
Les empreses de l’Anoia, amb 
problemes per passar a l’era digital
El Fòrum UEA va acollir dimecres 
a 300 empresaris i agents 
socioeconòmics a l’Ateneu Igualadí

Dificultats, dubtes i desconeixement 
de la majoria sobre la transformació 
digital i l’economia circular

Antoni Dalmau  
tancarà la 
llista d’ERC a 
Igualada
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Imatge virtual del projecte del Parc Fluvial, a la ribera sud del riu Anoia a Montbui.  Pàgina 20

Així serà el 
Parc Fluvial 
a Montbui
L’Ajuntament de Montbui dis-
posa ja del projecte del nou 
Parc Fluvial,  que se situarà al 
marge dret del riu Anoia prop 
del Pont Vell. La inversió serà 
de 2’5 milions d’euros. 

CANVI D’HORA!
 Dissabte, 

a les 2h seran les 3h

20 calçots cuits: 7€ /
Salsa fresca (500g): 6,50€

Calçots cuits del 
camp a casa teva

         655 817 581

TERRA 
DE TAPÀS
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José Antonio Nieto, exsecretari 
d’estat de seguretat espanyol, va dir 
en saber la declaració de Josep Llu-
ís Trapero, major dels Mossos, que 
aquest “havia fet obstrucció a la jus-
tícia” i el va tractar de “mentider”, 
dient que no es creia pas que “els 
Mossos disposessin d’un pla per po-
der detenir el president Puigdemont 
i els consellers si així ho ordenava 
un jutge o la fiscalia” afegint que “va 
ajudar el president a marxar a l’exili i 
els escoltes que el van acompanyar a 
Bèlgica van ser designats pel Major”

Olga Tubau, advocada del major, va 
respondre-li en una entrevista tele-
visada que “És extraordinàriament 
sorprenent que qui va ser secretari 
d’estat d’interior surti a fer manifes-

tacions públiques per rebatre una 
testifical, que suposo que si ho va 
fer és perquè va pensar que perju-
dicava els interessos d’algunes per-
sones a Interior. És molt greu que 
s’atribueixi un delicte d’obstrucció 
a la justícia al major Trapero i es-
tudiarem accions judicials sobre 
aquestes manifestacions falses, que 
li atribueixen un fet delictiu.”

Benet Salelles, un dels advocats de 
Jordi Cuixart al TS ha dit “Marc-
hena usa un model formalista que 
ens limita les regles del joc i que 
evita o ens allunya de poder arri-
bar a la veritat dels fets. Mante-
nir-se en aquesta formalitat, és 
una manera d’evitar que es parli 
de determinats elements que ell 
considera perillosos pel desenvo-
lupament del judici.”

Alfredo Prada, conseller de la Co-
munitat de Madrid en l’etapa d’Es-
peranza Aguirre i responsable del 
PP per combatre la corrupció del 
partit, ha estat imputat a la Audi-
ència Nacional “per irregularitats 
en la construcció de més de 355,5 
milions d’euros d’un projecte del 
que només consten realitzades les 

obres d’urbanització i els túnels d’ac-
cés, així com l’Institut de Medicina 
Legal, que estan inacabades i aban-
dones.” 

Álvarez de Toledo, cap de llista 
per Barcelona del PP a les eleccions 
del 28A ha dit sobre el procés “és 
un cop molt perillós que es fa sota 
una suposada manta de pacifisme 
per intentar carregar-se un sistema 
constitucional, però és més greu que 
Tejero i Milans amb els tancs.”

Miquel Buch, conseller de Interi-
or, ha dit que “hi ha hagut queixes 
minoritàries contra algunes de les 
actuacions dels Mossos d’Esquadra, 
que es revisaran com es fa sempre, 
però cal desviar el focus de la po-
lèmica vers la JEC i no vers aquells 
que estan obligats a complir les seves 
ordres.”

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, es va encarar amb CDR de 
Sabadell, que es queixaven de l’ac-
tuació dels Mossos i  els ha recordat 
que li han posat una querella dient 
“Jo assumiré les conseqüències de 
ser el President de la Generalitat i 
per això sóc ací.”

Almeria
Quan surti publicada aquesta columna, 
estaré de viatge per terres d’Almeria, tot 
participant en unes jornades de turisme 
i cuina. La ciutat andalusa ha estat ele-
gida Capital Gastronòmica d’Espanya 
per aquest 2019, el que vol dir que du-
rant dotze mesos tots els organismes de 
la ciutat, oferiran la seva millor gastro-
nomia a propis i estanys. Del que doni 
de sí la meva breu estada, espero fer-ne 
cinc cèntims en properes edicions de La 
Veu.
Almeria és la ciutat andalusa que més 
vegades he visitat i he de confessar que 
mai m’havia interessat per la seva cuina. 
Fins ara els meus punts d’interès han es-
tat l’Alcazaba, el port, el seu casc antic, 
el desert de Tabernas, la seva costa, el 
cabo de Gata i especialment un poblet 
de nom clarament català: Castelldefer-
ro.... és a dir que, tal com els passa a no 
pocs turistes que venen a Catalunya, 
molt sovint m’he deixat encisar pel sol, 
el mar i els paisatges, sense preocu-
par-me ni ocupar-me dels valors gas-
tronòmics que té.
Ara, gràcies a la iniciativa de la Capital 
Gastronòmica d’España, tindré oca-
sió de conèixer aquesta part de l’ànima 
andalusa que és la que es mou entre els 
fogons. Confesso que malgrat l’enorme 
distància –en quilòmetres- que hi ha 
entre l’Anoia i Almeria, em fa molta il-
lusió conèixer els plats que van més en-
llà del pescaito frito, el cazón adobado, el 
jamoncito o els vins de la terra. Conec 
la “pipirrana” perquè companys que he 
tingut originaris d’Andalusia m’han do-
nat ocasió de tastar-la, però ara tindré 
ocasió de conèixer de primera mà els 
seus “pucheros” o les “acelgas esparra-
gás”, es a dir les bledes amb espàrrecs. 
Tinc ganes de conèixer els seus peixos 
i mariscs, més o menys autòctons, ben 
especialment les gambes i la tonyina de 
la que a Almeria en són mestres des de 
fa segles.
Confesso que això de la gastronomia és 
una excusa per allunyar-me físicament 
dels temes polítics i aprofitar per cons-
tatar com ens veuen en la distància, des 
de la comunitat autònoma més gran de 
l’Estat. Tinc ganes de constar què passa 
quan veuen un català amb un llaç groc 
a la solapa. Estic segur que la urticària 
que li provoca a determinada andalusa 
que, dia si i dia també, hem de suportar 
a Catalunya, ni és compartida pel con-
junt dels andalusos, ni és tan sincera per 
part d’Arrimadas.
Estic ben segur que en l’odi al groc, als 
llaços i, en el fons, al caràcter dels ca-
talans, no és altra cosa que un posat 
electoral per seguir vivint de la políti-
ca, sense arriscar-se a fer propostes de 
futur. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JAUME SINGLA
@jaumesingla

L’EDITORIAL

Increïble
E l Fòrum UEA va complir aquesta setmana 

la seva tercera edició. El lema d’aquest any 
convidava a una sincera reflexió sobre els 
reptes que la patronal té per davant, estre-

tament lligats a les noves tecnologies. Aquest acte de 
la Unió Empresarial té per objectiu posar en escena 
les prioritats, reptes, inquietuds i preocupacions la-
tents de les empreses de 
la comarca per així plan-
tejar eines de treball ne-
cessàries per millorar-ne 
la seva competitivitat. 
En aquesta ocasió, el 
document resultant, 
producte de més de 800 
entrevistes a persones i 
empreses del nostre ter-
ritori, no deixa indife-
rent a ningú. En un mo-
ment en què la generació 
dels “milennials” o, més encara, la generació “Z” van 
acompanyades del món digital com si fos inherent al 
seu modus vivendi, resulta profundament decebedor 
que la immensa majoria de les empreses de l’Anoia 
no saben com fer la transformació digital o el pas 
a l’economia circular, o bé no han fet cap produc-
te 4.0, conceptes dels quals la pròpia UEA fa més 

d’un lustre que ve repetint gairebé cada setmana, en 
multitud d’activitats -que costen diners, molts d’ells 
públics- i en els mitjans de comunicació. Certament 
increïble.
No és estrany que el propi president de la UEA -i en 
menor mesura els polítics, que venen eleccions- fes 
en el seu discurs una suau tibada d’orelles als em-

presaris  alertant-los 
de la necessitat d’en-
carar els nous reptes 
que tenim per davant, 
i animant-los a perdre 
por decididament per 
no deixar passar un 
altre tren.
No pot ser que un 
territori que apos-
ta clarament per a la 
indústria derivada de 
les noves tecnologies 

el món TIC, invertint de forma decidida en estudis 
secundaris i universitaris amb els diners de tots, no 
vagi acompanyat d’un paisatge similar a les estruc-
tures i actituds empresarials, i en menys traves per 
part dels polítics i la burocràcia. Empreses i Admi-
nistració tenen molta feina per davant. Facin-la, 
abans que sigui massa tard.  

No pot ser que un territori 
que aposta per a la indústria 

TIC, no vagi acompanyat d’un 
paisatge similar a les estructures 

empresarials.



El col·lectiu de les persones amb dis-
capacitat vam viure com una victò-
ria l’última reforma de la LOREG 
(Llei orgànica del règim electoral ge-

neral) del passat 18 d’octubre de 2018, quan el 
ple del Congrés de Diputats va aprovar-la per 
unanimitat. La modificació de la llei retorna-
va el dret a vot a prop de 100.000 persones 
amb discapacitat de tot l’Estat espanyol, espe-
cialment amb discapacitat intel·lectual, que 
havien vist com el seu dret a vot 
es perdia com a conseqüència 
de les decisions judicials per a 
les declaracions d’incapacitat.
La modificació de la llei elimi-
nava els apartats en els quals 
es determinava que perdien el 
dret a sufragi les persones que 
havien estat declarats incapaços 
per sentència judicial o per in-
ternament en un hospital psi-
quiàtric. 
A proposta del PSOE i del go-
vern espanyol es va modificar 
la llei; després que es va veure 
obligat a seguir les recomana-
cions del comitè sobre els drets a les perso-
nes amb discapacitat de les Nacions Unides 
que, l’any 2011, va denunciar la restricció dels 
drets de vot per a quest col·lectiu de persones. 
Era un triomf i així ho hem viscut. Però fa 
uns dies, la Junta Electoral Central va pro-
posar que interventors, apoderats i membres 
de les meses dels col·legis electorals pogues-
sin identificar les persones amb discapacitat 
si consideren que voten condicionats per un 

tercer i no ho fan de manera lliure i conscient. 
Aquesta prerrogativa atempta contra la LO-
REG, en primer terme, que permet el sufragi 
electoral sense excepcions, i contradiu tam-
bé la Convenció Internacional de l’ONU dels 
drets de les persones amb discapacitat que, en 
el seu article 29, indica que “els països han de 
garantir la participació de les persones amb 
discapacitat en la vida política i la vida públi-
ca. Les persones amb discapacitat tenen dret 

a escollir els seus governants o a ser escollits 
com qualsevol altra persona”. 
Però el que ens esgarrifa és l’extensió de la dis-
criminació. Algú s’imagina contra qualsevol 
altre persona, que un interventor o apoderat 
pogués recriminar-la què vota i si vota o no 
condicionat? És que no és tothom que pot 
votar condicionat o induït? O dit d’una altra 
manera, l’acte de votar, que és voluntari, no és 
en si mateix un acte lliure i conscient?

Per la greu vulneració de drets que aquesta 
disposició suposa i la normalització d’estere-
otips, prejudicis i apriorismes, Àuria s’ha ad-
herit a la manifestació d’aquest dissabte con-
vocada per la federació Dincat a Barcelona, a 
les 11:30, davant del Palau de la Generalitat, a 
la plaça Sant Jaume.
Però a, a més a més, en les properes setmanes 
iniciarem una programa d’activitats de cons-
cienciació i defensa dels drets civils perquè les 

persones amb discapacitat i les 
seves famílies tinguin coneixe-
ment de com poden exercir els 
seus drets. 
Ha estat un llarg camí arribar on 
som avui, que sigui una realitat 
que les persones amb discapa-
citat tinguin dret a vot, dret a 
treballar i ser remunerades per 
aquest fet, dret a participar de 
l’entorn comunitari, dret a ex-
pressar la seva opinió.
Sovint podria semblar que hi ha 
qui té temptacions de provar si 
és possible restringir l’exercici 
dels drets civils en els col·lectius 

més vulnerables o indefensos. Quan hi ha qui 
gosa condicionar els drets civils d’una part de 
la societat és quan tota la societat s’ha d’alçar 
per defensar-los. Perquè no és de col·lectius 
el tema de fons, sinó que és de drets i de lli-
bertat. Cal estar amatents, aixecar la veu i dir 
ben clar: tinc dret a vot i el meu vot val tant 
com el teu.
Que ningú se n’oblidi.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

La
 tr

ib
un

a
MIQUEL CANET
Director general Àuria Grup

Tinc dret a vot. 
I el meu vot val tant com el teu!

Et semblaria bé que les botigues obrissin 
i tanquessin més d’hora?

 Sí 81,3%  No 18,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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XAVIER I DAVID ANDRÉS

Aquesta setmana van inaugurar l’Hotel Somiatruites, que està si-
tuat damunt el restaurant que porta el mateix nom, al bell mig del 
barri del Rec d’Igualada.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

La família de la senyora Lola Vidal 
Buj volem agrair la dedicació, estima 
i suport rebuts durant aquests anys 
per part dels treballadors -del pri-
mer a l’últim- de la Residència Pare 
Vilaseca d’Igualada.

DRET D’ADMISSIÓ VS 
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
Jordi Rabell

El passat dissabte 23 de març al ves-
pre la meva parella i jo vam quedar 
amb uns amics per sortir a sopar 
per Igualada. A la meva solapa lluïa 
un llaç groc, un símbol de caràcter 
pacifista que moralment em sento 
obligat a portar a l’americana en 
solidaritat amb els presos polítics 
catalans i que mai m’ha comportat 
cap mena de problema.
Tot va transcórrer amb normalitat. 
Vam anar a fer unes tapes al res-
taurant Nou Vins i després un so-
par tranquil al restaurant Vinnari. 
A l’acabar, vam decidir anar a un 
concorregut i popular pub musical 
situat al Passeig Jacint Verdaguer.
A l’entrada, l’encarregat del control 
d’accés, al qual no li vaig veure en 
cap moment la identificació amb 
el número de carnet professional 
que estan obligats a portar de for-
ma visible, em va informar de que 
m’havia de treure el llaç groc. “Per-
dona, debes quitarte el lazo ama-
rillo para entrar”. Jo, sorprès i in-
còmode, vaig replicar “com dius?” 
amb la següent resposta per part 
seva: “Sí, no puedes entrar con el 
lazo... ya sabes, si hay alguien que 

piensa distinto puedes generar un 
conflicto”. Per no discutir i esguer-
rar la nit als demés, vaig optar per 
treure-me’l, descartant en aquell 
moment la possibilitat de demanar 
els fulls de reclamació.
Els articles 51 i 52 del Decret 
112/2010 de 31 d’agost de la Ge-
neralitat de Catalunya, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Espectacles 
Públics i Activitats Recreatives, 
disposen que “el dret d’admissió és 
una facultat de les persones titulars 
dels establiments oberts al públic 
i que aquest dret mai pot compor-
tar discriminació per raó de nai-
xement, raça, sexe, religió, opinió, 
discapacitat, orientació sexual, 
identitat de gènere o qualsevol al-
tra condició o circumstància per-
sonal o social de les persones usuà-
ries dels establiments, tant pel que 
fa a les condicions d’accés com a la 
permanència en els establiments i 
a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi 
presten. Les condicions d’accés han 
de ser concretes i objectives i en 
cap cas poden ser arbitràries ni im-
procedents”.
Desconec si el propietari és cons-
cient i/o avala l’actitud discrimina-
tòria per part del personal de segu-
retat del seu local, però pensar que 
hi treballen persones que fan un ús 
fraudulent del reglament establert 
és si més no inquietant. Constatar 
en primera persona que aquests in-
dividus, per la posició de poder que 
ocupen, són capaços de vulnerar el 
dret fonamental de la llibertat d’ex-
pressió i d’opinió m’esgarrifa, en-
cara que s’emparin en l’excusa fàcil 
que un llaç groc, així com qualsevol 
altre símbol de caràcter pacífic i de-
mocràtic, pot generar un conflicte.

A IGUALADA SÍ QUE HI 
HA COSES PER VEURE
Esteve Pola

Sóc  un igualadí que valoro molt les 
coses bones que tenim a Igualada. 
Aquesta darrera setmana La Veu ex-
posa el molt bon treball que han fet 
la família el restaurant el Mesón del 
Abuelo per ser competitius, ja que 
hi ve molta gent de fora. Però quan 
els pregunten què hi ha per visitar 
a Igualada, els diuen que poca cosa. 
Jo crec que tenim la sort, gràcies a 
molts igualadins com ells i perso-
nes responsables de millorar la ciu-
tat, que han conservat el patrimoni 
i n’han fet de nou. Podem visitar 
la Tossa de Montbui, l’Asil del Sant 
Crist, l’església de Santa Maria, el 
mirador de Montserrat a les Comes, 
zones esportives, el tren en miniatu-
ra (un treball per admirar i recordar) 
així com els Amics del Tren a l’esta-
ció de la Hispano Igualadina han fet 
una bona tasca en el tren en minia-
tura. Jo crec que ho podem valorar.

NETEJA I ELECCIONS
Joan Tort Garcia

Com a treballador en la empresa 
municipal dedicada a la neteja vià-
ria i recollida de residus, veig amb 
perplexitat alguns enunciats en 
els programes electorals d’alguna 
formació política que interpel·la 
directament als que ens dediquem 
aquesta soferta i a la vegada noble 
tasca de deixar els carrers lliures 
de trastos, papers, cartrons, mo-
bles, matalassos i un sens fi d’im-
mundícies, que a tothom fan nosa.
Aquesta formació política que ha 

de ser model de aire fresc, moder-
nitat, compromís i un llarg etc... 
de bones intencions, sense pre-
sentar a la ciutadania de “què” i 
“com” pensa mantenir a ratlla les 
maleïdes immundícies, anuncia 
a bombo i plateret que l’empresa 
per la qual jo hi treballo, ho fa 
molt malament. Caram!. Suposo 
que aquesta formació política deu 
estar sobradament preparada en 
aquests affaires i deu tenir la poció 
màgica per capgirar la irresponsa-
bilitat, la insolidaritat, l’excusa, la 
mandra i un llarg etc, d’una part 
de la societat igualadina que tant 
li fot deixar les seves immundícies 
fora de lloc.
Desconec si l’empresa on treballo 
guanya molts diners, si gestiona bé 
el tema dels residus o altres qües-
tions empresarials per les quals 
no he sigut contractat, però sí que 
conec de primera mà, l’actitud de 
tots els meus companys que es de-
diquen a la neteja viària i recolli-
da de residus, essent un magnífic 
equip de persones joves dinàmi-
ques i compromeses dia a dia per 
quan Igualada es desperti, es trobi 
la ciutat neta i amb una rialla de 
bat a bat.
Malgrat la gent insolidària, bruta 
i marrana, volem agrair a tota la 
ciutadania igualadina pel seu com-
promís en reciclar, fer bon ús de 
les ubicacions que afortunadament 
som la majoria i alhora demanar 
disculpes per que som conscients 
que entorpim de vegades el tràn-
sit, no per que estiguem passejant, 
sinó perquè estem recollint les 
maleïdes immundícies de la gent 
insolidària, bruta i marrana.
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La Diputació de Barcelona treballa tot l’any 
per prevenir els incendis forestals 

L a Diputació de 
Barcelona porta 
a terme des de fa 
mesos una cam-

panya per conscienciar la 
població sobre mesures i 
actituds en la prevenció 
d’incendis que cal rea-
litzar al llarg de tot l’any. 
La campanya, en la què 
també participen el De-
partament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació de la Genera-
litat, el cos de Bombers i 
Agents Rurals, les  ADF i 
Fundació Pau Costa, ex-
posa quatre situacions so-
bre la prevenció d’incen-
dis forestals.

El 66% del sòl de la de-
marcació de Barcelona 
són terrenys forestals, un 
terreny que, sense cap 
tipus de gestió, pot con-
vertir-se en un polvorí 
a l’estiu. Més de 500.000 
persones de la demarca-
ció de Barcelona, el que 
significa un 10% de la 
població, viu en urbanit-
zacions rodejades de bos-
cos. Es per això que, tal 
com obliga la Llei, s’hagin 
de fer franges perimetrals 
per alliberar de vegetació, 
amb el sotabosc desbros-
sat, de 25 metres.
 
El risc d’incendi forestal 
no és percebut de forma 
adequada per la ciutada-
nia, que sovint el menys-
té. Cal, doncs, conscien-
ciar que la prevenció es 
fa durant tot l’any i que la 
ciutadania també hi pot 
intervenir.

 Quatre missatges 
 
Autoprotecció. Franges 
perimetrals en urbanit-
zacions: la prevenció i 
l’autoprotecció en ur-
banitzacions és clau. La 
Diputació de Barcelona 
ajuda els ajuntaments a 
obrir franges perimetrals 
en nuclis i urbanitzacions 
envoltades de bosc i fa 
campanyes de sensibilit-
zació per tal que la ciuta-
dania prengui consciència 
que s’ha d’autoprotegir.
 
Gestió forestal per evitar 
incendis: amb un territo-
ri ben gestionat i viu, els 
incendis ja no tindrien la 
capacitat de propagar-se 
lliurement. La Diputació 
de Barcelona impulsa la 
planificació i gestió fores-
tal sostenible associades a 
zones d’actuació priorità-
ria que tinguin una inci-
dència directa en la pre-
venció d’incendis. 
 
Consum de productes 
agraris de proximitat: 
gràcies al consum de 
productes de proximi-
tat es pot contribuir a 
la prevenció  d’incendis 
forestals perquè permet 
recuperar al bosc antics 
camps de conreu i pas-
tures existents. Des de la 
Diputació de Barcelona, 
s’impulsa el desenvolu-
pament agrícola, rama-
der i forestal, element 
essencial en la prevenció 
d’incendis forestals i en 
la recuperació d’espais de 
conreus.

 Imprudències i negli-
gències: les imprudències 
i negligències de les per-
sones són una causa evi-

table dels incendis fores-
tals. Des de la Diputació 
de Barcelona, es porta a 
terme el Pla d’Informació 

i Vigilància contra Incen-
dis Forestals (PVI), adre-
çat a tots els usuaris que 
s’acosten al medi natural.  

La Diputació de Barcelona aposta pel territori com a element de generació 
de riquesa i llocs de treball potenciant els plans locals d’ocupació i posant 
nous recursos a disposició dels col·lectius més vulnerables.

Connectem els ciutadans 
amb les oportunitats de futur

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
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La figura de l’il·lustrat 
igualadí Jaume Cares-
mar i Alemany és avui 
pràcticament  desco-

neguda. Segurament ha d’ésser 
així. Pot la història vèncer el 
rovell de segles i l’absència de 

la carn? Probablement no. Què sabem de Jaume 
Caresmar? Va ser un sacerdot il·lustrat. Erudit 
i dedicat a la història va renunciar a l’existència 
mundana i es va enterrar en vida en els llibres i 
la pols amuntegada dels arxius. Com si fugís d’al-
guna cosa que temia o potser buscant-ne alguna 
de més gran que ell mateix va remenar milers 
de documents antics. Va classificar incansable-
ment i va ordenar pergamins escrits en una lletra 
molts cops pitjor que la seva, que era especial-
ment dolenta segons sembla. Va escriure milers 
de pàgines i va deixar inacabades obres magnes, 
algunes de les quals s’han perdut per sempre. 
Però s’han perdut per atzar?
Caresmar va marxar de la ciutat degut a la mort 
del seu pare Ramon Caresmar i la família es va 
traslladar a Sant Andreu de la Barca. Havia nas-
cut després de la terrible Guerra de Successió que 
a més a més de dividir Espanya també va partir 
Catalunya en dos bàndols: borbònics i austria-
cistes. Però les cendres del fènix català encara 
eren calentes. Potser Catalunya no tenia futur i 
el present era galdós, però si que tenia passat. I 
els historiadors són el gremi que custodia la me-
mòria. Va ser abat del monestir de Santa Maria 
de Bellpuig a les Avellanes, però la seva carrera 
com a historiador el va dur a Barcelona, Madrid 
i fins i tot a París. Tot li anava rodat fins que es 
va ficar en un jardí. Si la curiositat va matar el 
gat a Caresmar el va perdre el seu esperit cien-
tífic. Va descobrir que Santa Eulàlia, patrona de 
Barcelona, no havia sofert el martiri exactament 
tal i com l’explicava la tradició. I volent restablir 
la veritat, passant del mite al logos, arrencant el 
vel de la ignorància, es va precipitar a l’abisme. 
Llavors, va ser atacat per la intolerant parròquia 
barcelonina de feligresos que no toleraven que 
Santa Eulàlia no fos tan màrtir com semblava. 
La seva estrella es va anar apagant. Després de 
la seva mort als 73 anys, les seves obres i la seva 
documentació construïda amb milers d’hores 
de buidatge, va ser aprofitades per altres autors i 
part del seu llegat es va perdre. 
Les seves obres de tarannà històric més compro-
metedores (com un història del Rosselló durant 
la Guerra dels Segadors de 1640, una història 
del Comtat d’Urgell i altres temes polítics) han 
desaparegut i no se sap on paren. Caresmar va 
ser un treballador inesgotable. Addicte al tre-
ball s’exigia molt a si mateix. Estimava l’església 
i a Déu, però més encara a la veritat. I la veritat 
no necessita màrtirs. El Caresmar més religiós i 
per tant menys perillós pels poders fàctics, s’ha 
conservat millor en quant a obres. La seva figu-
ra, degudament esterilitzada, ha pogut ser inte-
grada millor en el relat de la Catalunya vençuda 
del segle XVIII. L’obra d’una persona és oblidada 
perquè és dolenta o bé perquè se la vol silenciar. 
I Caresmar era dels millors. 

EDUARD CREUS
@educrevi

Jaume Caresmar, la 
veu silenciada del 
segle XVIII

Demanar perdó

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Aquesta setmana l’actu-
al president de Mèxic, 
el Sr. Andrés Manuel 
López Obrador va en-

viar una carta al rei Felip VI, en la 
qual li demanava que Espanya de-
manés disculpes pels abusos i vio-

lació drets humans comesos pels espanyols durant 
la conquesta del seu país.  En la seva  missiva, el Sr 
López Obrador justificava la seva petició com “l’úni-
ca manera d’aconseguir una plena reconciliació en-
tre ambdós països”. Aquesta, qualificada per alguns 
com agosarada sol·licitud del president Mexicà, ha 
caigut com gerro d’aigua freda sobre la cúpula del 
govern espanyol, i com reconeixen els seus diplomà-
tics, els ha generat una preocupació. I és que aquesta 
demanda arriba justament quan es compleixen 500 
anys de l’arribada de 
l’expedició encapçala-
da per Hernán Cortés 
a terres mexicanes, 
cosa que la diplomàcia 
espanyola tenia molt 
present, i pensava  or-
ganitzar diversos actes 
per commemorar-ho. 
Com la majoria de les 
colonitzacions, la de 
Mèxic per part dels conqueridors espanyols no va ser 
ni pacífica ni respectuosa amb els seus habitants, ans 
el contrari. Es va fer a base de matances, massacres, 
imposicions, passant per alt que aquells a qui ano-
menaven “salvatges” ja vivien allà des de feia segles. 
Percebre que encara avui a Mèxic és palès el ressen-
timent pel que varen patir els seus avantpassats, és 
quelcom que es respira en l’atmosfera d’aquest país 
i no només en pobles petits, sinó també a les grans 
ciutats. Per resumir-ho en una frase, no ho han ni 
poden oblidar-ho. La sola menció del nom d’Hernán 
Cortés, és motiu d’encetar una polèmica que pot aca-
bar en enfrontament. En moltes pintures realitzades 
per artistes locals i que mostren escenes de la convi-
vència entre els nadius i els nouvinguts, a Cortés se’l 
representa amb cara de porc. Això ja ho diu tot. 
Recordo que en els llibres d’història de l’escola es 

parlava de la conquesta de Mèxic com “un retro-
bament de dos mons i dues cultures”. Ni de lluny és 
així com ho senten els que van ser conquerits. Als 
seus ulls va ser una invasió on es van cometre moltes 
arbitrarietats, i es va sotmetre als seus pobladors a 
tota mena d’humiliacions. L’estratègia utilitzada pels 
espanyols estigué basada en la utilització de l’acer de 
les espases, sota el paraigües protector i amb el bene-
plàcit del clero. És per això que el mandatari mexicà 
ha enviat també una carta al Papa. 
Durant els darrers anys, i sobre tot a Catalunya, hem 
pogut comprovar que quan hi ha quelcom que in-
comoda al govern espanyol, opten per no voler-ne 
parlar adduint que ara no toca, que no ho contempla 
la Constitució, que això podria ser motiu de fricci-
ons entre les dues parts... És el que es coneix com 
“fugir d’estudi”. Encara pensen que si no en parlen, el 

problema es dissiparà 
i desapareixerà. Error! 
Ja estan comprovant 
que no és així. Fora 
de l’àmbit diplomàtic, 
les respostes que han 
arribat per part dels 
polítics no poden ser 
més sortides de to. 
Com per exemple la 
del portaveu del PP al 

Congrés, el Sr. Rafael Herrando que pretén donar lli-
çons d’història al Sr. Obrador, dient-l’hi literalment 
que “els espanyols van anar a Mèxic i van acabar amb 
el poder de les tribus que assassinaven amb crueltat i 
acarnissament als seus veïns. Aquest va ser el motiu 
pel que és va conquerir i civilitzar aquesta terra”. 
A Espanya encara regna la cultura dels conqueri-
dors. Ells no cometen errors, per la qual cosa, no hi 
ha motius pels quals hagin de disculpar-se. La culpa-
bilitat és sempre dels altres. Atès que la carta de què 
parlava al principi està dirigida al monarca espanyol, 
és a ell a qui li toca contestar-la. El seu tarannà a l’ho-
ra d’afrontar i resoldre conflictes ja ha quedat reflec-
tit en més d’una ocasió. No seria doncs d’estranyar 
que agafés com a model el seu discurs del 3 d’octubre 
del 2017 per construir la seva resposta. 

BERNAT ROCA
@crossroad1815
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA 
ANY: 2018  PREU: 6.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE + PACK COOL (OPORTUNITAT) 
ANY: 2018  PREU: 9.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES 

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA (OPORTUNITAT) 
ANY: 2018  PREU: 12.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 201€/MES

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA 
ANY: 2018  
PREU: 15.600€ 

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA 
ANY: 2018  PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES 

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
ANY: 2018  PREU: 12.400€  
FINANÇAMENT: DES DE 193€/MES

TOYOTA AURIS 140H ACTIVE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 15.900€

TOYOTA RAV4 200H ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 23.900€ 

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA (OPORTUNITAT) 
ANY: 2018  PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES 

TOYOTA YARIS 100H FEEL HYBRID 
ANY: 2018  PREU: 14.400€  
FINANÇAMENT: 225€/MES 

TOYOTA CHR ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 

VOLVO XC40 T4 AUTOMÀTIC BENZINA 
ANY: 2018  
PREU: 29.900€ 
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El president de la UEA, Joan Domènech, dirigint-se als assistents, dimecres al vespre a l’Ateneu.

El Fòrum, amb 
menys assistents que 
l’any passat, reclama 

un pas endavant 
cap a l’economia 

circular i els beneficis 
del món digital

El Fòrum UEA anuncia que les empreses de l’Anoia encara 
estan lluny de fer el pas a la transformació digital

REDACCIÓ / LA VEU 

E l  col·lectiu “Per la Con-
ca” i el sindicat Unió de 
Pagesos van organitzar 

divendres un acte per explicar 
la situació del projecte de Can 
Morera, i el tema va captivar  
força gent, que va omplir molt 

Igualada

El debat sobre el polígon de Can Morera acumula adhesions
l’Ateneu Igualadí. Per l’escenari 
van passar els activistes de SOS 
Costa Brava, No al Pla Caufec 
-a Esplugues de Llobregat- i els 
de Plataforma per a la Defensa 
de Gallecs -un espai rural situat 
al Vallès-. 
Els organitzadors van presentar 
el Compromís per la Conca. Es 

tracta d’una proposta de mí-
nims sobre el territori, i que de-
mana aturar el Pla Director que 
està elaborant la Generalitat. El 
Compromís, que ja ha rebut el 
suport de molta gent a títol in-
dividual i d’entitats, es basa en 
quatre punts:
- Participació ciutadana. La 
participació àmplia de la ciuta-
dania és imprescindible per po-
sar l’interès general al centre del 
desenvolupament del territori. 
L’exposició d’informació públi-
ca detallada, la interlocució i el 
consens han de ser la norma en 
el planejament territorial.
- Indústria de futur. La indús-
tria ha sigut font de riquesa i 

d’ocupació a la Conca, i con-
tinuarà sent-ho si s’adapta a la 
revolució del coneixement. Cal 
prioritzar l’activitat econòmica 
local i potenciar inversions que 
estiguin fonamentades en la in-
novació i la sostenibilitat.

- Urbanisme sostenible. Els 
sòls agraris i forestals no són 
una reserva de sòl urbanitza-
ble. Cal apostar per un model 
urbanístic compacte, que es 
desenvolupi a partir dels nuclis 
de població i polígons actuals i 
que eviti la urbanització de sec-
tors aïllats.
- Dinamització rural. El món 
rural i la pagesia són valors 
de futur que han de ser reco-
neguts. Optem per potenciar 
l’activitat agrària i una dinamit-
zació del territori que posi al 
centre el món rural des de totes 
les vessants (producció alimen-
tària, residencial, turística, etc.)

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a tercera edició del Fò-
rum UEA va ser la més 
autocrítica amb diferèn-

cia. En un moment, ja en ple 
segle XXI, que les generacions 
més joves estan abocades a la 
tecnologia de manera que ja 
forma part del seu dia a dia, re-
sulta que, segons el document 
elaborat per la Unió Empresa-
rial de l’Anoia en ocasió de la 
trobada, dimecres al vespre, a 
la majoria de les empreses de la 
comarca -almenys el 60%- els 
costa de fer el pas a la transfor-
mació digital  i la indústria 4.0. 
Un gir necessari per afrontar 
amb garanties els anys veni-
dors. Les conclusions són una 
clara advertència de la patro-
nal als propis empresaris i, de 
retruc, a les administracions 
públiques. Les empreses detec-
ten confusió i desconeixement 
davant els nous reptes.
Amb la presència d’unes 300 
persones -poques si es té en 
compte el nombre d’empreses 
que hi ha a l’Anoia- el Fòrum 
UEA va comptar amb la pre-
sència de la consellera igualadi-

na d’Empresa, Àngels Chacón.
L’estudi III Empresa i Progrés: 
L’horitzó de la transformació 
empresarial” es basa en l’anàlisi 
de les inquietuds de les empre-
ses, a través d’una tasca d’escol-
ta a 800 persones, empreses i 
agents que han participat en els 
fòrums i jornades tècniques de 
treball. El document proposa 
“la necessitat de fer pedagogia, 
d’informar i sobretot de formar 
a tots nivells, la importància de 
la cooperació entre empreses 
per encarar aquesta transfor-
mació, la necessitat de veure 
aquest canvi com una inversió 
per a millorar la competitivitat 
de les companyies i no com una 
despesa, i sobretot la ferma de-
cisió d’anticipar-se als canvis”.
El president de la UEA, Joan 

Domènech feia èmfasi en la 
necessitat d’afrontar els canvis: 
“No hi ha un altre camí. Aquest 
tren passa molt ràpid, només 
una vegada, no podem esperar 
a pujar als últims vagons. La 
transformació ens permet obrir 
les portes a noves estratègies i 
oportunitats de negoci”.
L’alcalde Marc Castells va tor-
nar a fer una defensa de la 
“Conca industrialista” i va 
apostar per la necessitat de te-
nir polígons de gran format, en 
clara referència a Can Morera. 
“A l’Anoia tenim 18.000 hectà-
rees agrícoles i Can Morera són 

només 400”, va dir.
La consellera d’Empresa i Co-
neixement Àngels Chacón va 
assegurar que per ajudar als 
nous reptes empresarials “s’im-
plementaran noves normatives, 
impulsant el Pacte Nacional pel 
Coneixement i fer créixer les 
empreses que ofereixen soluci-
ons tecnològiques”.
El Fòrum UEA va comptar 
amb una xerrada d’Alfons Cor-
nella, expert en innovació, con-
sultor i fundador i president 
d’Infonomia i de l’Institute of 
Next. Cornella va dir que “una 
empresa no pot innovar dins 

un sistema jeràrquic, sinó que 
s’han d’empoderar els equips”.
La jornada ha finalitzat amb 
un elevator pitch -conegut 
popularment pel discurs de 
l’ascensor- constituït per dis-
cursos de presentació exprés i 
on s’hi van exposar casos d’èxit 
d’empreses relacionades amb la 
transformació digital i l’econo-
mia circular. Hi eren Francesc 
Sabaté Domènech de la Funda-
ció CIM/UPC, Josep Castells 
de l’empresa Gabarró, Agustí 
Morera de l’empresa Piera Eco-
ceràmica i Pere Fullana de la 
Càtedra Unesco.  

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



Dalmau diu d’Enric Co-
nill que “és un excel·lent 

candidat i seria una 
sort per a Igualada de 
tenir-lo com a alcalde”

Antoni Dalmau tancarà 
la llista d’ERC
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’historiador i escriptor 
Antoni Dalmau ha ac-
ceptat l’oferiment d’En-

ric Conill per ocupar la dar-
rera posició de la llista d’ERC 
per a les properes eleccions 
municipals com a indepen-
dent. Dalmau va ser President 
de la Diputació de Barcelona, 
Vicepresident del Parlament, 
regidor a l’ajuntament de Bar-
celona i Igualada i històric di-
rigent del PSC.
És la primera vegada que Dal-
mau participa en una candi-
datura després d’haver marxat 
el PSC. Dalmau ha destacat 
que “és un honor que Enric 
Conill m’ho hagi demanat” i 
assegura que “és un excel·lent 
candidat i seria una sort per 
a Igualada de tenir-lo com a 
alcalde, ja que reuneix algu-
nes de les millors condicions 
per exercir aquesta responsa-
bilitat política: és jove i actiu, 
honrat, ben preparat professi-
onalment i bon coneixedor de 
l’Ajuntament, d’on ja és regi-
dor en l’actualitat”.
Dalmau ha assegurat que “a 
l’Ajuntament li anirà bé un 
canvi de color polític” per 
“abordar les grans qüestions 
de ciutat que, ara com ara, no 
semblen tenir resposta”. Pa-
ral·lelament Dalmau també 
s’ha referit al moment polític 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a capitana de l’equip fe-
mení del Club Bàsquet 
Igualada, Carlota Car-

ner, ha estat presentada aquest 
dimarts com a nova incorpo-
ració de la candidatura Junts 
per Igualada, que encapçala 
l’alcalde Marc Castells.
Carner, jugadora del primer 
equip del CBI des de fa 10 
anys, té 26 anys d’edat i és 
graduada en Dret per la UPF, 
i Màster d’accés a l’exercici 
de l’advocacia amb menció 
especial en Dret Penal per 
la Barcelona School of Ma-
nagement-UPF. “Em sento 
molt motivada, disposada a 
sumar en un gran equip de 
treball, i a servir a la ciutat 
en tot allò que pugui”, ha ex-
plicat Carner. “Igualada és 
una ciutat de progrés, refe-
rent en activitats de promo-
ció econòmica, de lleure i 
lúdiques, culturals o esporti-
ves, vull aprendre de la feina 
ja feta, seguir apostant per la 
política municipal com una 

que està vivint Catalunya per 
destacar que “Igualada no viu 
pas sola en el món, ni al mar-
ge dels problemes generals del 
país, de manera que tampoc 
no voldria un alcalde o un 
govern municipal que pre-
tengui viure allunyat del mo-
ment crucial en què ens tro-
bem” i, per tant, “no podria 
donar suport a grups polítics 
o coalicions que o bé han es-
tat còmplices del que ha pas-
sat o bé es neguen a prendre 
partit i es mostren tebis o 
indiferents davant aquestes 
situacions” ja que “estan en 
joc els drets individuals i col-
lectius de tots els catalans, 
igualadins inclosos”.
Per la seva banda l’arquitec-
te i candidat republicà, En-
ric Conill, ha destacat que 
“tenir el suport del Toni és 
un luxe i li agraeixo molt 
que confiï amb la nostra 
candidatura” i ha assenyalat 
que “significa complemen-
tar amb encara més encert 
la visió progressista de la 
nostra candidatura i ser l’al-
ternativa de progrés i futur 
per a Igualada”.

