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La policia busca intensament el fugit
de l’accident del pont de Montbui
El nen de 13 anys va morir dimecres Policies locals i Mossos demanen
a l’hospital Parc Taulí de Sabadell
la col·laboració ciutadana
Pàgina 10

N. Trucharte:
“els sancionats
per penjar
cartells de
l’1-O busquen
fer soroll”

Pàgina 8

El pont vell entre Igualada i Montbui, ocupat diumenge a la tarda per ambulàncies i un helicòpter del SEM. Foto: Twitter.

Alba Vergés, possible
consellera de Salut
La més que possible remodelació dels candidats a
consellers de la Generalitat
que prepara el President
Quim Torra podria tenir
protagonisme
igualadí.
Alguns mitjans vaticinaven ahir que la igualadina
Alba Vergés, membre de

Av. Barcelona, 121
Tel 93 804 02 00

la Mesa del Parlament, serà
amb tota seguretat la nova
Consellera de Salut del Govern, en substitució de Toni
Comín, exiliat a Brussel.les.
En les properes hores podríem conèixer la confirmació
d’aquesta notícia.
Pàgina 11

Alba Vergés, poc abans de les eleccions del 21D.

La recollida
“porta a porta”
comença amb
bon peu

Pàgina 24

Arrenca
el festival
Espurnes
Barroques

Pàgina 48
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L’EDITORIAL

L

Inversions de l’Estat

’Estat té previst invertir a Catalunya 1.349,59
milions aquest any, uns 200 milions més que
el 2017, segons el projecte de pressupostos que
s’ha aprovat aquesta setmana al Congrés. Tot i
això, el percentatge es manté idèntic al curs passat, en
el 13,3%, gairebé tres punts per sota del pes que té Catalunya respecte el total de població de l’Estat, ja que hi
viu el 16,2% dels habitants.
Malauradament, l’Anoia
se’n beneficiarà molt poc
d’aquests diners, i això que
farien falta, especialment a
l’autovia A-2, la principal
infraestructura de la comarca que és responsabilitat de l’Estat. Recordem
que Mariano Rajoy havia
anunciat tot just fa un any
una pluja de milions en infraestructures fins al 2020.
Bona part de les noves inversions que té pressupostades
Catalunya es concentren en la xarxa ferroviària. Dels
200 milions nous que estan previstos, 121,9 milions
anirien a la xarxa de trens, tant a Adif (114,6 milions)
com a Renfe (7,3 milions), mentre que 45,6 milions més
es destinarien al TGV en els seus trams per Catalunya.

Poca cosa per a les carreteres, ni en projectes en els quals
hi estigui implicada l’Anoia.
L’autovia A-2, més enllà de les obres de reasfaltat que
s’estan duent a terme després de molt temps de queixes,
necessita urgentment un canvi que l’adeqüi a la resta
d’autovies catalanes i espanyoles. De fet, ja existeix un
projecte, del qual en vam parlar a La Veu extensament,
i que alguns alcaldes ja
han tractat amb la Delegació del Govern.
Paral.lelament, hi ha
projectes que estan encallats i necessiten els
diners necessaris per a
continuar-los i acabar
amb la desídia estatal,
com el Quart Cinturó,
bàsic per al sud de la
comarca, o l’enllaç de
l’A2 amb l’AP2, a Sant
Andreu de la Barca, que afavoriria la connexió de l’Anoia amb el Vallès i Girona sense necessitat de pagar el
peatge de Martorell. També s’ha parlat de la possibilitat
d’una nova estació de l’AVE al Penedès.
Veurem si les promeses són un fet o, com ha passat en
els darrers anys, les paraules se les emporta el vent.

L’autovia A-2, més enllà del
reasfaltat que s’està fent, necessita
urgentment un canvi que l’adeqüi
a la resta d’autovies catalanes.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Toni Comín, Meritxell Serret i
Lluís Puig no seran extradits després que el jutge belga de la Cambra del Consell hagi rebutjat aquest
dimecres l’entrega a la justícia espanyola dels consellers cessats pel 155
“per defectes de forma”.
Charles Michel, primer ministre
blega, davant la insistència dels
mitjans espanyols preguntant-li per
la decisió de la fiscalia belga ha respost “la justícia és independent a
Bèlgica”.
Vera Jourovà, comissària europea
de Justícia, davant els atacs de manca de compromís que li arribaven
del Tribunal Suprem Espanyol, va
dir “L’ordre d’arrest europea ha estat

una història d’èxit per a la UE; com
a legisladors europeus, no canviarem res.”
Federico Vidal Grases, jutge de
Barcelona, ha vist com la Fiscalia presentava una denúncia acusant-lo d’un presumpte delicte
d’injúries greus als Cossos de Seguretat de l’Estat a l’haver utilitzat
el seu compte de correu electrònic
oficial per difondre un missatge
en què qualificava de “terrorisme
policial” la intervenció de la policia durant el referèndum de l’1-O,
alhora que assegurava que “sa Borbònica Majestat es mira el melic”.
El Consell General del Poder Judicial ja havia sancionat aquests fets
amb una multa de 600 euros.
Nuria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet ha ofert la seva col·laboració institucional a Quim Torra,
president de la Generalitat “si es
mou dins de la legalitat, però en
cas contrari es trobarà amb la seva
oposició ferma” i també fa esment
a “el seu discurs del passat ha causat alarma i l’insto a renovar-lo per
poder avançar junts i sense unilateralitats”

Joan Ollé, president de la Federació
catalana d’automobilisme, ha respost a les queixes de que s’interpretés l’himne dels Segadors i hi hagués
una senyera en el darrer Gran Premi
de Formula 1a Montmeló “són símbols nacionals, plenament estatutaris i constitucionals que s’han anat
repetint en els darrers 29 anys.”
La secretària judicial del jutjat
d’instrucció número 13 de Barcelona, testimoni clau en la causa per
sedició contra Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, la cúpula dels Mossos d’Esquadra i una part dels dirigents independentistes, és seguidora de pàgines ultranacionalistes espanyoles.
La sentència de l’Audiència Nacional sobre el cas Gurtel posa llum
sobre la realitat d’una caixa B al partit de Mariano Rajoy des del 1998.
L’Audiència Nacional espanyola ha
emès una ordre de detenció nacional, europea i internacional contra
el raper Valtònyc, que ahir dijous
havia d’entrar a la presó. El seu entorn més proper assegura que no
sap res d’ell des de fa tres setmanes.
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Fora de context
El MHP Quim Torra està rebent crítiques a dojo per alguns dels seus escrits antics, prescindint del context en
el qual els seus textos van ser publicats.
Convindrem que no és el mateix una
frase llegida fora de context que considerada com a part d’un tot. Dient exactament el mateix, d’una frase aïllada en
podem treure una conclusió oposada
de la que trauríem si fos considerada en
el seu context. Si només valoréssim textos llegits fora de context, crec que ningú se salvaria de la crítica. Jo mateix,
amb més de dos mil articles publicats
en diferents mitjans i més de quinze
mil piulades a la xarxa, estic convençut
que no superaria el llistó de la correcció política. Però com que mai he aspirat a ocupar un càrrec polític, no m’he
preocupat d’eliminar res. Els meus escrits reflecteixen el meu pensament del
moment que els vaig escriure. Avui, en
un context diferent, més d’un potser el
matisaria.
Per tal d’intentar evitar linxaments polítics com els que està patint el president Torra, hi ha qui es dedica a eliminar escrits que poden generar confusió,
i mort el gos morta la ràbia. Gairebé
tots els polítics que accedeixen a un
càrrec públic ho fan, o encarreguen a
algú que els faci aquesta tasca feixuga. De vegades, però, quan es decideix
eliminar part de la producció literària
publicada ja és massa tard, i algú ja ho
ha copiat en espera d’aprofitar-ho més
endavant per atacar l’adversari. No cal
dir que en política no tot s’hi val, però
alguns consideren que qualsevol arma
per desqualificar l’adversari és vàlida
per intentar assolir els seus interessos
polítics i/o personals. És trist però és
així.
El president Torra ja va fer el que ell va
considerar que havia de fer, és a dir, disculpar-se i demanar perdó a qui s’hagi
sentit ofès per la seva producció literària d’anys enrere. Altres polítics no han
estat capaços de fer el mateix per coses
molt més greus. D’exemples en sobren.
Entre tot el catàleg d’insults que ens
puguem imaginar, als independentistes
ens han dit racistes, nazis, nazionalistes (amb zeta) i supremacistes, i tot per
pretendre organitzar democràticament
la gestió política de Catalunya al marge
d’Espanya. Tinc la sensació que si comparéssim els insults provinents de l’unionisme cap a l’independentisme amb
els que van en sentit contrari, l’activitat dels primers guanyaria per amplia
golejada. És una sensació, però, que no
puc demostrar. Sigui com sigui, insultar gratuïtament l’adversari acostuma
a ser l’eina de qui no té arguments per
defensar la seva posició.
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Si fa patir no és amor

BERNAT ROCA, @crossroads1815

La tribuna
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’espai televisiu L’ofici de viure de
Gaspar Hernández va dedicar
un dels seus darrers programes a
l’amor de parella. Van sortir reputats psicòlegs i terapeutes com Antoni
Bolinches o el gestaltista i expert en constel·lacions familiars Joan Garriga, incombustible i lluint una eterna joventut que
fa sospitar d’algun pacte secret diabòlic.
L’amor no fa patir i si ho fa no és amor, era
la tesi principal. Acceptar tàcitament que
hi ha amors per viure i d’altres per conviure és còmode, però ens fa petits. El programa estava ben fet i va ser entretingut, amb
moments magistrals, com la simulació de
la teràpia constel·lar de Garriga que reflectia la ressonància de les nostres primeres
experiències a la llar i la infància projectades sobre les nostres relacions adultes.
Allibereu-vos de la fascinació de l’amor
romàntic!
Tanmateix, els nostres avantpassats van
solcar, sols i sense psicòlegs ni manuals,
els profunds avencs de l’ànima humana i
molts es perderen en barrancs i quan en
tornaren van voler dibuixar el mapa pels
qui venien darrera o simplement per deixar testimoni. Històries com el Tristany i
Isolda, Romeu i Julieta, Carmen, o el triangle entre Teseu, Dionís i Ariadna, entre
tantes altres, són exemples de com sempre
la moral, braç armat de l’estructura social
més conservadora, ha tractat d’advertir als
joves dels perills de l’experiència amatòria
a partir de relats tràgics, sovint amb bones
intencions. Aquests grans amors, la major
part d’ells fèrtils en passions, però sense

descendència familiar, acabaven malament. Totes aquestes admonicions no haurien tingut sentit si, al contrari del que defensa tota aquesta psicologia postmoderna
tan en boga, no hi hagués un fons tràgic
en l’acte d’estimar. Un amor sense gelosia,
sense culpes, sense possessió, noble i lliure, desprès i no enganxós, que no necessita de l’altre per ser feliç ni realitzar-se...
Sona molt bonic com a wishlist per anar al
supermercat. Però l’amor no és una cosa
que es pugui comprar a Amazon o que
tingui manual d’instruccions. I defensar
aquesta trinxera personal que el destí, Déu
o l’atzar ens ha donat per custodiar és probablement la tasca més gran i valenta que

tenim per davant.
És precisament perquè estimar eixampla
els límits del nostre món i dóna valor a la
vida que és sovint un fet dolorós. Perquè
tard o d’hora el temps separarà els amants.
En la trobada amorosa els amants es juguen la vida, ja que molts rere seu s’hi van
perdre per sempre. Plató precisament diu
a El banquet que l’amant és un caçador, té
ment de mag, llengua de sofista, que tot ho
conquereix i tot ho perd i que no li quedarà res. Enemic de la riquesa, que porta a
l’interès i el càlcul, Amor és pobre i dorm
als carrers, rebla el filòsof grec. Estem avisats des de fa dos mil anys...

#L’enquesta de la setmana
Saps que Igualada opta a ser elegida Ciutat
Europea de l’Esport?

Sí 87%

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

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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del lector
COM FOU EL FITXATGE
D’INIESTA PEL BARÇA
Josep Elias Farré
Segons ha explicat ara, el que fou sotspresident del Barça, Josep Mussons, el
fitxatge d’Iniesta va tenir aires madridistes.
Mussons, no ho havia comentat mai,
per no convenir a la rivalitat blanca.
Ara, però, ha explicat com fou que Andrés Iniesta fitxés pel Barça.
L’igualadí, que fou directiu barcelonista,
coincidí en un dinar de la Federació, a
la mateixa taula d’Antoni Camacho, tan
vinculat al Madrid, el qual li va comentar. que: “ En el torneo que cada año
jugais en Brunete, hay un niño, que si
no se estropea, será un crack europeo”.
L’endemà mateix Mussons anà a dir-ho
a Martínez Vilaseca, director del futbol

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.

base culer (que feu una gran tasca juntament amb l’Oriol Tort). Li va contestar que ja el tenien a la llibreta, però que,
davant de la insistència de Mussons, enviarien a l’Albert Benages perquè confirmés o rebutgés aquella afirmació de
Camacho.
Al cap de tres dies, els pares d’Iniesta
ja visitaven la Masia, i tres dies després
l’Andrés ja hi dormia.
Dintre dels actes del Centenari del
FC Barcelona, va haver-hi un viatge a
Roma, amb audiència del Papa, Joan
Pau II. En representació de la Masia, va
anar-hi Iniesta, que - per indicació de
Mussons i amb el permís del President
Núñez - fou el nen que va lliurar al pontífex l’obsequi del club: un llibre de luxe
sobre la història del Barça.
Aquell marrec, ara -22 anys després
de la seva incorporació blaugrana - ha
estat homenatjat pel Barça i el públic,

en ocasió de la seva retirada del futbol català, on ha defensat, amb la seva
gran classe i amb tota dignitat personal,
la samarreta d’uns colors als quals
sempre ha sigut molt fidel, des del

seu primer dia.
En la foto, amb els cabells negres i amb
la ma a la boca, Iniesta, (1999) en una
reunió a la Masia. Al seu darrere, dempeus, Josep Mussons.

ESTER BORREGO
Àmbit Maria Corral

Escletxes de llum

F

a uns dies pensava en la importància que
té una escletxa de llum. Moltes vegades, en
les nostres societats, com que només hem
d’obrir un interruptor i ja tenim il·luminada l’habitació on ens trobem, no hi pensem en això.
Però quan un ha pogut viatjar i estar en llocs on la
llum elèctrica no és tan accessible, sí que hi pensa.
Bé, doncs observant això, vaig caure que així com
l’obscuritat no és més que l’absència de llum, quan
un està en una habitació tancada només cal que
s’obri un petit forat per on pugui entrar un raig de
llum, per petit que sigui, i ja no estem a les fosques.
Pensem en el Panteó de Roma il·luminat per un forat
al sostre i res més. Tota la llum d’aquell meravellós
espai entra per aquest forat al sostre, tan senzill i tan
sorprenent, i ens permet gaudir de la seva bellesa.
Doncs bé, aquesta imatge ens pot servir per reflexi-

onar en com podem oferir una mica d’esperança allà
on molts cops pot semblar que no n’hi ha. Les nostres societats benestants, per molt que ens queixem,
poden oferir una escletxa de llum a altres realitats
que viuen situacions molt més desafavorides, i si ens
parem a pensar, per a nosaltres no suposa massa esforç.
Fa temps, amb uns coneguts vàrem fer una petita associació per col·laborar amb una llar de nens orfes
que tenien VIH-Sida. Durant set anys vàrem oferir la
nostra col·laboració per tal de millorar la qualitat de
vida d’aquells nens i nenes, i per a ells va ser un regal.
Matalassos, ventiladors, una cuinera, excursions,
millora de la casa… i, el més sorprenent, la llet de tot
un any per facilitar la presa de la medicació que
ningú els hi finançava. I tot això, que per a ells
va ser de vital importància, a nosaltres no ens va

suposar gens d’esforç.
Són moltes les vegades que si paréssim a pensar en el
benefici que altres poden obtenir del que nosaltres,
sense adonar-nos, podem aportar, no deixaríem mai
de fer-ho.
Sí, com la llum del Panteó, que entra per aquell forat
del sostre i tots els qui hem visitat l’edifici contemplem les seves parets, terra, sostre… sense pensar-hi,
només agraint la bellesa que observem. Però moltes
vegades el que fem és tapar el forat per tal que no
entri aigua, o perquè quedarà més maco i ja hi posarem llums o pels motius que trobem més adients
eliminem l’escletxa que il·lumina l’esperança.
El nostre món necessita moltes escletxes de llum,
d’esperança i cadascú de nosaltres en podem ser una
sense ni tan sols esforçar-nos, només volent-ho ser.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

JOAN MANGUES
El jove igualadí haurà d’anar dilluns a declarar al Jutjat núm 12 de
Madrid per un presumpte delicte d’injúries per una piulada al Twitter. Tot el nostre suport!

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

JOSEP M. CARRERAS

Salvador Esteve

Carta de la presó

@jaumesingla

N

o tinc per costum
posar la mà al foc
per cap polític... o
per cap periodista.
No en tinc costum perquè al
llarg de la meva vida, he patit
nombroses decepcions per part
de persones a les que creia bones i honrades i
m’han demostrat que no ho eren. Per això quan
hi ha notícies d’investigacions policials contra
determinades persones representatives, tinc el
costum d’esperar i veure per tal de no “ficar la
pota”. És la millor manera de mantenir la credibilitat, requisit indispensable per a qualsevol
persona que es dediqui al periodisme.
Avui però, no seré fidel als meus costums. Avui
em mullo per una persona que està patint un
tracte injust: Salvador Esteve, exalcalde Martorell –en dues etapes diferents- i expresident de
Diputació de Barcelona.
Vull manifestar públicament la meva confiança
en Salvador Esteve. Tothom qui el coneix sap
que és un home bo i que és també un gestor
honrat. Molt honrat i, fins i tot, discret. Salvador Esteve mai ha utilitzat el seu càrrec d’alcalde Martorell per escalar en l’escalafó institucional i polític, ni s’ha encastellat per mantenir-se
en el càrrec quan hi ha hagut negociació entre
partits polítics per arribar a un consens per a
formar el govern, ja sigui de l’ajuntament de
Martorell, al Consell Comarcal o la Diputació
de Barcelona.
A Salvador Esteve li ha tocat per dues vegades
–un cop a l’ajuntament i un altre a la Diputació- de substituir un socialista al front de la
institució. Sempre ha fet una transició modèlica, sense escudar-se mai en allò tan tòpic de
“l’herència rebuda”. Tingués el càrrec que tingués, mai s’ha escudat en problemes d’agenda
per no quedar amb un amic o per negar la salutació en públic a un periodista.

Els catalans ja comencen a estar
farts de ser l’ase dels cops cada
vegada que el PP necessita desviar
l’atenció dels ciutadans.

E

l Club de Lectura de Santa Coloma celebra cada
any per Sant Jordi una
“Hora poètica”, que consisteix en una lectura de textos
sobre una temàtica concreta de
la cultura catalana, i s’acompanya
amb fragments musicals. Enguany la primera part
de l’acte va girar a l’entorn de l’amor (Sant Jordi);
la segona va ser dedicada a Montserrat Abelló, la
poeta i traductora de la qual se celebra el centenari del naixement. I la tercera part va ser un cant a
la llibertat, per no oblidar-nos de les persones que
en aquest dia es veuen privades de llibertat. Se’ns
varen fer presents els Jordis i els consellers de la
Generalitat tan injustament empresonats. També la presidenta del Parlament Carme Forcadell i
Dolors Bassa, que fou consellera de Treball i Afers
Socials. Per això vàrem decidir enviar-los el fulletó que edita el Club amb els textos dels poemes i
que ve a ser un recull i record de la Diada. Vàrem
adjuntar-hi una carta de suport i solidaritat. Poca
cosa més podíem fer.
Gairebé un mes després, hem rebut la resposta
de Jordi Turull. Una carta datada l’1 de maig i
que ens va arribar el dia 18. No em resisteixo a
transcriure-la perquè és un model d’enteresa i valentia. No hi calen comentaris. Jutgeu vosaltres
mateixos:
“Estremera, 1 de maig de 2018
Benvolgut Josep M.:
Moltes gràcies a tu i a tots els membres del Club
de Lectura per vostre escalf, suport i compromís.
Gràcies pel llibre de “L’hora poètica”, que llegiré
amb molt de gust.
Tornar a la presó ha estat un cop fort, i més en les
circumstàncies en què es va produir. Tot i això,
aquesta vegada em sento anímicament més ferm
i més fort que l’altre cop. Perquè com més grans
són les seves injustícies, més s’enforteixen les meves conviccions i el meu cmpromís amb la gent,

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
Per això trobo tan horrorós que avui dijous al
migdia –quan escric aquesta columna- en Salvador Esteve estigui obrint noticiaris només
per tapar la vergonya de la sentència del cas
Gürtel. Els catalans ja comencem a estar farts
de ser utilitzats com a ase dels cops cada vegada que el PP –el partit més corrupte d’Europanecessita desviar l’atenció dels ciutadans.
Em sap greu que es vulgui embrutar una trajectòria neta, honesta i sincera.
El joc brut, les martingales i els “esto te lo afina
la fiscalia” estan convertint l’Estat Espanyol en
un podrimener insuportable. Insuportable per
als catalans que som els que ens en emportem
les garrotades.... policials, judicials i periodístiques.
Des d’aquí el meu homenatge públic i la meva
confiança a Salvador Esteve i als altres presos
polítics catalans que pateixen la (in) justícia
espanyola.

amb el país i amb tot allò pel que injustament ens
han empresonat.
Més sentit trobo, malgrat el sacrifici que ens suposa a alguns a la presó o a l’exili, a no ajupir el
cap davant d’un Estat que busca un escarment a
costa si cal de vulnerar o trepitjar els drets i les
llibertats que calguin. Drets i llibertats que són de
tothom i per a tothom, pensin el que pensin.
Patirem i costarà. Però si anem a la una, si som
perseverants, ferms i determinats, i actuem com
sempre pacíficament, ens en sortirem! Segur!
Tantes i tantes mostres de compromís per tots els
racons del país, de persones de tota mena de condició i edat ens han de donar molta més confiança
i seguretat en nosaltres mateixos; i sobre tot, molta esperança.
Catalunya en situacions molt més adverses que
les actuals sempre ha acabat superant els embats
contra la seva dignitat i contra els drets i llibertats
dels seus ciutadans. I ara també serà així.
Rebre cartes a la presó ens ajuda i ens dona molta
força per anar per aquí amb el cap ben alt i la dignitat intacta... I per això us reitero el meu agraïment pel vostre gest, per tot el que feu.
Gràcies, per tant!!
Una abraçada ben forta!!
Jordi Turull”
Podeu contrastar aquesta actitud digna amb el
llenguatge gairebé tavernari i insultant dels que
s’alegren del seu patiment i els mantenen empresonats tot i saber que és una injustícia. Qui ho diu
que no són presos polítics?
P.S.: Si algú els vol escriure, pot consultar la web
d’Òmnium Cultural, on hi ha totes les adreces.

Podeu contrastar aquesta actitud
digna amb el llenguatge gairebé
tavernari i insultant dels que
s’alegren del seu patiment
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U

n poble que obre els braços
per compartir el passat, el
present i el futur, això és la
Festa del Timbaler. Des de fa molts
anys, el primer cap de setmana de
juny, recordem els fets històrics del
1808. I ho fem des de la cultura de
la pau i de la solidaritat.
Si vens a participar de la festa, trobaràs teatre popular al carrer, firaires, jocs tradicionals per a nens,
mercat d’època, desfilada de grups
de recreació històrica, trabucaires,
timbalers, fira de la cervesa... I sobre tot, gent de totes les edats amb
moltes ganes de gaudir d’un dia
inoblidable.
Antonio Madrid Pérez,
regidor de Cultura i Festes

Consulta el programa complet,
el plànol de localització
dels esdeveniments i tota la informació
de les representacions teatrals a

www.elbructurisme.cat
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Entrevista a l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte

“Sincerament, penso que en el tema de les sancions per
enganxar cartells de l’1-O el que es busca és fer soroll”
“La militància decidirà
qui es presenta com a
candidat del PSC, però
jo he anunciat la meva
intenció de repetir
com a candidata”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

V

ilanova del Camí és,
des de fa molts anys,
un municipi políticament singular. Una moció
de censura va possibilitar en
aquest mandat un canvi d’alcaldia, de manera que Noemí
Trucharte (PSC) es feia amb la
primera representació política
del municipi, això sí, a canvi de
liderar un “a priori” complicat
govern de diferent grups, alguns allunyats ideològicament.

Un any i pocs mesos de nou
govern a Vilanova. La situació és fàcil de conduir?
Força bé. Estem assolint els
reptes als que ens vam comprometre, com el Casal d’Avis
o la Piscina Municipal. S’han
doblat també les inversions en
via pública, per poder millorar
accessos, passos de vianants,
places i parcs. Respecte la piscina, s’inaugurarà el proper
mes de juny. És una obra molt
esperada per tots els vilanovins. Es tracta de la primera
fase, que contempla la pròpia
piscina, zona verda, vestidor i
accessos. La segona servirà per
a construir el bar, que durant
l’estiu donarà servei a la piscina, però la resta de l’any també
podrà servir a una zona lúdica
que farem a l’exterior, amb dotze barbacoes.
Què ha aportat vostè i el seu
govern, vist ara des de més
distància en el temps, respecte l’anterior?
Sobretot, estabilitat en el municipi. El govern d’abans estava en minoria, no va saber
estendre la mà a cap dels quatre grups que hi havia a l’oposició, trontollava molt perquè
no tenia assegurat mai el vot
suficient... Crec que ara aportem també més transparència i
proximitat.
No teniu discrepàncies?
És clar que n’hi ha. És lògic en
un govern amb quatre grups
molt diferents. El que passa és
que s’ha posat Vilanova per davant, deixant a part les nostres
diferències.
Heu tingut damunt la taula
alguns temes delicats des de
bon inici, com la reforma de
l’accés del carrer Cervantes.
Això està en vies de solució?
Nosaltres creiem que l’obertura
del carrer Cervantes és necessària per a Vilanova, perquè

Noemí Trucharte, al seu despatx de l’alcaldia de Vilanova del Camí.

“El nou govern de
Vilanova està aportant
més transparència i
proximitat, i sobretot,
l’estabilitat que necessitava el municipi”
serviria per descongestionar
molt una de les entrades dels
municipi. Aquest tema estava
en el programa electoral d’alguns dels grups que estem al
govern. La situació canvia quan
t’adones la repercussió que el
projecte podria tenir en alguns
veïns afectats. Finalment, hem
optat per deixar-ho en un calaix. Hem vingut a millorar Vilanova i la convivència entre la
gent, no a complicar la vida a
ningú. Mirarem de buscar una
altra via, com subvencions,
perquè els veïns no tinguin una
càrrega tan important.
Algú sí que se li ha complicat
la vida. Hi ha vilanovins sancionats per enganxar cartells
pel procés independentista.
L’Ajuntament no pot fer res
per canviar aquesta decisió?
Hi ha unes ordenances. La
Policia Local és prou autònoma i actua d’ofici, no segueix
instruccions polítiques per fer
unes actuacions o bé unes altres. Hi ha hagut casos concrets
que sí, com una campanya de
la recollida de defecacions de
gossos, i es van sancionar una
sèrie de persones, però això és
un cas concret. En el tema de
l’enganxada de cartells per l’1

d’octubre, la Policia Local va
actuar d’ofici, va aixecar acta
després d’identificar les persones i l’assumpte va passar als
serveis jurídics.
Però vostè deu veure o signar
aquests documents.
Sí, com tota la resta d’infraccions de les ordenances, i després segueix el tràmit. A les 10
persones identificades se’ls va
notificar l’inici de l’expedient i
han tingut el mateix temps que
en qualsevol altre assumpte per
presentar al·legacions. Miri, jo
em vaig reunir amb els dos regidors d’ERC per parlar d’això,
en un dia festiu, el primer de
gener, i els vaig explicar totes
les possibilitats, com per exemple fer uns treballs en benefici
de la comunitat, com finalment
van proposar. Es tractava de,
bàsicament, fer neteja del riu
i de carrers del municipi. Finalment, els deu afectats van
desestimar la proposta, perquè
no els va agradar. També podien pagar la meitat de la sanció
(de 500 a 250€), però tampoc
ho han fet. Sincerament, penso
que el que busquen és fer soroll

“El tema de la sanció
per l’enganxada de
cartells ho circumscric
exclussivament al
seguiment de l’ordenança, jo ho comparo
molt amb la campanya
de defecació de gossos”

per deu sancions com tantes
d’altres que hi ha a Vilanova,
per les quals no se n’ha fet gens.
Vol dir que és el mateix? La
majoria de municipis no han
sancionat ningú, per això.
Sí, sí, que s’han aplicat. Cervelló i Salou, per exemple. I en
d’altres les sancions no han estat identificant persones, sinó
col·lectius... Pensi que alguns
dels cartells es van penjar en
uns fanals on està prohibit fins
i tot enganxar-hi propaganda
electoral.. Són cromats i costa
molt netejar-los.
Per vostè això no és definitivament un tema polític?
Ho circumscric exclusivament
al seguiment de l’ordenança, jo
ho comparo molt amb la campanya de defecació de gossos.
Es van sancionar 33 persones.
També ens podrien acusar
d’anar contra els animals, o
contra els propietaris de gossos, i no ho ha fet ningú...
Els accessos a Vilanova no
són els millors des de la Ronda Sud. Hi haurà solució?
Inicialment està tot ben encarrilat. Hem tingut trobades
amb la Generalitat per millorar la mobilitat. Tenim un
punt molt complicat sobretot
a la Masia, és un lloc de confluència de tres municipis i hi
passen 16.000 vehicles al dia...
Tenim encallat l’accés del barri
de la Pau i al polígon, el 2015
el regidor Jordi Barón (CiU) va
prometre que estaria arreglat
el juny d’aquell any, però es va
quedar en un calaix, com mol-

tes altres coses, perquè no se’n
feia cap seguiment. Ens trobem
ara que l’empresa adjudicatària,
després de tant temps, va decidir anul·lar el contracte. Se n’ha
signat un de nou, i les obres començaran en qüestió de dies.
Hem estat molt insistents.
Respecte el nou enllaç d’Igualada amb la Ronda Sud, tenim
algunes discrepàncies, i hi estem treballant-hi. També voldríem que Vilanova tingués
una sortida directa amb una
solució que respecti la llei.
La zona annexa a la Masia
serà una gran àrea comercial?
Aquest és un projecte que ja té
16 anys, el problema era que
els propietaris no es posaven
d’acord. Ara treballem amb ells
i una promotora i la intenció és
encaixar-ho bé.
Vilanova ha estat sempre capdavantera en reclamar una
visió unitària i uniforme de
la Conca. Òdena i Montbui
també, però Igualada és més
reticent. S’avança en això?
Estem treballant moltes coses
de forma conjunta, i no hi tenen a veure res els colors polítics. Costa, sí, però en el futur
es podria aconseguir molt més.
A les properes eleccions municipals tornaran a presentar-se tants partits, a Vilanova?
Segurament. A les últimes hi
havia onze candidatures. A les
properes fins i tot n’hi podria
haver més, com Ciutadans.
Es vol tornar a presentar, vostè?
Això ho decidirà la militància,
però jo he anunciat la meva intenció de repetir com a candidata.
El PSC es va partir en trossos, en el seu municipi. Es pot
anar recosint?
Nosaltres no tanquem la porta a ningú, sempre i quan
respecti la ideologia i el posicionament del PSC. El que
no es pot és estar al nostre
partit, i al mateix temps aixecar una estelada, com han
fet alguns de la darrera escissió. Els socialistes no som
independentistes.
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Grup Motorcat obre al carrer Alemanya de les Comes
el Centre de Planxa i Pintura Anoia, el més gran de la comarca
REDACCIÓ / LA VEU

E

l grup Motorcat ha
obert recentment al
públic el Centre de
Planxa i Pintura de l’Anoia
(CPA), un espai ubicat al
carrer Alemanya, número
3, al polígon industrial de
les Comes.
Es tracta d’un taller que ja disposava l’antic Garatge Montserrat de forma interna, però
que ara s’ha obert al públic en
general.
El director de Motorcat, Josep
Basols, ha explicat que “els
temps canvien, ens hem d’adequar constantment i hem pensat que calia obrir a tothom el
millor centre de planxa i pintura que hi ha a la comarca”.
Per a això el CPA disposa de
10 professionals que tenen
cura d’oferir el millor servei
amb les darreres tecnologies
que es disposen actualment,
amb tres cabines de pintura,
bancada, semibancada, i diversos elements més que fan
d’aquest Centre de Planxa i
Pintura el de més extensió i
millor preparat de l’Anoia.
Basols afegeix que “hem obert
un local nou, més còmode o
espaiós, perquè volem oferir
el què ens demana el client,
és a dir, que quan es hi ha un
accident, ho puguem gestionar tot, des del peritatge fins
a la reparació total”. El client
també demana cotxe de substitució, i el CPA és el que disposa de més cotxes de cortesia
de tota la comarca. “Podem
oferir aquest servei, i el podem donar bé, més a l’Anoia,
on necessitem molt el cotxe”,
apunta el director de Motorcat. Finalment, al CPA hi ha
professionals qualificats que
munten només recanvis originals. “En això ens desmarquem molt, de forma que si
ens ve un client amb un cotxe de qualsevol marca, pot
estar segur que aquí només
es faran servir recanvis originals i les millors marques
de pintura. Això garanteix la
millor reparació”.

Centre de Planxa
i Pintura Anoia
C/ Alemanya, 3
Igualada
cpa@grupmotorcat.com
Tel. 93 804 8760
Whatsapp 609 588 806
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Desplegament policial per buscar el fugit de l’accident
on va morir el nen montbuienc de 13 anys
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

es Policies locals d’Igualada i Montbui, i els
Mossos d’Esquadra, han
intensificat el desplegament per
a enxampar el conductor/a de
la furgoneta que suposadament
va estar implicada en l’accident
que diumenge, a les 7 de la tarda, va ocasionar importants
lesions i la posterior mort d’un
nen de 13 anys -d’aquí uns dies
hagués fet 14- que anava en bicicleta pel pont vell de Montbui.
El conductor/a s’hauria donat a
la fuga. El nen no portava casc,
obligatori per a tots els menors
de 16 anys d’edat, tant en ciutat com en carretera. Va morir
dimecres al migdia a l’Hospital
Parc Taulí de Sabadell, on va ser
traslladat el mateix diumenge
en helicòpter.
La policia ha estat visionant les
càmeres de seguretat disponibles a la vora del pont, en els dos
termes municipals, i, si bé es pot
veure l’esmentada furgoneta,
sembla que les imatges no serien suficients per a ser concloents. En un inici el model semblava ser una Citroen Berlingo,
però posteriorment, algunes
fonts assenyalen que es tractaria
d’una Fiat Ducato mixta de color blanc, amb finestres a la part
posterior. No hi ha cap càmera
que enfoqui el mig del pont, lloc
de l’accident.
En qualsevol cas, la investigació
continua i la policia podria observar d’altres càmeres situades
a més distància, per intentar
localitzar la matrícula. També
s’han buscat testimonis, però
malauradament a l’hora de l’accident no hi havia ningú circulant a la zona. Per tant, l’accident

Les càmeres de seguretat properes al pont de
Montbui i els carrers de
la vora no semblen
ser suficients
no el va veure ningú, fet que díficilment servirà per acusar.
El que se sap és que una furgoneta passava per allà segons
després del succés en direcció a
Montbui, que l’accident va tenir
lloc just a la meitat del pont, i
l’impacte no va ser frontal, sinó
lateral o bé per darrere de la bici,
que està intacta, sense cap senyal de topada. El conductor/a
va fugir ràpidament del lloc dels
fets, en direcció a Montbui, pel
carrer que hi ha just al costat del
supermercat Dia, en direcció al
barri de Vista Alegre d’aquesta
població. És a dir, no es podrà
demostrar potser que tingués a
veure amb l’accident, tot i que
els Mossos treballen en aquesta hipòtesi, però sí que marxés
del lloc sense auxiliar la víctima. Algú va trucar al 112 pocs
instants després, però el nen i la
bici estaven sols al mig del pont.
Informe al jutjat
De moment, la Policia Local
d’Igualada ha lliurat al Jutjat
número 4 de la ciutat l’atestat
corresponent a l’accident. Ha
parlat amb molta gent i ha fet
la inspecció d’alguns vehicles
que podrien encaixar amb la
descripció. L’atestat inclou la
reconstrucció de l’accident, les
línies d’investigació seguides i
els avenços fets fins ara.
El nen estudiava 1er
d’ESO a l’IES Montbui
L’Ajuntament d’Igualada ex-

L’accident va tenir lloc diumenge pels volts de les 7 de la tarda.

pressa el seu dol per la mort del
jove i recorda la crida a la col·laboració ciutadana. Si qualsevol
ciutadà té alguna informació
que pugui ser rellevant per a
la identificació del vehicle responsable dels fets, pot contactar
amb la Policia Local al telèfon
092. L’Ajuntament de Montbui
també ha expressat el seu condol. El nen que ha perdut la vida
era força conegut entre la infància del municipi. Estudiava 1r
d’ESO a l’IES Montbui, on va
arribar aquest curs procedent
del CEIP Garcia Lorca, on havia cursat l’educació primària.
Els seus pares van arribar del
Marroc fa molts anys i es van
establir a Montbui.
Diumenge, homenatge en
la festa de la bicicleta
Ahir dijous al migdia es va fer
un emotiu homenatge al nen, a
l’institut montbuienc. L’Ajuntament també organitzarà un acte
semblant el proper diumenge
dia 27 en el marc de la Festa
de la Bicicleta de Montbui, a

les 12.15 a l’espai Montmercat
es farà la lectura d’un manifest
cívic en record del noi, recor-

dant-lo i donant suport a la seva
família en aquests moments.

El casc, obligatori per
a tots els menors de 16 anys
La reforma de la Llei de Trànsit
i Seguretat Viària incloïa regles
referents a l’obligatorietat de l’ús
del casc. En anar amb bici, cal
tenir clar que l’ús del casc marca una gran diferència per al
ciclista en cas d’accident.
És obligatori que els ciclistes
menors de 16 anys han de portar casc, independentment de
la via per la qual circulen. Per
als més grans de 16 anys, l’ús
del casc en ciutat és només recomanable, però és també obligatori en vies interurbanes. Les
multes per infracció d’aquesta
norma són de 200 euros, encara que com en moltes altres el
pagament immediat suposi una
reducció del 50%.
La bicicleta ha de portar obligatòriament una llum blanca

de posició en la part davantera
i un llum vermell de posició i
un catadiòptric del mateix color a la part posterior. A més,
el ciclista ha de vestir una peça
reflectora si circula per vies
interurbanes perquè pugui ser
visible a 150 metres.
Està prohibit conduir i utilitzar auriculars al mateix
temps que estiguin connectats
a reproductors de so, així com
l’ús del telèfon mòbil. Els ciclistes han de cedir sempre el
pas quan hi hagi un pas per
a vianants o quan hagin d’entrar en una altra via i hi hagi
vianants creuant-la, encara
que no existeixi pas per a ells.
També han de respectar els
semàfors i altres senyals, com
cediu el pas o stop.

Dilluns al matí declararà a Madrid l’igualadí Joan Mangues
REDACCIÓ / LA VEU

D

illuns, a les 10.30
hores, declararà al
jutjat número 12 de
Madrid l’igualadí Joan Mangues, per un presumpte delicte de calúmnies, per haver
fet una piulada a Twitter el
passat mes de març relacionada amb la mort d’un manter senegalès al barri madrileny de Lavapiés.
També estan encausades cinc
persones més, entre les quals
una regidora d’Ahora Madrid
i el portaveu del Sindicat de
Manters i Llauners de Madrid.

