traduïda en
segons.
Al llarg de 13 cançons, animades en clau d’humor per
la Rita, Lloll Bertran i el Víctor, Eloi Fonoll, es repassava
alguns dels sentiments, mo-

ments i personatges mítics que
un alumne de qualsevol escola
viu i recorda. La mandra de
llevar-se al matí, el cansament
de fer tantes activitats durant
el dia, el deliciós i inigualable
entrepà de mortadel·la per esmorzar, la professora que et té
mania o els polls que s’instal·
len al cap dels infants i atemoreixen els pares i mares, entre
d’altres, van ser les temàtiques

de la cantata que van portar
molts records als assistents.
La part instrumental va anar a
càrrec dels 8 professors de l’Escola de Música: Isaac Fonoll al
piano; Ignasi Pons al teclat; Ricard Morros al saxo i clarinet;
Jordi Gabarró a la bateria; Lluc
Maduell a la guitarra; Joan Miquel Giró a la trompeta; Jordi
Morera al violoncel i Joan Ramon al trombó.

El 1r Festival d’Havaneres de Secà arriba a Calaf
CALAF / LA VEU

pat en totes les seves edicions.
Durant les diferents etapes del
grup s’han enregistrat 23 discos amb més de 220 temes diferents. El repertori heretat en
gran part dels vells cantaires
de Calella, està format per havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, balades, boleros,
sardanes, cançó catalana, etc.
En l’actualitat el grup el formen, Josep Nadal (tenor),
Irineo Ferrer (Mineu) baríton
i Carles Casanovas veu baixa,
guitarra i direcció musical.

L

’havanera no és només
un gènere conreat a la
costa, també hi ha formacions de l’interior de Catalunya que la canten i per això
l’Ajuntament de Calaf ha volgut organitzar el que serà el 1r
Fesival d’Havaneres de Secà.
Aquest tindrà lloc el dissabte
19 de maig a les 18h al Casino
de Calaf i hi actuaran alguns
dels grups més reconeguts
del moment en aquest gènere
com La Guingueta- de secà - i
Port Bo – de la costa - i també
una proposta original i innovadora com és l’havanera lírica d’Indira Ferrer-Morató, soprano i Antoni Mas, pianista.
La Guingueta
És un grup d’havaneres i cançó
de taverna, nascut a l’interior
de Catalunya, concretament a
Igualada. El seu repertori gira
al voltant de l’havanera i la
cançó de taverna amb alguna
pinzellada de la nova cançó.
Totes les peces estan arranja-

des amb gran varietat d’instruments i jugant amb tres o
quatre veus. En cada concert
es busca la complicitat i la
participació del públic amb
una posada en escena plena
de sensibilitat i entrega.
Els components del grup
són: Jordi Giralt : veu tenor,
baix i ukelele
Salvador Millera: veu baríton, acordió diatònic i harmòniques.
Pere Regordosa: veu baixa,

guitarra i percussions fines.
Diego Paque: percussions i
cors
Port Bo
El grup Port-Bo neix l’any
1966 a Calella de Palafrugell
amb motiu de la presentació
del llibre: “Calella de Palafrugell i les havaneres”. El grup,
juntament amb altres amants
del gènere, és l’impulsor de la
cantada d’havaneres de Calella
de Palafrugell, havent partici-

Indira Ferrer-Morató, sopranto i Antoni Mas, pianista
Unes havaneres de concert
és la proposta que oferiran la
soprano catalana d’origen indi
Indira Ferrer i el pianista Antoni Mas. L’havanera lírica,
anomenada també havanera
de saló o de concert, és un estil musical que consisteix en
què aquestes siguin cantades
per una veu lírica i arranjades
amb un plantejament clàssic
per tal de mostrar al públic

d’on provenen aquest tipus de
composicions. Algunes formen part de sarsueles cubanes
i també en trobem d’altres que
són properes al lied.
El recital que ens proposen Indira Ferrer i Antoni Mas és un
repertori de cançons que arriba a un públic molt plural, des
dels amants de l’havanera als
de la música clàssica i, perquè
no, als més curiosos que pretenen descobrir quelcom que
els pugui sorprendre.
Venda d’entrades
Les entrades és poden adquirir per un preu de 3 euros –
majors de 65 anys – o 5 euros
-públic en general - a l’Ajuntament de Calaf.
També es podran comprar
una hora abans del festival a
taquilla, al Casino, però tindran un preu de 5 euros per a
tots el públics.
L’aforament és limitat a 300
places i ja se n’han venut 200
ja que aquest festival s’emmarca dins els actes de la Setmana
de la Gent Gran de Calaf.
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L’Ajuntament de Calonge de Segarra
instal·la més desfibril·ladors
CALONGE DE S. / LA VEU

C

alonge de Segarra segueix les passes per a
esdevenir un municipi
cardioprotegit. El passat mes
de març de 2017 l’Ajuntament
va col·locar dos aparells desfibril·ladors externs automàtics
als equipaments municipals,
concretament a l’entrada de
les oficines de l’Ajuntament
de Calonge de Segarra, i a la
façana del local polivalent situat al nucli de Dusfort.
Recentment s’han instal·lat
dos aparells desfibril·ladors
més: un ubicat al costat de
les bústies del nucli d’Aleny, i
l’altre a la plaça del nucli de
Sant Pere de l’Arç. Properament l’Ajuntament col·locarà un desfibril·lador al nucli
de Mirambell i un altre al

“Iter Lúminis” de Lídia
Pujol, a Santa Coloma
STA COLOMA / LA VEU

nucli del Soler. L’actuació ha
estat finançada amb un ajut
econòmic de la Diputació de
Barcelona.
Els desfibril·ladors estan ins-

tal·lats a disposició dels usuaris i l’objectiu és facilitar
l’actuació davant emergències
d’aturada cardíaca a fi de poder salvar vides.

Inscripcions obertes per a la 11a
caminada popular Coneix Calonge
CALONGE DE S. / LA VEU

E

l proper diumenge 3 de
juny tindrà lloc la 11a
edició de la caminada
popular Coneix Calonge. Enguany, la caminada tindrà la
sortida i arribada al poble de
Dusfort i seguirà la ruta de
Dusfort – Aleny – Calonge. Hi
haurà dos itineraris: un de 14
km. i un altre de 11,8 km., que
escurçarà una part de la ruta
llarga. La ruta de 14 km. es
preveu que es pugui realitzar

en unes 4 hores.
La sortida serà a les 9:00 del
matí a la plaça del poble de
Dusfort. Tant l’esmorzar com
l’avituallament són gratuïts
per als inscrits. La inscripció
a la caminada és obligatòria i
gratuïta i el termini finalitza
el dijous 31 de maig de 2018.
Per a inscriure-us truqueu a
l’Ajuntament de Calonge de
Segarra, al telèfon 93 868 04
09 (de dilluns adivendres, de
9:00 a 14:00 h) o bé per correu
electrònic a l’adreça: calonge@

diba.cat. Al fer la inscripció
cal indicar nom, cognoms i
adreça de la persona inscrita.
S’admetrà un màxim de 300
participants per rigorós ordre
d’inscripció.
Aquesta és una activitat oberta a la participació de totes
aquelles persones que vulguin
passar un matí de diumenge
passejant i descobrint contrades de Calonge de Segarra i
del seu entorn.
Per a més informació visiteu el
web: www.calongesegarra.cat

L

a coneguda artista Lídia
Pujol presentarà a Santa Coloma de Queralt
l’espectacle “ Iter Lúminis. Un
camí orientat” el proper diumenge dia 20 de maig, a les
8 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Coloma de
Queralt.
L’espectacle és el resultat
d’anys de cerca d’un nou sentit
en la interpretació i posterior
adaptació artística dels repertoris històrics i tradicionals.
És una cerimònia musical i
poètica, que desitja compartir
amb el públic una mateixa orientació en el nucli de l’experiència de Teresa de Jesús, en
diàleg amb la mística de Ramon Llull. S’ha expressat des
del 2010 mitjançant un espectacle musical concebut per a
ser viscut en esglésies, teatres

i espais simbòlics, en els quals
s’hi retroben les cançons de la
tradició escrita, recollides en
el Llibre Vermell de Montserrat amb el repertori tradicional oral, les cançons bressol de
tota la Mediterrània. El text de
les cançons es canta en la llengua original: català medieval,
llatí, occità, sefardita, napolità i d’altres relacionades amb
la nostra cultura. Els missatge dels seus valors abasta des
la convivència entre cultures
i pobles fins a la necessitat
d’una lectura actual de símbols religiosos i culturals.
La Lídia anirà acompanyada
de Guillermo Rizzotto a la
guitarra, Miquel Àngel Cordero al contrabaix, i l’Ismael
Alcina al baix elèctric.
El concert forma part dels actes de cloenda del 25è aniversari de l’Associació Cultural
Baixa Segarra.

Missa occitana als Prats
de Rei

Aquest diumenge Festa Major a
Montfalcó el Gros
VECIANA / LA VEU

Tal i com diu la tradició amb
el tercer cap de setmana de
maig arriba la festa grossa del
nucli vecianenc de Montfalcó
el Gros. És per aquest motiu
que aquest proper diumenge dia 20 l’església romànica
de Sant Pere obrirà les seves
portes per celebrar la missa
de festa major.
L’acte, que serà oficiat per
mossèn Enric Garcia i acompanyat per les veus de la
Coral de Veciana, començarà
a les 12 del migdia.

PRATS DE REI / LA VEU

La parròquia de Santa Maria
dels Prats de Rei celebrarà un
any més una missa en llengua
occitana. Un cop l’any, i ja en
fa 12, Mons. Valentí Miserachs, mestre de capella de Santa
Maria la Major, hi diu la missa en la llengua de Mistral.

Enguany serà el diumenge
27 de maig, a les 12 del migdia. La coral Mare de Déu del
Portal interpretarà els cants
de l’eucaristia en occità. Cada
any aquesta missa congrega
una nombrosa feligresia vinguda principalment d’arreu
de Catalunya i, alguns, d’Occitània mateix.
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Demà torna l’Igualada Urban Running Night Show, la cursa
nocturna pel centre de la ciutat
rà les sortides, les arribades i
gran part de les activitats.

CURSES / LA VEU

D

emà torna l’Igualada Urban Running Night Show
(IURNS), la iniciativa esportiva nocturna impulsada per
l’Ajuntament de la capital de
l’Anoia, que arriba a la setena
edició i que, tenint en compte
l’excel·lent acollida de les edicions anteriors i el fet que ja
es tracta d’una cita plenament
consolidada, preveu aplegar
novament milers de persones.
Aquest any 2018, l’IURNS
apostarà novament per la prova de 10 quilòmetres i la de
5 quilòmetres com les seves
curses principals després que,
enguany, la Mitja Marató de
l’Anoia s’hagi tornat a disputar
al marge d’aquest esdeveniment. El recorregut serà el ja
clàssic traçat que permet córrer pel nucli històric d’Igualada i els principals carrers del

centre. A més, enguany a la
prova dels 10km hi haurà premis en metàl·lic per als cinc
primers classificats absoluts
masculins i femenins, que aniran des dels 30 fins als 180 euros. En aquest cas, les marques
en homes hauran de ser inferiors als 35 minuts i les de les
dones inferiors als 39 minuts.
Els 5km arrencaran a les
19:30h i els 10km a les 21h,
però abans hi haurà diferents
proves que permetran participar en l’esdeveniment a totes
les franges d’edat que ho desitgin. Seran les ja clàssiques
curses infantils de Kids&Us
en diferents categories, la cursa de cotxets de nadons fins a
2 anys, les curses de patinets
patrocinades per Milar Martínez, o una caminada familiar solidària patrocinada per
Llet Nostra, que en aquesta
ocasió anirà a benefici de la

Casa dels Xuklis de l’Associació de Familiars i Amics de
Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC).
Com sempre, hi haurà diferents punts d’animació al llarg
de tot el recorregut i, a la finalització de totes les proves esportives, al voltant de les 23h,
hi haurà Festa Flaixbac a la
Plaça Cal Font, que serà novament l’espai, juntament amb el
Passeig Verdaguer, que acolli-

Afectacions de trànsit
La Policia Local d’Igualada
recomana abstenir-se de circular amb vehicle particular
per la meitat sud de la ciutat
durant la tarda de dissabte. La
cursa implicarà importants
restriccions d’estacionament
i circulació, especialment
a l’entorn de la Pl. Cal Font,
però afectant també gran part
del Passeig Verdaguer, les
Rambles i el nucli històric. A
partir de les 16h, les alteracions es reduiran a l’àrea delimitada pel Passeig Verdaguer,
el c/ Òdena, la Rambla Sant
Isidre i la Pl. Cal Font però,
a partir de les 18h, aquestes restriccions s’ampliaran a
l’àrea compresa entre el Pg.
Verdaguer, l’Av. Pau Casals,
l’Av. Caresmar, el c/ de la Soledat, la Pl. del Rei, el Pg. de
les Cabres, la Pl. de la Creu,
tot el nucli històric, les Rambles, el c/ Santa Caterina, novament el Pg. Verdaguer, el c/
Òdena i, finalment, la Pl. Cal
Font. El servei de bus urbà es
veurà igualment afectat en

els seus recorreguts i horaris
habituals. A partir de les 23h
es preveu recuperar progressivament la normalitat.
Avui, entrenament previ a la
Urban Running

L’entrenador i atleta del CAI
Petromiralles fa avui divendres a les 20h del vespre a la
plaça de Cal Font un entrenament obert a tots aquells
que es vulguin preparar per la
cursa de l’endemà. Es farà una
volta de 5 km, equivalent al recorregut més curt de la Igualada Urban Running Night
Show.

L’Igualada Femení HCP cau a les semifinals del play-off d’ascens
a l’OK Lliga però encara té opcions de pujar
HOQUEI / LA VEU

L

’equip de la Maria
Fernández
“Pulgui”,
va lluitar fins el darrer
segon però va perdre a casa,
i davant de la millor entrada
a Les Comes amb prop de
300 persones, el segon partit
del Play Off de semifinals de
Nacional Catalana per 1-5,
contra un CP Voltregà que
va tenir més encert de cara a
porteria.
Abans del partit, i amb les
càmeres de la xarxa, que van
retransmetre el matx en directe, es va fer una foto de
grup, juntament amb en Marc

Castells, alcalde d’Igualada
i la regidora d’Esports, Rosa
Plassa, evidenciant el suport
del club igualadí a la candidatura d’Igualada 2019 com
a Capital Europea de l’Esport.
Tot i la derrota, l’Igualada
continua depenent d’ell mateix per ascendir a l’OKlliga,
després que l’altre candidat,
el CH Mataró, també quedés
eliminat en el segon partit
de l’altra semifinal, contra el
HC Palau. I és que tant el CP
Voltregà, com el HC Palau no
podrien ascendir per tenir ja
equip a OKlliga. Així, la llui-

ta pel tercer lloc de Nacional
Catalana atorgarà també, el
dret a l’ascens directe a la màxima categoria estatal, entre
l’equip de l’Anoia i el del Maresme.
Les igualadines no van tenir
la sort de cara en els remats a
porteria, ni en els dos penals,
ni a la falta directa. Massa
mala sort per superar un Voltregà que va dominar el partit
i el marcador fins el final.
L’Igualada tornarà a tenir el
factor pista en contra, i jugarà a Mataró el cap de setmana del 26 de maig el primer

partit. A Les Comes es jugarà
el segon, presumiblement diumenge 3 de juny al migdia i
caldrà veure si s’ha de disputar
el tercer partit, que es jugaria

a Mataró el següent cap de setmana.
Tot i l’ensopegada, les igualadines continuen amb l’ambició
intacta de pujar a l’OKlliga.
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El Vilanova Bàsquet Endavant finalitza
la temporada de la millor manera

Nefast cap de setmana
per l’Òdena Club Bàsquet

BÀSQUET / LA VEU

BÀSQUET / LA VEU

L

’equip cadet masculí va
jugar i perdre la final del
campionat territorial davant el Ampa Gassó i Vidal per
60 a 36.
Magnífica temporada dels nois
amb victòries a la lliga del Consell Esportiu de l’Alt Penedés, la
Copa Primavera, les finals comarcals i segon lloc a les finals
territorials.
A pesar de la derrota, els vilanovins van fer un bon partit,
davant un rival de molt nivell.
Encara així, van plantar cara i
una bona ratxa a principi del
tercer quart, els va apropar a
només 6 punts, però el rival va
defensar més fort i va marxar
definitivament al marcador,
fins al 60 a 36 final.
Van jugar: Eduard Vives, Pau
Pons, Marc Valero, Gregor
Palacio, Marouam Hammich
(2), Gino Paoli, Carlos Lorenzo (15), Adrià Sala (15), Iván
Lobo (2) i Cristian Martínez
(2). Entrenador Aitor Iglesias.
Parcials, 15-6, 15-13, 19-7 i 1110.
Els equips sèniors finalitzen
la competició amb amb dues
victòries
L’equip masculí va guanyar al
Himesa Sallent, sisè classificat
per 66 a 62, en un altre bon
partit dels nois.
Mala sortida, que va complicar la primera part, on l’equip
visitant va agafar diferències
que rondaven la desena de
punts. Però els locals van sortit a per totes a la segona part
i van donar la volta al marcador, i quan restaven només 2
minuts semblava que la victòria no es podia escapar amb 6
punts de distància. Unes dolentes decisions en atac van
donar vida al rival i van empatar al final dels 40 minuts reglamentaris. A la pròrroga, els

L

’equiLes cròniques dels
partits de l’Òdena Club
Bàsquet del passat cap
de setmana:

vilanovins van estar perfectes
en defensa i atac i finalment es
van emportar una victòria de
molt mèrit.
Es tanca així la millor temporada de l’equip sènior amb
6 victòries, quasi totes a la segona volta, i 16 derrotes. La
millora d’aquesta segona volta,
ens dona molta empenta per
temporades vinents.
Van jugar: Francis Rodríguez
(7), Miquel Àngel García (9),
Quim Palet (1), Antonio Garcia (12), David Gil (19), Alexey
Domènech (2), Fernando Leno
(14) i Johnny Goya (2). Entrenador Alexey Domènech.
Parcials, 6-15, 20-16, 19-11,
13-16 i 8-4.
I per tancar la jornada, victòria del sènior femení per 72
a 43 davant el Bàsquet Berga,
que ha servit per homenatjar
la Clàudia Oller, que jugava el
seu últim partit. Després de
18 temporades, abandona la
pràctica del bàsquet, rodejada
d’amics, familiars i ex-companyes, que li han donat suport
des de la grada.
El partit no ha tingut massa

història, degut a la clara superioritat de les vilanovines, que
ja al primer quart han posat
terra de per mig amb un parcial de 24 a 6. A la resta del partit, a manca d’emoció, s’ha pogut gaudir d’un joc molt fluid
en atac, amb un gran encert
des de la línea de tres punts,
amb 12 triples convertits.
Amb aquesta victòria, les noies acaben en cinquena posició de la classificació amb 17
victòries i 7 derrotes.
Van jugar: Marina Espejo (9),
Clara Bargalló, Clàudia Oller
(6), Clàudia Miramunt (19),
Marina Palmés (7), Èlia Díez
(24), Clara Roca (3) i Núria
Torrens (4). Entrenador Alexey Domènech.
Parcials, 24-6, 12-8, 18-19 i
18-10.
Recordem que el dissabte 7
de juliol, a la plaça del mercat,
tindrem la primera edició del
3x3, organitzada per el club,
el Consell Esportiu de l’Anoia,
la Federació Catalana i amb el
suport de l’ajuntament. Més
endavant, donarem més informació d’aquest esdeveniment.