La capitana del CBI, Carlota Carner, 
a la candidatura de Marc Castells

eina pels ciutadans i ciuta-
danes i intentaré aportar tota 
la meva empenta, il·lusió i 
esforç per treballar en la mi-
llora del dia a dia dels igua-
ladins”. Castells ha explicat 
que la jove igualadina “estarà 
en un dels llocs capdavanters 
de la candidatura, amb ga-
rantia de sortir”. 
Per a l’alcalde “és un exem-
ple de jove igualadina que 
excel·leix en els àmbits per-

sonal i professional i estem 
convençuts que, amb la seva 
vàlua, empenta i motivació, 
sumarà molt al nostre pro-
jecte per a seguir destacant i 
consolidant Igualada com el 
gran referent entre les ciu-
tats mitjanes del país”.
Tot i que des de JuntsxIguala-
da no s’ha especificat, Carlota 
Carner podria tenir, en cas de 
governar, la responsabilitat 
d’Esports i/o Joventut.
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Neus Carles.

Avui divendres, 
conferència 
d’Enric Conill (ERC)
al Museu de la Pell

Neus Carles serà la cap de llista de 
Poble Actiu (CUP) a les municipals

L’arquitecte i candidat d’ERC a 
l’alcaldia d’Igualada, Enric Co-
nill, farà una conferència avui 
divendres sobre el projecte de 
transformació d’Igualada que 
tenen els republicans per la 
ciutat, a les 8 del vespre al Mu-
seu de la Pell. També hi partici-
parà el primer tinent d’alcalde 
de Manresa i arquitecte, Marc 
Aloy. 
El candidat republicà a l’al-
caldia desgranarà el projecte 
de ciutat que presenta ERC 
a la ciutat per tal de “moder-
nitzar-la i transformar-la per 
adaptar l’espai públic a les ne-
cessitats del segle XXI”. Se-
gons Conill “pretenem mo-
destament oferir una visió de 
futur de la ciutat, traçar una 
línia d’evolució i transformació 
d’Igualada per donar resposta 
a les noves necessitats”.  

REDACCIÓ / LA VEU 

N eus Carles i Eva Pe-
draza encapçalaran la 
llista de Poble Actiu 

a les eleccions municipals del 
proper 26 de maig a Igualada. 
La plataforma amb què es pre-
sentaran els cupaires a aquestes 
eleccions pretén anar més enllà 
del seu votant més habitual i 
pretén augmentar els dos re-
gidors que tenen actualment 
al consistori igualadí. A Carles 
i Pedraza, que ja ha estat regi-
dora els darrers quatre anys, les 
acompanyaran Pau Ortínez, 
Toni Olivé i Judit Balasch en 
les posicions tres, quatre i cinc, 
mentre que el cap de llista de 
les anteriors eleccions, Albert 
Mateu, passa al sisè lloc de la 
candidatura.
En la presentació, feta dissabte 
al Local de Barri de la Xauxa i 
sota el lema “Arrenquem”, els 
actuals regidors de la CUP a 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura Iguala-
da Som-hi (PSC-Co-
muns), liderada per 

Jordi Cuadras, ha impulsat una 
aliança amb alcaldes de l’Àrea 
Metropolitana per reclamar 
el carril Bus-VAO d’entrada a 
Barcelona per la carretera B-23 
fins a la Diagonal.
Cuadras, reivindica que “des 
d’Igualada necessitem el carril 
Bus-VAO per assegurar una 
connexió de 40 minuts amb 
Barcelona durant totes les ho-
res del dia”. El projecte de carril 
Bus-VAO permetria reservar 
un carril per a autobusos i ve-
hicles d’alta ocupació, el que 
facilitaria un temps de trajec-
te competitiu entre Igualada 
i Barcelona. Cuadras i el seu 
equip han estat rebuts pel vice-
president de l’Àrea Metropoli-
tana i alcalde de St. Joan Despí, 
Antoni Poveda. Durant la tro-
bada els ha lliurat el projecte de 

Joan Tardà i Alba 
Vergés participaran al 
Sopar de la República 
d’ERC

El proper divendres 12 d’abril, 
el restaurant Scorpia d’Òdena 
acollirà el tradicional Sopar de 
la República i la 15a edició del 
Premi Estel Blanc, organitzats 
per Esquerra Anoia.  A l’acte, 
celebrat cada any en motiu de 
la proclamació de la república 
feta per Francesc Macià, ara fa 
88 anys, hi seran la consellera 
de Salut Alba Vergés i el diputat 
al Congrés Joan Tardà. També 
es presentaran totes les candi-
datures comarcals a les elecci-
ons municipals. 

Agrupació Sigarra, premi
Estel Blanc
En el mateix sopar s’entregarà el 
Premi Estel Blanc, que enguany 
celebra la seva 15a edició, i re-
caurà en l’Agrupació Cultural i 
Recreativa Sigarra, organitza-
dors del Pessebre Vivent dels 
Prats de Rei. Per a assistir, cal 
reservar enviant un correu a 
anoia@esquerra.cat, o bé tru-
cant al 676865449. El preu del 
sopar són 18€ per persona. 

Igualada, Albert Mateu i Eva 
Pedraza van defensar que “Po-
ble Actiu és l’alternativa al con-
servadorisme igualadí”. 
Per la seva banda, la cap de llis-
ta, Neus Carles, va explicar que 
“volem construir una ciutat fe-
minista, ecologista, antifeixis-
ta i radicalment democràtica. 
Durant aquest 2 mesos de cam-
panya transmetrem a Igualada 

els valors del canvi que volem. 
Som l’opció del canvi i trans-
formació d’Igualada”.

Demà presenten les seves 
propostes pel barri del Rec
La candidatura presentarà 
demà dissabte 30 de març a les 
11 del matí les seves propostes 
pel barri del Rec. Per la can-
didatura d’esquerra transfor-
madora, el barri del Rec és un 
barri amb futur que pot acollir 
nou sòl industrial, d’habitat-
ges, d’equipaments i comer-
cial. La xerrada serà a l’Asso-
ciació Manel Caro, “la Maca”, 
ubicada al Carrer Sant Antoni 
de Baix 33.
La xerrada consistirà en una 
exposició per part de l’arqui-
tecte Toni Valls i el geògraf 
Alfons Recio, membres de 
l’equip guanyador del concurs 
d’idees per repensar el barri 
del Rec, que exposaran el pro-
jecte guanyador. 

carril Bus-VAO a la B-23, “que 
està pendent d’un acord entre 
la Generalitat i l’Estat que els 
municipis que el volem hem 
de reclamar”. Igualada Som-hi 
també s’ha reunit amb l’alcalde 
de Sant Feliu de Llobregat, Jor-
di San José, que recolza l’alian-
ça per aconseguir el nou carril. 
Jordi Cuadras afirma que “el 
carril per a autobusos i vehicles 
d’alta ocupació a la B-23 és clau 
per a Igualada perquè ens pot 
donar qualitat de vida, opor-

Igualada Som-hi vol aliances per a 
aconseguir el carril Bus-VAO

tunitats laborals i ens pot con-
vertir en ciutat de referència 
gràcies a una connexió ràpida”. 
Cuadras ha estat acompa-
nyat per l’economista Quim 
Roca que serà el número 3 
de la llista. Roca és llicenciat 
en Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE). També té 
un Màster en Gestió Tributà-
ria i ara està cursant un segon 
Màster de Direcció Financera. 
També és el primer secretari 
del PSC d’Igualada.

Vox no es presentarà 
a les municipals 
d’Igualada

El partit d’extremadreta Vox 
no es presentarà a les eleccions 
municipals d’Igualada. Així ho 
va fer saber el coordinador  co-
marcal, Carlos Vilaseca, en el 
ple municipal de dimarts. En la 
seva intervenció, va queixar-se 
que el consistori igualadí no els 
dona permís per instal·lar car-
pes a la ciutat, a més d’afirmar 
que els seus militants “tenen 
por a patir represàlies” si en-
tren a la llista electoral i això 
els ha provocat que no tinguin 
suficients candidats.

L’Estat presenta un 
contenciós al jutjat 
contra l’Ajuntament 
per reprovar al Rei

L’Ajuntament d’Igualada va 
acordar al ple de dimarts com-
parèixer en tant part demanda-
da, en el procediment ordinari 
interposat per l’advocacia de 
l’Estat, davant del Jutjat Con-
tenciós Administratiu 3 de 
Barcelona, per una moció de 
suport del consistori igualadí 
al Parlament on es reprovava el 
paper i el discurs del rei Felip 
VI el dia 3 d’octubre del 2017.  

Ciutadans i PP 
demanen a la Junta 
Electoral la retirada de 
llaços grocs, pancartes 
i estelades
El passat divendres Ciutadans 
va fer la petició a la Junta Elec-
toral (JEZ) d’Igualada la reti-
rada del llaços grocs i les ban-
deres estelades dels edificis 
municipals. Dilluns el PP va 
fer el mateix demanant també 
la retirada d’estelades de les 
rotondes del Molí Nou i Ca-
naletes. 
Primer la JEZ va exigir a l’Ajun-
tament la retirada, però des del 
consistori igualadí no s’està 
d’acord amb aquesta decisió i 
ja han presentaran recurs. Així 
doncs, mentre la resolució no 
sigui ferma, expliquen des de 
l’Ajuntament que no es retirarà 
cap estelada ni llaç groc.  

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
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Detingut un home per 8 robatoris a 
domicilis d’Igualada i Vilanova
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REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esqua-
dra de la comissaria 
d’Igualada van detenir 

el dia 19 de març un home, 
de 41 anys, de nacionalitat es-
panyola i veí de Vilanova del 
Camí, com a presumpte autor 
de vuit delictes de robatori 
amb força a interior de domi-
cili, tres delictes de robatori a 
interior de vehicle i un delicte 
d’estafa.

La investigació es va iniciar 
a principis de març quan els 
Mossos van detectar un aug-
ment de robatoris en domici-
lis i vehicles del barri de Camp 
del Rei a Vilanova del Camí i 
al barri de Sant Crist d’Igua-
lada.
Fruit de les diverses indaga-
cions, els investigadors van 
esbrinar que en tots els fets 
l’autor feia servir un mateix 
modus operandi. Forçava les 
portes o finestres de cases i 

cotxes utilitzant una eina, ti-
pus tornavís, per sostreure els 
objectes de valor. En un dels 
casos, va sostreure una targeta 
de crèdit de dins un vehicle i 
va fer extraccions per un im-
port de 950 euros. Finalment, 
el passat 19 de març els mos-
sos van localitzar i detenir, a 
Igualada, el presumpte autor 
dels fets. El detingut va passar 
el 21 de març a disposició del 
jutjat d’instrucció en funcions 
de guàrdia d’Igualada.

La nova pista coberta de l’Estadi 
Atlètic rep un premi internacional
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls premis 2018 del por-
tal d’arquitectura i dis-
seny ‘Rethinking the 

Future’ han distingit la nova 
pista coberta de l’Estadi At-
lètic d’Igualada, com el segon 
millor edifici de l’any passat en 
la categoria “Esports i Lleure”. 
S’hi va presentar 442 candida-
tures d’arreu del món.

Avui divendres, debat a l’Espai Cívic 
Centre sobre el lloguer a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres 29 de 
març el Sindicat de 
Llogateres d’Iguala-

da convoca als veïns i veïnes 
d’Igualada a un primer acte de 
l’entitat titulat “Què està passant 
amb el lloguer a Igualada?”., al 
Espai Cívic Centre. a les 19h.
L’acte tindrà una durada apro-
ximada d’una hora. A L’inici es 
presentarà el recent constituït 
Sindicat de Llogateres d’Igua-
lada, una plataforma autònoma 
de veïnes d’Igualada que pretén 
ser una eina ciutadana en pro 
de la defensa del dret a l’habi-
tatge i d’un lloguer assequible, 
estable, segur i digne. 
En la primera part de l’acte, s’ex-
posarà el resultat de la investi-
gació sobre la situació actual 
del lloguer a Igualada i comarca 
amb les dades a les quals han 
tingut accés des del Sindicat.  
En una segona part, es comp-
tarà amb la participació d’una 
representació del Sindicat de 
Llogateres de Barcelona, que 
explicarà tot el que es necessita 
saber sobre el Sindicat, les acci-
ons, campanyes i lluites que ac-

tualment s’estan duent a terme. 
“Aprofitarem la seva experièn-
cia per adquirir coneixements 
que sens dubte ens faran falta 
per al nostre propòsit”, expli-
quen els organitzadors.
El Sindicat de Llogateres 
d’Igualada pretén reactivar llui-
tes i sumar esforços. Així doncs, 
en la tercera part de l’acte, la re-
presentació de la PAH posarà 
en antecedents de la feina feta 
fins a dia d’avui a Igualada i a la 
comarca, així com de les opci-
ons i dels reptes que hi ha per 
endavant. 
A mode de conclusió i de nexe 
amb el següent acte, s’exposaran 
“les possibilitats que tenim els 
veïns i veïnes per lluitar contra 
els abusos de les immobiliàries, 
la inacció del govern, l’especu-
lació dels bancs i fons voltor, la 
proliferació dels pisos turístics i 
d’altres reptes als que, sens dub-
te, haurem de fer front entre 
totes a partir de JA!”, diuen des 
del Sindicat. “Per descomptat, 
hi haurà torns oberts de pa-
raules per començar un diàleg 
necessari i urgent sobre l’habi-
tatge i, especialment, el lloguer 
a la nostra ciutat.. Aquest dià-

leg serà l’eix troncal del següent 
acte, on pretenem que a través 
d’una assemblea totes puguem 
exposar, debatre, i consensuar 
una proposta ciutadana sobre 
l’habitatge”.

Augment del 37% del preu del 
lloguer en cinc anys
Des de 2014 a dia d’avui, el preu 
del lloguer a Igualada ha pujat 
un 36,92% segons dades ofici-
als, o el que és el mateix, el preu 
del lloguer mitjà ha augmentat 
120,8€ en quatre anys. I la ten-
dència és clarament exponen-
cial, informa el Sindicat. “Així 
doncs, denunciem també que 
la precarització general de les 
condicions laborals multiplica 
el risc d’exclusió residencial”. 
En el període 2013-2017 els 
jutjats d’Igualada van executar 
828 desnonaments, dels quals 
534 van ser per impagament 
del lloguer.
A Igualada hi ha 294 pisos 
buits propietat de bancs se-
gons les últimes dades oficials. 
“Cal a més una mobilització 
urgent dels habitatges buits i 
un augment del parc públic de 
lloguer social”.

Fira multisectorial 
de la comarca 

al centre d’Igualada

31 de MAIG al 2
de JUNY de 2019

general@firaigualada.org     
www.firanoia.cat

938040102  
Reserva el
teu estand

A FirAnoia pots 
fer que milers 
de persones et 

coneguin

Tens un negoci 
i el vols donar 

a conèixer?



El sector del #turisme està immers en un procés de transformació i crei-
xement. Volem activitat turística però no qualsevol, per això, el pla 
estratègic i el pla de màrqueting de @turismecat busquen desestacio-
nalitzar el sector i fer-lo sostenible i innovador”

“No és el moment de mirar el passat, de coses que s’han 
complert o no s’han complert. Estem on estem”. Nissan 
Son hacedores de PIB.

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

    Sistemes bioelectroquímics:
 la depuració sostenible

En anteriors articles he parlat sobre la 
valorització dels residus industrials, 
fet que suposa generar nous subpro-
ductes, una reducció dels costs ges-

tió per les empreses i, en definitiva, contribu-
ir a la sostenibilitat dels recursos i matèries 
primeres. Així mateix, un dels altres corrents 
residuals de les empreses són les aigües resi-
duals, del que us parlaré a continuació. 

Durant molts anys, les aigües residuals han 
sigut el maldecap de les empreses, per tal 
de complir els límits d’abocament segons 
legislació, havent d’incorporar a final de lí-
nia depuradores (EDARS) equipades amb 
tecnologies cada cop més eficients. El fet de 
depurar les aigües també suposa la genera-
ció d’un residu: els fangs residuals. La  gestió 
d’aquests fangs acaba suposant un cost afegit 
per l’empresa.  
La valorització d’aquests fangs com a font 
d’energia renovable (biogàs) està bastant es-
tablerta a nivell industrial, amb l’aplicació 
de tecnologies de Digestió Anaeròbia (DA). 
El  sistema no requereix consum de reactius 
ni elevats costs de manteniment. No obstant 
això, el rendiment del procés de DA pot al-
terar-se per variacions brusques de pH, so-
brecàrregues orgàniques i/o altres contami-
nants. A més, el biogàs que s’obté de la DA és 
una mescla principalment formada per metà, 
que és el combustible que és pot aprofitar; 
però també conte un elevat percentatge de 
diòxid de carboni (aproximadament un 35% 
del total de gas és CO2).  Per tant, es perse-
gueixen sistemes que garanteixin una opera-
ció constant amb un alt grau de producció de 
biogàs (ric en metà i amb baix percentatge de 
CO2) i una alta capacitat de resistència da-
vant possibles alteracions.

Fruit d’aquesta necessitat sorgeix el projecte 
SMARTGreenGas (finançat per CDTi i li-
derat per Aqualia). En aquest marc, sorgeix 
la col·laboració empresa-centre tecnològic 
entre DIMASA i LEITAT, amb l’objectiu es-
pecífic, dintre del projecte global, de millorar 
rendiments i optimitzar la tecnologia de DA. 
Per millorar la DA s’ha introduït dins dels re-
actors, una tecnologia anomenada Sistemes 
Biolectroquímics (BES).
Els sistemes bioelectroquímics (BES) són re-
actors electroquímics que contenen microor-
ganismes. La sinergia entre les dues ciències 
(electroquímica i biologia) permet millorar 
el rendiment del procés des d’un punt de vis-
ta de especificitat i també energètic. La mi-
llora del rendiment energètic rau en què les 

condicions d’operació són més suaus que les 
tecnologies electroquímiques i amb menor 
requeriments operacionals que les tecnologi-
es biològiques actuals. En el camp de la gestió 
d’aigües residuals, les tecnologies BES obren 
la porta a un nou concepte integrat de gestió 
d’aigües residuals que va més enllà del tracta-
ment per depurar l’aigua residual. Aquestes 
tecnologies amplien la gamma de rutes de 
tractament i, permeten, per exemple: la recu-
peració d’energia elèctrica i/o nutrients de les 
aigües residuals, la producció de productes, 
i/o la conversió de diòxid de carboni a metà 
per la generació d’un biogàs d’alta qualitat. 

Tot i les potencialitats dels sistemes BES, 
aquesta tecnologia encara es troba dins del 
camp de la investigació. Per això en el marc 
del projecte SMARTGreenGas, Dimasa i Lei-
tat s’han centrat en resoldre diversos reptes 
tecnològics per a que el procés d’DA assistida 
per BES pugui implementar-se amb èxit en 
EDAR. En una fase inicial, s’han resolt aspec-
tes claus de la tecnologia mitjançant assajos 
de laboratori. En una segona fase, s’han fo-
calitzat els esforços en validar la DA assistida 
per BES en una EDAR gestionada per Aqua-
lia (Lleida). Aquesta segona fase ha permès 
avaluar el rendiment de la DA amb sistemes 
BES en condicions operacionals reals en ter-
mes d’eficiència del tractament de fangs de 
depuradora i producció de biogàs (cabal i 
qualitat) i comparar-los amb una DA estàn-
dard. Els resultats d’aquesta fase de pilotatge 
han sigut prometedors i han permès eviden-
ciar la potencialitat de la tecnologia com a 
nou sistema de tractament innovador de re-
sidus. Com a resultats cal remarcar que s’ha 
observat un clar augment de la concentració 
de metà del biogàs, fet que significa que hi 
ha una reducció de la quantitat de diòxid 
de carboni generat durant el procés. A més, 
també s’ha observat que la DA que incorpora 
la tecnologia BES pot tractar més llots d’una 
manera mes efectiva.  

Per lluitar contra el canvi climàtic i alhora mi-
llorar la competitivitat de les empreses, és clau 
la millora dels processos actuals de depuració 
d’aigües i la disminució de les emissions de di-
òxid de carboni associades. En aquest sentit, 
és ben cert que encara queden uns passos per 
tal d’optimitzar la tecnologia per a que sigui 
una realitat a nivell industrial. Però, el fet que 
cada cop siguin més les iniciatives i grups d’in-
vestigació que desenvolupen aquestes tecno-
logies i els bons resultats que s’estan obtenint 
en els prototips, ens fan ser optimistes.   

 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Fins a 30.000 persones visiten el B-Travel de @Fira_Bar-
celona. El saló, amb 200 expositors, compta amb la repre-
sentació de més de mil empreses del sector, totes les comu-
nitats autònomes i 40 destinacions internacional

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

El que es coneix com a Big Data o processament 
de grans quantitats de dades, està començant a 
introduir-se en el món dels recursos humans. 

economia i empresa Espai patrocinat per

JOAN ROIG 
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga 

Per lluitar contra el canvi climàtic i alhora millorar la 
competitivitat de les empreses, és clau la millora dels 

processos actuals de depuració d’aigües i la disminució 
de les emissions de diòxid de carboni associades.
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El rol que exerceixen les àre-
es de recursos humans a les 
empreses ha evolucionat 
constantment des dels seus 

orígens. Avui dia, en un entorn tan 
complex i volàtil,  les funcions que de-
senvolupen poden ser claus per al pro-
grés de les organitzacions i esdevenir 
un avantatge competitiu i diferencia-
dor respecte la resta.  

Seguint aquesta tendència, ja fa al-
guns anys que moltes empreses opten 
per externalitzar determinades fun-
cions de gestió de personal (com ara 
l’elaboració de nòmines, contractes...) 
que no aporten valor a entitats que es 
dediquen específicament a realitzar 
aquestes activitats. D’aquesta manera, 
els departaments de recursos humans 
poden reinvertir els esforços en gesti-
onar d’una forma efectiva i estratègica 
el seu equip de professionals.

En aquest punt, el paper de les noves 
tecnologies és clau. Aquestes han pos-
sibilitat el desenvolupament de pro-
grames essencials per a l’administració 
i gestió de persones, així com l’aparició 
de noves modalitats de treball, com ara 
el teletreball o treball a distància. 

Però el seu potencial va més enllà. 
El que es coneix com a Big Data o 
processament de grans quantitats 
de dades, està començant a introdu-
ir-se en el món dels recursos humans. 
Aquest fenomen, conegut com a Pe-
ople Analytics, permet analitzar les 
dades dels equips i fer prediccions per 
tal d’ajudar les empreses a prendre de-
cisions i a gestionar el personal d’una 
forma més justa, objectiva i eficient. 

El tractament de dades facilita l’elabo-
ració de plans de carrera i formacions 
personalitzades, permet mesurar els 
nivells de satisfacció i motivació dels 
empleats, així com els resultats i el ren-
diment dels equips de treball, facilitar 
la implementació de sistemes de re-
tribució flexibles i la millora dels pro-
cessos de reclutament i selecció, entre 
d’altres.

En definitiva, el que és important és 
que les àrees de recursos humans de 
les empreses en general, i sobretot les 
pimes, siguin capaces de gestionar 
d’una forma més efectiva els recursos, 
i els seus professionals puguin inver-
tir més temps desenvolupant aquelles 
funcions que aporten més valor a la 
companyia. 

MARTÍ PINYOL
Responsable de Gestió de Persones de Grup Carles 
@MartiPinyol 

Big Data aplicat a la gestió de persones
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#EscolaCatalana
#VolemSer

DE GRAN,
VULL SER
ASTRONAUTA.
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Dissenyador de realitat virtual?
Programadora de drons? Jurista 
digital? Encara no sabem com serà el 
futur, però sabem que al nostre país 
es treballa per una educació que doni  
les eines que ens preparin per als nous 
reptes. Apostem per l’ensenyament 
 que fa créixer la il·lusió d’aprendre, 
descobrir i innovar. El que ens dona  la 
capacitat d’afrontar l’endemà amb la 
ment oberta. Perquè al final, l’educació 
no marca un destí, sinó que obre tots 
 els possibles camins. —— Comença la 
preinscripció escolar 2019-2020 
- Segon cicle d’educació infantil, 
primària, secundària obligatòria 
i postobligatòria. Informa-te’n a 
preinscripcio.gencat.cat
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Les empreses logísti-
ques i de transport de-
manen el desdoblament 
de la B224 i la C15, i 
acabar la Ronda Sud

El nou Pla General Comptable 
aixeca molt interès

Empreses que disposen de 
flota de camions, empreses lo-
gístiques, de transport de per-
sones i mercaderies van ser els 
convidats a una trobada que 
va organitzar la UEA amb l’ 
objectiu de conèixer de prime-
ra mà quines són les prioritats 
que aquests empresaris creuen 
necessàries per a millorar la 
mobilitat a la nostra Comarca.
D’ entre les vies prioritàries 
tots els assistents van estar d’ 
acord en la necessitat de mi-
llorar la connexió amb l’ Ano-
ia Sud amb el desdoblament 
de la B224 fins a Piera i també 
la C-15 fins a Vilafranca del 
Penedès.
La connexió de la Ronda Sud 
amb Sant Genís és una altre de 
les demandes dels empresaris, 
Aquesta connexió convertiria 
la ronda sud en una xarxa ar-
terial que descongestionaria 
el trànsit i facilitaria les con-
nexions amb l´A-2 i la C-244 
convertint-se en una autènti-
ca via de circumval·lació de 
les poblacions de la Comarca.
També es va reclamar la con-
nexió entre els polígons de 
Rigat i el de les Gavarreres, 
una obra que no suposaria 
una gran inversió i facilitaria 
molt el trànsit entre aquests 
dos polígons.
A nivell de polígons es creu 
necessari que es tingui en 
compte l’ amplada de carrers 
i rotondes que facilitin el pas 
dels camions i autocars i en 
aquest sentit també es creu 
bàsic prioritzar els serveis 
bàsics en els polígons com 
les connexions elèctriques, 
telefonia i la necessitat que 
es planifiquin pàrquings de 
camions pels transportistes 
tinguin un espai adequat i en 
condicions.
A nivell d’ Igualada creuen 
que cal que es facin més zones 
de càrrega i descàrrega i s’am-
pliïn les zones de vianants per 
descongestionar el trànsit.
Les aportacions i propostes 
dels assistents van ser reco-
llides per l’entitat per tal de 
treballar-hi. Al llarg d’aquest 
any la patronal, amb la col·la-
boració de la CUMA (Comis-
sió d’Urbanisme i Mobilitat 
de l’Anoia), realitzarà diverses 
trobades per escoltar i conèi-
xer de primera mà les seves 
necessitats, conscient de la 
preocupació dels empresaris 
en matèria d’infraestructures 
i comunicacions.

REDACCIÓ / LA VEU 

U na seixantena d’asses-
sors i comptables de 
la comarca de l’Anoia 

han assistit a una conferència 
organitzada per la sectorial 
UEA assessors i que va comp-
tar amb el suport de l’Associa-
ció Catalana de Comptabilitat 
i Direcció, un organisme que 
va néixer amb l’ànim de con-
vertir-se en un nexe d’unió 
pels professionals i acadèmics 
que treballen a Catalunya en 
l’àmbit de la comptabilitat.
Sota el títol “Canvis normatius 
en el Pla General Comptable 
i propera Reforma Compta-
ble”, en aquesta jornada s’hi 
van destacar les principals 
novetats comptables que s’in-
corporen al projecte de Reso-
lució de l’ICAC sobre Presen-
tació d’Instruments Financers 
i altres aspectes relacionats 
amb la regulació mercantil 
-entrada en vigor l’1 de gener 
de 2019- i el projecte de Re-
ial Decret que modifica el Pla 
General Comptable -entrada 

L’Ajuntament organitza 
tres nous tallers for-
matius gratuïts sobre 
consum, comunicació i 
autònoms

L’Ajuntament d’Igualada, amb 
la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat, 
proposa en els propers mesos 
activitats formatives.
El primer taller de formació, 
10 coses que els autònoms han 
de saber i ningú els explica, 
abordarà diferents aspectes, no 
sempre coneguts, que regulen 
les normatives i que afecten els 
treballadors autònoms. S’ana-
litzarà quin és el llindar òptim 
per transformar-se en S.L., les 
bonificacions de la quota d’au-
tònoms, l’atur, la pluriactivitat, 
la contractació de col·labora-
dors, la contractació de famili-
ars, la conciliació amb la vida 
personal, les mesures contra el 
frau fiscal i el treballador autò-
nom econòmicament depen-
dent (TRADE). La sessió anirà 
a càrrec de Yolanda Presa, ex-
perta en l’àmbit fiscal, laboral i 
econòmic financer. Té una du-
rada de 4 hores i es realitzarà el 
dia 6 de maig, de 9 a 13h.
La segona activitat, Kit bàsic de 
comunicació per donar a conèi-
xer el teu negoci, té per objectiu 
ajudar a les empreses de nova 
creació a conèixer les eines 
per desenvolupar una identi-
tat corporativa eficaç, saber-la 
adequar al sector de l’activitat 
i diferenciar-se de la compe-
tència a través de les eines de 
comunicació. La sessió serà 
impartida per Montserrat Co-
dina, experta en comunicació i 
redactora creativa publicitària. 
L’activitat té una durada de 5 
hores i es farà el dia 21 de maig, 
de 9 a 14h.
Finalment, el tercer taller serà 
El nou consumidor és 3.0. Com 
acomplir amb les seves expecta-
tives. El seu objectiu és conèi-
xer com són i què esperen les 
noves generacions i les que no 
són tan noves però amb reno-
vats hàbits de consum i quines 
són les seves inquietuds i exi-
gències cap al mercat. 
L’activitat, que està adreça-
da principalment a persones 
emprenedores o empreses de 
recent creació, serà impartida 
per Montse Ramos, experta en 
màrqueting i vendes i col·labo-
radora a la UPC, UB i Fundemi 
Universitat Ramon Llull, entre 
altres. L’activitat té una durada 
de 8 hores i es realitzarà els dies 
4 i 11 de juny, de 9 a 13h.
Els tallers de formació són gra-
tuïts i les places limitades. Les 
inscripcions es poden fer tru-
cant al telèfon 93 806 65 55.

en vigor l’1 de gener de 2020-
. En aquest sentit, en aquesta 
sessió informativa també es 
va aprofundir l’estat d’infor-
mació no financera el qual 
s’ha d’incorporar als comptes 
anuals de 2018, segons la Llei 
11/2018, de 28 de desembre 
de 2018.
La conferència va comptar 
amb la ponència de Jordi Rizo 
Gubianas, professor associat 
del Departament d’Econo-
mia i Empresa de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, 
expert comptable acreditat i 
assessor d’empreses. Aquesta 
conferència donarà pas a un 
curs de vuit hores i està adre-
çada a professionals del món 
de la comptabilitat i que pro-
perament, s’anunciarà amb 
més detall.
La sectorial dels assessors de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia està formada per una tren-
tena d’assessors i gestors de la 
comarca.  

Caves Bohigas va tancar l’any 2018 
amb un augment de vendes
REDACCIÓ / LA VEU 

E l celler familiar de Ca-
ves Bohigas, situat a 
Òdena, ha tancat l’any 

2018 amb un nou augment 
de les vendes als Estats Units 
i Espanya (principalment, Ca-
talunya, Balears i País Basc), 
que ja suposen el 46% del to-
tal del negoci, un 5% més que 
l’any anterior. En conjunt, les 
vendes en aquests dos països 
–EUA i Espanya– han crescut 
un 11% en quatre anys i se si-
tuen en un 26% i 20%, respec-
tivament.
En paral·lel, el negoci dels 
productes de gamma mitjana 
i alta (caves Reserva i Gran 
Reserva) continua a l’alça i 
ja suposa el 51% del total, en 
front del 35% dels caves joves, 
el 9% del vi i el 5% del cava 
rosat. En concret, el 2018, Bo-
higas ha venut un 2% més de 
caves Reserva i Gran Reserva 
que el 2017, i un 42% més que 
fa quatre anys (2014), quan va 
començar a produir-se l’aug-
ment de vendes als mercats 
nord-americà i nacional (i 
el negoci d’aquestes gammes 
només representava el 20%).

Per països, els EUA són, per 
primera vegada, el principal 
comprador de Bohigas, amb 
el 26% de la quota de mercat, 
seguit de Bèlgica, que passa 
a ocupar la segona posició, 
amb un 25%. En tercer lloc, 
se situa Espanya, on les ven-
des ja representen el 20% del 
total, seguida de Gran Breta-
nya, Alemanya i Corea, amb 
un 9, 5 i 4%, respectivament.
Com a novetat destacada, el 
2018, Caves Bohigas ha obert 
mercat a l’Àsia i ha venut per 
primera vegada els seus pro-
ductes a Tailàndia i Filipines, 
gràcies al grup d’exportació 
Terra Nostra de Vinos, el 
consorci del qual forma part 
Bohigas per al negoci a l’es-
tranger. També per primer 

cop, ha venut a Ucraïna.
A més, la marca ha rebut el 
reconeixement de la premsa 
internacional, amb mencions 
per la seva qualitat als rota-
tius Wall Stret Journal i The 
Washington Post.
Actualment, la producció 
de Bohigas se situa en les 
500.000 ampolles, 450.000 
de cava i 50.000, de vi. Per 
aquest any, Bohigas centrarà 
els seus esforços en millorar 
la productivitat, introduint 
innovadors mètodes de tre-
ball, com el conegut com a 
lean factoring (o producció 
optimitzada). També, pre-
tén continuar incrementant 
el negoci al mercat nacional, 
amb la consolidació de vendes 
de productes.



Salut acredita 7 centres 
d’Atenció Primària de 
l’Anoia per la seva bona 
pràctica assistencial

L’Ajuntament d’Igualada instal·la caixes niu 
per a mussols a la Rambla St. Isidre
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El Departament de Salut va 
lliurar dimarts a Barcelona els 
certificats d’acreditació a un 
total de 130 equips d’atenció 
primària (EAP) de Catalunya, 
dels quals 7 pertanyen a l’Ano-
ia, per la seva bona pràctica 
assistencial. Amb aquests ja 
són 369 els EAP de Catalu-
nya acreditats, que suposen 
la pràctica totalitat ja que els 
equips nous s’acreditaran de 
manera progressiva. Els EAP 
de l’Anoia acreditats són els 
d’Anoia Rural,  Calaf, Cape-
llades, Igualada Urbà-Nord, 
Piera, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí. 
També hi figura el de Santa 
Coloma de Queralt.
Durant l’acte de lliurament 
dels certificats, -que ha aple-
gat prop d’uns 600 professi-
onals-, la consellera de Salut, 
la igualadina Alba Vergés, 
ha destacat “l’aposta claríssi-
ma d’aquesta legislatura per 
l’Atenció Primària com a eix 
vertebrador del sistema de sa-
lut” i alhora com a “peça clau 
per millorar l’estat de salut i el 
benestar de la població”.
Vergés ha subratllat tam-
bé “l’esforç dels equips” i ha 
aplaudit “l’entusiasme i l’orgull
d’equip” amb què els profes-
sionals han recollit els certifi-
cats. 
L’objectiu principal de l’acre-
ditació és impulsar la millora 
contínua de la qualitat en 
l’atenció primària de salut. 
En total, s’avaluen 347 aspec-
tes, inspirats en estàndards 
europeus, de bona pràctica 
assistencial com el lideratge, 
la planificació, la gestió de 
l’equip, la satisfacció dels pa-
cients o les aliances i la ges-
tió dels recursos.

REDACCIÓ / LA VEU 

T ot i que sovint passa 
desapercebut per la 
majoria de vianants, 

el xot o Otus scops, un petit 
mussol protegit, nia al cen-
tre d’Igualada i ho acostuma 
a fer aprofitant els forats dels 
plàtans que hi ha a la Rambla 
Sant Isidre. No obstant, ho fa 
en precarietat i sovint els polls 
cauen del niu. Per tal de pro-
porcionar-los un lloc de nidi-
ficació adequat, l’Ajuntament 
d’Igualada ha instal·lat dues 
caixes niu especials per aques-
ta espècie. 
El xot és una espècie que es 
pot trobar a Catalunya des de 
la primavera fins a la tardor, 
quan migra cap a l’Àfrica en 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’àrea d’Igualtat de gène-
re de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la 

Conca d’Òdena (MICOD) ha 
creat el Premi Natividad Yar-
za per als treballs de recerca 
de Batxillerat que investiguin 
temes relacionats amb els fe-
minismes i analitzats des de la 
perspectiva de gènere.
S’entén la perspectiva de gène-
re com una aproximació crí-
tica a qualsevol fenomen que 
desvetlla, visibilitza, analitza o 
afronta les desigualtats entre 
dones o homes, incloent-hi les 
institucions socials i culturals 
que les sustenten, com la fa-
mília, la sexualitat, la divisió 
sexual del treball, els proces-

busca de millors temperatu-
res. Mesura uns vint centí-
metres i s’alimenta fonamen-
talment d’insectes i petits 
rosegadors, ajudant a comba-
tre de forma natural espècies 

molestes per la ciutadania. Un 
cop feta la instal·lació, ara es 
farà un seguiment per verifi-
car si les caixes són ocupades 
i si la població de xots nidifi-
cants a la Rambla augmenta. 

L’empresa ZooEthics, especia-
litzada en la gestió de fauna, és 
l’encarregada de dur a terme 
els treballs, d’acord amb el de-
partament municipal de Medi 
Ambient.

La Mancomunitat de la Conca crea el Premi 
Natividad Yarza a la recerca en gènere

sos de socialització, les lleis, 
les creences, valors i normes 
socials, entre d’altres. La pers-
pectiva de gènere considera el 
gènere com a construcció his-
tòrica de caràcter social i cul-
tural, que actua com a princi-
pi, ordena l’accés de manera 
desigual als recursos (mate-
rials, ideològics i simbòlics) i 
crea una jerarquia entre allò 
que es defineix en cada con-
text com a masculí o femení, 
articulant-se i reforçant altres 
desigualtats.
Aquesta primera edició del 
Premi Natividad Yarza, premi-
arà els treballs de recerca que 
s’estan treballant actualment i 
es presentaran el primer tri-
mestre del curs 2019/2020, i 
van dirigits a tot l’alumnat es-

colaritzat en algun municipi 
de la Conca d’Òdena, és a dir, 
en instituts i centres d’Iguala-
da, Vilanova del Camí iSanta 
Margarida de Montbui.
Hi haurà premi per l’alumnat 
i premi per al centre educatiu. 
Està dotat en 1.000 euros, 500 
dels quals són per l’alumne/a, 

i el premi per al centre és en 
forma de tallers del Programa 
de Coeducació de la Manco-
munitat, que treballen aspec-
tes relacionats amb la igualtat 
de gènere, els feminismes, la 
prevenció de violències mas-
clistes i prevenció de LGTBI-
fòbia, pel valor de 500 euros.
Natividad Yarza ca néixer 
a Valladolid l’any 1872, i, a 
partir de 1906, va exercir en 
diversos pobles de Catalunya 
i l’Aragó, entre els quals cinc 
de l’Anoia com Santa Marga-
rida de Montbui, Vilanova del 
Camí, Igualada, Bellprat i la 
Pobla de Claramunt. El 1934, 
va convertir-se a Bellprat en la 
primera alcaldessa elegida per 
sufragi popular a Catalunya i 
Espanya.