El jove igualadí va respondre
a una piulada de l’alcaldessa
Manuela Carmena, on va assegurar: “Manuela, que Mmame Mbage no ha mort, l’han
matat a pals”.
L’advocat de Mangues, Joan
Boix, ha explicat a La Veu que
fins dimecres d’aquesta setmana encara no havien rebut
la interlocutòria d’admissió a
tràmit de la querella “ni tampoc ens han contestat la petició de fer la declaració per
videoconferència”.
Diumenge al vespre,
concentració de suport

Mangues, estudiant de Ciències Polítiques i militant de les
JERC, ha rebut també el suport a través d’una campanya
de micromecenatge per pagar
la seva defensa i els costos
de desplaçament a Madrid.
L’objectiu inicial era recaptar
2.000 euros, però ha superat
amb escreix aquesta quantitat.
També s’ha engegat una campanya de suport a Mangues a
les xarxes socials amb el lema
‘Piular no és delicte’. El proper
diumenge, a les 19.30 hores a
la plaça de l’Ajuntament, s’ha
convocat una concentració de
suport al jove igualadí.
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La igualadina Alba Vergés, possible nova
consellera de Salut del Govern de la Generalitat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a més que possible remodelació dels candidats a consellers de
la Generalitat que prepara el
President Quim Torra podria
tenir protagonisme igualadí.
Alguns mitjans vaticinaven
ahir que la igualadina Alba
Vergés, membre de la Mesa
del Parlament, serà amb tota
seguretat la nova Consellera
de Salut del Govern, en substitució de Toni Comín, exiliat
a Brussel.les. En el transcurs
de les properes hores podríem conèixer la confirmació
d’aquesta notícia, més que
probable, segons que han explicat diverses fonts d’Esquerra a La Veu.
Vergés, abans d’entrar a la política de primer nivell, treballava al Consorci Sociosanitari d’Igualada, amb un càrrec
administratiu. És diputada al
Parlament des del 2012, on ha
sigut la responsable parlamentària de salut durant cinc anys,
i és la responsable de salut i

La remodelació que
prepara el President
Quim Torra podria
incloure també Laura Borràs, esposa del
metge igualadí Xavier
Botet, com a consellera
de Cultura
benestar a ERC. La igualadina, un puntal a la formació republicana del país i òbviament
a l’Anoia, era una ferma candidata a ser alcaldable per Esquerra a les properes eleccions
municipals d’Igualada. Fonts
d’ERC a la capital de l’Anoia
van negar ahir “rotundament”
que Vergés hagués estat ja escollida internament com a
candidata a l’alcaldia, tal i com
recollia ahir el diari “Ara”.
Laura Borràs, possible
consellera de Cultura
Dies després de conèixer que
la regidora igualadina d’ERC
Carolina Telechea serà nova

Alba Vergés.

diputada al Congrés de Madrid -fet que en democràcia no succeïa des de fa 104
anys- una altra igualadina
“d’adopció” també podria
ser consellera. Es tracta de
la diputada de JxCat Laura
Borràs, esposa del metge
igualadí Xavier Botet, president de Creu Roja Anoia.

Borràs (Barcelona, 1970)
substituiria Lluís Puig al capdavant de Cultura. L’exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes és llicenciada
en filologia catalana i doctora
en filologia romànica i ha estat professora de literatura a
la UB i membre de diversos
grups d’investigació.

Marc Castells, entre
els candidats per ser
President de la
Diputació de Barcelona
de forma imminent
L’alcalde d’Igualada Marc
Castells, actual vicepresident
segon de la Diputació de
Barcelona, podria obtenir la
Presidència de la corporació
provincial de confirmar-se la
renúncia de l’actual presidenta, Mercè Conesa, alcaldessa
de Sant Cugat del Vallès.
Segons apunten fonts consultades per La Veu, Conesa
passaria a ser la nova presidenta del Port de Barcelona,
substituint Sixte Cambra, que
deixaria el càrrec. Aquest fet
obriria la porta a Castells,
que presidiria la corporació el
darrer any abans de les eleccions municipals, com a diputat provincial pel districte
d’Igualada.
Fa tres anys, ja era un ferm
candidat a ocupar la presidència, càrrec que no té cap
anoienc des de que l’igualadí Antoni Dalmau i Ribalta, llavors militant del PSC,
en fos el president entre els
anys 1982 i 1987.
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L’IES Joan Mercader,
guanyador del concurs
Joves a Debat de Jove
Cambra d’Igualada

Igualada tindrà “bona nota” en l’avaluació
per ser Ciutat Europea de l’Esport

El passat dissabte 19 de maig
a va tenir lloc al Kiosk del Rec
el concurs de debat entre insti·
tuts “Joves a Debat” d’enguany,
organitzat per la Jove Cambra
Internacional d’Igualada.
La JCI ofereix, prèviament al
concurs, a tots els alumnes de
primer de batxillerat de la ciu·
tat, una formació en oratòria a
mà de l’Escola de Formadors
de la Jove Cambra Internacio·
nal de Catalunya, on aprenen
a estructurar una presentació,
així com a ordenar les idees i
utilitzar-les per tal de fer-les
més atractives, a conèixer di·
ferents recursos per emprar en
una exposició oral de qualsevol
tipus, etcètera. D’aquestes for·
macions surt un equip de tres
estudiants que vulguin parti·
cipar al concurs en represen·
tació del seu centre. Aquests
equips reben, el matí abans de
l’esdeveniment, una formació
centrada en els debats entre
equips, on aprenen a treballar
en grup i coneixen les normes
del concurs i diferents recursos
que poden utilitzar.
El concurs, tot i les inconveni·
ències del temps, va ser tot un
èxit, com cada any. Els partici·
pants van implicar-s’hi molt, i
van saber emprar els recursos
que van aprendre a les forma·
cions. El jurat, format pel Magí
Senserrich, vicepresident In·
ternacional de la JCI per Eu·
ropa; la Patrícia Illa, regidora
d’ensenyament i joventut de
l’Ajuntament d’Igualada; l’Eva
Panicello, presidenta del Ro·
tary Club d’Igualada, i l’Anto·
ni de Febrer, comunicador i
expert en noves tendències, va
tenir difícils les decisions que
van haver de prendre durant
la tarda, car els oponents van
tenir molt nivell i van saber de·
fensar les seves posicions.
L’equip guanyador va ser l’IES
Joan Mercader, guanyant en
una final molt disputada amb
l’IES Milà i Fontanals. El mi·
llor orador, per consens total
del jurat, va ser el Martí Grifo·
ll i Llopart, de l’Institut Milà i
Fontanals. L’equip guanyador
serà el representant d’Igualada
al Parlament Jove.
L’oratòria és molt important pel
desenvolupament personal i
professional dels joves, i és per
això que la JCI aposta cada any
per aquest concurs, que, tenint
l’esdeveniment com a excusa,
forma a més de 200 joves de
primer de batxillerat de la ciu·
tat en oratòria.

REDACCIÓ / LA VEU

E

ls membres del comi·
tè avaluador de la Fe·
deració de Capitals i
Ciutats Europees de l’Esport
(ACES Europe) han marxat
d’Igualada aquest diumenge
fent un molt bon balanç del
que han vist durant tot el cap
de setmana, i mantenint la in·
cògnita de si Igualada rebrà el
títol de Ciutat Europea de l’Es·
port 2019.
Després de conèixer les instal·
lacions, intercanviar impressi·
ons amb el teixit esportiu de
la ciutat i viure de primera mà
esdeveniments com l’Igualada
Urban Running Night Show
o el festival aeri Aerosport, el
secretari general de l’entitat
Hugo Alonso ha felicitat Igua·
lada per la “feina extraordinà·
ria que ha fet la candidatura” i
ha valorat que la ciutat tingui
“un plantejament d’esport per
a tothom”.
En la roda de premsa de ba·
lanç feta aquest dissabte al
vespre, Hugo Alonso, en nom
del jurat, també ha volgut des·
tacar que a Igualada practica
esport de manera regular el
61% de la població, molt per
sobre de la mitjana europea,
i ha valorat que l’Ajuntament
hagi destinat els darrers 4 anys
gairebé un 10% del pressupost
a la pràctica de l’esport, quan
la mitjana europea no arriba
al 3% de la despesa municipal.
En nom de la ciutat, l’alcalde

d’Igualada Marc Castells ha
agraït als clubs, entitats, pro·
fessionals de l’esport, i conciu·
tadans que han fet possible
la candidatura d’Igualada, i
també a d’altres institucions
i municipis del territori que
hi han donat suport com els
ajuntaments de Castellolí –el
jurat ha visitat aquest dissabte
el Circuit Parcmotor- o Òde·
na, que ha acollit el festival
aeri Aerosport a l’aeròdrom
Igualada-Òdena.
El jurat format, per persones
d’arreu d’Europa, ha conegut
els equipaments esportius de
la ciutat, els clubs i esportistes
amb els seus èxits i títols més
rellevants, la indústria local
vinculada al món de l’esport i
el pes que l’esport escolar, la

promoció dels hàbits saluda·
bles entre la ciutadania o l’es·
port inclusiu tenen en la vida
de la ciutat. La visita del jurat
s’ha conclòs aquest diumenge
amb un vol en globus.
Després d’aquesta visita de
dos dies al cor de l’activi·
tat esportiva d’Igualada, el
comitè avaluador assignarà
una puntuació a la capital de
l’Anoia. Les ciutats que final·
ment 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’Es·
port és una designació que
reconeix les polítiques espor·
tives locals que contribueixen
a millorar el nivell general de

salut dels seus habitants, a
través de la cultura de la sa·
lut, 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 impli·
ca, entre altres, una major vi·
sibilitat internacional per les
ciutats distingides i els seus
esportistes i clubs, sumada a
l’intercanvi d’experiències i
iniciatives amb altres muni·
cipis reconeguts i una major
capacitat d’atraure esdeveni·
ments esportius de rellevàn·
cia. El segell l’atorga la Fe·
deració de Capitals i Ciutats
Europees de l’Esport (ACES
Europe), d’acord amb la Co·
missió Europea.

Activitats a Igualada i la Conca entorn del 28 de
maig, dia d’Acció per la Salut de les Dones
REDACCIÓ / LA VEU

L

’agenda dels ajunta·
ments de la Conca
d’Òdena al voltant del
28 de maig, Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Do·
nes, convida aquestes a parti·
cipar en un seguit d’actes i a
posar de manifest les diferèn·
cies en salut i de quina manera
es pot trencar amb l’androcen·
trisme establert en aquest àm·
bit.
Es pot consultar íntegrament
al web www.micod.cat i in·
clou un seguit d’activitats que
s’inicien el mateix 28 de maig
i s’allargaran fins l’11 de juliol.
Es treballaran aspectes com
el maltractament a persones

grans, la sexualitat en les do·
nes grans, l’autodefensa femi·
nista, el benestar i l’autoestima,
el sexisme i les violències sexu·
als, el consum de substàncies o
la perspectiva de gènere.
Un dels projectes vinculats
a aquesta temàtica i que ara

mateix compta amb la parti·
cipació de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca
d’Òdena (MICOD) és el pro·
cés participatiu Salut i dones,
del Departament de Sanitat i
Salut Pública de l’Ajuntament
d’Igualada.
Es va iniciar ara fa un any i
culminarà el proper juliol, fent
una exposició dels temes trac·
tats i les principals propostes
que han sorgit de cara a treba·
llar i potenciar la salut de les
dones. Aquest és un objectiu
del Pla d’Igualtat de Gènere de
la Mancomunitat emmarcat
en la línia estratègica de drets
i qualitat de vida.
Com qualsevol dret humà, el
dret de la salut de les dones ha

de ser garantit i, per fer-ho és
imprescindible fer-ne prota·
gonistes les usuàries; la part
implicada que millor coneix el
que vol i el grau de satisfacció
de la sanitat que espera.
Tenint en compte que el sexe,
com a condició biològica, i el
gènere, com a condició soci·
al, influeixen en la salut de les
persones i que hi ha diferènci·
es que de vegades es conver·
teixen en desigualtats, les
administracions han d’inten·
tar aconseguir, mitjançant
l’equitat en salut, la justícia
en el repartiment dels re·
cursos en salut i la igualtat
d’oportunitats entre dones
i homes a l’hora de gaudir
d’aquest dret fonamental.
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El Consell Comarcal
organitza una jornada
d’Speed-Dating
professional

La cuina japonesa centrarà la setmana vinent el
Vadefoodies, que estrena espai a la Plaça Castells
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dia 17 de maig es va
dur a terme a les instal·lacions de Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui la
primera sessió d’”Speed dating” organitzada pel Servei
d’Ocupació del Consell comarcal de l’Anoia.
Fruit del treball realitzat per
part de l’equip tècnic del Servei, (que inclou projectes com:
Anoia Activa, Fem ocupació
per joves, Marmi) es va creure
adient, amb coordinació amb
l’equip tècnic de promoció
econòmica de l’Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui,
de realitzar una sessió a nivell
comarcal que permetés un espai d’intercanvi i aprenentatge
entre les persones beneficiàries
dels diversos serveis de la comarca amb empreses especialitzades a realitzar selecció de
personal.
La jornada es va desenvolupar
al llarg de tot el matí, organitzant a les persones que cerquen feina en diversos grups
per tal de poder mantenir un
intercanvi de 3 minuts amb
cadascuna de les empreses participants. Aquesta posada en
escena per part de les persones
beneficiàries, va ser treballada
prèviament amb l’equip tècnic
dels diversos projectes i els va
permetre poder posar en pràctica les seves habilitats així com
detectar els possibles punts dèbils a millorar.
Van participar un total de 22
persones. Es faran més jornades com aquesta en diferents
municipis de la comarca.
Les empreses participants en
la jornada varen ser: Adecco,
Eurofirms, Grup Carles, Grup
Català de Treball, Iman temporing i Randstad.

L

a cuina japonesa serà la
gran protagonista de la
quarta edició del Festival de Tendències Gastronòmiques Vadefoodies, que se
celebrarà els dies 1 i 2 de juny
a Igualada, a la renovada
plaça Castells. Amb aquesta
aposta per la gastronomia
del Japó, Vadefoodies organitza diverses activitats per
conèixer més a fons la seva
proposta culinària.
Entre els ponents més destacats en cuina japonesa, el
festival comptarà amb Roger
Ortuño, autor de la web comerjapones.com, considerat
el blog més influent d’Espanya
i Amèrica Llatina sobre gastronomia japonesa. Amb ell,
i juntament amb Sergio Ortiz,
xef i propietari del restaurant
Antic Forn de Cervera, es
durà a terme un tast de sakes i
cuina japonesa. La pastisseria
del Japó també tindrà el seu
paper al Vadefoodies, amb un
showcooking de la mà de Jordi
Morelló, de la pastisseria Ochiai de Barcelona, un dels xefs
pastissers més ben valorats del
panorama culinari actual.
A més de la cuina del Japó, hi
haurà també altres tendències
protagonistes. Coneixerem la
cuina saludable de la mà del
xef Xavier Pellicer, premi al
Millor Restaurant de Verdures del Món, en el Certamen
We’re Smart, Think Vegetables! Think Fruit!, que organitza la guia We’re Smart Greenpeace Guide.
D’altra banda, la cuina de les
vinyales ens acostarà a aquesta espècie de cargol típic de
la comarca de l’Anoia amb
un tast de vinyales i un con-

curs de cuina. La relació entre
cuina i tecnologia, s’abordarà
amb l’exhibició de diferents
tècniques innovadores, com
la impressora 3D de Joel Castanyé de l’Escola d’Hosteleria
i Turisme de Lleida, o el nitrogen líquid de Jordi Solà de
l’escola Joviat de Manresa. Els
escumosos i la formació en
gastronomia, seran altres tendències que tindran un paper
destacat en aquesta edició.
En total, el programa compta
amb una quinzena d’activitats, que van des de formacions, ponències, exhibicions,
degustacions i concerts, fins a
concursos, tallers, receptes o
showcooking, amb convidats

de luxe per a cada ocasió. No
hi faltarà, tampoc, l’eat street,
un espai per menjar i beure

4t

mentre es pot gaudir de música, teatre i activitats per a
tota la família.

festival de tendències
gastronòmiques
01 juny

a partir de les
19:00h

Plaça Castells

IGUALADA

www.vadefoodies.cat

02 juny
tot el dia
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Investigadors del Campus d’Igualada-UdL
patenten un sistema per adobar pells extret del raïm
REDACCIÓ / LA VEU

Oferta gratuïta per a
les tardes d’estiu per a
joves de de 13 a 18 anys
Aquest juliol al Casal Cívic
Montserrat realitza activitats
d’estiu per a joves nascuts
del 2000 al 2005. Les activitats que es duran a terme són
diferents: Tallers de cuina,
manualitats, cinema, jocs de
taula, sortides, etc. L’horari és
de 16.30 a 20h i totes les activitats són gratuïtes.
Torn1: Del 2 al 5 de juliol.
Torn 2: Del 9 al 13 de juliol.
Torn 3: Del 16 al 20 de juliol.
Torn 4: Del 23 al 27 de juliol.
Per més informació i inscripcions, podeu trucar al tel. 93
804 36 61. C/Orquídies, 7
Inscripcions: de 17 a 20h, de
dilluns a divendres.

Xerrada l’11 de juny
sobre les deduccions
d’impostos, a Ig-Nova
La regidoria de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament
d’Igualada us convida a participar a la sessió Coneix el que
pots i no pots deduir en els
impostos per no tenir sancions d’Hisenda que tindrà lloc
el proper 11 de juny de 9:00 a
13:00 h a l’IG-Nova Tecnoespai (Av. Barcelona, 105).
En els últims temps, l’Agència
Tributària ha triplicat el nombre d’inspeccions que realitza
a les empreses, la qual cosa
significa que han augmentat
les possibilitats a ser inspeccionat. L’objectiu de la sessió
és resoldre dubtes sobre les
despeses deduïbles en l’IRPF, en l’Impost de Societats i
l’IVA suportat que es poden
deduir segons el que marca la
llei, posant l’accent en aquelles
partides que generen controvèrsia. La sessió anirà a càrrec
de Yolanda Presa, experta en
l’àmbit fiscal, laboral i econòmic-financer.
El curs és gratuït i les places
limitades. Podeu formalitzar
les vostres inscripcions a través de l’enllaç: https://goo.gl/
forms/uSlGIvE9OyK43YNi1.
La sessió està finançada per
la Diputació de Barcelona i
el rep el suport del programa
Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

L

’equip de recerca del
Campus Universitari
Igualada-UdL, la Càtedra A3 in Leather Innovation,
ha descobert un producte per
adobar pells que s’extreu dels
pinyols del raïm. El producte,
que els igualadins ja han patentat a Espanya i aviat tindrà
la patent internacional, posa
en valor un residu de les vinyes, fins ara inutilitzable,
per aplicar-lo en els processos d’adobat de la indústria
de la pell. El resultat són
articles de pell basats en el
concepte “green leather”, pell
sostenible adobada amb productes naturals.
Aquesta patent, que permet
aprofitar els residus que genera el sector vitivinícola durant
la producció del vi per aplicar-los a la indústria adobera,
pren sentit si es té en compte
que Espanya és el segon productor de vi mundial, amb
una producció del 15’3% del
total. Aquesta producció de vi
genera un residu, unes restes
de raïm, que en una primera
fase s’aprofiten per fer orujo
i, en una segona fase, se’n fa
oli de pinyol de raïm. Aquest
residu restant, és el que aprofita la recerca del Campus Universitari Igualada-UdL, per
extreure del pinyol de raïm un
extracte vegetal, que s’aplica
posteriorment per a la l’adobat
de pells. El residu final es torna a la terra i serveix d’adob.
Aquest descobriment no només és un avenç per la pròpia
industria adobera, sinó que és
un pas de gegant per fer més
sostenible aquest sector, posant en valor l’economia circular, amb un cicle de producció

totalment tancat, que genera
un residu zero, i estretament
vinculat als sectors productius
del territori: la industria adobera i el sector vitivinícola.
Un èxit de l’enginyeria
química feta a Igualada
El Campus Universitari Igualada-UdL compta amb una
llarga trajectòria en la branca
de l’Enginyeria Química. La
seva vinculació amb la industria adobera de la ciutat ha
convertit el Campus d’Igualada en l’única universitat d’Europa que imparteix el màster
universitari en Enginyeria del
Cuir. Compta amb un equip
de recerca, la Càtedra A3 in
Leather Innovation, formada
per professors i estudiants, dedicada a la investigació en el
sector de la pell. Una trajectòria que converteix al Campus

Universitari Igualada – UdL
en una universitat puntera a
nivell internacional pel que
fa a estudis i recerca en la
branca de l’Enginyera Química i el cuir.
Des del Campus universitari
igualadí esperen que aquesta
descoberta científica liderada,
en bona part, per alumnat del
centre animi als joves a matricular-se als estudis d’Enginyeria, uns graus que compten
amb el 100% d’inserció laboral
ja que la indústria química
anoienca té molta demanda
de professionals qualificats en
aquest sector.
Oferta formativa
D’aquí a pocs dies s’obren les
inscripcions pel curs 20182019 a les universitats catalanes. El Campus Universitari
Igualada-UdL, encara el pro-

per curs amb novetats, com
el grau en Tècniques d’Interacció Digital i Computació,
que s’impartirà en format
dual, però també amb estudis
consolidats com el grau en
Enginyeria en Organització
Industrial i Logística, el grau
en Enginyeria Química i el
màster universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa.
L’oferta es completa amb els
graus en Ciències de la Salut:
el grau en Infermeria, el doble grau en Nutrició Humana
i Dietètica -de cinc anys de
durada, que permet als estudiants comptar amb dues titulacions allargant els estudis
un any més-, i un nou màster
en simulació Clínica i Seguretat del Pacient que es farà
exclusivament a Igualada, en
col·laboració amb el centre de
simulació 4D Health.

El proper 5 de juny, IV Jornada d’Innovació a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dimarts 5 de
juny tindrà lloc la IV
Jornada d’Innovació
Empresarial a l’Anoia, aquest
any centrada en Economia
Circular a l’empresa. Serà de
9:15 a 12h al Centre d’Innovació de l’Anoia a Vilanova
del Cami, i sota el lema “Economia Circular: cap a un nou
model econòmic de gestió dels
recursos”.
Ja us podeu inscriure gratuïtament a l’adreça: peconomica@

vilanovadelcami.cat tot indicant nom i cognoms, empresa
i càrrec, o bé trucar al telèfon:
93 249 11 60. Al finalitzar la
jornada, les empreses que ho
demanin, podran rebre assessorament personaitzat en innovació.
La jornada, que compta amb
la col·laboració de La Veu de
l’Anoia, serà oberta per Noemí
Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí, Jordi William
Carnes, President de Leitat, i
Blai Paco, President de la Unió
Empresarial de l’Anoia.

A continuació, tindrà lloc la
ponència “Economia circular
des de l’òptica empresarial”, a
càrrec d’Alba Cabañas, Directora Àrea Tècnica de la patronal Foment del Treball.
A continuació, es parlarà
d’Eines per a la Innovació
en Economia Circular, amb
Sonia Puerto, Project Manager de Leitat. També es farà
la presentació de la borsa de
subproductes de Residuorecurso.cat (Consell General
de Cambres/Agencia de Residus de Catalunya), a càrec de

Montse Monedero, Responsable d’aquesta iniciativa.
Finalment, la jornada clourà
amb una taula rodona sopbre
Innovacions industrials en el
marc de l’economia circular,
amb la participació de Pol
Merino, Business Development de Biprocel; la Dra. Carolina Fernández, Directora
de R+D+i Futureco Bioscience; Joan Mateu, CEO de Macasa; i Jordi Enrich, Fundador
d’Iglú de Vent. Moderarà l’acte Jordi Puiggròs, director de
redacció de La Veu de l’Anoia.
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Més de sis mil persones van passar per l’Aerosport
REDACCIÓ / LA VEU

A

erosport 2018 va acabar diumenge amb un
espectacular festival
aeri protagonitzat per tres pilots acrobàtics de primer nivell:
Cástor Fantoba, l’igualadí Àlex
Balcells i Alex Stegner que van
fer les delícies de les més de
4.000 persones que omplien
l’Aeròdrom Igualada-Òdena.
A més, l’exhibició aèria va
comptar també amb dos avions
restaurats de la Fundació Parc
Aeronàutic de Catalunya i amb
una formació de tres trikes de
Delta Trikes d’Igualada. La
meteorologia va ser favorable
durant tot el matí i va permetre
celebrar la jornada tal i com estava prevista. D’altra banda, es
calcula que dissabte l’Aerosport
va rebre 2.000 persones, situant
la xifra total de visitants durant
tot el cap de setmana en 6.000.
La pluja de la tarda de dissabte
sí que va deslluir la fira que va
generar una intensa activitat a
la torre de control instal·lada
per l’ocasió i que va comptar
amb la intensa feina de les tres
persones que l’han gestionat.
EnAire, el gestor de navegació
aèria de l’Estat espanyol havia
reservat, per aquest cap de setmana, 4 milles de ràdio d’espai
aeri per a l’òptima celebració
d’Aerosport.
El president de Fira d’Igualada, Joan Domènech, destaca
la consolidació de la xifra de
públic: “L’any passat, amb la
vint-i-cinquena edició i la recuperació del festival aeri vam tenir un increment important de
públic, que enguany hem mantingut, malgrat que en aquesta

edició no estàvem d’aniversari”,
assegura Domènech que destaca la consolidació “tant pel
que fa al públic com pel que
fa al nombre d’expositors, així
com la valoració que aquest
en fan del seu pas per la fira”.
Justament, en el capítol d’expositors, cal remarcar “la seva
total implicació que fan que
siguin col·laboratius i proactius i això es nota molt a nivell
d’organització i visitants”. “Els
expositors, de fet, s’han fet seva
la fira i això és un luxe”, explica
el president de Fira d’Igualada.
Pel que fa a la zona d’aparcament habilitada pensada per
gairebé un miler de vehicles,
ha tornat a quedar petita. Sí
que s’ha millorat notablement
les entrades i sortides del certament per carretera evitant els
embussos de l’any passat. Tot i
així, des de Fira d’Igualada es
lamenta la dificultat que han
tingut algunes persones per estacionar el seu vehicle un cop
s’ha emplenat l’extensa zona de
pàrquing prevista.
Obres de millora
La celebració de l’Aerosport
d’enguany ha servit per fer la
posada de llarg de les obres de
millora que s’han dut a terme
a l’Aeròdrom Igualada-Òdena
i que han permès que la infraestructura s’adeqüi a la normativa estatal de seguretat
operacional. Aquesta llarga
reivindicació ha suposat una
inversió de més de 256.400
euros per part d’Aeroports de
Catalunya i ha permès millorar el paviment de la pista,
adequar les pendents i renovar la senyalització horitzon-

ES LLOGA PERRUQUERIA
Sense traspàs
Av. Balmes, 61 - IGUALADA
Tel. 93 803 24 68

tal, entre d’altres.
Quarantena d’expositors
L’espai firal ubicat a l’històric
hangar 1080 de l’Aeròdrom va
acollir a una quarantena d’expositors que van mostrar les
seves últimes novetats. D’altra
banda, es van fer mitja dotzena
de conferències que van comptar amb molt bona acollida de
públic, tallers infantils de temàtica aèria, dues exposicions

d’spotters, una demostració de
drones així com un concurs de
fotografia.
Més de cent visites
al refugi antiaeri
Com visitar el refugi antiaeri
va ser la consulta més rebuda a
l’estand de l’Ajuntament d’Òdena aquest cap de setmana durant l’Aerosport, així i tot la
xifra exacta de visitants no pot
saber-se amb exactitud perquè,

al centenar de persones que es
van adreçar pel punt d’informació caldria sumar aquells
visitants que van fer l’excursió
sense demanar informació.
El consistori fa una valoració
molt positiva de la jornada de
portes obertes al refugi antiaeri, una galeria perfectament conservada amb les dues
entrades i la volta de mig punt
de maó que podria haver fet les
funcions de polvorí.
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La CUP proposarà al ple que la plaça Ajuts municipals per a
de l’Ateneu es digui “1 d’octubre”
creació d’empreses
REDACCIÓ / LA VEU

E

n l’àmbit del suport a
la iniciativa emprenedora a la ciutat,
l’Ajuntament d’Igualada obre
novament la línia d’ajuts per
empreses de nova creació incloent també, per tercer any
consecutiu, aquelles constituïdes sota la forma jurídica
de societat cooperativa. Els
ajuts s’adrecen a les empreses
que hagin estat creades durant l’any passat.
Per a poder optar a aquestes subvencions cal tenir
en compte un seguit de requisits bàsics: haver donat
d’alta l’empresa el 2017, haver invertit en immobilitzat
material un mínim de 3.000
euros, haver formalitzat una
contractació laboral amb
l’excepció dels empresaris
individuals i acreditar la vi-

La plaça de l’Ateneu, la tarda de l’1 d’octubre de l’any passat.
REDACCIÓ / LA VEU
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l grup municipal de la
CUP presentarà al Ple
de maig de l’Ajuntament una proposta mitjançant
una moció per tal d’instar al
govern a desenvolupar un Pla
de recuperació de la memòria
històrica de la ciutat. Els cupaires consideren que el govern de Marc Castells “actua
amb passivitat i dispersió en
relació a qüestions de recuperació de la memòria històrica
local” i li recorden que “la preservació de la memòria històrica d’un país és l’expressió de
la seva llibertat”.
Memòria històrica
Els cupaires retreuen al Govern Castells “la manca de
l’articulació d’un conjunt d’accions de govern destinades a
la recuperació de la memòria
històrica local, tasca que actualment és realitzada per iniciatives personals i la “Biblioteca de la Memòria”.
En aquest sentit, la CUP sosté que “l’Ajuntament d’Igualada hauria d’esdevenir un
actor principal en matèria de
recuperació de la memòria
històrica local com ja fan altres municipis de Catalunya”
i li recorden a Castells l’article
54 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya que “estableix
l’obligació de la Generalitat i
els altres poders públics, com

Els cupaires volen que
l’Ajuntament faci un
Pla de Memòria
Històrica Local i un
homenatge als 270
igualadins represaliats
pel franquisme
els Ajuntaments, de vetllar
pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica
de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la
resistència i la lluita pels drets
i les llibertats democràtiques”.
Per aquest motiu, l’esquerra
independentista sosté que “el
consistori igualadí té un deure vers la seva població en la
recuperació i preservació de
la seva memòria històrica, i ha
de vetllar i mantenir-la per tal
de donar testimoni de la resistència i la lluita pels drets i les
llibertats democràtiques des
de principis del segle XX fins
a l’actualitat”.
En aquest sentit, els cupaires
critiquen al govern Castells
que “les més de 270 les represaliades igualadines que
van patir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco, 14 de les quals
van ser assassinades, no hagin
rebut encara cap mena d’homenatge” i li recorden que
“l’Arxiu Nacional de Catalunya va fer públiques les dades

gràcies la llei 11/2017, del 4 de
juliol, de reparació jurídica de
les víctimes del franquisme
aprovada pel Parlament de
Catalunya”.
Proposa al ple
Els cupaires presentaran una
moció al proper Ple de l’Ajuntament “per tal d’instar al
govern de la ciutat a engegar
un Pla Municipal de Recuperació de la Memòria Històrica d’Igualada, l’objectiu de
la qual sigui la difusió dels
coneixements adquirits a la
ciutadania, especialment als
col·lectius més joves”.
En aquesta línia, l’esquerra
independentista també demanarà al govern d’Igualada que
“s’intervingui tota la simbologia franquista i antidemocràtica encara existent a la ciutat,
així com la construcció d’un
monument a totes les represaliades i víctimes igualadines
del franquisme”.
A banda, la CUP Igualada també instarà al govern
Castells a establir la Plaça 1
d’octubre davant de l’Ateneu
Igualadí “per commemorar
el referèndum de l’1 d’octubre a Igualada, però sobretot
per commemorar a totes les
persones que han lluitat i segueixen lluitant pels principis democràtics de llibertat,
igualtat i fraternitat malgrat
la deriva antidemocràtica de
l’estat espanyol”.

abilitat tècnica, econòmica
i financera de la iniciativa.
A més de la inversió, es tindrà en especial consideració
aquelles empreses que hagin
formalitzat contractacions
estables i les que es creïn en
la forma jurídica de societat
cooperativa.
El termini de sol·licitud romandrà obert entre el 21 de
maig i el 15 de juny de 2017
i les bases de la convocatòria,
informació i formularis corresponents es poden trobar
al web tramits.igualada.cat.

Avui es tanquen les
inscripcions a l’Estiuet

REDACCIÓ / LA VEU
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es de dilluns, 21 de
maig, s’ha iniciat el
procés d’inscripció
per a una nova edició de l’Estiuet, el casal d’estiu de l’Ajuntament d’Igualada. El termini
romandrà obert fins avui divendres, dia 25. Aquest any,
com en l’edició anterior, es
podrà efectuar el procés online a través del web www.
igualadajove.cat.
Si les famílies ho desitgen,
podran facilitar tota la documentació necessària escanejada en la mateixa sol·licitud,
evitant d’aquesta manera els
desplaçaments a l’equipament
juvenil La Kaserna. Al mateix
temps, per aquelles famílies
que no tinguin accés a Internet, La Kaserna els facilitarà

les inscripcions a través de
diversos ordinadors portàtils,
habilitats per aquesta funció,
perquè puguin dur a terme
tota la inscripció en el mateix
equipament. Només caldrà
que s’adrecin a la Trav. Sant
Jaume s/n.
Enguany l’Estiuet es durà a
terme des del 25 de juny fins
al 27 de juliol i es reprendrà
just en acabar la Festa Major
d’Igualada, aprofitant l’última setmana d’agost i la primera de setembre. Totes les
activitats del juny i el juliol
es desenvoluparan als col·legis Garcia Fossas i Ramon
Castelltort i, les de l’agost i
el setembre, tindran lloc a
l’Espai Cívic Centre. D’altra
banda, les inscripcions per
l’Estiu Jove 2018 s’obriran el
dia 29 de maig.
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Un pi de 17 metres d’alçada reviu la Festa de l’Arbre de Maig
REDACCIÓ / LA VEU
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n any més, i ja en van
7 edicions, Igualada
va celebrar la Festa
de l’Arbre de Maig. Un pi de
17 metres d’alçada es va plantar el passat diumenge al bell
mig de la plaça Pius XII. Era
la culminació d’una gran diada que va combinar aspectes
culturals, tradicionals, esportius i mediambientals, i en la
qual s’hi va observar una gran
implicació i participació de la
ciutat.
Sense son a les orelles i amb
moltes ganes, un grup de persones es van reunir a les 7 del
matí a la plaça Pius XII, convocades per l’Associació Arbre
de Maig d’Igualada. El grup
integrat per gent de totes les
edats va fer camí cap als boscos propers a la masia de Can
Titó, situada al terme municipal de Vilanova del Camí.
Un cop allí, van tallar un pi
ben alt, recte i prim escollit
prèviament uns dies abans.
L’arbre, altrament anomenat
“Maio”, va ser tallat a cops de
destral i amb l’ajuda d’una corda i la força de tothom es va
fer caure. Seguidament es va
desbrancar, tot deixant-ne les
branques de la part superior.
Mentrestant, els participants
de l’acte van gaudir d’un bon
esmorzar amb coca i xocolata
i pa amb tomàquet amb botifarra per tal d’agafar forces per
al següent acte de la festa: La
portada de l’arbre fins a Igua-

lada: Amb l’arbre a sobre les
espatlles, els valents van tardar menys de tres hores per
fer el recorregut d’uns 4 km.
El pi pesava uns 1200 kg i el
transport va ser força feixuc
però es féu més agradable gràcies a la música d’un flabiol i
un tamborí. L’arbre va entrar a
les 13.15 del migdia a la plaça
Pius XII, davant l’admiració
de la ciutat d’Igualada. Seguidament es va procedir a retirar l’escorça de tot el tronc, a
excepció del plomall. La fusta
tendra de color beix clar quedava al descobert, amb un troc
ben llis i net. Sense més de-

mora, va tenir lloc el moment
més esperat de la festa: la plantada de l’arbre. Amb ajuda de
forques, cordes i molts braços,
el “Maio” es va plantar al mig
de la plaça amb poc més de
15 minuts i amb gran espectacularitat. Un cop assegurat
a la part inferior amb tascons
de fusta, el “Maio” d’Igualada
tornava a lluir al mig de la
Plaça Pius XII davant l’esclatat de joia i de grans aplaudiments de tota la plaça. Va ser,
sens dubte un èxit col·lectiu
fruit de l’esforç de tots. Després de la plantada es va organitzar un dinar popular al

L’Escola Pia acull demà el Congrés
dels Focs de Sant Joan
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte 26 de
maig Igualada serà
l’escenari del Congrés Internacional dels Focs
de Sant Joan, un esdeveniment celebrat des de l’any
1978 amb l’objectiu d’agermanar totes aquelles localitats
que encenen les fogueres de
Sant Joan amb la Flama del
Canigó.
Enguany l’Associació Flama
del Canigó d’Igualada és l’encarregada d’organitzar el Congrés que tindrà lloc a l’Escola
Pia d’Igualada. Aquest s’iniciarà a les 4 de la tarda i comptarà amb dues ponències: “La
Flama del Canigó, símbol
d’unitat dels Països Catalans”

a càrrec de la Daniela Grau i
“L’ús de les plantes per Sant
Joan: casualitat, creença o
practicitat” per part del biòleg i membre del col·lectiu
Eixarcolant, Marc Talavera.
Ambdues xerrades organitzades pel projecte Flama Jove
i possibles gràcies al projecte
Impuls de la Kaserna.
Posteriorment, tots els assistents podran conèixer Igualada amb una visita guiada
per llocs emblemàtics com
el Celler de l’antic Sindicat
dels vinyaters, la basílica de
Santa Maria i el barri antic,
entre d’altres. Una vegada finalitzada la visita hi haurà
un concert que donarà pas al
sopar de cloenda on es farà el
traspàs de la “Barretina d’Or”

i s’atorgaran mencions honorífiques a diverses persones
vinculades al món de La Flama del Canigó.
El Congrés, celebrat des de
l’any 1978, es acollit alternativament entre la Catalunya
del Nord i el Principat. L’any
passat es va a celebrar a Baó, a
la comarca del Rosselló, i enguany serà la segona vegada
que Igualada l’acull, essent el
1987 el primer any.
La seva finalitat és reunir
gent dels llocs on s’encenen
les fogueres de Sant Joan
amb la Flama del Canigó,
estudiar plegats la forma
d’ampliar la seva difusió i
millorar-ne tots els detalls
per tal que la festa sigui el
més participada possible.

voltant de l’arbre, que la pluja
va fer deslluir, però tot i això,
una cinquantena de persones
va poder recuperar forces a
sota d’unes carpes.
A les 5 de la tarda, els ruixats típics de primavera van
donar treva i es va donar pas
al concurs de grimpaires.
Una dotzena de joves valents
de la ciutat van emular els
avantpassats tot desafiant la
gravetat i enfilant-se al llarg
tronc de l’arbre de Maig. Per
raons de seguretat, estaven
assegurats amb corda i arnès.
Uns quants van aconseguir
arribar fins al plomall, on

els esperava una llonganissa
penjada d’un cordill. A més,
els més ràpids es van endur
una pota de pernil. Uns premis ben merescuts per a uns
àgils grimpaires (el més ràpid va tardar menys d’un
minut a arribar dalt). Finalment per cloure l’acte hi va
haver una actuació musical
de Jam Sesion Folk a càrrec de membres del grup de
Folk de l’Escola de Música
i membres del grup de La
Guingueta que va fer saltar i
ballar un bon grapat de gent
al voltant de l’arbre que s’havia plantat al matí.