ÒCB Sènior “A” 61 – 67 SERRA - SE CASAL VILAFRANCA
Derrota en el darrer partit de
la temporada jugat en el poliesportiu “Mestre Vila Vell”.
Els odenencs van sortir a jugar
amb ganes i de fet, van dominar l’inici del 1r. quart (11 a
4) i no van perdre la iniciativa
fins a l’equador del 2n. quan
l’equip visitant es va posar per
davant en el marcador, aconseguint una diferència de 7
punts a l’arribar al descans (25
a 32).
A la represa, l’avantatge és van
anar eixamplant fins arribar
als 16 punts (36 a 52), just
uns instants abans d’arribar
al final del 3r. quart. Els odenencs no trobaven la manera
d’apropar-se en el marcador i
just quan ho van aconseguir,
a 3 minuts pel final del partit,
aquest ja estava sentenciat (48
a 66), el darrer parcial de 13 a
0 va arribar massa tard per tenir opcions a la victòria.
Van jugar: Santiago, Estany
(16), Tarrida (6), Marimón
(3), Pons (4), Lorente (4), Jorba (11), Soriano (12), Máximo
(2) i Vives (3).

ÒCB Sots-21 56 - 61 C. E.
GELIDA
Derrota inesperada de l’equip
Sots-21 contra el 8è classificat.
Els dos primers quarts van ser
força igualats però en el 3r.
quart una major intensitat de
joc per part del C. E. Gelida i
una falta d’encert en els llançaments propiciaren una diferència en el marcador que no
es va saber aconseguirreduir
en el darrer quart, malgrat
guanyar aquest darrer parcial.
Van jugar: Fuentes (3), Rosich (26), Calle, Torrellardona
(4), Vidal, Porredón (5), Jorba
(13), Poncell (5).
PETROPINTO
ASFE-SALLENT “B” 49 – 47 ÒCB Sènior Femení
Les noies van patir una derrota a Sallent en el darrer partit
de la temporada que deixa
l’equip amb un bagatge de victòries/derrotes empatat a 12.
El partit va estar molt disputat i fins als darrers segons
del mateix no es va decidir
qui seria el guanyador. Quan
faltaven només 20 segons, les
sallentines van aconseguir la
cistella de la victòria, ja que
en el darrer atac del partit, les
visitants no van aconseguir
encistellar.
Van jugar: Garcia (4), Raja (4),
Carmona (10), Forn (13), Rocaginé (2), Pedregosa (8), Farreras (5) i Vidal (1).

Clara derrota de l’equip
de 2a Catalana al Ciutat
Diagonal

El sènior femení del CB Igualada tanca
l’any amb una victòria a Badalona
BÀSQUET / LA VEU

A

quest dissabte el sènior
femení del CB Igualada va disputar el seu
últim partit de la temporada
davant el Joventut Badalona
Femení. Les igualadines van
guanyar per un clar 59 a 74.
Era un partit amb els dos

ESQUAIX / LA VEU

equips amb la seva situació
a la classificació definida. Va
ser un partit de final de temporada, moments de desconnexió, moments de bon joc i
una victòria final que premia
el joc d’aquesta segona fase de
l’equip Igualadí.

Anotadores: Carner (6), Aldomà (2), Soler (12), Amatllé (3),
Jané (8), Lamolla (6), Figueras
(2), Carrasco (12), Fernández
(2), Roda (5) Diaz (3) Talasimov (13).
PARCIALS: (18-18) (15-14)
(11-21) (15-21).

L

’equip RS-PLASTNET
va patir una derrota bastant clara davant al Ciutat Diagonal, just a les faldes de
la Serra de Collserola.
Toni Jiménez va caure 2-11,
3-11, 6-11 amb el jove Philip
Georgiev, Rafa Sánchez no va

tenir més sort caient també per
0-3, 5-11, 1-11, 9-11 amb Víctor Ruiz, Joan Llorach tampoc
va tenir opcions amb Martín
Rueda 5-11, 4-11, 5-11 i finalment Luís Fernández va ensopegar amb Roger Capdet 7-11,
9-11, 2-11.

ESPORTS | 41

Divendres, 18 de maig de 2018

Laura Orgué guanya la prestigiosa
mitja marató de la Transvulcania

L’Handbol Igualada,
subcampió de Segona
amb molta dignitat

CURSA DE MUNTANYA / LA VEU

L

aura Orgué ha començat la temporada de la
millor manera possible, guanyant a la Transvulcania, una cursa pels voltants
de la zona volcànica de La
Palma (Las Canàries).
Orgué ha finalitzat la prova
amb un temps de 2 hores, 45
minuts i 52 segons, un recorregut que presentava un desnivell positiu de 2097 metres
i un negatiu de 689 metres.
A més, el dijous Orgué tam-

HANDBOL / LA VEU

A
bé aconseguia una gran posició al quilòmetre vertical
de la mateixa competició. En
aquesta ocasió va quedar per

darrera de Christen Dewalle, que va fer un espectacular registre de 56 minuts i 52
segons.

Sheila Avilés guanya la Cursa de l’Alba
amb el millor registre de la història
CURSA DE MUNTANYA / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles Sheila
Avilés, va assolir dissabte
el títol de Campiona d’Espanya
de Curses de Muntanya - Trail
Running, en el Campionat de
les categ. Absoluta, Sub-20 i
Master, disputat conjuntament
amb el Mundial de Trail Running 2018, als paratges castellonecs de Penyagolosa, i que
va comptar amb la participació
de destacats atletes estatals i
internacionals de l’especialitat.
La selecció estatal va dominar
el Camp. Mundial tant en mas-

culins com en femenines.
Sheila Avilés entrava guanyadora de la prova del Campionat estatal Absolut fem. dels 10
Km., imposant-se amb 43m.
34seg., mateix registre que la
2ª classificada, Ainhoa Sanz Goierri Garaia -, i essent 3ª Raquel Gómez - C.A. La Blanca
- amb 43m. 50 seg.
Amb aquesta victòria, la montbuienca es classifica a més per
al Campionat d’Europa de l’especialitat, que es durà a terme
el proper 1 de Juliol, a Skopje
(Macedònia).

quest diumenge el
CHI s’ha desplaçat a
Barberà del Vallès per
jugar el partit de tornada pel
títol de Segona Catalana.
En el partit d’anada el resultat
havia estat d’empat a 29.
Tot el partit ha estat tan igualat que fins darrers segons no
s’ha aclarit qui seria el campió
d’aquesta lliga, com en el partit d’anada el marcador sempre
ha estat un o dos gols amunt
o avall per un equip o l’altre,
pels dos equips era impossible
deixar a l’altre enrere, l’Igualada ha lluitat com sempre fins
a l’últim moment, no ha donat
mai cap pilota per perduda i el
Barberà no ha pogut jugar mai
amb comoditat a la seva pista.
La primera part acabava amb
un 20 a 19 que deixava totalment pendent el resultat de la
segona part.
La represa de la segona part
ha estat igualment disputada
entre el dos equips, no es veia
quin dels dos podia guanyar
aquest partit. L’Igualada ha jugat un partit impressionant a
casa del rival, amb una defensa
molt forta i atacant també amb
molta efectivitat.
Tota la segona part ha estat
igual a la primera, un gol o
dos amunt o avall en ambdós

Anem al teatre!

equips i ja es preveia un final
de partit d’infart.
En l’últim minut el resultat era
de 35 a 35 , en un atac del BM
Barberà quan faltaven 30 segons aquests materialitzen el
gol 36, encara quedaven uns
segons que l’Igualada ha pogut aprofitar per atacar i poder
tirar a porta, però l’últim tir a
porta del jugador del Igualada
l’ha pogut aturar el porter del
Barberà, resultat final 36 a 35.
Podem dir que és just el resultat perquè tots dos equips han
lluitat molt i a la pista s’ha vist
un handbol de molta qualitat,
amb joc net per part dels dos
equips i un espectacle pels seguidors dels dos conjunts.
L’Igualada ara pot anar tranquil
a Primera Catalana, ha demostrat que té un nivell excel·lent
i que com diu el seu entrenador, en Pol Cantero, “no anem
a Primera per subsistir, anem
per guanyar”
Entrenats i dirigit per Pol Cantero i Hilari Canales, han jugat:
Porters: Jordi Bermej o(3 aturades), Eric Plaza(7 aturades),
Carles Serra (reserva).
A la pista: Oscar Visa (9), Adrià
Suero (10), Rubén Àlvarez (2),
Esteban Lezama (4), Josep
Lluis Àlvarez, Roger Calzada,
Jordi Grado(4), David Cubí
(4), Marc Vilches (2), Sergi
Garcia.

Temporada
2018 - 2019

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 conflueix 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 flamenc. 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 fi en si mateixa, afirmant 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, fidel 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.

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

93 803 75 56
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Tres equips de Promoció del CAI Petromiralles es
proclamen Campions de Catalunya
ATLETISME / LA VEU

C

ap de setmana pletòric
per als equips de les categ. de Promoció CAI
Petromiralles/Dental Igualada.
Dels vuit equips classificats per
disputar les finals del Campionat de Catalunya de Clubs,
tres equips van assolir pujar
al 1r lloc del podi de les categ.
corresponents, als Campionats
de Catalunya Sub-10 - Sub-12
- Sub-14 i Sub-16 disputats dissabte i diumenge a les pistes del
Prat de Llobregat.
L’equip Infantil fem. es va proclamar Campió de Catalunya,
així com també Campions
catalans foren els conjunts de
categ. Benjamí masc. i fem.
del CAI. Els Infantils masc. assoliren el 4t lloc, a 4 punts del
podi, mateixa posició que assoliren les Cadets fem., a més del
9è lloc dels Cadets masc., de
l’onzè de les Alevins fem. i del
17è de l’Aleví masc., competint
entre els equips capdavanters
de Catalunya.

L’equip Infantil fem. del CAI,
Campiones de Catalunya
L’equip Infantil fem. del
C.A.Igualada Petromiralles/
Dental Igualada, es va proclamar brillantment campió de
Catalunya Sub-14 dissabte passat a l’Estadi Moisés Llopart del
Prat de Llobregat, en un intens
cap de setmana atlètic.
Les anoienques eren Campiones amb 387 punts, seguides de
l’Avinent Manresa, 2es amb 347
punts, i eren 3es les atletes del
C.E. Penedès amb 311,5 punts,
entre un total de 26 equips participants.
Individualment, cal ressaltar
les victòries de Carla Bisbal
en 1.000 m.ll. amb 3’01”46,
de Mar Buchaca en alçada,
amb 1,48 m., i del relleu de
4 x 200 m. amb 1’54”22, amb
l’equip format per Carla Bisbal - Alba Cerro - Alba López
i Núria Moix.
Van sobresortir també les 2es

posicions de Núria Moix en
80 m. tanques, amb 13”35, i
d’Aina Dalmau en disc, amb
21,29 m. La 3a d’Alba López
en llargada, amb 4,57 m., i les
4es. d’Elsa Alias en pes, amb
9,66 m., d’Andrea Gil en 220
m. tanques, amb 37”35, i del
relleu de 4 x 80 m. amb 44”33,
format per Aya Boulbayem Carlota Colell - Andrea Gil i
Mar Buchaca.
Els equips Benjamins fem. i
masc. del CAI, també Campions de Catalunya
Els equips Benjamí fem. i masc.
del CAI Petromiralles/Dental
Igualada, aconseguiren també
diumenge sengles victòries als
Campionats de Catalunya per
Clubs respectius, a les pistes
del Prat.
Les noies assoliren la victòria
en categ. Sub-10 entre 28 clubs
classificats, amb 179,5 punts,
per davant del C.E. Universitari de Barna., 2es. amb 171
punts, i de l’Avinent Manresa,
3es. amb 146 punts.
Individualment va sobresortir
el 2n lloc de les components del
relleu de 4 x 60 m. amb 40”2,
amb l’equip format per Helena
Aguilera - Laia Cerro - Emma
Cerro i Ingrid Díaz-Guerra.
L’equip Benjamí masc. va assolir la victòria amb 194,5 punts,
seguits del Lluïsos de Mataró,
i del C.A. Tarragona, entre un
total de 32 clubs classificats.
Individualment cal ressaltar
la victòria de Pau Sala en alçada, amb 1,18 m., el 2n lloc
exaequo dels rellevistes de 4 x
60 m. amb 39”0, amb l’equip
format per Alex Guillén - Xavier Nogales - Iker Pérez i Pau
Sala, i el 2n lloc individual de
Roc Pons en llançam. de pilota,
amb 29,45 m.
L’equip Infantil masc. del
CAI, 4t., a 4 punts del podi
Dissabte, també a les pistes del
Prat de Llobregat, l’equip Sub-

El 2 de juny, 23a Cursa
Green Run del Barri del
Sant i 1r Trail Aigua de
Rigat
CURSES / LA VEU

E
14 masc. del CAI Petromiralles/Dental Igualada assolia
una molt destacada 4a posició
final amb 283 punts, a 4 punts
del podi, al Campionat de Catalunya per Clubs, en la competició guanyada pel Muntanyenc St. Cugat amb 317
punts, per davant de l’Avinent
Manresa, 2ns amb 317 punts,
i de l’Agr. Atlètica Catalunya,
3rs. amb 287 punts, entre un
total de 20 equips participants.
Individualment van sobresortir en Infantils els 2ns llocs de
Rubén Sánchez en 150 m.ll.
amb 19”79, d’Albert Gil en
Martell, amb 23,39 m., i d’Olau
Riera en javelina, amb 27,87
m. i els 3rs d’Ian Queraltó en
salt de perxa, amb 2,65 m., i
de Marcel Marín en disc, amb
24,64 m.
L’equip Cadet fem. del CAI,
4es al Camp. Català
L’equip Cadet fem. del CAI
Petromiralles/Dental Igualada
eren també 4es, amb 338 punts
al Campionat de Catalunya per
Clubs, diumenge a la tarda al
Prat. Es va imposar l’Avinent
C.A. Manresa, amb 382 punts,
seguides del C.A. Sant Just, 2es.
amb 369 punts, i eren 3es. les
atletes del C.A. Canaletes, amb
351 punts, entre 26 equips participants.
Va sobresortir la 2a posició de
Francina Massagué en 300 m.ll.
amb 42”67, i les 4es. posicions
de Laura Giménez en 3.000 m.
marxa, amb16’28”84, de Júlia
Solé en 600 m.ll. amb 1’44”67,
de Jennifer Candelo en martell,
amb 25,27 m. i de les rellevistes
de de 4 x 300 m., amb 3’07”16,
amb l’equip format per Marcela Solé - Miriam Pajares - Mar
Planas i Júlia Solé.
L’equip Cadet masc. del CAI,
9è al Campionat Català
Diumenge al matí, l’equip Sub16 masc. del CAI Petromiralles era 9è amb 202,5 punts al
Campionat de Catalunya per
Clubs del Prat. S’imposaren

els atletes del C.A. Canaletes,
seguits de l’Avinent Manresa,
i del Muntanyenc Sant Cugat,
entre 21 equips classificats.
Individualment, van sobresortir les victòries de Joan Sendra
en salt de llargada, amb 5,87
m., d’Aleix Llorens en pes, amb
14,74 m., i que era a més 2n. en
Martell amb 41,71 m., d’Alex
González en javelina, amb
44,21 m. i el 2n lloc de Pol Cos
en disc amb 40,07 m.
L’equip Aleví fem. del CAI,
11è al Camp. de Catalunya
L’equip Aleví fem. del CAI Petromiralles/Dental Igualada
va assolir dissabte l’11a posició amb 205 punts en el mateix campionat. Es va imposar
l’Agr. Atl. Catalunya, seguides
de l’Avinent Manresa, i del Lleida U.A. , entre un total de 27
equips classificats.
Individualment, va sobresortir
el 2n lloc exaequo de Jana Planell en els 60 m. tanques, amb
10”5, i el 5è de les rellevistes de
3 x 600 m. amb 6’18”0, amb
Clara Enrich - Martina Llorach
i Berta Claramunt.
L’equip Aleví masc. del CAI,
17è. al Campionat català
L’equip Aleví masc. del
C.A.Igualada Petromiralles, es
va classificar en 17a posició final al Campionat de Catalunya
per Clubs dissabte passat a la
tarda, al Prat, en la competició
dominada per l’ISS-L’Hospitalet, seguits de la U.A. Terrassa
i de la J.A. Sabadell, en aquesta competició amb 32 equips
classificats.
Individualment cal ressaltar la
1a posició de Xavi Marimon
en disc, amb 20,73 m., les 7es.
d’Ulisses Caldito en llargada,
amb 3,67 m. i de David Ruiz en
pilota, amb 22,46 m. Pol Rubio era 14è en 2.000 m.ll. amb
7’28”3, Aleix Sánchez 15è exaequo en 2.000 m. marxa amb
15’01”6. Guim Soler era 18è en
alçada, amb 1,05 m. Jordi Pastor 20è en pes, amb 5,79 m.