QUINA ÉS L’ENERGIA 
DEL TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT. 
Cadascun de nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i  
construir el futur que volem. I, avui, cadascun de nosaltres pot comptar amb 
aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.

What’s your power?

endesa.com
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Les inscripcions s’han 
de fer abans del dia 31 
de març a través de la 

web de la Universitat de 
Lleida: www.udl.cat.

L’Hotel Somiatruites es va inaugurar dimecres. A l’esquerra, Marc Castells i Àngels Chacón  amb els propietaris, els germans David i  Xavier Andrés.

Diumenge torna el 
Mercat d’Antiguitats al 
Passeig Verdaguer

El dissabte 6 d’abril es farà la jornada de portes 
obertes al Campus Universitari Igualada-UdL

Torna el Mercat d’Antiguitats 
aquest diumenge 31 de març 
de les 8 del matí a les 2 del 
migdia,   al Passeig Verdaguer 
d’Igualada, més de 150  expo·
sitors es tornaran a donar cita 
a la Fira d’Antiguitats i Col·
leccionisme, i així ho seguiran 
fent cada últim diumenge de 
mes fins al mes de juny.  
Els visitants podran passejar 
de les nou del matí a les dues 
de la tarda per un Passeig 
Verdaguer ple de parades a 
les dues bandes des del carrer 
Sant Magí fins el carrer Sant 
Vicenç. 
La Fira d’antiguitats i col·lecci·
onisme es va iniciar l’any 1980 
i des del 1993 es va completar 
amb la Mostra d’art i artesa·
nia. El mercat és un punt de 
trobada per a tots els amants 
de les antiguitats i el col·lec·
cionisme (monedes, postals, 
xapes de cava, discs …) rea·
litzant vendes, compres i fins 
i tot d’intercanvi de materials 
entre els mateixos expositors.  
El Mercat d’Antiguitats està 
organitzat per Fira d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada de la Univer·
sitat de Lleida (UdL) 

celebra el proper dissabte dia 
6 d’abril la Jornada de Cam·
pus Oberts per a famílies, un 
esdeveniment dirigit a pares, 
mares i estudiants que vulguin 
informar·se sobre els estudis, 
tant de grau com de màster, 
que s’imparteixen al campus 
igualadí. A més, en aques·
ta Jornada es podran conèi·
xer també les instal·lacions, 
el professorat i els serveis del 
centre.
Les visites s’organitzaran en 
diferents torns, en funció de 
l’oferta formativa que es vul·
gui conèixer. Pels estudis en 
ciències de la salut, que ofereix 
la Facultat d’Infermeria i Fisi·
oteràpia, caldrà inscriure’s al 
torn de les 10h. D’altra banda, 
tots els interessats en els graus 
i màsters d’enginyeria que 
l’Escola Politècnica Superior 
de la UdL imparteix al campus 
anoienc, s’hauran d’inscriure 
al torn de les 12h. Les inscrip·
cions s’han de fer abans del dia 
31 de març a través de la web 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D imecres al vespre es 
va inaugurar el nou 
Hotel Somiatruites, 

situat damunt del conegut res·
taurant, al bell mig del barri 
del Rec. A l’acte hi van assis·
tir l’alcalde Marc Castells i la 
consellera Àngels Chacón, i 
una bona representació de la 
societat civil d’Igualada.
L’hotel, que compta amb set 
habitacions, ha estat projectat 
per l’arquitecte Xavier Andrés, 
que amb el seu germà David 

Avui divendres, Quart 
Miserere al Sant Crist 
d’Igualada

Avui divendres dia 29 de 
març, a ¾ de 8 del vespre, i a 
l’església del Roser tindrà lloc 
el quart dels Misereres o Di·
vendres de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada. 
En aquesta ocasió, la celebra·
ció serà presidida per Mn Jo·
sep Lluís Aguilar, rector de la 
parroquia de Santa Maria de 
Capellades, on s’hi venera la 
imatge del Sant Crist Miracler. 
Una representació de l’esmen·
tada comunitat parroquial 
tindrà cura de les lectures i 
pregàries. Es continua doncs, 
amb la tradició de convidar 
en els Misereres d’enguany a 
parròquies que també veneren 
una imatge del Sant Crist. En 
aquest cas, una parròquia de 
la mateixa comarca de l’Ano·
ia, si bé pertanyent a un bis·
bat diferent, com és el de Sant 
Feliu. Animarà els cants el Sr 
Florenci Oliva, acompanyat a 
l’orgue pel Sr Lluís Victori. 
La celebració d’avui divendres, 
s’integra dins la commemora·
ció de les 24 hores del Senyor, 
iniciativa del Sant Pare Fran·
cesc, que enguany acumula 
una edició més i que se cele·
bra a nivell arxiprestal en dife·
rents esglésies de la comarca.

de la Universitat de Lleida: 
www.udl.cat.
El dia 4 de maig es celebrarà 
una nova Jornada de Campus 
Oberts per a pares i mares i ja 
es pot formalitzar la inscripció 
a la web del UdL.

Oferta formativa
Els estudis de l’Escola Poli·
tècnica Superior de la UdL 
que s’imparteixen al Campus 
Universitari Igualada·UdL 
són el grau en Enginyeria 
en Organització Industrial 
i Logística, el grau en Engi·
nyeria Química i el grau en 
Tècniques d’Interacció Digi·
tal i de Computació. Aquest 
darrer, un grau en formació 
dual, és a dir, on l’estudiantat 
fa pràctiques remunerades 

en empreses amb un con·
tracte laboral alhora que es 
forma a les aules. Finalment, 
en l’àmbit de l’enginyeria, el 
campus igualadí ofereix tam·
bé el màster universitari en 
Enginyeria del Cuir, únic a 
Europa.
En la branca de les ciències 
de la salut, la Facultat d’In·
fermeria i Fisioteràpia de 
la UdL ofereix a Igualada el 
grau en Infermeria i el doble 
grau en Fisioteràpia i Nutri·
ció Humana i Dietètica.

L’Hotel Somiatruites ja és una realitat
regenten també el restaurant. 
Al terrat hi ha un hort i fins 
i tot un galliner, que servi·
ran per proveir de productes 
frescs al restaurant. 
Les habitacions i el disseny de 
l’hotel segueixen la pauta del 
restaurant, molt treballat amb 
fusta. Els llits tenen un meca·
nisme de manivela a través del 
qual poden quedar enlairats i 
així permetre un espai de tre·
ball. La banyera és arran de 
terra, el que configura tot l’es·
pai en un lloc digne de veure, 
amb detalls molt especials.



 Per cada nou usuari de 
factura digital, Aigua 
de Rigat donarà 1€ al 
Programa de Pobre-

sa Energètica de Creu 
Roja,  i s’esperen assolir 

1.500 noves altes

Acord de Creu Roja i Aigua de Rigat 
per lluitar contra la pobresa
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A igua de Rigat ha llan-
çat una campanya per 
animar els seus usua-

ris a passar-se a la factura digi-
tal i contribuir així a reduir el 
consum de paper i la producció 
de residus. L’usuari no només 
podrà rebre les factures de for-
ma digital sinó també la resta 
de correspondència relativa al 
servei li podrà arribar a través 
de correu electrònic. D’aquesta 
manera, a més, la comunicació 
és més efectiva i immediata.
Sota el lema “Cada gest, soste-
nible”, Aigua de Rigat ha elabo-
rat una campanya que posa el 
focus en la sostenibilitat medi 
ambiental i social. D’una ban-
da, la companyia promou re-
duir el consum de paper alhora 
que es disminueix la generació 
de residus, la qual cosa té un 
impacte directe en la sosteni-
bilitat del planeta. De l’altra,  
l’empresa destinarà l’estalvi que 
suposa deixar d’enviar aquesta 
correspondència a una causa 
social: el Programa de Pobresa 
Energètica de Creu Roja. La 
companyia va destinar 15.000 
euros l’any 2018 a fons socials 
a 6 municipis de la comarca de 
l’Anoia on dona servei, de for-
ma que 98 llars en situació de 
vulnerabilitat econòmica van 
pagar zero euros pel seu servei 
d’aigua. Amb aquesta donació 
a Creu Roja, Aigua de Rigat 
reforça el seu compromís per 
garantir l’accés a l’aigua a la po-
blació vulnerable.
Per tal de facilitar el tràmit 
als seus usuaris, s’ha posat en 
marxa el lloc web www.hola-
facturadigital.com, des d’on es 
pot omplir un senzill formu-
lari. Un web on, a més, es pot 
veure en temps real el nombre 
de persones que han decidit fer 
el pas definitiu cap a la corres-
pondència digital.
Amb la campanya “Els boscos, 
vius. I la correspondència, di-
gital”, Aigua de Rigat espera as-
solir un increment significatiu 
dels usuaris que es passen a la 
factura electrònica i, d’aquesta 
manera, fer entre tots i totes 
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C reu Roja a l’Anoia, 
vol informar de l’inici 
d’una acció formativa 

de l’especialitat de jardineria , 
de 75 hores de durada, per a 
un total de aproximadament 
10-15 alumnes, a la localitat 
d’Igualada, en horari de 9:30 
a 14:30 de dilluns a diven-
dres, que començarà al mes de 
maig.
Aquest curs està adreçat a per-
sones dintre del col·lectiu  de 
persones aturades residents a 
la comarca de l’Anoia ( aturats 
de llarga durada, immigrants 
amb dificultats d’inserció la-
boral, famílies monomaren-
tals...) i té per objectiu l’ad-
quisició de competències 
bàsiques , transversals,  tèc-
niques i tècnic professionals  
per crear un perfil diferencial 
d’operari de jardineria. És una 
de les accions previstes al Pro-
jecte d’Itineraris sociolaborals 
per a famílies amb especials 
dificultats, cofinançat per fons 
propis i d’ IRPF, realitzat a 
l’assemblea de Creu Roja de 
l’Anoia, ubicada a Igualada, 
durant el període 2019.  
L’objectiu principal del pla és 
l’activació de les persones  no 
ocupades i no integrades en 
els sistemes d’educació o for-

un gest important per a la sos-
tenibilitat del planeta. Actual-
ment, el 23% dels titulars d’un 
contracte amb la companyia 
subministradora d’aigua ja han 
fet el pas a la factura digital i 
David Gall, el seu gerent, posa 
l’objectiu en 1.500 noves altes.
Amb la finalitat de fer realitat 
la sostenibilitat mediambien-
tal i desenvolupar un major 
compromís social amb els col-
lectius més vulnerables, Aigua 
de Rigat va elaborar un pla es-
tratègic de desenvolupament 
sostenible, el REwater Global 
Plan (2017-2021), un full de 
ruta que li permetrà avançar 
donant resposta a la seva res-
ponsabilitat ambiental, social 
i econòmica com a empresa. 
Mitjançant aquest pla, la com-
panyia ha establert compro-
misos ferms i quantificables 
adreçats a reforçar el model 
d’economia circular i de soste-
nibilitat ambiental, social i eco-
nòmica en tota la seva activitat.

El Programa de pobresa 
energètica de la Creu Roja

La pobresa energètica és un 
fenomen a l’alça a Catalunya. 
Actualment afecta el 10% de 
la població, xifra que s’ha du-
plicat des de 2008, segons aler-
ten l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social.
L’indicador de pobresa energè-
tica de l’Observatori de la Creu 
Roja ha augmentat gairebé 40 
punts en 7 anys, passant del 
42% el 2011 al 79,3% el 2018. 
De fet, la Creu Roja a Catalu-
nya ha atès el 2018 més de 760 
persones afectades per la po-
bresa energètica i hi ha destinat 
més de 150.000 euros per do-
nar-hi una atenció integral més 
enllà del pagament de factures. 
D’aquesta manera, s’han dut a 
terme activitats de dignificació 
de les condicions de vida, com 
ara arranjaments de les llars, o 
accions preventives a través de 
tallers de sensibilització i cons-
cienciació per l’estalvi en els 
consums. 
També s’han fet acompanya-
ments de persones en risc d’ex-
clusió social en els tràmits per 
la sol·licitud de bonificacions 
d’aigua, per exemple, a banda 
de la revisió de contractes i mi-
llora de les condicions.

L’Associació de Veïns del Bar-
ri de Montserrat va organit-
zar el passat 24 de març una 

Creu Roja també 
impulsa un programa 
per combatre l’atur

mació, que permeti la seva in-
clusió en el mercat laboral. 
Algunes de les accions pre-
vistes estan relacionades amb 
la capacitació professional, 
la formació en competències 
transversals tècniques i també 
el reforç i desenvolupament 
de competències bàsiques i 
personals per tal de millorar 
la ocupabilitat del participant. 
El programa contempla també 
un seguit de mesures comple-
mentàries amb l’objectiu de 
què la manca de recursos no 
suposi un fre a la participació; 
sobretot es prioritzaran aju-
des vinculades a la realització 
d’accions formatives i de con-
ciliació. 
Un altre punt fort del projecte 
és la generació d’aliances em-
presarials a través d’una xar-
xa d’empreses col·laboradores 
que participaran de manera 
molt activa, reforçant la tasca 
d’orientació i formació que 
duu a terme la Creu Roja, com 
processos formatius, pràc-
tiques en empreses, gestió 
d’ofertes, mentoring, coaching 
empresarial...
Si esteu interessats o coneixeu 
persones que ho puguin estar, 
us podeu adreçar a Creu Roja 
a l’Anoia, Carrer de les Comes, 
34 d’Igualada o trucar al 93 
803 07 89.

sortida al parc de “Catalunya 
en Miniatura”, ubicat al Baix 
Llobregat.

Sortida de l’AAVV Montserrat 
a Catalunya en Miniatura

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

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



Primer “cinema” i primer carrer “adoquinat” a la comarca
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Els diaris de l’època 
no tenien manies....

Publicitat dels germans Pathé a inicis del segle XX: 
“A la conquesta del món”. Eren els inicis del cinema.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

C inc anys després de 
començat el segle XX, 
l’Anoia va comptar 

amb el primer cinema prò-
piament  dit. Als jardins del 
“Círculo Mercantil”, es va in-
augurar un cinematògraf que, 
alternant amb un Gramophon, 
feia, segons apuntava “El Igua-
ladino”, “una bonita amenidad 
que hace las delicias de la nu-
merosa concurrencia que allí se 
reune los domingos y jueves de 
moda”. 
Uns anys abans ja s’havia vist 
cinema a la ciutat, però llavors  
era itinerant, talment com si es 
tractés d’un circ. Va ser l’any 
1899, quan es va instal·lar una 
petita barraca a la Plaça de la 
Creu.
De fet, la primera màquina de 
fer cinema va arribar a la ciutat 
el 7 de juliol de 1905, però no 
va ser fins el 1906, un any més 
tard, que es va estrenar un apa-
rell cinematogràfic “modern”, 
un “Pathé fréres”. El 1902, el 
francès Charles Pathé i el seu 
germà van adquirir les patents 
dels Germans Lumière, i des-
prés es van dedicar a dissenyar 
una càmera d’estudi i fer la 
seva pròpia pel·lícula de valors. 
La seva tecnologia va avançar 
amb equips, noves instal·la-
cions i una comercialització 
agressiva combinada amb sis-
temes de distribució eficients, 
que els va permetre fer-se amb 
una part enorme del mercat in-

1906 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

ternacional.  

Un carrer sense 
terra ni pols
Un altre  fet destacat del 1906 
a les nostres contrades va ser 
el 15 de novembre. Aquell dia 
l’Ajuntament va acordar l’ad-
quisició de llambordins de Cal-
des de Montbui (al Vallès) per 
procedir, a manera de prova 
pilot, a la pavimentació del car-

rer Sebastià Artés. Aquesta via 
pública, que comunica l’avui 
carrer Joan Maragall (parc de 
l’Estació Vella) amb la Ram-
bla Nova passant per la plaça 
dels Porcs (Espanya) va ser el 
primer carrer llambordinat 
d’Igualada i de l’Anoia. Des-
prés en vindrien molts més. 
D’aquesta manera, es deixaven 
enrere els carrers plens de terra 
i de pols, i de tolls d’aigua. 

El carrer de Sebastià Artés va ser el primer adoquinat d’Igualada i comarca. “Notícia” extreta del semanari El Igualadino. Novembre de 1906.

Informacions com les que podeu llegir més avall eren molt cor-
rents en els periòdics locals de l’època. Aquesta fa referència a 
un conegudíssim blanquer del carrer del Sol. Al mateix temps, 
es deixa en evidència a la Policia Local, i es dona a entendre que 
l’alcalde, Joan Juanito Godó Llucià, feia i desfeia segons de què 
o, millor dit, “qui” es tractava.

Anuncis a la premsa igualadina de 1906.
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui disposa ja del pro-
jecte per executar les 

obres d’urbanització del nou 
Parc Fluvial, el qual esta-
rà ubicat a la zona camp del 
Gabarró, per sota de la plaça 
de la Unió de Vista Alegre i 
del marge dret del riu Ano-
ia entre el punt més a l’oest 
d’aquest camp i el Pont Vell 
de Montbui. El projecte de 
l’obra l’ha redactat l’empresa 
Batlle i Roig Arquitectes, i su-
posarà una inversió total de 
2’5 milions d’euros. 
L’Ajuntament de Montbui, 
que disposa de part del fi-
nançament en forma de sub-
vencions, està treballant per 
agilitzar els tràmits adminis-
tratius. L’objectiu és poder 
licitar i començar l’actuació 
durant els propers mesos.  
El projecte de Parc Fluvial 
montbuienc inclou la urba-
nització i adequació de l’ac-
tual zona agrícola del Camp 
de’n Gabarró, a tocar de Vista 
Alegre, en el marge mont-
buienc del riu Anoia. Supo-
sarà la creació d’un espai lú-
dic i d’oci, un pulmó verd de 
80.000 metres quadrats ubicat 
a tocar d’una de les entrades a 
Montbui.
Com explica l’Alcalde Teo 
Romero Com explica l’Alcal-
de montbuienc Teo Romero 
“el nou Parc Fluvial és el gran 
projecte que ens permetrà 
integrar definitivament el riu 
Anoia en el nostre dia a dia. 
Fins ara el riu ens separava 
d’Igualada. Volem que a par-
tir d’ara aquest nou espai ens 
uneixi i es converteixi en una 
zona de lleure, un espai de 
berenador, amb la possibilitat 
de barbacoes, amb un ús pú-
blic i amb la realització d’una 
activitat econòmica”. Romero 
va assenyalar que “estem par-
lant d’una actuació ambici-
osa, que ha de ser punt clau 
integrat amb la Via Blava que 
resseguirà el riu Anoia”. Ro-
mero va recordar que “aquest 
projecte completa l’actuació 
del 2012, feta a la zona alta del 
riu”, i apunta també que “és 
una actuació molt important 

i que especialment ens per-
metrà guanyar una zona per a 
tothom: amb elements lúdics, 
amb vegetació i arbres, amb 
una làmina d’aigua...D’algu-
na manera volem complir un 
somni. Que aquest nou espai 
sigui lloc de gaudi i de lleure 
per a tothom i, a la vegada, 
sigui un motoret de dinamit-
zació de l’economia. Montbui 
ha d’aprofitar l’avantatge de 
ser un municipi que té riu”.  

Un projecte amb cinc zones 
molt definides
El futur Parc Fluvial de Mont-
bui planteja cinc zones molt 
perfilades. D’entrada hi haurà 
una zona d’aparcament, ubi-
cada a la cota superior i a la 
qual s’accedirà des del carrer 
Jaén. El projecte estableix un 
aparcament sota els arbres 
amb una franja de formigó 
central que estructurarà les 
places a costat i costat.
En la zona de les antigues 
terrasses agrícoles es concen-
traran bona part dels equipa-
ments i zones d’activitat. Es 
mantindran les tres terrasses 
que hi ha actualment, evitant 
els moviments de terra en 
aquesta zona. En la terrassa 

superior s’hi col·locarà un 
equipament i uns banys pú-
blics. La terrassa intermèdia 
albergarà una gran zona de 
pícnic i barbacoes, equipada 
amb taules grans, bancs i gra-
elles. Relacionada amb aques-
ta terrassa i amb la inferior hi 
haurà uns jocs infantils de 
trepa, formats per troncs de 
fusta, xarxes i cordes que pre-
serven el caràcter fluvial del 
lloc. El paviment d’aquesta 
zona serà de sauló amb uns 
camins de formigó que sur-
ten des de l’espina central i 
s’allarguen per cada terrassa. 
Cada terrassa tindrà una do-
ble alineació d’arbres que do-
naran ombra a l’espai.
Les deveses estaran ubicades 
al peu del talús que limita 
amb el parc fluvial. Seran es-
pais sota una retícula de po-
llancres, pensats com a zones 
d’estada i de pícnic i equipats 
amb gran varietat de jocs in-
fantils per a totes les edats. 
Entre les deveses i el prat es 
formaran unes grades de pe-
dra arenisca, on els usuaris es 
podran asseure i gaudir del 
paisatge. Aquesta grada esta-
rà oberta a tota l’esplanada, 
així que funcionarà com un 
amfiteatre quan hi hagi acti-
vitats i/o celebracions muni-
cipals. A la devesa més gran 
hi haurà dues clarianes sen-
se arbres, on s’ubicaran les 
barbacoes. S’estructura amb 
un camí central de formigó. 
A l’altra devesa hi haurà una 
gran quantitat de jocs infan-
tils, tots ells fets principal-

ment de fusta. En el talús s’hi 
col·locarà un joc de trepa i un 
tobogan. En tota la superfície 
de la pollancreda, hi ha un 
prat baix trepitjable, a excep-
ció de les zones de barbacoes 
on hi ha paviment de sauló.
Com a quart espai clarament 
diferenciat, el projecte con-
templa la Via Blava, que és el 
camí que creua l’àmbit en tot 
el seu ample i va paral·lel al 
riu. És un camí que s’unirà en 
ambdós extrems amb la Via 
Blava de l’Anoia promoguda 
per la Diputació. La secció 
proposada per a aquest camí 
està pensada per a controlar 
l’aigua d’escorrentia.
A la Via Blava s’hi podrà ac-
cedir des de dos punts. A 
l’oest, el camí de formigó que 
prové del carrer Jaén hi de-
sembocarà. En aquest punt 
es crearà un doble eixampla-
ment del camí, una zona d’es-
tada relacionada amb el riu i 
acompanyada per una alinea-
ció d’arbres; i una altra zona 
d’observació de la fauna i flo-
ra, equipada amb una línia de 
bancs de pedra arenisca sota 
una alineació d’arbres.
A l’est de l’àmbit, els camins 
de formigó preexistents i els 
nous camins del Parc Fluvi-

L’ajuntament de Montbui ja disposa del projecte del nou 
parc fluvial, que suposarà una inversió de 2’5 ME

al crearan una placeta. Des 
de la placeta surt un pont de 
formigó que donarà continu-
ïtat a la Via Blava. En aquesta 
zona hi haurà unes grades de 
fusta que salven els desnivell 
i estabilitzen els talussos exis-
tents.
L’esplanada serà la zona del 
Parc Fluvial compresa entre 
les grades de les deveses i la 
mota per on discorre la Via 
Blava. Serà un espai molt ver-
sàtil, on hi podran tenir cabu-
da moltes activitats lúdiques, 
celebracions, etc.
Es preveu també la creació 
d’una petita bassa, que estarà 
en el creuament entre el camí 
d’accés de formigó i la Via 
Blava. La bassa farà 67 metres 
de llarg per 10 d’amplada, i no 
superarà en cap cas el metre 
i 20 centímetres de profun-
ditat. La bassa, especialment 
adequada per als amfibis de 
la zona, comptarà amb un 
sensor que activarà una bom-
ba d’aigua, la quan reomplirà 
aquesta bassa sempre i quan 
la làmina d’aigua baixi dels 40 
centímetres a la zona menys 
profunda. 
Cal dir també que el projecte 
de nou Parc Fluvial de Mont-
bui proposa una millora del 
sòl agrícola que hi ha actu-
alment a la zona, un llaurat 
i una sembra de prat florit, 
d’altura mitja i trepitjable, 
que requereixi poc manteni-
ment. 
A l’hora de realitzar l’actuació 
es tindrà en compte la topo-
grafia original del terreny. Per 
superar les diferències de ni-
vell existents entre la trama 
urbana i la cota fluvial, es reu-
tilitzaran i milloraran els ca-
mins ja existents, completant 
així el projecte d’urbanització 
de la part alta del riu dut a 
terme prèviament per l’Ajun-
tament l’any 2012. 
El projecte de construcció del 
nou Parc Fluvial inclourà di-
ferents enderrocs i tasques de 
moviment i neteja del terreny, 
També es crearan els nous es-
pais, s’habilitaran els submi-
nistraments d’aigua i llum i 
s’augmentarà la vegetació de 
la zona per aportar una major 
biodiversitat. 

Teo Romero: “el nou 
Parc Fluvial és el gran 

projecte que ens perme-
trà integrar definitiva-
ment el riu Anoia en el 

nostre dia a dia”.

El projecte contempla 
la Via Blava, que és el 
camí que creua l’àmbit 
en tot el seu ample i va 

paral·lel al riu.
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MONTBUI / LA VEU 

El grup Som Mont-
bui – ERC, encapçalat 
per l’alcaldable Isabel 

Guerrero, vol seguir treba-
llant al costat dels veïns de 
Montbui i per això, ha obert 
un nou local, al centre del 
municipi, per tal d’apropar-se 
encara més als montbuiencs i 
ser un punt de trobada per a 
tothom. 
El grup republicà ha organit-
zat, fins ara, tres assemblees 
participatives, amb molt bona 
acollida, a partir de les quals 
s’ha pogut extreure el con-
tingut del Pla d’Acció Muni-
cipal (PAM 2019-2022), que 
està redactant la candidatura 
d’Esquerra. 

“Comencem un canvi”
Amb aquesta aposta de tre-
ball al costat del veïns i de re-
plantejar un nou Montbui per 
a tots, Som Montbui – ERC 
ha escollit com a eslògan “Co-
mencem un canvi”, per tal de 
treballar amb forces renova-
des i amb una nova visió del 
municipi. 
Aquesta formació es va pre-
sentar a les darrers eleccions 
municipals sota el nom de 
Junts Per Montbui, defensant 
els valors republicans i d’es-
querres; ara, amb el mateix 
ànim, la nova candidatura se-
gueix treballant amb un grup 
jove, il·lusionat i convençut de 
poder millorar els serveis i la 
qualitat de vida dels veïns de 
Santa Margarida de Montbui. 

Som Montbui-ERC 
estrena el seu nou local al 
costat del Montmercat

ÒDENA / LA VEU 

Accident mortal diu-
menge al matí a l’ae-
ròdrom d’Òdena. Un 

home de 60 anys, nacionalitat 
espanyola i pilot d’un plana-
dor, un avió sense motor, va 
patir un accident en la manio-
bra d’enlairament de l’aparell i 
que es va acabar estavellant en 
un terreny a uns 100 metres de 
l’aeròdrom. Tot i que diverses 
dotacions de bombers i serveis 
d’emergències de Catalunya es 
van desplaçar fins al lloc dels 
fets, no es va poder fer res per 
salvar la vida del pilot.

Mor el pilot d’una avioneta en un 
accident a l’aeròdrom d’Òdena

MONTBUI / LA VEU 

El proper dissabte 30 de 
març Dones amb Em-
penta (DAE) celebrarà 

el lliurament de premis del 17è 
Concurs fotogràfic Com ens 
veiem les dones?. L’acte tindrà 
lloc al centre MontÀgora, de 
Santa Margarida de Montbui, a 
les 19.30h, amb la inauguració 
de l’exposició de totes les obres 
participants.

Divendres es va tancar el ter-
mini per a la presentació de 
les obres, que es poden veure a 
través de Facebook i Instagram 
@donesambempenta #Con-
cursDAE2019.
El tema d’aquest any: “Nosal-
tres i les altres”, en referència a 
les dones que formen part de la 
nostra vida. 
DAE convoca aquest concurs 
des de l’any 2002 amb mo-
tiu del 8M i amb el suport de 
l’Ajuntament de Montbui. És 
una proposta que busca la par-
ticipació, a través de la reflexió 
sobre un tema concret, cada 
edició un de diferent, amb 
perspectiva de gènere, i l’ex-
pressió a través d’un llenguatge 
artístic i a l’hora accessible com 
és la fotografia.
S’estableixen 3 categories: Pri-
mer Premi, de 100 €, Segon 

Premi, de 75 €, i Premi del Pú-
blic, de 50 €, amb el suport de 
l’Ajuntament de Santa Margari-
da de Montbui. Els dos primers 
premis seran decidits pel jurat 
format per a aquesta edició. El 
Premi del Públic és decidit per 
la fotografia més votada per 
Facebook i Instagram.
L’exposició restarà oberta fins 
el 14 d’abril.

Entrega dels premis del 17è Concurs de 
fotografia Com ens veiem les dones?

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui és una de les institu-
cions reconegudes per 

bones pràctiques en la gestió 
durant el període 2014-2018. 
L’Ajuntament ha estat guardi-
onat amb uns Diplomes que 
acrediten el reconeixement 
de bones bones pràctiques de 
polítiques realitzades a Mont-
bui. L’experiència avaluadora 
ha anat a càrrec de la Funda-

ció Pi i Sunyer i la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
El Banc de Bones Pràctiques 
dels governs locals és un ser-
vei impulsat per la Federació 
de Municipis de Catalunya, la 
Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’estudis autonòmics i locals 
i els ajuntaments de més de 
cinc mil habitants de Cata-
lunya que identifica i difon 
experiències innovadores de 
govern i gestió municipal. 
Com explica l’alcalde mont-

buienc Teo Romero “aquest 
reconeixement vol premi-
ar les bones practiques de 
gestió en els governs locals, 
premiant aquelles accions o 
iniciatives considerades com 
a exemplars en el període 
2014-2018. En el nostre cas 
es reconeix la bona praxis 
en l’àmbit del desenvolupa-
ment econòmic i també la 
contribució a la innovació i 
la Governança local durant 
aquests darrers quatre anys”.

L’ajuntament de Montbui, reconegut per 
bones pràctiques en la gestió municipal

• Es valorarà experiència prèvia en llocs de treball similars
• Coneixements de comptabilitat

• Coneixements entorn Windows i programes de gestió
• Lloc de treball a la Pobla de Claramunt

S’OFEREIX:
• Contracte de treball temporal de 3 mesos amb 

possibilitat de ser prorrogat
• Jornada de treball completa

• Incorporació immediata
• Condicions econòmiques segons aptituds

Interessats enviar Currículum Vitae a: 
admin@arcasolle.com

Empresa sector 
metal·lúrgic necessita

AUXILIAR ADMINISTATIU/VA-COMPTABLE

618 64 19 10 (Toni)
661 27 54 11 (Paco)

pinturascledera@gmail.com

LLETRADA
SÍLVIA PIQUÉ

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 93 803 49 36
 698 087 102

c/Castellfollit, 3 Igualada
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El candidat a l’alcaldia 
de Vilanova del Camí, 
Jordi Barón ha fet pú-

blic una de les noves incorpo-
racions a l’equip de “Junts x 
Vilanova del Camí”, es tracta 
d’Esperança Grado, empre-
nedora entusiasta que comp-
ta amb una llarga trajectòria 
en el món de la empresa i la 
economia del 3r sector. 
Esperança Grado afirma su-
mar-se al equip de Junts x 
Vilanova atreta per la volun-
tat de construir una Vilano-
va millor i en positiu cara els 
pròxims anys, i poder apor-
tar tot el seu coneixement 

i experiència per ajudar a 
impulsar unes polítiques de 
dinamització econòmica i 
social exitoses que ens per-
metin situar Vilanova com a 
un referent en el conjunt de 
la comarca de l’Anoia i de la 
Vegueria del Penedès.  
Barón afirma que cal sumar 
Junts els millors talents del 
nostre municipi per posar-los 
al servei de Vilanova; amb 
compromís, responsabilitat 
i ganes d’afrontar els reptes 
que tenim cara el Futur de 
la nostre ciutat; perquè tots 
Junts #Som Present i #Creem 
Futur, i perquè Junts hem de 
treballar per una #Vilanova 
en positiu! 

Noves incorporacions a 
Junts x Vilanova

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

El PSC de Vilanova del 
Camí s’ha marcat com 
una de les prioritats del 

seu programa electoral per a 
les eleccions del 26 de maig un 
pla per a remodelar de forma 
integral alguns dels parcs del 
municipi.
Els socialistes vilanovins, li-
derats per Noemí Truchar-
te, plantegen una reforma 
integral de tres places. Una 
d’aquestes és la Plaça Vilarru-
bias, un espai públic de prin-
cipis dels anys 80 “que volem 
adaptar a les necessitats ac-
tuals d’accessibilitat i al tipus 
d’ús que en fa la ciutadania, 
que avui ens reclama espais 
més amables i no parcs tan 
durs com aquest”, segons l’al-
caldessa vilanovina.
El PSC també proposa la re-
forma integral de la Plaça Pi-

casso, “un pas lògic després 
d’haver millorat durant aquest 
mandat els problemes de con-
vivència que s’hi donaven”. Per 
a Trucharte, “ara és el moment 
de crear un espai que convidi 
grans i petits a tornar-hi, per-
què a més és una plaça molt 
cèntrica i lloc de pas i conne-
xió entre barris”.
El darrer dels espais que els 
socialistes projecten reformar 
és la Plaça Comtes de Cardo-
na, al costat de l’Escola Mar-
ta Mata. L’alcaldessa Noemí 
Trucharte explica que “durant 
aquest mandat hem retirat 
alguns espais de joc davant 
les queixes d’algunes famílies 
perquè no eren adequats i ara 
replantejarem el conjunt del 
parc per resoldre totes les se-
ves mancances”.
Finalment, el PSC també vol 
continuar amb tasques d’ade-
quació i millora a tots els parcs 

de Vilanova del Camí, amb 
una especial atenció a la Plaça 
Gertrudis Artigal, al Barri de 
Bonavista. L’alcaldessa vila-
novina considera que aquests 
projectes són “una mostra de 

la nostra intenció de continu-
ar treballant per tots i cadas-
cun dels barris de Vilanova del 
Camí, i un aspecte fonamental 
és crear espais de convivència 
i lleure per als veïns”.

Noemí Trucharte vol donar 
així continuïtat a la tasca del 
govern que lidera, que ha am-
pliat el parc de la Plaça del 
Mercat ubicant nous i atrac-
tius elements de joc, la ma-
teixa actuació que s’ha fet a 
la Plaça Francisco Guisado, a 
l’entorn de la ludoteca. Els so-
cialistes reivindiquen, a més, 
que “la reforma d’aquests dos 
parcs la vam fer amb el pressu-
post que l’anterior govern pla-
nejava destinar a un sol parc, o 
sigui que a més de fer millores 
al municipi hem gestionat de 
forma responsable els diners 
de tots els vilanovins”, conclou 
l’alcaldessa.
El govern liderat pel PSC tam-
bé ha fet millores al Parc de la 
Solidaritat, al Parc Extrema-
dura i el nou parc del camp de 
futbol del barri de la Pau, que 
estarà enllestit en els
propers dies.

El PSC projecta la reforma integral de diferents parcs 
de Vilanova del Camí

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat dilluns, 18 de 
març ERC Vilanova 
del Camí va celebrar 

una assemblea en la qual es 
va escollir el candidat per a 
l’alcaldia del municipi en les 
properes Eleccions Munici-
pals del 26 de maig d’aquest 
mateix any. La votació va te-
nir lloc a la seu local d’ERC 
que la formació ha inaugurat 
recentment al municipi.
Marc Bernàldez i Domingo, 
de 32 anys i fill de Vilanova 
del Camí, va ser escollit pels 
militants del municipi amb 
un 85% de vots a favor, per 
encapçalar la llista que re-
presentarà el grup republicà 
a les eleccions Municipals del 
26 de maig d’aquest mateix 
any. Aquesta elecció supo-
sa una continuïtat al treball 
renovador que l’equip d’ERC 
Vilanova del Camí està por-
tant a terme i que ara, amb 
en Marc Bernàldez i Domin-
go al davant, donarà inici a 
la seva Campanya Electoral.
Durant l’assemblea el candi-
dat Marc Bernàldez ha ex-
plicat els motius que l’han 

portat a presentar-se com a 
candidat i ha expressat que 
afronta el repte amb molta 
il·lusió. També ha remarcat 
que la seva candidatura esta-
rà exempta de personalismes 
i que totes les decisions a 
prendre seran consensuades 
per tot l’equip, del qual pensa 
fer-ne de portaveu.
La formació va aprofitar la 
mateixa assemblea per fer 
un canvi en la seva executi-
va, en la qual es van modifi-
car els càrrecs de secretaria 

Marc Bernàldez i Domingo, escollit 
nou candidat per a l’alcaldia de 
Vilanova del Camí

d’organització i secretaria 
local. Així doncs l’executiva 
local queda de la següent 
manera: encapçalada per 
David Roig a la presidència; 
Ramon Conesa, Secretari de 
finances; Ester Camacho, 
Secretària d’organització i 
Secretària de la dona; Glòria 
Vilà, Secretària de política 
municipal; Laura Pérez, Se-
cretària d’imatge i comuni-
cació i Montse Valentí, Se-
cretària de l’executiva de la 
Secció Local.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El grup municipal d’Es-
querra Republicana 
de Catalunya a La Po-

bla de Claramunt va escollir 
com a candidat a les properes 
eleccions municipals del 26 
de maig, el republicà Albert 
Duran.  
Duran ja va ser el cap de llis-
ta en les darrers eleccions del 
2015, i ara, després de 4 anys 
de mandat a l’oposició, repe-
teix al capdavant de la forma-
ció municipal. En aquest sen-

tit, des d’ERC La Pobla s’està 
treballant per configurar un 
projecte municipal en què la 
renovació, el treball colze a 
colze amb els veïns i la par-
ticipació ciutadana sigui clau 
per al poble. 
Des d’ERC La Pobla es vol 
donar un nou aire al muni-
cipi, amb un govern nou, que 
aporti idees per a transformar 
el poble, i tot fent-ho escol-
tant els veïns i donant suport 
a les entitats municipals que 
donen vida a les activitats so-
cials i culturals de la Pobla. 

Albert Duran repetirà com a cap de llista 
d’Esquerra a la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Més d’una cinquan-
tena de poblatans 
i poblatanes van 

participar, el dimecres 20 de 
març, al bingo especial de 
primavera. L’activitat, que va 
tenir lloc a la tarda al Teatre 
Jardí, la va organitzar l’Asso-
ciació per a l’Oci de la Gent 
Gran amb la col·laboració de 
la regidoria de Benestar So-
cial de l’Ajuntament.
Els guanyadors i les guanya-
dores dels bingos que es van 
cantar van ser: Juana Maja-
da, Virginia Esteve, Robledo 
i Carmen Martínez, Antonio 
Puga i Rosa Mateu. Les tres 
primeres premiades i pre-
miat van rebre com a obse-
qui una panera amb diversos 
productes alimentaris i la 
darrera, un pernil, tots cedits 
per l’entitat organitzadora. 
Després de jugar al bingo, els 

i les participants van poder 
berenar.
A més d’aquesta activitat, 

l’associació organitza per al 
dissabte 6 d’abril una excur-
sió al Museu del Tren de Vi-
lanova i la Geltrú amb dinar 
al restaurant El Lledoner, de 
Vallirana. El lloc i l’horari 
de sortida serà a la plaça de 
l’Ajuntament a les 9 del matí. 
Cal un mínim de 25 perso-
nes per poder fer l’excursió. 
Les persones interessades es 
poden apuntar des del 25 de 
març fins al 3 d’abril al Local 
Social de l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal, de dilluns a di-
jous, de les 9 del matí a les 12 
del migdia, i, de dilluns a di-
vendres, de les 4 a les 7 de la 
tarda. El preu és de 33 euros 
per als socis de l’entitat i de 
38 euros per als qui no són 
socis. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 938 
087 800. La proposta compta 
amb la col·laboració de la re-
gidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament. 