Torna el concurs
de l’Ou com Balla
REDACCIÓ / LA VEU
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a han sortit les bases
del concurs de dibuix
de “l’Ou com Balla”, que
cada any organitzen els veïns
del barri de la Font Vella. El
concurs arriba a la 32a edició, i es perllongarà del 31 de
maig al dia 3 de juny.
Tema: dibuix sobre detalls
de la plaça, del brollador de
l’ou com balla o de l’ornamentació de la font.
Concurs per a infants
de tres a deu anys
Participants: tots els nens i
nenes de 3 a 10 anys. Sols es
pot presentar una obra per
concursant i en el full del treball caldrà fer-hi constar al

dors: el nom i cognoms, l’edat
i l’escola del participant.
Recepció dels dibuixos: del
dijous dia 31 de maig fins al
dissabte dia 2 de juny a les
8 de la tarda, es podran dipositar en la bústia que hi
haurà instal·lada a la plaça
de Pius XII.
Hi haurà tres premis per
cada categoria: s’estableixen
tantes categories com edats
dels participants. El lliurament dels premis es faran
públics als mitjans de comunicació i s’avisaran a les escoles, dels nens i nenes premiats, perquè puguin passar
a recollir el premi a Esports
Sallés (plaça del pilar, 2). Les
obres seran exposades a la
mateixa plaça.
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Jornada de formació de l’atenció
primària de l’Anoia al 4D Health

Cinc nous tallers de cuina
el mes de juny a la Masuca
REDACCIÓ / LA VEU

Simulació d’un possible infart, a les instal.lacions del 4D Health.
REDACCIÓ / LA VEU

U

na seixantena de professionals (27 professionals de medicina
de família i 31 d’infermeria)
dels equips d’atenció primària
de l’Anoia han participat en
un curs de simulació clínica
en suport vital immediat i altres situacions que es poden
viure a l’atenció primària, que
s’ha dut a terme al 4D Health
d’Igualada.
En els espais de simulació es
recrea una situació molt similar a la que es pot donar
en la realitat (a les consultes,
les sales d’espera, els domicilis...), però segura tant per al
pacient com per al professional. Es tracta d’una eina pe-

27 metges
i 31 infermeres van
assistir en un curs de
simulació sobre suport
vital immediat
dagògica d’aprenentatge que
suposa un avenç important
en la formació dels professionals de la salut.
Durant les sessions s’han
plantejat, per exemple, els casos d’un pacient que presenta
infart de miocardi i d’un altre
que ha tingut una lipotímia
i cal descartar que pateixi
un infart. A través d’aquest
curs, els participants han
pogut reflexionar i aprendre
de l’experiència a través dels

casos simulats amb l’objectiu d’incidir en la millora de
la seguretat dels pacients; de
treballar de manera integrada
les competències clíniques i
no clíniques (factor humà,
competències relacionals...),
i d’aprofundir en els coneixements relacionats amb la
qualitat i la seguretat dels pacients.
El curs, que s’ha fet en quatre
sessions diferents, ha combinat diverses activitats de
simulació amb processos de
brífing i de pràctica reflexiva compartida per analitzar
l’experiència viscuda i promoure hàbits, processos i
pràctiques professionals més
eficients i segures.

Nil Vives, dels Maristes, seleccionat
pel programa Joves i Ciència
REDACCIÓ / LA VEU
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a uns mesos, se li va
demanar a l’alumne
Nil Vives, dels Maristes
d’Igualada, si li agradaria participar en la fase classificatòria
per a formar part del programa Joves i Ciència, un projecte de tres anys de durada,
que busca joves talents entre
l’alumnat de 4t d’ESO, que se
sentin apassionats per la ciència. El Nil, des de Maristes es
tenia clar, era la persona ideal.
Fa pocs dies, els responsables
del programa, també ho van

veure així i van decidir que ell
seria un dels 50 seleccionats.
D’entre 700 alumnes, va haver
de fer una entrevista personal
on va defensar la seva intenció de participar en el projecte anomenat “Finestres al cel,
una visió completa de l’astronomia actual”, el qual oferia la
possibilitat de fer un estudi de
l’univers a 10 alumnes.
Des de l’escola feliciten al
seu alumne i celebren el
bon criteri dels responsables del Programa Joves i
Ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera.

E

ls tallers de cuina del
Mercat de la Masuca,
organitzats pel departament de Comerç de l’Ajuntament i l’Associació de Botiguers del mercat, presenten
noves propostes per les properes setmanes.
Com a novetat, els dijous 31
de maig i 28 de juny, Natasha
Peterson de Cookyfop’s, convida a dues sessions de cuina
participativa i experimental.
A la primera ensenyarà a fer
pizzes i, a la segona, galetes
artesanes. Es tracta de tallers
que combinen cuina i desenvolupament personal i volen
ajudar també a perdre la vergonya i a obrir-se als altres a
través de la cuina. Aquests
tallers tenen un preu de 4 euros, es fan en horari de 17:30
a 19:30h i les inscripcions i
pagament són al mateix mercat, a la Polleria de la Merche
i l’Eli.
Dijous, 7 de juny, serà el torn
d’Anna Singla, assessora en

aromateràpia i olis essencials,
que realitzarà un taller gratuït per conèixer d’on vénen,
què són els olis essencials,
com poden ajudar en el dia a
dia i, especialment, quin paper poden jugar a la cuina.
Aquest taller és gratuït però
cal inscripció prèvia al departament de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada, contactant a
l’adreça comerc@aj-igualada.
net o al telèfon 93 803 19 50,
extensió 2536.
Els darrers divendres de mes
estaran reservats al públic
familiar. Novament Natasha
de CookyFop’s engrescarà els
infants, sols o en companyia
dels seus pares i mares, posant en pràctica la manipulació d’aliments i els secrets dels
productes de proximitat i la
seva relació amb la salut. L’1
de juny faran pizza de fruita i,
com a darrera proposta, el 29
de juny construiran formes i
estructures amb cereals. Els
nens i nenes interessats a participar-hi hauran de presentar-se a la ludoteca del mercat.

El 6 de juny, Dinar
Networking de TIC Anoia
REDACCIÓ / LA VEU
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l VIIè Dinar Networking
de TICAnoia girarà al
voltant del sector de les
tecnologies digitals i els estudis TIC, i tindrà lloc el dimecres 6 de juny a les 13.30 hores al restaurant Mas Vivencs
de la Pobla de Claramunt.
Hi serà Dani Marco, Director
de SmartCatalonia a la Generalitat de Catalunya qui ens
presentarà el projecte d’estratègia digital del nostre país.

Així mateix, i coincidint amb
la posta en marxa del nou
Grau universitari en Tecnologies d’Interacció Digital
i Computació (TIDIC) a
Igualada, ens acompanyaran Francesc Giné i Josep
Maria Miret, de la Univesitat de Lleida (UdL) qui
conjuntament amb Isidre
Guixà, de l’Institut Milà i
Fontanals, ens presentaran
l’oferta formativa en estudis
TIC al nostre territori. Inscripcions a ticanoia.cat
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El més llegit 					

P
www.veuanoia.cat

#latevaveu
Fantàstiques exhibicions d’acrobàcia aèria avui a
#Aerosport @firaigualada Per millorar seguretat
i sostenibilitat es podria habilitar carril bici per
accedir-hi en bicicleta o a peu sense perill
@ajigualada @OdenaCat

Xavier Carles @XavierCarles

1

El conductor d’un vehicle atropella un menor al
pont de Montbui i es dona
a la fuga

2

La Policia estreny el cercle
per trobar el conductor
fugit del pont de Montbui

3 Localitzada la dona que havia
desaparegut dimecres al matí
a Igualada

Estimada @MarquesAgnes: digues al Xavier que
els que estan en pressó “provisional” també voldrien anar a la platja com ell..., i sense creus. Tela
el que hem d’escoltar...

Manel Macià Martí @manelmaciamarti

Instants de La Veu

@veuanoia

L’Aerosport, @firaigualada, atrau
6.000 persones que van poder
gaudir del festival aeri.
#aerosport2018 #instasports #instasky #avio #veuanoia

Bon dia! Sembla que zaplana el camí d’alguns
per anar a presó per corrupció...

iaia Toneta @iaia_toneta
#ObjetivoDebate Ha sido empezar a hablar de
política de verdad, fuera del tema independentista, y emmudecer @gabrielrufian

Imma González @immagonnar
500.000 gràcies. 500.000 maneres de donar-me
ànims per seguir fent cançons. De veritat.

Humans de l’Anoia
#26 Oriol Calichs (@oriolcalichs)

@humansanoia
Roger Argemí @roger_argemi

cuiner, graller,diable i ratafiaire

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

Més Anna Noguera ha retuitat Oriol Marcé i
Puig
Un plaer col.laborar en la candidatura d’Igualada Ciutat Europea de l’Esport 2019

Anna Noguera @noguera_anna

“La Confraria de la Vinyala,
l’Associació Gastronòmica Vadefoodies signen un conveni
de col·laboració amb el Gremi d’hostaleria i Turisme de
l’Anoia (GHITA) per potenciar
la visibilitat als restaurants
dels productes de l’Anoia.”
Ja estan preparant la Setmana
del Cigronet de l’Alta Anoia,
sense deixar d’organitzar la Fira
de la Vinyala a Òdena, el Va de
Mercat i el Vadefoodies (jornades gastronòmiques ja consolidades a la comarca). A part
estan estudiant organitzar unes
jornades gastronòmiques al voltant de la carn de poltre juntament amb la botiga de Cal Fum
d’Igualada.
D’aquesta manera pretenen potenciar el Gremi d’Hostaleria,
promocionar els productes ela-

Ahir @tv3cat es va interessar en conèixer el
funcionament del nou sistema de recollida de
residus #portaaporta que conjuntament amb l’@
AjuntamentTous estem implantant a l’#Anoia.
Vam explicar alguns detalls del servei, la necessitat del canvi realitzat, així com les 1es. Dades

Ajuntament de Jorba @AjJorba
T’agraden els castells? A Tous en tenim i a
l’Anoia molts més!
Els vols conèixer, en vols saber més?
Descarrega’t l’App “Anoia terra de castells” i
descobreix tot el que amaguen aquestes fortificacions

Cal Fuster de Tous @CalFusterDeTous
El nostre company @jmangues ha estat citat a
declarar per unes piulades. #NoCallarem perquè
demà pots ser tu. #PiularNoÉsDelicte

FOTO: Cesc Sales

borats a la comarca i que els restaurants de l’Anoia els treballin,
i atraure turisme gastronòmic
d’altres comarques.
Salut i visca la Teca!

Joventuts d’Esquerra Republicana d’Òdena @JoventOdena
Molt contentes del taller d’improvisació fet a
#Igualada per la #nitdelsmuseus amb alumnes
de dansa de la nostra escola i alumnes de l’Escola de Música d’Igualada.

Escola Dansa CCA @DansaAnoia
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OPINIÓ RRHH/IMMOBILIÀRIA
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
L’endeutament de l’Estat creix en 3.371 milions al març i torna a superar el bilió d’euros. Caldria aprofitar aquests anys
en què l’economia creix molt per a reduir el deute. Sinó els ho
posarem molt difícil a les següents generacions
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

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
Coca-Cola inverteix 16,6 MEUR en la planta vallesana de Martorelles

La competitividad está en los precios bajos, en los costes bajos, en
los salarios bajos, en los servicios bajos, porque el turismo de ESP
es low-cost, y si eso no sigue así pasan cosas.

El nostre repte és posar el talent únic al
servei de la intel·ligència col·lectiva.

La primera impressió
és la important

EVA COLLADO

ONA SERRADELL

EVA COLLADO

ONA SERRADELLL

EVA COLLADO DURÁN

Consultora estratègica de capital humà, conferenciant i escriptora

ELS AMBAIXADORS DE MARCA: LA SEVA VEU, LA TEVA MILLOR GARANTIA

M

oltes empreses ja ho saben, no totes encara, per desgràcia, i són conscients:
• La força que té la veu dels seus treballadors i col·laboradors.
• Que si ells no se senten alineats amb els valors de l’empresa i orgullosos de la marca per la qual treballen, res passa.
• Saben que apostar per tècniques de Employer Branding extern és una pèrdua de diners
si els mateixos treballadors no parlen bé de la seva companyia. Són conscients que aquest
procés comença des de dins cap a fora.
• Saben la importància de tenir treballadors amb un perfil social capaços d’operar, treballar
i créixer en un model de negoci social i en xarxa, capaços d’utilitzar eines digitals dins el si
de l’empresa com en la col·laboració i interacció amb els seus clients.
I sabent tot això, ja només queda apostar pel futur i per la suma de les marques personals i
d’empresa, per aquest motiu moltes organitzacions estan centrant els seus esforços en això.
Com identifico als meus Ambaixadors de Marca? Qui són? Vegem el seu perfil per identificar-los:
• És aquella persona que, independentment del títol que ostenti o lloc que ocupi en l’organigrama gaudeix de la influència i de la importància que li atorguen la resta dels seus
companys: la seva exemplaritat i el seu saber fer el precedeix, tots confien en ell/a.
• Són veritables defensors de l’empresa perquè per a ells la marca per la qual treballen és:
“la seva samarreta, els seus colors, el lloc en què volen treballar i manifesten el seu orgull i
la defensen perquè així ho senten”.
• Ho fan de manera natural perquè els neix des de dins, perquè volen fer-ho i a més, gratis. Assumeixen un rol que no els correspon però que porten cap a endavant amb orgull i
satisfacció.
• Animen als altres a aconseguir èxits i resultats. Aconsegueixen que es cooperi. Fomenten

el treball en equip i ajuden a la integració de les noves incorporacions.
• Gaudeixen de la confiança dels altres pel que, en cas de dubtes en el treball, rumors de
passadís, inseguretat ..., la gent recorre a ells per trobar resposta.
• Ells, gairebé sense saber-ho, fan callar multitud de problemes des d’aquesta posició innata. El seu Know How i el bon judici que manifesten davant de situacions crítiques, són la
clau. Moltes crisi de negoci són parades per ells en primera instància. El seu compromís els
impulsa a actuar i prendre les regnes en els moments crítics.
• Són veritables defensors de l’organització, adopten la normativa i es la fan entendre als
altres. Si alguna norma no els agrada el comenten amb el seu responsable en petit comitè.
Són transparents davant la comunicació, oberts i realistes. Comparteixen el que saben amb
els altres d’una manera còmoda ja que no se senten oprimits pel seu status. Són un pont
ideal entre l’empresa i els col·laboradors.
Amb ells a bord tot és més fàcil. Són els nostres aliats principals i, encara que la seva brillantor natural pugui molestar, això no hauria de constituir mai un fre ja que la teva marca,
com a empresa, és també la suma de les marques dels nostres col·laboradors...
Si com a Ceo o Responsable de RRHH ets conseqüent, deixaràs els perjudicis jeràrquics
a un costat i dedicaràs part del teu temps a localitzar-los i a pensar en accions clares per
establir sinergies amb ells. I com no, pensar i contemplar alguna manera de reconeixement
a aquest paper tan necessari.
I què fem per convertir-los en Ambaixadors de Marca? Cal apostar per una formació
que els porti a l’èxit en aquesta transformació digital. Molts tenen el perfil però no el coneixement per portar a l’èxit. No oblidem mai que la transformació digital depèn de persones
i, encara que tinguin un perfil idoni per ajudar-nos en aquesta adaptació, el nostre repte és
posar el talent únic al servei de la intel·ligència col·lectiva.
És moment de prendre decisions per fer-ho i això passa per empoderar.

ONA SERRADELL

Assessora immobiliària de Grup Carles Immobiliaris @grup_carles

8 CONSELLS PER ACONSEGUIR MILLORS CONDICIONS EN LA VENDA DE CASA TEVA

V

endre una casa no és una tasca senzilla. Decidir el preu no és fàcil, i els
tràmits per dur a terme la venda et poden generar més d’un maldecap.
També és molt important saber potenciar els aspectes positius de casa
teva per oferir-los als possibles compradors segons els seus interessos.
Tot seguit, enumerem unes quantes premisses, que si les tens en compte,
ben segur es materialitzaran en una venda millor.
DISTINGEIX EL QUE ÉS IMPORTANT. La ubicació d’una propietat és vital per establir-ne el seu preu, però és una factor sobre el qual no podem incidir. Per tant, és
important que actuem sobre aquells factors que sí podem millorar i que redundaran
positivament en una millor percepció de les persones que visitin la nostra casa. Tal és el
cas de la llum, l’ambientació general i l’estètica.
ALLEUGEREIX CASA TEVA. L’excés de mobles, quadres, llibres i caixes distreuen
l’atenció, fan semblar les estances més petites i treuen molta llum. Treu profit de la llum
natural i intenta que la que no ho sigui, transmeti calidesa.
ORDENA I NETEJA. És el moment perfecte de netejar vidres, buidar trasters, garatges
i armaris. Unes tovalloles ben plegades al lavabo, una cistella de fruita a la cuina, una
manta al sofà, habitacions ventilades, olors agradables o un jardí ben cuidat, són petits
detalls que ben segur canviaran l’estat d’ànim i la percepció del comprador.
INVERTEIX PER VENDRE. Funciona bé el timbre, la calefacció? L’aigua arriba amb

força als banys i cuines? Tanquen bé portes i finestres? A l’hora de vendre el teu habitatge,
el que gastis en aquestes petites reparacions ho recuperaràs en el preu i en el termini de
venda. El preu de venda o lloguer de dues cases idèntiques pot variar fins a un 15%, depenent del seu estat de presentació. Fes-hi un manteniment abans de posar-la a la venda.
VIGILA AMB ELS PORTALS. Els portals immobiliaris mostren el preu inicialment
demanat pel propietari, no el preu pel qual realment s’acaba tancant la venda. Només
les agències immobiliàries coneixen els preus de tancament de les operacions de vendes
recents. Assessora’t.
FES BÉ ELS NÚMEROS. Els euros només valen el que pots comprar amb ells. Vendre
per sota del preu pel qual vas comprar, no sempre significa perdre. Una mateixa quantitat
de diners pot tenir un valor molt diferent en un període relativament curt.
SIGUES TRANSPARENT. La clau de la venda està en la transparència. De res serveix
posar un anunci que no es correspongui amb la realitat. Fes unes bones fotografies i una
descripció acurada de les característiques de l’immoble.
NO ET PRECIPITIS A LA FIRMA. Revisa bé el contracte i demana assessorament als
professionals immobiliaris perquè t’indiquin si està tot correcte.
Recorda, la primera impressió és la important. Del seu resultat dependrà una possible
segona visita i, per tant, més possibilitats de vendre..
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Trobada de Joves per a la Convivència, al Museu de la Pell
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 16 de maig es
va celebrar la novena
trobada de joves per a
la Convivència de l’Anoia al
Museu de la Pell d’Igualada.
Enguany el lema de la trobada era “Treballem els valors
per millorar la convivència”.
Hi van participar prop de
cent alumnes i professors
dels instituts Joan Mercader,
Pere Vives, Pla de les Moreres i Montbui.
Enguany s’han tractat els valors perquè en el complex món
d’avui dia és imprescindible
fomentar actituds i valors que
contribueixin a la convivència. Els participants van treballar els diferents valors a partir
dels jocs que havien preparat
els alumnes. Va acabar la festa
fent la representació dels valors i amb un pica-pica.

El Campus Motor acollirà la
Jornada Catalana de la Mobilitat

Lliurat el segon premi
del sorteig de FirAnoia

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Campus Motor Anoia
acollirà la Jornada Catalana de la Mobilitat,
organitzada per l’Associació
de municipis per la Mobilitat i
el Transport Urbà (AMTU) en
col·laboració amb Consell Comarcal de l’Anoia, i que tindrà
lloc el proper 6 i 7 de juny. La
catorzena edició de La Jornada
Catalana de la Mobilitat tractarà sobre “El transport públic
amb vehicles autònoms”.
La Jornada s’organitza cada
any en un dels municipis adherits a l’AMTU i aquest any
s’ha escollit el Campus Motor
Anoia, situat a Castellolí com
a seu de la jornada. Impulsat pel Consell Comarcal de
l’Anoia, aquest és un centre de
formació teòrica i pràctica especialitzat en l’àmbit del motor, i que ja s’ha convertit en
un referent pel que fa a la promoció del vehicle connectat i
el vehicles autònoms. L’aposta
de l’AMTU a l’hora d’escollir aquest centre, “demostra
i dona sentit al projecte del
Campus Motor Anoia que la
comarca es posicioni i sigui un
referent en l’àmbit del motor”,
ha afirmat Xavier Boquete,
president del Consell Comarcal de l’Anoia.
Pel que fa al tema central de
La Jornada, Jordi Xena, presi-

REDACCIÓ / LA VEU

dent de l’AMTU, ha explicat
que “els experts auguren que
al 2020 ja podríem arribar a
veure els primers vehicles autònoms a les nostres ciutats” i
que, de fet, l’experiència d’introduir autobusos autònoms
en el transport públic urbà ja
s’està duent a terme actualment en diverses ciutats d’arreu del món i, per això, des de
l’AMTU consideren necessari
“començar a plantejar quin és
l’escenari de futur que s’obre
a Catalunya en el camp de la
mobilitat i el transport públic
amb l’arribada del bus autònom. I sobretot, com hauran
d’afrontar els municipis aquest
canvi que ja està a punt de ser
una realitat”.
L’alcalde de Castellolí, Joan
Serra, ha destacat que el fet
que Castellolí aculli aquest esdeveniment “és fruit dels més
de 10 anys de treball del mu-

nicipi d’especialitzar-se en el
camp del motor”, i ha expressat la voluntat de “promoure el
vehicle autònom i connectat a
tota la comarca”.
L’organització de La Jornada
espera superar l’assistència
de 350 persones. Aquest any,
la Jornada tindrà una durada de dos dies, fet que indica
que aquest esdeveniment va
creixent en importància. En el
marc de La Jornada, podrem
veure un autobús autònom en
exposició. En paral·lel, els assistents podran participar en
activitats interactives que es
realitzaran en el Parcmotor,
com són una cursa de Karts o
un taller de conducció.
Enguany La Jornada comptarà
amb la participació de representants d’empreses i països
d’arreu del món que ja han posat en marxa projectes relacionats amb l’autobús autònom.

E

l darrer diumenge 6 de
maig la Fira d’Igualada
va anunciar els guanyadors del sorteig de 6000€
que, com ja és habitual, es sortegen a Firanoia entre totes les
persones que fan fira i
tanquen la compra d’un cotxe.
Enguany, una compra realitzada a Servisimó S.L., el
Concessionari Oficial Audi–
Volkswagen.

Skoda d’Igualada va ser l’afortunada. El segon premi, valorat en 2000€, se’l va emportar
Francesc Xavier Vallés Boldu
per la compra d’un Skoda Fabia.
El director de la Fira d’Igualada, Martí Marsal, va fer el
lliurament del xec a l’afortunat
a les instal·lacions del carrer
Alemanya 19 d’Igualada. L’acte d’entrega va comptar també
amb la presència de Francesc
Pua, Gerent de Servisimó.

Els infants aprenen en una exposició al CEIP
R. Castelltort a cuidar-se les dents
L’exposició, organitzada per
la Diputació “Cuida’t les
dents” s’ha instal·lat a l’Escola Ramon Castelltort, on
romandrà fins al 30 de maig.
La mostra té com a objectiu
promoure uns hàbits saludables d’higiene bucodental
entre la població infantil.

Aquesta exposició s’adreça a nens i nenes d’entre 5
i 8 anys, i va acompanyada
d’una guia que conté activitats directament relacionades amb els continguts de
la mostra, per poder treballar-los a l’aula després de les
visites escolars.
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La Llacuna celebra
diumenge l’Aplec
del Castell de
Sant Pere de
Vilademàger
El pròxim diumenge 27
de maig tindrà lloc l’Aplec
del Castell de la Llacuna, el
castell de Sant Pere de Vilademàger i com ja és tradicional s’ha programat diverses activitats al voltant
de la fortificació.
Els actes d’aquest dia començaran a les 10h amb la
Santa Missa a la parròquia
de Santa Maria a La Llacuna i a les 12.30h, a l’església
del Castell de Vilademàger.
Seguidament, a les 13.30h
tindrà lloc la visita i explicació de les recents excavacions a càrrec de l’arqueòloga Mireia Sabaté.
A la sortida, tindrà lloc un
vermut i una ballada de sardanes a càrrec del quintet
de cobla “Terres de Marca”.
Mentre, les colles del Ball
de Diables de la Llacuna i
Geganters i Grallers de la
Llacuna aniran preparant
l’arrossada popular que començarà al voltant de les
2.30h del migdia.
El preu del dinar és de 8€
fins el dissabte 26 de maig
al migdia i de 10€ el mateix
dia de l’Aplec i es poden
comprar al Forn Pujó, Bar
La Pansa i Coaliment. Hi
Haurà servei de bar (begudes, cava ,cafè, etc.)
Durant tot el matí es podran també comprar el tradicionals tortells.
L’Ajuntament agraeix la
implicació de les colles a
l’aplec alhora que fa una
crida a tots els llacunencs
i llacunenques a participar
d’aquesta festa cultural i
tradicional catalana.
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Comença Barraques Go! Descobreix un
paisatge, caça barraques i guanya premis!
ANOIA / LA VEU

D

es d’aquest dissabte
26 de maig i fins al
24 de juny, estarà actiu el joc de l’aplicatiu mòbil
Natura Local que promou el
comerç i les barraques de pedra seca de l’Anoia.
Aquest singular projecte impulsat pel Consell Comarcal
de l’Anoia i els ajuntaments de
Castellolí, La Torre de Claramunt i Vallbona d’Anoia, amb
el suport de la Diputació de
Barcelona, busca promoure
les sinergies entre el turisme
i el comerç local per tal de
revalorar els petits pobles de
la zona, impulsar el seu teixit
comercial i potenciar els productes singulars.
Així, al llarg de quatre setmanes, del 26 de maig al 24 de
juny de 2018, us convidem a
descobrir la riquesa natural i
patrimonial d’aquests tres municipis i guanyar premis en restaurants, empreses d’oci com
paintball o kartings, cases rurals, petits productors gastronòmics i comerços en general.
A més, els itineraris us acostaran a Castellolí, La Torre de
Claramunt i Vallbona d’Anoia,
tres municipis amb molt d’encant on podreu gaudir de la
tranquil·litat del món rural,
passejar pels seus carrerons i
descobrir el seu comerç local i
de proximitat.
Amb aquesta iniciativa es pretén incentivar les visites de
turistes als nuclis urbans per
a augmentar el consum a les
botigues de proximitat i contribuir a enfortir el teixit comercial local.
Per participar és molt senzill:
- Descarrega l’App Natura Lo-

cal al Google Play. ÉS GRATIS.
Registra’t.
- Busca un dels següents municipis, identificats amb la ICONA del diamant: Castellolí, La
Torre de Claramunt i Vallbona
d’Anoia
- Entra en el municipi. Les rutes per jugar estan identificades
amb la ICONA del diamant
- Selecciona la ruta i, a la fitxa,
veuràs el detall de quins són els
premis i la quantitat disponible.
- Descarrega’t la ruta per no
tenir problemes de cobertura i
poder fer-la en OFF-LINE.
- Segueix el track navegant la
ruta, busca i captura els premis.
Segueix les indicacions dels avisos emergents a la teva pantalla.
Les barraques de pedra seca
Les barraques de pedra seca
són construccions característiques de la zona i lligades al seu
passat rural i al món de la vinya
i que es troben escampades per
tot el territori. A l’Anoia són
un més dels molts elements
que conformen la riquesa patrimonial de la comarca, com
els castells de frontera, els paisatges rurals o els petits pobles

i nuclis amb encant. Gràcies
a aquest joc podreu explorar
les Valls de l’Anoia, properes a

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb la muntanya de
Montserrat de fons.

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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Jorba i Tous assoleixen un 90% de recollida selectiva
passades dues setmanes de la implantació
ANOIA / LA VEU

L

a recollida porta a porta a l’Anoia ja és una
realitat i s’ha iniciat
en 6 municipis de la comarca. L’èxit de les dues primeres
setmanes de recollida ha estat rotund i a Jorba i a Sant
Martí de Tous han passat del
17 al 90% de recollida selectiva, situant-se entre els municipis de Catalunya que més
reciclen.
El nou servei també s’ha implantat a Carme i Orpí des
de fa més d’una setmana i al
Bruc i Castellolí aquesta mateixa setmana. Encara no es
disposen de dades d’aquests
municipis, però la participació està essent molt elevada i
s’està desenvolupant el servei
sense incidències.
Actualment s’està duent a
terme la campanya d’implantació a la Pobla i a La
Torre de Claramunt, on el
nou servei començarà el
proper 4 de juny.
Fins ara, ja tenen el kit del

El passat dilluns 7 de
maig es va iniciar el
servei de recollida porta
a porta a Jorba i a Sant
Martí de Tous. A Carme
i Orpí es va iniciar al
cap d’una setmana i
aquesta setmana
ha començat a
Castellolí i al Bruc
porta a porta més de 2.700
famílies de la comarca, i pròximament s’iniciarà la campanya d’implantació a Capellades, que serà el darrer en
iniciar el servei.
Als municipis més petits, als
quals es recolliran els residus
mitjançant àrees d’aportació
tancades amb identificació
electrònica dels usuaris, la
campanya es durà a terme
durant el mes de juny.
Fins ara el nou servei ha tingut molt bona acollida i els
veïns i veïnes estan partici-

pant de manera exemplar.
Gràcies a aquesta participació s’estan assolint uns resultats espectaculars que han de
permetre passar de la cua al
capdavant de les comarques
catalanes en matèria de recollida selectiva i complir els
objectius europeus fixats per

l’any 2020.
Tota la informació de la campanya d’implantació està disponible al web AnoiaVerda.
cat, a través del qual es poden
fer consultes sobre el model,
el calendari i la freqüència
de recollida, així com les dates de les xerrades i els punts

informatius de cada municipi. També es posa un correu
electrònic als nous usuaris
info@anoiaverda.cat i les xarxes socials @anoiaverda per
poder estar al dia de la implementació del model i del dia
a dia del nou servei un cop
implantat.

s’oferirà als participants un
bon esmorzar.
Per motius d’organització es
demana als participants que

facin la inscripció a través
del WhatsApp 644.452.418 o
per e-mail a: somvilanova@
gmail.com

Esquerra Republicana promourà la
neteja del riu a Vilanova del Camí
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l projecte de l’European Clean Up Day, que
es va dur a terme el
passat dia 13 de maig a diferents municipis de la comarca, pretén sensibilitzar els ciutadans en temes de protecció
del medi natural, i més concretament, sobre els problemes dels residus i la netedat.

Malauradament, l’ajuntament
de Vilanova del Camí no es va
afegir a aquesta iniciativa.
ERC, com a partit arrelat al
municipi, té un compromís
amb el medi ambient i l’entorn natural de Vilanova.
Entorn que vol cuidar i que
aposta per potenciar, protegir
i obrir a tot el municipi i ho
vol demostrar amb activitats
com aquesta. La trobada serà

el 16 de Juny a les 10h. al safareig municipal.
Durant el matí farem la neteja de la llera del riu Anoia al
pas del municipi, recollint els
residus que s’hi trobin i fent la
tria corresponent per poder
fer el reciclatge. S’aprofitarà
la jornada per transmetre la
importància de tenir cura del
nostre l’entorn natural. Un
cop finalitzada la recollida,

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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La 12a Marató de sang
acapta 236 mostres de
solidaritat

La llar d’infants La Baldufa estrena
cançó en el 10è aniversari
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

VILANOVA DEL C. / LA VEU

F

ins a 236 persones van
fer el gest de donar sang
divendres en la marató
de Vilanova del Camí. Final·
ment van ser 223 les donaci·
ons efectives en una jornada
que la coordinadora del Banc
de Sang i Teixits a la Catalu·
nya Central, Marta Hernán·
dez, ha valorat de manera
molt positiva. “Es van complir
més o menys les expectatives
previstes, tot i que per poquet
no vam arribar als objectius
marcats”, explica Hernández,
qui ha agraït la participació
de tothom en aquesta jornada
solidària.
Començant per l’Ajuntament
de Vilanova del Camí que un
any més ha posat a disposició
del Banc de Sang i Teixits els
mitjans disponibles per fer
aquesta diada, a Can Papas·
seit. “A més al matí es va notar
el permís atorgat al personal
municipal per anar a donar
sang”, assenyala Hernández.
Al matí es van fer 55 donaci·
ons, mentre que a la tarda es
va notar molt més l’afluència,
arribant a les 168 donacions
efectives.
La coordinadora del Banc de
Sang ha agraït les col·laboraci·
ons de les entitats que van per·
metre vestir la jornada amb
diferents actes, aconseguint
fer més atractiva l’espera, so·
bretot per aquells que anaven
en família i amb infants. A
més, una part del voluntariat
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va tenir cura de l’atenció a les
persones que anaven a donar
sang en diferents moments,
abans i després de la donació.
Marta Hernández agraïa so·
bretot el gest de les persones
que van anar a donar sang,
tot i que algunes no pogues·
sin fer-la efectiva. “El primer
de tot és vetllar per la salut de
les persones que venen a do·
nar sang i garantir que tinguin
una bona experiència” explica
Hernández “per això algunes
persones, tot i que no tinguin
anèmia, potser no són aptes
en aquell moment per donar
sang, perquè nosaltres som
força estrictes amb els marca·
dors de ferro”. Hernández els
emplaçava a una altra ocasió,
“perquè tornàvem, de ben se·
gur, a Vilanova del Camí”.
En aquest sentit, també felici·
tava les 11 persones que han
donat sang per primera vega·
da, “precisament perquè cada
any hem de donar de baixa a
alguns donants habituals” i les
encoratjava a repetir ara que ja
saben com és l’experiència.

na festa plena d’emo·
cions i regals com no
podria ser de cap al·
tra manera en un aniversari:
el de la Llar d’Infants Muni·
cipal La Baldufa, que ha fet
els 10 anys. Famílies, equip
directiu i docent del centre,
acompanyades de les autori·
tats locals, van viure una re·
eixida de celebració, el passat
divendres a la tarda. La can·
çó de la llar interpretada per
Sheila Grados va ser un regal
per a tothom i va deixar palès
un dels màxims objectius del
centre: formar un gran equip
i una gran família.
La directora de la llar, Marta
Comas, expressava a Ràdio
Nova l’alegria per aques·
ta emotiva trobada que va
permetre compartir moltes
vivències i records. I és que
les “famílies de segona ge·
neració” com les anomenen
des de la llar no van fallar a
la cita tot demostrant l’afecte
a l’equip de la Baldufa i expli·
cant els motius pels quals han
confiat en més d’una ocasió
als seus fills a la llar: “el tracta
amable, la proximitat, l’acolli·
ment..., en definitiva el caliu
que troben a l’escola i que la
converteix en una segona llar
per a tota la família”.
L’alcaldessa Noemí Trucharte
també va intervenir en l’acte
per subratllar el compromís
municipal en aquesta etapa
educativa dels 0 a 3 anys. Grà·
cies al suport de l’Ajuntament
es va desplegar una pancarta

on es pot llegir la frase del 10è
aniversari: “La llar una fines·
tra al món”. És precisament la
fotografia d’una nena, la Mar·
ta, la que representa d’una
banda, el compromís de les
famílies amb la llar, perquè
ja té una germana més gran,
l’Elena, que ha passat per l’es·
cola. De l’altra, la seva mirada
observant per la finestra la
resta de companys, vol esce·
nificar que la llar és un espai
d’interacció i socialització, tal
i com assenyalava Marta Co·
mas.
Una fotografia, per cert, com
explicava Comas, de Rut
Casanellas, “una alumna en
pràctiques que actualment hi
ha a la llar i que és fotògrafa
d’infants i de mascotes; ens va
fer, també, totes les fotografi·
es de la festa”.
La sorpresa anunciada va ar·
ribar al final de la intervenció
de la cantant vilanovina Shei·
la Grados que va amenitzar la
festa amb diferents cançons.

L’última, era una peça especi·
al: la cançó de la Baldufa, una
idea que van promoure des
de la llar amb la complicitat
de l’artista vilanovina. Gra·
dos la va cantar amb el seu fill
de quatre anys, en Manuel, i
segons Marta Comas “va ser
una acció espontània que no
estava prevista, però que va
sortir rodona”.
La festa d’aniversari va acabar
amb un berenar de coca i xo·
colata per gentilesa de l’Ajun·
tament i amb el sorteig de
mitja dotzena de paneres que
es van poder fer amb la col·
laboració dels comerciants
vilanovins. “Es van arribar a
vendre fins a 200 paperetes i
els diners recaptats es desti·
naran a material per la llar”
explica Comas.
La directora agraïa avui a tot·
hom la participació i el suport
per fer aquesta celebració i ha
tornat a expressar la seva sa·
tisfacció per aquests 10 anys
d’experiència.

L’Ajuntament contracta 10 persones desocupades a través del
programa de foment de l’ocupació de Diputació de Barcelona
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilano·
va del Camí, a través del
programa complemen·
tari de foment de l’ocupació
de la Diputació de Barcelona,
ha contractat 10 persones en
situació d’atur de Vilanova
del Camí. L’alcaldessa Noe·
mí Trucharte i els regidors de
Promoció Econòmica i Cultu·
ra, Francisco Palacios i Imma
González, respectivament, els
van rebre oficialment diven·
dres a la sala de Plens.
El 1r tinent d’alcalde i regidor
de Promoció Econòmica Fran·

cisco Palacios ha destacat dos
aspectes importants d’aquest
projecte. D’una banda, la possi·
bilitat d’oferir una feina durant
sis mesos a persones amb atur
de llarga durada i, de l’altra, el
fet que puguin desenvolupar
aquesta tasca a l’administra·
ció pública i d’aquesta manera
comprovar, ha dit Palacios, la
feina que hi ha darrera de cada
acció municipal.
El programa de foment de
l’ocupació, mitjançant la con·
tractació de plans locals d’ocu·
pació, són projectes de promo·
ció de la contractació laboral
de persones aturades per a la

realització d’actuacions d’inte·
rès general, social i econòmic.
Aquestes persones han estat
contractades per un període
de 6 mesos i realitzaran actu·

acions relacionades amb els
serveis a les persones, suport
administratiu, tasques de
manteniment d’edificis muni·
cipals i escoles, millora urba·

na i jardineria.
Com a requisits, els aspirants
havien de ser persones deso·
cupades i estar inscrites com a
demandants d’ocupació al Ser·
vei d’Ocupació de Catalunya.
Aquests Plans d’Ocupació han
estat cofinançats per la Dipu·
tació de Barcelona amb un
import de total de 227.373,45
euros distribuïts en dues anu·
alitats del 2017 i 2018. El pro·
jecte de Plans d’Ocupació ha
permès a l’Ajuntament ocupar
a 11 persones al 2017 i a 10
persones al 2018, totes elles de
Vilanova del Camí.
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Festa, tradició i germanor en un
excel·lent Aplec del Roser
MONTBUI / LA VEU

A

mb una matinal plenament primaveral,
diumenge passat es
va celebrar el tradicional
Aplec del Roser a La Tossa
de Montbui. Com és costum,
centenars de persones d’arreu de la Conca d’Òdena van
aplegar-se al cim montbuienc
per gaudir d’un Aplec que va
comptar amb tots els ingredients tradicionals:
Per començar el matí amb
energies, la tradicional arengadada organitzada per l’Associació de Veïns La Margarida. Tot seguit va continuar
la jornada amb una ballada
de sardanes i amb la inauguració de l’exposició “Poetical”,
a càrrec de la creadora montbuienca Alba Cunillera.
Seguidament es va dur a terme un sorteig de diferents regals posteriorment es va celebrar a l’ermita l’ofici solemne,
que va comptar amb la participació de la Coral Capella

Finalitza el curs d’educació
viària amb una gran festa
MONTBUI / LA VEU

de Música de La Tossa.En finalitzar la missa, es va realitzar el tradicional repartiment
de roses i aigua de roses amb
les almorratxes i va finalitzar
l’Aplec amb un ball a càrrec dels gegants de La Tossa,
acompanyats pels timbalers i
els grallers de Montbui.
Un any més l’emblemàtic cim
montbuienc es va omplir de
gom a gom, i va funcionar
amb èxit el servei d’autobus-llançadora que pujava

visitants cada 30 minuts, tant
des del Nucli Urbà com des
del Nucli Antic del municipi.
L’Aplec del Roser va ser organitzat per la Fundació La
Tossa, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Montbui, el
Consorci La Tossa i la Diputació de Barcelona.
Des de l’organització es vol
agrair l’esforç i dedicació
de totes les persones que hi
van col·laborar a fer possible
aquest exitós Aplec del Roser.