l dissabte 2 de juny a partir de les 18,30 h. tarda,
es duran a terme al Barri
del Sant Crist, coincidint amb
les seves festes, la 23a edició de
la Green Run Cursa Popular i
Caminada d’aquest barri igualadí, enguany novament sobre
la distància de 5 Km., i també
la 1a edició del Trail Aigua de
Rigat, sobre un recorregut de
16 Km.
Enguany amb la novetat de la
1a edició del Trail Aigua de
Rigat, competició que es durà
a terme sobre un recorregut
de baixa muntanya de 16 Km.,
obert a atletes majors de 16
anys. La sortida de la cursa serà
a les 18,30 h. El preu d’inscripció es de 15 euros, amb inscripcions fins al 28 de maig al web
www.clubatleticigualada.com
i presencialment a Marathon
Esports. Hi ha un limit de 300
participants. La participació en
la cursa dona dret a tres punts
d’avituallament, samarreta tècnica, bossa del corredor, dorsal
i cronometratge amb xip.
La 23ª Cursa Green Run de 5
Km. i 2ª Caminada del Barri
del St. Crist es oberta a tots els
atletes que hi vulguin prendre
part, amb les categories habituals que van de la 1M i 8F, fins
a la 7M i 14F, amb uns drets
d’inscripció de 5€.
Les inscripcions online son
obertes fins dilluns, 28 de maig
i es poden efectuar a la pag.
web www.clubatleticigualada.
com, i també presencial- ment
i fer el pagament a Marathon
Esports, c/ La Torre, 9. També es podran efectuar el mateix
dia de la cursa al lloc de sortida,
des de 2 hores abans de la mateixa, si no s’ha arribat als 300
participants. La Caminada no
es competitiva. El lliurament
de dorsals i bossa d’esports es
farà dissabte a la tarda, al pati
de l’Institut Badia i Margarit, 2
hores abans de la sortida.
El recorregut consta d’un 3%
d’asfalt i un 97% sobre terra,
com l’any anterior. La prova
tindrà la sortida a la Plaça de
la Torre del Requesens (davant de l’Escola Gabriel Castellà) i l’arribada al c/ Josep
Galtés. Tots els atletes classificats, obtindran a l’arribada
els tiquets per a recollir una
bossa amb provisions gentilesa de Super Mas, un lot de
Caldo Aneto i un tiquet per a
la botifarrada.
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El CF Igualada goleja el Vilaseca a les Comes
PERE SANTANO / LA VEU

E

ls igualadins superen
amb molta autoritat
als tarragonins, després d’una primera amb molta
efectivitat. El CF Igualada s’ha
proposat acabar la lliga amb
un cinc victòries consecutives,
i fins ara el pla està sortint de
manera impecable.
L’equip va sortir molt endollat davant un equip que
s’està jugant la permanència. Però després de dues
tímides arribades visitants,
Baraldés va posar l’1-0, al
minut 14, al rematar de cap
un llançament de córner. El
primer cop estava donat i es
va notar en el matx.
Es va convertir en un partit
molt dinàmic, en què arribar a
les àrees era molt factible. Un
autèntic plaer futbolístic per a
l’espectador. Així va ser, com
en una increïble jugada col·
lectiva, encapçalada per Eric,
va ser definida per ell mateix,

al min 29. 2-0 al marcador.
Però la primera meitat no va
acabar a aquí, els de Mestre
en volien més i Doblas, al minut 37, va materialitzar a la
perfecció un u per u davant
el porter del Vilaseca. 3-0 al
descans, que feia gaudir a tota
l’afició present.
A la represa, els tarragonins

van sortir a la pressió, desesperats per posar-se al partit.
Això va provocar que tinguessin dues ocasions molt clares,
que entre Javi i la defensa blava van solventar. No obstant,
el cop definitiu es va donar al
minut 57, quan Aleix va marcar el 4-0 en una gran transició anoienca.

El gol va ser un cop molt dur.
L’enfrontament es va calmar
molt i els visitants van marcar
el gol de l’honor. Al tram final
del matx, els blaus van rubricar la victòria amb dos gols
més, un d’Omar i un altre
d’Eric, per posar el 6-1 final.
Amb els tres punts, l’Igualada suma 49 punts i puja a

la setena posició de la lliga.
El pròxim dissaabte, l’equip
viatja fins a Tortosa per jugar el penúltim partit de la
temporada.
Gols: 1-0 Baraldés, min 14.
2-0 Eric, min 29. 3-0 Doblas,
min 37. 4-0 Aleix, min 57. 4-1
Òscar, min 64. 5-1 Omar, min
77. 6-1 Eric, min 89.

El futbol igualadí fa un reconeixement a Josep M. Talló
l passat cap de setmana, el grup de +55 de
l’Agrupació Barça Jugadors, va disputar un triangular
de futbol a Les Comes.
Aquest va ser el marc que es
va aprofitar per retre un reconeixement al Josep Maria
Talló i Cantallops, per la seva
llarga dedicació al futbol de
casa nostra. Talló fa més d’una
dècada que és el president de
l’AVI, l’Associació de Veterans
d’Igualada, i des de fa uns anys

també forma part de la directiva del CFI. Membre de la Penya Blaugrana d’Igualada des
de fa més de 25 anys, és secretari d’aquesta entitat des de fa
dos mandats. Aquestes tres entitats, a iniciativa del CFI, van
voler fer aquest reconeixement
a la seva tasca incansable en
pro del futbol igualadí i pel seu
barcelonisme.
A la foto, Josep M. Talló, amb
la regidora Rosa Plassa, i els
membres de la Junta de la Penya Blaugrana Francesc Ollé i
Sira Parera.

futbol 1A CATALANA G2

futbol 3A CATALANA G7

futbol 3A CATALANA G8

futbol 3A CATALANA G12 futbol 4A CATALANA G7

Jornada 32
UE Sants
Viladecans UD
Vista Alegre
Valls UE
UE Rapitenca
CF Igualada
FC Andorra
AC Alpicat
Sant Ildefons

Jornada 32
Ignasi Puig
CE Navás
CE Manresa B
FC Fruitosenc
Viladecavalls
UE Aviá B
CE Puigreig
Can Parellada
CF Santpedor

Jornada 32
SV Horts
Levante Planas
CD Cervelló
AE Abrera
UE Torrelles
CF Pallejá
Castelldefels B
Sant Esteve
CF Olesa

Jornada 32
UE Martinenca
CE Ódena
AE Piera
Riudebitlles
AE Munia
UE Sitges
UD San Mauro
CE Anoia
CF Mediona

REDACCIÓ / LA VEU

E

4 · 3 B Blanques
1 · 2 CE Efac
7 · 2 CF Balaguer
0 · 1 FC Martinenc
0 · 6 U. Bellvitge
6 · 1 Vilaseca CF
0 · 1 CD Tortosa
0 · 2 Lleida ECF B
1 · 2 San Cristóbal

			
Pt. J G E
1 FC Martinenc 66 32 20 6
2 San Cristóbal
65 32 20 5
3 CE Efac
60 32 19 3
4 Viladecans UD 58 32 17 7
5 UE Sants
54 32 15 9
6 Lleida ECF B
52 32 15 7
7 CF Igualada
49 32 14 7
8 CF Balaguer
47 32 13 8
9 UE Rapitenca 45 32 14 3
10 FC Andorra
45 32 12 9
11 B Blanques
44 32 13 5
12 Vista Alegre
42 32 11 9
13 Sant Ildefons
39 32 11 6
14 AC Alpicat
31 32 7 10
15 Vilaseca CF
29 32 7 8
16 U. Bellvitge
28 32 6 10
17 Valls UE
24 32 6 6
18 CD Tortosa
22 32 4 10
Jornada 33
Lleida ECF B - FC Andorra
AC Alpicat - B Blanques
CE Efac - UE Sants
CF Balaguer - Viladecans UD
FC Martinenc - Vista Alegre
San Cristóbal - Valls UE
U. Bellvitge - Sant Ildefons
Vilaseca CF - UE Rapitenca
CD Tortosa - CF Igualada

P
6
7
10
8
8
10
11
11
15
11
14
12
15
15
17
16
20
18

Gf Gc
57 23 34
67 34 33
61 39 22
51 30 21
40 36 4
50 45 5
46 40 6
50 50 0
42 54-12
35 32 3
47 52 -5
49 43 6
43 38 5
35 47-12
28 60-32
42 57-15
34 57-23
33 73-40

2 · 7 FC Pirinaica
0 · 2 Juan XXIII
4 · 2 CE Moiá
7 · 1 CCF Puigcerdá
5 · 0 CE Suria
2 · 1 CE Marganell
2 · 1 CF Cardona
1 · 2 Sant Pere Nord
2 · 1 UD Calaf

			
Pt. J G E P
1 Juan XXIII
74 32 23 5 4
2 Viladecavalls
71 32 22 5 5
3 Can Parellada 67 32 20 7 5
4 FC Pirinaica
66 32 20 6 6
5 CF Cardona
55 32 16 7 9
6 CE Manresa B 50 32 14 8 10
7 UD Calaf
49 32 13 10 9
8 Sant Pere Nord 49 32 14 7 11
9 CE Puigreig
48 32 13 9 10
10 CE Suria
46 32 12 10 10
11 FC Fruitosenc 38 32 11 5 16
12 CE Navás
36 32 11 3 18
13 CCF Puigcerdá 31 32 9 4 19
14 Ignasi Puig
28 32 5 13 14
15 CE Marganell 26 32 7 5 20
16 UE Aviá B
25 32 7 4 21
17 CE Moiá
24 32 6 6 20
18 CF Santpedor 21 32 5 6 21
Jornada 33
UD Calaf - Ignasi Puig
CE Marganell - CE Navás
CE Suria - Can Parellada
Viladecavalls - FC Pirinaica
Juan XXIII - CE Puigreig
Sant Pere Nord - FC Fruitosenc
CE Moiá - UE Aviá B
CCF Puigcerdá - CE Manresa B
CF Cardona - CF Santpedor

Gf Gc
76 30 46
85 37 48
78 43 35
72 39 33
64 41 23
67 60 7
77 58 19
64 60 4
54 45 9
52 55 -3
54 56 -2
38 65-27
42 78-36
56 77-21
37 63-26
49 80-31
40 62-22
38 94-56

1 · 3 Vallirana
1 · 2 PR Sant Feliu
2 · 4 UD San Mauro B
0 · 1 Viladecans UD B
1 · 6 UD Málaga
0 · 0 CF Corbera
5 · 2 Sant Andreu B
4 · 2 Can Roca 74
1 · 2 Martorell CF

			
Pt. J G E P Gf Gc
1 Martorell CF 77 32 24 5 3 96 23 73
2 CF Pallejá
74 32 24 2 6 78 33 45
3 UD Málaga
71 32 22 5 5 90 41 49
4 SV Horts
54 31 16 6 9 71 52 19
5 CF Corbera
53 32 15 8 9 81 60 21
6 Vallirana CF
51 32 14 9 9 63 55 8
7 PR Sant Feliu
48 32 13 9 10 66 49 17
8 Levante Planas 47 32 13 8 11 55 52 3
9 Viladecans B
43 32 12 7 13 60 64 -4
10 Sant Andreu B 43 32 13 4 15 67 77-10
11 Castelldefels B 38 32 9 11 12 56 72-16
12 AE Abrera
37 32 10 7 15 55 65-10
13 UE Torrelles
35 32 9 8 15 43 71-28
14 Sant Esteve
33 32 9 6 17 82 96-14
15 CF Olesa
33 32 9 6 17 63 92-29
16 Can Roca 74
29 32 6 11 15 46 74-28
17 San Mauro B 18 32 5 3 24 50 89-39
18 CD Cervelló
17 31 4 5 22 38 95-57
Jornada 33
Viladecans UD B - CD Cervelló
UE Torrelles - Vallirana CF
UD San Mauro B - Levante Planas
UD Málaga - AE Abrera
PR Sant Feliu - CF Olesa
Martorell CF - CF Pallejá
CF Corbera - Sant Esteve
Can Roca 74 - Castelldefels B
Sant Andreu B - SV Horts

1 · 8 AE Moja
2 · 4 CF La Pobla
0 · 6 J Ribetana
2 · 1 FC Hortonenc
2 · 0 CE Olivella
2 · 1 CF Cubelles
4 · 0 CD Ribes
3 · 2 Sant Pere
4 · 5 Montserrat

			
Pt. J G E
1 UD San Mauro 87 32 28 3
2 J Ribetana
76 32 24 4
3 UE Sitges
74 32 23 5
4 CF Cubelles
74 32 24 2
5 AE Moja
64 32 19 7
6 CE Anoia
61 32 20 1
7 CE Ódena
50 32 15 5
8 Riudebitlles
39 32 12 3
9 AE Piera
38 32 12 2
10 AE Munia
38 32 11 5
11 Montserrat
36 32 10 6
12 CE Olivella
35 32 10 5
13 CD Ribes
35 32 10 5
14 CF Mediona
34 32 11 1
15 CF La Pobla
28 32 8 4
16 FC Hortonenc 24 32 7 3
17 Sant Pere
22 32 5 7
18 UE Martinenca 13 32 3 4
Jornada 33
CF Cubelles - Riudebitlles
AE Moja - AE Munia
CF La Pobla - UE Martinenca
J Ribetana - CE Ódena
FC Hortonenc - AE Piera
UE Sitges - Montserrat
Sant Pere - CF Mediona
CD Ribes - CE Anoia
CE Olivella - UD San Mauro

P Gf Gc
1 129 36 93
4 101 36 65
4 78 28 50
6 90 28 62
6 96 46 50
11 81 69 12
12 85 63 22
17 53 75-22
18 68 82-14
16 64106-42
16 67 75 -8
17 50 73-23
17 43 62-19
20 59 93-34
20 54 95-41
22 54 92-38
20 50 92-42
25 38109-71

Jornada 30
FC Masquefa
CF Capellades
CF Montbui
FC Fátima
CF La Llacuna
Vilanova Camí
CF Vallbona
CE Carme
			
1 CF Capellades
2 FC Masquefa
3 Host Pierola
4 CE Carme
5 UE Tous
6 Vilanova Camí
7 Ateneu
8 UD Rebrot
9 UD La Torre
10 FC Fátima
11 CF Montbui
12 Cabrera CE
13 CF La Paz
14 Masquefa CE
15 CF La Llacuna
16 CF Vallbona

2 · 0 UD Rebrot
3 · 1 UD La Torre
0 · 1 Host Pierola
0 · 4 UE Tous
3 · 2 CF La Paz
3 · 0 Masquefa CE
1 · 4 Ateneu
4 · 0 Cabrera CE
Pt.
80
76
71
65
55
50
49
44
42
39
30
21
18
18
15
12

J G
30 26
30 24
30 23
30 20
30 17
30 16
30 16
30 12
30 13
29 12
30 8
29 5
30 5
30 5
30 3
30 2

E
2
4
2
5
4
2
1
8
3
3
6
6
3
3
6
6

P Gf Gc
2 118 32 86
2 109 29 80
5 130 38 92
5 79 34 45
9 66 51 15
12 69 50 19
13 78 71 7
10 73 66 7
14 57 73-16
14 69 76 -7
16 46 72-26
18 56 96-40
22 50113-63
22 23 97-74
21 33 94-61
22 34 98-64

ASCENS DIRECTE A 3A:
CF CAPELLADES
FC MASQUEFA*
* El Masquefa assoleix l’ascens directe,
sense jugar la promoció, en ésser un dels
dos millors sotscampions dels grups de
Barcelona.
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Un nou cap de setmana ple d’activitat esportiva escolar a Catalunya

JOCS ESCOLARS / LA VEU

E

ls equips dels JEEA segueixen tancant competicions i aconseguint
classificacions per les Finals
Territorials i Nacionals. Aquest
cap de setmana, l’agenda ha
sigut intensa i decisiva per a

Josep Mª Lagunas
(CAI), sots campió
d’Espanya Master

moltes competicions.
Anant per parts, a la Cloenda
del Campionat Poliesportiu
Aleví es van destacar els primers classificats. Els primers
classificats en categoria femenina han sigut el Jesús Maria
(1r), l’Emili Vallès (2n) i el Garcia Lorca B (3r). Pel que fa a la

I
L’atleta Veterà del C.A.Igualada Petromiralles Josep Mª
Lagunas, va assolir la medalla
d’Argent i el sotscampionat estatal en categ. M-40, al Campionat d’Espanya de Pentatló de
Llançaments disputat dissabte
a Gavà, conjuntament amb els
dels 10.000 m.ll., i de Proves
Combinades. Hi participaren
dos atletes del CAI, ambdós en
la combinada de llançaments.
Josep M.ª Lagunas va assolir la
2a posició - Argent - en el Pentatló de llançaments en categ.
M-40, amb 2.681 punts i amb
els següents parcials en les 5
proves: martell: 37,88 m. / pes:
11,20 m. / disc: 32,85 m. / javelina: 32,11 m. / martell pesat:
10,56 m. essent 2n en martell i
disc com a posicions individuals més rellevants.
Josefa Salazar va assolir la 5a
posició en categ. F-45 en el
Pentatló de Llançaments, amb
un total de 1.986 punts, amb
els següents parcials en les 5
proves: martell: 25,20 m./ pes:
6,09 m. /disc: 20,68 m. /javelina: 14,39 m./ martell pesat:
7,54 m., essent 3a en martell i
4a en disc com a posicions individuals més rellevants.

Diumenge es van disputar les
Finals Territorials de secundària de Futbol Sala. En categoria
Infantil, l’IES Montbui B es va
tenir que conformar amb la segona posició mentre el Mestral
Cadet i l’Escola Pia Juvenil participaran a la Final Nacional.
Les Finals Territorials de Futbol Sala en categories Benjamí
i Aleví es celebraran el proper
19 de maig a l’Hospitalet de
Llobregat.
Les altres Finals Territorials
que celebrades diumenge amb
participació anoienca són:
La Final Territorial de Bàsquet
celebrada a Igualada va enfrontar els diferents equips de
les 3 territorials: Vallès Occidental Sud, Osona i Anoia. El
recompte final és positiu; de les
7 categories, 4 dels equips de

Diumenge comença a Camprodon el
mundial de trial a l’aire lliure
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

ATLETISME / LA VEU

categoria masculina van pujar
al podi el Castell d’Òdena 5è6è (1r), el Ramon Castelltort
‘B’ (2n) i el Mowgli ‘5 i 6’ (3r).
A Vic es van jugar les Finals
Territorials d’Handbol on la
comarca de l’Anoia anava representada pel C.H. Montbui.
L’equip local va passar directament a la Final per la no participació de l’equip del Barcelonès Nord però no va aconseguir
endur-se la victòria i va quedar
classificat en 2a posició.
Dissabte es va disputar la Final
Comarcal de Futbol Sala de
les categories masculines. Els
equips classificats per la Final
Territorial, per edat, van ser:
aleví, Mestral; infantil, Montbui
B; cadet, Mestral; juvenil, Escola Pia. A aquests se li suma el
Benjamí Masculí del Monalco.

gual que l’any passat, el
Campionat del Món de
Trial a l’aire lliure tindrà la
seva primera prova puntuable
a la vila ripollenca de Camprodon. Serà aquest dissabte hi
diumenge i en la que si disputaran les tres categories, Trial
GP, Trial 2 i Trial 125.
Ja el dissabte a primera hora hi
haurà els entrenaments oficials
i al migdia la prova de qualificació. Serà el diumenge a
partir de les nou del matí quan
comenci el trial que a més serà
l’únic del campionat a l’estat espanyol. No cal dir que entre els
favorits a la victòria hi hauran
els pilots catalans Toni Bou,

Adam Raga, Jeroni Fajardo,
Albert Cabestany entre altres.
Sent però el màxim favorit el
pierenc Toni Bou amb la Honda Repsol que amb onze títols
de campió del món a l’aire lluitarà de valent per aconseguir
el que faria la dotzena.
Bou que des de la lesió que
es va fer al trial indoor de Le
Mans, anat recuperant-se per
tal de començar aquest mundial al màxim nivell de pilotatge. Le Mans que per cert
aquest diumenge al seu circuit
si disputa el GP de França de
MotoGP.
Mundial que enguany perd la
prova dels Estats Units, i en
canvi entren les de Bèlgica i
Portugal i completaran la tem-

El pierenc Toni Bou parteix com
a màxim favorit.

porada els trials de Japó, Andorra, França, Gran Bretanya
i Itàlia.