El bingo especial de primavera aplega 
més d’una cinquantena de poblatans

ÒDENA / LA VEU 

El proper divendres 29 
de març, a les 20h al 
Teatre Unió Agrícola 

d’Òdena, tindrà lloc la pre-
sentació de l’equip de la can-
didatura Fem Òdena AM, 
encapçalada per la periodista 
odenenca Maria Sayavera. 
En la trobada, oberta a tots 
els veïns del municipi, es pre-
sentarà la llista configurada 
per a les eleccions municipals 
del mes de maig, a més de tot 
l’equip de treball que durant 

els darrers mesos ha estat 
elaborant les propostes per al 
conjunt del poble, mitjançant 
la participació veïnal. 
L’acte estarà apadrinat a més, 
per la diputada igualadina al 
Congrés Carolina Telechea, 
i candidata número 3 a les 
llistes d’Esquerra Republica-
na en les properes eleccions 
Generals. 
En finalitzar, s’oferirà una 
copa de cava per a tots els as-
sistents i es convidarà a com-
partir una estona més distesa 
tot conversant. 

La candidatura Fem 
Òdena AM es presentarà 
avui en un acte obert

ÒDENA / LA VEU 

El passat divendres 22 
el municipi d’Òde-
na celebrava el Dia 

Mundial de la Poesia amb 
un emotiu acte a l’ermita de 
Sant Miquel, on els veïns i 
veïnes amants i aficionats de 
la poesia van participar reci-
tant els seus poemes o poe-
mes d’altres autors. Es van 
recitar un bon grapat de po-
emes, en diferents idiomes, 
alguns fins i tot acompanyats 
de la música de la guitarra 
d’en Pere Regordosa, tècnic 
de cultura de l’Ajuntament 
d’Òdena, qui va delectar als 
assistents amb un petit re-
pertori de cançons.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, Francisco 
Guisado, qui va donar la ben-
vinguda i va agrair la partici-

pació en l’acte. La regidora de 
comunicació Vanessa Mas-
sons també hi va ser present. 
Marc Guarro, corrector i mo-
derador del club de la lectura 
del municipi va ser  l’encarre-
gat de conduir l’acte.
Aquesta ha estat la tercera 
edició, i tot i ser una activitat 
de participació minoritària, 
enguany es van aplegar més 
d’una trentena de persones, 
deu de les quals van parti-
cipar recitant poemes. El 
consistori aposta per seguir 
oferint aquest espai íntim 
d’homenatge a la cultura i en 
concret a la poesia.
Cada any, coincidint amb el 
21 de març, la UNESCO ce-
lebra el Dia Mundial de la 
Poesia i convida a reflexio-
nar sobre el poder del llen-
guatge poètic i les capacitats 
creadores de cada persona. 

Òdena va celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola amplia, 
fins al dissabte 6 d’abril, 

el termini per poder votar en-
tre tres opcions que inclouen 
canvi de nom de la plaça Cal 
Figueres a U d’Octubre, po-
sar nom només al passeig que 
l’envolta o deixar-ho tal com 
està i no fer cap canvi.
Des del passat 1 de març, els 
veïns dels Hostalets de Piero-
la participen en la proposta 
de modificar el nom de l’en-
torn on hi ha l’Ajuntament i 
el Casal d’avis en homenatge 
a la jornada del passat 1 d’oc-
tubre de 2017 on molts van 
ser els que es van congregar 
en una data històrica. Inici-
alment s’havia presentat una 
proposta amb més d’un cen-
tenar de signatures que do-
naven suport i que incloien 
dues opcions: canvi de nom 
de la plaça o mantenir el nom 
de plaça Cal Figueres i posar 
nom al passeig a U d’Octubre.
Des de l’equip de govern de 
l’Ajuntament dels Hostalets 

de Pierola, amb l’objectiu 
d’aplicar-ne el resultat, es va 
agafar el compromís d’in-
tentar ampliar aquest procés 
participatiu afegint l’opció 
de no fer cap canvi i posar a 
l’abast de tothom un ampli 
horari per poder escollir una 
de les tres opcions:
- Canviar de nom de la plaça 
Cal Figueres a plaça U d’Oc-
tubre.
- Mantenir el nom al frontal 
de l’Ajuntament com a Plaça 
de Cal Figueres i, la resta del 

Plaça U d’Octubre als Hostalets: 
Procés participatiu fins al 6 d’abril

carrer fins a la Placeta, ano-
menar-lo passeig de l’U d’Oc- 
- Deixar-ho tot tal i com està.
Justament, per tal de facilitar 
la participació, es pot accedir 
al punt de la consulta (recep-
ció de l’Ajuntament) en horari 
d’atenció al públic habitual i, 
també, els dissabtes de 10 del 
matí a 1 del migdia. D’acord 
amb les normes de participa-
ció, cal identificar-se amb un 
document oficial, ser veí dels 
Hostalets de Pierola i tenir 
complerts els 16 anys.

HOSTALETS DE P / LA VEU 

Al llarg d’aquest cap de 
setmana, veïns i veï-
nes dels hostaletencs, 

molts d’ells joves, han pogut 
gaudir de les noves instal·la-
cions coincidint que les tas-
ques de construcció havien 
acabat i que feia un temps 
immillorable.
Es donen per acabades les 
obres de la pista Cruyff i 
s’obren les portes a que, tot-
hom qui ho vulgui, les pugui 
utilitzar. Ha quedat un format 
molt atractiu amb mides més 
reduïdes i gespa que convida 

a la pràctica de futbol perme-
tent disputar partits ràpids 
amb pocs jugadors.
Està previst que hi hagi un 
acte coordinat amb la Funda-
ció Cruyff d’apadrinament al 
voltant de la primera setmana 
d’abril i comptarà amb l’assis-
tència de la família i d’un ju-
gador del primer equip del 
Futbol Club Barcelona.
Per altra banda, des de l’Ajun-
tament es completarà la zona 
amb una pista annexa on s’in-
clourà dues cistelles pensades 
per a la pràctica de bàsquet, 
i en especial, en la modalitat 
3×3.

La pista Cruyff ja està 
operativa

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El passat cap de setmana 
passat, l’associació Do-
nes dels Hostalets ar-

rencava la seva activitat amb 
la projecció d’una pel·lícula i 
una excursió a Les Flandes de 
Piera.
Divendres 22 de març va te-
nir lloc la projecció del film 
d’origen japonès ‘Maravillo-
sa familia de Tokio’ a la sala 
ubicada a la planta baixa de 
la Torre del Sr Enric. Es trac-
tava d’una divertida comèdia 
que explica la reacció de tres 
fills que preparen les bodes 
de plata dels seus pares quan, 
inesperadament, la mare de-
mana el divorci.
Per altra banda, diumenge 24 
de març al matí i durant tres 
hores va tenir lloc l’excursió 
a Les Flandes. Una caminada 
d’uns 5 quilòmetres que es va 
endinsar en aquest paratge 
tan proper a casa i que recor-
da el Gran Canyó del Colora-
do en miniatura. Un dia del 
tot primaveral i la trentena 

d’assistents que hi van parti-
cipar va fer que la sortida fos 
tot un èxit en tots els sentits.
Tal com van anunciar en l’ac-
te central del 8M d’enguany, 
l’associació Dones dels Hos-
talets inicia així una sèrie de 
propostes amb més accions el 

Primeres passes de l’associació Dones 
dels Hostalets

mes d’abril, sortida a temps 
de flors de Girona el 13 de 
maig o teatre a Barcelona 
amb ‘Les noies de Mossbank 
Road’ el 8 juny. Els horaris de 
totes aquestes activitats i com 
apuntar-s’hi es concretaran 
pròximament.

HOSTALET DE P. / LA VEU 

Pràcticament enllestida 
la primera fase de les 
obres d’arranjament de 

la pavimentació a la urbanit-
zació Serra Alta. Una actuació 
que va començar dilluns de la 
setmana passada i que dona 
pas a una segona fase que 
completarà la resta de carrers.
Aquesta primera fase ha afec-
tat l’avinguda Barcelona i els 
carrers Suïssa, Portugal i Es-
panya, amb algun petit tram 
i retocs que finalitzen aquests 

dies. Tal com es va anunciar, 
al llarg dels propers dies s’ini-
ciarà la licitació d’una segona 
fase amb la que es preveu dei-
xar arranjats la resta de carrers 
de la urbanització.
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola acorda amb l’em-
presa adjudicatària que l’ar-
ranjament de la pavimentació, 
en tots els casos, es faci amb 
la màxima rapidesa possible 
i demana als veïns, malgrat 
tot, que disculpin les molèsti-
es que aquestes obres puguin 
ocasionar.

Finalitza la 1a fase a 
Serra Alta
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PIERA / LA VEU 

El passat dia 22 l’agrupa-
ció de Piera va aprovar 
les seves llistes per a les 

properes eleccions municipals 
del mes de maig amb el suport 
de la totalitat de la militància. 
El cap de llista Javier Perellón 
lidera una candidatura reno-
vada amb un 60% de dones i 
un gran nombre de gent in-
dependent, que mai ha estat 
vinculada a la política i s’invo-
lucra en aquest projecte.
Perellón ha parlat sobre la 
constitució de les llistes i de-
clara: són persones que tenen 
una gran representativitat so-
cial, de l’ambit de l’educació, 
del funcionariat, que formen 
part d’entitats, associacions i 
empreses, persones que en-
caixen amb les prioritats del 
programa. És una llista for-
mada per homes i dones que 
estan vinculats a la Vila i que 
provenen de diferents barris. 
El socialista afirma que comp-
ta amb gent que té molta ex-

periència i està molt satisfet i 
segur que és una candidatura 
per guanyar. Amb l’eslògan 
Tots som Piera fixa l’atenció 
en un projecte integrador amb 
l’objectiu de millorar els dese-
quilibris urbanístics, potenci-
ar la formació i l’ocupació, la 
seguretat i donar un impuls a 
la cultura i l’esport a través de 
les entitats del municipi,  afa-
vorir el comerç i el desenvolu-
pament industrial, l’atenció de 
la gent gran i l’impuls a la jo-
ventut. El candidat a l’alcaldia 
afirma: Sabem què hem de fer, 
sabem com fer-ho i ho volem 
fer. Tenim la ferma voluntat de 
treballar més i millor pels ciu-
tadans de Piera, defensant els 
interessos de tota la població 
amb un projecte que aposta 
per un futur sense exclusions, 
en el que tots i totes tinguin 
les mateixes oportunitats. Una 
Piera del present i del futur on 
tots podem estar orgullosos de 
pertànyer a aquesta població, 
on es pugui visualitzar un fu-
tur comprometedor.

El PSC de Piera presenta 
unes llistes guanyadores

PIERA / LA VEU 

Els tres responsables de 
la panificadora de Piera 
han estat condemnats a 

12 mesos de presó i una mul-
ta de 93.000 euros d’indem-
nització per un delicte contra 
el mediambient. Durant cinc 
anys, entre 2007 i 2012, els 
veïns d’aquest obrador de pa 
van patir els sorolls de la seva 
maquinària i les conseqüències 
de dues fugues de gasoil. Així 
ho explica El Periódico, que ha 

tingut accés a la sentència del 
Jutjat Penal número 1 de Bar-
celona.
Els tres acusats eren els admi-
nistradors solidaris de l’em-
presa que gestionava l’obrador, 
que tenia quatre forns, a més de 
diverses màquines. La sentèn-
cia del jutjat barceloní detalla 
que la casa veïna de la panifi-
cadora “es va veure greument 
afectada pels forts sorolls”, que 
anaven, sense parar cap dia de 
la setmana, de vuit de la tarda 
fins a les sis del matí.

La policia local de Piera va 
poder comprovar en diverses 
ocasions que el forn generava 
més soroll del permès i l’Ajun-
tament va arribar a iniciar un 
expedient sancionador. La 
sentència, també afegeix que 
“els acusats van decidir no 
adoptar les mesures correc-
tores” per tal d’evitar aquests 
sorolls, tot i saber “en tot 
moment” les molèsties que 
causaven als veïns, que ja pa-
tien diverses danys com fati-
ga crònica.

Tres forners de Piera, condemnats a 
un any de presó pel soroll del seu forn

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El grup municipal d’Es-
querra Republicana de 
Catalunya a Vallbona 

d’Anoia va escollir aquest cap 
de setmana mitjançant el sis-
tema d’eleccions primàries a 
Jordi Rabell com a candidat a 
les properes eleccions munici-
pals del 26 de maig.  
Rabell és una persona implica-
da en el seu poble, on ha for-
mat part de diverses entitats, 
com l’entitat cultural Camí 
Ral, o el Jovent de Vallbona, i 
també ha sigut cap de l’agru-
pament escolta. Actualment 
és membre del grup de diables 

de Vallbona.
Rabell ha estat col·laborant 
amb l’equip republicà durant 
els últims quatre anys, sortint 
escollit regidor en les eleccions 
del 2015. En aquest sentit, des 
del grup republicà s’aposta per 
una continuïtat, tot incorpo-
rant noves persones a l’equip, 
que busca elaborar una llista 
oberta, transversal i el màxim 
de representativa possible.
Des d’ERC Vallbona es vol tre-
ballar per donar un nou enfoc 
al municipi, enfortint l’admi-
nistració més propera, com és 
l’ajuntament, i treballant per 
als veïns des de la proximitat 
i la participació. 

Jordi Rabell encapçalarà la 
candidatura d’Esquerra Vallbona 
d’Anoia en les municipals 2019

BRUFAGANYA / LA VEU 

“Sant Magi 2020” és un 
conjunt d’activitats que 
organitza l’Associació 

d’Amics de Sant Magí de la 
Brufaganya i el seu entorn” 
per posar en valor l’entorn 
de la Brufaganya: tradició, 
patrimoni cultural, devo-
ció popular, natura, etc... 
en commemoració del 400 
aniversari de l’Aplec de Se-
tembre. Hi ha constància 
documental que el tercer 
diumenge de setembre de 
l’any 1620 ja s’hi celebrava a 
Sant Magí l’anomenada “Di-
nada dels pobres” que orga-
nitzava la Confraria de Sant 

Magí Màrtir de Barcelona. 
La celebració ha arribar fins 
a nosaltres com a aplec i ha 
persistit durant aquests 400 
anys excepte en temps de 
grans calamitats com la pesta 
o les guerres.
La Diputació de Tarragona 
va concedir una subvenció 
de 1663,17€ a l’esmentada 
associació que ha servit per 
a fer un conjunt d’activitats 
com és ara el muntatge d’una 
exposició itinerant per do-
nar a conèixer el projecte,  la 
projecció de fotografies anti-
gues el dia de l’aplec invitant 
als assistents a que facilitin 
l’accés a les seves col·leccions 
particulars,  o a la instal·lació 

de caixes-niu als boscos de la 
Brufaganya per afavorir l’hà-
bitat de les espècies ornito-
lògiques que viuen en aquell 
indret. Aquesta última acti-
vitat s’ha fet en col·laboració 
amb l’Associació Ornitolò-
gica Baixa Segarra de Santa 
Coloma de Queralt.

La Societat Catalana de Ge-
nealogia visitarà Sant Magí 
de la Brufaganya
Dintre de les activitats que 
organitza periòdicament la 
Societat Catalana de Genea-
logia hi ha la visita al santu-
ari de Sant Magí de la Brufa-
ganya que farà el proper dia 6 
d’abril. Allí seran acollits per 

membres dels Amics de Sant 
Magí que els organitzaran 
una visita guiada que inclou-
rà tan els aspectes històrics 
i arquitectònics d’aquell in-
dret  com també explicacions 
del seu patrimoni natural: els 
roures centenaris, el naixe-
ment de l’aigua de Sant Magí 
en el pou artesià que amaga 
la capella de les Fonts o fins 
i tot els estudis que està fent 
l’Associació Mediambiental 
La Sínia que ha inclòs el tor-
rent de Sant Magí en el seu 
projecte de “Terra de Sala-
mandra”. 
Entre les moltes activitats 
que fa la Societat Catalana de 
Genealogia com els cursos 

de formació per a la recerca 
genealògica, cursos de sigil-
lografia o visites a centres 
culturals i biblioteques, tam-
bé en destaquen viatges per 
conèixer indrets i llocs des-
coneguts però d’un indub-
table interès cultural com és 
ara la Brufaganya.

Subvencions de la Diputació de Tarragona al projecte Sant Magí 
2020, organitzat pels Amics de Sant Magí de la Brufaganya

Sant Magí 2020 és un 
conjunt d’activitats per 
posar en valor l’entorn 

de la Brufaganya en 
commemoració del 400 

aniversari de l’Aplec 
de Setembre
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CAPELLADES / LA VEU 

Després d’haver-lo do-
nat a conèixer diven-
dres passat a l’Espai 

Òmnium Cultural de Man-
resa, a càrrec de l’historiador 
Joaquim Aloy i dissabte pas-
sat a La Llibreteria de Geli-
da, en una sala plena de gom 
a gom, i a càrrec del també 
historiador Ramon Arnabat, 
aquest proper divendres 29 de 
setembre l’escriptor Joan Pi-
nyol presentarà el llibre “Avi, 
et trauré d’aquí! (Saldonar 
edicions, 2019) al seu poble.
L’acte, organitzat per la regi-
doria de Cultura de l’Ajunta-
ment de Capellades, tindrà 
lloc a la sala gran del teatre 
de la Lliga a les 20.00 i comp-
tarà amb les intervencions 
de Clàudia Rius, periodista 
cultural i cap de redacció de 
www.nuvol.com i de Francesc 
Gil-Lluch, editor.
De la mateixa manera que en 
les anteriors presentacions 

Joan Pinyol donarà a conèi-
xer el contingut del llibre en el 
qual dona compte de la lluita 
que fa vora onze anys que du a 
terme per treure l’avi matern, 
Joan Colom Solé, del Valle de 
los Caídos i també es projec-
taran algunes seqüències del 
documental del programa 
Sense Ficció que el 2013 va 
estrenar TV3 i que va servir 

per conscienciar la població 
d’uns fets, el trasllat de milers 
de víctimes republicanes cap 
al mausoleu franquista, que es 
van amagar durant dècades.
Tal com recorda Àngel Sote-
ras, regidor de Cultura, “més 
enllà de l’indiscutible valor 
intrínsec del llibre i de la tas-
ca del Joan Pinyol, aquest acte 
s’inscriu en la nostra voluntat 
de recuperació de la memò-
ria històrica, especialment la 
de les víctimes de la repres-
sió franquista. A Capellades, 
els darrers anys les comme-
moracions de l’assassinat del 
President Companys els 15 
d’octubre compleixen aquesta 
funció i la història del Joan 
Colom i la de la lluita del seu 
nét, el Joan, és una baula més 
d’aquesta cadena”.
Després de Capellades el lli-
bre es continuarà donant a 
conèixer en poblacions com 
Moià (5 d’abril), Reus i Fal-
set (6 d’abril), Barcelona (9 
d’abril) i Igualada (12 d’abril).

Joan Pinyol presenta el seu llibre “Avi 
et trauré d’aquí” avui a la Lliga

CAPELLADES / LA VEU 

El “Pla de Salut Comu-
nitària de Capellades, 
Capellades@Salut”, és el 

nom del projecte que s’acaba 
d’engegar de manera conjunta 
des de l’Ajuntament i el Centre 
d’Atenció Primària  -CAP Ca-
pellades-.
L’objectiu principal és conèixer 
les opinions i percepcions que 
tenen els capelladins respecte 
a allò que suma salut i benestar 
a la vila i allò que en treu. Per 
començar el dia 11 d’abril, a les 
6 de la tarda, al Saló Rosa de La 
Lliga es convidarà les entitats i 
particulars de Capellades per 
parlar-ne. Posteriorment es 
lliurarà enquestes d’opinió per 
a tothom qui vulgui.
Un cop analitzat tot aquest 

material es farà una nova ses-
sió de retorn de la informació 
i de les intervencions que es 
faran.
Tal com destaca el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives 
“l’objectiu d’aquest projecte és 
implicar les persones d’una 
manera activa en la millo-
ra de la salut i del benestar a 
Capellades. Conjuntament 
amb l’equip de professionals 
del CAP  hem valorat que si 
treballem de manera conjun-
ta, reduirem les situacions de 
malestar i patiment que a tots 
ens preocupen”.
Capellades@Salut s’emmarca 
en el Pla de Salut de 2016-2020, 
que vol reduir les desigualtats 
de salut que malauradament 
pateixen els veïns i veïnes de 
Capellades.

Pla de Salut Comunitària 
de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

La Brigada d’Obres de 
l’Ajuntament de Cape-
llades ha començat els 

treballs per instal·lar una pi-
lona automàtica a la part de 
la plaça Sant Miquel que por-
ta al carrer Major, davant el 
Racó de Sant Jordi.
El regidor d’Urbanisme, Sergi 
Pérez, explica com “la volun-
tat de l’equip de govern és re-
gular l’accés en aquesta zona. 

Ara només hi podran passar 
els vehicles que tinguin el co-
mandament – veïns o comer-
ciants- i així s’evitarà d’una 
banda que alguns cotxes que 
no coneixien la zona quedin 
en aquesta zona a vegades 
justa per algunes mides, i de 
l’altra evitar que en una àrea 
comercial es pugui accedir rei-
teradament en vehicle, volem 
prioritzar la peatonalització”.
Ara que ja s’ha fet el forat, ha 
quedat tallat el pas de vehi-

Es posa una pilona per accedir al carrer 
Major des de la plaça de Sant Miquel

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dimarts 2 d’abril, 
la Biblioteca El Safareig 
de Capellades acollirà la 

presentació de l’alcaldable per 
Esquerra Republicana a Cape-
llades, Salvador Vives. 
Vives va ser escollit per l’execu-
tiva local com el proper cap de 
llista a les municipals del mes de 
maig, rellevant així a Àngel So-

teras, qui fins ara havia estat al 
capdavant de la formació i que 
continuarà col·laborant-hi. 
ERC de Capellades a hores d’ara 
està treballant en el govern, on 
Vives n’és regidor d’acció soci-
al, treball i ocupació i transpa-
rència.  Des de l’ajuntament, els 
regidors republicans han pogut 
impulsar diferents polítiques a 
nivell social, cultural, econòmic 
i tecnològic, mentre han con-

Chakir El Homrani acompanyarà 
Salvador Vives, alcaldable per ERC 
Capellades, en la seva presentació

tinuat treballant com a grup la 
proximitat amb tots els veïnes i 
veïns i la participació ciutadana 
de tots els capelladins
En la presentació del dimarts 2 
d’abril a les 19:30h a la Biblio-
teca El Safareig, l’alcaldable re-
publicà estarà acompanyat pel 
conseller de Treball, Afers So-
cials i Famílies Chakir El Hom-
rani, en un acte obert a tothom. 

cles, durant 30 dies. Les pro-
peres setmanes es continuarà 
amb l’encofrat de l’obra, la ins-
tal·lació elèctrica i la pròpia 
pilona.
Els veïns que desitgin tenir 
un comandament, l’hauran 
de sol·licitar a l’Ajuntament de 
Capellades. Aquest coman-
dament també servirà per 
regular la pilona que ja hi ha 
instal·lada al principi del car-
rer Major, venint de la plaça 
Àngel Guimerà.

CAPELLADES / LA VEU 

El passat dijous 14 de 
març el regidor del 
PDECAT i candidat a 

l’alcaldia per Junts per Cape-
llades, Marcel·lí Martorell i la 
regidora Elisabet Serret van 
reunir-se amb el Conseller del 
Govern de la Generalitat i res-
ponsable del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per 
parlar de primera mà de les 
vuit al·legacions en forma de 
propostes de millora del pro-
jecte de desdoblament de la 
carretera C-15 al seu pas per 
Capellades.
Aquestes es basen en mitigar 
l’impacte ambiental al seu pas 
pel Congost del Capelló, espe-

cialment a nivell sonor i visu-
al, ja sigui amb un tractament 
sono reductor de l’asfalt, en 
l’apantallament i fins i tot amb 
algun fals túnel.
Per altra banda, es demanen 
diferents passos de vianants 
per connectar la muntanya, 
la zona boscosa de Miramar 
i l’estació de Ferrocarrils de 
la Generalitat amb al resta del 
municipi, així com una co-
ordinació amb Diputació de 
Barcelona pel projecte de Vies 
Blaves.
Finalment, es demana que 
l’1% cultural s’inverteixi en el 
projecte de reactivació cultu-
ral i turística de Capellades, 
en el Museu Molí Paperer i en 
el Parc Prehistòric.

Junts per Capellades es 
reuneix amb el conseller 
Damià Calvet
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MASQUEFA / LA VEU 

Els Socialistes de Mas-
quefa presenten la 
seva candidatura a les 

eleccions municipals el pro-
per dissabte, 30 de març a les 
12h del migdia als jardins del 
CTC. Amb aquest acte obert a 
tota la ciutadania el PSC posa 
en marxa la pre-campanya 
anunciant l’equip de persones 
que formen part de l’equip.
Es tracta d’una candidatu-
ra renovada, paritària amb 7 
dones i 6 homes. És un equip 
transversal i obert, format 
per veïnes i veïns amb un 
marcat caràcter socialdemò-
crata, progressista, d’esquer-
res i amb diverses sensibili-
tats ideològiques. Es presenta 
sota el lema “Ens Uneix Mas-
quefa”.
A l’acte de presentació tam-

bé participarà en Carles 
Cuerva, candidat de l’Anoia 
al Congrés dels Diputats pel 
PSC. Entre els seus objectius: 
aconseguir la connexió de 
l’A2 amb la B224 mitjançant 
la prolongació de la B40, i el 
carril bus a la B23. Masquefa 
tindrà connexió directa amb 

Els Socialistes de Masquefa presenten 
la seva candidatura a les municipals

el Congrés dels Diputats.
L’acte de presentació tin-
drà una durada aproximada 
d’una hora i finalitzarà amb 
una copa de cava i un petit 
pica pica pels assistents.
Els Socialistes conviden a tot-
hom a assistir i a descobrir el 
futur de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU 

La CUP local havia man-
tingut en segon pla el 
nom de les persones 

que encapçalaran la llista amb 
la que participarà a les prope-
res eleccions municipals. Tot 
i que ja fa mesos que la resta 
de formacions locals havien 
fet públic el nom del cap de 
llista, la CUP «ha apostat per 
treballar les propostes per 
incloure en el programa elec-
toral treballat en assemble-
es temàtiques, posant així el 
projecte de poble per davant 
de presentacions personals i 
mediàtiques» segons mani-
festa la Sílvia Rotger, actual 
regidora al consistori mas-
quefí. 
L’acte va començar amb una 
calçotada popular a la Plaça 
1 d’octubre i, seguidament, 
va continuar amb la presen-

tació de les 5 primeres perso-
nes que encapçalaran la llista: 
Anna Mas (educadora social), 
Ariadna Isern (treballadora 
en l’àmbit dels recursos hu-
mans),  Raül Navarro (llicen-
ciat en Ciències Polítiques), 
Carles Bou (membre de la 
Plataforma pel Tancament 
de l’Abocador de Can Mata)i 
Sílvia Rotger, actual regidora, 
que va confirmar que tornarà 
a encapçalar la candidatura ja 
que «es veu amb ganes, força 
i motivació per continuar els 
propers 4 anys». Durant la 
seva intervenció va recordar 
que «quatre anys després, i 
malgrat la feina feta, queda 
molt per fer. Vam entrar a 
l’Ajuntament perquè el que hi 
havia no ens agradava. Qua-
tre anys després, assegurem 
que cal fer neteja, cal imple-
mentar, urgentment, políti-
ques d’esquerres.» 

La CUP Masquefa fa 
pública la seva candidatura

MASQUEFA / LA VEU 

Dimarts al matí una 
persona que estava re-
alitzant unes obres al 

costat de la carretera B-224z, al 
terme municipal de Masquefa, 
quan l’excavadora que conduïa 
va bolcar va quedar atrapat sota 
la màquina. Quan els efectius 
d’emergència van arribar al lloc 
dels fets l’home ja estava mort.
La víctima era un home de 64 
anys, de nacionalitat espanyola 
i veí de Vilafranca del Penedès.
Fins al lloc s’hi van desplaçar 
dues patrulles dels Mossos 
d’Esquadra, una patrulla de 
la Policia Local de Masquefa, 
personal del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques i els Bom-
bers de la Generalitat.
La Unitat d’Investigació de la 
comissaria d’Igualada ha obert 
una investigació i ha posat els 
fets en coneixement del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia de Martorell i del De-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

L’Ajuntament lamenta la mort 
accidental del treballador
El consistori masquefí lamen-
ta aquest infortunat incident i 
trasllada el seu més sincer con-
dol a la família i amistats de la 
víctima.

MASQUEFA / LA VEU 

El jurat del Premi de 
composició Masquefa i 
Montgrins 2019 ja ha es-

collit les tres obres finalistes de 
l’edició d’enguany, que s’estre-
naran el diumenge 7 d’abril, a 
les 18 h., en un concert a càrrec 
de la Cobla Montgrins sota la 
direcció de Jordi Molina. L’acte 
tindrà lloc a la Sala Polivalent 
de La Fàbrica Rogelio Rojo, i 
durant l’actuació s’anunciarà el 
veredicte i s’estrenaran les obres 
finalistes.
En aquest sentit, el jurat, format 

per Josep Prats, Marcel Sabaté 
i Jesús Ventura, es va reunir el 
passat dilluns 18 de març per 
deliberar i seleccionar les obres 
finalistes. El veredicte ha estat 
per unanimitat i els tres mem-
bres han valorat molt positiva-
ment la feina de tots els autors. 
L’Ajuntament de Masquefa dota 
aquest premi amb 3.000€ i el ju-
rat es reserva el dret de premiar 
una única obra o bé de distri-
buir lliurement la dotació entre 
les obres finalistes o d’atorgar 
accèssits amb el nombre i dota-
ció que acordi.
El Premi de composició de 

El Premi de composició de música per a cobla 
Masquefa i Montgrins 2019 ja té finalistes

Mor un treballador 
en unes obres a Can 
Parellada

música per a cobla Masquefa i 
Montgrins 2019 s’atorga en el 
marc del cicle de música ‘Mas-
quefa sona bé’, que promou la 
divulgació musical al municipi. 
El premi està impulsat per la 
Regidoria de Cultura i compta 
amb la col·laboració de la Cobla 
Montgrins i l’organització de 
‘Masquefa sona bé’.
El consistori, la Cobla Mont-
grins i ‘Masquefa sona bé’ mos-
tren la seva satisfacció per haver 
assolit l’objectiu de promoure la 
composició i la interpretació de 
música per a cobla, en la tercera 
edició d’aquest premi.

MASQUEFA / LA VEU 

La Junta de Govern Lo-
cal va aprovar el 18 de 
març el Pla Local de 

Prevenció de Residus Munici-
pals de Masquefa, un projecte 
que compta amb la col·labo-
ració de l’Agència de Residus 
de Catalunya i que té com a 
objectiu establir estratègies 
concretes que potenciïn un ús 
més eficient i racional dels re-
cursos i fomentin la reducció 

de deixalles al poble involu-
crant tots els agents implicats: 
veïns, empreses, comerços, 
entitats, associacions i admi-
nistracions.
En aquest sentit, Masquefa 
presenta actualment una ele-
vada generació de residus per 
càpita: 1,97 kg/habitant i dia, 
segons xifres de l’any 2017. 
Una dada superior a la mitja-
na de Catalunya (1,39 kg/ha-
bitant i dia). Mentrestant, pel 
que fa a la recollida selectiva, 

l’any 2017 la xifra a Masquefa 
se situava en el 30%; lluny de 
la mitjana catalana, 39,92% 
l’any 2017.
Per tot plegat, el consisto-
ri, s’ha fixat com una de les 
seves prioritats fomentar la 
prevenció de residus i evitar 
els impactes i els costos me-
diambientals i econòmics 
que se’n deriven de forma 
directa. Una línia d’acció 
que s’ha traduït en l’adopció 
d’un nou model de recollida 

de residus i en l’elaboració 
d’un Pla Local de Preven-
ció de Residus Municipals 
encaminats a complir amb 
els objectius de reducció 
dels residus municipals es-
tablerts en el PRECAT20: 
assolir l’any 2023 un 10% de 
reducció en el pes de la ge-
neració de residus respecte a 
l’existent l’any 2010; és a dir, 
passar de les 6.608,62 tones/
any del 2010, a les 5.947,76 
tones/any el 2023.

L’Ajuntament de Masquefa endega un Pla Local 
de Prevenció de Residus
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CALAF / LA VEU 

L’Ecofira de Calaf, l’úni-
ca fira dedicada al pro-
ducte ecològic, les ener-

gies renovables i el consum 
responsable de la comarca de 
l’Anoia i de l’Alta Segarra, ar-
riba a la seva quarta edició el 
proper diumenge 14 d’abril. 
El certamen preveu conver-
tir-se un any més en aparador 
i punt de trobada de persones 
i professionals que, des d’àm-
bits diversos, treballen per la 
sostenibilitat ambiental, social 
i econòmica del país i així ho 
demostra la trentena de pa-
radistes que han presentat la 
seva sol·licitud com a exposi-
tors fins al 15 de març, quan 
es va tancar el primer període 
d’inscripcions. 
Aquest any, l’eix temàtic de 
la fira és el Residu Zero i per 
això, destaquen propostes que 
fomenten el repte de dismi-
nuir progressivament la ge-
neració de residus fins a rein-
corporar totes les matèries al 
cicle productiu o als sistemes 
naturals com les Bitsy bags, 
unes bosses reutilitzables i 
sostenibles com alternativa al 
plàstic o Biopompas, empresa 
de venta de productes de ne-
teja i cosmètica a granel, entre 
altres. A més, des de l’organit-
zació de la fira es potenciarà 

que els assistents portin les 
seves carmanyoles i bosses 
reutilitzables per tal de fo-
mentar la compra a granel del 
expositors alimentaris com 
formatges, fruites, verdures, 
embotits, etc. 
D’altra banda, l’Ecofira també 
inclourà expositors de dife-
rents sectors econòmics com 
són les energies renovables, la 
bioconstrucció, el reciclatge, 
la salut ambiental, l’artesania i 
un llarg etcètera de propostes 
vinculades a l’ecologia, el medi 
ambient i la sostenibilitat. En-
guany destaca el concessionari 
Servisimo que presentarà l’Au-
di E-Tron, un vehicle 100% 
elèctric. Es pot consultar la 
llista actual complerta d’expo-
sitors a la web www.firescalaf.

L’Ecofira de Calaf ja compta amb una 
trentena d’expositors

cat. 
El nucli principal de la mos-
tra, novament, serà al cèntric 
carrer raval de Sant Jaume, 
on setmanalment se celebra 
el Mercat de Calaf. I en el seu 
entorn, es realitzaran activi-
tats paral·leles i ponències que 
mantenen un vincle directe 
amb la temàtica d’aquesta pro-
posta firal. La segona convo-
catòria per inscriure’s estarà 
oberta a expositors i/o talleris-
tes fins al proper 5 d’abril, una 
setmana abans de realitzar-se 
la fira. 
L’Ecofira, organitzada per 
l’Ajuntament de Calaf, és pos-
sible gràcies al suport i col·la-
boració de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Barcelona.

VECIANA / LA VEU 

Amb un ambient total-
ment primaveral el 
passat diumenge 24 

de març el poble de Veciana 
va celebrar la festa en honor 
al seu patró, l’arcàngel Sant 
Gabriel.
La festa va començar a les 11 
del matí amb una missa ofi-
ciada per monsenyor Romà 
Casanova, Bisbe de Vic, que 
va fer petita l’església de Santa 
Maria de Veciana. A l’altar el 
va acompanyar mossèn En-
ric Garcia, com a titular de la 
parròquia, i la Coral de Veci-
ana que va cloure l’ofici can-
tant els goigs a llaor del sant. 

Un cop acabat l’acte litúrgic 
l’alcalde de Veciana, Jordi 
Servitje, i la regidora Mireia 
Duran van donar la benvin-
guda a l’hereu i pubilla d’en-
guany Oriol Jiménez i Jana 
Mata i van obsequiar i acomi-
adar a la parella formada per 
Martí Palmés i Neus Masana 
que han representat Veciana 
a Fira Anoia i altres esdeveni-
ments culturals de la comarca 
durant els darrers mesos.
A la sortida del temple, entre 
ballades de sardanes i un am-
bient distès, es va fer el repar-
timent del típic panet beneït 
a tots els assistents, gentilesa 
enguany, de la família Trull 
de Cal Brunet.

Veciana va viure una 
participada Festa de Sant 
Gabriel

MONTMANEU / LA VEU 

Dissabte passat al Cafè del 
poble de Montmaneu i amb 
un nombrós grup de parti-
cipants, es va celebrar el I 
campionat de botifarra de 
Montmaneu. 

El campionat es va allarga des 
de les 16:00 hores fins a les 
21:00 hores. Essent els gua-
nyadors del I campionat, els 
Srs. Francesc Requesens i Al-
fons Marimon, els quals van 
ser obsequiats amb productes 
típics de la zona.

I Campionat de botifarra 
de Montmaneu

CALAF / LA VEU 

En el marc del cicle 
“Activitats per a tota 
la família en clau de 

mercat” amb què des de la 
regidoria de promoció eco-
nòmica, promouen diferents 
activitats per dinamitzar el 
Mercat de Calaf, Ada Parella-
da va realitzar dissabte 23 de 
març al matí una demostració 
culinària. 
A partir de les 11h, la xef del 
restaurant Semproniana va 
anar de compres per les di-
ferents parades del mercat i 
a alguns dels comerços locals 
de Calaf. Un cop adquirits 
tots els ingredients, a les 12h, 
en un espai habilitat a la pla-
ça dels Arbres, va realitzar un 
showcooking davant una sei-
xantena de persones. La reco-
neguda cuinera va anar expli-

cant els diferents productes 
que utilitzava per a cada un 
dels plats, detallant algunes 
de les seves propietats, la tem-
porada que són habituals, etc. 
A més, també donava con-
sells de com conservar-los, 
formes de cuinar-los, com 
combinar-los per treure’n el 

Ada Parellada realitza una demostració 
culinària al Mercat de Calaf

màxim profit, etc. 
Finalment,  el resultat de la 
jornada gastronòmica van ser 
quatre plats i unes postres: 
una amanida de cigrons, una 
truita oberta farcida, una bo-
tifarra amb gambes i aranja i 
mandarina amb mel i mató i 
nous. 
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Estem vivint un moment de 
reflexió i transformació in-
tensa en el món de l’educació 
i també  a l’Escola.  Un dels 
aspectes que  hem volgut re-
pensar és com provoquem 
en els nostres infants el desig 
d’endinsar-se en el món de la 
lectura.
Hem fet debats interns, for-
mació, visites a centres,.. i ens 
hem decidit a replantejar els 
espais i la seva organització, 
l’accés als llibres per part dels 
nens i nenes i també quins lli-
bres posem al seu abast.  Hem 
canviat perquè volem infants 
que esdevinguin bons lectors.
Tenim clar que oferim als 
infants, des de ben petits, la 
oportunitat de manipular lli-
bres d’imatges, contes, escenes 
quotidianes; que  els ensenyem 
a respectar el llibres i compar-
tim el plaer de conèixer his-
tòries, mirar il.lustracions,...; 
els animem a continuar esfor-
çant-se per llegir encara que 
costi i cada dia els convidem 
una estona a gaudir de la lec-
tura;  els orientem o suggerim 
títols per que cadascú trobi el 
tipus de lectura que li agradi 

i els mestres donem exemple, 
tenint clar que si un infant ens 
veu llegint, ell també llegirà. 
Vam demanar a la Roser Ros 
que ens acompanyés en aquest 
camí i a partir de l’assessora-
ment que vam dur a terme tots 
els membres del claustre, vam 
implementar canvis en la dis-
tribució i ús dels llibres.
La biblioteca de l’Escola, fins 

al moment, era un espai ple de 
llibres, enciclopèdies, diccio-
naris i revistes pedagògiques, 
que els alumnes podien con-
sultar, però sense estar satis-
fets de l’ús que feiem d’aquest 
espai.
Hem decidit reconvertir 
aquest espai, utilitzat actu-
alment com un dels espais 
d’aprenentatge de Cicle Mitjà 

Escola de l’Ateneu, una Escola literària

i deixant aquells llibres sobre 
coneixement del medi ade-
quats a les edats dels alumnes 
que els utilitzen.
Al replà de l’escala de Cicle 
Mitjà i Cicle Superior hem 
plantejat unes estanteries ple-
nes de caixes per a poder col-
locar uns llibres determinats, 
escollits curosament. 
Aquesta selecció té en compte 
tots els gèneres (poesia, nar-
rativa, teatre…) i també tots 
els formats (llibre, llibre il·lus-
trat, llibre àlbum, cinema, cò-
mics…).
La classificació dels diferents 
llibres és segons si aquestes 
històries poden passar cada 
dia (quotidià), de tant en tant, 
una vegada i prou… i la lec-
tura de descoberta. Tot i la 
classificació inicial, els propis 
alumnes deixen el llibre que 
han llegit a la capsa que ells 
creuen adequada. També dis-
posem d’una taula en la qual 
els alumnes poden deixar els 
llibres per als quals no troben 
la capsa adient.
Per tant, el criteri d’ordenació 
pot canviar en funció de la in-
terpretació del lector. 