Properes activitats a la Biblioteca
Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

I

nscripcions obertes per
a un Curs d’iniciació al
lettering
Ja estan obertes les inscripcions per a un Curs d’Iniciació al Lettering, el qual s’organitzarà durant el proper
mes de juny a la Biblioteca
Mont-Àgora. L’activitat tindrà lloc els dissabtes 2, 9 i 16
de juny, de 10 a 12.30 hores.
Cal inscripció prèvia, que es
pot fer a la mateixa Biblioteca.
Les places són limitades. El
curs va adreçat a adults i joves
més grans de 15 anys. El preu
d’aquest curs és de 20 euros.
Demà dijous finalitza el taller “El microconte, un petit

gran gènere”
Demà dijous finalitzarà a la
Biblioteca Mont-Àgora el taller “El microconte, un petit
gran gènere”. El taller va a càrrec de Joan Pinyol, escriptor,
i aprofondeix en l’elaboració
de microcontes tot posant en
pràctica alguns consells per
aconseguir la màxima brevetat i eficiència narratives, sobre la base de continus exemples de microcontes de tots els
temps.
L’activitat vol donar a conèixer un gènere narratiu fins al
moment gairebé del tot desconegut per la gran majoria
de la gent i, de l’altra, fer extensiva la passió que desperten aquestes formes literàries
i engrescar la seva creació a

partir de diversos incentius
literaris.
Taller d’iniciació: “robòtica
en família”, aquest dissabte
Aquest dissabte tindrà lloc
a la Biblioteca Mont-Àgora
una novedosa activitat pedagògica: un “taller d’iniciació
a la robòtica en família”. El
taller anirà a càrrec de Ments
Creatives Tecnoanoia, i està
pensat especialment per a
públic a partir de 5 anys. L’activitat requereix inscripció
prèvia, completament gratuïta, a la mateixa Biblioteca
Mont-Àgora. Les places són
limitades.
L’activitat es farà a les 10 i a les
12 hores, a la mateixa Biblioteca.

CURSOS
INTENSIUS
D'ESTIU

D

ivendres passat va finalitzar una nova edició del Curs d’Educació Viària que organitza la
Policia Local de Montbui, amb
la col·laboració de la regidoria
d’Educació (àrea d’Infància).
El curs va finalitzar amb una
gran festa d’animació infantil,
que es va celebrar a l’escola
Antoni Gaudí, amenitzada pel
grup Setdeso.
Per cloure l’acte es va fer
Per cloure l’activitat es va fer
el lliurament de premis del
Concurs de Dibuix Infantil,
on hi van participar els alumnes de primer, tercer i cinquè
curs de les escoles Garcia Lorca, Antoni Gaudí i Montbou.
Aquests van ser els alumnes
als quals es va adreçar el curs
d’educació viària d’enguany.
Els guanyadors del concurs de
dibuix van ser els següents: A
la categoria de primer curs,
primer premi per a Arnau

Pastor Vilarrubias, de l’escola Montbou; segon premi per
a Didac Vicho Tostado, de
l’escola Antoni Gaudí i tercer premi per a Fran Palacios
Marchal, de l’escola Garcia
Lorca.
Pel que fa a la categoria de tercer curs, primer premi per a
Lidia Pérez, de l’escola Garcia
Lorca; segon premi per Mailen
Soriano, de l’escola Montbou, i
tercer premi per a Yasser Sadik de l’escola Antoni Gaudí.
I a la categoria de cinquè
curs, primer premi per a Maria Grados, de l’escola Antoni
Gaudí; segon lloc per a Alae
Ferdi de l’escola Garcia Lorca
i tercera posició per a Miquel
Cortés, de l’escola Montbou.
Van lliurar els premis l’Alcalde
montbuienc Teo Romero, el
regidor d’Educació i Esports
Josep Palacios, el cap de la
Policia Local de Montbui José
Andrés González i l’agent del
cos policial que ha impartit el
curs Àlex Bellonch.

Diumenge, Festa de la
Bicicleta
Diumenge tindrà lloc la 23a
edició de la Festa de la Bicicleta. El certamen lúdic, un
dels clàssics de la primavera
montbuienca, començarà a
dos quarts de 12 del migdia
a MontMercat, des d’on els
participants començaran una
passejada per alguns dels principals carrers del municipi. Es
faran, com és costum, dos recorreguts, un de més curt pel

MATRÍCULA
OBERTA
CURS
2018/19
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Nucli Urbà, i un altre de més
llarg, també pel Nucli Antic.
Cal destacar que les inscripcions es podran fer entre dos
quarts d’onze i un quart de 12
del matí, al mateix espai de
MontMercat.
En aquesta 23ª Festa de la Bicicleta hi col·laboren Biblioteca
Mont-Àgora, MontJove, Club
Handbol Montbui, ABA Cicles
i Diputació de Barcelona.
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La Pobla de Claramunt es prepara per a la 19a Setmana
de la Gent Gran
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a gent gran de la Pobla
de Claramunt viurà, del
26 de maig al 3 de juny,
la seva setmana, que arribarà
a la dinovena edició. Durant
aquestes jornades, des de la
regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament, amb la
col·laboració de l’Associació
per a l’Oci de la Gent Gran,
s’organitzaran una sèrie de
propostes, que es clouran
amb un dinar, que enguany
comptarà amb la presència
de la coneguda periodista Sílvia Cóppulo.
Les activitats s’iniciaran el
dissabte 26 de maig amb una
missa cantada i, a continuació, un concert a càrrec de
l’Agrupació Coral la Llàntia,
que tindran lloc a partir de
les 7 de la tarda a l’església de
Santa Maria. El diumenge 27
de maig, a la 1 del migdia a
la Sala Municipal d’Exposicions, s’inaugurarà una mostra

amb el títol “Entre el passat
i el present”, que s’organitza
des de l’Agrupació Fotogràfica
Castell la Pobla de Claramunt.
La col·lecció de fotografies,
que és una de les novetats que
s’ha inclòs en la programació d’enguany, es podrà visitar fins al dissabte 2 de juny.
L’horari d’obertura serà de
dimarts a dissabte, de les 6
de la tarda a les 8 del vespre.

Aquesta mostra és una iniciativa original i curiosa en què
els poblatans i les poblatanes
de la tercera edat que hi han
volgut col·laborar en seran els
protagonistes.
El dilluns 28, a partir de 2/4
de 6 de la tarda al parc de
Sant Galderic, tindrà lloc una
de les activitats més consolidades d’aquesta setmana, el
Juguem Plegats, una sèrie de

jocs i tallers en què es vol potenciar l’intercanvi generacional entre avis i infants. S’organitzaran diferents propostes,
com tallers de manualitats, de
pintar la cara, jocs tradicionals i una ballada de sardanes,
entre d’altres.
El dimarts 29 de maig es farà
un bingo, que tindrà lloc a
2/4 de 6 de la tarda al Teatre
Jardí. A més de jugar i passar
una bona estona, els assistents
podran compartir un berenar.
Per al dimecres 30 de maig
s’ha programat una sortida a
Lleida, que inclourà una visita
guiada a la Seu Vella i als racons del nucli antic de la ciutat, dinar i ball. L’hora de sortida serà a les 8 del matí des de
l’Hotel Robert.
Com altres anys, el dijous 31
de maig, hi haurà una tarda
de ball. En aquesta ocasió,
anirà a càrrec del músic Bartomeu i a la mitja part, hi
haurà una exhibició del grup
de sevillanes. L’activitat tindrà

lloc a partir de les 6 a l’Ateneu
Gumersind Bisbal. El dissabte
2 de juny, a les 7 de la tarda
a l’Ateneu Gumersind Bisbal,
es representarà la comèdia
“Ruth i Mercè. Separades...i
què?”.
I la XIX Setmana de la Gent
Gran es clourà amb un dinar
de germanor en homenatge a
la gent gran, que tindrà lloc el
diumenge 3 de juny a partir de
les 2 del migdia al Restaurant
Mas dels Vivencs. Enguany es
comptarà amb la presència de
la periodista Sílvia Cóppulo.
En el transcurs d’aquest acte,
s’homenatjarà l’àvia i l’avi
més grans del municipi, que
són Pilar Soteras, de 103
anys, i Ramon Cervelló, de
95 anys. També es farà un
reconeixement als poblatans
i les poblatatanes nascuts entre el 1942 i el 1944, i que seran 51. Després del dinar, hi
haurà un ball amb el grup A
Vives Veus que clourà la festa i la setmana.

Òdena pinta bancs contra la LGTBfòbia Xerrada exposició sobre
les Feines de rentar roba
LGTBFòbia pintant bancs fer una xerrada-taller sobre la
ÒDENA / LA VEU

A

mb motiu de la diada
del 17 de maig, Dia
Internacional
contra l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia (LGTBIFòbia) el
municipi d’Òdena es va sumar a la campanya contra la

amb els colors de la bandera
del col·lectiu. Així, es va pintar
un banc al Parc de la Font, un
altre davant de la plaça de l’Església de la Verge de la Pau del
Pla de la Masia i a un altre al
carrer Montserrat Roig de l’Espelt. D’altra banda, també es va

LGTBFòbia a l’Espai Jove del
Centre Recreatiu el mateix 17
de maig passat i els joves van
decorar l’espai amb motius reivindicatius per a conmemorar
la diada. I com és habitual, la
bandera LGTBAI va penjar del
balcó de l’Ajuntament.

JORBA / LA VEU

“

Memòries líquides. Veus
dels safareigs” és el títol de
la xerrada/exposició que
es podrà veure aquest diumenge a 2/3 de 12 del matí al safareig de Jorba.
Homenatge i record a les tasques invisibilitzades i gens
valorades de les dones en el
manteniment de la salut i el
benestar de les famílies en èpo-

Preparació Cambridge
FIRST CERTIFICATE i ADVANCED
amb examen final de juliol
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ques dures i sense comoditats.
Sense aigua ni llum a les cases.
Una feina i també un ofici...
Aquesta activitat inclou:
- Testimonis de dones que hi
han rentat la roba
- Exposició d’objectes: coves,
sabó, roba, llibres...
- Lectures en Veu Alta, inspirades en aquestes feines
- Fotografies i videos
- Un viatge a través dels
safareigs
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L’Ajuntament condemna Els Falcons de Capellades a Vilanova i
els actes vandàlics al Bosc la Geltrú
dels Infants
CAPELLADES / LA VEU

E
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa treballa de la mà
dels cossos policials i
de seguretat amb l’objectiu
d’identificar els autors de la
destrossa d’una desena d’alzines al Bosc dels Infants comesa aquesta setmana, així
com d’un acte vandàlic perpetrat recentment al Parc del
Patufet que ha implicat l’arrencada d’una morera.
Des del consistori es condemnen i es lamenten profundament aquestes accions i
es fa una crida a la col·laboració i implicació ciutadanes,
demanant als veïns que hagin
vist alguna cosa o tinguin informació al respecte que es
posin en contacte amb el personal municipal. En aquest
sentit, un cop identificats els
responsables d’aquests actes
vandàlics, l’Ajuntament estudiarà les accions legals/penals
que consideri oportunes per
reclamar responsabilitats.
Enrique Gómez, regidor
d’Urbanisme, qualifica els
incidents
d’”especialment
greus” perquè “atempten
contra un espai públic que

és patrimoni de tots i que és
d’un gran simbolisme per a
les nostres famílies i infants”.
Així, Gómez assegura que
“actituds com aquesta són injustificables i no tenen cabuda al municipi. Per tot plegat,
com a Ajuntament, seguirem
actuant amb fermesa per sancionar els responsables i eradicar aquestes actituds dels
nostres carrers”.
Així, la Policia Local ha incrementat la seva vigilància
a peu de carrer per detectar
i prevenir els actes de vandalisme i identificar-ne els presumptes autors.
Xavier Boquete, alcalde de
Masquefa, explica que “tothom és conscient de les conseqüències sobre els demés
que es deriven dels actes incívics, com ara incomoditat,
molèsties, manca de confort,
etc. No obstant, poques vegades es té en compte que el
vandalisme també té una dimensió econòmica, ja que la
destrossa de mobiliari urbà
comporta sempre l’assumpció
de costos per part de l’Ajuntament, és a dir, l’assumpció
de costos per part de tota la
població”.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

l passat dissabte 19 de
maig els Falcons de
Capellades ens vam dirigir a Vilanova i la Geltrú, la
vila dels nostres padrins, per
participar en la IV Trobada
de balls populars. L’Agrupació de balls populars és la entitat encarregada d’organitzar
aquesta trobada i es va fundar
amb l’objectiu de la recuperació, conservació i difusió dels
balls populars i entremesos
de Vilanova i la Geltrú, com
també de tot allò que està relacionat amb la cultura popular i tradicional de la comarca
del Garraf i de tot Catalunya.
Els Falcons de Capellades
vam tenir la oportunitat de
compartir plaça amb els Falcons de Vilanova i la Geltrú,
Ball de bastons de la Geltrú
i Ball de gitanes de Martorelles. La trobada es va iniciar a
la Plaça de les Neus amb una
cercavila que va finalitzar a la
plaça de la Vila on cada colla
va actuar alternadament. Durant la cercavila vam realitzar

les següents figures: Tripira
4x3, Avets, Planxes amb pilar
de 3 i dos Ventiladors i per
acabar 2 Vols de tres coronats
amb un Vol de tres. L’entrada a plaça es va fer amb tres
Pilars de 3 juntament amb
Pilars de 2 i a l’escenari vam
poder exhibir dues Espelmes
2x1, la Pira de 10, dos Vols de
4, els quals feia temps que no
trèiem, i una Escala de 7 més
que consolidada. Les figures
que vam presentar a plaça
tenen un alt grau de dificultat però malgrat això les

vam defensar fins el final i
no vam defallir. Aquesta actuació ens feia molta il·lusió
perquè teníem moltes ganes
de compartir plaça amb els
nostres padrins en un acte
que promou la cultura popular. Després d’aquesta
magnífica actuació continuem treballant amb força
per les nostres properes actuacions que seran el dia 1
de juny a Capellades en el
pregó de les Festes del Carrer i el 3 de juny a Igualada
al barri de Sant Crist.

Les obres del carrer d’Esparreguera
encaren la fase final
HOSTALETS DE P. / LA VEU

M

és de 20.000 espectadors ja Les obres
d’arranjament del
carrer Esparreguera de Can
Fosalba ja han entrat en la
seva fase final: pavimentació
i senyalització.
Les obres, que es van iniciar
el passat 9 d’abril, ja arriben

a la seva fase final. Durant els
propers dies es procedirà a la
col·locació de la nova pavimentació i a la instal·lació de
la senyalització viària corresponent. El termini per finalitzar els treballs és de dues setmanes aproximadament.
Posteriorment,
Telefónica
procedirà a tensar el cablejat
existent i substituir alguns

Felicita
als qui més estimes!

Fes-nos arribar la fotografia a

(C/ Retir 40)
o via e-mail:
publicitat@veuanoia.cat

suports que es troben en mal
estat de conservació.
Una actuació llargament esperada.
El passat 9 d’abril de 2010 i
després d’un període de pluges intenses es va obrir un
esvoranc a l’alçada de la parcel·la número 133 del carrer
Esparreguera de Can Fosalba.
Atenent a l’abast de l’obra
necessària per restaurar l’esvoranc i reobrir el traçat original del camí i després d’un
llarg procés administratiu
s’ha arribat a l’acord i s’ha autoritzat el projecte per tal de
consolidar definitivament el
desviament provisional efectuat durant l’any 2010 com
a nou traçat del carrer en
aquest punt.

L

p

Disseny de Producte

www.loop-disseny.com
C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009
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Els autors de la
portada son...

Els alumnes de la classe
de 1r de Batxillerat artístic,
ESCOLA PIA IGUALADA
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Lectura en companyia. Projecte col·laboratiu de l’Escola Mowgli
i el Centre de Dia Sant Jordi
A mitjans de juny del curs
passat, l’Hospital de Dia Sant
Jordi (CSSI) va proposar a l’escola realitzar un projecte continuat de col·laboració entre
usuaris del centre i alumnes
del Mowgli, basat en l’activitat
de lectura. No era la primera
vegada que l’escola realitzava
una activitat de semblants característiques amb els usuaris
de l’hospital de dia, però sempre havia estat de forma puntual. La proposta va ser molt
ben rebuda entre els mestres
del claustre, ja que van creure que, amb aquesta activitat
transversal, posaven en escena molts dels objectius de
treball de l’educació en valors,
els quals acostumen a treballar
en el Quadern Convivim de
l’escola. A partir d’aquí, es va
anar gestant el projecte “Lectura en companyia”, en el qual,
cada alumne de Toomais (2n
de cicle inicial) de l’escola té
un usuari del centre Sant Jordi
amb qui comparteixen una estoneta de lectura setmanal.
El projecte pretén aconseguir

que els alumnes practiquin i
estimulin la lectura mitjançant
la lectura compartida i l’escolta d’un model lector, que en
aquest cas és el seu padrí. Alhora, també vol educar les relacions socials intergeneracionals
i treballar el valor de l’escolta,
tolerància, respecte i diversitat. Pels usuaris de l’hospital
de dia és una activitat pensada
per estimular les seves capacitats cognitives i alentir-ne el
seu deteriorament, afavorir la
seva autoestima realitzant una
activitat significativa i de vàlua
per la societat, i augmentar les
seves relacions socials i intergeneracionals.
Ja han passat set mesos des que
es va iniciar l’activitat, i els beneficis que ha aportat el projecte són molt nombrosos. Els
alumnes de segon han trobat
una motivació en la lectura.
Ja esperen el dimecres per poder anar a visitar el seu padrí.
Trien un conte i passen una
bona estona llegint, sense que
cap mestre els hagi de fer un
toc d’atenció perquè no deixen

de llegir i s’engresquen a fer altres coses, com sí que passa a
l’aula. En aquella estona, només es respira tranquil·litat i
els alumnes no pensen en res
més que en seguir llegint, ja
que tenen algú que només està
per ells, que els escolta i valora el seu esforç en la lectura.
Quan l’alumne se sent cansat,
el seu padrí agafa el relleu i
d’aquesta manera, cada parella
es va organitzant al seu ritme.
La paciència que evoquen els
usuaris als seus fillols, crea
una sensació de tranquil·litat
i pau en l’infant, i alhora els
ofereixen una classe magistral
de respecte. Els alumnes aprenen a valorar aquesta atenció
que els donen i a esforçar-se
en respectar, també, el ritme i
l’interès del seu padrí.
Entre els alumnes i els seus
companys lectors s’ha creat un
vincle especial, més enllà dels
contes i l’estona de lectura. Els
mestres dels alumnes i els professionals de l’hospital de dia
han creat activitats extralectores per poder enfortir aquesta

relació, i gaudir d’altres experiències més lúdiques: infants i
usuaris van celebrar l’arribada
del Nadal cagant el Tió i creant una felicitació; els alumnes
van buscar els ous de pasqua
que havien amagat els usuaris; van jugar a jocs de taula
o menjar xocolata desfeta. Tal
com expressa en Ramon, un
dels usuaris del centre Sant
Jordi, “ha estat una iniciativa

molt entranyable i que ha creat molta il·lusió entre els avis”.
Per la Maria, una padrina del
projecte, li agradaria “poder
repetir l’activitat el curs que
ve perquè m’ha aportat una
alegria molt gran i m’he sentit
molt a gust amb el meu fillol”.
Albert Dalmau i Laia Sellarès, mestres de l’Escola
Mowgli

Dos alumnes de l’escola Font del Roure de Masquefa, finalistes
del premi literari més prestigiós dels Països Catalans
Dilluns passat, Òmnium
Cultural ha comunicat els finalistes als premis del Premi
Sambori Òmnium de narrativa escolar i el Premi Pissiganya de poesia escolar. Nil
Esquivel Cerrejón (4t) i n’Albert Amer Catà (5è), alumnes
de l’escola Font del Roure de
Masquefa, són finalistes del
Premi Pissiganya de poesia
escolar, això vol dir que han
quedat en primer o segon lloc
de tota Catalunya en la seva
categoria (cicle mitjà i cicle
superior primària). Un any
més el Premi Pissiganya de
poesia escolar, ha rebut més
d’un miler de poesies de 211
centres diferents. El veredicte final es farà públic durant
la festa d’El Tinter, el proper
divendres 25/05/18 al Casinet
Hostafrancs de Barcelona.
El Tinter de les Lletres Catalanes és la festa que agrupa els
premis literaris d’autors d’entre 6 i 18 anys amb més prestigi dels Països Catalans, un
esdeveniment en el calendari
cultural que vol potenciar la

creativitat dels infants i joves
i reconèixer els valors emergents de les lletres catalanes.
Òmnium, dona les gràcies
a Font del Roure “per tota la
feina que s’està fent dins les
aules i encoratja a la comunitat educativa a continuar
treballant pel model d’escola catalana.”

Aquest reconeixement és fruit
del treball realitzat en el marc
de la setmana literària que
celebra l’escola anualment per
difondre la llengua i la cultura catalana. Aquest format,
juntament amb el projecte
d’escola, ja va suposar obtenir el Premi Baldiri Reixach
en categoria d’escoles l’any

2015. L’escola porta a terme
l’aplicació d’un projecte lingüístic integrador i participa
en diverses efemèrides culturals, aquest any en col·laboració amb la Fundació Joan
Brossa i la implicació de tota
la comunitat educativa s’ha
dedicat una setmana a l’Homenatge a la figura d’en Joan
Brossa per tal de sensibilitzar, donar a conèixer la seva
obra i promoure l’expressió
poètica dels infants.
L’any 2015 també vàrem rebre un dels Premis Pissiganya
amb un Haikú que homenatjava a na Joana Raspall (que
forma part de l’escola, donant
nom a la biblioteca escolar),
i el premi Picasso en lletrA
(UOC – museu Picasso de
Barcelona).
Durant la setmana literària
s’han succeït diferents activitats entorn al món de les
lletres i la figura d’en Joan
Brossa. Aquestes activitats
fomenten la cohesió social
i la implicació de tota la comunitat educativa: alumnes,

famílies, personal del centre,
docents i altres membres de
la comunitat local. La marató
de poesia a càrrec de les famílies de l’escola, el mercat d’intercanvi per donar una segona vida als llibres, els tallers
intercicle de punts de llibre,
l’asseguda literària amb els
padrins lectors, l’espectacle
“Amb B de Brossa” a càrrec
de Teatre Aula, l’exposició del
concurs de fotografia (poesies
visuals) amb la participació
de les famílies, el lliurament
de premis dels jocs florals de
les diferents categories (laboratori de lletres, desconstrucció de lletres, poesia visual
amb objectes, objectes descontextualitzats) i finalment
el reconeixement amb els dos
premis Pissiganya, conclouen
de manera festiva la celebració cultural d’aquest any.
Brossa sempre havia aplaudit aquestes iniciatives que
feien obrir els ulls dels més
petits, amb la idea que “les
coses importants s’aprenen i
no s’ensenyen.”
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Taller sobre l’energia a
Maristes Igualada
El passat dimarts els alumnes
de 4t de primària dels Maristes van realitzar un taller en
el qual van poder descobrir
què és l’energia i què són les
energies renovables. L’activitat, conduïda pel físic i meteoròleg Albert Borràs (Observatori de Pujalt) va permetre
als alumnes conèixer quines
són les diferents fonts d’energia que actualment s’utilitzen
a Catalunya i quina és la seva
procedència. L’eòlica, la solar,
la hidràulica i la nuclear van
ser algunes de les energies
tractades en l’activitat. L’Albert va incidir en la importància de, progressivament,
utilitzar fonts d’energia renovables (com la solar o l’eòlica), i també en la necessitat
de fer un ús més eficient de

Al Mestral treballem la
geometria
l’energia. Per exemple, quan
es fon una bombeta de casa és
important canviar-la per una
que sigui de baix consum,
així aconseguirem la mateixa
il·luminació amb un consum
elèctric molt menor. Tot i que

la jornada havia començat
amb el cel ennuvolat finalment va sortir el sol i vam poder anar al pati a comprovar
de primera mà algunes aplicacions d’allò més interessants de l’energia solar.

L’alcalde i la regidora d’Ensenyament
visiten l’Acadèmia Igualada
La setmana passada l’Acadèmia Igualada va rebre la visita de l’Alcalde d’Igualada,
Sr. Marc Castells i de la regidora d’ensenyament, Sra.
Patrícia Illa.
Al llarg de la jornada, els
alumnes de les diferents etapes van compartir una estona
amb les il·lustres autoritats
que anaven acompanyats per
l’equip directiu de l’escola. El
director va poder explicar de
primera mà el projecte educatiu i el procés de canvi que
s’està produint a l’escola amb
les innovacions del treball cooperatiu i cultura del pensament. Van poder comprovar
el compromís i ganes d’innovar dels diferents educadors
així com totes les novetats i

En una societat que canvia,
cal donar una nova perspectiva als diferents continguts
i competències que s’imparteixen a l’escola. En aquest
sentit, cal fer que les matemàtiques tinguin un sentit molt
més pràctic que anys enrere,
ja que els alumnes es pregunten la seva utilitat en la nostra
societat.
La geometria, en aquest sentit, és un camp amb multitiud
d’aplicacions pràctiques. No
és el mateix estudiar la fórmula i fer el càlcul del volum
d’un cos geomètric que buscar un objecte quotidià i fer
aquests mateixos càlculs. Per
exemple: quina és la millor
forma de disposar un full per
formar un cilindre i que hi càpiguen més crispetes? O una

altra interessant, que va sorgir investigant pel nostre entorn: Quanta terra hi cap en
un test? Vam comprovar que
els testos que teníem al porxo
tenien forma de prisma hexagonal regular, una figura que
dona lloc a fer molts càlculs
ja que té moltes propietats
interessants. O un altra: com
saber les mides d’objectes que
no podem mesurar directament? Mitjançant la mesura
d’ombres i la semblança de
triangles, podem trobar respostes a aquestes mesures
Totes aquestes preguntes
s’acaben contestant, finalment, amb matemàtiques
formals, però al donar-li un
punt de vista menys rigorós
és més fàcil que s’acabin assimilant els conceptes.

El col·legi Monalco,
campió territorial en
bàsquet i futbol-7
projectes realitzats a la nostra escola.
Durant el dia, l’alcalde i la
regidora va poder observar
i participar de la Fira de les
Ciències que al llarg de tot el
dia es va celebrar a l’escola.

Al migdia també va compartir menjar amb els alumnes,
assistint al menjador escolar
acompanyat pel director del
centre, el president de l’AMPA, administració i professors.

Ruta literària “L’ombra del vent”
L’alumnat de 4t d’ESO va passejar, dimarts 8 de maig, pels
carrers del centre de Barcelona, tot seguint els pasos dels
personatges de la novel·la de
Carlos Ruiz Zafón, La sombra
del viento.
Zafón ja és un vell conegut
dels alumnes, que ja a primer d’ESO van poder llegir
la primera novel·la de l’autor,
El Príncipe de la Niebla. Ara a
4t, han conegut un Zafón més
madur amb una obra destina-

da al public adult, la primera
de la tetralogia anomenada El
cementerio de los libros olvidados.
De la Rambla Santa Mònica a la Plaça Reial, passant
pels Quatre Gats fins arribar
al Carrer de Santa Anna. La
ruta literària va fer-nos descobrir la Barcelona dels anys
40 per la qual Daniel Sempere
i Fermín Romero de Torres,
entre d’altres personatges,
van deixar la seva empremta.

El passat cap de setmana
l’escola Monalco es va proclamar campiona en les finals territorials de bàsquet
i futbol-7. Va ser un intens
i profitós diumenge. L’equip
benjamí de futbol 7 va quedar 2n classificat a les Finals
Territorials.
Per altra banda, els equips de

bàsquet aleví i infantil van
quedar CAMPIONS de les
Finals Territorials i això els
permetrà disputar la FINAL
NACIONAL que es celebrarà
els dies 2 i 3 de juny.
Enhorabona a tots els equips
i entrenadors, per la feina
ben feta en aquestes modalitats esportives !
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Cinquena edició “Xerrada sobre ITV” Escola Dolors Martí
a l’ IES Milà i Fontanals
Badia: El nostre pati
Per cinquè any consecutiu
l’Institut Milà i Fontanals va
oferir una nova edició de la”Xerrada sobre ITV” , en que
es busca apropar els alumnes
del Cicle Superior d’Automoció al món de la ITV. La
xerrada va ser impartida per
l’exalumne i responsable de
l’estació d’APPLUS ITV Sebastián Vizcaíno, amb la col.
laboració dels caps d’estació
de Vilafranca del Penedés i
Sant Andreu de la Barca. La
conferència busca mostrar
els principis bàsics de la revisió dels vehicles, amb una
presentació d’ imatges i vídeos, on apareixen defectes
greus detectats durant la inspecció, es comenta la conseqüència d’ aquests defectes i
com poder detectar-los com
a futurs mecànics. Després de

la xerrada tèorica a l’aula i per
acabar la jornada, es va fer
una pràctica als tallers d’Automoció del Milà i Fontanals,
els quals disposen d’una línea
de pre ITV on es comenten
possibles tècniques de prevenció i una simulació d’ una

inspecció a un vehicle. Acabada la formació, es va procedir al lliurament dels diplomes als alumnes amb la
voluntat que ITV i tallers
treballin conjuntament per
rebaixar la sinistralitat a
les carreteres.

Al parvulari Montclar-Mestral iniciem
la Unitat d’Indagació “Els oficis”
A parvulari hem iniciat la
Unitat d’Indagació “Els Oficis”
i per aquest motiu el passat dilluns, 14 de maig ens va visitat la Laura, la mare del Cesc
de P4. Ella és jardinera i ens
va portar una mostra de diferents plantes, algunes amb flor
i d’altres sense. Vam aprendre
a trasplantar-les i ens va agradar molt veure les arrels.
En les properes setmanes esperem la visita d’altres pares
del parvulari on ens explicaran els seus oficis. Un d’ells és
pilot i visitarem l’aeròdrom
d’Igualada on podrem veure
els avions i pujar-hi.

El passat divendres a les tres
de la tarda tots els nens i nenes d’infantil de l’escola Dolors Martí Badia vam tenir
una sorpresa ben agraïda.
Al pati, hi havia aparegut un
fons marí! Ens va sorprendre
de valent que la paret blava,
que havíem vist a les 12 del
migdia per últim cop, ara era
un colorit fons marí amb uns
fantàstics animals. Semblava que nosaltres estiguéssim
bussejant pel fons del mar de
la mà de la tortuga, el peix pallasso, les anemones, el dofí i
molts més animals!
Així doncs, després d’indagar
com havia aparegut aquell
entorn en el nostre pati, vam
saber que les mestres d’infan-

til s’ho havien passat d’allò
més bé mentre anaven pintant i decorant la paret de
color blau del pati durant tot
el migdia. La idea de transformar aquest espai va sorgir
dels diferents projectes sorgits a infantil, tres d’ells relacionats amb el mar.
El resultat ha estat fantàstic
i dóna vida i color al nostre
pati! Tots i totes estem encantats amb la nova decoració que ens serveix per jugar,
imaginar i introduir-nos en el
món marítim. A partir d’ara,
ja no estarem més sols al pati,
sinó que la visita de totes
aquestes bestioles sembla que
ens acompanyaran durant
una bona temporada.

Guanyadors de l’Escola
Pia del concurs cultural/
esportiu

Teatre en anglès als Maristes
Els nens i nenes d’Infantil i Cicle Inicial del Col·legi Maristes
van gaudir d’una obra de teatre representada íntegrament
en anglès. En aquesta ocasió
es tractava de l’obra ”The wolf
and the seven little goats”, un
espectacle basat en el famós
conte El llop i les set cabretes.
Com sempre, el teatre va ser
un èxit i els nens i les nenes
van sortir entusiasmats de
l’espectacle, en el qual van
participar activament des
del principi fins al final. A
l’escola valorem aquest tipus d’iniciatives per fer

més atractiu i alhora senzill

l’aprenentatge de l’anglès.

Ja tenim els guanyadors del
concurs cultural/esportiu organitzat pel Consell Esportiu
de l’Anoia i la Natàlia Enrich
Vidal de 4tB de primària ha resultat la guanyadora de la seva
categoria (benjamí), en la modalitat de pintura/dibuix treballat a la signatura de plàstica.
No suficient amb aquest primer lloc de la Natàlia, dos
alumnes més de l’Escola han
aconseguit col·locar-se entre
els cinc finalistes també de la
mateixa categoria i modalitat.

L’Aaron Roca Carballal (4tB) i
la Marina Beshay Samer (3rB)
han aconseguit fer-se amb la
segona i cinquena posició final,
respectivament.
Aquest proper 5 de maig de
2018 es farà l’entrega de premis
al camp de futbol de Les Comes (camp de dalt) a les 12.00h
del migdia.
Enhorabona a tots els alumnes de primària de l’Escola
que van participar en el concurs i especialment a la Natàlia, l’Aaron i la Marina.
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Alumnes de l’INS Joan Mercader participen a “The Fonix”
(11è Concurs d’anglès interescolar de Catalunya)
The Fonix és un concurs or·
ganitzat per International
House i per la Fundació Ca·
talana de l’Esplai. Compta
amb el suport de la Secretaria
General de Polítiques Educa·
tives del Departament d’En·
senyament de la Generalitat
de Catalunya, com a activitat
organitzada en el marc d’ini·
ciatives socials d’accions d’en·
torn i d’activitats vers l’excel·
lència i en el Pla d’impuls de
la llengua anglesa als centres
educatius catalans.
Aquesta iniciativa pretén
complementar els plans de
millora de la llengua anglesa
als centres educatius de Cata·
lunya i s’organitza amb la fi·
nalitat d´ estimular i motivar
l’aprenentatge d’aquest idio·
ma, atesa la seva importància
en la societat actual. El con·
curs s’adreça a tots els alum·
nes de qualsevol centre edu·

catiu de l’ensenyament reglat
amb seu a Catalunya(excep·
tuant els centres estrangers, la
llengua vehicular dels quals ,
sigui l’anglès).
Enguany s’estrena un nou for·
mat que s’organitza en dues
fases i incorpora els aspectes
següents:
1. El desenvolupament del
pensament crític i reflexiu.
2. La resolució de proble·
mes i la cerca de solucions
creatives.
3. La utilització d’entorns di·
gitals i la comunicació trans·
mèdia.
4. El treball dels valors rela·
cionats amb temes ètics fixats
per la UNESCO 2030 per al
desenvolupament sostenible,
l’equitat, la solidaritat i la co·
hesió social.
A la primera fase, a cada cen·
tre educatiu, els equips van
presentar un mini-projecte en

Alumnes de 5è de
primària de l’Acadèmia
Igualada fan
d’inspectors energètics

En aquest darrer segle s’ha in·
crementat el consum d’ener·
gia per càpita a tot el món gai·
rebé deu vegades, mentre que
la població s’ha multiplicat
per sis i des dels anys seixanta
el consum d’energia al món
s’ha triplicat. Aquest creixent
i aparentment imparable aug·
ment de la demanda d’energia
és satisfeta amb l’explotació
dels recursos fòssils del pla·
neta, ja que gairebé quatre
cinquenes parts de l’energia
consumida per l’ésser humà
procedeixen del carbó, el gas
natural o el petroli. Mai no
s’havien explotat els recursos

naturals a un ritme tan inten·
siu i extensiu com ara.
Davant d’aquesta situació els
alumnes de 5è de primària
conscienciats amb el proble·
ma mediambiental es van
convertir en inspectors ener·
gètics. Com a tals van recór·
rer totes les instal·lacions del
centre i van avaluar si utilit·
zem correctament la llum na·
tural; si ens deixàvem llums
encesos, si obríem les fines·
tres, la temperatura de l’espai.
Observat tot el centre, van re·
alitzar una sèrie d’observaci·
ons per a continuar en el bon
camí d’estalvi energètic.

format presentació animada,
mini-vídeo... El centre ales·
hores va seleccionar un equip
de cada categoria i va enviar
els projectes en format vídeo
AVI o MP4 a l’organització de
The Fonix, que va publicar els
projectes a YouTube. La vota·
ció del públic a YouTube ha

estat un15% de la puntuació i
la votació del comitè organit·
zador el 85% restant.
A la segona fase, el dissabte
26 de maig a Barcelona, els
equips finalistes exposaran
públicament i en directe els
projectes. I el mateix dia es
farà el lliurament dels premis,

que consisteixen en estades
de dues setmanes en un país
de parla anglosaxona, esta·
des en campaments d’ estiu,
caps de setmana en cases de
colònies, i també cursos ex·
tensius on-line i lots de ma·
terial escolar.
Els finalistes de l’INS Joan
Mercader han estat:
• Judit Navarro, Sara Kadri i
Sofia Canziani, de 2n ESO
• Iman Kadri i Aleix Casals,
de 3r ESO
• Hania Benaabou, Laura An·
dreu i Luís Maestre de 2n de
Batxillerat.
Els desitgem a tots ells...
GOOD LUCK!
I, un cop més, la nostra en·
horabona per haver estat els
nostres candidats!
Departament Llengües
Estrangeres INS Joan Mercader

Visita al Cosmocaixa de l’IES Pla de
les Moreres
Els alumnes del 4.4 han gaudit
d’una intensa matinal al Cos·
mocaixa i han pogut experi·
mentar de primera mà i en·
tendre molt millor alguns dels
conceptes que s’havien explicat
a classe gràcies a muntatges
con el Pèndol de Faucault,la
distribució de Gauss,la força de
Coriolis o el funcionament de
les ones. Hem tingut temps per
fer un recorregut per d’altres
experiències que ens permeten
fer molt més entendibles con·
ceptes de la vida quotidiana i
per visitar els stands perma·
nents especialment l’espai del

Setmana de la
ciència a l’Acadèmia
Hem celebrat a l’Acadèmia
Igualada la Setmana de les Ci·
ències, i l’hem finalitzar amb la
Fira de la Ciència, on els alum·
nes de Primària, Secundària i
Batxillerat han pogut mostrar
experiments molt interessants a
pares, mares i alumnes de l’esco·
la que es van acostar a les para·
des del pati de l’escola.
Ha estat una setmana científica,
molt interessant, ja que es van
posar a la pell dels científics i
van haver de posar en pràcti·
ca la seva oralitat per explicar
amb tot tipus de detall els di·
ferents experiments.

Bosc Inundat. No hem deixat
de visitar la maqueta a ta·
many real d’un Tiranosaure
Rex (T-Rex) abans d’entrar

al planetari a veure el docu·
mental 3D “El somni de vo·
lar” i concloure així la nostra
visita al museu.
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Xerrada del pilot de ral·lis David Abad Maristes: 1r premi del
3r concurs d’infografies
al Milà i Fontanals
d’EFEC
El passat 23 d’abril el pilot de
ral·lis David Abad va visitar
el Departament de Transport
i Manteniment de Vehicles
de l’Institut Milà i Fontanals
amb el seu BMW M3. Abad
va explicar les característiques tècniques i els diferents
sistemes de seguretat que
porten aquesta mena de cotxes de competició.
David Abad es va aficionar
al món de la competició del
motor des de ben jove. Ha
participat en diferents curses
per Catalunya i tot el territori
espanyol. La seva conducció
espectacular, enllaçant els viratges i fent derrapar el seu
vehicle, destaca dins el món
dels ral·lis. Aquesta és justament la característica més
significativa del seu vehicle,
ja que es tracta d’un cotxe de
tracció al darrera cosa que

afavoreix l’espectacle pel pas
de les especials cronometrades, fent gaudir moltíssim al
públic assistent a les curses.
Els estudiants de 1er i 2on del
cicle de grau mitjà d’electromecànica de vehicles i els de
grau superior d’automoció
van mostrar un gran interès
en les explicacions del pilot i
van participar activament en

el torn de preguntes. Com a
futurs mecànics, la competició pot esdevenir una opció
a escollir de cara al seu futur
professional i/o personal.
En un futur l’Institut Milà
i Fontanals preveu repetir
aquestes xerrades per tal
d’encomanar aquest esperit
automobilístic als joves del
centre.

Graduació de la XXXIX Promoció
“In medio virtus” de l’espai Mestral
Dijous 3 de maig, a les 19:15
hores, va tenir lloc a l’espai
Mestral de la Institució Igualada l’acte acadèmic d’imposició de beques dels alumnes
de la promoció que enguany
finalitza 2n de batxillerat.
Aquesta promoció és la número XXXIX i porta per nom
“In medio virtus”. Quan un
grup d’alumnes acaba els
seus estudis a la nostra escola, celebrem el final de l’etapa
acompanyats de les famílies
dels estudiants i el professo-

rat, volent, d’aquesta manera,
reflectir el treball conjunt que

durant anys s’ha portat a terme entre família i escola.