MOTOR / LA VEU

E

Pujada en costa de CallúsSant Mateu del Bages. Hi van
prendre part una quarantena
de vehicles, on el pilot vilanoví, Pau Trenado Romero amb
un Seat Leon Supercopa MK1,
va aconseguir una cinquena

Victòria per la mínima
de l’AVI davant el Sant
Joan Despí

AVI / JOAN TORT

El vilanoví Pau Trenado, 3r a la XXII
Pujada a Prades
l passat diumenge 6 de
maig, el pilot vilanoví
Pau Trenado, va participar en la XXII Pujada a Prades
que va aplegar una cinquantena de pilots. Trenado va pujar
al tercer calaix del podi en la
categoria de turismes després
d’acabar quart en la general
de la jornada. El pilot vilanoví
fins i tot va superar el Demon
Car d’Enric Rosselló en unes
condicions climatològiques
adverses.
D’altra banda, el diumenge
15 d’abril es va celebrar la XX

l’Anoia van classificar-se per la
Final Nacional. L’Aleví Femení
del Monalco, l’Aleví Masculí
del Maristes, Infantil Femení
del Monalco i el Cadet Masculí
del Vilanova B.E..
La Final Territorial de Voleibol
es va disputar a Barberà del Vallès. L’Igualada Volei Club es va
proclamar campió de la categoria Aleví Femení en guanyar
la final contra el C.V. Barberà.
A Montcada i Reixac es resolia
la Final Territorial de Futbol 7
amb representació de 4 equips
dels JEEA: Col·legi Monalco
(Benjamí), AMPA Escola Castell d’Òdena (Aleví), AMPA
Escola Emili Vallès (Infantil)
i AMPA Escola Emili Vallès
(Cadet). Participaran a la Final
Nacional els equips de l’AMPA
de l’Escola Emili Vallès.

posició en la categoria de turismes i una dotzena posició
a la classificació general. Va
ser un diumenge sorprenentment exitós, ja que era la primera vegada que competia en
aquesta modalitat.

Partit on els blaus van guanyar
amb un solitari gol de Solís de
falta directa i un Xavi Cantarell
que en dinou minuts de partit
va gaudir de cinc ocasions de
gol claríssimes, entre els rivals,
porter i pals van impedir una
golejada matinera dels igualadins. Primera part de clar
color blau que gaudiren de
les millors ocasions i foren els
clars dominadors del joc. En
la segona meitat el fi plugim
va diluir el joc, les ocasions i el
futbol. Al magnífic i ràpid estat
de la gespa, no van respondre
ni uns ni altres, francament segona meitat per oblidar i que
els de l’Anoia van acabar demanant el temps davant l’empenta
dels joanencs que visualitzaven
l’empat. La nota negativa del
matx va ser la lesió d’un dels
jugadors locals amb una topada fortuïta amb un jugador
blau, desitgem una ràpida recuperació.
Per l’equip blau van jugar: Diego, Farré, Pep, Manel C.,Toro,
Ivan, Pau, Solís, Xavi C., Massip, Alexis, Costa, X.Moyes,
Gámez, a la banqueta Ramonet. La propera jornada els
igualadins rebrán al Olessa de
Montserrat a Les Comes.
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El CE Montbui participa a les finals dels
Campionats Escolars de Catalunya
GIMNÀSTICA / LA VEU

Els alevins del ICV jugaran la final
dels Jocs Escolars de Catalunya

E

l passat diumenge 13 de
maig es va celebrar la
final dels CCEE a Lleida on van participar Martina
Gabalda, Eira Caballé, Natalia
Poch, Marina Reche, Natalia
Reche, Queralt Mateu, Gisela
Fontalba -que va pujar al podi
1a posició- i Aina Pacheco, que
va pujar al podi en 2a posició.
Totes elles van fer un gran
exercicis quedant molt bé a la
final, on hi havia un gran nivell
en les seves categories i nivells,
bona posada al tapís. Gran
progressió i veure-les progressar i creixent com grans gim-

nastes a cada temporada, on les
entrenadores molt orgulloses i
donar-les la enhorabona i animar-les a que continuïn així, el
treball dur tenen les seves recompenses.

Quatre podis pel Club Patinatge Artístic
Igualada al I Trofeu del Bou
PATINATGE ARTÍSTIC / LA VEU

E

l passat cap de setmana
14 patinadores del C.P.A.
Igualada van participar
al I Trofeu del Bou de Patinatge Artístic que es va celebrar a
Santa Margarida de Montbui.
Van destacar els podis aconseguits per la Marina Laporta (2a
en Iniciació C majors), l’Aina
Alburquenque (1a en Iniciació
B1 majors), la Gisela Santiago
(2a en Iniciació B1 majors) i
l’Ana Fernandez (3a en Iniciació
B menors).
També van participar, realitzant
molt bones actuacions:
-Ivet Bonet en Certificat.
-Iris Ruiz, Ainara Varela i Anna
Domenech en Iniciació A majors.
-Berta Roset en Iniciació A menors.
-Alexandra Burczynska en Iniciació C majors.
-Claudia Vanhecke, Anna Badia i Cristina Ramon en Inicia-

ció D majors.
-Gisela Laporta en Iniciació D
menors.

L’Anoia CG participa a la final de la Copa Catalana
GIMNÀSTICA / LA VEU

D

iumenge passat a l’Anoia club gimnàstic va
participar en la fase final de la Copa Catalana de gimnàstica artística femenina, amb
tres gimnastes en la categoria de
Base 1 grans.
Es va realitzar a Salt-Girona, i
va acollir gimnastes d’arreu de
Catalunya, únicament es classifiquen 15 gimnastes de cada categoria, i arribar fins a la final és un
gran repte assolit.
Les gimnastes classificades de
l’Anoia C.G. van ser, Marina Bertran Esparrach, que estava classificada en la individual general

per competir en els 4 aparells,
salt, asimètriques, barra d’equilibri i terra, Mia Muñoz Sillero,
classificada en asimètriques,
barra d’equilibri i terra, i Raquel
Granados Cubillos, classificada
en barra d’equilibri i terra. Les
puntuacions van estar molt altes i amb dècimes de diferència
amb les primeres classificades,
cal destacar la molt merescuda
quarta posició a l’aparell de salt,
de la gimnasta Marina Bertran,
amb tan sols tres dècimes de
diferència amb la primera en
aquest aparell. Moltes felicitats a
l’entrenadora, Alícia Borrega i a
les gimnastes que han obtingut
un excel·lent final de temporada.

VÒLEI / LA VEU

E

l Sènior Masculí Jorba Solà Igualada Vòlei
Club, va perdre en la
seva visita a casa del lider el
Inefc Lleida, per un tanteig
de 25-21/25-19/25-20, com
es veu els igualadins no vam
tenir cap opció als atacs del
Lleida. En la última jornada
s’enfrontaran a l’Andorra, depenen de ells per assegurar
l’ascens a 1a Catalana, ja que
hi ha un triple empat i el 5è
amb opcions d’entrar també.
En l’últim partit de la tem-

porada del SFA al fortí, rebia
l’últim classificat. La diferència en la classificació es va
mostrar clarament a la pista
i, exceptuant alguns moments
de desconcentració, va portar
al SFA a una còmode victòria
per 3-0.
El Sènior Femení perd a casa
del Jaume Balmes per un clar
3-0, les igualadines no van
donar sensació en cap moment de posar en dificultats
al contrari.
Equips base
El Juvenil Masculí perd el derbi comarcal davant la Torre de
Claramunt, en un partit trepidant i emocionant on es va
viure grans jugades. El reflexa
de tot això es veu en el quart
set que va arribar al 34-36. Finalment el “tie” va caure cap
els de la Torre, ja que errors
no forçat van precipitar el set.
Les juvenils han jugat el últim
partit a casa, les igualadines
han guanyat al Tiana amb un
resultat de 3-0, ha sigut un
partit molt suau però les noies

han tret el partit amb moltes
ganes, la setmana que ve es
desplacen a Manresa.
Cadet Femení. Va perdre per
un 1-3, en un partit lluitat
però sempre a contra corrent,
i amb molta emoció.
L’Infantil Assoleix la 3a posició gràcies a la seva victòria
3-0 davant El Roquetes en un
partit sòlid i treballat.
L’Equip Aleví es va proclamar
campió de la Fase Final Territorial per una diferència de 6
punts contra el CV Barberà.
Després de guanyar 2 sets i
perdre’n 2, la final es va decidir per la suma de punts a
favor en els 4 sets. Això va fer
guanyar l’ Igualada per 53 a 47
punts gràcies al gran encert
que va mostrar l’equip en el
servei i en els punts claus del
partit. El fet de guanyar el darrer set per un gran marge de 9
punts (15-6), va fer que l’Igu
lada passi a la final dels Jocs
Escolars de Catalunya. Una
final on no ha arribat mai
abans i que l’equip espera
amb molta il·lusió.

46

| CULTURA

Divendres, 18 de maig de 2018

Els museus d’Igualada se sumen aquest cap de setmana
al Dia Internacional dels Museus
El Museu de la Pell, el Museu del Traginer i el del tren en miniatura oferiran novament diferents propostes
MUSEUS / LA VEU

C

om cada any, entorn
al Dia Internacional
dels Museus que se ce·
lebra arreu el 18 de maig, tots
els museus d’Igualada obriran
les seves portes aquest mateix
divendres al vespre, coincidint
amb la sisena Nit dels Museus.
El Museu del Traginer Col·
lecció Antoni Ros obrirà de
20 a 23h oferint visites lliures
a la seva àmplia exposició de
carruatges i estris vinculats a
l’antic món dels traginers. De
la seva banda, el Museu del
Tren en Miniatura Railho·
me BCN programarà, de 22 a
23:30h, una visita guiada gra·
tuïta nocturna amb brindis fi·
nal amb copa de cava ferrovia·
ri. En aquest cas cal fer reserva
prèvia –màxim dues places–
trucant al 676 959 431.
El Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia oferirà
igualment portes obertes a to·
tes les sales de la seu central de
Cal Boyer i un seguit d’activi·
tats a partir de les 20h i fins la
mitjanit, on enguany la dansa
serà la principal protagonista.
El programa s’iniciarà amb un
taller d’improvisació de mú·
sica i dansa a càrrec d’alum·
nes de l’Escola de Dansa del
Consell Comarcal i de l’Escola
Municipal de Música d’Igua·
lada. Tot seguit, a les 21:30h,
es podrà veure l’espectacle The
Meeting, amb Glòria Ros i De·

nitsa Dikova. I, a partir de les
22h, hi haurà demostracions i
ballades populars simultànies:
Atreveix-te i balla Bollywo·
od amb Bollywood Igualada,
Country a càrrec de l’Associ·
ació Anoia Country i Swwing
amb SwingAnoia.
Des de les 21h també es pro·
posa participar en un taller
creatiu d’accessoris en pell
per a totes les edats, a càrrec
d’Inquiet. També s’ofereix
veure l’exposició El jardí de les
delícies, que mostra treballs
dels alumnes del cicle forma·
tiu de grau mig d’Artesania de
Complements en Cuir de l’Es·
cola Municipal d’Art Gaspar
Camps. També es podrà sopar
en una foodtruck ubicada al
Museu per l’ocasió.
El Museu de la Pell, però,
també es podrà visitar de dia
i obrirà portes entre el diven·
dres 18 i el diumenge 20 de
maig en l’horari habitual: di·
vendres de 10 a 14 i de 16 a
20h i el cap de setmana d’11
a 14h. També es podrà seguir
la visita guiada gratuïta a tots
els espais de Cal Boyer i Cal
Granotes, diumenge 20 a les
11:30h.
El Dia Internacional dels
Museus a Europa
El Dia Internacional dels Mu·
seus (DIM) se celebra anu·
alment el 18 de maig. És un
esdeveniment organitzat pel
Comitè Internacional dels

Museus (ICOM) des del
1977, que té com a objectiu
conscienciar els ciutadans
sobre el paper dels museus
en el desenvolupament de les
societats. Cada cop són més
els museus de tot el món que
hi participen: el 2016 van ser

més de 36.000 centres de 157
països diferents.
Els esdeveniments més atrac·
tius i populars del DIM són
les jornades de portes obertes
que els museus ofereixen de
forma gratuïta als seus visi·
tants, així com la celebració

de la Nit dels Museus, una
iniciativa del Consell d’Eu·
ropa durant la qual diversos
museus del país obren les
portes més enllà del seu hora·
ri habitual i passada la mitja·
nit amb una extensa progra·
mació d’activitats.

Els museus igualadins
Museu de la Pell i
Cal Granotes
El Museu de la Pell d’Iguala·
da i Comarcal de l’Anoia pre·
senta una visió general de l’ús
de la pell en diferents cultures
i recull el llegat de la indústria
adobera que ha configurat el
singular barri del Rec.
A Cal Granotes, una adobe·
ria del segle XVIII en ple cor
del Rec, la posada en escena
de l’ofici artesanal de l’adob
ens transporta a la Igualada
preindustrial.
A Cal Boyer —antiga fàbrica
tèxtil actualment seu del Mu·
seu— s’hi mostren objectes
de pell, i eines i màquines que
són els testimonis de l’adob
de la pell a Igualada des dels
inicis manufacturers fins a
la implantació industrial.
En l’espai L’home i l’aigua es
dóna una visió general de les
qualitats de l’aigua i del seu ús
a través d’una col·lecció d’es·
tris i enginys hidràulics; un

canal d’experimentació permet
comprendre alguns mètodes
del seu aprofitament energètic
i industrial.
El museu gestiona, a més, al·
tres espais patrimonials: la
Igualadina Cotonera, el Gaso·
gen de Cal Pasqual, Sant Jaume
Sesoliveres i la Vil·la Romana
de l’Espelt.
Pel seu interès fonamental en
la conservació, la recerca i la
divulgació del patrimoni re·
lacionat amb el sector adober,
aquest museu és secció del Mu·
seu Nacional de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya i for·
ma part del Sistema Territorial
de la seva xarxa de museus.
Museu del Traginer
El Museu del Traginer – Col·
lecció Antoni Ros explica
l’evolució del transport tant de
mercaderies com de persones
emprant energies de sang, i al·
hora mostra les relacions entre
els diferents oficis que feien

possible el desenvolupament
del fet traginer a casa nostra.
L’àmplia representació d’eines
i utensilis que acumulen
aquests oficis, juntament
amb la presència dels dife·
rents carros, carruatges, se·
lles i guarniments fan de la
Col·lecció Antoni Ros un
veritable museu de les arts i
els oficis aplicats al món del
transport a la Catalunya Mo·
derna.
Museu del Tren en Miniatura Railhome BCN
Oci i cultura ferroviària com·
binats en un espai de més de
500 m2 que neix amb el repte
de ser un referent en mode·
lisme ferroviari al nostre país
i amb la voluntat d’ésser un
organisme viu que us sor·
prendrà amb futures novetats
ja en marxa, com l’enorme
maqueta escala 1 en la que
estem treballant, el tren tri·
pulat, etc.
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La UDI de l’Escola Municipal de Música reprèn
“Un viatge ple d’emocions”
MÚSICA / LA VEU

E

l dimecres 9 de maig, al
voltant d’uns 300 nens i
nenes de 2n de primària
de les escoles igualadines: Aca·
dèmia Igualada, Dolors Martí,
Emili Vallès, Ateneu, Gabriel
Castellà, Escola Pia, Garcia Fos·
sas i Mare del Diví Pastor, es
van trobar al Complex Espor·
tiu les Comes per fer la posada
en comú de la Unitat Didàctica
Interdisciplinària que, impul·
sada per l’Escola Municipal de
Música i el suport de l’Escola
d’Art, organitza l’Ajuntament
d’Igualada.
Prèviament, tots els mestres
havien fet dues sessions de for·
mació, de música o de plàstica
segons la seva especialitat, amb
Kike Cuadros: actor, ballarí,
músic i professor, i amb Patrí·
cia Picón: llicenciada en Belles
Arts, il·lustradora, dissenyadora
i professora de l’escola d’art Gas·
par Camps.
L’activitat comença amb un as·
saig general amb en Kike. Quan

va finalitzar l’assaig, l’alumnat
va sortir a l’amfiteatre a esmor·
zar coca i xocolata, cortesia dels
forns Alemany i Jaume Vicens.
Un xic més tard, es va fer l’es·
trena de la UDI Un Viatge Ple
d’Emocions que, a diferència
del curs passat, els protago·
nistes no eren uns follets sinó
uns xamans que representaven

cada un dels quatre elements:
aire, aigua, foc i terra. Per grups
d’escoles, mentre sonaven dife·
rents sons de la natura en Kike
explicava un conte i l’alumnat,
degudament vestit de xaman,
expressava corporalment les
emocions que sentien quan in·
terpretaven els diferents estats
de cada element: de la tranquil·

litat d’un rierol o de la flama
d’una espelma a la força d’un
tsunami o l’explosió d’un volcà,
de la serenitat de la terra a l’in·
quietud d’un terratrèmol, de la
pau d’un aire tranquil a l’angoi·
xa d’un huracà... En finalitzar
l’actuació d’un element, cada
una de les escoles que en for·
mava part mostrava a la resta

un petita coreografia de percus·
sió corporal que havien creat a
la classe.
Com a comiat i en record de
l’acte, es va fer entrega d’un ob·
sequi floral al formador Kike
Cuadros i als mestres de cada
escola.
A la posada en comú hi va ser
present la regidora d’Esports,
Rosa M. Plassa, que va valorar
molt positivament l’activitat.
En aquest sentit l’Escola de
Música va aprofitar per agrair
la llarga col·laboració del Ser·
vei d’Esports amb activitats
com la Cantata de 4t i l’actual
UDI per a l’alumnat de 2n.
Pel caràcter pedagògic de l’acti·
vitat i pel tipus d’espai on es va
desenvolupar no va ser factible
la presencia de públic, però
qui tingui interès per veure-la
podrà entrar al web de l’Esco·
la Municipal de Música http://
ecmmigualada.cat/ on hi tro·
barà un vídeo de l’activitat i el
reportatge fotogràfic que va fer
Andrea Moreno (alumna de
l’escola d’Art d’Igualada).
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La Coral de Santa Maria celebrarà
diumenge el 79è. Aniversari