Aquests espais els anomenem 
“espais de descoberta involun-
tària literària “.
Una altra de les propostes que 
hem iniciat arran de la forma-
ció fou “els espais de seducció”, 
una proposta que engloba la 
creació d’uns espais repartits 
per tots els espais de l’Esco-
la, amb un conte acompanyat 
d’algun element referent o no 
a la història del propi conte 
(un conte sobre ocells a dins 
una caseta de fusta al mig del 
pati; un conte penjat en un ex-
tintor; un conte que apareix al 
lavabo….), per tal de seduir 
als alumnes, a les famílies i 
als mateixos mestres a endin-
sar-se en la lectura del conte.
La selecció de contes també 
és acurada i, majoritàriament, 
són llibres il·lustrats que els 
alumnes no han vist prèvia-
ment a les aules.
Cada mes col·loquem un espai 
de seducció i al final de curs 
se’n fa una exposició, i és el 
moment on ens adonem que 
algun dels espais ens ha passat 
desapercebut.
Com ens sorprendran el prò-
xim mes?

El dimarts 12 de març vam ce-
lebrar l’English Day. Enguany 
va estar ambientat en el “Saint 
Patrick’s Day”. La setmana an-
terior a la festa, els nens d’I5, 
3r i 4t de Primària van pintar 
“shamrocks” i “Leprechaun 
masks”.
Els més grans aprofitant que en 
Hendrick, un dels nostres au-
xiliars de conversa, és irlandès, 
van poder conèixer moltes co-
ses d’aquesta festa tan celebrada 
a Irlanda.
Uns quants dies abans també 
vàrem començar a escoltar i 
aprendre algunes de les cançons 
més populars d’aquest dia. Du-
rant tota aquesta setmana vam 
poder gaudir, a les entrades i 
sortides de l’escola, d’algunes 

de les cançons irlandeses tra-
dicionals de Saint Patrick’s day. 
Al matí,ens vam reunir tots els 
nens de l’escola al pati i vam fer 
una petita rua, tot lluint alguna 
peça de roba de color verd, les 
màscares que havíem pintat i 
les fulles de trèvol. Els alumnes 
de quart ens van llegir una pe-
tita introducció en anglès i ca-
talà que havien preparat sobre 
aquesta festa i tots els altres la 
vam poder escoltar. Per acabar 
la festa, els mateixos alumnes 
ens van deleitar amb una dan-
sa típica irlandesa que havien 
preparat amb la Chloe, l’auxili-
ar d’anglès dels més petits, amb 
molta il·lusió per aquest dia. Va 
ser, com cada any, un dia dife-
rent i divertit!

English Day a les Escolàpies
La setmana passada vàrem ce-
lebrar a l’Acadèmia Igualada 
l’arribada del Rei Carnestol-
tes i tota la seva comitiva. La 
gresca i la disbauxa han estat 
la nota predominant al llarg 
d’aquests dies. Les alumnes 
del CFGS d’Infantil han estat 
les encarregades d’animar la 
festa dia darrera dia. Amb la 
lectura del seu pregó, amb els 
sons estridents dels tabals i al-

tres instruments de percussió, 
ens han preparat moltes acti-
vitats divertides, entre elles les 
consignes a fer. Dia rere dia, 
han passat per comprovar el 
compliment de les mateixes. 
Els que no obeïen pagaven 
penyora de forma molt diver-
tida.
I el dijous com no, els de pri-
mària compartien amb la res-
ta dels companys la truita i la 

Carnestoltes i Dijous llarder a l’Acadèmia
botifarra. El divendres, la festa 
grossa a tots els nivells de l’es-
cola. Tots ens vàrem disfres-
sar, des dels més petits als més 
grans; alguns fins i tot fent 
comparses molt divertides i 
originals. 
La setmana i la diada van ser 
divertides i originals, plenes 
d’anècdotes que recordarem 
durant molt de temps. 
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Menjar en família és un bon 
moment per gaudir de la pre-
sència de les nostres persones 
més properes però, és només 
això? Són els àpats familiars 
alguna cosa més que un mo-
ment de reunió? Quins be-
neficis hi podem trobar en 
aquests? És un fet socialment 
reconegut? Li donem la im-
portància necessària a aquest 
moment del dia? Ens permet 
la conciliació familiar gaudir 
d’aquestes estones? Fem partí-
cips a tots els membres de la 
família dels preparatius neces-
saris per a l’hora de menjar?
Aquest són alguns dels inter-
rogants que ens hem plantejat 
i dels quals hem cregut impor-
tant buscar una resposta.
Segons Fiese menjar en famí-
lia es considera un factor de 
prevenció per a diferents pro-
blemes relacionats amb la sa-
lut, l’alimentació i els trastorns 
de conducta. Així doncs po-
dem dir que el fet de menjar 
en família és més beneficiós 
que no pas el contrari. Entre 
aquests beneficis podem tro-
bar-ne alguns de molt interes-
sants, com ara:
• El fet de menjar en família 

propicia la comunicació i per-
met que els nens i nenes cone-
guin millor la seva herència 
cultural familiar (Weinstein 
2005).
• També aporta beneficis que 
estan relacionats amb la qua-
litat de la dieta, com pot ser 
el record que es forma durant 
la infància de l’alimentació, 
essent així un record que per-
dura al llarg de la vida (els ci-
grons de l’àvia).
• Es troben menys casos de 
símptomes depressius en nens 
i adolescents que mengen amb 
major freqüència en família. 
Aquestes estones de menjar 
familiar els hi proporciona se-
guretat emocional, autoestima 
i sensació de control sobre les 
seves vides.
Es pot dir que trobar-se, al-
menys un àpat al dia, suposa 
molts beneficis per a la per-
sona. I, com es pot fer de la 
millor manera possible? Hi ha 
tot un seguit de recomanaci-
ons dirigides a les famílies per 
a poder tenir àpats familiars 
amb més freqüència:
• Establir una hora “flexible-
ment” fixa que tots els mem-
bres de la família respectin per 

a reunir-se, ja sigui per esmor-
zar, dinar o sopar junts.
• Si no és possible menjar cada 
dia junts, com a mínim inten-
tar fer un parell o tres cops a la 
setmana.
• Disposar de temps suficient, 
no és quantitat si no qualitat 
(15 – 20 minuts diaris).
• Als caps de setmana, plane-
jar menús elaborats i partici-
patius per a tots els membres 
de la família.
Amb aquestes recomanacions, 
es poden fer propostes a casa 
per a trobar aquest moment 
del dia, que és tant important 
en l’evolució i creixement per-
sonal i social de la persona des 
de la infantesa.
A l’escola també ens plante-
gem diferents objectius durant 
l’estona de dinar. Aquests, no 
només vetllen per la compo-
sició nutricional del menjar i 
que sigui correcte i idoni pels 
nens, sinó que també busquen 
que hi hagi el màxim de mo-
ments de tranquil·litat. A les 
estones de dinar, també a l’ho-
ra d’esmorzar, intentem res-
pectar el ritme de cada infant 
i procurem crear un ambient 
relaxat. També procurem que 

La importància de menjar en companyia  

cada un/a participi, d’una ma-
nera o altre, d’aquest moment 
amb diferents tasques: parar 
taula, recollir, repartir les bos-
ses de l’esmorzar o dir “bon 
profit” per començar junts/
es. Aquest últim ens agrada 
molt ja que ens fa sentir com 
a casa. Creiem que també és 
important que coneguin el 
què mengen, el com han ela-
borat els diferents menjars o 
el seu nom, fent que els més 
petits aprenguin i ampliïn el 

seu vocabulari en situacions 
quotidianes.
Així doncs, realitzar almenys 
un àpat al dia en família, de 
forma habitual, per parlar, es-
coltar, conèixer i menjar ple-
gats, és molt més que cobrir 
la necessitat bàsica d’alimen-
tar-nos, és qualitat de vida. 
                                                                                                                                                      

                   Yolanda Jiménez, 
Gemma Méndez, Isabel 

Fernández, educadores de 
l’Escola Mowgli

El dies 28 de febrer i 1 i 2 de 
març l’Aina Solsona, de segon 
de batxillerat científic, va pre-
sentar el seu treball de recerca 
sobre Fotosíntesi artificial a la 
fira Exporecerca Jove. 
L’Exporecerca Jove és una fira 
de recerca internacional ober-
ta al públic, on joves de secun-
dària i batxillerat d’arreu del 
món poden presentar els seus 
projectes d’investigació du-
rant tres dies. Els participants 
presenten els seus treballs en 
stands personalitzats per ells 
mateixos, i tenen l’oportunitat 
de difondre i donar a conèixer 
la seva recerca al públic visi-
tant.
El treball de l’Aina consistia a 
comprovar, seguint el mètode 
científic, a quin pH i amb quin 
catalitzador es pot obtenir 
l’eficiència màxima de la se-
mireacció d’oxidació de l’elec-
tròlisi de l’aigua, un dels pro-
cessos considerats fotosíntesi 
artificial, ja que es substitueix 

el corrent elèctric per energia 
proporcionada per la llum 
solar. I, així mateix, pretenia 
concloure si la fotosíntesi ar-
tificial podrà ser una de les 
principals fonts de combusti-
ble del futur. Cal felicitar l’Ai-
na per tota la feina feta i per 
l’excel·lent treball!

Aina Solsona (2n Batxi-
llerat) participa a la fira 
Exporecerca Jove

En aquest semestre els nens 
i nenes de les Llunes estem 
portant a terme el projecte de 
les fruites. Per començar hem 
fet la presentació de les fruites 
més conegudes pels infants i 
hem posat el racó de la frui-
teria on han trobat caixes amb 
fruita, carros, caixa registra-
dora,… tot preparat  perquè 
puguin treballar-ho  mitjan-
çant  el joc simbòlic. 
Per fer aquest racó més pro-
per, hem anat a veure la frui-
teria del mercat i hem comprat 
una gran varietat de fruites, 
les quals hem pogut observar, 
olorar, tocar i provar. Unes ens 
han agradat més que d’altres, 
però podem dir que les hem 
tastades totes.  
També hem realitzat activi-
tats d’experimentació com es-
tampació amb pintura, amb 
taronja, poma i pinya tallades 
per la meitat o manipulació de 
les peles de taronja i mandari-
na seques i triturades. 
Hem observat diferents fruites 

tallades per la meitat a la taula 
de llum i ens ha agradat molt 
veure el cor de la poma o les 
llavors del kiwi i les maduixes, 
la forma de la taronja també es 
veia molt bé. 

Les Llunes de les Escolàpies comencen 
el projecte de les fruites

Per últim hem posat les frui-
tes dins d’una caixa fosca i els 
nens només tocant-les havien 
d’intentar esbrinar quina era. 
Les han reconegut molt bé no-
més fent servir el tacte!!
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El dijous, 28 de febrer, amb 
motiu de la celebració de Di-
jous Gras, els nens i les ne-
nes de segon de Primària del 
Col·legi Maristes d’Igualada 
van anar a Agramunt, on vi-
sitaren l’espai Guinovart, el 
refugi de l’església i el Museu 
del torró.
A l’espai Guinovart van poder 
conèixer qui era Josep Gui-
novart i van descobrir carac-
terístiques de les seves obres.  
Aquest artista també es treba-
lla a l’escola a través de diver-
ses tècniques plàstiques.
Una altra activitat interessant 
va ser poder conèixer el re-
fugi de l’església d’Agramunt. 

Van aprendre aspectes relaci-
onats amb la guerra viscuda 
en aquells moments i on va 
viure Josep Guinovart durant 
aquesta època.
Per últim, van gaudir d’una 
visita al museu del torró on 
van aprendre com es fa el tor-
ró i la xocolata. També van 
poder tastar alguns dels seus 
productes, els quals estaven 
per llepar-se’n els dits!
En conjunt va ser una visita 
molt interessant per ampliar 
els coneixements dels nostres 
alumnes i la seva cultura ge-
neral a través de tècniques on 
l’infant és el centre de l’apre-
nentatge.

Visita a l’Espai 
Guinovart del 2n de 
Primària dels Maristes

Aquest mes de març les alum-
nes de 3r d’ESO A de la Ins-
titució Igualada (Montclar 
Mestral) van anar de convi-
vències a Can Mas, a Torrelles 
de Llobregat. Aquesta activitat 
estaba pensada per a oferir a 
les alumnes un seguit d’activi-
tats formatives dirigides a ori-
entar-les en les seves futures 
decisions acadèmiques. Un al-
tre objectiu d’aquesta sortida 
era fomentar els valors de co-
hesió de grup, companyonatge 
i confiança.
En aquest sentit, les activitats 
que van realitzar van anar 
destinades a aquests objectius, 
però principalment a passar 
tres dies totes plegades i tenir 
l’ocasió de gaudir i passar-ho 
molt bé.
Van visitar el Caixa Fòrum, on 
les noies van realitzar un taller 

anomenat CaixaLab Experi-
ence i una activitat taller d’Ar-
quitectura al Pavelló Mies van 
der Rohe. Durant els tres dies 
que va durar la convivència 
van  anar d‘ excursió i van vi-
sitar a Catalunya en Miniatu-
ra, on van realitzar un circuit 
d‘ Aventura. El dijous, després 
d‘ esmorzar van deixar la casa 
de colònies i van anar cap a 
Sitges, on van fer una gimca-
na en equips al voltant de les 
cases dels indians, per acabar 
a la plaça de l‘església. Les 
alumnes van poder acabar les 
convivències dinant plegades 
a la platja tornant després a la 
escola en horari habitual.
D’altra banda, els alumnes de 
3r d’ESO B van realitzar unes 
jornades de convivència lú-
dic-cultural i formativa, en 
ambient escolar.

Jornades de convivències de 3r d’ESO 
de la Institució Igualada (Montclar 
Mestral)

El dimecres dia 6 van anar 
al Castell de Montjuïc, a fer 
una gimcana cultural amb 
monitors. Els grups van re-
corre el castell a la recerca de 
pistes històriques que els hi 
permetien resoldre els reptes 
i superar les proves.  A l’hora 
de dinar van anar a l’espai del 
Maremàgnum. El dijous dia 7 
van anar d’excursió a La Tossa, 
caminant des del col·legi. Van 
dinar allà dalt i per la tarda 
van fer activitats lúdic esporti-
ves a l’escola. El divendres dia 
8 van anar a Les Deus on van 
fer tres circuits amb tirolines i 
una cursa d’orientació pel riu 
i la resta de les instal·lacions. 
Junt amb aquestes activitats 
lúdiques, culturals i esporti-
ves, també hi van haber  unes 
sessions formatives.

Del 13 al 26 de març, el alum-
nes d’Administració i Finances 
de l’Institut Milà i Fontanals 
van viatjar a Brussel.les per as-
sistir a la Fira d’Empreses Si-
mulades que es va celebrar a la 
capital belga. l’Institut Milà i 
Fontanals participa en aquesta 
experiència des de l’any 1999 
i ha format part de les fires 
que durant aquests anys han 
tingut lloc a Molins de Rei, 
Lleida, Reus, Barcelona, Nova 
York i enguany a Brussel·les.
Aprofitant l’estada, els alum-
nes també van tenir l’oportu-
nitat de fer una visita guiada 
al Parlament Europeu i a la 
ciutat de Bruges.

Alumnes del Milà i Fontanals participen a 
la Fira d’Empreses Simulades de Brussel·les

Els alumnes de 5è de l’Aca-
dèmia Igualada hem visitat la 
vil·la romana de l’Espelt, una 
de les poques que tenim a la 
comarca al costat de la vil·la 
romana del Vilar del Met a 
Vilanova del Camí. L’objectiu 
de la sortida era conèixer les 
peculiaritats de l’antiga vil·la 
romana i fomentar la imagi-
nació per recrear habitatges 

d’altres èpoques. Recordem 
que les vil·les romanes eren un 
conjunt d’edificacions junta-
ment amb els camps dels vol-
tants. Hi havia un gran edifici, 
que eren on vivien els propie-
taris, construccions per a usos 
agrícoles (estables, graner...) i 
per activitats artesanes (forn, 
ferreria, fusteria...),i també els 
habitatges dels esclaus..

L’Acadèmia visita la Vil·la 
Romana de l’Espelt
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La Generalitat de Catalunya, 
a través del Departament 
d’Educació ha resolt que 
l’Escola Pia d’Igualada és un 
centre educatiu consolidat 
i reconegut pel seu projecte 
d’innovació pedagògica.
L’Escola Pia d’Igualada busca 
a través d’aquest projecte do-
nar respostes educatives reals 

als reptes que hauran de viu-
re els infants i joves, en una 
societat en canvis constants. 
L’aprenentatge interdisci-
plinar, contextualitzat, per 
competències, amb un tre-
ball d’actituds i d’habilitats i 
fomentant l’aprenentatge co-
operatiu fan el tret identitari 
del projecte SUMMEM.

L’Escola Pia, centre 
reconegut pel seu projecte 
d’innovació pedagògica
SUMMEM

L’Acadèmia Igualada, cons-
cient del canvi de paradigma 
que es viu a l’ensenyament en 
l’àmbit mundial, va fer un es-
tudi sobre les diferents meto-
dologies d’arreu del món per 
poder valorar quina era la mi-
llor per als seus alumnes.
Després de molts debats, 
l’equip educatiu va arribar 
a la conclusió que calia una 
metodologia que ensenyés als 
alumnes a saber pensar i fer 
del seu pensament un pensa-
ment visible, de manera que, 
en el futur, poguessin resoldre 
problemes amb eficàcia, pren-
dre decisions ben meditades i 
gaudir de tota una vida d’apre-
nentatge.
Va ser quan vàrem incorporar 
el Projecte Empremta, la cul-
tura del pensament que ve de 
la mà del Projecte Zero de la 
Universitat de Harvard (2008). 
L’equip directiu es va desplaçar 
als EUA per veure de primera 
mà, les escoles capdavanteres 
en l’aplicació de la cultura del 
pensament i la consolidació 
dels coneixements de la neu-
rociència a l’aula. Com l’alum-
ne incorporava el llenguatge, 
les rutines i les destreses de 

pensament aprenent d’una 
manera motivadora i activa a 
estructurar el seu pensament, 
a fer-lo visible i millorant els 
aprenentatges del continguts 
curriculars. Els alumnes feien 
connexions, construïen expli-
cacions, compartien idees i 
aprenien amb el moviment i 
la interacció. Feien que el seu 
treball fos col·laboratiu i gua-
nyessin en autonomia persona 
i intel·lectual. 
Des de fa dos anys, l’escola 
s’està formant en aquesta me-
todologia de pensament. Tot 
l’equip educatiu és consci-
ent de la importància del seu 
rol en el desenvolupament 
d’aquesta metodologia inno-
vadora a l’aula. El seu paper 
com a orientador és fona-
mental, però sobretot com a 
realimentador, incentivant els 
alumnes quan demostren que 
els seus processos de pensa-
ment estan evolucionant i aju-
dant-los a progressar.
Amb el Projecte Empremta, 
l’Acadèmia promou que la cul-
tura del pensament sigui en 
tot moment visible i part de 
les experiències quotidianes i 
habituals dels seus alumnes.

Cultura de pensament a 
l’Acadèmia Igualada

Un curs més a l’escola Dolors 
Martí i Badia hem celebrat 
el monogràfic que en aques-
ta ocasió ha portat per nom 
“VIU LES MATES”. Durant 
tot la setmana la nostra esco-
la va canviat els seus horaris 
per treballar d’una forma ben 
diferent. 
Els meus menuts de l’esco-
la barrejats P3, P4 i P5 vam 
realitzar activitats per tre-
ballar conceptes matemàtics 
de forma lúdica, com ara el 
contes numèrics, seriacions 
amb materials diversos, el 
joc del bingo, la mesura amb 
elements naturals... tot un 
ventall de propostes per tal 
aprendre gaudint. 
Els més grans de l’escola, or-
ganitzats per cicles, podien 
triar l’activitat matemàtica 
que volien realitzar, com ara: 
fotografies matemàtiques, di-
buixos matemàtics, juguem 
amb les matemàtiques, les 
matemàtiques en el nostre 
dia a dia, moviment i mate-
màtiques... una jornades molt 

enriquidores per tots i totes. 
Com a cloenda del monogrà-
fic, el divendres a la tarda, les 
aules de l’escola es van obrir 
per poder compartir amb les 
famílies una divertida tar-

Monogràfic a l’escola Dolors Martí: 
viu les mates

da de jocs matemàtics. Des 
del més menuts fins els més 
grans vàrem poder gaudir tot 
jugant plegats, de ben segur 
que ha sigut per tots una ex-
periència inoblidable! 

Quatre alumnes de l’Insti-
tut Molí de la Vila de Cape-
llades han fet una estada a 
Humenné, ciutat eslovaca de 
34.000 habitants, del 13 al 19 
de gener de 2019, en el marc 
del projecte Erasmus+ “Litt-
le steps make a big differen-
ce. Together take care of our 
home”. Durant aquests set 
dies, els alumnes han parti-
cipat en tot tipus d’activitats: 
treballar, visitar, jugar i rela-
cionar-se amb els estudiants 
d’altres països que interve-
nen en el projecte, practicant 
a fons l’anglès com a llengua 
comuna que els permet co-
municar-se entre tots ells.
El treball a l’escola d’Humen-
né ha estat centrat en l’estal-
vi d’aigua. Una gran part del 
planeta Terra és aigua, una 
matèria fonamental per a tots 
els éssers vius que podem es-
talviar fent coses tan simples 
com tancar l’aixeta quan no 
ho necessites o no sobrepas-
sar la fina línia entre gastar-la 
i malgastar-la. També es van 
realitzar activitats sobre la 
petjada ecològica, calculant 

la quantitat de planetes Terra 
que necessitaríem si tothom 
consumís matèries al mateix 
ritme que els habitants euro-
peus. 
L’estada també va permetre 
que els alumnes realitzessin 
múltiples pràctiques al labo-
ratori per investigar sobre la 
contaminació de les aigües i 
els seus efectes, així com els 
avantatges de la seva depu-

Quatre alumnes de l’Institut Molí de 
la Vila de Capellades participen en el 
projecte Erasmus+ a Eslovàquia

ració, i per endinsar-se en la 
construcció de diferents ro-
bots que podrien servir per 
netejar els oceans. A banda 
dels tallers, també es van re-
alitzar visites a la depuradora 
d’Humenné i els embassa-
ments de Domaša i Starina, 
on observar de prop les tur-
bines i els sistemes de canalit-
zació de l’aigua per sota dels 
embassaments. 
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Des de divendres i fins diu-
menge, nou alumnes de la 
companyia de teatre No-Res 
Teatre i dues professores van 
fer les maletes i van marxar 
a Barcelona per viure una 
experiència teatral impres-
sionant, anomenada Encon-
tres CaixaEscena, i que ve de 
la mà de l’Obra Social de La 
Caixa.
A Barcelona s’hi van trobar 5 
grups més vinguts a partici-
par d’arreu de l’estat espanyol, 
amb qui han après conjunta-
ment i compartit experiènci-
es precioses, tot descobrint la 
màgia del teatre, allotjats du-
rant els tres dies a l’alberg de 
la Fundació Pere Tarrés.
Ningú competia amb ningú, 
tots mostraven el seu treball 
teatral que havien prepa-
rat des dels diferents centres 
educatius participants i es 
valorava la part artística de 
cadascú. Era un win-win, tot-
hom guanya.
Els nostres alumnes van res-

peresentar «El Velatorio Lor-
quiano», basat en les obres 
de Federico García Lorca “La 
casa de Bernarda Alba” i “Bo-
das de sangre”. S’està gestant  
un potent grup teatral a l’Ins-
titut Vallbona d’Anoia. El seu 
esforç i la seva valentia per 
sortir a l’escenari i compartir 
els textos de Lorca ha estat 
el regal més generós que pot 
tenir un docent, les seves ri-
alles, els seus agraïments i les 
seves ganes per superar-se, de 
créixer en escena!
La professora de ciències i 
arts escèniques Xesca Vela, ha 
trasmès les gràcies a l’equip 
directiu per fer-ho possible, 
a l’AMPA pel suport, als do-
cents per cedir hores d’as-
saig, a  l’alumnat que ha fet 
de públic i gràcies a aquests 
joves actors i actrius que han 
demostrat una gran força en 
escena. També ha estès l’agra-
ïment a l’equip de CaixaEsce-
na per donar als joves aquesta 
oportunitat de mostrar tant 

professionalment el seu tre-
ball artístic. Els alumnes que 
han viscut aquesta experi-
ència han estat la Clàudia 
Garcia, l’Ainhoa Pañella, la 
Martina Cervera, la Lui Cas-
taño, la Kathia Aguilar, la De-
lia Patón, la Kathy Morueco, 
els germans Gisela i l’Aleix 
González, la Mariona Robert, 
el Guillem Hervàs, l’Aitana 
Martil i en Jacob Fekkak. Les 
professores que han acompa-
nyat aquest alumnat han estat 
la Xesca Vela i la Mireia Do-

mínguez.
Tallers de moviment, cant, 
projecció de veu, interpre-
tació del vers, improvisaci-
ons, etc. han servit per donar 
eines a aquest alumnat i pro-
fessorat que han tornat carre-
gats de felicitacions per una 
feina molt ben feta, havent 
viscut una experiència molt 
emocionant i enriquidora. La 
Mireia Domínguez comenta 
que va ser meravellós veure 
com els alumnes disfrutaven 
i aprenien a la vegada. El seu 

L’Institut de Vallbona d’Anoia participa a la formació 
de teatre de CaixaEscena

salt qualitatiu va ser increï-
ble. Ja ho feien molt bé d’ini-
ci, però després de dos dies 
intensos de treball, de com-
partir experiències amb com-
panys nous, de submergir-se 
completament en la figura de 
Lorca, el resultat de la seva 
representació teatral va ser 
espectacular. També el pro-
fessorat ho va viure intensa-
ment, aprenent i compartint 
experiències i gaudint de mo-
ments pràcticament màgics. 

El divendres de Carnaval tots 
els estudiants que fem  Jesús 
Maria ens vam disfressar d’as-
tronautes, des dels Pollets de 
P-0, fins als Gegants i gegan-
ters de 6è. Així començàvem 
el Projecte Interdisciplinar 
d’aquest segon quadrimestre: 
El 50è aniversari de l’arribada 
de l’home a la Lluna. 
Els infants d’infantil, tots bar-
rejats fent grups ens han fet 
uns projectes fantàstics de la 
lluna, els coets i els astronau-
tes. Hem manipulat fins a fer 
sorra lunar, i després hi hem 
imprès petjades, com en Neil 
Armstrong, i hem quedat amb 
les mans i els peus ben bruts; 
hem fet coets que volen amb 
força eòlica (amb bufera!), i 
unes llunes a base de treballar 
la força de la gravetat. Avui un 
científic expert igualadí, que 
ha estat a la NASA i ha parti-
cipat en la construcció de co-
ets, ens ha explicat, acompa-
nyats dels padrins lectors dels 
gegants (2 cicle superior), tot 
d’aspectes dels coets, de la llu-
na i de l’espai. La mestra ens ha 
promès que el Esquirols mira-
rem, Tintín: Objectiu la Llu-
na... i veurem què passa quan 

no hi ha gravetat. Però el nos-
tre projecte tot just ha donat el 
tret de sortida, quan l’acabem, 
serem experts científics de l’es-
pai. 
A cicle inicial també ens hem 
barrejat, dracs i castellers, en 
tres grups hem estudiat el sis-
tema solar, hem fet coets, hem 
après conceptes com la grave-
tat, la rotació i la translació, i....

Projecte interdisciplinari d’astronomia 
al Col·legi Jesús-Maria

A cicle i mitjà la nostra feina 
la veureu en forma de lapbo-
ok. També hem après les parts 
del vestit dels astronautes, en 
anglès, i amb el tangram, hem 
fet uns coets fabulosos.
Castellersi anxanetes hem 
parlat, hem llegit i hem ex-
posat, dels tres temes centrals 
que tracta aquest projecte, els 
coets, els astronautes i la lluna. 

Per fomentar l’habit de la lec-
tura amb els més petits, aquest 
mes de març els nens i nenes 
de les Formigues (I3) vam fer 
una visita a la Biblioteca. Allà 
el Dani, el bibliotecari, ens va 
mostrar molts contes per la 
nostra edat i que si ens agra-
daven, ens els podíem em-
portar a casa uns dies amb el 
carnet de la biblioteca. Així, 
abans d’anar a dormir els pa-
res i les mares ens els podrien 
narrar. Després que ens ex-

pliquéssin el conte de “El lleó 
de la biblioteca” de Michelle 
Kindsen, vam poder conèixer 
tots els hàbits que cal tenir en 
compte en una biblioteca: es-
tar en silenci, que quan s’acaba 
un conte es deixa a un carre-
tó perquè les bibliotecàries el 
recol·loquin i que no s’hi pot 
entrar fent soroll. Va ser una 
bona estona de descoberta de 
llibres i compartir històries 
fascinants. Quines ganes de 
tornar-hi!

Fomentem l’hàbit lector 
a les Escolàpies
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Un curs més a la Institució 
Igualada (Montclar Mestral) 
es porten a terme les English 
Week, a les etapes de primària 
i de secundària. Aquesta set-
mana d’aprenentatges com-
petencials en anglès s’emmar-
ca en el projecte d’immersió 
en aquesta llengua de l’escola.
Durant les English Week di-
ferents professors nadius de 
Home to Home entren a l’es-
cola i comparteixen totes les 
hores lectives amb un curs 
sota el paraigües d’un projec-
te interdisciplinari i coopera-
tiu que es desenvolupa, en la 
seva totalitat, en anglès.
Es treballa la llengua anglesa, 
doncs, des d’una perspectiva 
del dia a dia, donant especi-
al èmfasi a la potenciació les 
habilitats comunicatives dels 
alumnes. També hi ha temps, 
però, per practicar diferents 

esports i jocs tradicionals, en 
grup, de la cultura anglesa, on 
els nens i les nenes es diver-
teixen d’allò més.
Home to Home va ser funda-
da a Barcelona l’any 1992 per 
un grup de professors nadius 
anglesos i pares d’alumnes 

Els alumnes de la Primària de la 
Institució Igualada celebren la English 
Week 2019

amb la intenció d’oferir pro-
jectes educatius econòmics i 
de qualitat, tant aquí com a 
l’estranger. Els seus projectes 
van dirigits a alumnes de pri-
mària i secundària amb l’ob-
jectiu de fomentar l’aprenen-
tatge i la pràctica de l’anglès.

Els alumnes de primer i tercer 
d’ESO reben formació en Su-
port Vital Bàsic
Tot l’alumnat de 1r d’ESO i 3r 
d’ESO del centre ha rebut du-
rant les quatre darreres setma-
nes (febrer i març) la formació 
en Suport Vital Bàsic als cen-
tres educatius.
L’activitat a primer d’ESO s’ha 
desenvolupat en tres sessions: 
la primera de caire teòric (amb 
presentació de powerpoint, 
pòsters) i les dues restants han 
estat pràctiques que incloïen la 
coavaluació i l’autoavaluació 
dels mateixos alumnes.
Els alumnes de tercer d’ESO 
han practicat la seqüència 
sencera en Reanimació Car-
diopulmonar i, per tant, s’han 
familiaritzat amb l’ús del DEA. 
També han realitzat alguna ses-
sió més de caràcter avaluatiu a 
les classes d’Educació Física.
Les pràctiques amb les nines 
Anne i un simulador DEA 
s’han pogut fer gràcies al ma-
terial en préstec del CRP de 
l’Anoia. Tota aquesta forma-
ció ha seguit les directrius que 
marca el Consell Català de Res-
suscitació, l’European Resuci-
tation Council i el Department 
d’Educació, i l’han dut a terme 
quatre docents del propi centre 
que han rebut la formació en-
guany: dos docents pertanyen 

al Departament d’Educació 
Física i dos al Departament de 
Llengua i literatura castellanes.

Visita del periodista Marcel 
Tarazona dins del programa 
“Premsa a les escoles”
El passat dia 5 de març el pe-
riodista Marcel Tarazona va 
visitar l’institut Joan Mercader 
dins del programa ”Premsa a 
les escoles” del col·legi de pe-
riodistes.
A la xerrada va assistir-hi 
l’alumnat de 1r de batxillerat 
social i humanístic, l’alumnat 
de 3r d’ESO de l’optativa de Re-
vista i l’alumnat de 1r d’ESO de 
l’optativa Fem de periodistes. 
Tarazona va parlar de les “fake 
news” i, posteriorment, es va 
dur a terme un taller pràctic 

per experimentar com es pot 
arribar a distorsionar la infor-
mació.

Visita a les exposicions de 
Stanley Kubrick al CCCB i de 
Jaume Plensa al MACBA
El passat dia 6 de març els 
alumnes de Batxillerat d’Arts 
Plàstiques i Arts Escèniques 
varen anar a visitar dues expo-
sicions al cor del Raval de Bar-
celona.
Al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB), 
els alumnes van realitzar una 
visita guiada per l’exposició so-
bre Stanley Kubrick. La mostra 
recull els inicis de Kubrick com 
a fotògraf a la revista Look i fa 
un recorregut cronològic pels 
dotze llargmetratges a través 

Activitats de l’Institut Joan Mercader

de documents de recerca i pro-
ducció, fotos fixes, utillatge, 
vestuari, maquetes…
Al Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA), l’ex-
posició de Jaume Plensa recull 

una vintena de peces que mos-
tren el seu recorregut des dels 
anys 80 fins a l’actualitat i es fa 
present el diàleg entre la repre-
sentació humana i l’abstracció. 

Aquesta setmana els alumnes 
de l’escola van elaborar les se-
ves disfresses utilitzant mate-
rials reciclats.  
Una tradicional  iniciativa 
per desenvolupar les aptituds 
artístiques dels infants alho-
ra que es cuida i respecta el 
medi ambient!
Una manera de donar una se-
gona vida a objectes ja usats 
que ens han servit per crear 

uns complements genials.
Com a centre adherit al pro-
grama d’Escoles Verdes, el 
qual aquest curs celebra vint 
anys d’existència,  un dels 
nostres objectius és promou-
re al centre i a les llars dels 
escolars la reutilització per 
tal de col·laborar en l’acció de 
disminució de residus, la re-
ducció, així com en el fet de 
reciclar

Al col·legi Jesús-Maria 
fem disfresses reciclant
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L’alumnat de 2n s’ha endin-
sat en el fantàstic món dels 
animals, a través d’un treball 

per projectes. Han investigat 
i après les característiques 
dels animals i com es poden 

Projecte “Quins animals!” a les Escolàpies

GUERRA ALGEBRÀICA: 
una classe diferent de mate-
màtiques a PFI.
Avui els alumnes de PFI han 
fet una classe diferent. 
A l’hora de matemàtiques 
s’han organitzat en grups 
de tres. Cada grup tenia un 
portaveu i era el responsable 
d’agafar de dins d’una capsa 
un paperet que tenia un enig-
ma matemàtic i que s’havia de 
resoldre utilitzant els conei-
xements d’àlgebra que estan 
estudiant ara. 
Cada grup havia de resoldre 
l’enigma el més ràpid possible 
i si l’encertaven guanyaven 
punts. L’equip que tenia més 
punts guanyava la guerra al-
gebraica!
En Ruben, en Javi i l’Andrea 
han sigut els guanyadors: en-
horabona, bona feina!
Us deixem un parell d’enig-
mes perquè aneu practicant 
per la propera Guerra alge-
braica que hi haurà aviat. 
Sort!
ENIGMA 1: 
El pare d’en Pep té el triple 
d’edat que ell i quan passin 
10 anys la suma de les seves 
edat serà 80 anys. Quina edat 
té cadascú? 

ENIGMA 2
Si sumem 27 al doble d’un 
nombre el resultat que obte-
nim és 47. Quin és el nombre?

Xerrada sobre el Projec-
te d’Orientació a 4t d’ESO, 
AIM SOLO.
Aquest curs hem iniciat un 
programa innovador i dis-
ruptiu en orientació acadè-
mica i professional per als 
alumnes de 4t d’ESO.
Aquesta setmana s’han lliurat 
els primers informes d’orien-
tació acadèmica-professional 
als alumnes de 4t d’ESO, a 
través de la consultoria AIM 
SOLO.
S’ha fet una trobada amb 
alumnes i famílies per tractar 
en que ha consistit el treball 
de forma global i donar al-
gunes dades, també s’han ex-
plicat els informes de forma 
detallada.

Alumnes de l’Escola s’exa-
minen del nivell B2 - First 
Certificate.
Els dies 8 i 9 de març, 33 
alumnes de Batxillerat i de 
4t d’ESO es van examinar a 
la nostra Escola del nivel B2 
d’anglès , corresponent al cer-
tificat FIRST dels exàmens de 
Cambridge.
Al llarg del divendres es van 
examinar de la prova oral 
(speaking) i el dissabte al 
matí va ser el torn de la pro-
va escrita. Les proves es van 
iniciar abans de les 9 del matí 
i es van allargar fins la 1 del 
migdia. En aquest cas s’ava-
luava la comprensió escrita 
(Reading i Use of English), la 
comprensió oral (listening) i 
l’expressió escrita (Writing).
Des de l’Escola, animem els 
alumnes a obtenir aquesta 

certificació de Cambridge 
ja que és necessària a l’hora 
d’obtenir la titulació universi-
tària i també pel futur acadè-
mic i professional del nostre 
alumnat.
Us mantindrem informats 
dels resultats obtinguts.

A primària treballem l’Itine-
rari d’aprenentage.
Aquest 2n trimestre els Ver-
daguers estem treballant 
l’Itinerari d’Aprenentatge: 
“En quina època m’hauria 
agradat viure?”. Una de les ac-
tivitats relacionades amb els 
sectors de treball ha estat les 
xerrades de familiars d’alguns 
dels alumnes explicant el seu 
ofici. Amb aquest objectiu 
hem pogut apropar-nos a la 
realitat valorant els diferents 
sectors econòmics. Agraïm la 
col·laboració de les famílies 

Darreres activitats a l’Escola Pia

classificar. Per grups, han es-
collit un animal i l’han inves-
tigat a fons, amb informació 
trobada a la biblioteca, a casa 
i amb els Ipads de l’escola. 
Han exposat el que han après 
a la resta de la classe i han 
muntat una exposició amb 
els seus animals creats amb 
material reciclat. Han après 
a treballar en grup, compar-
tir i contrastar opinions. Les 
famílies i tota l’escola han 
pogut gaudir de totes les cre-
acions elaborades pels nens i 
nenes. 