El mar centra les colònies dels
alumnes de l’escola Maria Borés
El mar i el seu entorn van centrar, del 23 al 25 d’abril, la Setmana Cultural i les colònies dels
alumnes de l’escola Maria Borés
de la Pobla de Claramunt. Els
nens i nenes de segon, quart i
sisè van anar a la casa de colònies de La Marinada, a Cambrils, i la resta van participar en
diferents activitats que es van
fer al col·legi, a més d’una sortida al Museu Marítim i al Moll
de Pescadors, de Barcelona.
Els alumnes que van anar de
colònies van poder gaudir de
diverses propostes, com una
sortida a la platja, un recorregut
amb vaixell i una passejada pel

port de Cambrils o un taller en
què els van ensenyar la tècnica
que s’utilitza per fer figures i
castells amb la sorra. També van
fer una activitat per confeccionar un marc de fotos amb decoracions marines i un altre, per
aprendre a fer nusos mariners.
Els estudiants que van partici-

par a la Setmana Cultural van
gaudir de diferents propostes,
com una manualitat relacionada amb el mar, una sessió de
cinema i crispetes, la presentació d’un caiac o la recerca de
contes relacionats amb el mar.
També van decorar el vestíbul
amb motius marins.

L’escola Maristes Igualada
ha participat en la 6a edició
del programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya EFEC, impulsat per
l’Institut d’Estudis Financers
(IEF) juntament amb els departaments d’Ensenyament,
Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya.
El programa ha ofert als nostres alumnes 5 tallers de finances personals impartits
per professionals del món de
la banca, de les finances, de
l’Agència Tributària, economistes, assessors financers i
auditors voluntaris del programa. S’han tractat temes
com “Administrant els Teus
Diners”, “Endeutar-se? amb
Seny!”, “Els impostos i tu”,
“Finances per a la Vida” i “Inversió Intel·ligent”. Aquestes
classes, diuen els alumnes,
“ens resultaven molt lleugeres
ja que primer fèiem un joc
de preguntes, a continuació
la part conceptual de forma
amena i al finalitzar la classe
realitzàvem exercicis per entrenar-nos per la vida real”.
Aquest programa, i ja és la 3a
edició, ha proposat als alumnes de 4t d’ESO participar en
el concurs d’EFEC, sintetitzant els continguts exposats
als tallers en una infografia.
Se’ls sol·licitava que el contingut de la infografia tingués
una relació directa amb l’educació financera, representant
algun dels conceptes treballats
als tallers de manera gràfica.
Es podia presentar una infografia per centre, realitzada
individualment o per parelles.
Els nostres alumnes han conegut la infografia com a mitjà
de comunicació des de l’àrea
de llengua castellana i, per
posar-ho a la pràctica, n’han

realitzat una. De totes elles,
els departaments de llengua i
de matemàtiques hem escollit
la que ens semblava millor i la
vam presentar al concurs.
De totes les infografies rebudes dels diferents territoris, el
jurat format per professionals
de l’àmbit educatiu i financer
es va disposar a avaluar-les.
Alguns dels criteris que van
tenir en compte foren: la claredat en el missatge, el grafisme,
la creativitat i la capacitat de
síntesi ajustant els continguts
als tallers. El jurat realitzà les
votacions sense conèixer ni
el nom dels alumnes ni dels
centres escolars, és a dir, de
manera totalment anònima.
Van atorgar el primer premi
a les alumnes Carla Alemany
Pérez i Jorgina Marimon Soteras de l’escola Maristes Igualada. Aquest premi l’aniran a
recollir el proper dilluns 18
de juny a les 18h a Barcelona
on la Sra. Rosa Artigal, directora d’ESO i Batxillerat del
Departament d’Ensenyament,
els farà entrega del seu premi
com a guanyadores: una estada d’una setmana al juliol en
un campus en anglès.
En la nostra infografia, diuen
les guanyadores, “vam decidir
resumir què eren els impostos, de quins tipus són, per
què serveixen, com i qui recapta els impostos i els serveis
que rebem a partir d’ells i tota
aquesta informació la vam
decidir combinar amb molts
colors i el més esquematitzada
possible amb les paraules clau
i ben resumides. Ens fa molta
il·lusió haver quedat primeres
de Catalunya ja que és una
motivació per a nosaltres i el
resultat del nostre esforç”.
Convidem a totes les escoles
a participar en les xerrades i
al concurs!
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El BiM on tour, a l’escola Ramon Castelltort
El dia 3 de maig els alumnes
de comissió verda de 1r, els
alumnes de 3r de conjunt instrumental i de LegoLeague i 4
alumnes més de 1r vam anar
a l’escola Ramon Castelltort
d’Igualada: nosaltres a peu,
però ens van caldre 2 cotxes
per portar tot el material: teclat, bateria, robots, estora de
LegoLeague i un bon munt
d’instruments més.
Musicians and storytellers
Quan vam haver carregat tot
el munt de material, cap a les
8:30 vam sortir del centre i
vam arribar a les 9 a l’escola
per començar a muntar. Al
cap d’una estona van arribar
els nens de P-3, P-4 i P-5 i van
començar tocant els músics
de 3r i vam intercalar moltes
vegades cançons i músiques
fins que van haver tocat 5
cançons i vam haver llegit la
Mirta i l’Arantxa, contes de la
Dora en anglès, el Jacob, El
peix Peixet, i jo, l’Adrià, un
conte de Pasqua també en anglès.
Al final els músics van tocar
una cançó de comiat i aprofitant el seu pati, vam anar a
jugar a fora al pati. I quan es
va acabar el pati, ja fora de tot

minin. Aquests nens es van
portar molt bé i els hi vam
fer entendre molta informació sobre les piles i a part,
tots vam passar una molt
bona estona.
guió, els músics van tornar a
tocar per a 1r, 2n i 5è. I és que
no estava previst, però ho feien tan bé, que valia la pena.
Les llimones encenen un led
Els alumnes de 1r d’ESO de
comissió verda de l’institut
Badia i Margarit vam anar a
l’escola del Ramon Castelltort
per explicar als alumnes de
1r i 2n de primària d’aquesta escola sobre les piles i to-

tes les seves característiques.
Vam començar fent un experiment de fer una pila am
una llimona; aquest experiment era d’intentar encendre
una bombeta led amb una
llimona, una moneda de 5
cèntims, un clau, uns cables
i una bombeta led. Després
vam continuar explicant els
tipus de piles quan com i perquè contaminen i a on podem
llençar-les perquè no conta-

Ensenyem el joc del robot
Els BIMBOTS (l’equip representant del nostre institut a la
Lego League) vam anar a fer
una exposició als alumnes de:
3r, 4t i 5è de l’escola Ramon
Castelltort. Els vam ensenyar
tot el treball que haviem realitzat per preparar el torneig,
sobretot la part del joc del robot, que és la part més amena
i que més interessa a la majoria d’alumnes.

A banda de la demostració,
els propis alumnes, en petits
grups van poder programar
i experimentar amb el llenguatge de programació i van
poder fer moure el robot
Lego MindStorm.
Cap a les 12:20, un cop acabats tots els tallers i carregat
de nou tot el material, vam
marxar del Ramon Castelltort i vam arribar a la 1 al
Badia i Margarit i vam seguir
fent classe, però ja no tenia
tanta emoció com la primera
part del matí.
Roger Bajona, Adrià Mensa
i Gil Robert

Excel·lent temporada de l’equip aleví
Estudiants alemanys i
femení del Jesús-Maria als Jocs Escolars de l’Acadèmia Igualada
visiten l’ajuntament
El final de curs ja s’acosta i
s’acaben els Jocs Escolars de
l’Anoia. La cloenda es celebra
amb una última jornada on es
fa l’entrega de premis d’acord
amb la classificació final obtinguda pels diferents equips i
categories. El cap de setmana
passat es va fer la cloenda de la
categoria benjamí i aquest cap
de setmana ha estat el torn de
la categoria aleví, en la qual,
l’equip femení del Col·legi Jesús-Maria ha aconseguit el primer lloc de la classificació final,
després d’haver realitzat una
excel·lent temporada en tots els
esports practicats.
El primer lloc de la classificació els dóna l’accés a la final
territorial com a representants
de la comarca de l’Anoia, que
tindrà lloc el proper dia 19 de
maig a l’Hospitalet de Llobregat, amb un partit de futbol a 5
amb l’equip guanyador del Baix
Llobregat.
Des de l’escola Jesús-Maria felicitem a les campiones, així com
al seu entrenador, Lluís Miquel

Romero, pels excel·lents resultats obtinguts i que no haguessin estat possibles sense l’esforç,
l’interès i la compromesa participació de tots els membres
de l’equip. Cal destacar que
es tracta d’un equip que ja va
aconseguir el primer lloc de la
classificació en la temporada
2015-16 quan pertanyien a la
categoria benjamí. Aprofitem
també per desitjar molta sort a
l’equip en la final territorial.
Per altra banda, volem felicitar

a tots els components de tots
els equips i categories de l’escola que han participat en els Jocs
Escolars d’aquest curs pel seu
esforç, compromís i dedicació,
així com també als respectius
entrenadors.
Més enllà dels èxits aconseguits, esperem que s’hagi gaudit de la participació i dels beneficis que aporta la pràctica
esportiva, així com l’assoliment
dels valors i aprenentatges que
transmet l’esport.

La setmana passada una trentena d’alumnes de l’Acadèmia
Igualada i alumnes arribats
de Freiherr-Vom-Stein-Gymnasium de la ciutat alemanya d’Oberhausen-Sterkrade, van visitar l’Ajuntament
d’Igualada. Els joves alemanys, que participen aquest
2018 en el programa d’intercanvi que els dos centres van
iniciar ara fa quatre anys,

van a la capital de l’Anoia al
llarg de vuit dies.
A la trobada, en què també
hi havia professors i directius
de les dues escoles, hi ha assistit la regidora d’Ensenyament i Joventut, Patrícia Illa.
Han intercanviat inquietuds
i han conversat al voltant de
què demanen els joves en
aquestes franges d’edat a les
seves ciutats.
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Núria Torrades, de l’INS Joan
Mercader, guanyadora del concurs de
contes “Castell de la Tossa”
Núria Torrades, alumna del
2n de Batxillerat Humanístic
de l’Institut Joan Mercader,
va guanyar el primer premi
en la categoria juvenil del 9è
concurs de contes “Castell de
la Tossa” amb “On és la felicitat dels camins perduts?” dotat amb 150 Euros.
El passat dijous dia 26 d’abril
es va celebrar a la Biblioteca
Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui el lliurament
de premis, amb la presència
de l’alcalde Teo Romero, la
tinent d’alcalde Elisabeth Tamargo, la regidora de cultura Montserrat Carricondo i
la directora de la biblioteca
Núria Rossell. Aquest concurs literari estableix diferents categories: infantil (de
6 a 13 anys), juvenil (de 14
a 18) i la categoria general
(majors de 18 anys).

Segons l’autora, el conte guanyador de la categoria juvenil
tractava un tema molt delicat
i actual : els refugiats. Concretament, començava amb l’ex-

plicació de la vida de la Lina,
una nena de 5 anys que havia
de marxar de Síria a causa de
la guerra i que, en realitat, era
un malson que havia tingut
l’Etna, una noia voluntària
d’un camp de refugiats que
s’adonava que l’objectiu que
perseguien els refugiats era
la recerca de la felicitat. De
fet, un dels fragments clau
d’aquest conte és la reflexió
que fa l’Etna tot dient : “ vull
que aquestes persones, homes, dones i nens arribin a
dir que són felices, però no en
un somni, ni tampoc en un
malson; vull que ho diguin a
la vida real”.
Des de l’Institut Joan Mercader felicitem la Núria pel
premi aconseguit i l’encoratgem a continuar escrivint i gaudint de la literatura i els llibres.

Els grups Mou-te van fer acampada
a Sant Martí de Tous (can Aubareda)
Els grups Mou-te van fer
acampada a Sant Martí de
Tous (can Aubareda) el passat cap de setmana del 28 i
29 d’abril.
Hi van assistir els grups Moute de 1r i 2n d’ESO, amb els
seus monitors. També els de
4t d’ESO conjuntament amb
els Pioners de l’Agrupament
Escolta de Calella.
Van anar a peu des de l’escola
fins a Tous, i allí van fer diverses activitats.

Divendres 27 d’abril va tenir
lloc a Vic la XXIV Trobada
de Corals de Secundària, la
primera en la que participa
el nostre institut. La trobada
d’enguany volia posar l’èmfasi
en la igualtat entre els homes
i les dones, en un marc més
ampli d’igualtat entre les persones.
52 alumnes de 1r d’ESO han
assajat de valent durant mesos
guiats pel professor de música,
Oscar Zamora, i divendres van
debutar en el Centre d’Arts Escèniques d’Osona, L’Atlàntida.
Previ al concert, vam poder
participar d’un taller de percussió corporal impartit per
Santi Serratosa, i després d’un

assaig general, va començar el concert: primer amb la
Simfonia nº10 de Mendelssohn i Bohemian Rhapsody de
Freddy Mercury, interpretat
per l’orquestra del Conservatori de Vic. A continuació, 15
corals provinents de diferents
indrets de la Catalunya Cetral, sota la direcció de Quim
Térmens, Sebastià Bardolet i
Constantí Sotelo, van interpretar tres peces musicals:
Persones iguals, de David
Melgar i lletra de Giber d’Artze, Els segadors, Himne nacional de Catalunya, i per donar fi a la trobada, Cant de la
Trobada, de Constantí Sotelo i
amb lletra de Joan Prats.

Cesca Marcet, del Mercader, rep el segon premi
de recerca dels PRBB

Acapte de sang a l’Acadèmia Igualada
La setmana passada els alumnes de 3r d’ESO van organitzar
amb la col·laboració del Banc
de Sang i Teixits, l’acapte de
sang que anul·lament es realitza per aquestes dates. Amb una
campanya de captació organitzada pels mateixos alumnes i
assessorats pels membres del
Banc de Sang i Teixits, es va intentar que un nombre important de donants acudissin a les
nostres instal·lacions per tal de
realitzar la donació. Els responsables del Banc de Sang es van
instal·lar al gimnàs de l’escola,
mentre els alumnes animaven

L’INS Pla de les Moreres
a la Trobada de corals

per mitjà de pamflets als familiars dels alumnes i als passejants a entrar a donar sang.
L’acapte va durar tot el dia i el

resultat va ser força satisfactori.
Des de l’escola agraïm la col·laboració de tots els que van fer
possible aquest acapte. Gràcies.

El passat divendres 27 d’abril
es van atorgar els guardons
del XIII Premi PRBB de recerca en Ciències de la salut
i de la vida. Al concurs, organitzat per la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de
la Universitat Pompeu Fabra i
el Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona, es van presentar 257 treballs i un dels
premiats va ser el de l’alumna
de l’Institut Joan Mercader,
Cesca Marcet.
Els cinc finalistes van presentar els seus treballs davant
d’un jurat format per tres
investigadors del PRBB: la
Marina Marcet-Houben del
Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Carlos Ruiz
de l’Institut de la Salut Global
de Barcelona (ISGlobal) i el
Javier Macía de Departament
de Ciències Experimentals i
de la Salut de l’UPF (DCEXS).
El segon premi va recaure en
la investigació “Desodorants

amb tota naturalitat. Estudi i
experimentació de l’eficàcia
dels desodorants” feta per la
Cesca Marcet Claramunt del
Segon de Batxillerat científic.
L’acte va finalitzar amb l’entrega de premis de la mà del
Dr. Jordi Camí, director del
PRBB, Joaquim Gea, degà
de la UPF, i Marina Marcet-Houben del CRG, com a
representant del jurat.
Molt bona feina, Cesca!!
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Segon concert del
Festival d’Orgue amb
Juan de la Rubia

A

Faust”, un seguit d’improvisacions sobre la pel·lícula Faust d’F.
W. Murnau, una de les obres
mestres del cinema mut i de
l’expressionisme alemany.
Pactes amb el dimoni, genets de
l’Apocalipsi i una trama romàntica plena de dramatisme inspirada en la versió de Goethe i
les antigues llegendes germàniques. Una joia cinematogràfica,
amb banda sonora en directe,
per viure una experiència irrepetible.
Les entrades – a cinc euroses podran comprar una hora
abans de l’inici del concert
que es farà a les sis de la tarda a l’església de Santa Maria
de Capellades.

Xerrades informatives
del Porta a Porta
CAPELLADES / LA VEU

E

l 18 de juny entrarà en
vigor a Capellades un
nou sistema de recollida
d’escombraries: el Porta a Porta.
Això canviarà totalment el model actual ja que desapareixeran
els contenidors de la via pública
i les deixalles s’hauran de deixar
a la porta de cada casa, convenientment separades.
El nou sistema implicarà que
tothom hagi d’adoptar nous
costums per habituar-se a separar els residus de manera correcta. L’objectiu final d’aquesta
proposta és fer augmentar el
tant per cent de reciclatge, que
actualment no arriba ni al quaranta per cent.
Cada dia, segons el calendari establert, tocarà treure un cubell
diferent: Dilluns, dijous i dissabte orgànica; dimarts el paper
o cartró; dimecres i diumenge

La segona Festa del joc i l’Esport de
Capellades es viu amb alegria
CAPELLADES / LA VEU

A

CAPELLADES / LA VEU

quest diumenge es
farà el segon concert
del Festival d’Orgue de
Capellades
Després de l’espectacular arrancada del Festival, amb l’orgue
d’Ignasi Terrazza, i la trompeta
de Matthew Simon improvisant
els grans estàndards de jazz del
segle XX, aquest diumenge 27
de maig es podrà descobrir un
nou registre d’aquest instrument.
El protagonista serà Juan de la
Rubia, considerat actualment
com un dels millors organistes
del país. De la Rubia destaca per
les seves interpretacions de Johann Sebastian Bach, les seves
improvisacions a l’estil barroc i
també sobre cinema mut, grans
obres del repertori romàntic i
del segle XX i transcripcions
per a orgue d’obres simfòniques i operístiques. També ha
estrenat obres de compositors
actuals. El darrer any ha actuat
-a més d’Espanya- a Alemanya,
Anglaterra, Àustria, França,
Colòmbia, Itàlia, Mèxic, Tunísia, Perú, Rússia i Polònia, entre altres països.
En aquest recital Juan de la
Rubia interpretarà “L’ànima de
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els envasos; i els divendres una
setmana vidre i l’altra resta.
Cal recordar que dos cops al
mes hi haurà una deixalleria
mòbil per portar roba, ferralla,
informàtica cables elèctrics o
olis industrials.
Per resoldre tots els dubtes que
cadascú es pugui plantejar s’ha
previst fer 4 xerrades informatives en diferents horaris. Seran aquesta setmana, al Teatre
La Lliga. La primera, dimecres
a les set de la tarda; la segona
dijous a dos quarts de quatre;
el divendres a les sis de la tarda
i el dissabte al matí a les onze.
Després, a partir del diumenge 3 de juny es podrà anar a
recollir el kit de cada família. L’espai habilitat és l’antiga
Pizzeria Xup’s, al número 19
del Passeig Immaculada Concepció. Serà obert cada dia,
excepte els dilluns, d’11 a 14
hores i de 17 a 20.

quest dissabte s’ha
celebrat a Capellades
la segona edició de la
Festa del Joc i l’Esport amb
la participació de les entitats
esportives de Capellades i les
ampes de les escoles.
La festa va començar al matí
amb un esmorzar saludable
de fruita. Al llarg del matí els
nens i nenes es van anar incorporant a les diferents propostes que hi havia repartides
per la plaça Catalunya, el carrer Pilar i la plaça Verdaguer.
Tal com destaca el regidor
d’Esports i Alcalde, Aleix
Auber, “aquesta segona edició ha servit per consolidar
aquest tast de propostes esportives que tenim a Capellades, però d’una manera diferent. Gent de totes les edats
ha pogut participar d’una gran
quantitat de jocs i esports i
al mateix temps gaudir d’un
magnífic ambient amenitzat
amb música en directe. El dia
ha acompanyat una gran jornada que cada cop agafa més

força i complicitats, i això és
precisament el que busquem.
La interacció entre entitats i
veïns que treballen per objectius comuns fa que projectes
com aquests multipliquin la
idea de la cooperació assolint
molt bons resultats”.
La plaça Verdaguer va acollir
les iniciatives per als més petits, amb les taules d’escacs i la
pista de gespa per a la petanca.
Al carrer Onze de Setembre hi
havia les taules de tennis i a la
plaça Xica unes cistelles per
jugar a bàsquet. Al llarg de tot

Ajuntament i Bombers
es coordinen

el carrer Pilar hi havies molts
jocs de coordinació i habilitat,
que van entretenir als nens i
també als pares i mares que
es van animar. La plaça Catalunya tenia una pista per descobrir l’hoquei, un inflable per
jugar a futbol, unes xarxes per
futbol de peus i l’spiribool per
coordinació amb raqueta.
Tot va estar animat per la xaranga Ho Peta, que va portar
la música i el bon rotllo per tot
arreu, fins arribar a la Bassa,
on la cursa de relleus dins l’aigua va tancar la jornada.

Cinquena temporada del MOU-TE
CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

L

a setmana passada es va
celebrar la primera reunió amb els nous caps
del parc de bombers voluntaris de Capellades, en Toni Sidera i en Marc Ollé.
La reunió es va celebrar amb
l’alcalde, Aleix Auber, i el regidor de governació, Sergi
Pérez. Els nous caps del parc
van explicar quins eren els
seus objectius per aquesta
nova etapa del parc de Capellades, entre els quals hi ha la
voluntat d’augmentar la coordinació de treball amb l’ajuntament. També van posar

sobre la taula la intencionalitat del departament per una
possible ampliació del parc de
Bombers i què s’hauria de treballar per fer d’aquest projecte
viable.
Els dos capelladins que passen
a ser els nous caps del parc,
valoren la seva experiència i
arrelament a la vila com un
factor molt positiu per al treball local i la coneixença de la
zona. També van fer arribar
que el parc de Capellades ha
incorporat nous bombers fruit
de les últimes oposicions i que
un dels plans de treball a la vila
serà la coordinació i treball
amb part dels seus edificis.

Aquest darrer divendres de
mes es farà una nova sortida
des del CAP Capellades, dins
l’habitual proposta del MOUTE. Amb aquesta excursió
pels voltants de Capellades
es donarà inici a la cinquena
temporada d’aquesta iniciativa.
Des del MOU-TE es fa una
crida “a totes les persones que
voluntàriament i sense cap altre compromís vulguin gaudir
de la natura en l’entorn capelladí. En totes les sortides del
grup, el personal del CAP que
els acompanya, té cura de la
seguretat vial, disposa de una
petita farmaciola de primers
auxilis, també, durant el recorregut es fa una pràctica de
taller de memòria i s’obsequia
amb una ampolla d’aigua i una
poma als assistents”.
En aquesta sortida la gent del
MOU-TE s’adhereix al DIA
MUNDIAL SENSE FUM
2018 , amb la recomanació
de deshabituació al tabac i
altres drogues en favor del
hàbit saludable.
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Èxit de participació en la 7a Cursa
dels Covards

Nou web del servei
d’Empresa i Ocupació
PIERA / LA VEU

L

PIERA / LA VEU

E

l passat diumenge es va
celebrar la setena edició
de la Cursa dels Covards
amb un nou èxit de participació. Un total de 376 persones,
entre corredors i caminants,
van gaudir d’aquesta prova que
es va consolidant com una de
les més importants de la zona
de l’Anoia. El temps va acompanyar durant el desenvolupament de la cursa. Tot i que va
fer bo, la pluja del dia anterior
va aconseguir refrescar l’ambient i va fer que els camins no
aixequessin tanta pols.
La novetat d’aquesta edició va
ser que la cursa i la caminada
llarga van seguir el mateix recorregut de 13,8 quilòmetres i
416 metres de desnivell positiu. Així mateix, es va organitzar un circuit més curt de 7,2
quilòmetres i 245 metres de
desnivell que van realitzar un

gran nombre de famílies amb
infants.
El recorregut va sortir de la
Pineda de Can Ferrer del Coll,
al Bedorc, i va passar per la carena de Font Galí (la Coma),
on els participants van creuar
unes vinyes i van passar pel
costat de Les Flandes fins a
arribar a Mas Bonans. Posteriorment, corredors i caminants van deixar la pista per
endinsar-se a descobrir alguns
racons de l’Anoia, baixant la
riera seca fins a Vallbona. El
següent pas va ser la pujada
per remuntar la carena i fer el
cim del Castellet, des d’on es
va poder gaudir d’unes grans
vistes. Finalment, es va baixar
per corriols i per zones de pista forestal del clot del Roure
per arribar a la Pineda de Can
Ferrer del Coll.
Un cop finalitzada la prova,
es van donar uns entrepans
de botifarra i es va fer el lliu-

rament d’obsequis i premis als
participants. Aquests són els
guanyadors d’aquesta edició:
General masculí:
• Jesús Alvarez Herms
• Oscar Monleon Sánchez
• Josep Maria Ribe Viñes
General femení:
• Alba Alemany
• Sonia Julia Sánchez
• Montse Gómez Valverde
Veterà masculí: Toni Fernández López
Veterà femení: Francesca Cabre Sala
Local masculí: Jordi Domenech Andreu
Local femení: Nadia El Hannouti Marin
Des de l’organització s’ha
volgut agrair el suport de
l’Ajuntament de Piera així
com dels col·laboradors,
participants i particulars
que han treballat per tal que
fos possible una nova edició
de la Cursa dels Covards.

’Ajuntament de Piera ha
posat en marxa el nou
web del servei d’Empresa i Ocupació. Es tracta
d’un nou portal que pretén
aglutinar en un sol clic tota la
informació municipal relacionada amb la recerca de feina,
les activitats formatives, les fires comercials i els serveis que
des del consistori s’ofereixen a
empreses i emprenedors. Els
objectius principals són facilitar a la ciutadania l’accés a
la informació, garantir la màxima transparència, fer més
àgil el contacte amb el servei i
donar a conèixer als pierencs i
pierenques els recursos municipals que tenen al seu abast.
El nou web permetrà mantenir actualitzats els continguts
d’una manera més àgil i continua. Inclou diversos apartats
(Ocupació, Formació, Empreses i Fires) entre els quals n’hi
ha també un de notícies i un
altre d’agenda.
Pel que fa a la secció d’ocupació, els usuaris podran trobar
tota la informació sobre el
Servei Local d’Ocupació, els

recursos que ofereix, la gestió de les ofertes de treball i
també sobre els programes
ocupacionals subvencionats
pel propi Ajuntament de Piera
o per altres administracions
supramunicipals. En l’apartat de formació, la ciutadania
pot consultar totes aquelles
accions formatives que es posen en marxa amb la intenció
d’afavorir la inserció laboral
de les persones que es troben
sense feina.
Els propietaris d’empreses i els
emprenedors poden consultar en aquest portal els serveis
que es posen a la seva disposició com el d’informació, el de
formació i el d’intermediació
laboral. Així mateix, de forma
periòdica es posen en marxa
activitats de dinamització empresarial.
Finalment, el web compta amb un apartat sobre les
principals fires que es desenvolupen a la vila al llarg de
tot l’any i amb informació per
facilitar la seva participació
a comerciants i paradistes.
Tota aquesta informació ja
està disponible al web www.
empresaiocupaciopiera.cat

Tradició i bon ambient a
l’Aplec de Pierola

Avui divendres darrera sessió de
Contes XXL a Piera
PIERA / LA VEU

Avui divendres 25 de maig a
les 21h la Martha Escudero
rescatarà algunes dones de
l’oblit per poder explicar-nos
les seves històries.
La Martha Escudero és l’encarregada de tancar el cicle
de contes per adults Contes
XXL que al llarg de tots els
divendres de maig s’ha dut a
terme per segon any consecutiu a la biblioteca de Piera
amb una gran assistència de
públic i amb molt bones crítiques a l’organització i als espectacles.

HOSTALETS DE P. / LA VEU

L
Historias de mujeres de ojos
grandes són dones sorpreses i
sorprenents, dones enamorades al son d’un bolero, dones

amb històries desmesurades,
que poden presumir en un
bri d’experiència el que les ha
portat anys viure.

’Aplec de Pierola, celebrat el passat diumenge,
torna a esdevenir una
matinal de germanor comunitària tot gaudint de la tradició
i la identitat cultural hostaletenca.
Un any més l’Aplec de Pierola,
coincidint amb el Diumenge
de Pasqua de Pentecosta, va
ser el punt de trobada dels actes de tradició i germanor amb
sardinada, missa, panet beneït, espectacle infantil i dinar.
A primera hora un bon esmorzar va servir per agafar

forces amb una sardinada
popular amb la col·laboració
de l’Associació de Veïns i Cultural Serra Alta, Associació
Cultural i de Propietaris de
Can Fosalba i Associació de
propietaris de la parcel·lació
de Can Termens. La missa i
l’entrega del panet beneït tal
com marca aquesta tradició
centenària van donar pas a
l’espectacle infantil ‘Súper Tomàquets’ amb la companyia
Més Tumàcat van entretenir a
grans i a petits. Va ser la prèvia
al dinar on, molts hostaletencs
van continuar la trobada compartint conversa i àpat.
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La 21a edició del FiraVerd de Carme,
tot un èxit

Actualització de la
cartografia topogràfica
urbana de Cabrera d’Anoia
CARME / LA VEU

CABRERA D’A. / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica digital escala 1:1000 de Cabrera
d’Anoia. Es tracta d’un treball
estratègic per desenvolupar
les competències municipals
ja que aquesta cartografia
serveix de base per al planejament urbanístic, el cadastre,
així com les xarxes d’equipaments i serveis.
Per aquest treball, a Cabrera
d’Anoia s’han cartografiat 528
hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable
necessàries per a la planifica-

ció urbanística dels seu àmbit
territorial.
La nova cartografia, realitzada a partir de fotografies aèries que utilitzen tècniques
fotogramètriques i del treball
de camp, està estructurada
en sis fitxers que inclouen
l’altimetria, planimetria, toponímia, model digital d’elevacions, vialer i model digital
del terreny, segons plec d’especificacions tècniques v 2.2
aprovat per la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de
Catalunya.
La cartografia es lliura en els
formats Microstation, Autocad i PDF amb nivells i sistema de referència ETRS89.

Concert de caramelles a
Montmaneu

D

iumenge 14 de maig
Carme va celebrar
una nova edició de
FiraVerd com sempre al carrer
Sant Jordi i als carrers del nucli
antic del poble que es varen omplir de gent per recórrer els diferents espais temàtics: Artesania,
Antics oficis, Alimentació.
Aquest any el clima ha sigut benèvol amb Fira Verd ja que hem
pogut gaudir de un dia esplèndid que ha fet que hagi sigut un
èxit de participació de públic.
Enguany s’ha continuat potenciant l’opció de representació
de més productes ecològics i de
tallers que tinguessin un nexe
comú amb la natura per mantenir l’essència i la raó de ser de
Fira Verd i per descomptat, s’ha
potenciat tot el ventall de paradistes de flors, planters i plantes
medicinals.
Aquest any es van posar ornaments florals pels carrers del
poble perquè es mantinguin

fixos i d’aquesta manera es potencia el títol que Carme té de
Vila Florida.
Com ja fa molts anys Prodema, Associació de Defensa del
Medi Ambient, continua fent
la captura d’invertebrats dins
de riera per fer les analítiques
de l’aigua i comprovar com des
de fa no més de 10 anys la qualitat d’aquesta ha arribat a ser
òptima; membres de la Societat
Catalana d’Anellament Científic
mostraven com es cataloguen i
s’anellen ocells; també es va fer
un taller de caixes niu, taller de
destil·lació per essències i aigües florals i altres tallers.
Enguany, una part del carrer
Sant Martí es va engalanar amb
garlandes de boix i flors i el
“pati de missa” estava decorat
amb una xarxa amb punts de
flors.
Els marges de la riera aquest
any, degut el clima tan humit,
estaven inundats i no va ser
possible ni fer una bona neteja
ni poder posar cap decoració.

Els professors i alumnes de l’escola bressol també van col·laborar amb el FiraVerd decorant
el pati de l’escola.
A les 12 del migdia del diumenge i amb la presència del
Sr. Martí Pujol Casals, vicepresident tercer de la Diputació
de Barcelona acompanyat de
l’alcaldessa Idelfonsa Tarrida,
van tallar la cinta, com a acte
simbòlic d’inauguració de FiraVerd. Es feu un recorregut per
tot l’espai, visitant i fent tertúlia
amb els diferents paradistes.
Des de l’Ajuntament de Carme
es valora molt positivament la
concurrència i participació de
la gent en la Fira.
També es vol donar les gràcies
a tots el voluntaris i voluntàries
que van ajudar a fer la decoració de Fira Verd, al mateix
temps cal agrair aquesta participació de la gent del poble
i la vinguda de persones de
fora del poble, a les quals ja
les emplacem per a la propera
edició de FiraVerd.

Concert a l’església de Sant Martí
CARME / LA VEU

A
MONTMANEU / LA VEU

Dissabte passat a la Sala de
Montmaneu es va dur a terme amb una gran afluència
de públic local i d’altres poblacions veïnes, un concert a
càrrec del cantant i director
del quartet TNT, participant
del concurs “Oh Happy Day”
de TV3. Cal dir que el di-

rector i músic Óscar Bretau,
va ser el director d’assaig de
les caramelles d’enguany a
Montmaneu.
Després de l’actuació musical és va dur a terme al Cafè
del Poble, un magnífic sopar
amb tots els caramellaires
que han participat durant
aquests darrers anys.

quest diumenge 20 de
maig, dins el Cicle de
concerts d’esglésies i
castells 2018 alumnes de l’Escola de Música d’Igualada ens
varen delectar amb un magnífic
concert a l’església de Sant Martí
de Carme.
Els alumnes de 6PdA amb diversos instruments i acompanyats per Josep M. Comajuncosas al piano van anant
interpretant les partitures del
programa amb un grau d’excel·lència extraordinària.
Per finalitzar el concert va actuar el conjunt instrumental de
Vent M3 el conjunt més jove
de l’Escola de música i baix la

direcció de Toni Roca van interpretar diverses peces que
van fer gaudir d’allò mes al
nombrós públic que va assistir
al concert.
Va ser una matinal de diumen-

ge extraordinària .
Esperem que una propera
ocasió puguem tenir altre vegada l’ocasió de tornar repetir el concert.
Gràcies a tothom per l’assistència.
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Calaf clou amb èxit la Setmana de la Gent
Gran amb molta participació

Juny, mes de la
salut a Sant Martí
Sesgueioles

CALAF / LA VEU

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

el 14 al 20 de maig
Calaf ha programat
una desena d’actes diversos en el marc de la III Setmana de la Gent Gran. Entre
ells hi havia dues exposicions,
una trobada d’havaneres, una
sortida cultural, una xerrada,
una obra de teatre, missa, ball
i un dinar popular.
Una de les novetats d’aquest
any de la setmana, va ser el 1r
Festival d’Havaneres de Secà
que va omplir el Casino amb
més de 250 persones el dissabte 19 de maig. El festival incloïa tres propostes ben diferents
dins del gènere: l’ havanera
tradicional de costa amb el
grup de Calella “Port Bo”, l’havanera de taverna amb el grup
d’Igualada “La Guingueta” i
l’havanera lírica a càrrec de la
soprano Indira Ferrer-Morató
i el pianista Antoni Mas.
Els tres grups van conformar
un festival molt complet que
va acabar amb una sorpresa
final, la interpretació conjunta
de les mítiques “El meu avi”
i “La bella Lola” que va fer
treure els mocadors blancs
a l’aire a tots els assistents.
Tampoc hi va faltar el tradicional rom cremat gentilesa de
Jordi Vilaseca.
Una de les altres activitats
destacades va ser la sortida
a “Les cases de Matamargó “.
Aquesta excursió va generar
molt interès i en pocs dies es
va omplir l’autobús per anar-

L’Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles, amb el suport
de Diputació de Barcelona,
promouen durant aquest
mes de juny el mes de la salut. El Consistori convida a
tothom a participar en un
cicle de conferències sobre les bones pràctiques en
promoció de la salut.
Amb aquest cicle de conferències l’Ajuntament pretén
incrementar el coneixement
de les persones sobre la seva
salut i a fomentar estils de
vida saludables, per a millorar la qualitat de vida dels
santmartinencs i santmartinenques.
El dijous 7 de juny, a les 18
hores, tindrà lloc la conferència sobre “Nutrició i alimentació”, a càrrec de la nutricionista Alba Creus. Es
donarà a conèixer el perquè
és important alimentar-se
bé i saber quins són els aliments que ens aporten substàncies nutritives.
Divendres 15 de juny, també a les 18 hores, tindrà lloc
la conferència sobre “La
salut emocional”, a càrrec
de la psicòloga Cristina Berenguer. Aquesta xerrada
contribuirà a fer consciència de les pròpies capacitats, per afrontar-nos el dia
a dia, treballant de forma
productiva i sent capaços
de relacionar-nos amb el
nostre entorn estant bé amb
nosaltres mateixos.
Pel que fa a dijous 21 de juny,
a les 18 hores comptarem
amb una conferència sobre
la importància de la higiene
postural, “L’educació postural”, a càrrec de Marga Riera.
Coneixerem les eines per ser
més conscients de la nostra
postura i gestos diaris, per
tal d’evitar males posicions
que puguin perjudicar el
nostre cos.
Finalment dissabte 30 de
juny, a les 11 hores, tindrà
lloc la conferència sobre “Podologia”, a càrrec de la podòloga Judit Muns. En aquesta
conferència coneixerem perquè és important cuidar la
salut dels nostres peus, que
sovint són els grans oblidats
del nostre cos.
Al finalitzar les activitats hi
haurà pica-pica per a totes
les persones assistents, gentilesa de l’Ajuntament.

D

hi. La visita guiada tenia lloc
a una masia del municipi de
Pinós, a la comarca del Solsonès, un monument protegit i
inventariat dins el Patrimoni
Arquitectònic Català.
Les exposicions també van ser
de gran interès per al col·lectiu
de gent gran. Sobretot, cal destacar que més d’un centenar
de persones van visitar l’exposició “La practicanta, una
vida dedicada al servei de la
sanitat” en honor a M. Àngels
Pujol i Bacardit que es podia
veure a Cal Matrícules, antic
dispensari de la practicanta, i
que explicava part de la seva
història sanitària, familiar, 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.
Finalment, el diumenge 20 de
maig es va realitzar la cloenda
de la setmana. A les 11.30h hi
va haver missa a la Parròquia
de Sant Jaume amb el tradicional concert de la Coral Ressons que va acabar amb una
foto de germanor. Tot seguit,
el Casino va acollir el dinar
popular on s’hi van inscriure
200 persones. L’alcalde, Jordi
Badia, va dedicar unes paraules i va remarcar que l’èxit de
participació de la setmana de
la gent gran és gràcies a què
la programació es dissenya i
organitza a partir de les propostes de la pròpia gent gran
per tal de garantir que tothom
hi pugi trobar el seu espai. Per

això, va manifestar “la importància d’establir canals i instruments des de les administracions públiques per poder
aprofitar millor la saviesa que
atresoren la Gent Gran, a partir de la seva experiència, pel
benefici comú”. Finalment, el
ball amb el quartet Pep i Maria
José va cloure els actes.
En l’organització de la 3a Setmana de la Gent Gran de Calaf hi han col·laborat l’Esplai
de la Gent Gran, l’ARCA i el
Casino de Calaf. Enguany la
Sala d’Actes municipal estava
en obres, per això, la Unió Calafina ha facilitat el seu espai i
ha col·laborat en la logística i
l’organització de les activitats
com el teatre, el festival d’havaneres i el dinar.