Feliu Formosa al Cicle
de Poesia al Corraló

MÚSICA / LA VEU

POESIA / LA VEU

D

iumenge
vinent
dia 20 de maig, la
Coral de Santa Maria d’Igualada celebrarà en
ocasió de la festivitat de Pentecostès, la commemoració
del seu 79è. aniversari fundacional. A les 12 del migdia, la
Coral cantarà la missa solemne de la basílica que presidirà
Mn. Josep Massana, rector de
la Soledat. Animarà els cants
sota la direcció de Coni Torrents i amb l’acompanyament
a l’orgue de Lluís Victori.
A la 1 de la tarda, a la mateixa basílica: «CONEIXEM
A FONS SANTA MARIA?».
Tal com es va fer l’any passat,
mossèn Josep Massana ens

E
explicarà la història i les característiques principals d’algunes de les capelles laterals
de la nostra “església gran».
Enguany els àngels músics
del retaule major, la capella
de sant Isidre i la capella de

sant Antoni Ma. Claret.
A les 2 de la tarda al restaurant Queralt d’El Bruc, els
cantaires i llurs familiars es
reuniran en un dinar de germanor. I a la sobretaula cafè
“Joc del trumfo llampec”.

l proper dissabte, dia 19
de maig i dins el Cicle
de Poesia al Corraló
tindrem una lectura poètica del llibre “El meu piano
blau”, un poemari d’una de les
grans veus de l’expressionisme
germànic, l’autora jueva alemanya Else Lasker-Schüler,
considerat una mena de testament poètic, traduït per Feliu
Formosa i editat per Adesiara. L’acte tindrà lloc a l’espai
d’art Artèria (C/de l’Argent,
33), que dóna al corraló del
Passatge Capità Galí, a les 12
del migdia i comptarem amb

la presència de Feliu Formosa,
de l’editor Joan Raventós i de
Cinta Massip com a recitadora
i amb l’amenització musical de
Joan Alavedra amb l’acordió.
Us fem saber que dins el mateix cicle el dia 26 maig comptarem amb Mireia Vidal-Conte i el dia 2 de juny amb amb
Sònia Moya i que us n’anirem
informant oportunament. Recordem que el el Cicle de Poesia al Corraló està organitzat
per Llegim…? Llibreria i que
compta amb la col·laboració
de l’espai d’art Artèria, d’Òmnium Cultural Anoia i de
l’Aplec, Associació per la Llengua Catalana.

Roger Velàzquez, artista convidat al VIII
Cicle d’artistes exalumnes del Pere Vives
EXPOSICIONS / LA VEU

BUP i COU a l’institut durant els anys 1986-1990.
Actualment compta amb una
llarga i reconeguda experiència en el camp del disseny
gràfic, la il·lustració i l’animació. Des d’aquí agraïm la seva
col·laboració desisnteressada.
L’obra s’exposa al vestíbul de
l’institut, de dilluns a divendres, en horari de 8h a 21h.

Fins a finals de maig, podeu
visitar l’exposició de l’obra
gràfica de Roger Velàzquez
Ballobar al vestíbul de l’institut Pere Vives Vich, dins
el VIII Cicle d’exposicions
d’artistes exalumnes del
Pere Vives.
Roger Velàzquez va estudiar

NOTES TEATRALS

El verí de la gelosia
NÚRIA
CAÑAMARES
@ncanyamares

Othello. Autor: William Shakespeare. Direcció:
Oriol Tarrasón. Amb: Annabel Castan, Òscar Intente i Arnau Puig. Producció: Les Antonietes. Teatre de l’Aurora, 13 de maig 2018. 19h

L

es Antonietes continua la seva tasca de formigueta disseccionant els grans clàssics de
tots els temps per adaptar-los al públic d’avui.
Nosaltres. Ara, després de ‘Molt soroll per res’, ‘Vània’ o ‘Un tramvia anomenat desig’, entre d’altres,
torna a Shakespeare per dur a escena ‘Othello’, una
tragèdia que mostra com d’injusta i cruel pot arribar a ser la gelosia. Un sentiment allunyat de la raó
que no necessita motius per inocular-se i escampar-se malaltissament com el verí. Ja ho diu el savi
bard anglès: “Amb una sospita n’hi ha prou per fer
certs tots els dubtes.”
La ploma de Shakespeare es caracteritza per plasmar les grans veritats de l’ànima humana i ‘Othello’ n’és un clar exemple. Hi planteja una bateria de

reflexions sobre l’amor, la confiança, la cobdícia, la
virtut, l’honestedat.... a partir del vil pla de Iago per
fer creure a Othello que la seva esposa Desdèmona s’entén amb Cassio. Tot plegat per pur ressentiment, perquè el general Othello ha ascendit Cassio
–i no pas Iago– a la posició de conseller.
La companyia se centra en la manipulació del triangle amorós reduint el repartiment de l’obra a
només tres personatges, de manera que el quart –
Cassio– sempre és absent, com infundades són les
calúmnies que l’ataquen. Brillant decisió. També és
encertat fer partícip al públic de l’engany, per tal
que senti la ràbia davant la maquinació de Iago i
el deteriorament de la resta de personatges. Hi ha
res pitjor que la impotència de no poder evitar la
desgràcia? La tensió creix controladament al llarg
de l’obra fins assolir el clímax amb una entrega
absoluta dels actors (Arnau Puig, Òscar Intente i
Annabel Castan, amb direcció d’Oriol Tarrasón) i
una posada en escena calculadament austera, carregada de recursos i simbolisme.

L’espai està vestit per un cortinatge que es fon amb
el linòleum de l’escenari, un banc i un faristol. L’imprescindible per explicar la història. Els colors de
l’escenografia i dels personatges (bàsicament blanc,
vermell i taronja), així com la música i la il·luminació que indueixen l’acció, actuen amb consonància
a la voluntat narrativa de l’espectacle, sempre en
primer terme. I, tot així, Les Antonietes es concedeix certes llicències com introduir uns patins o
una webcam, o fins i tot fer un toc d’alerta als espectadors.
Certament, la gelosia d’Othello, vinculada a la violència i a la submissió de la dona, no dista tant de
la que malauradament encara trobem a la societat
i que moltes companyies estan pujant als escenaris
de casa nostra en diferents modalitats: ‘Aüc’ de Les
Impuxibles, ‘Bombers’ de Mise en Lumière/Barna-Bé, ‘Barbes de balena’ d’Els Pirates Teatre... Per
no citar l’altra gran qüestió més amagada, però que
també toca ‘Othello’: el racisme, un altre mal endèmic que no aconseguim resoldre.
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El cicle poètic i musical De Pell Sensible tanca
programació recordant Federico García Lorca
L’Adoberia de Cal Granotes acollirà el monòleg “Hola Federico”, a càrrec d’Assumpta Rojas,basat en el llibre “García Lorca en Cataluña”
POESIA / LA VEU

A

quest dissabte 19
de maig, a les 20h i
a l’Adoberia de Cal
Granotes, el cicle poètic i musical De Pell Sensible proposa el monòleg musical d’Assumpta Rojas Hola Federico,
basat en el llibre d’Antonina
Rodrigo García Lorca en Cataluña. Federico García Lorca
(1898 -1936) poeta, dramaturg i prosista, adscrit a la generació del ‘27, és el poeta de
major influència i popularitat
de la literatura espanyola del
segle XX i va morir executat
després de la revolta militar
que va donar lloc a la Guerra
Civil espanyola. La presentació anirà a càrrec de Marisa
Vila Berzosa, llicenciada en
Filologia Hispànica, en l’especialitat de Literatura Castellana, i professora de l’INS Pere

Vives Vich.
El monòleg està escrit i interpretat per Assumpta Rojas,
que va quedar fascinada per
la figura de Federico García
Lorca i la seva relació tan intensa i amorosa amb Catalunya. Un monòleg de 55 minuts de durada, on es parlarà
d’aspectes de la seva personalitat, de la seva ànima de nen,
de les seves facetes de músic,
joglar i pintor, de la profunda empremta que va deixar
a Catalunya, de Cadaqués
i la seva gran amistat amb
Salvador i Anna M. Dalí, de
l’estreta col·laboració amb la
revista Els Amics de les Arts,
de la presentació de la seva
obra Poeta en Nueva York
a l’Hotel Ritz, del seu gran
compromís amb els ateneus
catalans i la relació artística
i personal amb la gran actriu
catalana Margarida Xirgu,

amb qui va estrenar als teatres de Barcelona i Catalunya Mariana Pineda, Yerma i
Doña Rosita la soltera.
Un viatge que el va portar al

teatre de l’Ateneu Igualadí
el 21 de novembre de 1935,
amb la representació de Yerma amb Margarida Xirgu. El
recital finalitzarà amb un re-

cord del seu tràgic final, tot
plegat acompanyat de fotos i
música, amb fragments dels
seus poemes i cançons.
El recital es durà a terme a
l’Adoberia de Cal Granotes i
posarà punt i final a aquesta edició de De Pell Sensible,
una iniciativa del departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament. La venda
d’entrades anticipades serà
al Punt de Difusió Cultural
i Turístic, al c/ Garcia Fossas 2, de dimarts a dijous de
18:30 a 20:30h, divendres
de 18 a 21h i dissabte d’11 a
14h. També es poden reservar per telèfon al 93 801 91
16 o comprar-les a la mateixa Adoberia de Cal Granotes
una hora abans de la funció.
Tenen un preu de 5 euros
anticipada i 7 euros el mateix
dia a taquilla. L’aforament
està limitat a 90 persones.

Dissabte, swing i poesia a la Galàxia Poètica
POESIA / LA VEU

D

issabte 19 de maig,
torna “LA GALÀXIA
POÈTICA”
serà la 3a sessió. En aquesta
ocasió es començarà a les
17’30 h amb una actuació
del grup de swing de l’Espai
Cívic Centre, i després tot
seguit es començarà l’acte
poètic amb 6 nous poetes
d’arreu del Principat. Ens

recitarà poesia sobre la temàtica de la Vellesa, el pas
del temps, i en homenatge a
la Gent Gran.
Participaran: Javier Gil (escriptor i professor de primària a Rubí), Sissa Viva
(poeta i cantautora nascuda a Igualada però afincada
a Lleida), Montserrat Aloy
(poeta i filòloga anglesa de
Tàrrega), Albert Claramont
(artista i poeta de Bcn però

que viu a Tàrrega), Franc
Guinart (escriptor i poeta de
Capellades), i Carmen Anasagasti, que amb 83 anys,
ens recitarà de memòria poesia d’altres autors, nascuda
a Larache (Marroc) però des
de ben jove que viu a Catalunya i des de fa poc temps a
Igualada.
Us agradarà molt, us hi esperem, moltes gràcies! Entrada lliure.

Properes activitats
La següent Galàxia Poètica serà el 15 de setembre
amb poesia de temàtica de
la infància, però abans us
convidem a dos actes molt
especials per a l’Associació:
el dissabte 9 de juny tindrà
lloc el 2n Festival Galàctic
de Cançó d’Autor i Poesia
a les 19 h a l’Adoberia Cal
Granotes, entrada amb taquilla inversa.

I el diumenge 10 de juny es
realitzarà la 2a Jam Galàctica de Música i Poesia a les
19h, a l’Espai La Bastida del
Rec. Moltes gràcies a tothom per venir i participar.
Aquests projectes els ha organitzat l’Associació Cultural Galàxia amb el suport de
l’Espai Cívic Centre, Ajuntament d’Igualada, Cultura
Igualada i el Museu de la
Pell d’Igualada.

PROMOCIÓ E-BIKE PEUGEOT

a partir de
100€ al mes,
en 12 quotes
sense interessos

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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Un miler d’alumnes de l’Anoia exposen
els seus monstres a les biblioteques
LLIBRES / LA VEU

G

airebé
un
miler
d’alumnes de diverses
escoles d’Igualada i
l’Anoia han participat al projecte de foment de la lectura
«Els monstres dels llibres»
impulsat per les biblioteques
de l’Anoia i el Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia
(CRP).
Concretament hi han participat la Biblioteca Central d’Igualada, la Biblioteca
Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, la Biblioteca
El Safareig de Capellades, la
Biblioteca de Masquefa, la Biblioteca Verge de Montserrat
del Bruc, la Biblioteca Mossèn Cinto Verdaguer de la
Pobla de Claramunt i el Bibliobús Montserrat. Pel que fa
als centres educatius d’Igualada que s’hi han implicat són
el Garcia Fossas, el Ramon
Castelltort, l’Escola Àuria,
l’Ateneu Igualadí i la llar d’infants la Lluna. Pel que fa a la
resta d’escoles anoienques hi
han participat l’escola Guerau
de Jorba; del Bruc, l’escola El
Bruc i la llar d’infants La Cadireta; de Masquefa l’escola
Font del Roure i l’Espai socioeducatiu La fàbrica; l’escola

Maria Borés de la Pobla; l’escola Gaudí i les llars d’infants
de Santa Margarida de Montbui; i l’escola Coll de Gossem
- ZER Tres Branques de Castellfollit del Boix.
Al llarg d’aquest curs 20172018 biblioteques i escoles
han treballat conjuntament
la figura dels monstres en la
literatura amb un repte a resoldre, el de descobrir que
no tots els monstres fan por,
a través de les visites escolars
i de les maletes i material de
préstec del CRP creades amb
la col·laboració del Grup de
Mestres de l’Anoia. El monstre com a personatge literari
ofereix infinites possibilitats
per despertar la imagina-

ció i treballar valors com les
emocions, tant a l’aula com a
casa. Aquest projecte conclou
en una exposició d’aquests
monstres creats per cada escola a la biblioteca del seu
municipi respectiu. Aquestes
exposicions a les diferents biblioteques es faran del 15 de
maig al 15 de juny.
Coincidint amb aquesta iniciativa conjunta des de les àrees
infantils de les biblioteques
participants, aglutinades al
grup Anoiets, s’ha creat una
guia de lectura amb una extensa bibliografia que inclou
des de contes protagonitzats
per monstres peluts i lletjos a
d’altres que són ben simpàtics
i divertits.

Bona estona amb Quico Tretze a l’AUGA
MÚSICA / LA VEU

Quico Tretze Quartet va fer
passar una molt bona estona a
la gent d’AUGA, que el -els- va
aplaudir amb ganes. Quico Vallés va convèncer amb la seva
veu i la seva capacitat de creació
musical. Anava molt ben acompanyat pels teclats de Marc
Mateu, el violoncel de Núria
Galvany i la percusió i saxo de
Roser Monforte. La ballarina
Anna Rubió va posar molt relleu a dues de les cançons.
Quico Tretze, però, va demostrar tota la seva capacitat de veu
i de cant quan, sense micro i

UNIÓ I AMISTAT
Som un grup de gent
entre 55 i 65 anys.
Fem sortides i activitats.
Disposar de
vehicle propi.
Truqueu al 675 21 34 88
de 19 a 22 h

ANIMEU-VOS

sense amplificador a la guitarra,
va versionar el Cant de Ocells
amb una lletra on suposava el
missatges que porten els ocells

quan travessen l’Ebre.
I el proper dilluns torna Francesc Bailon, l’home que viu
amb els inuits.

Bohigas organitza un
concert de música clàssica
MÚSICA / LA VEU

traordinàries.

l proper divendres 25
de maig, a les 20:00 hores, Caves Bohigas organitza un concert de música
clàssica a la capella familiar de
Can Macià. El concert, que és
gratuït i obert a tothom prèvia
inscripció, anirà a càrrec dels
músics Edmon Bosch, al violoncel, i Joan Mestre, al violí,
que interpretaran alguns dels
màxims exponents de la música clàssica, amb peces de Mozart, Händel i Bach.
Quan un músic es posa davant
una partitura no en té prou en
saber què hi posa. Ni tan sols
en reconèixer totes les notes,
acords, ritmes, harmonies,
etc. La seva feina consisteix
en saber interpretar, posar el
talent i la pràctica d’un grapat
d’anys d’estudis, hores i esforços al servei de qui l’escolta. La
partitura i el llarg camí fins a
la seva interpretació: aquesta
és la raó de ser dels músics i,
amb ella, la voluntat d’aportar a tothom qui els escolti
una experiència sensorial que
desperti un món de records i
vivències tant íntimes com ex-

Can Macià, bé d’interès artístic i històric
Caves Bohigas organitza
aquesta activitat amb l’objectiu
de promoure la cultura i obrir
les portes de la capella familiar de Can Macià. Amb més de
800 anys d’antiguitat, la finca
de Can Macià està classificada
d’interès històric i artístic i és
apreciada per la bellesa de les
seves edificacions. Al voltant
de la casa pairal -que manté
l’autèntic estil de masia catalana- s’alcen els diferents espais
del celler i les caves, així com
la capella, que va ser construïda l’any 1927 per Joan Vives
i dedicada a la Mare de Déu
de la Mercè. A més, la capella,
que és d’estil neogòtic, conté
frescos de Josep Pey, autor de
les pintures del Parlament de
Catalunya, i ofereix una acústica molt especial per a les audicions musicals.
El concert tindrà una durada
de 45 minuts aproximadament i, per assistir-hi, es prega
confirmar l’assistència al correu e.salas@bohigas.es o bé
trucant al telèfon 608 503 486.