Al llarg d’aquest segon tri-
mestre els alumnes de 5è 
hem estat realitzant el pro-
jecte anomenat “Kingdoms” 
dins la matèria de Sciences. 
Ens hem repartit els diferents 
regnes i, per parelles hem 
indagat, hem sintetitzat la 
informació obtinguda i hem 
elaborat un llibre digital que 
finalment s’ha exposat a la 
resta de companys de la classe

Els alumnes de 5è de 
l’Acadèmia realitzen el 
Projecte Kingdoms

Felicitem l’equip Tic Team Mo-
nalco que dissabte va participar 
a la First Lego League que es va 
celebrar al Campus Universita-

ri d’Igualada. La superació de 
reptes amb el robot i l’exposició 
del Projecte Científic van om-
plir d’activitat la jornada. 

Participació a la First 
Lego League de l’equip 
Tic Team Monalco

amb les explicacions i materi-
als aportats.

XXVIIª Festa de les ARTS.
Dijous 21 de març, al Teatre 
de l’Ateneu, va tenir lloc la 
celebració de la XXVIIª Fes-
ta de les Arts, dels alumnes 
d’ESO i Batxillerat, enguany 
sota el lema “Implicar’t”.
L’acte uneix diferents actua-
cions de caire artístic repre-
sentades pels propis alumnes 

de l’escola amb l’entrega de 
premis de les obres literàries 
i artístiques.
Tot plegat, una acte excepcio-
nal i molt emotiu.
Gràcies, professorat, alum-
nes, pares i mares i membres 
de l’AMPA, i a la regidora de 
l’Ajuntament d’Igualada, la 
Sra. Particia Illa per la seva 
assistència.
Gràcies a tots per la vostra 
col·laboració.

Xerrada amb l’Ins-
titut Guttmann al 
Col·legi Monalco

El Ferran, de l’Institut Gutt-
mann, ens ha explicat la seva 
experiència i ens ha fet refle-
xionar sobre la importància 
de prevenir els accidents. Ha 
estat una xerrada molt inte-
ressant i de ben segur que ha 
fet que els nostres alumnes 
prenguin consciència sobre 
la importància d’aquest tema. 
Gràcies Ferran!
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FUTBOL / PERE SANTANO 

Un partit molt complet 
del CF Igualada no 
es va poder rubricar 

amb la victòria.
Els blaus tenien un duel di-
recte a terres lleidatanes. Vi-
sitaven un equip molt sòlid, 
que tan sols havia perdut cinc 
partits aquesta temporada. 
Els jugadors de ‘Moha’ tenien 
moltes ganes de donar un cop 
sobre la taula i demostrar la 
seva vàlua.
I així va ser com amb un gran 
inici, els igualadins van ser 
molt superiors durant tot el 

primer temps. Es dominava el 
control del joc, que va generar 
una bona quantitat d’ocasions, 
que no es van saber aprofitar. 
L’estil de joc habitual de l’Igua-
lada es va fer notar en tot 
moment, neutralitzant el joc 
d’atac dels locals. S’arribava al 
descans amb l’empat a zero.
A la represa, els anoiencs se-
guien amb la mateixa bona 
dinàmica. Possessions llar-
gues que generaven més apro-
ximacions a l’àrea rival. I més 
quan l’àrbitre va anul·lar un 
gol dubtós. Però no era el dia 
encertat de cara al gol i entra-
ven als minuts amb el resultat 

inicial.
En aquests últims compassos, 
Simón va ser capaç d’obrir 
el marcador i posar el 0-1. 
Semblava que els tres punts 
marxaven cap a Igualada. No 
obstant, en una de les poques 
ocasions locals, al minut 89, 
va servir per empatar l’enfron-
tament.
Un resultat que deixa descon-
tent a l’Igualada per la bona 
imatge oferta per tot l’equip 
i que serveix per sumar 43 
punts. Aquest cap de setmana, 
dissabte a les sis de la tarda, 
rebran al filial del Lleida, a Les 
Comes.

El domini del CF Igualada no 
és suficient

Uns minuts tràgics 
sentencien les blaves

FUTBOL / PERE SANTANO 

Les igualadines visitaven 
un camp complicat, el 
del CE Sant Gabriel, 

amb l’esperança de revertir la 
dinàmica de resultats. L’inici 
de l’enfrontament va ser molt 
positiu, quan les jugadores de 
Jordi Torres van tenir dues 
grans ocasions per a poder 
avançar-se en el marcador.
L’equip es mostrava molt cò-
mode amb pilota, però patia 
en defensa. Molta igualtat. 
Però el final de la primera 
part va ser un cop molt dur. 
En tan sols cinc minuts, les 

locals van marcar tres gols. 
Un miratge per tot el que 
s’havia vist fins al moment. 
Però el gerro d’aigua freda va 
ser més gran quan, just abans 
del descans, van encaixar el 
quart gol.
Tocava aixecar-se a la sego-
na meitat. Les anoienques ho 
van fer, però la dinàmica ne-
gativa va ser un factor com-
plicat. I tot i seguir donant la 
cara en tot moment, el cin-
què va arribar. Un marcador 
molt exagerat pel que s’havia 
vist. Les blaves tornen a jugar 
aquest diumenge, a la 1 del 
migida, a Les Comes.

Foto: Manel Expósito

FUTBOL / LA VEU 

Bon partit dels veterans 
de l’Igualada al camp 
de l’Olesa de Mont-

serrat.  La manca de recanvis 
i les lesions de Paco Sevilla, 
que va ser substituït, Quim 
Soler amb problemes muscu-
lars i Carles Farré que va ju-
gar coix quasi tot el partit, no 
van ser impediment per plan-
tar cara a un equip clarament 
més jove. Una genialitat de 
Carlos Solís veient al porter 
avançat va posar per davant 
als igualadins en el marcador. 

Deu minuts més tard i gràcies 
a un penal que no va donar 
gaire discussió, igualaren els 
locals. Abans de marxar al 
descans un passi de Balcells, 
l’aprofitava Joan Costa per 
avançar als blaus.
A la represa, ben plantats els 
blaus al camp, van controlar 
un Olesa voluntariós però 
amb manca de punteria en 
els metres finals. Un regal en 
defensa i un remat en contra-
atac en més que clar fora de 
joc, va deixar sense premi als 
igualadins, que sí van merèi-
xer molt més. 

Sense premi per als 
veterans del CF Igualada

FUTBOL / LA VEU 

La primera jugada del 
partit va ser clau, gran 
habilitació per Lopez i 

Reyes, en el mà a mà desba-
rata el porter visitant, si dos 
contra el porter i no va ser ...
A la primera de la visita tam-
poc la van encertar, però sí a 
la segona per posar el 0-1.
La Penya Bètica era intenció 
i poc més, sense control i ar-
ribades amb perill. Molt mala 
primera part de la Penya.

La segona part va ser a pitjor, 
al minut 5 va arribar el 0 a 2.
La perfomance delatava que 
no era el dia, tot i aconseguir 
l’1 a 2 en una gran jugada de 
Grima que se’n va anar de 
dos, va desbordar en diagonal 
per anar cap al centre i va ha-
bilitar a Balle que va regalar 
la genialitat del seu peu es-
querre.
Però tot seguit fallaven Bisbi,  
Grima i Dani i del no-res es 
van generar ells mateixos l’1 
a 3. No era la tarda i no hi 

hauria remuntada. Al final 
amb dos puntes com Sánchez 
i Hugo una mica més endar-
rerit Balle, no va ser més que 
intensió i diversos xuts de 
prop.
En una contra, els visitants 
sentenciaven posant l’1 a 4.
Poques tardes toca ser crítics, 
però cal reconèixer que va ser 
un espectacle fatal. Això sí, 
cal destacar, la gran afició que 
va aguantar la bufetada i es va 
quedar per aplaudir els seus 
jugadors.

Els veterans de la Penya Bètica cauen 
derrotats contra l’Espluguenc
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a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
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BÀSQUET / LA VEU 

Amb sis victòries con-
secutives, el Monbus 
CB Igualada viatjava 

a Saragossa. El desplaçament 
passava factura als de l’Anoia 
i el primer quart acabava amb 
un 31-15 pels locals. Al segon 
quart, els igualadins es situ-
aven i es refeien per ajustar 
el marcador. Amb un parcial 
de 14-24 s’arribava al descans 
amb 45-39 al marcador.
Els visitants seguien amb 
el mateix guió que el segon 
quart per aconseguir un nou 
parcial a favor de 18-29. Amb 
aquest parcial, l’Igualada 
s’avançava a l’electrònic que 

mostrava el 63-68 al final del 
tercer quart.
Després de remar i remar per 
posar-se per davant al marca-
dor, els de l’Anoia van arribar 
justos al final de partit i el 
parcial a l’últim quart va ser 
de 13-7 a favor dels aragone-
sos que acabarien enduent-se 
el matx 76-75.
Derrota que col·loca als igua-
ladins de nou a la tercera pla-
ça de la classificació. A falta 
de quatre partits, encara està 
tot per decidir i cada jornada 
serà una final el que resta de 
temporada. El Monbus C. B. 
Igualada rebrà, aquest dissab-
te, a 3/4 de sis, el Tenea – C.B. 
Esparreguera.

El Monbus Igualada 
trenca la ratxa de 
victòries a Saragossa

BÀSQUET / LA VEU 

Les jugadores blaves van 
sortir desconcertades i 
van deixar que les ma-

taronines es posessin per da-
vant en el marcador amb un 
parcial de 15-6. Però al minut 
5, les visitants es van posar el 
mono de treball i van mar-
car el seu territori a través de 
molt bones defenses i sobre-
tot controlar el rebot defen-
siu, que tant havia fet patir els 
primers minuts, fins a arribar 
a retallar el marcador i que-
dar 2 punts per sota al final 
del primer quart, 19-17.
El segon quart, l’equip va se-
guir la mateixa dinàmica as-
cendent i va posar la directa 
per capgirar el marcador i 
agafar un avantatge al mar-
cador per anar a la mitja part 
9 punts a sobre, cal destacar 
que un primer parcial de 0-8 
en 3 primers minuts del quart 
i acabant-lo amb un 2-11 en 
darrers.
Després de la mitja part, 
l’equip va sortir amb la ma-
teixa solidesa però el Mataró 
va començar a ajustar molt 
les seves línies defensives i va 
augmentar el seu encert però 

l’Igualada no deixava que 
s’apropessin en el marcador 
i aquesta va ser la tònica de 
tota la segona part. Tot això 
va ser degut al partit sòlid 
en defensa, on les visitants 
contrarestaven la seva enver-
gadura a la zona amb la seva 
defensa asfixiant a les seves 
interiors i el control de la lí-
nia exterior. També cal desta-
car la bona presa de decisions 
en atac i el control del ritme 
del partit.
Una passa més per aconse-
guir l’objectiu, cal seguir tre-
ballant.

Sergi Alamillo, nou tècnic 
de l’Yvette Pons CB Igualada
El sènior femení A, compta 
des de dimarts amb un nou 
entrenador. Després de la 
renúncia d’Enric González 
per motius personals, Sergi 
Alamillo és el nou tècnic del 
primer equip femení del CBI.  
Alamillo és un tècnic amb 
molta experiència. Format al 
club, ha estat des de sempre 
vinculat al CBI, com a juga-
dor i com a entrenador. El 
Sergi continuarà amb les se-
ves responsabilitats als equips 
del club en què ja estava.

L’Igualada s’emporta una 
bona victòria de Mataró

BÀSQUET / OTGER GABARRÓ 

Parlem amb un dels ju-
gadors més destacats 
de la història del CBI. 

Sempre amb el número 13 a 
l’esquena, ara fa sis anys que 
es va retirar del bàsquet un 
dels emblemes del club, Marc 
Corcelles. Conversem amb ell 
i ens explica com viu el pre-
sent de l’entitat, la bona mar-
xa del primer equip masculí 
i ens desvetlla on el podrem 
trobar en un futur.

On ubiquem a Marc Corce-
lles actualment?
Des que vaig deixar el CBI, 
quant a bàsquet no he fet res 
més. Segueixo de mestre als 
Maristes Igualada, com ja ho 
era abans. Com sempre, però, 
tinc l’esport molt present i 
vaig seguint tots els clubs es-
portius d’Igualada. Tot i que 
mai em vaig cremar, sí que 
necessitava descans, i encara 
estic en aquest procés i apro-
fito per estar més amb la fa-
mília, cosa que quan jugava 
no podia fer.

Fa sis anys vam viure un 
moment molt emotiu: el teu 
comiat. Va ser un dia ple 
emocions i en què vas sentir 
l’estima de tothom. Quin re-
cord et queda d’aquell dia i 
del CBI?
Sempre m’he sentit molt esti-
mat al club i va ser un honor 
la manera com vaig marxar. 
L’homenatge amb Les Comes 
ple el recordaré tota la vida. 
Va ser una cosa increïble. 
M’agradaria que altres juga-
dors com el Jordi o el Jaume 
Torres també pugessin viure 
una cosa semblant. El club 
m’ha donat molt i encara em 
dona ara. Hi ha nens que fins 
i tot ara encara em diuen co-
ses i em pregunten sobre la 
meva etapa al club, i això és 
molt gratificant. Va ser tota 
una vida esportiva al Club 
Bàsquet Igualada, des de ben 
petit fins a retirar-me. 

Et tornarem a trobar per les 
pistes algun dia?
Pot ser. Entrenar no ho sé, 

però tinc clar que vull vin-
cular-me d’alguna manera al 
club un altre cop en un futur. 
Anar a ajudar alguns dies si 
m’ho demanen, o fer d’entre-
nador d’algun equip. Coses 
així encara no ho he fet i sé 
que ho faré. Trobo que tard 
o d’hora, encara que sigui a 
nivell d’assistència, quan els 
nens es facin grans, hi podré 
anar més i aportar tot el que 
pugui. Quan torni al club, 
però, ho vull fer en condici-
ons, fent alguna cosa en la 
que pugui dedicar-hi temps i 
no fer res a mitges. Ho dec al 
club, que m’ha donat més a mi 
que no pas jo a ell. 

Avui en dia és complicat ser 
jugador amateur en lligues 
de tanta exigència com la 
Lliga EBA?
Sí, la Lliga EBA pertany a les 
lligues de la Federació Espa-
nyola de Bàsquet (FEB), però 
és amateur, amb tot el que 
això comporta. Qui juga a 
EBA és gent a qui els agrada 
molt el bàsquet i sacrifiquen 
els moments personals per-
què aquest esport els retorna 
molt. Jugant a bàsquet hi de-
diquen un volum important 
d’hores i dies i ho fan sim-
plement perquè els encanta 

aquest esport. Si tens un bon 
grup això ajuda molt, i si hi ha 
amistats entre ells això perdu-
ra tota la vida. El sentiment 
d’anar a entrenar a gust i del 
grup és molt important en un 
esport col·lectiu i en aquestes 
lligues en les que no ets pro-
fessional. Els resultats van 
més bé quan hi ha tots aquests 
factors en un equip així.

El primer equip masculí 
està fent una temporada es-
pectacular. Veure l’Iguala-
da a LEB Plata és un somni 
possible?
Seria increïble. Les possibili-
tats hi són, tot i que és difícil 
d’imaginar pel club. El que 
s’ha de fer és anar partit a par-
tit. Quan es va crear aquest 
equip, no crec que l’objectiu 
fos pujar, però un seguit de 
factors i la feina molt ben feta 
han fet que els resultats si-
guin boníssims. Si pugen, se-
gurament es necessitarà una 
reestructuració del club i un 
canvi gairebé a nivell de tota 
la ciutat, per tot el que això 
comporta. Un canvi radical. 
De moment estan fent una 
temporada excel·lent. Han de 
guanyar els partits que que-
den i això és molt llarg, però 
tant de bo.

Marc Corcelles : “Tard o d’hora 
tornaré a estar vinculat al CBI”

Aquest cap de setmana,
els primers equips del CBI juguen a casa!

DISSABTE 17.45h Monbus CB Igualada vs Tenea CB Esparraguera A
DIUMENGE 19.30h Yvette Pons CB Igualada vs Petropinto Asfe Sant Fruitós A

Us esperem a Les Comes amb el millor bàsquet!
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HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va gua-
nyar ahir dissabte per 
5-1 al Lleida Llista en 

un partit d’hoquei vibrant, 
ofensiu i més igualat del que 
indica el marcador. A la pista 
es va veure un Igualada Rigat 
molt seriós en atac i defensa 
i especialment perillós al con-
traatac. Els gols de Méndez, 
Baliu i Pla van donar la vic-
tòria i el cinquè lloc als arle-
quinats, fins llavors ocupat 
per els llistats; davant d’un 
Lleida que tot i que va avisar 
en alguna ocasió, mai va po-
der posar-se per davant i no 
va anotar fins que faltaven es-
cassos tres segons de joc.
El partit va començar de bona 
manera per l’Igualada Rigat, 
amb un intercanvi de cops a 
les dues porteries que es va 
saldar amb un balanç positiu 
dels locals. Jordi Méndez va 
aprofitar la titularitat i va ano-
tar un doblet amb dos minuts. 
El primer, al minut 5, després 
d’una passada de Ton Baliu; i 
el segon, al 7 de joc, amb un 
míssil perfectament col·locat 
a l’escaire des del punt de la 
falta directa en un tres con-
tra dos perfectament executat 
amb Baliu i Pla.
La distància podria haver es-
tat més gran encara si la pare-
lla arbitral no hagués anul·lat 
un al gol de Méndez (8’). En 
un principi, Ribó i Buixeda 
van donar el gol per vàlid i 
posteriorment, després d’un 

temps mort del Lleida Llista, 
van indicar que no valia. L’en-
trenador de l’Igualada Rigat, 
Ferran López, va explicar en 
declaracions post partit que 
el gol havia estat anul·lat “per 
invasió a la zona de remat”. 
La porteria es va moure de 
lloc per una entrada de Baliu 
després que la pilota hagués 
entrat, tot i que prèviament 
semblava que havien donat la 
diana per bona, indicant-ho a 
la taula de l’auxiliar.
Els llistats van estar actius 
durant els primers minuts 
de partit i van tenir ocasions 
de gol. Amb l’efectivitat dels 
arlequinats van aguantar els 
cops i van reaccionar més 
revolucionats. Tot i que van 
avisar la defensa igualadina 
i de fet, van fer dos pals, les 
revolucions eren massa altes i 
uns locals molt concentrat en 
defensa i un Elagi Deitg molt 
lúcid els van privar de reduir 
les distàncies.
Passat l’equador de la prime-
ra meitat els arlequinats tam-
bé van advertir amb dos tirs 
al pal, un de Méndez i l’altre 
d’Oriol Vives. El gol però va 
arribar al minut 23, amb una 
assistència enrere de Oriol 
Vives cap a Ton Baliu que va 
rematar i no va donar opció 
a Lluís Tomàs d’aturar la pi-
lota. Amb el 3-0 es marxava 
al descans, amb el partit molt 
equilibrat.
A la represa la tònica va ser si-
milar. Un matx més equilibrat 
que el que indicava el resultat, 

tot i que l’Igualada dominava 
i es mereixia el marcador; i un 
joc marcat per les ofensives i 
els contraatacs dels arlequi-
nats. Jordi Méndez amb una 
mitja volta i César Vives amb 
una canonada des del cercle 
central van avisar a Lluís To-
màs de la gana de l’Igualada. 
Però no va ser fins al minut 32 
que va arribar el 4-0. L’autor 
va ser Sergi Pla des del punt 
de la falta directa, per la de-
sena falta d’equip dels llistats.
Els llistats van tenir ocasió 
de reduir distàncies amb un 
penal que els àrbitres van 
assenyalar al minut següent. 
César Candanedo va enviar 
la bola fora i Elagi Deitg va 
aturar el rebot. El cinquè de 
l’Igualada també podria haver 
arribat des de la pilota atura-
da en una falta directa execu-
tada per Met Molas per una 
blava a Roberto Di Benedetto
L’Igualada Rigat va realitzar 

uns bons minuts finals i sem-
pre donava la sensació que 
buscava alguna cosa més, tot 
i que ja guanyava 4-0. A falta 
de dos minuts del final, Fer-
ran López va fer entrar Ton 
Baliu (que no havia jugat en 
tota la segona part per un 
problema a l’eix del patí) i va 
fer debutar al juvenil Aleix 
Marimon a l’OK Lliga. Amb 
Jordi Méndez i César Vives a 
pista, els 4 jugadors eren for-
mats a la pedrera igualadina.
Al minut 48 també va arribar 
el premi del gol, amb una di-
ana de Méndez al segon pal, 
que un altre cop va ser assis-
tit pel capità. A l’últim minut 
Joan Cañellas va veure una 
targeta blava i la falta directa 
va tenir l’oportunitat de ti-
rar-la el debutant Aleix Mari-
mon. El tir de Marimon el va 
aturar Lluís Tomàs pràctica-
ment sobre la línia. Amb un 
Igualada completament llen-

çat a l’atac (de fet, Aleix Ma-
rimon gairebé aconsegueix 
donar una assistència de gol 
a Méndez) Maxi Oruste va 
aprofitar un contraatac a tres 
segons del final per establir el 
5 a 1 definitiu.
L’entrenador de l’Igualada 
Rigat, Ferran López, va des-
tacar que el seu equip havia 
fet “un partit molt complet. 
L’equip ha estat espectacular 
en defensa i hem tret molt bé 
els contraatacs. A més, hem 
sabut controlar tots els tem-
pos del partit”. López també 
va parlar del proper rival, 
l’Alcobendas, i va deixar clar 
que “l’Igualada el vol gua-
nyar i per això hem de sortir 
entregats a la pista i treballar 
el més professionalment pos-
sible”.
El partit contra l’equip madri-
leny serà aquest dissabte a les 
5 de la tarda, també al Pavelló 
de Les Comes.

L’Igualada Rigat goleja al Lleida i recupera la cinquena plaça

Foto: Joan Guasch

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

FLASHDANCE  Teatre Tívoli

Dissabte,  dia 6 d’abril de 2019         Hora Sortida:  15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tívoli. Entrades garantides a platea
El musical, basat en la pel·lícula de Paramount Pictures (Guió de Tom Hedley i Joe Eszterhas, Història de Tom Hedley) 
Es un al·legat a la superació personal, al poder d'aferrar-se als somnis per sobre de tot, a la fe sense límits, gairebé capaç de ser eclipsada per una forta història 
d'amor impossible entre dues persones, amb vides molt diferents, de diferent classe social i arrels radicalment oposades, que posarà a prova els seus 
sentiments més profunds.
Flashdance El Musical, explica la inspiradora història d'Alex Owens, una noia de 18 anys, soldadora de dia i ballarina de nit, que somia amb anar a la prestigio-
sa Shipley Dance Academy i convertir-se en una ballarina professional. Quan un romanç complica les seves ambicions, ho apro�ta per impulsar el seu somni, 
però no sense abans superar obstacles i con�ictes que posaran a prova la seva determinació i que faran trontollar les parets del seu món.
Preu per persona: transport + beguda + entrada a platea:    71€
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

Dissabte,  dia 4 de maig de 2019         Hora Sortida:  14.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Condal Entrades garantides a platea
Rent és un clam a la llibertat i a la superació personal. La revolucionària òpera rock de Jonathan Larson, guanyadora d’un premi Pulitzer, narra la història d’una 
generació de bohemis del barri d’East Village de Nova York que lluiten per aconseguir l’acceptació social mitjançant el seu art. Joves que compten la seva vida 
en cicles d’amor, que han de plantar cara a la societat superant obstacles com pagar el lloguer i que reaccionen a la proximitat de la mort celebrant la vida i 
l’amor.
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

RENT  Teatre Condal
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HANDBOL / LA VEU 

L’Handbol Igualada es va 
desplaçar aquest passat 
diumenge a Sant Feliu 

de Llobregat per disputar el 
partit corresponent a la jorna-
da 21.
Els primers 10 minuts de joc 
el partit va ser molt igualat, 
però a partir d’aquest moment 
l’Igualada va començar a do-
minar el joc. Els igualadins 
es van posar pel davant en el 
marcador i no ho van deixar 
fins a l’acabament de la pri-
mera part. Amb una defensa i 
una porteria espectacular van 

arribat al final dels 30 minuts
amb un resultat de 13 a 16 i 
amb un bon joc que es preve-
ia que continuaria a la segona 
part.
En la represa, l’Handbol Igua-
lada va continuar amb el seu 
domini i amb un porter que 
les parava totes, els atacs tam-
bé eren de pissarra, tallaven el 
joc de l’Handbol
Sant Llorenç i el contraatac 
era demolidor, amb jugades 
molt ràpides i efectives. Tot i 
que el Sant Llorenç no donava 
el partit per perdut i va lluitar 
fins a l’últim moment, el con-
junta igualadí va ser clarament 

superior. Durant una estona, 
del minut 20 a 25 de la sego-
na part, l’Igualada va abaixar 
la guàrdia, possiblement per 
l’esgotament del joc trepidant, 
i l’Handbol Sant Llorenç ho ha 
aprofitat per escurçar distàn-
cies. Però el conjunt anoienc 
va reaccionat ràpidament i els 
últims 5 minuts de partit van 
tornar a ser seus i amb auto-
ritat es va arribar al final amb 
un 26 a 30 per l’Igualada.
El proper partir es juga una 
altra vegada fora, a casa de 
l’Handbol Sant Esteve de Ses-
rovires B, demà dissabte a 2/4 
de sis de la tarda.

L’Handbol Igualada domina tot 
el partit i s’emporta la victòria 
a Sant Llorenç

ESQUÍ / LA VEU 

La Molina va acollir del 
22 al 24 de març les 
Finals del  Campionat 

d’Espanya U14/U16 entre, Sú-
per Gegant, Gegant, Eslàlom i 
Combinada.
El tram final de la temporada 
d’hivern sempre reserva cites 
de màxim interés, com la ce-
lebrada aquest passat cap de 
setmana a La Molina i on es 
veuen les cares els millors es-
quiadors de tot l’Estat, ni més 
ni menys que durant tres dies 
consecutius .
Divendres es va donar el tret 
de sortida amb el Súper Ge-
gant (SG), la prova de més 
velocitat del programa i en 
acabar els corredors d’U16 es 
canvien d’esquís per fer una 
màniga de Eslàlom (SL) i així 
fer l’anomenada Combinada 
Alpina (CA), on la Sara va fer 
una molt bon 8è lloc.
Amb bones condicions de neu 
durant tot el cap de setmana, 

dissabte va ser el torn del Ge-
gant (GS), on Sara Mitjans  va 
fer un 10è lloc.
Amb la mateixa motivació i les 
reserves d’energia que els que-
daven a les cames, el diumen-
ge es va tancar la competició 

amb l’Eslàlom (SL), on la Sara 
Mitjans va fer en la primera 
màniga un 12è lloc, però a la 
segona màniga va fer 4a, que-
dant al final amb 7ª posició to-
tal a la cursa més tècnica.

Bons resultats per la igualadina 
Sara Mitjans al Campionat d’Espanya 
d’esquí alpí

FUTBOL SALA / LA VEU 

Partit molt disputat pel 
CFS Capellades a la 
pista d’un Abrera que 

sempre va anar per davant en 
el marcador. A la primera part, 
però, no va aconseguir treure 
avantatge perquè cada gol era 

contestat pels visitants, acon-
seguint un 2-2 al descans. 
La segona part anava pel ma-
teix camí fins el 4-3 , moment 
en què els de Capellades van 
decidir arriscar jugant de 5 
i que els locals van aprofitar 
per posar el 8-4 final, resul-
tat molt ampli per a l’esforç 

L’ambició del Capellades acaba amb 
una àmplia derrota a Abrera

dels homes d’Ivan Quintero 
que van mantenir les ganes 
de portar-se el partit en tot 
moment.

Fitxa tècnica
Gols: David Torralba, Gerar 
Latorre, Rafa Barba, Pau So-
teras

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar 
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 26/4/2019.  En 
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es 
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a 
destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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Sheila Avilés (CAI) guanya el 
campionat d’Espanya de Trail per 
Federacions amb Catalunya
ATLETSIME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Sheila 
Avilés, va assolir dis-

sabte el Campionat d’Espanya 
Absolut de Trail Running per 
Federacions, en la seva parti-
cipació amb la Selecció Cata-
lana en la 1a edició d’aquest 
campionat disputat a Múrcia, 
i que va comptar amb la par-
ticipació dels atletes estatals 
capdavanters de l’especialitat. 
Catalunya es va proclamar 
campiona estatal en masculí i 
femení.
Sheila Avilés era 2a individual 
en la prova del Campionat es-
tatal Absolut femení sobre 47,5 
km. i amb 2.700 m. de desni-
vell positiu, amb un temps de 
4h. 33m. 54seg., únicament 
superada per Azara García 

de los Salmones (Cantàbria), 
guanyadora absoluta amb 4h. 
29m. 59 seg. en una gran ac-
tuació de la montbuienca, que 
es va classificar per al mundial 
de Trail de Portugal.
Sheila Avilés va ser la primera 
catalana classificada, seguida 
de Marta Molist, 3a, entrant 5a 
Anna Comet, 8a Montserrat 
Martínez i 10a Mònica Vives. 
Catalunya va imposar-se clara-
ment amb 14 h. 05m. 02 seg., 

per davant de Murcia, 2es. amb 
16 h. 29m. 23 seg., i d’Andalu-
sia, 3es. amb 16 h. 49m. 36 seg., 
entre 8 seleccions autonòmi-
ques classificades.
En masculins, Catalunya va 
imposar-se també per davant 
d’Andalusia, 2ns., i de Caste-
lla-Lleó, 3rs., entre 12 selec-
cions autonòmiques partici-
pants. El guanyador absolut 
masc. va ser Zaid Ait Malek 
(Múrcia), amb 3h. 57m. 47 seg.

Abdelhakim Hamid 
(CAI), bronze en 10.000 
metres lliures S-23
ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Ab-
delhakim Hamid, va 

assolir la medalla de Bronze 
en categ. Sub-23 al Campio-
nat de Catalunya dels 10.000 
m.ll. Absolut, S-20, Sub-23 i 
Màster, que es va dur a ter-
me dissabte, a Sta. Coloma 
de Gramenet, conjuntament 
amb la Reunió Catalana de 
Fons, masc. i fem.
Riduan Boulbayem (CAI Pe-
tromiralles) assolia la victò-
ria en categ. Sub-18 masc. en 
la prova dels 5.000 m.ll. de 
la Reunió Cat. de Fons. Hi 
participaren cinc atletes del 
CAI, millorant diverses mar-
ques personals.

Abdelhakim Hamid assolia 
el 3r lloc, i el Bronze al Ct. 
de Catalunya Sub-23 dels 
10.000 m.ll.,  amb 32’07”44, 
mínima estatal. En la ma-
teixa cursa, dominada pel 
campió absolut Mohamed 
Zarhouni (F.C. Barcelona), 
es va retirar Abderrazak Sa-
maoui per problemes físics.
Riduan Boulbayem va assolir 
la victòria en la prova dels 
5.000 m.ll. masc. Sub-18 de 
la  Reunió Catalana de Fons, 
amb 15’55”70, seguit de Ro-
ger Suria, 3r amb 16’22”45, 
i de Cesc Lacueva, 5è amb 
16’34”39.
La campiona de Catalunya 
absoluta dels 10.000 m.ll. va 
ser Míriam Ortíz (A.A. Cata-
lunya) amb  35’44”47. 

Bona actuació dels equips del CAI a la Jornada classificatòria del 
Campionat de de Catalunya de Relleus
ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, es van 
dur a terme a les 
pistes de l’Hospita-

let, les proves corresponents 
a la Fase classificatòria  dels 
Campionats de Catalunya de 
Relleus de la categ. Sub-10 
(Benjamí) masc. i fem..
Amb una multitudinària par-
ticipació, hi prengueren part 
tres equips del C.A. Igualada 
Petromiralles/Jocnet, clas-
sificant-se l’equip masc. “A” 
per a la final corresponent.
Va sobresortir l’actuació del 
l’equip masc. “A” de 4 x 60 m. 
classificats amb 40”5, amb 
el conjunt format per Mikel 

Fariñas - Martí Paín - Iker 
Pérez i Guillem Llorach, en-
trant 3rs de la 3a sèrie classif.
Els Sub-10 masc. “B” del 
CAI de 4 x 60 m. eren 5ens 
de la 2ª sèrie, amb 43”0, amb 
l’equip format per Bernat 
Poch - Ivàn Martínez - Guim 
Jiménez i Kilian Busquets, 
no assolint la classif. per a 
la final en la seva condició 
d’equip “B”.
Les Sub-10 fem. de 4 x 60 m., 
eren 5es. de la 4ª sèrie classif. 
amb 42”6, amb l’equip for-
mat per Berta Ferrús - Eva 
Hidalgo - Berta Márquez i 
Elia Martínez, no accedint a 
la final corresponent.

G.P. de Marxa de Gavà, i al 
1r Trofeu Sant Just
També dissabte, la marxa-
dora Infantil del CAI Petro-
miralles/Jocnet Ares Gimé-
nez, participava en la cursa 
Sub-14 fem. del 3r. G. Pre-
mi de Marxa Atl. Ciutat de 
Gavà.  L’anoienca era 13a amb 
20’49”9 per cobrir els 3 Km. 
d’aquesta categoria.
Els guanyadors en catego-
ria absoluta foren Iria Tei-
jeiro - Hinaco Monzón - amb 
25’24”3 en fem., i Antonio 
Redondo (Atl. Vng.org) en 
masc. amb 22’48”3, ambdós 
sobre 5 Km. de recorregut.
D’altra banda, diumenge, l’at-
leta Juvenil del CAI Petromi-

ralles Marcel·la Solé, va im-
posar-se en la prova dels 800 
m.ll. de categ. Sub-20, corres-

ponent al 1r Trofeu St. Just 
Desvern, amb 2’22”96, marca 
personal de la igualadina. 



42  |  ESPORTS Divendres, 29 de març de 2019

ATLETISME / LA VEU 

El C.A.Igualada Petromi-
ralles, en col·laboració 
amb els Ajuntaments 

d’Igualada, Vilanova del Camí 
i Sta. Margarida de Montbui, 
organitzen aquest diumenge, 
31 de Març  a partir de les 10 
h. matí, la 37a edició de la Mit-
ja Marató de l’Anoia (21.097 
m.), conjuntament amb la 
15ª edició dels 10 Km. Ciutat 
d’Igualada, i enguany amb la 
5ª edició dels 5 Km. Ciutat 
d’Igualada, que compten amb 
el suport de la Generalitat de 
Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona  i de la Federació 
Catalana d’Atletisme, i amb la 
col·laboració de Petromiralles  
i Marathon Esports i de di-
verses entitats i firmes comer-
cials.  La Mitja Marató forma 
part de la 13ª Xallenge de Mit-
ges Maratons Gran Premi Di-
putació de Barcelona.
Les 3 curses tindran la sortida 
i l’arribada situades a la Rbla. 
Sant Isidre d’Igualada. Per a 
totes les curses, el recorregut  
transcorrerà entre les pobla-
cions d’Igualada, Vilanova 

del Camí i Sta. Margarida de 
Montbui, amb una volta per 
als 10 km., i 2 voltes per a la 
Mitja Marató. Els 5 km. tenen 
el recorregut íntegrament per 
Igualada.  El temps màxim per 
completar la Mitja Marató és 
de 2h. 30 min. L’edat mínima 
per participar en la Mitja Ma-
rató i els 10 Km. és de 16 anys. 
L’organització disposa d’asse-
gurança de RC, i contractarà 
per a tots els participants no 
federats la llicència d’Activitat 
Física Obligatòria. 
Els drets d’inscripció per a 
totes les categories, són de 18 
€. en la Mitja Marató i els 10 
Km., i de 12€. en els 5 Km. fins 
al dia 28 de Març. Les inscrip-
cions fetes el dia anterior i el 
mateix dia de les curses, en cas 
d’haver-hi dorsals, tindran un 
sobre cost de 2€. Les inscrip-
cions es tancaran quan s’arribi 
als 600 participants globals. 
Tots els participants que s’ins-
criguin abans del 28 de Març, 
tindran el seu dorsal persona-
litzat. A les 3 curses serà obli-
gatori córrer amb dorsal amb 
xip d’un sol ús, que proporcio-
narà l’organització. 

Aquest diumenge, mitja 
Marató de l’AnoiaCURSES VERTICALS / LA VEU 

Aquest passat dissabte, 
tres corredors del Club 
Excta. UECANOIA 

van participar en la segona edi-
ció de la Vertical Montserrat 
que es una iniciativa solidària 
dels Bombers de la Generalitat 
i que s’enmarca dins el projecte 
solidari Bombers amb Causa. 
La Vertical Montserrat és una 

cursa amb sortida individual, 
on els corredors han de pujar 
per les escales de servei que hi 
ha al costat dels dos funiculars 
de Montserrat, des de l’estació 
inferior del funicular de la San-
ta Cova fins a l’estació superior 
del funicular de Sant Joan. En 
total, son 1.000 metres, amb un 
desnivel de 388 metres, 2.180 
esglaons i una pendent màxi-
ma del 65%.

Per les característiques tècni-
ques d’aquesta prova, la Ver-
tica Montserrat forma part 
de la Towerrunning Wor-
ld Association (TWA) 2019 
Els tres corredors del Club 
Excta. UECANOIA que van 
pendre part dins la categoria 
open d’aquesta prova van ser: 
Pere Marsé amb un temps de 
16’ 29”, David Núñez 16’ 45” i 
Emili Soler 17’ 00”.

Cursa Solidària Vertical Montserrat

CURSES DE MUNTANYA /    
LA VEU 

Diumenge passat 8 
membres de la secció 
de curses de munta-

nya del Club Excursionista 
UECANOIA es van desplaçar 
fins Guardiola de Font Rubí 
per córrer l’Encantada, cur-
sa de muntanya inclosa dins 
el Circuit de Curses de Mun-
tanya “Gran Penedès” amb 
dues distàncies possibles, 12 

i 25km.
Els recorreguts comencen a 
la zona esportiva de Guardi-
ola, surt del poble passant per 
Can Rovireta i després recor-
re els voltants del poble com 
el castell de Font Rubí, l’Agu-
lla, el Corriol de la Cova, la 
Masia de Pareres, etc.
A la cursa curta 12km i 300m 
de desnivell positiu, Joan Ro-
sich aconseguí una 2a posi-
ció absoluta parant el crono 
amb 00:51:00,  David Borras 

4t,  David Patiño 13è,  Txus 
Oliva 39è i Anna Alejandro 
123a absoluta i 16a fèmina.
Pel que fa a la llarga de 25km i 
800m positius, Francesc Llo-
bet finalitzava 23è absolut 9è 
de la seva categoria,  Marta 
Segura 25a absoluta i 1a Fé-
mina amb un temps 02:26:00 
rebaixant en un minut l’an-
terior rècord de la prova en 
aquesta categoria. Darrera 
seu va entrar Dani grados en 
51a posició absoluta.