Calaf tindrà properament una pista de pàdel
L’Ajuntament de
Calaf ha signat un
conveni amb la Penya
Barcelonista de Calaf
i Comarca i el Club de
Tenis i Frontó per cedir
gratuïtament l’espai
per a la construcció i
dinamització d’una
pista de Pàdel

CALAF / LA VEU

En els propers mesos Calaf
disposarà d’una nova pista de
pàdel gràcies a l’acord a què
han arribat l’Ajuntament de
Calaf amb la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca i el
Club de Tenis i Frontó.
Aquest mes de maig, les dues
entitats han establert un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament on es recullen
una sèrie de pactes per tal
de construir, gestionar i dinamitzar una pista de pàdel
municipal.
El conveni determina que
el consistori cedirà gratuïtament l’ús privatiu de l’espai municipal no útil entre
la pista de frontó i les pistes

de tenis per a la construcció
i dinamització d’una pista
de pàdel amb la possibilitat
d’una segona pista a la Penya i al Club.
Aquestes dues entitats, com a

contraprestació, es faran càrrec de la gestió quotidiana de
les activitats i la instal·lació i
es comprometen a complir la
normativa del reglament d’ús
de les instal·lacions esporti-

ves municipals de Calaf.
El conveni tindrà una vigència de quatre anys i es
podrà renovar dos períodes consecutius si les dues
parts ho acorden.
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L’Igualada Rigat derrota l’Alcoi en l’últim desplaçament de la
temporada
HOQUEI / LA VEU

OK Lliga

’Igualada va sortir amb
victòria de l’últim desplaçament de la temporada, al derrotar per 1 a 3 a
l’Alcoi, amb gols de Met Molas i Sergi Pla. Va ser el primer
partit que els arlequinats jugaven amb la classificació per
la CERS assegurada, factor
que va aprofitar l’entrenador
Ferran López per fer rotacions i fer jugar a Oriol Prat al
cinc inicial. L’Igualada Rigat
va tornar a demostrar la seva
capacitat defensiva, i juntament amb una gran actuació
d’Elagi Deitg, van aconseguir aturar el joc ofensiu de
l’Alcoi, que té a dos dels seus
jugadors – Oruste i Gelmà –
entre els màxims golejadors
de la competició.
El partit va començar d’una
manera immillorable pels arlequinats, que es van avançar
al marcador amb un gol de
Met Molas al minut 2 de partit. Amb el gol inicial, l’Igualada no va prémer l’accelerador i va optar per mantenir
el sistema defensiu que tan
bé els ha funcionat aquesta
temporada i que encara els
manté com a tercer equip
menys golejat.
Els locals es van topar amb un
Igualada ben posicionat en
defensa i un gran Elagi Deitg
que va aturar bones ocasions

Jornada 29
Reus 		9 · 4 Vic
PAS Alcoy 		1 · 3 Igualada
CH Lloret 		6 · 4 Girona
Vendrell 		3 · 2 Palafrugell
CE Arenys 		4 · 5 AsturHockey
FC Barcelona 		5 · 5 CP Voltregà
HC Liceo 		3 · 5 Lleida
CH Caldes 		2 · 1 Noia

L

			
1 FC Barcelona
2 HC Liceo
3 Reus
4 Noia
5 Lleida
6 Igualada
7 Girona
8 CH Caldes
9 CP Voltregà
10 Vendrell
11 PAS Alcoy
12 Vic
13 CH Lloret
14 CE Arenys
15 Palafrugell
16 AsturHockey

Pt.
76
68
67
53
49
47
44
41
41
41
31
30
30
16
15
11

J G
29 24
29 22
29 22
29 15
29 15
29 15
29 13
29 12
29 11
29 12
29 9
29 7
29 8
29 4
29 4
29 3

E
4
2
1
8
4
2
5
5
8
5
4
9
6
4
3
2

P Gf Gc
1 143 44 99
5 129 59 70
6 141 78 63
6 102 71 31
10 116 90 26
12 77 64 13
11 89 82 7
12 72 85-13
10 77 85 -8
12 77 85 -8
16 78 99-21
13 62 87-25
15 64 86-22
21 50118-68
22 63122-59
24 62147-85

Jornada 30 (última)
Palafrugell - CE Arenys
AsturHockey - CH Caldes
Noia - FC Barcelona
CP Voltregà - HC Liceo
Vic - PAS Alcoy
Igualada - CH Lloret
Lleida - Reus

dels valencians, sobretot, de
Roc Llisa i Tuti Baieli. Els alcoians van tenir una bona opció d’empatar des del punt de
penal, però Deitg va aturar el
xut i el posterior rebot que va
llençar Baieli.
Tot i la bona actuació de
l’Igualada, que va treballar
per mantenir el 0 a 1, l’Alcoi
va aprofitar un contraatac al
minut 24, que un xut de Tuit
Baieli va tocar en Sergi Pla,
que el va desviar al primer
pal de la porteria de l’Igualada Rigat. Amb aquesta acció,
el resultat de la primera part
va ser d’empat a un.
A l’inici de la segona part,

l’Igualada va tornar a veure
porteria al primer minut de
joc, aquest cop, mitjançant
Sergi Pla. El partit va agafar una tònica diferent, i es

L’Igualada Rigat pot
acabar 5è a l’OK Lliga
si guanya demà davant
el Lloret a Les Comes, a
partir de les 18h
va veure un equip igualadí
molt més arriscat i disposat
a marcar més gols, tot i que
això suposés riscos en defensa. L’Igualada Rigat va tenir el

gol ben a prop, la més clara,
una pilota al travesser d’Oriol
Vives.
El ritme de joc de l’Igualada
també es va traduir en l’augment de faltes que va fer l’Alcoi, que va arribar a cometre
la novena. En una segona
part on els homes de Sergi
Punset van tenir menys protagonisme en atac, però van
tenir l’opció d’empatar en el
tram final per mitjà d’una
falta directa, ja que Met Molas va veure una targeta blava. L’Igualada Rigat sí que va
aprofitar les opcions a pilota
aturada i al minut 48, Sergi
Pla transformava un penal

per posar l’1 a 3 definitiu al
marcador.
L’entrenador de l’Igualada,
Ferran López, es va mostrar
satisfet per la victòria i va dir
que “no és fàcil fer 50 punts a
l’OK Lliga i ho tenim a prop.
Ens hem proposat aconseguir-los”.
L’Igualada s’acomiadarà de
la temporada aquest cap de
setmana, en un partit que es
jugarà davant del Lloret dissabte al pavelló de Les Comes
a les 6 de la tarda i on l’equip
podrà dir adéu a la temporada amb l’afició. Si els arlequinats s’emporten els 3 punts
podrien acabar en 5a posició.

El 3x3 organitzat pel CB Igualada torna aquest any amb grans
novetats
BÀSQUET / LA VEU

D

issabte 16 de juny, a
la plaça de Cal Font
d’Igualada torna el
3X3 integrat ara al Circuit 3×3
FCBQ (Federació Catalana de
Basquetbol). En aquesta ocasió, Igualada és una de les 10
seus catalanes d’aquest esport
i compta amb una important
novetat: els guanyadors de
cada categoria passaran a la
final de Barcelona que es celebrarà el 25 d’agost.
El 3X3 és obert a tothom i a totes les categories, des de mini
fins a sènior. Es preveu una assistència de més 500 jugadors
que ompliran la plaça de Cal
Font de bon bàsquet amb 14
pistes i les dues centrals BBVA
on es disputaran les finals. A
més de les competicions per

categories es celebraran els
concursos Joieria Costa de tir,
two ball i triples, amb molts
bons premis.
El dissabte 16 de juny serà una
festa a Cal Font amb bàsquet,
photocall, sortejos, i sorpreses
com els xecs regal de Global
Salut o l’entrada gratis per a la
zona d’aigües del gimnàs Wellness Cal Font per als majors
de 18 anys (caldrà que portin
banyador) per al mateix dia
o bé per un altre. A més, tota
la plaça comptarà amb Wifi
Iguana.
Les inscripcions estaran obertes fins el 9 de juny i cal adreçar-se a la web de la FCBQ.
Aquest torneig compta amb la
col.laboració de la Federació
Catalana de Bàsquet i, també,
del BBVA, Ajuntament d’Igualada, Pintures Planell, Costa

Joieria Rellotgeria, Global Salut, Wellness Cal Font, Events,
Caldereria Dayma, Tranvisa,
Iguana Comunicacions, Clínica Dental Anoia, Donacces
i Ràdio Igualada.
Entrenaments oberts al CBI
per a tothom qui vulgui tastar el bàsquet
Els valors del bàsquet són diferenciadors: treball en equip,
esforç, creativitat... El Club
Bàsquet Igualada vol ajudar a difondre aquest esport
als nens i nenes de la ciutat i
per això obre portes a partir
d’aquesta setmana (del 21 de
maig i fins a finals de juny) i
realitza entrenaments oberts
per als nascuts entre el 2006 i
fins el 2010, a més de l’escola
de bàsquet per als més petits.
Tothom qui ho vulgui podrà

provar els entrenaments de
bàsquet dirigits pels entrenadors del club i també jugar partits al final de la sessió
d’entrament. L’objectiu és que
els nens i nenes es diverteixin mentre aprenen tècniques

d’aquest esport i comparteixen
els seus valors.
Per a més informació escriure
a:
coordinacio3cbi@gmail.com
Benvinguts doncs, a la màgia
del bàsquet!
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La igualadina Cristina
Bru és tercera a Juneda
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L’Igualada Urban Running atrau
famílies d’arreu i més de 700 corredors

Dues victòries pels
equips de l’Òdena CB

CURSES / LA VEU

Les cròniques dels partits
d’aquest passat cap de setmana:
L’equip sènior “A”, amb només 6
efectius i l’ajuda de l’Aitor, l’entrenador de l’equip, va patir de
valent per aconseguir una victòria a la pista barcelonina del
C. B. Trevol.
Si en el 1r. quart la iniciativa va
ser per l’equip local (18 a 13),
en el 2n. van ser els odenencs
qui van controlar el ritme del
partit (31 a 36).
A la represa, el partit no va tenir patir masses novetats i els
odenencs van seguir comandant el marcador (40 a 46) al
final del quart.
En el 4t. i definitiu, els barcelonins van apretar de valent per
intentar aconseguir una victòria que els tragués dels darrers
llocs de la classificació i en un
darrer quart on es van encistellar pocs punts, amb un parcial
de 12 a 4, van aconseguir posar-se per davant per 2 punts
(52 a 50) i semblava que podien aconseguir el seu objectiu.
En els darrers instants però, els
visitants van saber gestionar
millor la tensió i els nervis i finalment es van emportar una
victòria “in extremis” per només 1 punt de diferència (5253).
Parcials: 18-13, 13-23, 9-10 i
12-7
Van jugar: Estany (15), Soriano (6), Vives (5), Marimón (4),
Iglesias (10), Máximo (6) i Lorente (7).
Victòria de l’equip Sots-21 a la
pista del darrer classificat, el
Jesuites Casp. Partit que a priori semblava fàcil però la falta
de concentració a l’inici del
partit propicià un mal joc per
part dels odenencs, essent els
dos primers quarts molt igualats i que no va ser fins el 3r. i
4t. quart quan amb la millora
en l’actitud i en el joc s’aconseguiren les màximes diferències
(38-64).
Parcials: 12-15, 11-14, 13-22 i
2-13.
Van jugar: Rosich (16), Jorba
(18), Porredón (3), Poncell (7),
Fuentes (3), Ferrer (7), Torrellardona (4) i Torrens (6).

I
CICLISME / LA VEU

A

quest passat diumenge 13 de maig
de 2018 la igualadina
Cristina Bru, ciclista del BH
CONCEPT BARCELONA, va
aconseguir la tercera posició
en categoria Fèmina sub23 al
“Trofeu Vila de Juneda” puntuable per a la Copa Catalana
de fèmines.
A aquest podi de la igualadina
s’hi va sumar la tercera posició
en categoria fèmina Elit de la
seva companya Cristina Navarro (també ciclista del BH
CONCEPT BARCELONA)
així com la victòria en la classificació per equips.
Molt bons resultats aconseguits aquest diumenge per
l’equip femení que d’aquí a dos
dissabtes competirà a Navarra en la següent prova de la
“Copa de España de féminas”.

Gran resultat de
l’anoienc Genís López a
la Titan Desert

CICLISME / LA VEU

Gran resultat de l’anoienc
Genís Lopez a la mítica prova ciclista que se celebra al
Marroc, una prova molt consolidada i que és una autèntica referència de les proves de
llarga distància que se celebren per tot el món.
En la categoria màster 50,
López va aconseguir pujar al
segon calaix del podi. I pel
que fa a la classificació general, va quedar en 51a posició.

gualada ha vibrat per setè
any consecutiu amb l’Igualada Urban Running Night
Show, una fórmula esportiva i
lúdica que ha atret a famílies de
150 poblacions diferents d’arreu de Catalunya.
El programa de l’Igualada
Urban Running Night Show,
comptava amb activitats per a
tota la família des de bon matí i
a banda de les tradicionals curses de 5 i 10 kilòmetres, incloïa un any més una caminada
100% solidària, amb el suport
de Llet Nostra, on ha destinat
tota la recaptació de les seves
inscripcions a la L’Associació
de Familiars i Amics de Nens

primers quilòmetre de baixada pels amplis carrers, els atletes arribaven a la zona més
cèntrica de la ciutat, un bonic
recorregut per les places empedrades i sempre acompanyat
dels grups de batucada i zumba que animaven als corredors.
Arribant a la meitat de carrera Carlos Cervera ja s’havia
distanciat lleugerament dels
seus perseguidors. En els últims quilòmetres de la rambla
i la tornada pel passeig proclamava a Carlos Cervera com a
campió de la 7 Igualada Urban
Running Night Show amb un
temps de 16:14 completant el
pòdium amb José Daniel Mo-

dors que es llançaven a les dues
voltes a la ciutat. Es tractava
del mateix recorregut que la
cursa anterior amb algun carrer afegit per poder completar
els 10km. La cursa es posava
emocionant des del primer
moment. Un grup de 7 integrants s’avançaven clarament
als altres corredors. Aquests
anava junts durant pràcticament tota la primera volta. A
la segona part de la cursa tot
va canviar, el fort atleta Abderrahim El Jaafari va accelerar
sense pensar-s’ho trencant la
carrera i destacant-se dels seus
perseguidors quilòmetre a quilòmetre. La cursa acabaria amb

Oncològics de Catalunya
(AFANOC).
La Igualada Urban Running
Night Show donava el tret de
sortida amb la IURNS sobre
rodes by Sabway i Milar Martinez i les curses infantils de
400 i 1.500 que s’ha realitzat
íntegrament en anglès gràcies al suport de Kids&Us. Una
IURNS sobre rodes passada
per aigua, però recordada per
tots els somriures que ens van
regalar tant els més petits com
els pares i mares participants,
on les seves ganes de passar-ho
bé van fer una Igualada Urban
Running molt especial.
A les 19.30h sortia la primera cursa absoluta, 5 km que
recorrien la ciutat d’Igualada
per les seves rambles i carrers
més cèntrics. Després dels dos

rales i Anton Wass. Mentre
que en fèmines es proclamava
campiona l’atleta de categoria
infantil Carla Bisbal amb un
temps de 18’39, seguit de Yvet
Camus i Carlota Díaz.
Cinc minuts després de l’inici
d’aquesta cursa, es donava pas
a la caminada solidària Llet
Nostra. Gairebé 200 participants recorrien també aquest
circuit de 5 km per col·laborar
amb la Casa dels Xuklis i L’Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). Una associació constituïda per un grup de
mares i pares amb la necessitat
d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de
nens amb càncer.
Ja a les 21h de la nit amb el cel
fosc, eren més de 700 els corre-

la victòria d’Abderrahim amb
un temps de 30:35, mentre el
local Albert Moreno s’afermava en la segona posició amb
31:10 seguit de ben a prop de
l’actual campió de Catalunya
de Marató Xavi Tomasa, que
parava l’electrònic en 31:20. En
la categoria femenina amb un
temps de 35:30 es proclamava
campiona Janet Becerra, atleta colombiana, seguit de Aïda
Solà i Carol Montañana, amb
uns temps de 40:21 i 41:14.
Mentre que els atletes arribaven a meta, la Igualada Ubran
Running començava amb la
Festa Flaixbac amb el Gran
Germán, Carles Pérez i Andreu Presas on van reunir a
més de 500 persones a la plaça
Cal Font per acabar de gaudir
d’una IURNS èpica.

ES BUSCA XÒFER

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

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Carnet C1 camió
Repartiment Catalunya
Enviar C.V. a apartat
de correus 2
08700 Igualada

BÀSQUET / LA VEU
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El CF Igualada rep diumenge el Lleida B en l’última jornada,
també per a tots els equips anoiencs de Tercera
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l CF Igualada rebrà el
proper diumenge a les 5
de la tarda la visita del
Lleida B, en el darrer partit de
la Primera Catalana d’aquesta
temporada. El partit no tindrà cap transcendència en la
competició, si bé per al CFI es
podria intentar vèncer i de pas
acabar la lliga en una merescuda sisena posició final.
El passat cap de setmana, els
blaus van treure un punt de
casa del cuer Tortosa (1-1).
Els blaus van dominar durant
tot el partit però marca va costar molt, arribant a posar per
dues ocasions la pilota al pal
de la porteria ebrenca.
Pocs minuts abans del descans
el Tortosa va marcar, i, a la segona part, l’Igualada va continuar desplegant un joc prou
perillós com per gaudir d’ocasions de perill, sense èxit, fins
que, al llindar del xiulet final,
Omar va poder marcar l’empat.
L’equip igualadí, doncs, acabarà en una posició molt
meritòria el seu periple per la
temporada 17-18, que ja té
decidit qui pujarà de forma

Imatge del partit que el CFI va jugar a Tortosa. Foto: CD Tortosa.

directa (Martinenc) i qui jugarà la promoció (San Cristóbal de Terrassa), mentre
que baixaran Tortosa, Valls,
Alpicat, Bellvitge i possiblement Vilaseca.
Tot decidit a Tercera
Aquest cap de setmana s’acabaran les competicions re-

gulars de futbol territorial i,
com que cap dels equips anoiencs està immers en promocions, s’acabarà per a molts
d’ells la temporada. El Calaf
acabarà al camp de la Pirinaica, amb possibilitats d’arribar
a la sisena posició. Al grup
8è, el San Mauro B s’acomi-

adarà de la categoria a Olesa
de Montserrat, que es juga no
baixar. Al grup 12è, la Pobla
ja té garantida la permanència, i el San Mauro -que ja té
90 punts!- dirà adéu a la categoria per celebrar l’ascens
amb els seus aficionats a casa,
davant el Moja.

RESULTATS, CLASSIFICACIÓ I PROPERA JORNADA
FUTBOL 1A CATALANA G2
Jornada 33
Lleida ECF B
AC Alpicat
CE Efac
CF Balaguer
FC Martinenc
San Cristóbal
U. Bellvitge
Vilaseca CF
CD Tortosa
			
1 FC Martinenc
2 San Cristóbal
3 CE Efac
4 Viladecans UD
5 UE Sants
6 Lleida ECF B
7 CF Igualada
8 CF Balaguer
9 B Blanques
10 FC Andorra
11 UE Rapitenca
12 Vista Alegre
13 Sant Ildefons
14 Vilaseca CF
15 U. Bellvitge
16 AC Alpicat
17 Valls UE
18 CD Tortosa

FUTBOL 3A CATALANA G7
Jornada 33
UD Calaf
CE Marganell
CE Suria
Viladecavalls
Juan XXIII
Sant Pere Nord
CE Moiá
CCF Puigcerdá
CF Cardona

0 · 0 FC Andorra
2 · 3 B Blanques
3 · 1 UE Sants
0 · 0 Viladecans UD
2 · 1 Vista Alegre
4 · 1 Valls UE
2 · 1 Sant Ildefons
2 · 1 UE Rapitenca
1 · 1 CF Igualada
Pt.
69
68
63
59
54
53
50
48
47
46
45
42
39
32
31
31
24
23

J G
33 21
33 21
33 20
33 17
33 15
33 15
33 14
33 13
33 14
33 12
33 14
33 11
33 11
33 8
33 7
33 7
33 6
33 4

E
6
5
3
8
9
8
8
9
5
10
3
9
6
8
10
10
6
11

P
6
7
10
8
9
10
11
11
14
11
16
13
16
17
16
16
21
18

Gf
59
71
64
51
41
50
47
50
50
35
43
50
44
30
44
37
35
34

Gc
24 35
35 36
40 24
30 21
39 2
45 5
41 6
50 0
54 -4
32 3
56-13
45 5
40 4
61-31
58-14
50-13
61-26
74-40

			
1 Juan XXIII
2 Viladecavalls
3 Can Parellada
4 FC Pirinaica
5 CF Cardona
6 CE Manresa B
7 UD Calaf
8 CE Puigreig
9 Sant Pere Nord
10 CE Suria
11 FC Fruitosenc
12 CE Navás
13 CCF Puigcerdá
14 CE Marganell
15 Ignasi Puig
16 CE Moiá
17 UE Aviá B
18 CF Santpedor

FUTBOL 3A CATALANA G8
Jornada 33

2 · 0 Ignasi Puig
2 · 1 CE Navás
0 · 1 Can Parellada
0 · 3 FC Pirinaica
0 · 0 CE Puigreig
2 · 3 FC Fruitosenc
2 · 1 UE Aviá B
2 · 4 CE Manresa B
4 · 1 CF Santpedo
Pt.
75
71
70
69
58
53
52
49
49
46
41
36
31
29
28
27
25
21

J G
33 23
33 22
33 21
33 21
33 17
33 15
33 14
33 13
33 14
33 12
33 12
33 11
33 9
33 8
33 5
33 7
33 7
33 5

E
6
5
7
6
7
8
10
10
7
10
5
3
4
5
13
6
4
6

P
4
6
5
6
9
10
9
10
12
11
16
19
20
20
15
20
22
22

Gf
76
85
79
75
68
71
79
54
66
52
57
39
44
39
56
42
50
39

Viladecans UD B 		
UE Torrelles 		
UD San Mauro B
UD Málaga 		
PR Sant Feliu 		
Martorell CF 		
CF Corbera 		
Can Roca 74 		
Sant Andreu B 		
Gc
30 46
40 45
43 36
39 36
42 26
62 9
58 21
45 9
63 3
56 -4
58 -1
67-28
82-38
64-25
79-23
63-21
82-32
98-59

FUTBOL 3A CATALANA G12
Jornada 33

7 · 2 CD Cervelló
1 · 6 Vallirana CF
5 · 6 Levante Planas
4 · 0 AE Abrera
5 · 4 CF Olesa
4 · 0 CF Pallejá
1 · 2 Sant Esteve
2 · 1 Castelldefels B
0 · 3 SV Horts

CF Cubelles
AE Moja
CF La Pobla
J Ribetana
FC Hortonenc
UE Sitges
Sant Pere
CD Ribes
CE Olivella

3 · 5 Riudebitlles
1 · 1 AE Munia
0 · 1 UE Martinenca
4 · 0 CE Ódena
1 · 4 AE Piera
1 · 0 Montserrat
3 · 5 CF Mediona
3 · 2 CE Anoia
2 · 5 UD San Mauro

			
Pt. J G E P Gf Gc
1 Martorell CF
80 33 25 5 3 100 23 77
2 UD Málaga
74 33 23 5 5 94 41 53
3 CF Pallejá
74 33 24 2 7 78 37 41
4 SV Horts
57 32 17 6 9 74 52 22
5 Vallirana CF
54 33 15 9 9 69 56 13
6 CF Corbera
53 33 15 8 10 82 62 20
7 PR Sant Feliu
51 33 14 9 10 71 53 18
8 Levante Planas 50 33 14 8 11 61 57 4
9 Viladecans B
46 33 13 7 13 67 66 1
10 Sant Andreu B 43 33 13 4 16 67 80-13
11 Castelldefels B 38 33 9 11 13 57 74-17
12 AE Abrera
37 33 10 7 16 55 69-14
13 Sant Esteve
36 33 10 6 17 84 97-13
14 UE Torrelles
35 33 9 8 16 44 77-33
15 CF Olesa
33 33 9 6 18 67 97-30
16 Can Roca 74
32 33 7 11 15 48 75-27
17 San Mauro B
18 33 5 3 25 55 95-40
18 CD Cervelló
17 32 4 5 23 40102-62

			
Pt. J G E P Gf Gc
1 UD San Mauro 90 33 29 3 1 134 38 96
2 J Ribetana
79 33 25 4 4 105 36 69
3 UE Sitges
77 33 24 5 4 79 28 51
4 CF Cubelles
74 33 24 2 7 93 33 60
5 AE Moja
65 33 19 8 6 97 47 50
6 CE Anoia
61 33 20 1 12 83 72 11
7 CE Ódena
50 33 15 5 13 85 67 18
8 Riudebitlles
42 33 13 3 17 58 78-20
9 AE Piera
41 33 13 2 18 72 83-11
10 AE Munia
39 33 11 6 16 65107-42
11 CD Ribes
38 33 11 5 17 46 64-18
12 CF Mediona
37 33 12 1 20 64 96-32
13 Montserrat
36 33 10 6 17 67 76 -9
14 CE Olivella
35 33 10 5 18 52 78-26
15 CF La Pobla
28 33 8 4 21 54 96-42
16 FC Hortonenc
24 33 7 3 23 55 96-41
17 Sant Pere
22 33 5 7 21 53 97-44
18 UE Martinenca 16 33 4 4 25 39109-70

Jornada 34 (última)

Jornada 34 (última)

Jornada 34 (última)

Jornada 34 (última)

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 - Lleida ECF B
FC Andorra - AC Alpicat

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

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

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

La Copa Anoia, en suspens
Estava previst que els nostres
equips juguessin tot el mes de
juny la Copa Anoia, organitzada per Fesport i la FCF, tal
i com està ja passant en molts
llocs del país. Sembla, però,
que hi havia pocs equips disposats a participar, de manera
que, possiblement, quedi en
un no res. San Mauro i Capellades sí que jugaran la Copa
Catalunya amateur.
A Quarta, ascens directe
del Masquefa
La setmana passada informàvem que el Capellades havia
obtingut el títol i l’ascens directe a Tercera com a campió
del grup 7è de Quarta Catalana, i que el Masquefa, segon,
jugaria la promoció. Doncs
no, perque els masquefins van
tenir la sort -lluitada i merescuda- de ser un dels dos millors segons de la província de
Barcelona, de manera que pugen directament. Així, l’any
vinent hi haurà dos equips
més de l’Anoia a Tercera
Catalana: a més del Capellades i Masquefa, també hi
jugaran Calaf, Anoia, Òdena, Piera, Montserrat i la
Pobla. En total, vuit equips,
tot un rècord.
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Bons ral.lis de Jaén i de Robres dels
equips del Moto Club Igualada

Ernest Pujol i Javi Carrillo.
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L

a segona prova puntuable pel campionat estatal
de ral.lis tot terreny es
va disputar per la província de
Jaén, prova coneguda popularment com el Mar de Olivos.
Hi participaren Miquel Prat
copilotat per Dani Montaner
de Moto Club Igualada amb un
buggi Yamaha YXZ 1000R. El
ral.li constava de quatre trams

cronometrats més el pròleg
que es feia el dissabte més els
dos trams cronometrats i dos
més el diumenge.
Al final del ral.li andalús Prat
i Montaner es classificaren en
una excel·lent cinquena posició final per davant de vehicles
molt més potents, fent el millor
crono absolut en el segon i tercer tram, i quedant segons dins

la copa Yamaha.
Ara queden quatre proves
d’aquest campionat, el juny la
Baja Extremadura, el juliol la
Baja Aragón, l’octubre el ral·li
Guadalajara i el novembre la
Baja Andalucía.
Per altre banda, dos equips
també de Moto Club Igualada
participaren al ral·li de terra
de Robres que inaugurava el
campionat d’Aragó de Trams
de Terra.
Així el pilot de Els Hostalets de
Pierola Ernest Puyol copilotat
per Javi Carrillo de Capellades
amb el Ford Fiesta XR2 van
aconseguir el 15è lloc absolut i
segons de classe. Roger Bergadà copilotat per Francesc Corsellas ambdòs de Santa Coloma
de Queralt amb Ford Focus 1.6
van tenir que abandonar en el
tercer tram, per trencament de
palier, després de fer bons cronos en els dos primers trams.

Participació igualadina al primer
Mototerra de La Granada
MOTOR / LA VEU

E

l passat diumenge 13 i
amb motiu de la XI trobada Motera de Ruck
Biker’s de La Granada, es va
disputar la primera edició del
Mototerra per nens, als terrenys del costat del Centre cívic. La prova la va organitzar el
Moto Club Sitges. Alguns dels
pilots de l’equip anoienc Team
Motos J&J – Autogama van
ser-hi presents en diferents categories.
Al tractar-se d’una prova
per nens, les categories que
van prendre part de la carrera van ser les de 50cc, 65cc,
85cc i fèmines.
La cursa va consistir en 3 mànegues per cada una de les
categories, que anaven alternant-se entre elles, acumulant
la puntuació obtinguda en
cada una de les tandes.
La pluja de dissabte va provo-

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

Arriba el Torneig Arcadi
Manchón amb l’estrena de
pistes com a gran novetat

TENNIS / LA VEU

U

n any més, arribant ja
a la setena edició, el
Club Tennis Montbui
acollirà, del 26 de maig al 3 de
juny, el Torneig Arcadi Manchón de tennis, una competició
ITF, puntuable per la classificació general de l’ATP que reuneix a l’Anoia, Santa Margarida de Montbui, tennistes de
més de 20 països, la majoria
d’ells, talents emergents que
truquen a les portes de l’alta
competició.
Les novetats d’enguany venen
sobretot marcades per la millora de les instal·lacions del
Club. L’empresa Top Tennis ha
afrontat la construcció de la
sisena pista i ha millorat el paviment i altres aspectes tècnics

de les cinc existents. També
s’han habilitat sales polivalents
per oferir nous serveis i afavorir la formació en diferents àmbits relacionats amb el tennis.
Els partits de la fase prèvia
començaran dissabte al matí i
es disputaran fins el dilluns al
matí. A partir de dilluns a la
tarda es disputaran els partits
del quadre final tant, en la categoria com en dobles. Divendres
dia 1 de juny a la tarda finalitzarà la competició en dobles,
el dissabte 2 al matí es disputaran les semifinals individuals
i el diumenge 3 es celebrarà un
torneig de mini-tennis amb la
participació d’alguns dels millors joves talents catalans i,
a continuació, es disputarà la
gran final de l’Obert Internacional de Tennis.

El CNI, a la jornada de
Fons i Estils a Les Comes
NATACIÓ / LA VEU

A

quest passat dissabte
19 de maig els alevins
del Club Natació Igualada van nedar la jornada de
Fons i Estils a la piscina de Les
Comes.
Els clubs participants van ser
el CN Vilafranca, CN Martorell, CN Sant Just Desvern, CN
Sant Sadurní, CN Sitges, CN
Viladecans i el CN Igualada.
Per part del CNI, van participar: Marta Mateos, Jessica
Rodriguez, Jana Carrero, Martina Oliva, Julia Monclús, Noa
Otero, Diego Perdomo, Mikel
Perez, Miquel Gil, Aitor Bustos

car que el terreny estigués més
lliscant a primera hora del matí
però va anar millorant amb el
pas de les hores, gràcies al bon
dia que va acompanyar.
Cal destacar la 3a posició en la
general de la pilot Jana Monclús Marsal en la categoria de
fèmines i l’11è lloc per Biel
Monclús en la categoria de
65cc ambdós del Team Motos
J&J – Autogama. Cal felicitar
també als pilots del MCI Pol
Guerrero per la seva 1a posició
i a Marc Alibau per la seva 8a
plaça en la categoria de 65cc.

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

i Oriol Bernardez.
Les proves que van nedar van
ser els 400m lliures i els 200m
estils. Bon resultats en general
i algunes millores de marques
personals molt importants.
Darrera jornada oficial del calendari de la FCN, abans del
campionat d’estiu aleví que es
farà a Reus des del 30 de juny
fins al 2 de juliol.
D’altra banda des del dissabte
19 fins el dimecres 24 de maig,
les nostres nedadores Janna
Blaya i Laura Rodríguez es troben concentrades amb l’equip
nacional d’Aigües Obertes a
Los Alcazares (Múrcia).

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Molta activitat a la
UEC Anoia aquest
passat cap de setmana

Atletes del CAI Petromiralles avancen
cap a les finals de Catalunya

TRIATLÓ / LA VEU

E

l passat dissabte 19 de
maig es va celebrar a
la localitat de Barruera, la 10à edició de la cursa
vertical Cara amon. La prova
d’extrema duresa acumula un
desnivell positiu de 1.280m en
només 4,7 km. La cursa finalitza a 2.444m d’alçada al cim
del Roies de Cardet.
Els corredors de la UEC han
entrat en les següents posicions: 2a general femenina la
Rosa Maria Nieto, 2n lloc veterà per a l’Albert Ferrer i 9è
lloc a la categoria veterà pel
Pere Marsé.
A Campelles (Ripollès) es va
celebrar la Batega al bac Vertical. La Batega al bac Vertical
és un km vertical explosiu ideal per aquells corredors amb
més potencia. La cursa transcorre per un entorn protegit
per dins el bosc, enfilant sempre la via més directe, passant
per llocs històrics, amb vistes
espectaculars des de l’arribada
al cim del Covil del Puigmal,
Montserrat o el Pedraforca.
El recorregut té una distància
de 3,6 km amb un desnivell
positiu acumulat de 800 metres. Els corredors de la UEC
van quedar en 18a general femenina i 14è lloc sènior per
Diana Carrasco, 20è general
masculina i 15è lloc sènior
per David Patiño, 47è general
masculina i 3r lloc màster per
David Núñez.
Després d’aquesta cursa i a
falta de l’última prova (la Olla
de Núria) del circuit Pirineu
Vertical, que se celebrarà el
proper dia 9 de juny, tots els
nostres corredors/es tenen
fermes opcions per aconseguir posició de podi en diferents categories.
Mateix dissabte a Igualada i
deixant a banda la muntanya
es va celebrar la 7à edició de la
IURNS de 5 i 10 Km.
Els nostres corredors han entrat en les següents posicions:
14é de la general i 10é lloc
de la categoria sènior pel Jose
Antonio González amb un
temps de 16é de la general i
11é lloc de la categoria sènior
pel David Borràs.

ATLETISME / LA VEU

D

issabte passat, 19 de
maig es van dur a terme a les pistes d’Ascó, les proves corresponents a
la Jornada classificatòria dels
Campionats de Catalunya de
les categ.Sub-14, Sub-12 i Sub10 masc. i fem., amb una nombrosa participació d’atletes dels
clubs catalans. Hi participaren
un nombrós grup d’atletes del
C.A. Igualada Petromiralles/
Dental Igualada amb una gran
actuació global, classificant-se
molts dels i les representants
del CAI per a les Finals del
proper 9 de juny a les pistes de
Castellar del Vallès.
Sub-14 masc. i fem.
Pel que fa a les Infantils fem.,
van assolir la classificació Nuria Moix, 1ª en Salt d’Alçada
amb 1,48 m., i 3ª en 80 m. tanques amb 12”79. Elsa Alias, 1ª
en Disc amb 23,66 m., i 4ª en
Pes amb 10,13 m. Alba López,
4ª en Llargada, amb 4,54 m., i
classificada en 150 m.ll. amb
20”94. Mar Buchaca en Salt
d’Alçada, amb 1,34 m. i Aina

Dalmau en Disc, amb 19,52 m.,
més Carla Bisbal - 1.000 m.ll.. i Mar Buchaca - 80 m.ll. - classificades directament.
Pel que fa als Infantils masculins, van assolir la classificació Rubén Sánchez en 80 m.ll.
amb 10”80, i en 150 m.ll. amb
19”75, Albert Gil en Martell,
amb 23,33 m., Olau Riera en
Javelina, amb 27,22 m., Nil
Gómez en 1.000 m.ll. amb
3’18”63, i Joel Giménez en Triple Salt, amb 9,55 m.
També participaren en Infantils fem., sense assolir la classificació: Aya Boulbayem amb
1’50”87 i Aina Eberlé amb
1’51”31 en 600 m.ll., Irene Solsona en Perxa, amb 1,75 m., i
Carla Robert en Javelina amb
13,66 m. mentre en Infantils
masc., participaven no assolint
la classificació: Guim Morcillo
en Pes, amb 6,79 m., i Jan Hogreve en Salt d’Alçada, amb
1,28 m.
Sub-12 masc. i fem.
Pel que fa a les Alevins femenines, van assolir el passi a la

final Clara Enrich, 1ª en 2.000
m.ll. amb 7’28”82, i Jana Planell, en 60 m. tanques amb
10”86. En Alevins masc., assolia el passi a la final Xavi Marimon, 2n en llançament del
Disc amb 19,15 m.
També participaren en Alevins
fem., sense assolir la classificació Jana Planell en Salt de
Perxa, amb 1,45 m., mentre en
Alevins masc. no assoliren el
passi a la final Ulisses Caldito
en 60 m.ll. amb 9”32 i Pol Rubio en 2.000 m.ll. amb 8’02”06.
Sub-10 masc. i fem.
Pel que fa a les Benjamins fem.,
es van classificar per a la Final
Laia Cerro amb 9”98 i Emma
Cerro amb 10”13 en 60 m.ll.
La mateixa Emma Cerro en
Llargada, amb 3,14 m. Aina
Vila en llançam. de Pilota amb
16,08 m. i Berta Márquez en
1.000 m. marxa, amb 6’17”82.
Laia Cerro participava també
en Alçada amb 0,92 m., no assolint la classificació en aquesta prova.
En Benjamins masc. assoliren
la classificació per a la final
Xavier Nogales, 1er en Salt de
Llargada, amb 3,54 m., Iker
Pérez 4t en Llargada, amb 3,39
m., mateixa posició que Roc
Pons en llançam. de Pilota,
amb 25,07 m. Pau Sala es classificava en Alçada, amb 1,08
m. Iker Pérez amb 9”56 i Pau
Sala amb 9”66 es classificaven
també en 60 m.ll. Alex Guillén
participava en els 1.000 m.ll.
amb 3’58”80, no assolint el
passi a la final.

Cora Salas (CAI), rècord d’Igualada en
salt de llargada
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del CAI Petromiralles Cora Salas, va
assolir divendres passat un nou rècord d’Igualada
absolut en la prova del salt
de llargada, en la seva participació al Control de Salts
- 1r Trofeu Roberto Cabrejas,
disputat a la ZEM “La Guinardera” de St. Cugat del Vallès, amb la participació de 8
atletes del CAI, que assoliren
diverses mínimes estatals absolutes i de les categ. respectives.
Cora Salas era 1a en el salt de
llargada, amb un millor intent

de 6,31m., nou rècord d’Igualada, millorant els 6,28 m. de
la mateixa atleta al Serrahima
el passat 6 de maig. Era 2a
Marta Galló, amb 5,56m.
Jordi Yoshinori Matsuoka era
també 1r en la llargada masc.,
amb 7,41 m., essent 4t Aitor
Caldito, amb 6,78 m..
Nora Taher era també 1a en
el triple salt fem., amb un millor salt de 12,72 m., mentre
en el salt d’alçada fem. era 4a
Laia Planas amb 1,50 m., seguida de Laia Moix, 5a amb
1,45 m., i de Núria Moix, 6a
amb 1,45 m.

Oriol Marimon (CAI
Triatló) es classifica pels
campionats d’Espanya

TRIATLÓ / LA VEU

E

l passat dissabte al migdia es va disputar a Tarazona (Saragossa), la
V edició del Triatló Tarazona
y el Moncayo, prova que enguany era seu del Campionat d’Aragó absolut de triatló
olímpic i del 3r classificatori
pel Campionat d’Espanya de
Triatló Élit després dels dos
primers disputats a Las Palmas de Gran Canària i de
Fuente Álamo a Múrcia.
La prova de distància olímpica consistia en 1,5 kilòmetres
de natació a les aigües de l’embassament de El Val, 40 kilòmetres de ciclisme, amb un
recorregut molt exigent amb
l’ascensió de 12 km al Alto del
Moncayo i per acabar 10 km
també de gran exigència degut al desnivell acumulat pels
carrers del casc antic de Tarazona.
Entre els més de 200 triatletes
hi havia Sergio Burón, Hèctor Colom, Samuel Delgado
i Oriol Marimon, intentant
realitzar tots ells la millor carrera possible tot i coneixent
l’elevat nivell de la prova.
El millor classificat va ser
Oriol Marimon, aconseguint
principalment gràcies a uns
bons sectors de ciclisme i sobretot de carrera a peu, creuar
la meta en la 15a posició absoluta, aconseguint així una
de les 15 places que donaven
la classificació pel Campionat
d’Espanya de triatló elit que es
disputarà A Coruña el proper
mes de setembre.
També cal destacar la victòria
amb autoritat en veterans-2
d’Hèctor Colom, que aconseguit finalitzar la prova en la
53a posició absoluta, amb més
de 6’ de marge sobre el segon
classificat de la seva categoria.
Per altre banda, Sergio Burón
també completava l’exigent
prova amb una meritòria 96a
posició absoluta mostrant la
seva consistència i solidesa
en proves d’aquesta exigència,
mentre que Samuel Delgado
per problemes físics hagué
d’abandonar en el tram de
cursa a peu, després d’haver
completat els trams de natació
i ciclisme.
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Debut amb derrota de
Victòria del SAI Igualada a la Copa
l’Anoia Rugby Club en el Special davant el Rubí
torneig 7’s
HANDBOL / LA VEU

L

RUGBI / LA VEU

E

l sènior masculí de
l’Anoia Rugby Club es
presentava aquest dissabte, al camp del Sant Cugat,
per primer cop, a jugar 7’s.
Van jugar contra equips amb
més història i recorregut. I

tot i obtenir un resultat en
contra, van aprendre molt
d’aquesta experiència i esperen amb ganes la propera jornada de torneig que
serà ben aviat.

fa poc, els diables del Rugby
Club Martorell y els altres
dos buc1929 i Rugby Sant
Cugat, amb més trajectòria
i experiència. Van guanyar
2 de 3 i esperen amb moltes
ganes demostrar el que han
après aquesta primera ronda
de partits i lluitar cada minut
al camp la propera jornada
de semifinals i final a Torrent
dels Llops, Martorell, el proper dissabte 26.