E

FALTEN 2 OPERARIS
SECCIÓ ENVASAT / PRODUCCIÓ
FEINA ESTABLE
enviar CV a:
APARTAT 295 08700 IGUALADA

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Seminari sobre la
nova Gramàtica de
la llengua catalana
de l’IEC
LLENGUA / LA VEU

L’APLEC organitza una nova
edició del Seminari sobre
Coses que Cal saber de la
Llengua Catalana. L’activitat
està oberta a tothom interessat en conèixer les novetats normatives de la llengua
catalana, és gratuïta i no cal
inscripció prèvia. Serà el
proper 26 de maig a la Biblioteca Central i anirà a càrrec
de Josep M. Mestres i Serra,
cap del Servei de Correcció
Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans.
El seminari començarà a 2/4
d’11 del matí amb una breu
referència a les novetats normatives de l’any 2016. Seguidament es farà una descripció de la nova Gramàtica de
la llengua catalana. Per últim es tocarà un aspecte de
la gramàtica en detall: l’ús de
les preposicions per i per a,
explicant les tres opcions de
la gramàtica i aplicant-ho a
casos pràctics.
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Una cinquantena de petits lectors trien els seus
llibres preferits en el 13è Premi Atrapallibres
LLIBRES / LA VEU

L

a pel·lícula de la vida,
de Maite Carranza; Un
noi anomenat Nadal,
de Matt Haig; i Armstrong:
l’agosarat viatge d’un ratolí
a la Lluna, de Torben Kuhlmann, són els llibres preferits dels usuaris més joves
de la Biblioteca que han fet
de jurat del 13è Premi de
Literatura Infantil Atrapallibres. En la trobada que van
celebrar fa uns dies a la sala
infantil de la Biblioteca van
escollir aquests títols d’entre
les obres finalistes del premi.
Pels petits lectors aquestes
històries eren les que més els
havien agradat i les recomanen així a d’altres nens. La
categoria més participada va
ser la d’11 a 12 anys, amb 34
infants. En primer lloc van
premiar el llibre de Carranza, seguit en puntuació per
La immortal, de Ricard Ruiz
Garzón, i L’Agni i la pluja, de
Dora Sales. Pel que fa a la
categoria de 10 anys, els 11

nens participants van donar
27 punts a Un noi anomenat Nadal, de Matt Haig; 23
punts a La trompeta del cigne, d’E.B White i 16 punts a
Els meus trucs per sobreviure
a la classe de natació, de Gideon Samson. Finalment, en
la categoria de 9 anys només
hi ha participat una nena,
que ha premiat en primer
lloc el llibre de Kulhman, en
segon lloc L’illa de Paidonèsia, d’Oriol Canosa, i en ter-

cer lloc El Lladre d’entrepans,
de Patrick Doyon.
El Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil (ClijCAT)
és l’encarregat de convocar el
Premi de Literatura Infantil
Atrapallibres amb el propòsit d’estimular en els infants
la lectura d’imaginació. Una
comissió d’experts en literatura per a infants selecciona
els llibres en català de cada
categoria, d’entre els publicats des del maig de 2017 a

l’abril de 2018. L’objectiu del
Premi de Literatura Atrapallibres és aconseguir que el
major nombre possible d’infants llegeixin els llibres seleccionats; es constitueixin
com a Jurat dins de cada
centre o biblioteca; els presentin i defensin davant
dels seus companys i, entre
tots, nomenin el que consideren millor. El veredicte
final es donarà a conèixer el
30 de maig.

CLUB DE LECTURA

“L’amant de Lady Chatterley”, de D. H. Lawrence

A

bordem avui un altre clàssic de la literatura
universal, i en aquest cas una obra que va
esdevenir pionera en el gènere que després
es va batejar com a “literatura eròtica”. En el moment de la seva publicació es va produir un gran
escàndol, i el seu autor D.H. Lawrence fou qualificat per la societat més conservadora com a pervers,
degenerat i d’altres adjectius semblants. Motiu pel
qual la novel·la va ser retirada de la circulació, i en
alguns països romangué prohibida durant més de
30 anys. Tot plegat va acabar convertint-la en una
de les obres més polèmiques de la literatura anglesa
del segle XX.
L’autor ens narra les tribulacions de Constance
Chatterley, una dona casada que se sent atrapada
en un matrimoni asexuat. El seu marit, un veterà
de guerra invàlid i incapaç de satisfer-la al llit, li
suggereix que mantingui un afer amb un home de
la seva mateixa classe social. Però, enlloc de buscar un amant entre els cercles de la seva condició,
Connie se sent atreta per Mellors, el masover que té
cura de la finca familiar, i s’embarca en una relació
apassionant que l’alliberarà de la monotonia d’una
vida mústia i avorrida.
La trama és molt clara i es pot intuir des del principi, car tota la història gira al voltant de la infidelitat
de la protagonista. Durant la seva lectura s’experimenten diversos canvis pel que fa a l’interès en seguir consumint les seves pàgines. Al començament,
el lector es veu embolcallat per un hàlit de curiositat, aquest, emperò, va minvant a mesura que la

EDUARD CREUS

història avança, si més no, aquesta va ser la meva
sensació quan vaig llegir-lo. Si hagués de trobar els
motius per aquesta davallada diria que en són dos:
hi ha moments en què el ritme de la narració és
força lent, i costa trobar la versemblança en el perfil
dels personatges descrits per l’autor. Una altra cosa
que fa Lawrence és barrejar les escenes eròtiques de
Lady Chatterley i el seu amant amb converses filosòfiques que res tenen a veure amb el que està succeint. Personalment trobo enginyosa la combinació
d’aquest dos elements, però hi ha d’altres lectors a
qui això els ha fet difícil mantenir l’atenció en la
lectura.
Hi ha narracions on l’empatia de lector amb els personatges principals és immediata. No succeeix el
mateix amb el trio protagonista d’aquesta història.
Val a dir que tots ells són força peculiars. Per un
cantó hi ha la immaduresa i la falsa innocència de
la Connie, per l’altre la personalitat freda i canviant del seu marit, i en tercer lloc l’estranya barreja
de tendresa i brutalitat de Mellors. Conscient de
la tempesta que produiria la publicació d’aquesta
obra, l’autor hi insereix dissertacions sobre la vida i
la sobre la ciència, que no són sinó intents d’apaivagar la accentuada atmosfera eròtica que regna durant la major part de la trama. No obstant això, no
aconseguí del tot el seu objectiu ja que tal com deia
al principi, aquesta novel·la va estar prohibida en
molts països fins ben entrats els anys 60.
Les comparacions i paral·lelismes amb Madame
Bovary són inevitables, tot i que pel temps que li

ha tocat viure la protagonista de Lawrence és més
moderna que la de Flaubert. Si fem un estudi més
profund de Lady Chatterley ens adonarem que el
que pretend D.H.Lawrence és presentar el sexe com
un sagrament que ens havia de salvar dels resultats
de la guerra i dels enuigs de la nostra civilització.
Aprofita també per qüestionar la possibilitat de trobar una autèntica igualtat a través del sexe, més enllà de les desigualtats socials. Tot que en moments
la lectura se m’hagués fet un pèl feixuga, concloc
que L’amant de Lady Chatterley és un retrat magnífic de les relacions amoroses, amb una càrrega
eròtica i una profunditat psicològica que rarament
es troben plegades.
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“L’art és una venjança”, exposició de David Ribas al
Museu Molí Paperer de Capellades
EXPOSICIONS / LA VEU

F

ins el 31 de maig el Museu Molí Papaerer de
Capellades acull l’exposió “L’art és una venjança” de
David Ribas.
Les parets han estat al llarg de
la història –i en gran mesura, des del naixement de l’era
industrial, en els centres de
treball– un espai d’expressió
generalment anònim i moltes
vegades fins i tot clandestí,
que han permès donar sortida a sentiments, reivindicacions, crítiques i expressions
de tota mena. En paraules de
Brassaï, es parla de “l’idioma
de les parets”.
En aquesta exposició David
Ribas reivindica l’idioma de
les parets. Recull, d’una banda, escrits i dibuixos fets en
els miradors dels molins pa-

perers, “Grafits 1894-1960” i,
de l’altra, mostra el seu treball
pictòric amb frases punyents,
que reprodueix sobre paper,
“Graffiti 2010-2018”.
La mostra és, també, un homenatge al Maig del 68 francès, en el seu 50è aniversari.
I. Grafits 1894-1960
Captures fotogràfiques de
més de 250 dibuixos i textos
recuperats dels miradors dels
molins paperers de la conca
de l’Anoia i, en particular de
la vall del Riudebitlles. Part
de l’exposició anomenada
“Grafits” perquè els trets estan bàsicament escrits o dibuixats amb llapis (grafit).
Recullen les veus de persones
que treballaven en aquests
espais lluminosos, on es
penjava el paper perquè s’assequés. Dibuixos, esqueles,
naixements, esbarjos, amors,
fets històrics... Petits relats de
la vida quotidiana, familiar i
política que transcendeixen
l’àmbit privat.
II. Graffiti 2010-2018
És una instal·lació del treball
pictòric de David Ribas amb
tipografia de lletres de motlle procedents d’un marxant
de vins. Si en la primera part
de la mostra Ribas captura
imatges, en aquesta captura
frases, amb missatges provocatius, que estampa sobre paper. Del “Diguem no”, a “Els
carrers seran sempre nostres”,
o el mateix títol de l’exposició
“L’art és una venjança”.

INSCRIPCIONS, ART imatge que estava condemna- autònoma i autàrquica. Com
I TESTIMONI
da a l’oblit: dibuixos, figures, les inscripcions de les parets,
L’art o la visualitat com a expressió humana no va néixer
en una tela destinada a decorar un palau reial, o nobiliari,
o burgès, o eclesiàstic... Molt
abans que això, alguns éssers
havien ratllat una paret, l’havien pintat, hi havien imposat
les mans. No per passar a la
posteritat d’això que en diem
història de l’art, sinó per necessitat, caprici, gamberrada
o denuncia. I encara ara.
L’art és, abans que res, una
inscripció. Per exemple, les
inscripcions que es feien de
manera intuïtiva, anònima,
en la paret dels miradors dels
molins paperers que David
Ribas ha visitat i ha capturat
fotogràficament. La imatge
que immortalitza una altra

frases, dates, relats, esgarrapades... Qui vulgui menystenir
aquelles inscripcions en favor
de la narració d’un art de noms
i llocs sagrats no sap el que s’està perdent!
L’art, doncs, també són frases.
Com les feroces afirmacions
que David Ribas estampa sobre un paper fi i delicat. El
llenguatge verbal i la visualitat sempre s’estan provocant.
El pintor fa poesia amb les
imatges; el poeta pinta amb
paraules. Però això, tot i que
pugui acomplir-se, és massa
candorós. La cosa resulta més
radical: l’art és una venjança,
diu en David, quina frase més
brutal. I la seva brutalitat rau
en què en el vers d’un poema
no tindria la mateixa força que
en la seva disposició lletrista,

ben mirat.
Les inscripcions de lletres que
fa l’artista en el seu taller; les
inscripcions que l’artista recull d’altres artistes anteriors
que eren artistes potser
sense saber-ho. Són dues
maneres de plantejar múltiples debats o, per què no?,
discussions. Totes aquestes
inscripcions són testimoni,
són memòria de coses que
la història oficial mai no podrà recuperar. Només el territori simbòlic de l’art pot
interrogar-nos sobre aquells
traços, els d’ahir i els d’avui.
I només depèn de nosaltres
que ens deixem seduir per la
mirada insubordinada que
el nostre present reclama.
Joan Maria Minguet Batllori

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Uns amics de l’exili

A

l’Arxiu del Pla de l’Estany
es guarda una part del fons
personal, del famós cartellista, Carles Fontseré, que morí a
Porqueres (gener 2007) als 80 anys,
després d’haver estat exiliat a Mèxic.
En aquell país establí una relació
personal amb l’igualadí Joan Tomàs
Rosich, segons explica en una missiva que dirigí (6 -X-1994) a un comú
amic nostre.
“El que jo anomeno el Sebastià
Gasch de Mèxic, el periodista català
exiliat, especialista en circ, Joan Tomàs, molt oblidat ara ací. De la mà

de Joan Tomàs vaig tenir l’oportunitat i el plaer de conèixer el mon del
circ. Tinc més d’un centenar de fotografies, dintre de la meva col.lecció
mexicana dels anys seixanta. El de
Mèxic és l’únic ambient de circ que
he arribat a conèixer”.
A la carta acompanyà un retrat, en
el qual apareix ell, donant menjar a
un elefant i darrere, a una distància
prudencial, per por de no esverar al
paquiderm, en Joan Tomàs, i al darrere, el propietari del circ.
(Fotocòpia de l’original cedida per
Joan Soler Juvé, de Sitges)

CULTURA |

Divendres, 18 de maig de 2018

53

EXPOSICIONS
EXPRESSIONS

Exposició organitzada conjuntament amb laCultural i que compta
amb una dotzena d’obres dels artistes de l’Associació Salut Mental
Catalunya Anoia. Aquestes obres
estan realitzades amb pintura sobre tela han estat.
Fins el mes de maig al vestíbul del
Teatre de l’Aurora.

ESTAMPA’T.
SERIGRAFIA

Del disseny a l’estampació, aquesta
exposició recull el procés creatiu
utilitzat en la realització de samarretes serigrafiades amb il·lustracions 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’scrapbook: 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.

ESPAIS RECOBRATS.
ELS NOUS USOS DEL
PATRIMONI CATALÀ

Recorregut gràfic per diverses intervencions en espais industrials que
s’han dut a terme al llarg de les últimes dècades a Catalunya.
Del 20 de maig al 24 de juny al Museu de la Pell.

A TRENC D’ALBA

Sanahuja
Aquesta exposició vindria a ser el
final d’una etapa molt llarga i pròspera, 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 galeria Artèria..

serven al fons patrimonial de la
Biblioteca.
Del 4 al 31 de maig al vestíbul de
la Biblioteca Central.

ESCULTURA
FIGURATIVA

Josep Bacardit Sala
L’artista igualadí transmet la sensibilitat a través de la seva obra escultòrica 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 geomètrica, l’artista crea formes estructurades que interactuen amb els colors
i matisos, en composicions dinàmiques i d´atractiva força gràfica
Del 4 al 20 de maig a la Sala Municipal d’Exposicions.

EL NOUCENTISME. LA
IMATGE GRÀFICA

Mostra de les revistes, llibres i documents noucentistes que es con-

L’ART ÉS UNA
VENJANÇA

David Ribas.
Escrits i dibuixos fets en els miradors dels molins paperers, “Grafits 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 llibres», 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.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Una mirada personal i en honor als Moixiganguers,
obra de la pintora Núria Riba, i enregistrada pas a pas
per Jordi Torrecillas

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

A

mb motiu de l’última cita de l’Igual’ART
2017-2018, impulsada pel Departament de
Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, i que tenia com a objectiu fomentar les arts plàstiques a la
ciutat a través de la pintura, amb la presentació de
novells artistes locals; per a aquesta convocatòria de
suport a projectes d’art visual, i d’acord amb la determinació dels membres del jurat (Ester Comenge,
professora de l’Escola Municipal d’Art, Disseny i Artesania Gaspar Camps; Xavier Vives, en representació de Disseny = Igualada; Marta Viscarro, interiorista; Marta Lucas Serra, interiorista i arquitecta) van
nomenar com a guanyadors del projecte “Instants
representatius” a Núria Riba i Jordi Torrecillas; amb
els Moixiganguers com a reclam.
La proposta de configuració de l’obra havia d’incorporar dos espais: d’una banda, una exposició a la
Sala Municipal amb la presentació de peces de tela
pintades a l’oli i, de l’altra, d’ un mural de grans dimensions ubicat a l’espai exterior -concretament a la
paret d’un edifici de la ciutat- visible pel gran públic;
i havia de veure la seva realització al decurs de la
celebració del Rec.017, entre els dies 8 i 13 de maig.
En conseqüència, mans a l’obra, i servint-se d’una
grua elevadora de braç i cistella, fàcil de maniobrar,
la Núria va poder treballar còmodament; mentre
que el Jordi, en tant que tècnic audiovisual, anava
enregistrant tot el procés de creació del mural. Avui,
aquesta realització ja ha estat immortalitzada sobre
el mur lateral d’una casa del carrer de Sant Faust,
aconseguint despertar per efecte sorpresa l’interès
i l’admiració d’uns vianants que inesperadament es

troben amb el mural; una escenificació que, a més de
reconèixer la categoria professional de l’artista, resulta ser un excel·lent elogi de la colla castellera; essent,
endemés, objecte d’una immensa difusió a les xarxes
socials i altres esferes de la comunicació.
Per a aquesta avinentesa, i prenent com a motiu
pictòric als Moixiganguers d’Igualada, amb unes

encertades pinzellades d’una rica gradació de tintes
liloses i cremoses es retraten unes siluetes que testimonien l’esforç col·lectiu i la grandesa de fer pinya;
una bellíssima seqüencia plàstica que posa en valor
la importància dels Moixiganguers igualadins, tot
presentant-los en un dels magnífics moments en què
persegueixen el nivell més elevat de la seva actuació.
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CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada
Tertúlia per a nens i nenes que han llegit
un mateix llibre. “El llibre més alt dels castells”, de Raquel Sans. Aquest club es farà
en col·laboració amb els Moixiganguers
d’Igualada.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
NIT DE MUSEUS
Igualada
VI Nit de Museus
Vine a celebrar la sisena Nit dels Museus,
una nit en què la festa és cultura i la cultura és una festa.
Divendres de les 8 del vespre a les 12 de la
nit al Museu de la Pell.
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Igualada
Celebrem el 18 de maig, Dia Internacional
dels Museus, amb tres dies de portes obertes i visita guiada gratuïta.
De divendres a diumenge als museus
igualadins.
MÚSICA
Piera
Concert de guitarra clàssica a càrrec del
pierenc Miquel del Pozo. Interpretarà
obres de John Dowland, Mauro Giuliani,
Francesc Tàrrega, Heitor Villa-lobos..
Divendres a les 8 del vespre a l’auditori
Ca la Mestra.
CONTES XXL
Piera
“Sola solae”. La Mon Mas és sola amb les
històries que li passen on fa un instant era
ahir.
Divendres a les 9 del vespre a la Biblioteca.
POESIA
Capellades
Recital poètic dedicat a poetes capelladins.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló
Rosa de la Lliga.
CINEFÒRUM
Capellades
Cinefòrum Josep Romanyà i Montcada
amb “Luces de la Ciudad”. Presentació i
col.loqui a càrrec de Josep Maria Català.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Paper de Música.
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POESIA
Igualada
Cicle De Pell Sensibble. “Hola Federico”
Monòleg musical d’Assumpta Rojas, basat
en el llibre de l’Antonina Rodrigo “García
Lorca en Cataluña”. Federico García Lorca
(1898 -1936) poeta, dramaturg i prosista
adscrit a la generació del 27..
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia Cal
Granotes..
POESIA
Igualada
Galàxia poètica. “Poesia de la vellesa, el
pas del temps. Homenatge a la gent gran”.
Actuació de swing
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a l’Espai
Cívic Centre.
PATITROBADA
Igualada
L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és compartir el meravellós món del joc amb la
família i amics de la mà de la gent del Pati.
Vine amb els nens, la parella, la tieta, l’avi,
… Vine amb qui vulguis a jugar una estona
Dissabte de les 10 del matí a les 8 del vespre al vestíbul de l’Ateneu.
IV DIA DEL CABRÓ
Vilanova del Camí
Tallers per als mes petits, trobada de percussió, vermutada popular, activitats i espectacles de foc!
Dissabte en diversos espais.
TALLER
Capellades
Taller de fotografia amb Txema Lacunza
“Mi manera de ver... y mi manera de editar”
Dissabte a partir de 2/4 de 10 del matí a
la Biblioteca el Safareig.
XERRADA-COL·LOQUI
Capellades
Jornada per la llibertat i contra la repressió: xerrada col.loqui amb Albano Dante
Fachin, Txell Bonet, Jordi Pesarrodona i
Montse Cortès.
Dissabte a la tarda a la Lliga.