Marta Segura (UECANOIA) rebaixa 
en 1 minut el rècord de l’Encantada

ESCALADA / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
dia 23 de març es va 
cel·lebrar a Ingravita 

la festa pel 7è aniversari junta-
ment amb la final de la Lligue-
ta, una competició interna del 
rocòdrom igualadí que té una 
durada de 6 setmanes i consis-
teix en fer el màxim de punts 
cada setmana. Ingravita cada 
setmana, segons el seu progra-
ma d’equipament, monta una 
sèrie de blocs (recorreguts es-
calables de colors) dels quals 
10 eren puntuables per la lli-
gueta.
D’aquests 10 blocs n’hi ha de 
totes les dificultats i cadascun 
val 1 punt. Els participants, ja 
poden ser usuaris habituals o 
esporàdics, l’únic qua havien 
de fer era agafar una butlleta i 
anotar-se els punts aconseguits 
cada setmana, fins al llarg de 6 
setmanes.
Un cop passat aquest temps els 
escaladors i escaladores amb 
millor puntuació passen a la fi-
nal, que en aquest cas va coin-
cidir amb l’aniversari del 7è any 
de funcionament d’Ingravita.
Per la final de dissabte, Ingravi-
ta va proposar l’estil “campionat 
del món”. Això vol dir que cada 
participant tenia 5 minuts per 
escalar cadascun dels 5 blocs 
que hi havia a la final. Cada 

bloc tenia diferents versions 
adaptades a les categories dels 
esportistes. D’aquesta mane-
ra es va poder organitzar en 5 
blocs una varietat molt gran de 
nivells, ja que a la final hi havia 
escaladors i escaladores amb 
molta experiència i nivell alt i 
d’altres relativament novells. 
Ingravita, després de disputar 
la final va obsequiar a tots els 
participants de la lligueta i en 
especial als finalistes un sorteig 

de material d’escalada, gràcies 
a la col·laboració de: BlackDi-
amond, Five Ten, Edelrid, E9.
Per amenitzar la festa no podia 
faltar la presència del Posadis-
cos PD Efa i el Yannick com a 
speacker.
Passat el sorteig, Ingravita va 
obrir les portes per a tothom-
qui volgués escalar de franc i 
provar els blocs de la final, i a 
més oferint tapes casolanes per 
sopar.

Ingravita segueix sumant
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BTT / LA VEU 

Aquest dimecres, 27 de 
març, es va presentar 
a Igualada la VolCat 

2019, prova internacional de 
BTT que se celebrarà a la co-
marca de l’Anoia entre el 18 i 
el 21 d’abril, coincidint amb 
la Setmana Santa. Enguany 
celebra el seu 15è aniversari 
i, com els darrers anys, tindrà 
inici i final de totes les etapes 
a Igualada i el centre neuràl-
gic de tota la seva activitat al 
Parc Central de l’Avinguda 
Catalunya. La prova forma 
part del calendari S2 de la 
Unió Ciclista Internacional 
(UCI).
L’organització de la prova es-
pera reunir al voltant d’un 
miler de participants en les 
seves diferents categories 
(Open, Pro, Half i Etapes In-
dividuals) que arribaran en 
un 40% de Catalunya, en un 
altre 40% de la resta de l’Estat 

i en un 20% d’altres països. 
Entre els ciclistes més desta-
cats que ja han confirmat la 
seva presència, hi ha el cam-
pió d’Europa, el rus Aksey 
Medvedev, l’holandès Hans 
Becking o les italianes Silvia 
Scipioni i Elena Gaddoni, en-
tre altres.
En total, seran 208 quilòme-
tres i gairebé 5.000 metres de 
desnivell positiu, repartits en 
quatre etapes, una més que 
en les edicions precedents. La 
primera etapa, de 39 quilò-
metres, passarà pels corriols i 
pistes de Vilanova del Camí, 
La Pobla de Claramunt, La 
Torre de Claramunt i Carme. 
La segona, de 70 quilòmetres 
i probablement la conside-
rada etapa reina, ho farà per 
Òdena, El Bruc i Castellolí. 
L’endemà, 20 d’abril, els ci-
clistes recorreran 63 quilò-
metres, pedalant pels boscos 
de Santa Margarida de Mont-
bui i Sant Martí de Tous. I, fi-

nalment, diumenge dia 21, la 
darrera etapa de 36 quilòme-
tres, discorrerà per Carme i 
Santa Margarida de Montbui. 
Aquest darrer dia també es 
disputarà el tradicional Eli-
minator al Parc Central, amb 
els millors classificats mas-
culins i femenines competint 
sobre un circuit tancat.
Durant la presentació de la 
prova, l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, va definir 
la VolCat com un “element 
imprescindible pel desco-
briment del nostre terri-
tori”, al mateix temps que 
afegia que, “aquesta és una 
de les millors zones del 
país per practicar la BTT”. 
Per la seva banda, el di-
rector de la cursa, Albert 
Balcells, va voler destacar 
la capacitat de la prova per 
atraure participants es-
trangers, fins a un 20% del 
total i de més de vint paï-
sos diferents.

La 15a VolCat comptarà amb 1.000 
participants i un campió d’Europa

CICLISME / LA VEU 

La igualadina Lorena 
Llamas, ciclista profes-
sional de l’equip Mo-

vistar, va aconseguir aquest 
passat diumenge, 24 de març, 
la seva primera victòria 
d’aquesta temporada 2019, 
després d’imposar-se al GP 
Ciudad de Eibar, primera 
cursa de la “Copa de España 
Féminas COFIDIS 2019”, a 
més d’aconseguir també la 
victòria en la classificació de 
la muntanya. Amb aquest tri-
omf, l’anoienca és líder de la 

Lorena Llamas s’imposa 
en el GP Ciudad de Eibar

Copa d’Espanya.
A més de Lorena Llamas, 
l’equip Movistar també va pu-
jar dues ciclistes més al podi,  
completar el podi les seves 
companyes d’equip Paula Pa-
tiño, segona, i Lourdes Oyar-
bide, tercera. Un triplet de les 
ciclistes del Movistar femení, 
amb la Lorena com a líder, 
que és la recompensa a l’es-
forç i gran progressió de la 
igualadina en la seva segona 
temporada de professional.
La propera cursa de la Copa 
d’Espanya es disputarà el 31 
de març a Almeria.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L’especialitat dels ral·lis 
de terra catalana durant 
molt anys va ser la cap-

davantera de totes les comuni-
tats de l’estat espanyol. Inscrip-
cions de qualitat i de quantitat 
tant pel que fa a pilots, copilots 
i cotxes. Eren varis els pilots 
d’altres comunitats que esporà-
dicament també s’inscrivien en 
les proves catalanes. Però això 
ara ja malauradament ha pas-
sat a la història.
En els darrers anys s’han hagut 
de cancel·lar ral·lis per manca 
d’inscrits i els altres disputats 

va ser gràcies a la Focuxtrem, 
una challenge de promoció 
amb cotxes Ford Focus que 
ajudaven a omplir les inscripci-
ons, doncs sense ells prou just 
en varis ral·lis haurien arribat a 
una dotzena de participants, la 
qual cosa feia inviable tirar en-
davant l’organització d’un ral·li.
De moment, per aquesta tem-
porada hi ha previst quatre 
ral·lis de terra puntuables, dels 
quals només dos tenen deter-
minats l’indret i la data, 21 de 
setembre Ral·li de Vidreres i 
el 2 de novembre ral·li Ciutat 
de Tàrrega, els altres dos es-
tan pendents d’indret i data, 

tot i que hi ha rumors d’un 
d’aquests ral.lis per camins del 
Solsonès el dissabte 8 de juny.
Un català de ral·lis de terra que 
ha anat decreixent i que a l’any 
2015 un equip de MCI format 
per Miquel Prat i Dani Monta-
ner van aconseguir el títol des-
prés d’una gran temporada amb 
quatre victòries absolutes. Fins 
i tot el Ral.li Cervera que cada 
any el setembre puntuava pel 
campionat estatal aquesta tem-
porada ja ha caigut del calenda-
ri, pel que Catalunya es quedarà 
sense cap ral·li de terra puntua-
ble pel campionat espanyol.
I pel que fa al català de ral·lis 

d’asfalt no és que la cosa vagi 
sobrada, doncs per exemple 
i tal com va avançar La Veu a 
l’edició anterior, el Ral.li Ciutat 
d’Igualada ja s’ha desmarcat 

del calendari, entrant dins un 
nou i engrescador panorama 
esportiu com és la Copa d’Es-
panya d’Escuderies de Ral·lis 
d’Asfalt.

La terra catalana de ral·lis està tocada, quasi enfonsada
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest passat dissab·
te, 23 de març, es va 
celebrar a Lloret de 

Mar, la 2a fase Copa Catala·
na individual Base de gim·
nàstica rítmica. Un cop més, 
les gimnastes del club van fer 
una mostra del seu gran po·
tencial i van utilitzar aquesta 
competició com a prepara·
ció per al pròxim Campionat 
d’Espanya, en el que partici·
paran en quinze dies.
En categoria Infantil Base, 
en aparell de maces, van 
participar:
Gisela Ramírez, fent un exer·
cici amb una gran sensibilit·
zació i aconseguint una molt 

bona execució. Va delectar un 
cop més amb l’elegància que 
la caracteritza en cadascuna 
de les seves competicions.
Carlota Zamora va sortir a 
pista amb el ritme i expressi·
vitat que la caracteritza, acon·
seguint fer vibrar al públic as·
sistent, ensenyant així el gran 
nivell que té com a gimnasta i 
que va assolint dia a dia.
En categoria Juvenil Base, en 
aparell de cinta:
Sandra Domínguez va estar 
realment preciosa, amb una 
gran sensibilitat, fent de cada 
moviment una expressió in·
nata per a tots els presents 
que vam gaudir de la seva po·
sada en pista.
Per finalitzar la jornada, Pau·

la Mensa, que va lluitar a pista 
amb la força que la caracterit·
za i executant un complex 
exercici, aconseguint la re·
compensa després de la clas·
sificació a Espanya, pujar a la 
tercera posició al podi d’entre 
75 gimnastes en la categoria. 
Així es col·loca entre les mi·
llors gimnastes catalanes en 
la seva categoria i queda clas·
sificada per a la Final Copa 
Catalana Base que es celebra·
rà a finals d’abril.
Des del Club es vol felicitar 
a les gimnastes, cos tècnic, i 
transmetre molta força per a 
aquesta temporada que tan·
tes vivències positives estant 
aconseguint, amb gran esforç 
i treball dia a dia. 

Podi del CG Ballerina a la 2a fase 
Copa Catalana Base Gimnàstica 
Rítmica Individual

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
el club igualadí es va 
desplaçar fins a Llo·

ret de Mar  per participar a la 
2º Fase Copa Catalana Nivell 
VII, van participar deu gim·
nastes del club i va estar una 
competició amb molt nivell 
on les gimnastes van lluir al 
tapís. L’Igualada Club Gim·
nàstic Aula està content per 
la feina i evolució de les seves 
gimnastes. Cal destacar la bo·
níssima 2a posició de  Gina 

Castelltort en aleví base que 
va fer un gran exercici.
El club Igualadí segueix treba·
llant de cara a pròximes com·
peticions i es prepara amb 
molta il·lusió per al proper 
Ct Espanya individual Base 
que tindrà lloc a principis 
d’Abril  a Guadalajara. Cinc 
gimnastes del club represen·
taran a Catalunya al campio·
nat; Violeta Aguilera, Marti·
na Espinalt, Gina Castelltort, 
Arlet Oliva i Ruth Reymundi 
es preparen amb moltes ganes 
per assolir aquest repte.

L’IGC Aula segueix la 
temporada a Lloret

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va celebrar la segona 
fase de la Copa Cata·

lana de gimnàstica artística 
femenina, per les categories, 
Escolars A, B, C i E. L’Anoia 
Club Gimnàstic va tornar a 
casa amb excel·lents classifi·
cacions, medalles i trofeus.
En la Categoria Escolar A 
3 aparells, van competir les 
gimnastes més petites de 5, 6 
i 7 anys, Gisela Marimon, Lua 
Guitian i Marta Casado. En la 
categoria Escolar B 3 aparells, 
Aroa Garcia, Clara Granado, 
i Laia Guell. En Escolar B 4 
aparells, Carla Maria Jordan, 
Júlia Garí, Mia Muñoz, Mia 
Rodríguez, Paula Casado i 
Raquel Granados. En Esco·

lar C 3 aparells, Aina Leonés, 
Clara Miserachs, Júlia Bisbal 
i Mar Claramunt. En Escolar 
C 4 aparells, Carla Cuesta i 
Irina Quadros. I per finalit·
zar les més grans en Escolar 
E, Aina Sanchez i Ona Vidal. 
L’equip d’Escolar C 3, va obte·
nir el bronze per equips, Aina 
Leonés l’or a terra, Júlia Bis·
bal plata en la classificació 
individual general, i plata a 
terra. També cal destacar les 
següents col·locacions: Car·
la Cuesta plata a salt, Carla 
Jordan plata a terra, Ona Vi·
dal sisena a terra, Clara Mi·
serachs desena a terra, Mar 
Claramunt desena a terra. 
Moltes felicitats a les gim·
nastes i a les entrenadores, 
Alícia Borrega, Juliana Bo·
telho i Laia Poch.   

Cap de setmana de 
pòdiums per l’Anoia CG

PATINATGE / LA VEU 

El diumenge 24 de Maig 
es va celebrar a Sant 
Vicenç de Torelló la 

primera fase del grup d’In·
terclubs on va quedar en·
quadrat el Club Patinatge 
Artístic Igualada, junt amb 
el CPA Viladecavalls, el CPA 
Cerdanyola del Vallès i el C.P. 
Lloriana.
Tot i ser un grup molt potent, 
amb clubs de llarga tradició 
dins el patinatge artístic i col·
locats a la part alta de la clas·
sificació de clubs de la Fede·
ració Catalana de Patinatge, 
els 22 patinadors/es del club 
igualadí que hi van participar 
van aconseguir uns resultats 
excel·lents, obtenint 5  podis, 
que classifiquen automàtica·
ment aquestes patinadores 
per la propera fase Interco·
marcal de la competició.

En categoria certificat la Berta 
Roset va ser primera, i en Ini·
ciació C Majors l’Alexandra 
Burczynska també va aconse·
guir la primera posició.
Però s’ha destacar el domini 
absolut del P.A. Igualada a la 
categoria Iniciació A, ja que el 
podi va ser totalment igualadí 
amb la Mariona Raurich a la 
primera posició, l’Iris Ruiz a 
la segona i l’Ainara Varela a 
la tercera. A més, en aquesta 
categoria 5 de les 6 primeres 
classificades, van ser patina·
dores del club.
I els resultats encara hagessin 
pogut ser millors ja que dues 
patinadores van aconseguir 
la quarta plaça i dues més la 
cinquena de les seves respec·
tives categories, quedant·se a 
les portes de la classificació 
per la següent fase.
La resta de participants del 
club van ser:

·Anna Domenech, Ana 
Fernández i Gisela Santiago 
en Iniciació A.
·Marina Laporta, Mireia Cu·
tanda, Maria Escoda i Naia 
Mariño en Iniciació B.
·Anna Badia en Iniciació C 
Majors.
·Gisela Laporta en Iniciació 
C Menors.
·Úrsula Pontnou, Monika 
Kulykova, Martina València, 
Daniel Llorach, Berta Victor 
en Iniciació D Majors.
·Chiara Xaus, Abril Llopis i 
Arlet Domenech en Iniciació 
D Menors.

Els següents reptes del club, 
seran les proves de nivell que 
realitzaran vàries patinadores 
la setmana que ve i el primer 
trofeu que organitzarà el club, 
el proper diumenge 7 d’Abril 
al Pavelló de Les Comes 
d’Igualada.

El PA Igualada col·loca cinc patinadores 
a la fase intercomarcal d’interclubs
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DANSA / LA VEU 

Igualada compta amb 
nombroses escoles de 
dansa i agrupacions que 

la converteixen en una ciutat 
amb una arrelada tradició en 
aquest vessant artístic. Per 
això, des del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada es vol rei-
vindicar aquesta pràctica amb 
motiu del Dia Internacional 
de la Dansa, que se celebra 
mundialment cada 29 d’abril. 
La proximitat de la Setmana 
Santa ha fet que, aquest any, 
els actes se celebrin fins i tot 
durant el mes de maig.
Els actes s’iniciaran aquest 
diumenge, 31 de març, a les 

11:30h a la Plaça de l’Ajunta-
ment, amb la Trobada d’Es-
barts Infantils i Juvenils, una 
activitat gratuïta organitzada 
per l’Agrupació Folklòrica 
Igualadina amb el suport de 
Ajuntament. Aquesta tro-
bada dels balladors més pe-
tits comptarà amb diverses 
colles que faran actuacions 
tradicionals fins al migdia del 
diumenge. Comptarà amb 
l’Esbart Santa Eulàlia de Ba-
nyeres del Penedès, l’Esbart 
Arrels de Lleida, l’Agrupació 
Cultural i Dansaire del Pla 
del Penedès, el Casal Cultu-
ral Dansaires Manresans i 
l’Agrupació Folklòrica Igua-
ladina.
El diumenge, 5 de maig, a 
les 18h al Teatre Municipal 
l’Ateneu, es durà a terme l’ac-
te central de la commemo-
ració, amb la 21a Mostra de 
Dansa Ciutat d’Igualada, on 
es commemora el naixement 
de Jean-Georges Noverre, 
considerat el pare del ballet 
modern. Diversos grups i es-
coles de dansa oferiran una 
mostra de les seves novetats 
i millors coreografies. El preu 
de l’entrada serà de 3 euros i 
l’acte l’organitzen el departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament i les escoles i 
associacions de dansa d’Igua-
lada. Fins ara han confirmat 
la seva participació l’Aula 
Escola de Dansa, l’Estudi de 
Dansa i Expressió Dell’Arte i 

la Companyia Jove de Dansa 
d’Igualada Dell’Arte, l’Escola 
de Dansa del Consell Comar-
cal de l’Anoia, Espai d’Arts Es-
cola de Dansa, Atrezzo Dansa 
i Arts Escèniques, l’Escola de 
Dansa Oriental Luna Mora, 
l’Esbart Dansaire Ateneu 
Igualadí, l’Agrupació Folklò-
rica Igualadina, l’Estudi de 
Ballet Montserrat Andrés i, 
per primera vegada, Con-
cèntric Dansa d’Igualada i 
Urban Essence Dance School 
d’Igualada. A la Mostra tam-
bé hi prendran part escoles 
foranes com l’Escola de Dan-
sa Esther Insa de Barcelona i 
l’Escola de Ballet Maria Cinta 
de Manlleu. També està pre-

Igualada obre aquest cap de setmana l’agenda d’actes 
per a commemorar el Dia Internacional de la Dansa
Diumenge vinent, 31 de març, la Plaça de l’Ajuntament acollirà la Trobada d’Esbarts Infantils i Juvenils

vista la participació d’altres 
escoles convidades, que es 
confirmaran més endavant.
L’espectacle central de la com-
memoració serà el dissabte, 
11 de maig, a les 21h al Tea-
tre Municipal l’Ateneu, amb 
IT dansa, que presentarà The 
Prom, In Memoriam i Whim. 
IT Dansa és una companyia 
que va néixer l’any 1998 per 
contribuir a la professiona-
lització d’alumnes que havien 
acabat els estudis de dansa a 
l’Institut del Teatre de Barce-
lona. Vint anys després, s’ha 
convertit en una companyia 
de prestigi que torna a Iguala-
da per presentar aquestes tres 
creacions. El preu de l’entrada 

és de 18 i 15 euros. L’alumnat 
de les escoles de dansa de la 
ciutat gaudiran d’un des-
compte del 50% presentant el 
val de descompte que facilita-
rà la mateixa escola.
El darrer acte serà el diumen-
ge, 19 de maig, a les 12h, al 
Teatre Municipal l’Ateneu, 
amb la Roda d’Esbarts In-
fantils i Juvenils Catalònia, 
comptant amb la participació 
dels grups Esbart Dansaire 
de Granollers, Esbart Castell 
de Tona, Esbart Dansaire de 
Monistrol i Bitrac Dansa. El 
preu és gratuït i l’acte és or-
ganitzat per Bitrac Dansa, 
igualment amb el suport de 
l’Ajuntament.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

PROMOCIÓ 
PRIMAVERA 
E-BIKE

 carboni doble suspensió 250€/mes
                 alumini doble suspensió 125€/mes

equipament de regal i  24 mesos sense interessos
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POESIA / LA VEU 

El cicle poètic i musical 
De Pell Sensible obre 
una nova programa-

ció. La seva primera propos-
ta tindrà lloc aquest dissabte, 
30 de març, a les 20h, amb 
la representació de Carola, 
a càrrec de Q-ars Teatre, per 
commemorar el centenari de 
naixement de Maria Aurèlia 
Capmany. L’acte comptarà 
amb la lectura teatralitzada 
de la novel·la Feliçment, jo sóc 
una dona, interpretada per 
l’actriu Anna Güell dirigida 
per Francesca Piñón. El text 
suposa un retaule magnífic 
de la societat catalana del se-
gle XX, en què una dona par-
la amb la màxima sinceritat 
dels records que guarda, dels 
seus amors i del seu periple 
vital com a conseqüència de 
néixer dona i de classe humil. 
La lluita per intentar assolir 
la seguretat econòmica i, en 
últim terme la llibertat, sense 
l’ajuda dels homes. La presen-
tació d’aquesta primera sessió 
anirà a càrrec d’Isabel Casas, 
llibretera de Llegim?.
Com és habitual, les pro-
postes d’aquesta temporada 
es faran a l’Adoberia de Cal 

Granotes i, en aquesta ocasió, 
també a la Biblioteca Central, 
al maig i al setembre. El dis-
sabte, 27 d’abril a les 20h, Cal 
Granotes rebrà cançó d’autor 
i poesia amb Ivette Nadal i 
Caïm Riba, que presentaran 

Arbres, mars en concert. Ivette 
Nadal canta i recita amb una 
veu personal, contundent i 
profunda, allunyant-se dels 
cànons habituals de la cançó 
d’autor del país i acompa-
nyada del músic Caïm Riba, 

convertint el directe amb uns 
nous arranjaments amb un so 
cosmopolita. Entre el pop i la 
bohèmia, es presenten en for-
mat duet amb guitarres acús-
tiques i elèctriques, buscant 
l’essència de l’ànima i l’àngel 
de les cançons mitjançant la 
nova producció i la nova for-
ma de cantar-les.
El divendres, 17 de maig a les 
19:30h, a la Biblioteca Cen-
tral –que celebra el seu vintè 
aniversari– es presentarà El 
Tast, amb l’actor Pep Gar-
cia-Pascual i la intèrpret An-
drea Peirón, fent una lectura 
dramatitzada d’aquest text de 
Roald Dahl, acompanyada de 
música. Serà un espectacle 
interactiu on el públic farà un 
tast de vins al mateix temps 
que ho fan els protagonis-
tes de l’obra literària. El preu 
d’aquesta sessió és gratuït, 
però l’aforament és limitat i, 
per això, caldrà passar a re-
collir les invitacions uns dies 
abans per la mateixa Bibliote-
ca. L’acte compta amb la col-
laboració d’IgualaVins
Finalment el dissabte, 28 de 
setembre, a les 20h, la Bibli-
oteca rebrà Aula Brecht (Si els 
taurons fossin persones), amb 
la companyia El Globus, en 

Les obres de Capmany, Dahl i Brecht, protagonistes de la 
nova programació del cicle poètic i musical De Pell Sensible

TEATRE / LA VEU 

La lleugeresa i altres can-
çons és l’última produc-
ció de la companyia 

anoienca Teatre Nu, un espec-
tacle protagonitzat per l’actriu 
i cantant Aida Oset, que l’actor 
Ivan Benet ha co-escrit (i a la 
vegada dirigit) conjuntament 
amb Víctor Borràs.
L’espectacle no és el primer 
cop que es representa a la sala 
de Sant Martí de Tous. El pas-
sat mes de setembre la compa-
nyia va fer una funció prèvia 
a l’estrena al Festival Tempo-
rada Alta de Girona. Ara, mig 
any més tard, el públic de la 
comarca té una nova oportu-
nitat de veure l’espectacle en 
un espai de molta proximitat 
com és La Casa del Teatre Nu. 
La funció s’emmarca dins la 
gira que la companyia fa prè-
viament a l’estada a la Sala 
Beckett de Barcelona, on hi 

seran des del 25 d’abril fins el 
12 de maig.

Un homenatge a les inferme-
res
La lleugeresa i altres cançons 
neix de la voluntat de traslla-
dar la filosofia als escenaris a 
partir del pensament de Gilles 
Lipovetsky, qui descriu en la 
seva obra la societat hiper-
moderna: un societat on flo-
ten constantment la idea de 
lleugeresa, l’alliberament de 
lligams, la provisionalitat, el 
núvol, la virtualitat… Una 
societat en la qual es veu 
immersa la protagonista de 
l’obra. Una infermera que ha 
hagut de deixar la seva feina 
i intenta posar a lloc totes les 
peces del que va passar el dia 
D a l’hora H. Un monòleg 
intern, desordenat on poc a 
poc les peces van encaixant 
com si es tractés d’un thriller 
i on la música (composta per 

la pròpia Aida Oset) funciona 
com a via d’escapament de la 
realitat.
La lleugeresa i altres cançons 
és un espectacle pensat per-
què l’espectador es diverteixi, 
s’emocioni però també pen-
sat amb la voluntat de fer-nos 
connectar amb l’essència de la 
raça humana i qüestionar-nos 
alguns aspectes de la realitat 
que vivim en aquests temps 
hipermoderns.
Podeu veure La lleugeresa i al-
tres cançons a La Casa del Tea-
tre Nu el dissabte 30 de març a 
les 20h. El preu de l’entrada és 
de 12€. Descompte de 2€ pels 
amics de La Casa i Gent Gran 
de Tous, acumulables. Podeu 
reservar les vostres entrades 
enviant un mail a teatrenu@
teatrenu.com o bé trucant al 
677 519 625 (María). La Casa 
del Teatre Nu oferirà servei 
de bar pels assistents. Portes 
obertes a partir de les 19h.

Torna “La lleugeresa i altres cançons” a Sant Martí de Tous, 
l’últim espectacle de la companyia anoienca Teatre Nu

Sala Beckett

el marc del Mercat de Lletres. 
Una obra teatral que mescla 
una quinzena de textos breus 
de poesia, prosa i teatre amb 
contingut antidogmàtic que 
busseja en la realitat oculta 
per suscitar l’actitud crítica i 
un món més habitable. Brec-
ht es pregunta “si els taurons 
fossin persones, serien ales-
hores més amables amb els 
peixos petits?”. Una merave-
llosa classe, dirigida per Car-
les Grau i magistralment in-
terpretada per Òscar Intente, 
que estableix una complicitat 
immediata amb el públic. La 
presentació anirà a càrrec de 
Feliu Formosa, traductor del 
text.
Les entrades es poden adqui-
rir anticipadament al Punt 
de Difusió Cultural i Turís-
tica (c/ Garcia Fossas, 2) de 
dimarts a dijous de 18:30 a 
20:30h, el divendres de 18 a 
21h i els dissabtes d’11 a 14h i 
de 18 a 21h. També el mateix 
dia de l’actuació, una hora 
abans, a la mateixa Adoberia 
de Cal Granotes, a la Baixa-
da de la Unió s/n. Tenen un 
preu de 5 euros anticipada 
i 7 euros el mateix dia, amb 
l’aforament limitat a noranta 
persones.
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Conèixer-se a un mateix 
no és una tasca fàcil, 
per això val més co-

mençar a explorar-se des de 
petit. Aquest diumenge dia 31 
de març, a les 6 de la tarda, al 
Teatre Municipal l’Ateneu el 
grup Xarxa Igualada propo-
sa Xiula, que  presenta el seu 
nou disc Dintríssim. És un es-
pectacle interactiu d’animació 
on combinen els seus clàssics 
Verdura i peix o Polls amb les 
noves cançons que s’originen 
en un viatge a l’interior del 
cos humà. Un recorregut per 
estils musicals variats amb 
temes que treballen valors de 
manera divertida i crítica.  Les 
entrades són a 6 € i a 5 € per 
als socis de Xarxa. La venda 
d’entrades és al vestíbul de 
l’Ateneu, des d’una hora abans 
de l’inici de l’espectacle. 

Xiula 
Una de les experiències d’ani-
mació musicals més innova-
dores és la que proposen els 
quatre intèrprets de Xiula. Des 

de fa uns anys fan cançons  
pròpies i per encàrrec i creen 
espectacles que animem a tota 
mena de públics. 
Des d’una mirada farandule-
ra, però professional, treballen 
amb continguts crítics i amb 
esperit, perquè estan molt 
connectats al món de l’educa-
ció i a les necessitats i conflic-
tes de les persones i la nostra 
societat. 
Actualment formen la banda 
en Jan Garrido (músic, edu-
cador social i ànima del grup); 
Rikki Arjuna (també músic i 
educador social); l’Adrià He-
rèdia, un músic implicat en 

Diumenge a l’Ateneu, “Dintríssim” del grup Xiula tanca la 
temporada de la Xarxa 

un munt de bandes i en Marc 
Soto, músic i membre del 
grup La Sra. Tomasa.  Des de 
molt joves han estat en el món 
de la música i el lleure i a di-
versos grups fent espectacles 
d’animació i clown, teatre i 
pel·lícules i participant a altres 
projectes musicals com Roca-
madour i La Sra. Tomasa. 

Dintríssim, dins del cos
Els quatre músics de Xiu-
la, després de viatjar tant pel 
món, decideixen iniciar l’aven-
tura definitiva: un recorregut 
per l’interior del cos humà, on 
podran descobrir alguns dels 

secrets i de les problemàtiques 
que s’amaguen en cadascun 
de nosaltres. Un viatge que no 
deixa de ser la metàfora d’un 
moment introspectiu que cre-
iem més necessari que mai; un 
aturar-se per respirar, tancar 
els ulls i mirar cap endins.
L’espectacle és un concert tea-
tralitzat on les noves cançons 
de Xiula es combinaran amb 
alguns dels clàssics del grup. A 
través de la música, l’humor i 
acompanyats per projeccions 
anatòmiques sorprenents, els 
Xiula s’enfrontaran al sucre, 
vibraran amb els polls, gaudi-
ran d’una meditació màntrica 

col·lectiva, rapejaran sobre la 
verdura i el peix, i tractaran 
altres temes que afecten a tots 
i totes, com els mocs o les pan-
talles.
L’espectacle està pensat per 
esdevenir un trajecte on el 
públic pugui prendre consci-
ència d’alguns temes que tots 
i totes tenim per treballar; 
volen provocar el diàleg en-
tre pares, mares i els seus fills 
i filles en una sèrie de proble-
màtiques quotidianes i alhora 
transcendents. 
El públic esdevé còmplice i viu 
una experiència espontània de 
balls, moviments i accions en 
un compartir familiar que es-
devé reflexiu. Temes com l’ali-
mentació saludable, l’excés de 
sucre en la nostra dieta, o l’ad-
dicció a les pantalles, es com-
binaran amb reflexions més 
profundes com la necessitat 
d’aturar-se i respirar o el qües-
tionar-se com ens estimem els 
uns als altres. 
Melodies modernes i lletres 
crítiques en un espectacle in-
teractiu que us pentinarà els 
‘chakres’ i les xacres.

LLIBRES / LA VEU 

“Els llibres tenen aquesta 
qualitat meravellosa: ens 
encomanen calma. Tot 

just obrim un llibre i ens en-
dinsem en les seves tranquil·les 
profunditats deixem de sentir 
que tot passa corrents al vol-
tant nostre sense que puguem 
apreciar res». Són paraules de 
l’escriptor i il·lustrador lituà 

Kestutis Kasparavicius, autor 
del cartell del Dia Internacio-
nal del Llibre Infantil i Juvenil, 
que se celebrarà arreu el dia 2 
d’abril, sota el lema «Els llibres 
encomanen calma».
La Biblioteca Central d’Igua-
lada s’afegeix un any més a 
aquesta festa literària per pro-
moure la literatura infantil, 
amb diverses propostes que co-
mençaran el dimarts 2 d’abril a 

les 6 de la tarda, amb una Hora 
del conte especial en què Lídia 
Clua explicarà la història d’en 
Frederick, basada en el llibre de 
Leo Lionni. Durant tot el mes 
d’abril el Racó dels il·lustradors 
de l’àrea infantil estarà dedicat 
a Kestutis Kasparavicius. Les 
seves il·lustracions es reconei-
xen fàcilment pels objectes re-
presentats en el seu estil únic 
i realista, els interiors animats 

i les perspectives molt ben 
aconseguides. És autor d’una 
seixantena de llibres traduïts 
a tantes llengües que el poden 
llegir nens d’arreu del món, des 
del Japó fins a Amèrica.
L’IBBY (Organització Inter-
nacional per al Llibre Juvenil) 
promou des de 1967 la cele-
bració del Dia Internacional 
del Llibre Infantil que se cele-
bra el 2 d’abril (coincidint amb 

la data de naixement de Hans 
Christian Andersen), amb 
l’ànim d’inspirar amor pels 
llibres i la lectura i per cridar 
l’atenció de la comunitat in-
ternacional sobre la literatura 
infantil i juvenil. Durant el mes 
d’abril hi haurà una mostra de 
llibres d’Andersen així de les 
novetats que acaben d’arribar a 
la Biblioteca per als lectors més 
menuts. 

Els llibres encomanen calma: la Biblioteca celebra el Dia 
Internacional del Llibre Infantil i Juvenil
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EXPOSICIONS / LA VEU 

A partir del proper di-
marts, 2 d’abril, el Mu-
seu de la Pell d’Igua-

lada i Comarcal de l’Anoia 
acull l’exposició 1939. L’abans 
i el després. El salvament del 
retaule de Rubió. S’integra en 
una iniciativa transversal al 
territori, organitzada per la 
Xarxa de Museus Locals de la 
Diputació de Barcelona i en la 
qual hi participaran un total de 
vint-i-cinc museus. L’objectiu 
és assenyalar aquestes institu-
cions com a dipositàries de la 
memòria material i, per tant, 
també de la reflexió històrica 
dels precedents, els esdeveni-
ments i les conseqüències de 
la guerra, així com el seu paper 
fonamental en la salvaguarda 
del patrimoni.
Al Museu de la Pell s’exposaran 
dos fragments del guardapols 
del retaule gòtic de Rubió, que 
seran el pretext per explicar 
com es va aconseguir salvar 
aquest magnífic element, el 

procés de la seva restauració 
acabada la Guerra Civil, el seu 
retorn a l’església de Rubió i 
la conservació d’algunes parts 
originals no restituïdes, com la 
predel·la o aquests fragments 
del guardapols, actualment 
conservats al Museu Episcopal 
de Vic i al Museu de la Pell, res-
pectivament.
Aquesta exposició forma part 
també del programa El temor 

El Museu de la Pell proposa, 
l’exposició “1939. L’abans i el després. 
El salvament del retaule de Rubió”

d’un futur incert. 80 anys del 
final de la Guerra Civil a Igua-
lada, promogut des del depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb una àmplia agenda d’ex-
posicions, conferències, teatre 
i cinema, per recordar aquells 
moments d’incertesa a la ciutat 
en acabar la guerra. L’exposi-
ció es podrà veure fins el 30 de 
juny, amb entrada lliure.

TEATRE / LA VEU 

AUGA segueix progra-
mant cada curs un 
Treball de Recerca 

d’un alumne d’algun Institut 
de l’Anoia. Dilluns passat fou 
Núria Rabell, que en el seu pas 
pel “Pere Vives” havia escrit “La 
Crisi de La Fam del Cotó 1861-
65 i les seves implicacions soci-
als i econòmiques a l’Anoia”.
Núria Rabell Hernandez, ara ja 
amb 19 anys, va explicar amb 

claretat i seguretat uns fets his-
tòrics iniciats als Estats Units 
que van afectar moltíssim una 
Igualada que va veure com mi-
lers de persones van deixar la 
ciutat per cercar treball a d’al-
tres comarques. Núria Rabell va 
fer un estudi ben documentat 
sobre el que no va escatimar de 
donar-hi la seva visió personal.
I el proper dilluns torna Jordi 
Camins per explicar com s’or-
ganitza una expedició a l’alta 
muntanya

Núria Rabell explica la fam del cotó a l’AUGA

MÚSICA / LA VEU 

L’any 1993, la parròquia 
es va plantejar la ne-
cessitat d’impulsar una 

renovació de les celebracions 
litúrgiques. Amb el suport 
del rector Mn. Joan Raurell i 
de Mn. Joaquim Fàbregas, es 
va iniciar un projecte amb un 
grup de joves amics de diverses 
corals i de l’escola. 
L’eix central de l’activitat era 
l’animació musical de l’eucaris-
tia del diumenge al vespre. El 
projecte va començar el primer 
diumenge d’Advent del curs 
1993-1994 i va ser un èxit ben 
aviat perquè va esdevenir un 
punt de trobada dels joves. La 
celebració va anar creixent fins 
a omplir bona part de l’església 
gran. 
Sovint, després de la missa el 
grup acabava la festa compar-
tint sopar i fent música al car-
rer, interpretant tot tipus de 
músiques populars i erudites, 
objecte de gaudi per a tots.
Laude també ha participat al-
tres celebracions, misses i or-
denacions, casaments, confir-
macions, primeres comunions, 
benediccions de rams, comiats, 
festivals de música cristiana, 
pregàries, convivències, assajos 
i actuacions en diversos llocs.  
De manera ininterrompuda 
durant aquests 25 anys, el grup 
ha seguit animant aquesta ce-
lebració fins a dia d’avui, i ha 
comptat amb la participació de 
més de 120 joves. Hem  com-
partit el projecte amb diversos 
rectors, Mn Salvador Mundó, 
Mn. Josep Massanna i ara Mn. 
Eduard Flores.
Fruit de l’activitat del grup, 
Laude ha transmès l’amor per 
la música i creiem que també 
molts altres valors universals 
com la generositat, l’amistat, la 
solidaritat i el respecte. Bona 
part dels joves han esdevingut 
músics en diverses facetes,  i 
també alguns han seguit un 
camí compromès amb els va-
lors cristians.
Els fidels de Santa Maria que 

durant els anys han seguit el 
grup amb entusiasme donen 
fe de la tasca de Laude. Com 
molts han manifestat oberta-
ment, la música els ha obert 
el cor i els ha ajudat a seguir 
el missatge de les celebracions 
amb plenitud.
Laude ha tingut sempre una 
gestió col·legiada, i assembleà-
ria sense òrgans de direcció. 
Cal reconèixer però la tasca 
dels qui han preparat les cele-
bracions, repertori i direcció 
musical, així com també l’ani-
mació del grup, i també la de 
molts altres col·laboradors 
amb qui hem comptat de for-
ma totalment desinteressada. 
Laude es projecta al futur amb 
una nova perspectiva; de tots 
es sabut que les esglésies no es-
tan gaire plenes, més aviat bas-
tant buides, i una mica de mú-
sica, encara que sigui bona, no 
es la pedra troncal del que ne-
cessita l’església. Molts joves no 
reconeixen en aquesta església 
aquells valors que anhelen, so-
vint també perquè desconei-
xen el fons de l’evangeli de Je-
sús, i tampoc l’església sap com 
explicar-se ara que la velocitat 
del món i dels esdeveniments 
no permeten la contemplació 
assossegada dels misteris i ens 
porten a cercar un resultat im-
mediat i positiu. 
Per això la nostra proposta es 
destil·lar el que es essencial en 
el grup per a aportar-ho allà 
on ens acullin, sigui a la missa 
del diumenge o en altres espais 
on hi hagi algú obert a escol-
tar. Aportem el que tenim, els 
valors dels que hem parlat, ge-
nerositat, amistat, solidaritat, 
respecte i si es possible, bona 
música que arribi al cor.
Ho celebrarem el proper dis-
sabte 30 de març a les 6 de la 
tarda amb un concert festiu a la 
basílica. Agraïm ja d’entrada a 
en Xavier Morlans la seva par-
ticipació  com també a tots els 
altres amics que ens acompa-
nyin, músics, cantants i públic.
Hi esteu tots convidats! L’entra-
da es lliure.