Dues victòries i una derrota
porten als sots 14 a les semifinals del 7’s
El base sots14 de l’Anoia
Rugby Club també s’estrenava aquest dissabte en torneig
de 7 juntament amb l’Esparraguera rugby. Els HippoVikings van jugar contra 3
equips, un d’ells germà fins

I no ens oblidem dels petit
de l’escoleta
Els més petits (6-12anys) s’ha
desplaçat aquest diumenge
fins Vic, per participar a la
trobada d’escoles de Rugbi
de Catalunya. S’ho han passat d’allò més bé, i han gaudit
d’una jornada de Rugbi fantàstica.

’Equip SAI Igualada, es
desplaçava a la pista del
Rubí per celebrar un
partit ajornat corresponent a
la 3a jornada de Copa, divendres a les 8 de la tarda.
El començament del partit va
ser molt intens per part dels
igualadins i l’equip va agafar
ja una renda de gols en els
pocs minuts de joc. La base
va ser una bona defensa i una
porteria que quedava ben
coberta per Jordi Nieto que
alhora facilitava un atac amb
contraatacs letals per l’adversari.
A la segona part, els nois del
SAI van tindre dos minuts de
desconcentració que el Rubí

va aprofita per marcar gols,
però els igualadins, van tornar aparèixer com la primera
part amb una porteria perfecte i uns atacs més elaborats
jugant en equip, va acabar el
partit 5-21.
El Staff tècnic va acabar molt
content pel joc desplegat i
per l’actitud de equip que va

tindre des del principi fins al
final del partit.
Per part del SAI van jugar:
Jordi Nieto (porteria), Joan
Solís, Alba Nieto, Dani Haudochi, Ivan Uri, Alex Fuentes, Ángels Marimon, Manel
Cañete i Carles Pons entrenats per Lalo Canales i delegat Jesus Moreno.

Grans resultats dels júniors de l’Esquaix
Igualada als campionats de Catalunya
ESQUAIX / LA VEU

G

ran collita dels júniors de l’escola infantil
de l’Esquaix Igualada
amb dos títol, un subcampionat, dos quarts llocs i un cinquè.
A sub 17, Nacho Fajardo va fer
bons els pronòstics dominant
al igualadí Nil Aguilera, a semis al barceloní Joan Serna, i
guanyant no sense dificultats
la gran final al jove de Lloret
Hugo Lafuente per 3-1. En
aquesta mateixa categoria,
bon campionat del Nil Aguilera que després de perdre amb
el mateix Nacho a quarts, en
el quadre per llocs, va encadenar 3 victòries obtenint la 5a
posició final.
A categoria de plata S17, títol
per l’igualadí Gerard Sabariegos que venint de prèvies va
fer un gran campionat guanyat
4 partits i dominant la final al
manresà del Nat’s Adrià López
per un igualadíssim 3-2 final.
A sub 11, destacadíssima actuació dels nostres amb el Jofre Barrufet sotscampió del

quadre de S11, caient amb
l’inabordable Oriol Salvia a la
gran final, desprès de guanyar
a Martí Arpa a quarts i Pol
Asensio a semis. Sergi Rivero
també va tenir una destacada
actuació guanyant primer a
Adrià Martí a vuitens i Marc
Coll a quarts i per tant arribant a la penúltima ronda
però caient amb el més tard
campió.
Montse Fajardo va quedar en
4a posició en una categoria
que no és ni de bon tros la
seva. Tot i així, la Montse va
plantar cara però va perdre els
seus tres partits davant la Ona

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

Blasco, campiona, la Maria
Jutglar segona i la Ivet Isern
tercera.
L’equip RS-PLASTNET és
classifica pels play-off al títol
de 3a, empatant a Sabadell
Gran temporada del tercer
equip RS-PLASTNET que
després d’empatar a 2 amb el
Natació Sabadell es va classificar per optar al títol d’aquesta
categoria jugant el play-off a 4 i
així pujar a 2a catalana, en cas
de quedar entre els dos millors.
Sergi Rivero va cedir 7-11,
4-11, 7-11 amb David Acuña,
les coses és van complicar més
ja que Carles Sánchez també
va ensopegar amb David Olivé 7-11, 9-11, 11-3, 7-11. Però
en el tram final la jove Montse
Fajardo és va desfer de Montse
Fargas per 11-7, 12-10, 11-7 i
Dani Zaragossà va donar l’empat gràcies a la seva victòria i
el coeficient a favor guanyant
a Marta Cirera per 11-8, 11-1,
12-10.
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Dos podis per a les gimnastes del CR Capellades
GIMNÀSTICA / LA VEU

Les gimnastes d’estètica de
grup del Club Rítmica Capellades han quedat les primeres
classificades en la tercera fase
del CEEB i segones classificades en la classificació final.
El grup format per Ona Clemente, Gisela Juan, Lucia
Vilches, Paula Mula, Júlia Ainsua, Antonia Gomez i Nayara
Garcia han fet una magnífica
actuació amb un merescut pòdium en recompensa a l’esforç,

segons ens explica la seva entrenadora capelladina Aida
Morneo.

Bons resultats de les dues gimnastes del CE
Montbui a la final del nivell VII

l Jorba Sola Sènior
Masculí del vòlei igualadí tornarà a ser de
primera categoria a partir de
la temporada 2018-2019. Els
jugadors de Xavi Carpí van
complir els pronòstics i es van
imposar al CV Andorra per
0 sets a 3 (21-25/15-25/1725). L’Igualada arrodoneix
d’aquesta manera una gran
temporada i acaba la fase d’ascens en segona posició, amb
26 punts i un balanç de 9 victòries i 5 derrotes.

El passat diumenge va tenir
lloc a Lleida la final del nivell
VII base, on dues de les gimnàstes del CE Montbui hi van
participar.
Martina Ting Gras -que va
quedar 6a- i Julia Rubio - en
7a posició- van ser lluitadores
i van demostrar un gran nivell,
que van defensar en els seus
exercicis plens de dificultats
fins la final. Bona posada al tapis on van lluir, on es pot veure amb els resultats, quedant a
molt poc dels primers llocs.

Bronze per l’Anoia CG a les finals territorials
GIMNÀSTICA / LA VEU

quista per a totes elles, ja que
no competeixen amb moltes
gimnastes de tots els territoris
comarcals. Cal felicitar encara
més, les gimnastes de la categoria infantil, que han obtingut
el bronze per equips i a la seva
entrenadora, Lisa Santa.

Empat insuficient de l’AVI davant l’Olesa
AVI / JOAN TORT

B

on partit dels blaus a
Les Comes que van saber moure amb criteri la
pilota però es va topar amb un
Olesa ben tancat al darrere. Clar
domini blau pràcticament els 90
minuts. No va ser fins al minut
33 que una obertura de Solís a
Xavi Cantarell que es plantava a
l’àrea i li cedia el gol a Sergi que
avançava als blaus.
En la segona meitat els visitants
van saber frenar les escomeses

VÒLEI / LA VEU

E

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat dissabte es va celebrar
a l’Hospitalet de Llobregat, la
final territorial de gimnàstica
artística del Consell Esportiu.
Les gimnàstes del club igualadí, classificades per aquesta
final van ser: les benjamines
Irina Cuadros, Isolda Murcia
i Maria Cazorla; les alevines
Aina Leonés, Clara Sevilla,
Júlia Bisbal i Noa Guillem; i
finalment les infantils Araceli
Sanchez, Mariane Roca i Lola
Valls. Totes les gimnastes van
realitzar molt bons exercicis,
cal destacar que arribar a la final territorial és una gran con-

L’ICV assoleix l’ascens a Primera
Catalana en la darrera jornada

dels blaus, que de no ser per
el porter foraster, hagués pogut ampliar el marcador. Lluny
d’aquesta circumstància, van
ser els Montserratins qui van
empatar el partit amb un solitari contraatac.
Per els igualadins van jugar:
Gámez, Farré, Pep, Manel C.,
Canals, Ivan, Robert, Pau, Solís,
Sergi, Xavi C., Calsina, Vicenç,
X.Moyes, a la banqueta Ramonet. La propera jornada els
blaus visitaran l’estadi olímpic
de Terrassa.

A l’Igualada només li valien
els tres punts per no haver de
dependre dels resultats aliens.
La pressió de jugar-s’ho tot a
una carta, afegida a les dues
derrotes consecutives que havia patit l’equip, va fer que el
principi de partit fos complicat per al conjunt igualadí.
L’Andorra va arribar al darrer
tram del primer set per davant
en el marcador, però la reacció
de l’Igualada va ser contundent. L’equip va saber sobreposar-se a la situació i va cap-

girar el resultat amb una ratxa
de 5 punts consecutius.
El segon i tercer sets van
ser molt més còmodes per a
l’equip visitant, que va veure
com el rival perdia l’esperança
de lluitar el partit. L’Igualada
va saber mantenir la seriositat
i va tancar el partit sense donar
més opcions. El d’Andorra va
ser el darrer partit de l’Igualada Vòlei Club en aquesta temporada exitosa. Després de les
vacances, l’equip començarà a
preparar el retorn a la Primera
Divisió Catalana amb el repte de conservar la categoria.
Els integrants de l’equip que
han fet possible l’ascens han
estat:
Luis Castelo, Robinson Castelo, Isaac Delgado, Ricard
Delgado, Genís Camps, Sergi
Escudero, Raúl Pulido, Xavier Tirado, Joan Ramiro, José
Jiménez, Eloy López, Jordi Rabell, Carles Mínguez,
Toni Marlès, Ludwig Mykina,
Adrián García, Guillem González (capità) i Xavier Carpi
(entrenador).
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Comença el 1r Festival Espurnes Barroques
La primera edició del Festival Espurnes Barroques s’inicia aquest dissabte 26 de maig a la Catalunya Central, amb l’objectiu de
convertir-se en un referent musical de primer ordre a Catalunya
MÚSICA / CRISTINA ROMA

A

mb el retaule barroc de la basílica de
Santa Maria d’Igualada de fons, es va presentar
la primera edició del Festival
Espurnes Barroques, un esdeveniment musical que pretén posar en relleu els vestigis
d’art barroc que hi ha en la
Catalunya Central.
L’acte va ser presentat per
Mireia Duran, presidenta del
Consorci Turístic de l’Alta
Anoia, Marc Castells, vicepresident segon de la Diputació de Barcelona i president
de l’àrea de Desenvolupament
Econòmic Local i Antoni de
Solà, alcalde de Pujalt.
Espurnes Barroques és una
idea sorgida fa uns tres mesos, segons explicava Mireia
Duran, amb la intenció inicial de donar a conèixer el
patrimoni del Santuari del
Miracle. “Es va veure però
que hi havia altres municipis
del territori que també tenien

mostres d’art barroc i se’ls va
proposar incorporar-se a la
idea, arribant enguany fins
a nou pobles pertanyents a
tres comarques diferents i a
dues províncies. Hem creat una marca, Espurnes, que
vol esquitxar nous espais on
l’art barroc sigui present en
els propers anys, no estem
tancats, inclús Igualada, amb
aquest retaule barroc que tenim al darrere, pot incorporar-s’hi”. El festival s’ofereix

Concerts d'aquest cap
de setmana
Santuari del Miracle (Riner, el Solsonès)
- 11h. Presentació del Festival i conferència de Joan Vilamala: “El barroc català i la família dels Pujol: una nissaga
d’escultors”.
- 12:30h. Concert i refrigeri barroc. Conjunt Atria: obres
de G.F. Händel, J.S. Bach, Ch. Graupner i G. Ph. telemann.
Església de la Puríssima Concepció (Pujalt, l’Anoia)
- 19h. Rebuda de les milícies republicanes de Pujalt (farsa
històrica en el 80è aniversari de l’establiment de la base de
l’Exèrcit Popular al municipi)
- 20h. Concert amb Guillermo Turina (violoncel) i Eva del
Campo (clave) amb obres de J.B de Boismortier, A. Martin i
Coll, D. Grabrielli, A. Vivaldi, P. Vidal i J.B. Barriere.
- 21:30h. Sopar popular (ranxo de guerra) amb ambientació
històrica.
DIUMENGE 27 DE MAIG
Església de Santa Magdalena de Vergós Guerrejat (Estaràs, la Segarra)
- 11:30h. Visita, concert i tast amb Euskal Barrokensemble. “Colores del Sur”.
Santuari de Sant Ramon (Sant Ramon, la Segarra)
- 17:30h. Concert. Landesjugendlbarockorchester Baden
Wüttemberg, dirigida per Gert-Uwe Klein i classe magistral d’Enrike Solinís. Obres de H. Purcell, J.Ch Pepusch,
G.F, Händel i A. Vivaldi.

com un pack d’experiències,
explicava la Mireia, amb activitats per a tothom, algunes
de les quals són gratuïtes i
d’altres de pagament, però
amb uns preus molt assequibles.
Antoni de Solà, alcalde de
Pujalt, un dels municipis
anoiencs representats en el
festival, comentava que l’objectiu “és que la gent vingui
a conèixer el nostre territori,
posant en valor el patrimoni
que tenim i gaudint d’una experiència completa de música, gastronomia i turisme”.
Per la seva banda, Marc Castells va posar de manifest el
suport de la Diputació de
Barcelona al projecte, un projecte per al qual augura un
excel·lent futur.
“Espurnes barroques”
El Santuari del Miracle, al
municipi de Riner (Solsonès),
acollirà aquest dissabte 26
de maig l’inici de la primera
edició del Festival Espurnes
Barroques, que neix amb l’objectiu de convertir-se en un
referent musical de primer
ordre a Catalunya. El programa del Festival s’estendrà fins
al 17 de juny amb concerts,
tallers, conferències, visites i
activitats gastronòmiques a
nou municipis de les comarques del Solsonès, la Segarra,
l’Anoia i el Bages.
Els concerts seran protagonitzats per primeres figures
de la música barroca, com el
grup de música antiga Euskal
Barrokensemble, l’orquestra
barroca Vespres d’Arnadí, la
mezzosoprano Marta Infante
o el Cor de Cambra Francesc
Valls, entre d’altres solistes i
formacions musicals. El Festival també obre la porta a la
participació de músics joves
en col·laboració amb l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
Música barroca en enclavaments barrocs del territori
Una de les singularitats del
Festival Espurnes Barroques
és que totes les seves propostes musicals tindran lloc en
destacats enclavaments barrocs del territori (esglésies,
places, claustres, etcètera) per
tal de posar en valor aquest
patrimoni i poder gaudir de
la música barroca interpreta-

da amb criteris històrics i en
l’entorn més adient.
El programa també inclourà
activitats
complementàries per tal de contextualitzar
l’experiència musical, com
xerrades, tallers i propostes
gastronòmiques d’època amb
productes ecològics i de proximitat. En aquest darrer àmbit, el Festival compta amb
la col·laboració de xefs de
renom vinculats al territori,
com Jaume Biarnés (Fundació Alícia-Món Sant Benet),
Manel Casanovas (Restaurant
del Miracle) i Roger Vilaginés
(Restaurant La Mare de la
Font), a més de cellers de les
DO Pla de Bages i Costers del
Segre.
En aquest sentit, el Festival Espurnes Barroques vol
contribuir a la dinamització
d’aquest territori i donar a
conèixer el seu importantíssim patrimoni barroc, afegint-se a altres iniciatives
com la ruta del Solsonès Barroc, impulsada per l’Ajuntament de Riner.
Els concerts de la primera
edició del Festival Espurnes
Barroques tindran lloc en els
següents municipis:
- Solsonès: Riner, Pinós i La
Molsosa.
- Anoia: Calonge de Segarra i

Pujalt.
- Segarra: Sant Ramon i Estaràs.
- Bages: Sant Mateu de Bages
i Súria.
En total, el programa inclou
tretze concerts (un d’ells serà
una producció operística de
petit format), set refrigeris
barrocs, sis àpats històrics,
tres tallers, dues conferències-diàleg i visites als diferents
espais barrocs.
El festival està concebut per
gaudir del cap de setmana
complet, tot i que també hi ha
l’opció d’assistir a esdeveniments de manera individual.
L’aforament reduït dels espais
permetrà un contacte proper
amb els músics, tant durant el
concert, com en acabar. Per
això s’aconsella la compra
anticipada o la reserva prèvia
de localitats a causa de la limitació dels aforaments disponibles.
Aquesta primera edició del
Festival Espurnes Barroques
és organitzada pels Ajuntaments del Territori Barroc,
amb la implicació del Consorci de l’Alta Anoia, i té la
col·laboració dels Bisbats de
Solsona i de Vic, el suport del
Departament de Cultura de la
Generalitat i de les Diputacions de Lleida i Barcelona.
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“Les noies de Mossbank Road”, un dels fenòmens
teatrals de la temporada, al Teatre Municipal l’Ateneu
Marta Marco, Clara Segura i Daniela Feixas, dirigides per Sílvia Munt, interpreten l’èxit escrit per Amelia Bullmore
TEATRE / LA VEU

L

es noies de Mossbank
Road es basa en l’obra
d’Amelia Bullmore Di
and Viv and Rose, amb traducció a la llengua catalana de Roser Batalla i direcció de Sílvia
Munt, i s’ha convertit en el fenomen teatral de la temporada
gràcies a la temàtica tractada:
la història de l’amistat incondicional entre tres dones al llarg
de les seves vides. La posada
en escena, dirigida per Sílvia
Munt amb escenografia d’Enric Planas, il·luminació de Sam
Lee i audiovisuals de Raquel
Cors i Daniel Lacasa, comptarà a Igualada amb la interpretació de tres gran actrius:
Marta Marco, Clara Segura i
Daniela Feixas, que substituirà
Cristina Genebat al llarg de la
gira.
L’obra arriba a la capital de
l’Anoia quan ja l’han vist més
de trenta mil espectadors a
la sala Villaroel de Barcelona
i després de ser reconeguda
amb un guardó exaequo a la
millor actriu principal als Premis de la Crítica 2018. La funció serà demà dissabte, 26 de
maig, a les 21h al Teatre Municipal l’Ateneu.
Paradís perdut
Aquesta història parla de
l’amistat sorgida en un espai de
llibertat com és un pis d’estudiants. Aquí, les protagonistes,
entre els 18 i els 19 anys, faran
l’“estirada” juntes i descobriran qui són per primera vegada. Tot allò que compartiran
serà tan pur, tan autèntic, que

les marcarà tota la vida. Malgrat les seves diferències, la Di,
la Viv i la Rose acabaran transformant aquesta casa en una
nova llar i totes tres formaran
una nova família. En aquesta
època construiran a Mossbank
Road el que serà ja per sempre
el seu refugi, on sembla que
res dolent no els
pot passar. La
cara més fosca
de la vida, però,
interromprà
aquest paradís:
un fet inesperat
les afectarà profundament fins
al punt que, a
partir d’aleshores, marcarà les
seves decisions
i determinarà el
seu futur. L’etapa
d’estudiants té
data de caducitat i Mossbank
deixarà de ser
un lloc físic per convertir-se en
un espai interior que les acompanyarà sempre.
Sílvia Munt parla del paradís
perdut, una època de la vida
on tot és nou i afirma que “tots
hem viscut un moment a la
nostra vida en què hem pensat
que érem lliures, en què hem
cregut que érem prou forts
per dirigir el nostre destí i que
l’amistat era l’únic refugi possible; Amelia Bullmore ens ofereix la possibilitat de reviure
aquest estat de glòria amb tres
personatges que reflecteixen
tres maneres de ser i d’entendre la vida molt diferents, tres
noies que es troben a la uni-

versitat, amb tres personalitats
ben diferents que ens commouen i es fan estimar”
Un gran equip de dones
Les noies de Mossbank Road és
una obra escrita el 2013 per la
popular autora i actriu anglesa
Amelia Bullmore. Estrenada al

Hasmptead Theatre, es va traslladar al West End londinenc a
principis de 2015 i va ser acollida amb un gran èxit de públic i de crítica.
A Catalunya la direcció ha estat encomanada a l’actriu, ballarina i directora Sílvia Munt.
Protagonista de La plaça del
Diamant o Alas de Mariposa,
després de més de cinquanta
pel·lícules es va passar a la direcció de cinema i teatre amb
èxits com Gala i Pretextos.
En teatre, ha dirigit Surabaya
(2005) de March Rosich, Cap
al tard (2007) amb textos de
Santiago Rusiñol, Una comèdia espanyola (2009) de Yas-

mina Reza i, darrerament, El
Preu d’Arthur Miller, amb un
gran èxit de crítica i públic.
Clara Segura és actriu de teatre,
cinema i televisió i professora
de l’Institut del Teatre, amb
una llarga i guardonada trajectòria. A Igualada se l’ha pogut veure en espectacles com
Nena
maca,
per
favor…
les postres, Ets
aquí?, Incendis,
Una jornada
particular o Conillet. Ha actuat
en diverses sèries de televisió
com Porca Misèria, Vinagre
i Nit i dia, alguns films per
a televisió com
Descalç per la
terra vermella i
pel·lícules com
Excuses!, Mar
adentro, Sense
tu, Cenizas del cielo, Tots volem
el millor per a ella, Barcelona
nit d’hivern i 100 metros.
Marta Marco és una actriu de
teatre cinema i televisió que va
iniciar la seva carrera artística
molt jove. Va debutar al teatre
als 19 anys amb unes funcions de commedia dell’arte al
Mercat de les Flors. Ha treballat amb directors destacats en
espectacles com La venganza
de Don Mendo, Fashion Feeling Music, 23 centímetres, La
filla del mar, Romeu i Julieta,
El meu nom és Rachel Corrie,
Un matrimoni de Boston, Mishima, Mòbil, La casa de Bernarda Alba, Quitt, El censor, El

curiós incident del gos a mitjanit o
Vides privades. En el camp televisiu ha participat en nombroses sèries com ara Nissaga.
L’herència, Laura, Ventdelplà,
Cites o Merlí, a TV3, i Pelotas,
a TVE. En cinema ha actuat a
Soldados de Salamina, Mala
uva i El coronel Macià.
Daniela Feixas és actriu i autora de teatre i també ha estat
ajudant de direcció a Les noies
de Mossbank road, Mata’m i
Fum. Com a dramaturga és
autora de L’últim cigarro, Només sexe, Un lloc conegut, La
dolça Sally, El bosc, Amanita
Phaloides, La tortuga de Califòrnia i Space Oddity. Com
a actriu té un gran recorregut teatral amb Ricard III, Un
tramvia anomenat desig, Titus
Andrònic, Antígona, Santa Joana dels escorxadors o El president. I, en televisió, ha participat a La Riera, Ventdelplà, El
cor de la ciutat, L’un per l’altre,
Pagats per riure i Plats Bruts,
i en cinema a Cenizas, L’altra
frontera, La Mosquitera i Excuses.
Venda d’entrades
Les entrades es poden comprar al Punt de Difusió Cultural i Turística d’Igualada, al c/
Garcia Fossas 2, de dimarts a
divendres de 18:30 a 20:30h i
el dissabte d’11 a 14h.
També es poden adquirir al
web www.ticketea.com i, una
hora abans de la funció, a la
taquilla del teatre. Les entrades
tenen un preu de 20, 18 i 15
euros, amb descomptes per a
diversos col·lectius.

Descobreix la nova obsessió, BH E-motion E-bikes

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness

el futur té un nom
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Els costums de vestir i l’ofici de modista, a la nova
tertúlia de la Biblioteca de la Memòria
HISTÒRIA / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada ha celebrat
una nova tertúlia per
recuperar testimonis sobre la
moda de fa uns anys i els oficis relacionats, com el de modistes, cosidores i sastres. La
tertúlia, emmarcada dins els
actes de la Primavera Gran,
s’ha enregistrat per formar
part de l’arxiu de la Biblioteca
de la Memòria i ha comptat
amb la participació d’Àngela
Llop, Maria Teresa Ribera,
Teresa Linares, Guillermina
Bosch, Glòria Savall i Lluïsa
Felip.
Fa uns anys la ciutat d’Igualada era plena de tallers de
modistes, cosidors i sastres
que sempre tenien feina i dels
quals en sortia tant la roba
de la llar com els vestits de
mudar, de núvia, etc. Hi havia cosidors de roba blanca
(on les noies cosien la roba
de la llar), de roba de color i
de brodar. Aquest era sobretot un univers femení, on les
noies s’ho passaven d’allò més
bé alhora que aprenien l’ofici i
es feien la roba. A part, també
hi havia els tallers de les modistes amb les seves aprenentes. Un ofici en majúscules,
artesanal, ple d’un vocabu-

lari que avui per a molts és
desconegut: organdí, batista,
tavelles, volants, punt París,
punt calat, glassilla, puntes de
coixí...
Les assistents van recordar el
nom de les principals modistes i cosidors de la ciutat, encapçalades per les Ponts, les
germanes Josefa i Madrona:
«aquestes eren l’elit de l’ofici»,
van coincidir a dir les participants. Però també hi havia
la Paquita Enrich, Sara Sisquella, l’Angelina Balcells, ca
la Lola, la Isabel Miquel i la

Pilar Agramunt. La diferència entre els cosidors i els tallers de modistes era que «al
cosidor hi anaves a aprendre’t
a fer-te la roba i a les modistes hi anaves a treballar, a ajudar-les», va explicar la Teresa.
Era tot un món on impregnava el secret professional:
«no podíem dir les clientes
ni com ho fèiem ni res», va
prosseguir l’Àngela. També es
van recordar noms de sastres
de la ciutat: Bas, Marsal, Oliva, Serra, Cal Campanya, Renom, Monegal, Alegre...

Les modes anaven i venien
i en gran part estaven influenciades pel que es veia a les
revistes i al cinema, on les
modistes trobaven inspiració
per als seus dissenys: «Hi va
haver una pel·lícula en què la
Brigitte Bardott sortia amb
un vestit de quadrets de Vichy; doncs aquell Dilluns de
Pasqua totes les noies anaven igual i s’havien fet un
vestit com el de l’actriu!», va
recordar l’Àngela. El Dilluns
de Pasqua i el Dijous Sant,
però també per la Puríssima

La Mostra d’Igualada sorteja un viatge entre
les famílies acollidores amb Fer Frans
TEATRE / LA VEU

L

a Mostra d’Igualada
realitza un sorteig entre totes les famílies
que allotgen artistes o altres
professionals de les arts escèniques a casa seva durant un
o més dies de la fira de teatre infantil i juvenil. A més
d’avantatges i obsequis com
ara un pack d’invitacions o
marxandatge, La Mostra premia una de les famílies acollidores amb un viatge per a
4 persones, estada i entrades
pels espectacles de la FIET, la
Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, que té
lloc anualment a Vilafranca
de Bonany (Mallorca). Enguany, entre la trentena de famílies acollidores, ha guanyat
el sorteig la família igualadina Segura González, que del

18 al 21 d’octubre viurà en
primera persona la 26a edició
del certamen baleàric.
El sorteig és possible gràcies
a la gentilesa de Fer Frans,
l’agència de viatges oficial de
La Mostra d’Igualada, que
s’encarrega també de gestionar els desplaçaments dels
professionals d’arreu de l’Es-

tat i internacionals que acudeixen any rere any a la cita
igualadina.
Igualment, la FIET realitza
un sorteig perquè una família mallorquina pugui assistir
a La Mostra, de manera que
l’intercanvi de famílies entre
les dues fires catalanes de teatre infantil i juvenil és mutu,

enfortint les relacions i premiant els seus públics.
L’allotjament de companyies
i professionals (programadors, distribuïdors, periodistes, etc.) a llars d’Igualada i
rodalies és una de les accions
de voluntaris que impulsa La
Mostra, enguany per tercer
any consecutiu. A més, amb
el suport del Grup Xarxa
Igualada, la fira també ofereix
la possibilitat de participar a
l’esdeveniment des de dins
controlant els espais d’actuació, informant el públic sobre
les activitats i serveis de la
fira, assessorant els espectadors en la tria d’espectacles,
etc. La Mostra compta cada
any amb una vuitantena de
voluntaris, una peça fonamental pel bon funcionament
de la fira i un dels seus actius
més preuats.

i la Festa Major eren dates
assenyalades per estrenar els
vestits que es feien les noies.
No totes les èpoques van ser
iguals: «hi havia molts trucs
per reaprofitar la roba a la
postguerra: per exemple un
abric el giraven i el tornaven a
fer servir», va recordar la Lluïsa Felip. Ella va ser la responsable d’introduir a Igualada el
prestigiós Mètode Feli que va
aprendre a l’escola de moda
que Felicidad Duce va crear a
Barcelona el 1928, i que consisteix a utilitzar set tires de
cuir unides per mitjà de passadors corredissos que s’adapten sobre el cos i permeten fer
les peces a mida.
Les botigues de vetesifils com
la de la Pepeta de les cremalleres i també Cal Perico, Cal
Fanalé i Cal Franquesa formaven part d’aquest univers on
els de l’ofici hi trobaven pràcticament de tot per fer les seves creacions. Pel que fa a les
botigues de fàbrica algunes
van ser realment històriques,
com la d’Escorpión, «on venia
gent de tot arreu a comprar»,
van recordar la Guillermina i
la Glòria, que hi havien treballat. Poc a poc, les botigues de
«prêt-à-porter», van anar guanyant terreny a les modistes i
sastres de la ciutat.

Presentació del
llibre “Angoixa /
Ansietat. Un viatge
a l’infern”
Demà dissabte a les 12 del
migdia a la capelleta de la
Mare de Déu de Montserrat
la presentació del llibre “ANGOIXA / ANSIETAT. Un viatge a l’infern” de Ramón Creus
i Pardina.
Durant l’acte es comptarà amb
la presència de l’autor i el presentarà el Dr. Pablo Lara, professor de Ciències de la informació i la comunicació.
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Francesc Bailón, ningú
vol la nit, a l’AUGA

Deulofeu i La Matemàtica de
la Història al Foment
LLIBRES / LA VEU

D
CULTURA / LA VEU

V

a tornar Francesc
Bailon a l’AUGA i va
tornar a omplir. Un
públic fidel i entregat des del
començament.
I aquesta vegada més: L’assessorament integral i la seva
presència a la pel.lícula Ningú vol la nit, d’Isabel Coixet i
protagonitzada per Juliete Binoche, fou explicada en molts
i inversemblants detalls. Mil
persones desplaçades a territori inuit. Infinitat d’aspectes
a tenir en compte per mostrar

correctament al món la vida
d’uns pocs milers de persones
que arriben a suportar temperatures de menys de 60ºC.
Una logística gegant, 
difícil a qualsevol lloc, que en
aquells paratges esdevé molt
complicada.
En la mateixa sessió s’anuncià
el viatge que AUGA fa els dies
12-14 juny al Sud de França
sota el títol: La Ruta de l’Exili,
amb el guiatge d’Antoni Dalmau i la direcció de Fer Frans.
I el proper dilluns, David Vila
Ros amb “I si expliquem un
Conte”.
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emà dissabte, dia 26
de maig, a les 7 de
la tarda, al Casal Popular d’Igualada, El Foment,
tindrà lloc la presentació del
llibre “La Matemàtica de la
Història. Alexandre Deulofeu
o el pensador global.” De Juli
Gutiérrez i Deulofeu, nét de
l’insigne pensador empordanès i creador de la d’una de
les teories cícliques de la història més originals que s’hagin elaborat mai i que en els
darrers mesos, i a propòsit de
les circumstàncies del nostre
país, ha tingut una rebrotada
important en l’espai públic. I
és que Deulofeu va vaticinar
que la desintegració de l’imperi espanyol seria un fet inminent i que es produiria al
voltant de l’any 2029. Juli Gutiérrez és enginyer agrícola,
però també llicenciat en geografia i història, i els darrres
anys ha fet un gran esforç de
síntesi, recuperació i divul-

gació de la teoria i l’obra del
seu avi a través de conferències i presentacions a l’entorn
d’aquest llibre on analitza i
resumeix els nou volums escrits per Alexandre Deulofeu.
Reeditat i ampliat per Lapislàzuli, ha estat guardonat
com el millor llibre de la 5ª
edició de Liberisliber, la Fira
d’Editorials intedendents de
Besalú, i conté un interessant
pròleg de la recentment desapareguda escriptora, Patrícia
Gabancho.
Alexandre Deulofeu, personatge polifacètic nascut a l’Armentera (Alt Empordà) l’any
1903, tot i que es guanyava la
vida com a farmacèutic, era
científic, matemàtic, químic,
historiador de l’art i de la cultura, artista, músic, filòsof de
la història, etc. La teoria estudia cicles històrics d’imperis i
civilitzacions i amb ella Deulofeu va aconseguir predir
alguns dels esdeveniments
històrics més remarcables del
segle XX com la desintegra-

ció de la Unió Soviètica, la
reunificació d’Alemanya, la
deriva dels EUA, o la decadència progressiva dels estats
nació europeus sota la influència cada vegada més forta
d’Alemanya.
L’acte, organitzat per Llegim…? Llibreria i pel Casal Popular El Foment en
col·laboració amb Òmnium
Cultural, serà presentat per
David Riba, conegut flautista I professor en l’àmbit de la
música, però a la vegada coneixedor de la teoria des de
fa molts anys.
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“L’Aeròdrom Igualada-Òdena, un
món per descobrir”, una publicació
d’interès cultural i turístic

2n premi al concurs
LGTBI per l’Escola La
Gaspar

CULTURA / LA VEU

DISSENY / LA VEU

D

ins del programa
d’actes que inauguraven, aquest darrer
cap de setmana, la 26a edició de l’Aerosport, va dur-se
a terme la presentació d’una
publicació d’interès cultural
i turístic: L’Aeròdrom Igualada-Òdena, un món per descobrir, una obra del jove estudiant d’Aeronàutica Marcel
Planell i Lluís; una acció que
va comptar amb la presència
de la regidora d’Ensenyament,
Turisme i Promoció de la Ciutat, de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, i de Ramir
Davila, especialista en Tecnologia i Química, i professional
de l’Escola Pia.
Es tracta d’una investigació,
realitzada al decurs de dos
anys, sobre L’Aeròdrom Igualada-Òdena “General Vives”;
un estudi força exhaustiu que
està avalat per especialistes
acreditats en els àmbits de
l’aeronàutica, l’arqueologia i la
història. L’obra, doncs, té per
objectiu presentar a mode de

E
descoberta i de forma inèdita
l’itinerari d’aquest indret des
dels seus orígens al primer terç
del segle passat fins a l’actualitat, destacant la transcendència dels anys de la República i
de la Guerra Civil espanyola;
a més, d’aportar dades sobre
l’evolució i el funcionament del
mateix Camp d’Aviació, així
com de l’ús que se n’ha fet fins
als nostres dies i els diferents
plans d’actuació pels quals ha
passat, no sense contemplar
–per part de l’autor- uns hipotètics projectes de millora i
adequació als nous temps.
Tot plegat, una iniciativa que,

gràcies a les fonts fiables de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, de
la Biblioteca Central i, excepcionalment, a les aportacions
testimonials de professionals
relacionats amb el recinte, ha
permès confeccionar un document prou complet des de
la perspectiva de descobrir
-especialment a les noves generacions- aquesta ubicació
d’excepció: el Camp d’aviació
Igualada-Òdena,
altrament
anomenat Aeròdrom “General
Vives”; una destinació que ben
poques persones coneixen,
malgrat tractar-se d’un respectable punt en el mapa.

El Cor Trinvant fa “Memòria de
Poetes” a Calaf

l dia 9 de maig, durant les Jornades d’Art
i Disseny organitzades
pel Departament d’Ensenyament, les alumnes Azahara
R. Soria, Cristina Homs i
l’alumne Marçal Rosell, van
rebre el segon premi, atorgat
pel Departament de treball
i l’associació SVS Acció en
blau, en el concurs per dissenyar un cartell per difondre
el respecte a la diversitat sexual i de gènere i l’acolliment
a les residències de persones
grans, casals i centres cívics
de Catalunya.
La temàtica de la proposta
del projecte premiat es centra
en la realitat transsexual, fent
servir el mirall com a recurs
simbòlic i reforçant el missatge amb el lema “Vull ser qui
sóc”.
El i la model són en Jordi
Griset i la professora Ester
Comenge, que van cedir la
seva imatge després d’un matí
sessió de fotos a l’escola coordinada pel professor Aureli

Sendra.
En aquest projecte Talent Art
que posa en relació les escoles
d’art i disseny amb les empreses, hi ha participat l’alumnat
de 1r curs de Gràfica Publicitària i s’ha realitzat dins de les
unitats formatives que imparteixen les professores Raquel
Camacho, Ester Comenge i
Patrícia Carreño, qui ha coordinat el projecte.
Enhorabona, alumnes, pel
merescut premi!