DIUMENGE 20

DISSABTE 19

FESTA PRIMAVERA GRAN
Igualada
Espectacle de play back
A càrrec del grup de play back “LLUM
I COLOR” de l’Associació de gent gran
d’Igualada, del Casal del Passeig.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada
“Dustrats! Or the adventures of Sir Muffin
Muffinsson” , by Adrià Regordosa
Veniu a escoltar aquest conte ple de fantasia, creat per un dibuixant igualadí, de la
mà de Helen Doron English School.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblioteca Central.

MÚSICA
Carme
Cicle de concerts a esglésies i castells. Actuació dels Alumnes de M-6 PdA (diversos
instruments) i el Conjunt Instrumental de
Vent de M-3 de l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada..
Diumenge a la 1 del migdia a l’església de
Sant Martí .

MÚSICA
Capellades
Inauguració de la nova sala petita del Teatre la Lliga, amb Bubbles i Doctor Case
fent una “live paintting” amb una sessió de
dj en directe.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a la Lliga .
TEATRE
Capellades
Tarda de T-Atraco Teatre presentant “La
quarta via”.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la
Lliga .
TEATRE
Vallbona d’Anoia
El Grup Teatral de Capellades presenta “El
petit príncep” dins de les Festes del Roser.
Diumenge a les 9 del vespre a la sala Jaume Calveras .

DILLUNS 21
CINEMA/CONFERÈNCIA
Igualada
Francesc Bailón. “Nadie quiere la noche”.
Un assessorament de pel·lícula
Francesc, antropòleg i viatger polar, ens
presenta un audiovisual sobre el seu assessorament en cultura inuit a la pel·lícula,
Nadie quiere la noche”. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
TALLER INFANTIL
Piera
“Olooorrrr”. Papers, olors, flors i herbes
aromàtiques es barregen en aquest taller
que proposa la creació d’una llibreta o àlbum personalitzat prenent com a base el
paper reciclat
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca.
XERRADA
Piera
“Prevenció i consells de seguretat”. Els
Mossos d’Esquadra parlaran de les actuacions en situacions d’inseguretat a la llar i
donaran consells de seguretat
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera
“Proyecto ficción, una novel·la de fantasia
urbana”. L’escriptor David Pierre presenta
la primera novel·la i ho fa acompanyat de
la Gemma Martínez, la il·lustradora que
s’ha encarregat de la part artística i de disseny del llibre
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

DIMARTS 22
TALLER PER A JOVES
Piera
Debat a bat. Ídem per ídem. Aprofundint
sobre la idea de Simone de Beauvoir «No
es neix home, no es neix dona, se n’arriba
a ser» i meditant entorn la idea d’Arthur
Rimbaud «Jo és l’altre» els joves reflexiona-

ran sobre el concepte d’identitat,
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca.

DIMECRES 23
CONFERÈNCIA
Igualada
“De l’autisme i la nova categoria diagnòstica: Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
Tractament i sortides”.
A càrrec de Vanessa Postigo, psicologia/
psicoanalista especialista en autisme..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
JAM SWING
Igualada
Descobreix el Lindy Hop amb Swing Anoia. Activitat gratuïta. El ball que està de
moda, al teu abast!.
Dimecres a les 9 del vespre a la pista de
l’Ateneu.

DIJOUS 24
TALLER
Igualada
eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen el
servei de préstec de llibres electrònics. .
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca
Central.
MÚSICA
Igualada
SonaEscola. Mostra dels treballs realitzats
a les onze escoles d’Igualada que participen al Projecte SonaEscola, nascut amb la
finalitat de democratitzar l’accés a la pràctica musical al major nombre de nens i nenes de la ciutat.
Dijous a 3/4 de 6 i 2/4 de 8 del vespre al
Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Igualada
AD LIBITUM. Concert gratuït de l’Orquestra de corda Ad Libitum de l’Escola i
Conservatori Municipal de Música d’Igualada dirigida per Pep Massana. Interpretaran obres de Vivaldi, Jakson i Händel.
Dijous a les 7 de la tarda a l’església del Roser.
CINEMA
Igualada
“Entre tots podem: Vídeos per prevenir
l’assetjament escolar”.
Presentació dels vídeos elaborats pels
alumnes de 6è de primària d’Igualada que
han participat en el projecte «Entre tots
podem» de l’IES Badia i Margarit.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
TALLER
Sta. Margarida de Montbui
“El microconte, un petit gran gènere” a
càrrec de Joan Pinyol, escriptor. Elaboració 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.
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Reobertura del “London
bar”, fundat per Josep
Roca Tudó, de Copons

RESTAURANTS

CULTURA / JOSEP ELIAS

Per publicitat a

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

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

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

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

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

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

· Esmorzars

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

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

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

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

www.nouurbisol.com

P

er aquesta setmana
està prevista la reobertura del “London Bar”,
de Barcelona, que fundà el
coponenc Josep Roca Tudó.
Obre de nou, per reviure els
seus anys de glòria. Reneix
de la mà de Carles Raluy, que
té el propòsit de que recuperi
aquell ambient bohemi i circense dels anys 40 del segle
passat. Un vell magatzem, de
la part de darrere, acollirà
un escenari que disposarà de
trapezis i anelles.
Josep Roca Tudó, nasqué el
1883, a Copons. Treballà de
cambrer a un hostal. Anà a
viure a Barcelona, on fou dependent d’una xocolateria, al
carrer Princesa, 54. Després,
tornà a fer de cambrer al Petit Paris, on vivia junt amb
un company, que era encarregat de l’American Bar.
La néta de Josep Roca, Elionor Bertran, i el seu marit,
Antoni Alubalà, l’evocaren
en un article que Lluís Permanyer, publicà a “La Vangfuardia” ( 9/4/1989) Eren
els propietaris del “Café botelleria London Bar”, que era
al carrer, llavors anomenat
“Conde del Asalto” (avui
Nou de la Rambla).
Recorden que, en 1909, el
seu avi coponenc, als 26
anys, signà el contracte del
dit London Bar i que obrí les
seves portes el 23 de juny de
1910. Al cap d’un any, Roca
es casà amb Elionor Esteve
Badia, filla de la xocolateria
on ell havia treballat. L’estil
del bar era modernista. El
fuster, Pedrerol i el pintor,
Xampanyer, eren amics del
propietari anoienc el qual,

Josep Roca / LA VANGUARDIA

juntament amb un germà
seu, regentà aquell establiment que restava obert les 24
hores del dia.
El circ feu diferent aquest
bar barceloní. En ell s’hi reunien artistes, representants i
empresaris de circ, cosa que
permetia que s’establís una
estreta relació entre uns i altres i permetia nous contractes i promoure actuacions.
Un dels que freqüentava al
London fou Lluís Raluy, marit de la igualadina Marina
Tomàs, pares dels germans
Raluy. Això feu que existissin uns forts lligams personals amb els propietaris de
l’establiment. Tant és així,
que al morir l’Eli Bertran,
sense descendència, com última voluntat, deixà el bar
en herència al Carles Raluy,
director del Circ Raluy Històric, que és, ara, el responsable d’aquesta recuperació,
havent fet algunes reformes i
millores, per tal de poder-li
donar una nova era de glòria
i prestigi.
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Maltractaments
A Tous • Custodia compartida
RAMON ROBERT /

D

e pel·lícules sobre divorcis i
les conseqüències que aquestes separacions tenen en els
fills comuns se n’han fet moltes. Una
de les millors és la que aquí comentem, Custodia compartida (Jusqu’à la
garde), escrita i realitzada pel cineasta
francès Xavier Legrand.
Interpretada per Léa Drucker, Denis
Menochet, Thomas Gioria i Mathilde
Auneveux, és aquesta una pel·lícula
dramàtica, però que tanmateix incorpora caràcters del cinema d’intriga (i
fins i tot, en alguna mesura, de terror). Succeeix que Myriam i Antoine
Besson s’han divorciat, i ella sol·licita
la custòdia exclusiva del seu fill Julien
per protegir-lo d’un pare a qui acusa
de violent. Antoine defensa el seu cas

com un pare menyspreat, i la jutge del
cas sentència a favor de la custòdia
compartida. Ostatge del creixent conflicte entre els seus pares, el jove Julien
es veu empès al límit.
Premiada en els festivals de Venècia
(millor director i millor òpera prima)
i de Sant Sebastià ( premi del públic al
millor film europeu) Custodia compartida esdevé una magnífica pel·lícula
en aferrar-se al realisme d’una situació
molt dramàtica, en la que també hi ha
lloc pel tema dels maltractaments i de
la violència de gènere. Sense concessions sentimentals ni continguts febles,
Xavier Legrand aconsegueix un dels
més meritoris debuts del darrer cinema europeu. Més que una pel·lícula
dramàtica, Legrand construeix amb
subtilitat i cruesa un molt notable thriller de drama i suspens.

Superheroi patètic

La llarga espera

Estrena • Deadpool 2

El racó del cineclub • Zama
RICARD FUSTÉ /

E
RAMON ROBERT/

A

l’any 2016 es va estrenar Deadpool, versió paròdica (made
in Marvel) dels superherois
mutants. Va costar fer-la 58 milions de dòlars, però la seva projecció
mundial va generar guanys superiors
als 800. De fet, va superar en recaptacions a les pel.lícules que aquell mateix any van protagonitzar els X-Men,
Batman (en aquella ocasió ajuntat
amb Superman) o el Doctor Strange.
Només el Capità Amèrica li va passar
la mà per la cara, recaptat més de mil
milions a tot el món. D’aquell exitàs
en surt aquesta continuació, Deadpool 2, feta pel mateix equip de produc-

ció i realització.
Retrobem al nostre protagonista
després de sobreviure a un atac boví
gairebé fatal. Ara, el desfigurat i anti
heroic Wade Wilson, tracta de complir el seu somni de convertir-se en el
cambrer més famós, alhora que tracta
de fer front a la seva pèrdua del sentit
del gust. En la recerca d’un condensador de flux, Wade haurà de lluitar
contra ninjes, yakuzas i un grup de
gossos sexualment agressius, mentre
recorre el món per descobrir la importància de la família, l’amistat, el
gust i aconseguir guanyar el cobejat
títol que posa en les tasses de cafè: “el
millor amant del món”.

l dijous 24 de maig, a l’Ateneu
Cinema, el Cineclub presenta
la producció argentina del 2017
Zama, dirigida per Lucrecia Martel,
en sessió única a les vuit del vespre.
Lucrecia Martel és, ara mateix, una de
les cineastes més interessants del cinema argentí. En el seu quart llargmetratge, adapta la novel·la d’Antonio di
Benedetto, un relat magistral sobre un
home, un funcionari del segle XVIII,
que, destinat per la Corona espanyo-

la al Paraguai, espera amb paciència
sorprenent el trasllat a Buenos Aires
i el retrobament amb la seva família.
Mentrestant, intenta adaptar-se al seu
entorn malaltís i degenerat.
La directora transforma l’obra literària
en una experiència sensorial hipnòtica mitjançant una narració en termes
estrictament visuals que retrata el personatge i la seva circumstància amb
duresa però també amb imaginació,
amb l’ajuda d’un gran Daniel Giménez
Cacho en el paper protagonista

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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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.

Cinema
a l’Anoia

ZAMA
Argentina. Drama. De Lucrecia Martel. Amb Daniel
Giménez Cacho, Juan Minujín, Lola Dueñas.
Narra la història de Don Diego de Zama, un oficial del segle
XVII assentat a Asunción que espera la seva transferència a
Buenos Aires. Quan tot comença a anar-li malament, decideix atrapar un perillós bandit i recuperar el seu bon nom..

Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
DEADPOOL 2
Dv: 18:00/20:30
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 17:00/19:30
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

DEADPOOL 2
Estats Units. Comèdia de superherois. De David Leitch.
Amb Ryan Reynolds, Zazie Beetz, Josh Brolin
Després de sobreviure a un atac boví gairebé fatal, un desfigurat cambrer, Wade Wilson, tracta de fer front a la seva
pèrdua del sentit del gust. En la recerca d’un condensador
de flux, Wade haurà de lluitar contra ninjes, yakuzas i un
grup de gossos sexualment agressius, mentre recorre el món
per descobrir la importància de la família, l’amistat i el gust..

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/DEADPOOL 2
Dv Ds Dll a Dc: 17:00/19:30/22:00
Dg: 14:10/17:00/19:30/22:00
1/MI FAMILIA DEL NORTE
Dj: 17:00
1/HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR
WARS
Dj: 19:00/21:45
2/SHERLOCK GNOMES
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds: 17:45
Dg: 15:45/17:45
2/MI FAMILIA DEL NORTE
Dv a Dc: 20:00
2/12 VALIENTES
Dv Dg Dm i Dj: 22:40
2/NOCHE DE JUEGOS
Ds Dll i Dc: 22:30
2/HAN SOLO
Dj: 20:00
3/ CAMPEONES
Dv Dm i Dc: 17:15/19:40/22:15
Ds Dg Dll: 16:45/19:15/21:45
Dm: 18:30
3/ PETER RABBIT
Dg: 12:15/14:15
3/ HAN SOLO
Dj: 21:00

MI QUERIDA COFRADIA
Espanya. Comèdia. De Marta Díaz. Amb Glòria Muñoz,
Pepa Aniorte, Carmen Flores, Juan Gea
Carmen porta més de 30 anys dedicada a la germanor de
Setmana Santa del seu poble i el seu somni és convertir-se
en Germana Gran de la mateixa. Però això es molt difícil, ja
que es tracta d’un cercle social representat per homes, principalment. Però succeiran alguns imprevistos.

Casal
St. Martí de Tous
LION
Ds: 18:00
LA CASA JUNTO AL MAR
Dg: 18:00
CUSTODIA COMPARTIDA
Ds i Dg: 19:55/19:40

LA CASA JUNTO AL MAR
França. Drama. De Robert Guédiguian. Amb Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin.
En una petita cala prop de Marsella, en ple hivern, tres germans 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

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui

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

SALA AUDITORI
DEADPOOL 2
Dv:18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg:16:15/18:30/20:45
SALA PETITA

CUSTODIA COMPARTIDA
França. Drama familiar. De Xavier Legrand. Amb Léa
Drucker, Denis Menochet, Thomas Gioria..
Myriam i Antoine Besson s’han divorciat, i ella sol·licita la
custòdia exclusiva del seu fill Julien per protegir-lo de un
pare a qui acusa de violent. Antoine defensa el seu cas com
un pare menyspreat, i la jutge del cas sentència a favor de la
custòdia compartida. Ostatge del creixent conflicte entre els
seus pares, el jove Julien es veu empès al límit

SHERLOCK GNOMES
Dv: 18:30
Ds i Dg: 16:30
MI QUERIDA COFRADIA
Dv: 20:30
Ds i Dg: 18:50/20:30

4/ DEADPOOL 2
Dv Ds: 18:00/20:30/23:00
Dg: 13:00/15:30/18:00/20:30
Dll a Dc: 18:00/20:30
Dj: 18:00
4/ #SEXPACT
Dg a Dm: 23:00
4/ PETER RABBIT
Ds: 16:00
4/ HAN SOLO
Dj: 20:30
5/ DEADPOOL 2
Dv Dll Dc i Dj: 18:45/21:15
Ds: 16:15/18:45/21:15
Dg: 12:00/16:15/18:45/21:15
Dm: 18:45
5/ DEADPOOL 2 (VOSE)
Dm: 21:15
6/ VERDAD O RETO
Dv Dll Dc i Dj: 18.30/20:40/22:45
Ds: 16:10/18:30/20:40/22:45
Dg: 11:55/14:00/16:10/18:30/20:40/
22:45
Dm: 18:30/20:40
6/ VERDAD O RETO (VOSE)
Dm: 22:45
7/ SHERLOCK GNOMES
Dv: 17:00/18:50
Ds: 16:50:18:50
Dg: 12:05/16:50/18:50
7/ DEADPOOL 2
Dj: 17:00/19:30/22:00
7/ MI FAMILIA DEL NORTE
Dll i Dc: 17:00
7/ MI FAMILIA DEL NORTE (VOSE)
Dm: 17:00
7/ #SEXPACT
Dv a Dc: 21:00
7/ UN LUGAR TRANQUILO
Dv a Dg: 23:00
Dll a Dc: 19:00/23:00
8/VENGADORES: INFINITY WAR
Dv Dll a Dj: 19:00/22:00
Ds: 16:00/19:00/22:10
Dg: 12:45/16:00/19:00/22:10

MENÚ EXECUTIU
DE DIMARTS
A DIVENDRES
Barri dels Vivencs 1 - 08787

La Pobla de Claramunt

T. 93 808 60 11

www.masdelsvivencs.com
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I.H.C.