Concert dels Amants de
Lulú a Paper de Música

MÚSICA / LA VEU

E

l Cor Trinvant de Calaf neix el Nadal del
2001 pel simple fet que
els seus components tenien
i tenen la sana pretensió de
gaudir tot cantant plegats.
En l’actualitat està format per
Judit Baraldés, Montse Mestres, Enriqueta Salat, Maribel
Sivila, Jaume Ortínez, Josep
Maria Solà, Joan Torner i
Joan Mauri, i està dirigit per
Maribel Sivila (professora de
l’Escola de Música de Calaf);
la seva activitat es basa principalment en el cant a capel·la
interpretant un extens repertori de tots els temps: des de
música sacra fins a temes més
moderns i contemporanis.
Enguany celebra el 17è any
d’activitats ininterrompudes.
El proper diumenge 27 de
maig a les 18h, al Casal de
Casal, i dins el cicle “Músiques a cau d’orella”, el Cor
Trinvant torna acompanyat
del Trio Segarrenc (Joan

MÚSICA / LA VEU

D
Mestre, violí; Jordi Morera,
violoncel; i Isaac Fonoll, piano -professors de l’Escola de
Música de Calaf-), sota el títol
de “Memòria de poetes”: un
concert de poemes musicats
per a cor polifònic. Els poemes pertanyen al repertori de
la poesia catalana i universal:

és, doncs, un viatge al cor de
la música i de la poesia més
essencials. Un concert temàtic que tindrà música, poesia
i literatura: una estrena molt
especial amb la sorpresa de
comptar amb la visita d’alguns dels autors-compositors. T’ho perdràs?

emà dissabte l’eurofolk es podrà escoltar
i gaudir a la sala capelladina Paper de Música de la
mà dels Amants de Lulú, que
oferiran un concert amb obres
d’Albeniz, Khatxaturian, Vivaldi i Falla, entre d’altres.
Amants de Lulú el conformen
el Pep Massana, violí i veu,
la Ulrike Kaese, violí i veu i
l’Adrià Bonjoch a la guitarra.
Grup nascut l’any 2006 quan
va iniciar un procés de recerca
musical que dona com a fruit
una sorprenent sonoritat a
mig camí entre la música clàs-

sica i el folk de la vella Europa. Ells mateixos han batejat
aquest estil com Eurofolk.
Han realitzat nombroses actuacions pel territori català, espanyol, francès i alemany, on
han rebut una gran acollida
per part del públic que agraeix
els seus directes participatius i
enèrgics.
Per al concert a Paper de Música, que començarà com es
habitual a les 7 de la tarda, interpretaran composicions tradicionals catalanes, irlandeses,
alemanyes, romaneses, jueves
i gitanes, a més de música de
Vivaldi, Albéniz, Manuel de
Falla i Aram Khatxaturian.
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Nova mostra del projecte Gran tarda de swing i poesia a la
educatiu Sonaescola
Galàxia Poètica en homenatge
a la gent gran
POESIA / LA VEU

E
MÚSICA / LA VEU

A

questa serà la sisena
mostra del projecte
pedagògic SonaEscola; un projecte pioner i capdavanter dins del moviment Un
Infant, Un Instrument que es
du a terme a nivell de Catalunya, i que l’Escola Municipal
de Música d’Igualada ofereix als centres de primària,
cedint professorat i part de
l’instrumental, amb la finalitat
d’afavorir l’accés a la pràctica musical al major nombre
de nens i nenes de la Ciutat.
Des de l’octubre, l’alumnat de
diferents cursos de 12 escoles
igualadines —al voltant de 750
alumnes—, ha après a tocar un
instrument, formant part d’un
conjunt reduït d’alumnes, en
sessions de mitja hora setmanals incloses a l’horari lectiu
de lliure disposició.
Com a cloenda del projecte,
els dies 24 i 25 de maig, les
escoles participants oferiran
quatre concerts, adreçats a

les famílies, al teatre Ateneu.
Concretament el dijous 24
ho faran: Acadèmia Igualada
(vent), Escola Àuria (música),
Dolors Martí (flauta), Monalco (violins) a la primera sessió, i Maristes (guitarra) i Escolàpies (Orff) a la segona. El
divendres 25 ho faran les escoles: Ateneu (Orff), R. Castelltort (guitarra) i Garcia Fossas
5è A (batucada) a la primera
sessió i Emili Vallès (teclats),
Gabriel Castellà (corda), Garcia Fossas i 5è B (batucada) a
la segona.
El col·legi Monclar-Mestral
també s’ha incorporat al projecte, amb l’especialitat de
vent, però no participarà a la
mostra fins el proper curs.
Val a dir que, fora de la mostra, el projecte SonaEscola
també s’està fent —adaptat a
l’educació secundària— als
instituts Pere Vives Vich (guitarra), Badia i Margarit (corda) i Joan Mercader (ukelele)
i que, en aquest cas, el projecte
s’anomena SonaEscola XL.

l dissabte passat va tenir lloc la tercera sessió
de “LA GALÀXIA POÈTICA”, amb SWING I POESIA en homenatge a la Gent
Gran. Va ser de nou tot un
èxit, la sala de l’Espai Cívic
Centre es va omplir de gom a
gom de nou amb un bon públic aficcionat a la poesia.
Va començar amb l’actuació de swing dels professors
Inno i Judit del grup de swing
de l’Espai Cívic Centre que
ens van ballar una estoneta
per fer una mostra dels seus
balls amb els seus alumnes.
A continuació, va tenir lloc
el recital de poesia amb poesia de temàtica de la Vellesa,
el pas del temps, i en homenatge a la Gent Gran, on van
participar: Javier Gil (escriptor i professor de primària a
Rubí), Montserrat Aloy (poeta i filòloga anglesa de Tàrrega), Albert Claramont (artista i poeta penedesenc), Franc
Guinart (escriptor i poeta de
Capellades), el rapsode Narcís Viarnès d’Igualada que ens
va sorprendre amb un poema
de la vellesa molt emocionant
(es va excusar la cantautora
Sissa Viva que per motius de
salut no va poder assistir), i
Carmen Anasagasti, nascuda
a Larache (Marroc) però des
de ben jove que viu a Catalunya, i que amb 83 anys, ens

va recitar de memòria poesia
d’altres autors. Tothom va
aplaudir de la capacitat que
té per recitar i interpretar poesia de memòria.
La següent Galàxia Poètica
tindrà lloc el 15 de setembre
amb poesia de temàtica de
la infància a les 18 h a l’Espai Cívic Centre, però abans
us convidem a 2 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. Tots els
projectes estan organitzats
des de 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.
Per recitar a la Galàxia Poètica, cal inscriure’s 15 dies
abans de cada sessió per a recitar fins a esgotar places per
email o per telf: e-mail: associacioculturalgalaxia@gmail.
com o telf. 636 919 373.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El periodista i la domadora

E

l
bisetmanari
“Igualada”,
(4/8/1989) publicà en “Hace
veinticinco años” (o sia a l’estiu
de 1964) que el periodista igualadí,
resident a Mèxic, Joan Tomàs, realitzà
un reportatge a Irina Bugrimova. Fou
la primera vegada que l’artista es presentà acompanyada d’un lleó, fora de
la gàbia, i un fotògraf.
Segons el “Boletín Internacional
del Circo”, editat a París, Joan Tomàs “és un dels millors crítics de
circ que hi ha al món”. I, segons Sebastià Gasch, el millor crític espanyol; no ja el més documentat, sinó
el més intel.ligent i sensible”.

“EcuRed” parla d’Irina Nikolajevna
Bugrimova (Kharkov, 1911 - Moscú,
2001) dient que fou una llegenda del
circ soviètic. No fou tan sols la primera dona ensinistradora de lleons,
a Rússia, sinó una innovadora en la
història d’aquell circ. En els seus 35
anys de carrera artística domà més
de 70 feres. Guanyà molts premis del
govern rus i de molts festivals internacionals de circ.
En els seus darrers anys, retirada ja
de les pistes, va convertir-se en líder
de la societat russa per a la protecció
dels animals.
Foto: (RIA Novosti)t.
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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

“Symbiosis”, una impressionant mostra de retrats
modificats digitalment

L

a sala municipal Les Voltes de Casa Bas, de
Capellades, el passat 20 de maig va veure inaugurada l’exposició “Symbiosis”; una
molt atrevida i personalíssima obra de l’artista i
fotògraf Javier Cebrián, popularment conegut
amb el reclam professional de Dr. Case, a qui van
acompanyar el regidor de cultura, Àngel Soteras, i
una respectable presència de públic.
Aquest jove artista, un veritable entusiasta de l’univers del grafit, va iniciar-se en aquesta practica pictòrica en els anys de la seva adolescència, tot pintant
la seva ciutat, Barcelona, i apropiant-se de seguida
fotogràficament de l’obra resultant, amb la voluntat
d’anar creant un arxiu documentat de totes les se-

ves realitzacions, especialment perquè endevinava
que els grafits eren unes creacions susceptibles de
ser força efímeres. De retruc, alhora que fotografiava les seves obres, també s’anava fent seves amb la
càmera els grafits d’altres artistes, bo i generant un
autèntic procés creatiu amb un encadenat de fotografies i persones fotografiades en acció.
En qüestió de temps, tan bon punt com s’anava
imposant Internet, va resoldre de fer públiques les
seves imatges de grafit en pàgines de fotografia i
a les xarxes socials; una circumstància que el va
encaminar a ocultar el rostre dels diferents artistes de grafit, reservant-los en l’anonimat, atesa la
condició d’il·legalitat d’aquest art de carrer. Lluny

L’artista capturant la seqüència

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

d’inscriure’s en cap gènere de censura, mitjançant
els programes de retoc fotogràfic, va trobar una
via que li permetés de preservar el perfil i el tarannà de cada artista amb la substitució dels seus
semblants amb rostres de les figuracions pintades.
Endemés, com si d’una projecció més àmplia es
tractés, no se’n va estar d’interessar-se pel mateix
hàbitat natural –el taller de treball- d’alguns artistes d’altres competències del món de l’art, consolidant-se en el camí del retrats tractats i retocats digitalment ... tal vegada en la línia de convertint-se
en un prodigiós expert en la cirurgia plàstica digital, que concedeix a la seva obra un ventall de
xocants i extremes sensacions.

El rostre de l’artista sueca Emile Steele, retocat, en una seqüència de sobre taula amb
les seves germanes
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DIVENDRES 25
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.
Divendres a 3/4 de 6 de la tarda i a 2/4 de
8 al Teatre Municipal l’Ateneu.
SUPERNIT
Igualada
La Biblioteca participa a la Supernit que
ha organitzat el Club Super3 i les biblioteques públiques de Catalunya.
Divendres a les 8 del vespre a la Biblioteca Central.
CONTES XXL
Piera
Dones sorpreses i sorprenents, dones enamorades al son d’un bolero, dones amb
històries desmesurades. Martha Escudero
rescata algunes dones de l’oblit per poder
explicar-nos les seves històries
Divendres a les 9 del vespre a la Biblioteca.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “ANGOIXA / ANSIETAT. Un viatge a l’infern” de Ramón Creus i
Pardina.
Comptarem amb la presència de l’autor i presentarà l’acte el Dr. Pablo Lara, professor de
Ciències de la informació i la comunicació.
Dissabte a les 12 del migdia a la capelleta
de la Mare de Déu de Montserrat.
TALLER
Montbui
“Robòtica en família”. Construcció i programació de robots Lego Wedo. Construcció de mecanismes i màquines. Programació amb llenguatge de blocs.
A càrrec de Ments Creatives Tecnoanoia .
Dissabte a les 10 del matí i a les 12 del
migdia a la Biblioteca Mont-Àgora.
MÚSICA
Capellades
Concert especial. AMANTS DE LULÚ
Pep Massana, violí-arpa i cant, Adrià Bonjoch, guitarra i cant i Ulrike Kaese, violí i
cant .
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper
de Música.

DISSABTE 26
LLENGUA
Igualada
Les novetats normatives de l’any 2016: la
Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC
A càrrec de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC.
Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca
Central.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “La Matemàtica
de la Història. Alexandre Deulofeu o
el pensador global.” De Juli Gutiérrez i
Deulofeu, nét de l’insigne pensador empordanès .
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal Popular d’Igualada el Foment.
TEATRE
Igualada
“Les noies de Mossbank Road” d’Amelia
Bullmore
Una història que ens parla de l’amistat que
sorgeix en un espai de llibertat, un pis d’estudiants, lluny del pes de la família.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Calaf
Músiques a cau d’orella. El Cor Trinvant i
el Trio Segarrenc presenten “Memòria de
poetes”, un viatge al cor de al música i la
poesia més essencial.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala
Folch i Torres del Casal.
MÚSICA
Capellades
Festival d’Orgue. Concert de Juan de la Rubia i “L’ànima de Faust”
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de
Santa Maria.
XERRADA
Jorba
Xerrada/exposició sobre Les feines de rentar la roba de les nostres àvies i besàvies a
rius, basses i safareigs, titulada “Memòries
líquides. Veus dels safareigs”
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al safareig
de Jorba.
VISITA GUIADA
Òdena
Visita guiada al Castell d’Òdena on recorrerem el conjunt castral d’Òdena, un dels
castells més rellevants de la Conca d’Òdena i documentat ja a mitjans del segle X
Diumenge a les 12 del migdia al Castell
d’Òdena.

DILLUNS 28

DIUMENGE 27
DANSA
Igualada
Roda d’esbarts infantils i juvenils ‘Catalònia’
Prop d’un centenar d’infants i joves de diversos esbarts presentaran les coreografies
de danses populars catalanes.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre
Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Piera
45è Juguem cantant. Piera acull enguany
onze corals de la demarcació Anoia-Penedès. Prop de 150 cantaires d’entre 4 i 7
anys estrenaran la cantata Aventures sense
sortir de casa.
Diumenge a les 5 de la tarda al Teatre Foment.
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DIMARTS 29
CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada
Trobada de persones amb un nivell d’anglès mitjà, que han llegit el mateix llibre
i que el comenten en aquesta llengua. En
aquesta ocasió “How to be an alien”, by George Mikes,
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central
MÚSICA
Igualada
Cinquè i últim concert del cicle dedicat
a l’obra del compositor francès Claude
Debussy (1862-1918) en el centenari de
la seva mort a càrrec de Romain Boyer,
Miquel Córdoba, Guillem Martí i Carles
Pertegaz
Dimarts a les 8 del vespre a l’auditori de
l’Escola de Música.

DIMECRES 30
MÚSICA
Igualada
Concert amb el Grup coral Vasari Singers,
de Londres
El seu repertori abasta des del Renaixement fins al contemporani.
Dimecres a les 9 del vespre a la Basílica de
santa Maria.
MÚSICA
Igualada
Concert de fagot i trombó a càrrec dels
joves alumnes Maria Selvas, fagot i Omar
Salcedo, trombó acompanyats pel pianista
Josep M. Comajuncosas.
Dimecres a les 7 de la tarda a l’auditori de
l’Escola de Música.

CONFERÈNCIA
Igualada
David Vila i Ros. I si expliquem un conte?
El conte, sobre el qual s’ha basat la tradició oral, ha permès a la humanitat explicar
la realitat, vestir-la o, fins i tot, transformar-la. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIJOUS 31

MÚSICA
Piera
Actuacions musicals a càrrec dels alumnes
d’instrument de l’Aula Municipal de Música.
Dilluns a les 6 de la tarda a l’auditori Ca
la Mestra

CLUB DE LECTURA
Igualada
Trobada de persones que han llegit el mateix llibre, en aquesta ocasió “El gran Gastby”, d’F. Scott Fitzgerald
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.

XERRADA
Capellades
Tertúlia amb la il.lustradora i dibuixant
Lola Vendetta.
Dilluns a la tarda a la sala d’actes de la
Biblioteca.

TALLER INFANTIL
Piera
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
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la
Biblioteca.

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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Heroi de les galàxies
Estrena • Han Solo: una historia de Star Wars
RAMON ROBERT /

C

om ja se sap, a l’any 1977 es va
estrenar Star Wars, una pel.
lícula que va obrir un nou
camí en el cinema d’aventures i de
ciència-ficció. En aquella pel.lícula destacava un gairebé desconegut
actor de Chicago dit Harrison Ford.
Aquell actor, que llavors ja tenia 35
anys i havia estat a punt de llençar
la tovallola de la interpretació per
dedicar-se a l’ ofici de fuster, va ca-

racteritzar a un carismàtic, més aviat pocavergonya i intrèpid pilot de
les galàxies, Han Solo. Ara, 40 anys
després i moltes pel·lícules més tard,
retrobem al popular personatge en
la pel.lícula Han Solo: Una historia
de Star Wars. Però ja no és Harrison
Ford l’actor que caracteritza al nostre
heroi. El paper és per al jove Alden
Ehrenreich.
Així doncs, pugem de nou al Falcó
Mil·lenari i viatgem una vegada més
a una galàxia molt, molt llunyana. I

Aquella família de Tokio
Estrena • Verano de una familia de Tokio
RAMON ROBERT/

A

ra fa cinc anys es va estrenar
Una família de Tokio ( 2013) i
en fa dos que Maravillosa família de Tokio (2016) va arribar a les
nostres pantalles. En ambdues, el ja
veterà realitzador Yoji Yamada rendia
homenatge a un dels grans mestres
del cinema clàssic japonès, Yasujiro
Ozu. Realitzades en clau de comèdies dramàtiques, aquelles dues pel·lícules es van poder veure en diversos
festivals de cinema i van ser molt ben
rebudes pel públic japonès i europeu.
Així, Yamada ha volgut donar més
continuïtat a aquelles histories primeres, presentant ara Verano de una
família de Tokio.

Han passat els anys i el vell Shuzo i
la seva dona Tomiko tenen problemes
matrimonials. Mentre la seva dona
viatja amb unes amigues per veure
l’aurora boreal, Shuzo aprofita per
reprendre antigues amistats i rememorar vells temps. Després d’un petit
accident de circulació sense importància es deslligarà el caos a la família
Hirata. Els seus fills es reuniran per
intentar que deixi de conduir però
l’avi no l’hi posarà fàcil.
Amb sentit humanista, depuració
narrativa i alguns cops d’humor, Yaji
Yamada retorna a les peripècies emocionals de la família Hirata. El to es
amable, encara que en alguns moments no es renuncia a la cruesa dels
fets.

és que Han Solo: Una historia de Star
Wars és una preqüela de la nissaga
Star Wars, en la què es coneixeran
els primers passos que va donar el
personatge de Han Sol, des de jove
fins a esdevenir l’heroi que vam veure a Una nova esperança, abans que
es trobés amb Luke Skywalter i ObiWan a la cantina de Mos Eisley. Mitjançant un seguit sèrie d’increïbles
aventures pel fosc i perillós món criminal, Han Solo es fa amic del poderós Chewbacca, el seu futur pilot, i

coneix al famós jugador Lando Calrissian, en un periple que marcarà el
futur immediat d’un dels herois més
característics de la famosa nissaga.
La pel.lícula ha estat realitzada per
Ron Howard, i a més del citat Alden
Ehrenreich, hi tenen paper rellevant
Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge i Paul Bettany. Té
una durada de 135 minuts. Estrenada en el darrer Festival de Cannes, ha
rebut crítiques de tota mena.
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HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR WARS
Estats Units. Ciència-ficció. De Ron Howard. Amb Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody
Harrelson.
Mitjançant un seguit sèrie d’increïbles aventures pel fosc i
perillós inframón criminal, el jove Han Solo es fa amic del
poderós Chewbacca, el seu futur pilot, i coneix al famós jugador Lando Calrissian, en un periple que marcarà el futur
immediat d’un dels herois més característics de la galàxia
VERANO DE UNA FAMILIA DE TOKIO
Japó. Comèdia dramàtica. De Yôji Yamada. Amb Satoshi
Tsumabuki, Yû Aoi, Kazuko Yoshiyuki.
Han passat els anys i Shuzo i la seva dona Tomiko tenen
problemes matrimonials. El seu fill gran Konosuke, es pregunta si el seu pare ja no té edat per conduir. Així que amb
l’ajuda de la seva dona i dels seus germans organitzen un pla
per treure-li el carnet de conduir. Però algú reapareix en la
vida de Shuzo.

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..
LEAN ON PETE
Regne Unit. Drama. D´Andrew Haigh. Amb Charlie Plummer, Travis Fimmel, Steve Buscem
Charlie Thompson, un noi de quinze anys que és abandonat
a la seva sort pel seu pare, emprèn al costat d’un cavall de
carreres robat un perillós viatge a la recerca de la seva tia, de
la qual no té notícies des de fa temps, i una nova llar..

UN LUGAR TRANQUILO
Estats Units. Terror. De John Krasinski. Amb Emily Blunt,
John Krasinski, Millicent Simmonds
L’ acció té lloc a un futur post apocalíptic, on la supervivència és l’ única prioritat. Fugint de quelcom angoixant i
terrorífic, una família s’instal·larà una casa del mig del bosc.
Saben que no poden fer cap soroll, si es que no volen ser
caçats.
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
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

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR
WARS
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: 17:30/20:00 (VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
CUSTODIA COMPARTIDA
Dg: 18:00
VERANO DE UNA FAMILIA DE TOKIO
Dg: 19:35

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
HAN SOLO: UNA HISTORIA DE STAR
WARS
Dv: 20:15
Ds i Dg: 16:00/18:30/21:00
SALA PETITA
LEAN ON PETE
Dv: 20:30
Ds i Dg: 16:30/18:45/21:00

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/HAN SOLO: UNA HISTORIA DE
STAR WARS
Dv Dll a Dj: 18:30/21:15
Ds: 15:45/18:30/21:15
Dg: 13:00/15:45/18:30/21:15
2/HAN SOLO: UNA HISTORIA DE
STAR WARS
Dv Dll a Dj: 22:00
Ds i Dg: 16:30/22:00
2/HAN SOLO: UNA HISTORIA DE
STAR WARS 3D
Dv Ds Dll Dc i Dj: 19.15
Dg: 12:30/19:15
2/HAN SOLO: UNA HISTORIA DE
STAR WARS (VOSE)
Dm: 19:15
3/ VENGADORES: INFITINY WAR
Dv Dll a Dj: 19:00/22:10
Ds: 15:50/19:00/22:10
Dg: 12:45/15:50/19:00/22:10
4/ HAN SOLO: UNA HISTORIA DE
STAR WARS
Dv Ds: 17:30/20:15/23:00
Dg: 12:00/14:45/17:30/20:15
Dll a Dj: 17:30/20:15
4/ UN LUGAR TRANQUILO
Dg a Dj: 22:55
5/ DEADPOOL 2
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:30
Dg: 14:10/17:00/19:30/22:30
5/ PETER RABBIT
Dg: 12:15
6/ DEADPOOL 2
Dv Dll Dc i Dj: 18.45/21:30
Ds: 16:15/18:45/21:30
Dg: 13:15/16:15/18:45/21:30
Dm: 18:45
6/ DEADPOOL 2 (VOSE)
Dm: 21:30
7/ CAMPEONES
Dv a Dj: 17:15/19:40/22:15
Dg: 12:40/16:45/19:20/21:45
8/VENGADORES: INFINITY WAR
Dv i Ds: 18:10
Dg: 11:55/14:00/18;10
8/VERDAD O RETO
Dv a Dj: 20:30/22:40
8/SOLA EN CASA
Ds: 16:00
8/FERDINAND
Dg: 16:00
8/MI FAMILIA DEL NORTE
Dll a Dj: 18:10
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Les il·lustracions de
Sebastián Becerra, a la Sala
Municipal d’Exposicions

RESTAURANTS

EXPOSICIONS / LA VEU

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

L

a Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada,
situada al c/ Garcia
Fossas 2, rep la mostra artística BRÍO, de Sebastián Becerra, guanyador del Premi Ciutat d’Igualada d’Art Digital
Jaume Graells 2017. L’autor
bolca els seus coneixements
i experiències en la seva primera mostra individual com
a il·lustrador, reflectint un
procés que va començar a
materialitzar-se l’any 2013 a
Santiago de Xile. Segons el
mateix Becerra “transitar pel
camí menys obvi sempre és
difícil, però quan aquest es
fa amb convicció, totes les

Últim concert del cicle
dedicat a Claude Debussy
a l’Escola de música
d’Igualada
CULTURA / LA VEU

E

l proper dimarts dia
29 de maig a les vuit
del vespre podrem escoltar el cinquè i últim concert del cicle dedicat a l’obra
del compositor francès Claude Debussy (1862-1918) en
el centenari de la seva mort.
En aquest cicle, que està organitzat pel professorat de
l’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada,hi
han col·laborat vint professors i ha comptat amb la participació freqüent d’alumnes.
En aquest últim concert podrem escoltar alguna de les
últimes obres del compositor
francès (com la sonata per a

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

violoncel i piano) i una de
les seves obres de joventut
(el trio per a violí, violoncel
i piano). Els intèrprets seran
Romain Boyer, Miquel Córdoba, Guillem Martí i Carles
Pertegaz.

Concert de fagot i trombó
a l’Escola de Música
MÚSICA / LA VEU

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

decisions comencen a prendre sentit”. L’exposició, organitzada pel departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament i CEINA, es podrà visitar entre el 25 de maig i el
10 de juny.

El proper dimecres dia 30 de
maig a les set de la tarda podrem escoltar un concert a
càrrec de Maria Selvas, fagot
i Omar Salcedo, trombó
La Maria i l’Omar son uns

joves alumnes que enguany
acaben els seus estudis de
Grau Professional al Conservatori de Música d’Igualada.
Ens oferiran un bonic programa, acompanyats pel pianista
Josep M. Comajuncosas.
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PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Continuadores, perpetuadores, reproductores / 2. Valent fins a la temeritat. Moviment generatiu de la conquesta / 3. Al cor d’algú. Demano de mala manera una
peça d’un cert valor. Restes de perfum / 4. Pare a la donostiarra. Com que fa de mal batanar,
mataran l’ocell / 5. Sembla un compost químic, aquest antic romà. Pallissa en nom del Cèsar
/ 6. Al fons del pou. Solen portar piles de coses, especialment nadons. I al fons del pot / 7. És
a l’iridi com a la tisi el tísic. Llengua de terra en funcions d’Imedio / 8. Xiscles d’aquests alarbs
malparits. Furiós per la falta de jurisdicció / 9. Amics de Gent Llibertina. Es presenten ètics,
però es refereixen a la màgia negra / 10. Conté la panxa i supleix la caixa. Interpretats amb follia
de bolet / 11. Escassa utilitat. Pedaç de pell cosit a l’arbre. Un pessic de romaní / 12. Com que
no neix bé, surten. Protestes per omplir un memorial / 13. No s’ajorna res, es queda a dormir i
prou. A casa seva ens trobem com a la nostra.
VERTICALS: 1. Arbre exòtic de forma semblant a un palanquí. Facis punxa al fus / 2. Rondineu com lleons. Xaval, estàs ben italianitzat, fent de bastaix! / 3. Una moda sense cap ni peus.
Per escalar no està permès. Al cor de tota envejosa / 4. Company de joventut revolucionària.
Element químic odiat pels xenòfobs / 5. Tercer, quart i quint de terços. Algerià o marroquí
quan puja cap aquí. Marxa de Santpedor / 6. I entra a Escalarre. Sol començar en curset i acabar
en competició. Pàgina sense ni una sola vocal / 7. Mínimes expressions cel·lulars. Al Marroc
sempre té la panxa plena / 8. I aquesta el que té sempre plena és la pitrera. Fa encongir el cor
cada dos per tres / 9. Si no és prou coratjós, almenys ventilat sí. Ganyota per culpa de mirar peixos / 10. En Ramoneda sense l’esmentada peça. Enquadernació amb paper de terròs. Abracen
el guiri / 11. Decisió arbitral referida a l’ascensió. Exposicions que no es belluguen de la fira /
12. Antics itàlics residents al Samni. Com fa pujar els asos, l’hidròxid de sodi.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
El temps d’un desplaçament
pot ser un temps perdut
o pot ser un temps agradable que
ens enriqueixi amb un valor afegit.
www.taxisigualada.com

Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

GUANYADORS SORTEJOS | 61
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SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG

SORTEIG
2 ENTRADES

DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

10% DE DESCOMPTE

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

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

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

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones
Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER
A més, si ets subscriptor de La Veu
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el
carnet de subscriptor

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines

Entrades Cine Ateneu

Anna Sanchez Singla / Pilar Valls
Itzel Borràs / Cels Llorens

Gemma Serch / Rosa M Pont Dalmau
Manuela Ortiz / Elsa Carpi

Forfait Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Paquita Jorba

Julia Escalante

Entrades Teatre de l’Aurora

Entrades Museu del tren

Aracel Mas
Escalada
Pep Marsal

Entrades Yelmo Cines

Armand Brunet

Bicicleta

Val de xapa i pintura

Josep Marí

Martí Claramunt

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

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Cine Ateneu

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Entrades Teatre de l’Aurora

Escalada

Val de xapa i pintura

Bicicleta

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)
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Ha mort M. Teresa
Puiggròs, àvia de Mn.
Xavier Bisbal

E

l passat dilluns 14 de
maig, retornà a la casa
del Pare, a l’edat de 88
anys, Maria Teresa Puiggròs
Costa, vídua de Pere Bisbal
Claramunt.
La missa exequial va tenir
lloc, l’endemà a la tarda, a
la capella de la Llar del Sant
Crist. La presidí el seu nét,
Mn. Xavier Bisbal, que fou
acompanyat a l’altar per
Mn. Eduard Flores, que com ell - és també rector de
Santa Maria i de la Sagrada
Família.
El celebrant, amb sentides
paraules, evocà a la difunta:
“No és fàcil per al qui presideix, un servidor, dir unes
paraules en aquestes ocasions, com la mort de la iaia
Teresa.
Voldria que aquesta missa
fos d’acció de gràcies i d’esperança. D’esperança perquè
crec, desitjo i anhelo que ja
està gaudint de la vida, la
joia, l’esperança eterna.
Gràcies perquè la iaia Teresa
ha viscut una llarga vida,
conscient fins als últims dies,
i l’hem poguda estimar. tractar i acompanyar fins el final.
Gràcies perquè ella, i així ho
sentim, tot i les múltiples i
grans dificultats de tot tipus
que la van acompanyar al
llarg de la seva vida, va exercir de mare i també d’àvia.
Dona d’origen senzill, treballadora, va tenir dos fills que
va estimar i educar de la millor manera que va saber.
La mort del primer fill, Francesc, .- del qual jo, que no el
vaig conèixer, parcialment,
porto el nom - va desequilibrar la seva vida.Els éssers
humans som vulnerables.
Gràcies perquè tot i aquestes
vulnerabilitats i dificultats,
això no ens ha impedit d’estimar-la, d’acompanyar-la
i deixar-nos acompanyar
per ella.
No oblidaré mai el somriure

que m’obsequiava, fins el seu
llit de mort, cada vegada que
la venia a visitar. I de tot això
dono gràcies.
La Verge de la Pietat, la patrona, que acompanya el recordatori és com si fos una
foto d’un moment del Divendres sant. Recordo la iaia
emocionada en veure aquesta escena de la pel.lícula “La
Pasión”: la Mare amb el Fill
en braços. Ella també ho visqué en carn pròpia.
Ja estàs amb el teu fill estimat, i tot gràcies al Fill amb
majúscules que ens ha fet
tots fills de Déu. I per tot
això, crec, prego i anhelo,
que ens segueixis oferint el
somriure. Un somriure, ara
si, per sempre, que ningú t
podrà prendre. gràcies, iaia,
gràcies senyor, per tot.”
Donà, també, gràcies a les
germanetes de l’Asil, on s’ha
sentit cuidada i volguda en
els seus darrers anys de vida
passats en aquella casa, tranquilament i en pau.
En nom de la família, agraí
les mostres de condol i les
oracions ofertes i, personalment, als seus companys de
sacerdoci i al senyor Bisbe
pels missatges que ha rebut,
així com a la feligresia que té
ecomenada.
Nosaltres, de petit, anàvem
al carrer Nou, a casa dels
nostres avis - Josep i Rosa - i
allí teníem ocasió de “jugar
amb les nenes” - la difunta
i la seva germana Engràcia
- que vivien a la mateixa
escala. També hi feia cap
el seu cosí, Joan Armengol
Costa, amb qui mantenim,
encara, molt bona amistat.
Desitgem que la Maria Teresa descansi en pau!
Rebin, tots els seus familiars i amics, el nostre sentit
condol.
JOSEP ELIAS FARRÉ

Jesús és el camí, l’Esperit és el guia
Amb la Pentecosta cloem el
temps pasqual, i en aquesta
solemnitat assaborim el fruit
de l’Esperit, l’amor de Déu
que ha estat vessat en els nostres cors. L’Esperit Sant és el
protagonista discret, molt
discret, de la vida cristiana.
Tota la seva acció no és cap
altra que la de portar-nos a
la confessió de Déu Pare i de
Jesús, el Senyor. Però no solament això, sinó que la seva
acció en els nostres cors i en
la nostra vida és la de ser guia,
alè, vent impetuós, escalf, refrigeri, llum, amor, salut...;
tots aquests noms expressen
realitats que no són essencials, però sense les quals l’acció es fa molt difícil, per no
dir impossible.
Jesús, Fill de Déu, en la seva
humanitat, s’ha fet camí per
a nosaltres. La seva persona,
les seves paraules i ensenyaments, les seves accions i vida
sencera, són per a nosaltres
camí de vida certa, camí de
vida eterna. Mes, si Jesús és el
camí, l’Esperit Sant és el guia
que fa avançar per aquest
camí, que és Crist. Aquesta
és l’experiència de l’Església
al llarg dels segles i aquest és
l’ensenyament de l’Església
ara. El sant pare Francesc, en
l’exhortació apostòlica Gaudete et exsultate, sobre la crida a la santedat, ens ensenya,
entre altres coses: «L’Esperit
Sant vessa santedat per totes
bandes, en el poble fidel de
Déu (6). La santedat, en el
fons, és obra de l’Esperit Sant
(15). Cada sant és un missatge que l’Esperit Sant pren de
la riquesa de Jesucrist i regala
al seu poble (21). No tinguis
por de deixar-te guiar per
l’Esperit Sant (34). Les benaurances només les podem viure si l’Esperit Sant ens envaeix amb tota la seva potència
i ens allibera de la feblesa de
l’egoisme, de la comoditat, de
l’orgull (65). Necessitem l’empenta de l’Esperit per a no ser
paralitzats per la por i el càlcul, per a no acostumar-nos
a caminar solament dintre

els confins segurs (133). Demanem al Senyor la gràcia de
no vacil·lar quan l’Esperit ens
reclama que fem un pas enda-

vant, demanem el valor apostòlic de comunicar l’Evangeli
als altres i de renunciar a fer
de la nostra vida cristiana un
museu de records (139).
En el silenci és possible discernir, a la llum de l’Esperit,
els camins de santedat que
el Senyor ens proposa (150).
Demanem que l’Esperit Sant
infongui en nosaltres un intens anhel de ser sants (177).»
Totes aquestes afirmacions
i l’experiència de l’Església
són plasmació de la nostra fe:
«Crec en l’Esperit Sant, que és
Senyor i infon la vida.»
Romà Casanova,
bisbe de Vic

3er aniversario de:

Miguel Castillo Villarrubia
Falleció cristianamente el día 23 de mayo de 2015
a la edad de 87 años.
Tu esposa, hijos y nietos siempre te recordarán.

Igualada, mayo de 2018

SANTORAL
Maig

25: Beda el Venerable; Gregori VII, papa; Urbà I, papa.
26: Felip Neri; Zacaries; Quadrat; Eleuteri.
27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer
28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús Paredes.
29: Just; beat Pere Sans; Beat Feliu de Nicòsia.
30: Ferran; Joana d’Arc; Emília
31: Peronella; Pasqual.

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

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

SALUT |
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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 25: CASAS V.
De dilluns a divendres
de 9hSoledat,
a 14h i de 15h
119a 20h
Dissabtes de 9h a 14h
Rbla. Sant Isidre 11

DISSABTE
26: PILAR
Igualada

A. www.dentaligualada.com
Mestre
Montaner, 26
Tel 93 737 17 17
DIUMENGE 27: SECANELL/

ROSA VALLÈS

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

Òdena, 84/Av. Pietat, 25
DILLUNS 28: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
DIMARTS 29: LA

P. de la Creu, 7
DIMECRES 30: MR

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

a partir de

20,72€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

CREU
SINGLA

Pujadas, 47
DIJOUS 31: JUVÉ

Av. Montserrat, 27

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Maria Gibernau / Propietària de la Bona Espardenya

“Les bones espardenyes es
fabriquen al mercat nacional”
Maria Gibernau:
Soc igualadina de naixement i soc la tercera generació que està al
capdavant de La Bona Espardenya, a la plaça de Sant Miquel, després
del meu avi i la meva mare. Estic casada, tinc un fill i dos nets.

L

a Bona Espardenya és de les botigues més antigues
d’Igualada. Qui la va començar?

La botiga la va fundar el meu avi el 1907. Quan la meva
mare va ser una mica gran es va incorporar a la botiga
i la van portar entre tots dos fins que l’avi va morir. Actualment
la propietària de la botiga encara és la meva mare, tot i que al
capdavant hi estic jo. El meu avi era de Castellolí però va perdre
una cama, fet que li va impedir dedicar-se a fer de pagès, com
ell hauria volgut. Va venir a Igualada, va aprendre l’ofici d’espardenyer i va obrir la botiga. La meva mare, quan va començar a
treballar a la botiga, va aprendre també l’ofici i era qui portava la
comptabilitat. Entre tots dos van pujar el negoci fins que als anys
70, per problemes urbanístics, es va haver d’ensorrar la botiga
vella, que era davant de l’actual, on ara hi ha dependències municipals. Des de l’any 1972 que som aquí.
Al llarg d’aquests 100 anys quina han estat l’evolució de
la botiga?

29 fins que només va quedar ell. I actualment cada cop costa
més trobar fabricants que treballin amb qualitat, que sàpiguen
de la feina (treballar malament és molt fàcil). Les espardenyes
de bona qualitat es fabriquen especialment a Castelló i a Terol
i totes provenen de petites empreses que treballen de manera
molt artesanal. Les espardenyes tipus “càmping” es fan a la Rioja.
Quan una espardenya està ben feta el punt ha de ser petit i espès
perquè el calçat duri molt més. Per abaratir costos el que fan les
empreses és anar eixamplant els punts però els resultats en qualitat són molt inferiors. Actualment les espardenyes només es
fan amb jute i sola de goma, el cànem ja no s’utilitza. A la nostra
botiga tot el que hi podeu trobar és fabricat a mercat nacional o
bé a Portugal perquè jo sempre aposto per material de qualitat.
Encara feu espardenyes o enveteu? Qui compra les espardenyes amb vetes?

L’ofici d’espardenyer, com molts d’altres, es va perdent.

Sí, n’he hagut d’aprendre. Fins ara ho feia la meva mare, però per
raons d’edat ella ara ja no ho fa i ho faig jo. Compren espardenyes els esbarts, els grups tradicionals, hereus i pubilles i també
hi ha persones que ho demanen per a bodes, amb encintats de
colors més vius. Hi ha molts tipus d’envetats, algun dels quals
encara no he aconseguit aprendre’l. L’envetat típic d’Igualada és
amb set vetes lineals (a Valls són també set vetes però són creuades); l’envetat que és més típic és el que en diem “carreter”
que té la puntera blanca i tres vetes al davant o el de “pinxo”,
que és envetat fins la punta. També el que varia és el color de la
veta, que poden ser blaves, vermelles o negres. L’autèntic envetat
igualadí és el que porten els Mossos d’Esquadra amb el vestit de
gala, però amb les vetes blaves.

Quan l’avi va començar a fer d’espardenyer a Igualada n’hi havia

Quins tipus de calçat podem trobar a la Bona Espardenya?

El meu avi va començar només venent espardenyes que feia ell,
posteriorment ja en va anar comprant. També venia taps de suro,
cordes, morrions per als cavalls, bótes de vi... Al posar-s’hi la
meva mare van començar a expandir-se, venent també sabates.
Quan ens vam traslladar a la nova botiga ja vam anar tenint una
mica més de tot, però dedicant-nos especialment al calçat còmode. Amb els anys el producte que venem, sense sortir-nos de la
comoditat, s’ha anant modernitzant, seguint el que ens demanen
els nostres clients.

A l’estiu sandàlies per a plantilles, sabates bios, que s’adapten
molt bé al peu i les avarques. A l’hivern les sabatilles i sabata còmoda. I durant tot l’any botes de muntanya. També tenim calçat
infantil.
Un dels vostres productes estrella són les sabatilles. Quins criteris s’han de seguir per comprar la sabatilla correcta?
Agafar marques que la goma sigui bona, que les soles siguin còmodes i que el calçat s’adapti bé al peu. Encara que valguin una
mica més els nostres peus ho agrairan i el resultat qualitat/preu
sempre surt a compte. I les bones marquen sempre donen bones
garanties.
La competència és complicada?
Sí, cada dia les coses són més difícils i la nostra botiga és l’única
de la plaça, que urbanísticament està al darrere de la plaça de
l’Ajuntament, quedant apartada dels espais més concorreguts.
També ens ha perjudicat el fet que per la plaça de sant Miquel no
hi puguin circular vehicles perquè a la gent li costa més de venir,
han de venir expressament. Per a nosaltres és bàsica la fidelització del client. També ens fa molt mal les compres per internet,
però amb això jo no hi puc lluitar, només puc dir que hi ha coses
que per comprar-les s’han d’emprovar abans. Si amb unes sabates no s’hi va còmode...
La botiga tindrà continuïtat?
Mira, no ho sé encara. De moment encara hi sóc jo al capdavant
i quan em jubili sí que m’agradaria que tingués continuïtat familiar, però no tanco cap porta al que pugui succeir.
Cristina Roma, @crisroma67

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida s’ha compromès amb Igualada per fer un campus potent. Manté la titulació d’enginyeria química, reestructura la d’organització industrial i logística – posant èmfasi especial en la logística – i obre la branca d’informàtica
d’integració digital i computació, pensant que la demanda que genera el TIC Anoia. Pensa en la formació dual, seguint els models que funcionen a Alemanya, França i USA. A l’Estat espanyol només funciona una col·laboració universitat-empresa a Arrasate. Igualada podria
potenciar la seva aposta per les noves tecnologies. Però les TIC encara cerquen els locals per instal·lar-se com voldrien. Necessiten quinze
mil metres i volen poder expandir-se a mesura que la demanda vagi creixent. Sovint es parla de la manca d’idees i de mitjans. Ara d’idees
n’hi ha i els objectius són clars. Ara és l’hora de les Administracions. I no quedar-se només en els projectes. El Pas a nivell del tren, la
Ronda Sud, el World Trade Center, l’aeroport corporatiu, el tren a Lleida, són “grans idees” que esperen dormides en la pols de l’oblit. Per
fer ballar els gegants ja tenim la Festa Major. Ara caldrien inversions tangibles, posant-hi diners i no només paraules.