SORTEIG
2 Entrades

railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

902 22 09 22

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

www.yelmocines.es

SORTEIG DE

676 959 431
10% DE DESCOMPTE

2

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

www.igualadahc.com

93 804 42 57

ENTRADES

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.

info@caminsdevent.com

SORTEIG
SORTEIG D’UNA
BICICLETA

1 ENTRADA DOBLE
677 51 96 25
93 805 08 63

93 131 35 58

www.ingravita.cat

93 749 57 79

www.teatrenu.com

SORTEIG
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE
www.planxisteriagelabert.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

www.teatreaurora.cat

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER
SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

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

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

93 804 88 52

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

www.museudeltraginer.com

concurs troba la
cistella amagada a cada
nova edició de

REVISTA

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!
Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
amicsdelamusica@gmail.com
Email
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Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades IHC

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cine Ateneu

Escalada

Val de xapa i pintura

Entrades Teatre de l’Aurora

Bicicleta

Teatre Nu

TOTS ELS SORTEJOS

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

60 | CASTELLS DE L’ANOIA

Divendres, 18 de maig de 2018

ESQUELES |

Divendres, 18 de maig de 2018

61

En la mort de Jordi Mateu i Lliró

Camí enllà
Apretes la mà i saps que és la
darrera encaixada.
Mires els ulls i sents que és
l’última mirada.
I quan te’n vas, i tanques suaument la porta de l’habitació de l’hospital, tens clar
que només els records d’una
amistat antiga acompanyaran sempre el seu nom a partir d’ara.
Els metges han dit que li
queden poques hores de
vida. I tanmateix, en la breu
estona del comiat imperfecte, la sensació d’agraïment
profund s’ha fet palesa.
Del Jordi, cadascú segurament en té records i tots els
records junts fan el calidoscopi d’una vida de servei i
compromís. I això és el que
perdura i es converteix en
estímul i exemple en aquesta
hora trista.
El Jordi ha mort, com se sap,

de malaltia implacable. De
cara enfora, li semblava que
se’n podia sortir. Tenia un
caràcter fort, positiu, no era
propens al desànim i encomanava sempre ganes de tirar endavant.
No defugia mai -i mai vol dir
mai- donar un cop de mà
en tot allò que podia quan
es tractava d’ajudar o de ser
un més en qualsevol cordada
de servei. I més encara, si era
per a coses del país –llengua,
escola, escoltisme, natura...a les que pràcticament va dedicar-hi bona part de la seva
vida de manera generosa.
Servei a la llengua catalana,
donant classes i lliçons als
baixos de la rectoria de Santa
Maria quan fer això era una
cosa gairebé clandestina.
Servei a l’escola catalana,
des de la primera hora. Puntal de l’Escola Mowgli i fent

durant 45 anys, d’Home del
bosc, que tantes generacions
d’alumnes recorden. L’Home
del bosc que apareixia al bell
mig del bosc i els explicava
els noms dels arbres, de les
plantes, dels camins i del turons i les muntanyes. Quants
nois i noies han descoberta través del Jordi home del
bosc, que la naturalesa també depèn de nosaltres…
Servei a l’escoltisme, també
amb la seva petjada humana,
incansable i apassionada.
I, entre d’altres, la seva presència i ajuda, es pot dir que
des de sempre, formant part
del Patronat de la Tossa. Era
el membre més antic de la
Fundació. La Tossa, era un
lloc que estimava i del n’estava profundament enamorat.
Hi abocà hores i suors durant anys i anys fins als darrers dies.

La llista, segur, podria allargar-se però aquesta és una
hora trista i alhora esperançada per la llavor que deixa.
Hi ha persones que potser
sense adonar-se’n han fet
molt camí. Molt camí. Persones que són estimades
perquè han sembrat sempre. En cada pas han deixat
una llavor.
El Jordi, camí enllà, potser
somriu en veure tanta gent
en aquest temple, aplegada
i emocionada, per dir-li el
darrer adéu. De fet, també
per donar-li les gràcies.
El Jordi, l’estimat Jordi Mateu
i Liró, l’home del bosc, bondadós i compromès, amb el
seu exemple ens deixa avui
un gran record i també una
llàgrima al cor.
Carles Ma. Balsells

Jordi Mateu, l’Home del bosc de l’Escola Mowgli
Aquestes paraules són un
agraïment immens de l’Escola
Mowgli cap al Quimet Comallonga i Bosc, el conegut Home
del Bosc, que durant més de
40 anys ha sigut un dels personatges més singulars de la
nostra escola. Per fer-ho hem
adaptat el text que va crear la
Marina Llansana, juntament
amb en Jordi Mateu, pel llibre
“50 anys d’Escola Mowgli”.
Per qui no hagi tingut l’honor
de conèixe’l, l’Home del Bosc
portava barba blanca, barretina i parlava un català extraordinari. Ell mateix es descrivia
com “un home de la terra que
es guanya les garrofes al bosc”.
L’Home del Bosc esperava als
alumnes de 3r de Primària de
l’escola carregat amb un feix
de llenya i un destraló, amb
les pells de xai esteses mig eixamorades que s’assecaven i
la garranxa ben carregada de
cistells amb l’esmorzar.
Després d’esmorzar recollien
diferents tipus de plantes –
cada nen una planta diferentperquè a l’arribar a l’escola en
fessin un herbari. També parlaven de diferents tipus d’animals; de les mallerengues, els
cucuts i les fredelugues perquè després ho treballessin a
classe: “Vosaltres que teniu
aquests enginys tan moderns
podeu investigar i fer treballs
molt ben fets”- els hi deia.

Mowgli.
Quimet, descansa en Pau.
L’Home del Bosc ha sigut, és
i serà, un dels personatges
més importants de l’Escola
Mowgli.
Eternament agraïts.

Adéu a Jordi
Mateu, un home
compromès
Divendres va morir Jordi Mateu Lliró, un home
de cultura i compromís,
amant de la terra i el país.
Des de la delegació de
l’Anoia d’Òmnium Cultural ens sumem a les mostres de condol expressades per diferents entitats
igualadines i anoienques
amb les quals havia estat
vinculat.
El Jordi va formar part
d’una generació que, en
ple franquisme, va impulsar Òmnium a la nostra
comarca. Va ser especialment destacada la seva
contribució a l’extensió de
cursos de català. Però el
seu compromís es va estendre a diferents àmbits:
excursionisme,
cultura,
foment i conservació del
patrimoni,... sempre generós i amb voluntat de
construir i sumar.
Des de la junta de l’Anoia,
volem enviar tota la força i
estima als seus familiars i
amics en aquests moments
difícils.
Junta de l’Anoia d’Òmnium Cultural.

Escola Mowgli

L’Home del Bosc els hi explicava com és d’important deixar el bosc ben net i com s’han
de collir les plantes, sense arrencar-les de soca-rel perquè
tornin a llucar.
Després de passar el matí
junts, els alumnes el convidaven a visitar l’escola i l’Home
del Bosc acceptava la invitació. Arribava amb regals per
als més petits; material per a
la classe i algun conte. I, de
passada, portava el tió i els explicava com l’havien de tractar
perquè “ragi bé”.
I amb la seva saviesa també
els aconsellava com tractar als
més grans. Els hi deia: “Penseu
en els avis, aneu-los a veure i
feu-los un petó i una abraçada. Demaneu-los si necessiten
alguna cosa, que estaran molt
contents, i si us manen una
feina, feu-la!”. I també els hi

deia: “Feu el que hagueu de fer
però ben fet, amb il·lusió, amb
senzillesa i amb alegria, que
vol pas dir alegrament, barrip-barrap”. “Jo m’estimo més
poder fer un favor que pas que
me l’hagin de fer a mi”.
I amb aquesta certesa ha sigut
com en Quimet Comallonga ha deixat empremta a més
d’un miler de nens i nenes.
En un altre acte d’estima a l’escola i a l’Home del Bosc, en
Jordi va responsabilitzar-se
de buscar-se un substitut perquè la màgia perdurés. I va
fer sort. Els darrers 3 anys en
Marc Talavera –apassionat de
les plantes i de l’entorn- , s’ha
convertit en el Tonet, nét del
Quimet Comallonga.
I aquest desembre en Quimet,
acompanyat pel seu nét Tonet,
van reunir-se per última vegada amb els alumnes de l’Escola

Sr. Jordi Mateu i Lliró
La Fundació la Tossa de Montbui
expressa el seu sentiment
per la mort del membre del Patronat

Santa Margarida de Montbui, maig de 2018
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En record a Jordi Mateu
El passat divendres ens va
deixar l’igualadí Jordi Mateu
i Lliró, un dels impulsors de
l’escoltisme igualadí.
Fou un dels joves que va seguir l’estela de Miquel Ball,
qui amb l’ajuda de Mossèn
Còdol, fundaria l’agrupament
Escolta Jaume Caresmar el
Nadal del 1952.
En Jordi va tenir un paper actiu com a cap d’agrupament
en el procés d’unificació del
Jaume Caresmar de nois escoltes amb l’Agrupament de
noies guies Mª Antònia Salvà,
cap el 1966. També fou soci
fundador d’antics escoltes i
amics del Cau d’Igualada.
El Jordi va estar i ha estat
sempre a punt per tot, im-

plicat amb tots els projectes,
amb empenta i ganes de nous
projectes i de seguir fent més
i millor escoltisme. Un exemple de bona persona, humil,
discret, compromès, coneixedor de tots els camps i camins
i, amb una gran estima a la
natura.
Ell, juntament amb la seva
colla del Cau de la seva generació, han seguit implicats
en projectes posteriors del
Cau, com els aniversaris de
l’agrupament, la Festa de Sant
Jordi o l’impuls per la creació
del mapa excursionista de la
Conca d’Òdena.
Sempre recordarem les teves
històries que captivaven els
infants i quan ens acompa-

nyaves als Esgavellats.
Des del Cau d’Igualada volem donar el condol a la seva
esposa Nicole, i al seus fills
Joan, Sònia, Xavier, Jordi i
Oriol, i a la resta de la seva
família.
També volem agrair al Jordi
la seva aportació a l’escoltisme igualadí, que avui continua endavant amb el seu net
Quim i que, juntament amb
tots els escoltes i guies, compartia el compromís de deixar el món una mica millor
de com l’hem trobat.
Sempre a punt.

6è. aniversari de:

Robert Pipó Rossell
“Estàs en el nostre record”

Esposa, fills, netes i família tota

Agrupament Escolta Jaume
Caresmar i MªAntònia
Salvà

Maria Teresa Puiggròs i Costa

Jorba, 15 de maig del 2018

Jordi Mateu Lliró

Vídua de Pere Bisbal i Claramunt
A.C.S
Morí a Igualada el passat dilluns 14 de maig a l'edat de 88 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
Els seus afligits: fills, Francesc (†); Miquel i Elvira; nets, Xavier, prev.;
Núria i Pol; i besnets, Foix i Quintí, agraeixen l'assistència a la missa exequial,
així com les oracions i les mostres de condol rebudes.

No hi ha paraules,
només camí sembrat
d’afecte i comprensió.
Flama del Canigó d’Igualada

Igualada, maig de 2018

Igualada, maig de 2018

SANTORAL
Maig

18: Joan I, papa; Pròsper; Fèlix de Cantalici
19: Pere Celestí; Ciríaca.
20: Bernardí de Siena; Baldiri o Boi; Hilari i Silvi
21: Secundí; Torquat i els seus companys; Virgínia.
22: Joaquima de Vedruna; Rita de Càscia; Quitèria; Júlia.
23: Desideri; Joan Bta. de Rossi
24: Maria Auxiliadora; Vicenç de Lerins; Genadi; Susanna

Jordi Mateu i Lliró
El nostre Home del Bosc

Tots els que formen la Fundació Escola Mowgli i la Fundació Pere
Puig Quintana, expressen el seu condol i s’uneixen al dolor de la seva família.

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

Maig de 2018

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

DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

·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

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 18: JUVÉ
De dilluns a divendres
de
a 14h i de 15h a 27
20h
Av.9hMontserrat,
Dissabtes de 9h a 14h
Rbla. Sant Isidre 11

DISSABTE
19: ESTEVE
Igualada

Av.www.dentaligualada.com
Països
Catalans, 101
Tel 93 737 17 17
DIUMENGE 20: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 21: ADZET

Av. Barcelona, 9
DIMARTS 22: SECANELL

Òdena, 84
DIMECRES 23: MISERACHS

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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

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

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

psicologa
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

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

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

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

Ma DOLORS
CAPELLADES

www.psicologiaytu.com

Rambla Nova, 1
DIJOUS 24: BAUSILI

Born, 23

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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POL CANTERO/ Entrenador de l’Handbol Igualada

“L’ascens a Primera ens posa a
l’ull de l’handbol català”
Vaig nèixer a Igualada fa 26 anys i porto més de mitja vida al Club Handbol
Igualada, ara ja fa 16 anys. Vaig decidir estudiar INEFC a Barcelona, i més tard
vaig fer el màster en Formació del Professorat. M’agrada ensenyar, formar i educar,
i això és el que faig amb els alumnes de l’Escola Mowgli d’Igualada.

A

l principi de la temporada el vostre objectiu era quedar en places de play-off, finalment heu aconseguit
l’ascens directe.

Tot comença la temporada anterior, que era el primer
cop que agafava l’equip. Fa tres anys ens vam salvar als despatxos,
i per tant, l’any passat l’objectiu era salvar-nos, ho vam aconseguir
i després vam guanyar la Copa Federació.
Aquest any vam ser més ambiciosos i el nostre objectiu era el
del play-off, en cap cas ens plantejàvem quedar primers de grup,
però vam acabar la primera volta primers i ja ens va entrar la curiositat de saber si podríem seguir-hi fins al final. Hem aconseguit
ser regulars i al final hem assolit un objectiu que no és el que volíem i que ens ha permès pujar directe.
Vas fixar-te en els errors que s’havien comès anteriorment per
millorar l’equip? Què ha canviat?
Una de les coses que hem millorat ha estat el compromís dels jugadors i la manera amb què ens hem pres l’handbol. Fins fa uns anys
no hi havia hagut algú que es posés dur i seriós i hem aconseguit
així aquest compromís dels jugadors i que sàpiguen què vol dir
entrenar. A partir d’aquí això ha fet que els jugadors s’impliquessin
i això ha suposat millores a nivell de l’handbol tècnic i tàctic.
Va ser fàcil prendre la decisió de deixar de jugar per ser
entrenador?
Estava desmotivat per diverses situacions i va ser llavors quan em
van donar l’oportunitat de ser entrenador, va ser una cosa que em
va animar en aquell moment i tenia ganes d’engegar un projecte
amb els jugadors que érem. Pensava que podria ser difícil perquè
conec i tinc molta confiança amb els jugadors, però finalment ha
estat al revés. Els jugadors han sabut separar el que és dins i fora de

la pista, i el fet de conèixer-los m’ha permès saber com tractar-los.

intentar així superar el primer any.

Quina ha estat la clau de l’ascens?

Tens pressió o tens més aquella sensació d’anem a gaudir i a
veure què passa?

Primer de tot el compromís i ganes dels jugadors, i després en una
lliga com la Segona Catalana que pots guanyar al primer classificat
i perdre amb l’últim, el més important era ser regulars i ho hem
sigut. Ens anàvem marcant objectius cada 4 partits, d’aquests en
podíem perdre o empatar un, i això ens feia ser regulars. Un altre
aspecte és que hi ha hagut molts partits que s’han resolt per petits
detalls i que, a diferència d’altres temporades, els finals ajustats els
hem sabut competir i ens ha permès guanyar molts partits per un
o dos gols de diferència, i d’aquí n’hem tret molts punts.
Abans el sènior aquests partits els perdia gairebé sempre, quan
hi va haver aquest canvi a l’equip d’esperit guanyador?
Aquest esperit arriba quan els jugadors veuen que som capaços
de fer alguna cosa. L’any passat vam acabar molt bé guanyant la
Copa, això ja va ser un plus de motivació. També vam acabar l’any
lluitant per la fase d’ascens, i en aquests moments és quan et veus
capaç de fer alguna cosa més gran. El fet que aquest any tinguéssim l’objectiu tan clar ens va permetre començar guanyant des del
primer partit, i així teníem el xip competitiu.

La pressió me la poso jo mateix, pel fet d’estar a un club que m’estimo. Vaig començar fa 16 anys al club com a jugador i per tant
la pressió hi és en un sentit emocional. En l’aspecte més esportiu,
considero que no tenim pressió, que és un premi haver arribat fins
aquí però igualment lluitarem per mantenir-nos a la categoria.
Hi haurà canvis a l’equip de cara la temporada que ve?
Bé, el més important és que el gran bloc de jugadors d’aquest any
segueixen. En principi ens pujaran tres juvenils també. A mi el
que m’interessa és tenir una plantilla amb 16-18 jugadors. De totes maneres intentarem buscar alguna incorporació de fora, tot i
que sabem que és difícil, ho estic treballant.
T’has sentit recolzat pel club?
Sí, la veritat és que la Junta ha apostat fort per nosaltres i això
ho hem notat. S’han cobert les necessitats que teníem i aquestes
facilitats ens han ajudat. També tots els nens i famílies que ens han
seguit i animat ens ha ajudat molt.

Com encares aquesta nova etapa? Com és la Primera Catalana?

Què significa per al club en general l’ascens del primer equip?

Entrem en una lliga que l’Igualada no hi ha jugat mai i per tant,
ens suposa un nou repte. Hi ha força diferència amb la Segona
Catalana, ara només hi ha un grup de 16 equips i hi ha equips de
renom com La Roca, el Granollers «C», el Vilamajor «A»... El fet
d’estar a Primera ja ens posa a l’ull de l’handbol català.

Suposa un pas molt important, perquè els sèniors comencem a ser
un reflex pels jugadors més petits. Aquest any ja hem fet autobusos perquè ens vinguessin a veure els jugadors de la base, els jugadors ens coneixen i ens diuen coses i veus que es van enganxant
a venir-nos a veure. Altres anys no havia estat així. A més, també
suposa poder posar l’Igualada com un nom a tenir en compte i
que es mereix un gran respecte.

Per part nostre, l’equip tècnic haurà de treballar molt més i els
jugadors hauran de fer un pas endavant en tots els aspectes per

Ton Casellas, @toncasellas

Gian Francesco Lupattelli, president de l’Associació de capitals i ciutats europees de l’esport (ACES), és un italià molt eixerit que signa les cartes
atorgant guardons. Pel 2018, només a Espanya, l’han rebut les ciutats de Talavera de la Reina (Toledo), Antequera (Málaga), Paterna (Valencia),
San Cugat del Vallés (Barcelona) i Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) però la capital europea de l’esport és Sofia. El “diploma” el donen al Parlament de Brussel·les, malgrat no ser cap organisme europeu (coses de Brussel·les). Hi ha qui creu que és “un event”, d’aquells que “es paguen”
per que te’ls donin. Ningú no sap què “aporta” a les ciutats “premiades”, però sí que el “títol” costa diners. Alguns diuen que el “negoci” d’ACES
és viatjar per tot Europa “avaluant” la idoneïtat de les ciutats candidates i cobrant els “fees administratius” perquè és una entitat sens ànim de
lucre. Igualada s’ha postulat pel 2019. S’ha explicat com un gran repte col·lectiu per un diploma “local” (Budapest serà la “capital europea de
l’esport del 2019”). Diuen que el nomenament és per fardar, però molts es pregunten si no és un “títol Cifuentes” que servirà per sortir en una
foto, mirant-se el melic.

NOVES
INSTAL·LACIONS

anya

ANTIGUES
INSTAL·LACIONS

C. d’Alem

anya

o
Lecc

HOSPITAL
IGUALADA
NIIa

Av. de Ca
talunya
NIIa

NOVES INSTAL·LACIONS
C. d’Alemanya, 32
ança
C. de Fr

C. de

C. d’Itàlia

MOTORCAT
c/Alemanya 32
Igualada Tel. 93 803 15 50

C. d’Alem