El grup musical Laude 
compleix 25 anys

El grup Laude, fa 25 anys

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG 

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

Sorteig d’una visita per a dues persones a 
caves Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal d’una 
ampolla  Bohigas Brut Reserva  amb estoig

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta 
entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes 
rebudes fns el 26/4/2019. En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode 
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als 
únics efectes de comunicar-li el premi. Amb la �rma de la butlleta, el 
concursant dona autorització per tal que el patrocinador pugui fer 
actuacions comercials amb subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades (RGPD) 2016/679 tenint dret, entre altres, a la  posterior 
revocació de les dades cedides contactant amb el Patrocinador a través 
de info@bohigas.es
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora es-
trenarà aquest diven-
dres 29 de març a les 

21h el nou espectacle de con-
tes per adults de Mònica Tor-
ra, que ja ha visitat amb molt 
d’èxit la sala independent en 
repetides ocasions. Aquest 
cop estrenarà Memoràndum, 
un recull de contes amb un 
mateix rerefons: la memò-
ria i els records. A través de 
diverses històries es pregun-
ta com funciona el cervell a 
l’hora d’interpretar records. 
Com se’n descarten uns i 
com en mantenim uns altres 
i quin paper hi juguen els 
sentiments i les emocions. El 

pianista Txema Riera acom-
panyarà les històries creant 
atmosferes que quedaran en 
la memòria.
Què cal recordar? Hi ha algú 
que ho pugui decidir? I si 
s’oblida alguna cosa?
Dona, això és el més probable.
I si només recorda el que vol?
Això segur.
Doncs llavors no serà la reali-
tat.
Bé, potser serà la seva realitat, 
al cap i a la fi tots construïm la 
nostra història.
Els contes per a adults s’em-
marquen dins del Cicle Les 
Golfes i es duen a terme a la 
sala petita del Teatre de l’Au-
rora, un espai molt acollidor i 
que permet gaudir de les pro-

Mònica Torra torna a Les Golfes 
del Teatre de l’Aurora amb un nou 
espectacle de contes per adults

postes artístiques de manera 
molt pròxima. El Cicle Les 
Golfes programa petites joies 
de petit format.

Horari i venda d’entrades
La representació tindrà lloc 
el divendres 29 de març a les 
21 h. Després de la funció de 
divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb Mònica Torra. 
Les entrades tenen un cost de 
8 € i 6 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.

LLIBRE / LA VEU 

El dimarts 2 d’abril a 
l’Ateneu Igualadí es 
presentarà el llibre ‘Er-

nest Lluch. Biografia d’un in-
tel·lectual agitador’,  primera 
biografia d’Ernest Lluch que 
es publica gairebé 20 anys 
després del seu assassinat. 
«Tot l’interessava i de tot 
tenia opinió», escriu Joan 
Esculies, autor d’aquesta bi-
ografia que ha estat guardo-
nada amb el XVII Premi Ga-
ziel de Biografies i Memòries 
2018, convocat per l’editorial 
RBA i la Fundació Conde de 
Barcelona. 
Aquesta biografia, minucio-
sa en els detalls i alhora de 
visió panoràmica, és el resul-
tat d’un llarg i rigorós treball 
de documentació i de més de 
seixanta entrevistes a per-
sonatges rellevants que van 
compartir molts moments 
de la seva vida. Entre d’altres, 
han estat entrevistats perso-
nalitats com Raimon Obiols, 
Joaquín Almunia, Enrique 
Barón, Narcís Serra, Alfonso 
Guerra, Xavier Sardà, Gem-
ma Nierga, Javier Solana, 
Odón Elorza o Jordi Pujol. 
Tant la família com la funda-
ció que porta el seu nom han 
facilitat l’accés a nombrosa 
documentació i a testimonis 
molt rellevants. 
Joan Esculies estructura 
aquesta obra a través de qua-
tre grans geografies penin-
sulars que Lluch va conèixer 
bé i en les quals va deixar 
empremta: Catalunya, el País 
Valencià, Madrid i el nord 
(Santander i Sant Sebastià). 
Aquesta no vol ser una bi-
ografia complaent, i és per 
aquest motiu que en l’obra 
es retrata el personatge, però 
també la persona, amb les se-
ves febleses, angoixes i con-
tradiccions. A més, el lec-
tor trobarà en aquesta obra 
material gràfic destacat, una 
part del qual és poc o gens 
conegut pel gran públic. 
Ernest Lluch (1937-2000) 
és encara avui, gairebé vint 
anys després del seu assas-
sinat, una de les figures més 
estimades i record  des de la 
nostra història contempo-
rània. Economista, histori-
ador, diputat en els anys de 
la Transició, ministre de Sa-

nitat i Consum del primer 
Govern socialista, rector 
de la Universitat Menéndez 
y Pelayo, melòman, atleta, 
apassionat del futbol, colum-
nista, professor d’universitat 
i pare de tres filles, va tenir 
múltiples facetes i interessos 
inabastables. 

Joan Esculies
L’autor d’aquesta biografia 
(Manresa, 1976) és escrip-
tor i historiador. Ha publicat 
assajos, articles acadèmics i 
biografies centrats en el cata-
lanisme polític del segle xx. 
És un dels grans especialistes 
en el president Josep Tarra-
dellas. Entre les seves obres 
recents, hi destaca 1917. El 
año en el que España pudo 
cambiar (2018), escrita amb 
David Martínez Fiol. Exer-
ceix de professor col·labora-
dor de la Universitat Oberta 
de Catalunya i és columnis-
ta dels diaris El País i Ara, i 
analista polític a Ràdio Naci-
onal d’Espanya i Televisió de 
Catalunya. Més informació a 
joanesculies.com
L’acte, organitzat per l’Ateneu 
Igualadí, Llibreria Aqualata i  
RBA començarà a les 8 del 
vespre a la sala de socis de 
l’Ateneu Igualadí i la presen-
tació anirà a càrrec de l’exal-
calde, Jordi Aymamí.

Dimarts es presenta 
el llibre “Ernest 
Lluch. Biografia d’un 
intel·lectual agitador”

Aquesta biografia és 
el resultat d’un llarg i 

rigorós treball de docu-
mentació i de més de 60 
entrevistes a persones 

rellevants que van com-
partir molts moments 

de la seva vida

LLIBRES / LA VEU 

El proper 4 d’abril, a les 
7 de la tarda, a la sala 
d’exposicions d’El Por-

tal del Llevador (Carrer de la 
Concepció, 13) tindrà lloc la 
presentació del llibre El Brogit 
del Silenci de Maria Amèlia 
Pedrerol. Es tracta d’una no-
vel·la editada per Gregal que es 
desenvolupa entre Barcelona i 
Llançà i té com a protagonista 
una mestra d’educació especi-
al  que se sent realitzada aju-
dant els nens amb dificultats, 
però té problemes en l’aspecte 
personal i familiar; finalment 
anirà trobant respostes a partir 

de diferents situacions i encon-
tres que acabaran sacsejant els 
racons més ignots de la seva 
consciència. Maria Aurèlia 
Pedrerol, nascuda a Barcelona 
l’any 1950 és escriptora i psicò-
loga de professió,  fou cantau-
tora i component molt activa 
del col·lectiu Els setze jutges. 
L’acte, organitzat conjunta-
ment per la Llibreria Llegim...? 
i la sala El Portal del Llevador  
comptarà amb la presència de 
l’autora i serà presentada per 
Montserrat Combalia,  pro-
fessora de llengua i literatura,  
oferirà una lectura de frag-
ments a cura de Martha Llo-
rens. 

“El Brogit del silenci” es presenta a 
El Portal del Llevador



Dimarts, 2 d'abril
a les 19:15h en directe des del ROH

Música: Giuseppe Verdi
Director: Christof Loy
Coreografia: Otto Pichler
Òpera en 4 actes i 2 intermedis

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat

Preus:
Anticipada: 15€ i 13€ els socis de l’Ateneu
Dia de l’estrena: 18€ i 15€ els socis de l’Ateneu

La forza
del destino
(Nova producció)
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L’òpera ‘La forza del destino’ en directe a l’Ateneu Cinema 
des de la Royal Opera House de Londres

LA FORZA 

El dimarts 2 d’abril a 
l’Ateneu Cinema es po-
drà seguir en directe 

des de la ROH de Londres la 
retransmissió de l’òpera La 
forza del destino. En aquesta 
ocasió la sessió començarà a 
les 19.15 h.,  més aviat de l’ho-
ra habitual per la llarga dura-
da de la retransmissió, 4 hores 
i 15 minuts.
Christof Loy dirigeix un re-
partiment de cantants ple d’es-
trelles, amb la presència d’An-
na Netrebko, Jonas Kaufmann 
i Ludovic Tézier en l’èpica òpe-
ra de Verdi dirigida per Anto-
nio Pappano.
Leonora s’enamora de Don 
Álvaro, però quan el seu pare 
prohibeix el seu matrimoni, 
un fatal accident desencadena 
un drama d’obsessió, venjança 
i tragèdia. 
Jonas Kaufmann i Anna Ne-
trebko protagonitzen l’epopeia 
de Verdi La forza del destino, 
una òpera que exigeix el mà-

xim dels cantants per la seva 
poderosa música i el més ro-
tund tractament teatral pel re-
lat d’una amarga venjança que 
es duu a terme més enllà de la 
distància i el temps.

La producció arriba a The 
Royal Opera amb una sensa-
cional posada en escena pro-
cedent d’Amsterdam plena de 
color i acció. 

Preu entrada: 18 € / Socis Ate-
neu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  Les entrades ja es 
poden comprar anticipades a 
la taquilla de l’Ateneu cinema i

online a www.ateneucinema.
cat   
La resta de programació de la 
temporada d’òpera i ballet es 
pot consultar a la web de l’Ate-
neu cinema. 
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història de la Fotografia a Igualada

Pau Audouard Déglaire (1856-1918), conegut principal-
ment pels seus retrats i pels seus treballs de fotografia 
arquitectònica realitzats durant l’Exposició Universal 
de Barcelona del 1888: fotografies de la construcció 

dels pavellons, dels visitants i de l’ambient. També va realitzar 
altres treballs per encàrrec de la companyia MZA sobre les infra-
estructures del ferrocarril. I, a més va fer una sèrie de fotografies 
aèries del Port de Barcelona, realitzades des d’un globus i que es 
consideren les primeres captures preses des de l’aire i que avui 
són de gran valor històric i econòmic.

Fotografies: Palau de Belles Arts, a l’Exposició Universal de Bar-
celona (1888) i Vista aèria del Port de Barcelona. Arxiu Fotogràfic 
de Barcelona.

Dels pioners de la fotografia, 
uns veritables referents

MÚSICA / MARIA DALMASES 

El passat diumenge, dia 
24 es va fer el quart 
concert del XXVI Fes-

tival Internacional d’Orgue 
d’Igualada que organitza 
l’Ajuntament de la ciutat, amb 
la direcció artística de Joan 
Paradell i Solé. L’organista va 
ser Renata Marcinkutė-Lesi-
eur. Com en tots els concerts 
del Festival, Jaume Planas va 
fer la presentació, Anna Mi-
randa va ser la registrant i la 
visió per pantalla fou respon-
sabilitat de Jordi Balsells i Jo-
sep Aguilera.
Renata Marcinkutė-Lesieur 
va estudiar a l’Acadèmia de 
Música i Teatre de Lituà-
nia, a la Universitat “Mozar-
teum” de Salzburg i ha assis-
tit a nombroses Master Class 
amb reconeguts professors. 
Va guanyar el Concurs In-
ternacional de Piano i Orgue 
“M.K.Čiurlionis” de Vilnius. 
Té una important activitat 
concertística com a solista, 

i també acompanyant altres 
instrumentistes i orquestres 
simfòniques i de cambra. Ha 
fet gires per tot Europa, Estats 
Units, Mèxic i altres països. 
És també membre del jurat 
de concursos internacionals, 
ha realitzat nombrosos enre-
gistraments per a la ràdio i la 
televisió lituanes i ha dirigit 
les classes magistrals d’orgue 
a la Universitat “Mozarteum” 
de Salzburg i també a Polònia, 
Itàlia i Suècia. 
El concert va començar amb 
les 7 danses que formen part 
de l’Anonimus Vilnensis del 
segle VI, un conjunt de boni-
ques i variades danses, que va 
tocar d’una manera molt agra-
dable i juganera, i va continu-
ar amb la Fuga en do sostingut 
menor de Mikalojus Konstan-
tinas Čiurlionis (1875-1911), 
un autor lituà que va ser tam-
bé pintor i que va gaudir d’una 
gran popularitat tant a Lituà-
nia com a la Unió Soviètica, de 
forma que l’any 1975, per cele-
brar el centenari del seu naixe-

ment, un astrònom rus va ba-
tejar amb el seu nom un petit 
asteroide que va descobrir; és 
una obra poc coneguda que va 
ser molt ben interpretada.
A continuació va arribar el 
moment de fer sentir obres 
del gran mestre Johann Se-
bastian Bach (1685-1750). En 
aquesta ocasió van ser els dos 
Preludis Corals: Aus der tiefe 
rufe ich BWV 745 i Wer nur 
den lieben Gott lasst walten 
BWV 691 i la que segurament 
és la més famosa obra d’orgue 
de Bach, malgrat que se n’està 
discutint l’autoria, la Tocata i 
Fuga en re menor BWV 565. 
Els dos Preludis els va tocar 
amb la registració més ade-
quada en el nostre orgue que 
va elogiar molt, i no cal dir 
que ens va oferir una molt 
bona i personal versió de 
la famosa Tocata que és tan 
coneguda per tothom. 
Després va ser el torn d’obres 
de dos autors francesos. La 
primera va ser una preciosa 
transcripció per a orgue feta 

per P. Gouin de la cançó Après 
un rêve op.7 núm. 1 de Gabri-
el Urbain Fauré (1845-1924), 
que va interpretar de manera 
tan dolça que ens va com-
moure.  Del segon autor fran-
cès, Félix Alexandre Guil-
mant (1837-1911) va tocar 
el Final (de la Sonata núm. 1 
en re menor), una difícil obra 
en la que ens va demostrar 
la seva gran tècnica i virtu-
osisme. El concert va acabar 
la Peça de Concert op.52a 
de l’autor belga Flor Peeters 
(1903-1986) que és la trans-
cripció per a orgue sol de l’úl-
tim temps d’un concert que el 
mateix autor havia escrit per 
a orgue i orquestra l’any 1944, 
en plena segona guerra mun-
dial i que reflexa molt bé en 
la seva escriptura i sonoritat 
aquesta circumstància. Aquí 
també l’organista ens va fer 
sentir tota la tristor i dificul-
tats d’aquells moments.
Malgrat que el públic, for-
ça nombrós, no va arribar a 
omplir del tot la basílica, va 

demostrar amb els seus aplau-
diments que el concert havia 
estat molt bonic i interessant 
i que ens trobàvem davant 
d’una intèrpret de grandís-
sima qualitat. En agraïment, 
Renata Marcinkutė-Lesieur 
va interpretar com a bis Can-
tilena religiosa una obra de 
l’autor francès Théodore Dub-
ois (1837-1924). Després va 
baixar al presbiteri on va ser 
obsequiada per Pere Camps, 
regidor de Promoció cultural 
i Relacions institucionals i va 
tornar a rebre els calorosos 
aplaudiments de tots els assis-
tents.

Diumenge, darrer concert
Recordem que el diumenge 
dia 31, a les 6 de la tarda, hi 
haurà l’últim concert del Fes-
tival; anirà a càrrec de l’orga-
nista italià Nicolò Antonio 
Sari i del trombonista valencià 
Hèctor Penadés, amb obres de 
Bach Purcell, Frank, Marcello, 
Gunsenheimer, Gigout i Gil-
mant. 

Una gran organista lituana protagonista del quart concert 
del XXVI Festival internacional d’orgue d’Igualada 



Abat, filòsof, arxiver

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Jaume Caresmar (1717-1791) fou 
l’igualadí que a l’any 1742 va 
vestir l’hàbit, blanc, de l’ordre 

premostratense, al Monestir de San-
ta Maria de Bellpuig de les Avellanes 
(Lleida) on fou professor de filosofia 
i teologia i va ser-ne abat, en dues 
ocasions.
Va registrar biblioteques, ordenà 
arxius eclesiàstics i civils. Passà 16 
anys ordenant l’arxiu de la Catedral 
de Barcelona, aportant un valuós 
material per la història de la ciutat i 
per Catalunya.
Fou acadèmic de les Bones Lletres, 
de Barcelona. El 1875 anà a París, on 

fou considerat “El Greco de la di-
plomàcia”, per altres monjos que el 
tractaren.
En 1881, Sampere i Miguel va es-
criure: “Igualada té més drets a la 
fama per haver donat llum al savi 
Caresmar, que per haver derrotat , al 
Bruc, les àguiles napoleòniques.
Joan Mercader va escriure la seva 
biografia. Igualada li  dedicà un 
carrer, i l’Agrupament escolta (Cau) 
porta el seu nom.
Font: Gabriel Castellà. Dibuix, 
A. Ollé Pinell, Boletín AFI, gener 
1947. 
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LLIBRES / LA VEU 

Fa un any va entrar en 
funcionament el nou 
Bibliobús Montserrat a 

la comarca de l’Anoia. Aquesta 
nova biblioteca mòbil és una 
important millora del servei 
de lectura pública per als ciu-
tadans que viuen en municipis 
de menys de 3000 habitants. 
El nou Bibliobús Montserrat 
és un salt endavant en molts 
aspectes: accessibilitat per a 
persones amb mobilitat dismi-
nuida a través de la plataforma 
elevadora, més espai per als 
usuaris –adaptat per a perso-
nes amb discapacitat auditiva, 
nou servei d’autopréstec, pan-
talles informatives, més aces-
sibilitat a intenet (Wi-Fi) i un 
espai infantil.
Seguim fomentant la lectura, 
l’aprenentatge i la cultura tot 
oferint a la població els serveis 
fonamentals d’una biblioteca 

pública: Informació i accés a 
una col·lecció equilibrada de 
documents de qualitat (novel-
les, llibres de coneixements, 
revistes, cd’s de música, dvd’s  
de cinema, documentals, 
etc…) -amb una secció per 
als infant, servei de préstec de 
documents, catàleg en línia, 
formació d’usuaris i activitats 
culturals diverses.
El Bibliobús Montserrat forma 
part de la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals que inclou 
225 biblioteques i 10 bibliobu-
sos. A través del servei de prés-
tec interbibliotecari els usuaris 
tenen accés als documents dis-
ponibles al catàleg col·lectiu 
multidisciplinar de la XBM, 
amb més de 800.00 títols i 11 
milions de volums.
A més d’aquests serveis pre-
sencials, el carnet d’usuari del 
bibliobús permet accedir a un 
gran nombre de serveis virtuals 
des de l’ordinador personal, la 

El Bibliobús: +lectura + aprenentatge + 
cultura…, per a usuaris i “no-usuaris”

tablet i/o el mòbil. Des la plata-
forma http://bibliotecavirtual.
diba.cat els usuaris poden des-
carregar en préstec novel·les, 
llibres de coneixement, nar-
rativa, pel·lícules, música…, 
així com també accedir a altres 
recursos digitals com ara bases 
de dades i entorns digitals com 
el portal Gènius amb contin-
guts exclusiu per als infants.
En aquesta nova estapa volem 
esdevenir un “tercer lloc” on 
els ciutadans puguin generar i 
compartir coneixement a tra-
vés d’experiències, no només 
en l’àmbit de la lectura si no 
també en el camp de la ciència, 
la tecnologia i les arts, on els 
usuaris no són només recep-
tors sinó també protagonistes. 
En aquest sentit hem impul-
sant diverses activitats dins el 
projecte Bibliolab en un entorn 
de col·laboració obert a la ciu-
tadania, institucions, entitats i 
associacions.

DISSENY / LA VEU 

El passat 5 de març de 
2019, l’alumnat de se-
gon de Gràfica Publi-

citària de l’escola “LaGaspar” 
d’Igualada van presentar la 
valoració final de la proposta 
de la revista Matter Barcelo-
na. El projecte té l’objectiu de 
fer col·laborar l’escola i l’em-
presa dins l’entorn “Talent 
Creatiu i Empresa” juntament 
amb el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de 
Catalunya.
L’alumnat va mostrar una 
gran professionalitat tot fent 
la presentació a la seu de l’em-
presa Matter on cadascun va 
defensar la seva proposta des-
prés d’incorporar canvis i/o 
nous plantejaments pel que fa 
a retícula, maquetació i con-
tinguts segons el “feedback” 
mantingut en la trobada del 

18 de desembre de 2018.
La resolució definitiva de la 
revista triada i el lliurament de 
premis es durà a terme durant 
tot el matí del dimecres 24 
d’abril de 2019 a l’auditori Axa 
a l’Illa Diagonal de Barcelona.
L’escola municipal d’art i dis-
seny “LaGaspar” ofereix en-
senyaments oficials profes-
sionalitzadors en l’àmbit del 
disseny, concretament en les 
especialitats de disseny gràfic 
i disseny en pell.
Per tant, té com a objectiu fa-
cilitar la inserció laboral i la 
qualificació professional dins 
el món laboral, fer un apre-
nentatge de les tecnologies 
actuals en un ambient real de 
treball, comprendre el pro-
cés productiu i participar-hi, 
adquirir hàbits en relacions 
humanes en l’empresa entre 
altres cosa que aconsegueix 
amb la FTC. 

L’alumnat de La Gaspar 
presenta a Matter Barcelona 
la proposta de revista



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“La crisi de la fam del cotó”, un competent estudi 
de la igualadina Núria Rabell 

L’última edició de l’AUGA ens ha participat 
d’un acte cultural i de coneixement força ex-
cepcional a propòsit de la ponència d’una jove 

investigadora de la nostra història més propera, la 
Núria Rabell i Hernández. Això és, ella, prenent com 
a reclam temàtic la “Crisi de la fam del cotó” (1861-
1865), es va proposar -i entenc que ho va aconseguir- 
presentar una exhaustiva anàlisi sobre fins a quin 
punt una crisi com aquella derivada d’un conflicte 
esdevingut més enllà de l’Atlàntic havia estat el deto-
nant d’un desajust econòmic de categòriques dimen-
sions en el marc de la societat igualadina, i també de 
l’Anoia.
Una precisa i convincent dissertació, partint de l’in-
terès per a observar quant determinants poden ser 
uns fets històrics adversos a l’hora de modificar 
substancialment les dinàmiques econòmiques i so-
cials d’un territori; posava en relleu que l’anomenada 
-i, potser, poc coneguda- “Crisi de la fam del cotó” 
havia estat un fenomen originat per la Guerra de Se-
cessió americana, de 1861; un conflicte bèl·lic que va 
acabar per provocar una total recessió en l’obtenció 
d’aquesta matèria primera bo i comportant de re-
truc, dins d’un context de gran demanda de produc-
ció tèxtil per al mercat interior, una forta depressió 
de l’economia industrial igualadina i de les grans i 
petites fàbriques de nostre entorn. 
Així, just a la segona meitat del segle XIX, i enfron-
tades a aquest crac de la producció; la fragilitat es-
tructural de l’empresariat industrial igualadí al costat 
de les no gens resolutives estratègies dels ens gover-
natius van ser determinants per a què les nostres 
indústries perdessin l’oportunitat de “pujar al tren 
del progrés”, que havia de ser el ferrocarril. Efecti-
vament, aquell nou mitjà de transport (inaugurat 
el 1848) va passar de llarg de la nostra ciutat, una 

contrarietat que va incidir en què es desaprofités un 
dels grans motors de la Revolució Industrial; deixant 
d’assistir als avantatges de mercat d’una nova xarxa 
de comunicacions que havia de connectar les ciutats 
més punteres de Catalunya amb la resta de l’Estat.
Al capdavall, aquesta disquisició va contribuir a em-
fatitzar en la gènesi d’una crisi que no solament afec-
taria al nostre territori sinó a tot Catalunya; amb una 
detallada anàlisi demogràfica, econòmica i indus-
trial no exempta de senyalar la ineficaç capacitat de 
reacció de la pròpia burgesia empresarial i dels man-
dataris de torn. En aquest sentit, la nostra ponent va 
fer especial esment dels menyscabaments ocasionats 
a les indústries locals com: el Vapor Vell o Cal Godó, 
entre d’altres; i, molt particularment als perjudicis 
dels quals en va ser víctimes una molt desavantatja-
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da classe obrera. Finalment, el capítol referit a l’àm-
bit del transport va ser tractat a partir d’una puntual 
exposició de les circumstàncies desfavorables sobre 
els primers intents i la pròpia fallida econòmica de 
diverses societats constituïdes per a un inicial pro-
pòsit de construcció d’una línia fèrria que afavorís la 
comunicació d’Igualada amb el conjunt del territori 
català i l’espanyol.

TEATRE / LA VEU 

El dijous 4 d’abril a les 
21h tindrà lloc l’especta-
cle inaugural de la 30a 

Mostra Igualada amb El viaje 
de Ulises de la companyia bas-
ca Teatro Gorakada, que ja van 
participar a la Mostra Iguala-
da amb Moby Dick (2017). La 
companyia oferirà un espec-
tacle que planteja el viatge de 
l’heroi grec com a metàfora de 
la vida i com a lluita contra les 
dificultats i les diverses maneres 
de resoldre-les. Un viatge ple 
de peripècies úniques i de jocs 
compartits en què cada acte, 
cada escena, és un univers en sí. 
Un any més, els alumnes dels 
centres educatius d’Igualada 
seran els primers espectadors 
de la Mostra amb les funcions 

“El viaje de Ulises” de Teatro Gorakada inaugurarà, 
dijous, la Mostra Igualada

escolars del dijous 4 i el diven-
dres 5 d’abril. En total uns 4.199 
alumnes, 3.556 de primària i 
643 de secundària. La Mostra 
treballa cada cop més amb les 
escoles i instituts per potenciar 
les arts escèniques als més petits 

de la mà dels centres educatius 
de la ciutat i els seus docents, 
tant veient espectacles com par-
ticipant en activitats paral·leles.

La Mostra PRO
Un any més la Mostra PRO 

s’instal·larà al Museu de la Pell 
i l’Adoberia Bella i tindrà La 
Llotja de professionals com a 
epicentre de tota l’activitat. Dins 
de les activitats professionals, 
cal destacar la jornada profes-
sional de dijous al matí amb la 
taula rodona ‘Infància, cultura 
i ciutat’ al voltant de repensar 
les ciutats permetent que l’acció 
cultural hi tingui un paper relle-
vant amb espais i equipaments 
adequats, inclusius, multifun-
cionals i segurs, garantint la 
llibertat de moviments i inclo-
ent la participació dels infants 
i adolescents en els processos 
de disseny, ja que també en són 
usuaris; i el 10è Mercat de Pro-
jectes d’espectacles que possibi-
lita la producció de muntatges 
que ara només són una idea. 
Altres activitats que es desenvo-

luparan al llarg dels quatre dies 
de Fira són reunions ràpides i 
trobades pactades o informals 
que afavoreixen el contacte 
entre els diferents agents; la 
trobada Plataforma Teatre per 
a Joves que farà un pas més 
en la constitució del necessari 
circuit de teatre juvenil; la ses-
sió TTP Forma impulsada per 
l’Associació Professional de 
Teatre per a Tots els Públics; la 
Mostra Mestra, una iniciativa 
que dota d’eines els docents a 
l’hora de mirar i parlar d’un 
espectacle; i la reunió a porta 
tancada ‘Debate futuro CO-
FAE’ de la Coordinadora de fi-
res d’arts escèniques de l’Estat. 
A més, la Mostra comptarà 
amb la gestora cultural Mar-
garida Troguet com a facilita-
dora PRO.



heimer, Gigout i Guilmant.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TEATRE
Igualada 

“Dintríssim” de Xiula
A través de la música, l’humor i acompa-
nyats per projeccions anatòmiques sor-
prenents, els Xiula s’enfrontaran al sucre,
vibraran amb els polls.... Organitza Xarxa 
Igualada
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Capellades 

Xarxa proposa l’obra “El secret de la de-
tectiva Klaus” una investigadora curiosa 
i divertida capaç de resoldre els enigmes 
més difícils
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
Calaf 

Pau Vallvé presenta el seu disc “Life vest 
under your seat”.
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala de 
fusta del Casal.

MÚSICA
Sta. Margarida de Montbui 

Concert del grup vilafranquí Essència de 
Gospel amb un repertori que abasta els 
diferents estils del gospel més contempo-
rani
Diumenge a les 7 de la tarda a l’Ateneu 
de Montbui

DILLUNS 1

CONFERÈNCIA
Igualada 

Jordi Camins. “Expedicions a les altes 
muntanyes”.
El contingut amb imatges de la conferèn-
cia explica com s’organitza una expedició 
a l’alta muntanya per a les persones que 
no hi tenen una dedicació professional. 
Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 2

HORA DEL CONTE
Igualada 

“Frederick”, a càrrec de Lídia Clua Serra
Una hora del conte amb titelles basada en 
el llibre de Leo Lionni. Adreçada a infants 
a partir de 3 anys. Amb motiu del Dia del 
Llibre Infantil i Juvenil. .
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central
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CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

Tertúlia d’infants a partir de 8 anys que 
han llegit tots el mateix llibre. En aques-
ta ocasió “El llibre misteriós”, de Joris 
Chamblain
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

Cicle «Històries que passen al tren»
“La noia del tren” 
Projecció de l’adaptació de la novel·la de 
Paula Hawkins i tertúlia posterior. Prè-
viament, els participants s’han d’haver 
llegit el llibre que els proporcionarà la 
Biblioteca.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CONTES PER A ADULTS
Igualada 

“Memoràndum”
Què cal recordar? Hi ha algú que ho pu-
gui decidir? I si s’oblida alguna cosa? Mò-
nica Torra estrena una peça amb diverses
històries sobre la memòria i els records.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Piera 

El pianista i compositor Antoni Besses 
ofereix el recital inaugural de l’edició es-
pecial del concurs internacional de pia-
no amb el concert la música callada de 
Mompou.
Divendres a les 8 del vespre a l’auditori 
de Ca la Mestra

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

L’escriptor capelladí Joan Pinyol pre-
sentarà el llibre “Avi, et trauré d’aquí! 
que comptarà amb les intervencions de 
Clàudia Rius, periodista cultural i cap de 
redacció de www.nuvol.com i de Fran-
cesc Gil-Lluch, editor.
Divendres a les 8 del vespre a la sala 
gran del Teatre la Lliga

DISSABTE 30

PREMIS
Igualada 

Surt a veure els Tres Tombs
Lliurament de premis del concurs de di-
buix infantil organitzat amb motiu de la 
festivitat dels Tres Tombs
Dissabte a les 12 del migdia a la Biblio-
teca Central.

POESIA
Igualada 

Cicle “De pell sensible”

Q-ars Teatre presenta CAROLA
Lectura teatralitzada de l’adaptació de la 
novel·la Feliçment, jo sóc una dona de 
Maria Aurèlia Capmany, a càrrec de l’ac-
triu Anna Güell i la direcció de Francesca 
Piñon
Dissabte a les 8 del vespre a l’adoberia 
Cal Granotes.

MÚSICA
Igualada 

Concert de jazz i poesia eròtica amb el 
duet igualadí Maria Colom & Àlex Almi-
rall
Dissabte a les 10 del vespre a Visceral, 
espai gastronòmic.

MÚSICA
Igualada 

Concert amb el grup Laude amb motiu 
dels seus 25 anys, amb Xavier Morlans i 
antics membres del grup
Dissabte a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TEATRE
Capellades 

Representació de l’obra “Una nit a casa 
seva... senyora”. El Grup Escènic Casino 
de Caldes de Montbui ens presenta un 
vodevil del dramaturg francès Jean de 
Létraz
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
la Lliga.

DIUMENGE 31

DANSA
Igualada 

Trobada d’Esbarts Infantils i  Juvenils
Impulsada per l’Agrupació Folklòrica 
Igualadina i l’Ajuntament, amb l’Esbart 
Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès; 
l’Esbart Arrels de Lleida; l’Agrupació cul-
tural i dansaire del Plà del Penedès i el 
Casal Cultural Dansaires Manresans.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Concert Simfònic
Concert de l’Orquestra de l’Escola/Con-
servatori Municipal de Música d’Iguala-
da, en formació simfònica; l’Orquestra 4 
Cordes, el grup de corda dels més petits 
de l’ECMMI i alumnes de violí i violoncel 
del Gabriel Castellà
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL D’ORGUE
Igualada 

Concert de Nicolò Antonio Sari, orga-
nista titular de les esglésies de S. Trovaso 
i Carmini, de Venècia i Héctor Penadés 
Estrada (trombó), de Catalunya.Compo-
sicions de Bach, Purcell, Franck, Gunsen-

ÒPERA
Igualada 

“La fuerza del destino”
Retransmissió en directe des de la Royal 
Opera House de LondresLa producció 
arriba a The Royal Opera en una sensaci-
onal posada en escena procedent d’Ams-
terdam, vessant de colorit i acció. .
Dimarts a 1/4 de 8 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre ‘Ernest. Lluch. Bio-
grafia d’un intel·lectual agitador’ de Joan 
Esculies
Dimarts a les 8 del vespre a al Sala de 
Socis de l’Ateneu

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Jo, Trump”. El periodista Ramon Rovira 
construirà un perfil implacable del presi-
dent dels Estats Units d’Amèrica des de 
diferents angles de la seva figura.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca

DIMECRES 3

VISITA
Igualada 

Visita comentada a l’Observatori de l’Alta 
Anoia. Visita al Campament de l’exèrcit 
republicà a Pujat just en els dies del 80è 
aniversari del final de la guerra. Organit-
za AUGA
Dimecres durant tot el dia a l’Observa-
tori de Pujalt

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

“Blankets”, de Craig Thompson
Moderador: Daniel RioTertúlia adreçada 
a persones adultes que han llegit la matei-
xa novel·la gràfica.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

DIJOUS 4

MOSTRA IGUALADA
Igualada 

Inauguració de la Mostra Igualada 2019 
amb l’espectacle “El viaje de Ulises” de 
Teatro Gorakada, un viatge ole de peripè-
cies úniques i jocs compartits.
Dijous a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “El viatge de Lowie” 
de Lluís Biarnes, ed. Quorum
Amb la presència de l’autor i presentat 
per Francesc Miralles.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la llibreria 
Aqualata.

AGENDA
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Elefant d’orelles grans
Estrena • Dumbo

RAMON ROBERT / 

Deliciosa, plena de recursos ex-
pressius i agraïdament breu, la 
cinquena pel·lícula llarga de 

Walt Disney, Dumbo (1941), és especi-
alment recordada per la seva comicitat, 
fantasia i drama, elements trenats amb 
sensibilitat i equilibri, i que defineixen 
la qualitat d’una obra tan senzilla com 
satisfactòria i intemporal. Gairebé 80 
anys després de la seva realització, i 
atès que els nous dirigents dels Estudis 
Disney, aprofitant les noves tecnologi-
es digitals, semblen decidits a fer ver-
sions renovades de cadascun dels seus 
clàssics, Dumbo torna a la pantalla dels 
cinemes. Signa la nova versió el moltes 
vegades sorprenent Tim Burton. Pel 
que sembla, aquesta vegada, Burton 
s’ha conformat en ser un aplicat artesà 
abans que cineasta innovador.
Sigui com sigui, Dumbo, el petit elefant 
de les orelles grans, reapareix en una 

producció de gran pressupost. Amb 
actors reals (Colin Farrell, Michael Ke-
aton, Danny DeVito, Eva Green, Alan 
Arkin) i animals creats digitalment, 
retrobem a Dumbo a la pista d’un circ 
que  no passa pel seu millor moment. 
De fet, amb les seves orelles gegants, 
Dumbo és la riota del circ. Però quel-
com canviarà quan algú se n’adona que 
Dumbo, si vol, és capaç de volar.
Barrejant l’esplendor clàssic de Disney 
amb l’extravagància  fosca de Tim Bur-
ton, la nova pel·lícula segueix tenint 
un personatge encantador, Dumbo, 
així com algunes seqüències molt esti-
mables. Caldrà veure què en diuen els 
nens d’avui en dia, com també els nens 
que s’han fet grans i que alguna vega-
da, ja fa molt de temps, es van emocio-
nar amb aquella pel·lícula estrenada el 
1941 i reestrenada quatre o cinc vega-
des, en anys posteriors. 

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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Confesions d’un cineasta
Estrena •  Dolor y gloria

RAMON ROBERT / 

L’ara mateix més internacional 
i més conegut dels cineastes 
espanyols, Pedro Almodóvar, 

estrena nova pel·lícula: Dolor y glo-
ria. Després d’un grapat d’anys que 
ha fet moltes pel·lícules insatisfactò-
ries i algun que altre encert parcial, 
Almodóvar ens proposa la que segu-
rament es la seva obra més intimista, 
autobiogràfica i personal. De fet, en 
el personatge que interpreta Anto-
nio Banderas descobrim la figura del 
propi Pedro Almodóvar.
La pel·lícula relata una sèrie de pas-
satges de la vida de Salvador Mallo, 

un director de cinema. Salvador re-
corda la seva infància en els anys 60, 
quan va emigrar amb els seus pares a 
Paterna, un poble de València. Tam-
bé rememora el primer desig, el seu 
primer amor adult ja al Madrid de 
dels 80, així com el dolor de la rup-
tura d’aquest amor. I el descobriment 
del cinema, és clar. I també relata les 
passions, que li donen sentit i espe-
rança a la vida.
A més del citat Antonio Banderas, 
cal destacar el grup d’actrius que 
intervenen en la pel·lícula, o sigui 
Julieta Serrano, Nora Navas, Cecilia 
Roth, Rosalia i, molt especialment, 
una extraordinària Penélope Cruz

Nens tibetans
A Tous •  Ballad from Tibet

RAMON ROBERT/ 

A quest proper dissabte el cine-
ma de Sant Martí de Tous 
oferirà una sessió especial 

amb la projecció de la pel.lícula xinesa 
Ballad from Tibet. Amb patrocini de 
la Plataforma Audiovisual de la Unes-
co, es faran dos passis de la pel.lícula: 
a les 6 de la tarda i a ¾ de 8 del vespre.
Realitzada per Xang Wei a partir 
d´uns personatges reals, Ballad from 
Tibet és la història d’un grup de nens 
tibetans que s’embarquen en una odis-
sea per diferents raons. Thumpten, 
amb la visió parcial d’un ull i l’altre ull 
completament disfuncional, vol veure 
el món abans que la seva vida es tor-
ni completament fosca. Droma, una 
preciosa noia teixidora, vol demos-
trar-li a la seva àvia que és alguna cosa 
més que una simple teixidora presen-
tant-se en un programa de televisió. 
Sonam, un massatgista cec, està fart 
del seu avorrit treball. Kalsang, el me-
nor d’ells, segueix als altres perquè tot 
plegat li sembla terriblement divertit. 

Amb l’ajuda d’una família nòmada, 
una flota de motoristes i un produc-
tor de televisió, el grup es dirigeix   a la 
metròpoli de Shenzhen. La seva meta 
és cantar a la televisió per arribar a 
una gran audiència.



4 LATAS 
Espanya. Aventures. De Gerardo Olivares. Amb Jean Reno, 
Hovik Keuchkerian, Susana Abaitua, Enrique San Fran-
cisco.  
En saber que el seu amic Joseba està malalt, Toxo i Jean Pier-
re decideixen anar a visitar-lo a Mali. Recordant els viatges 
que van fer els tres junts en els anys 80, s’aventuren a traves-
sar el Sàhara amb un Renault 4 que encara conserva la seva 
filla, Ely. Serà una aventura plena d’emocions i de divertides 
troballes.

DUMBO
Estats Units. Cinema familiar. De Tim Burton. Amb Colin 
Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green.
Al circ del senyor Holt neix un petit elefant amb les orelles 
molt grans. Molt aviat participa en els espectacles, sent la 
riota del públic assistent. Però un bon dia algú descobreix 
que Dumbo, si vol, pot volar. Nova versió del clàssic de Walt 
Disney...

BALLAD FROM TIBET
Xina. Drama. De Zhang Wei. Amb Lobsang Turpten, Yeshi 
Choedon, Karma Sangmo, Pama Gumi. 
Quatre nens tibetans que s’embarquen en una odissea per 
diferents raons. Participen en el viatge el quasi invident 
Thumpten, una preciosa noia teixidora, el massatgista cec 
Sonam i el petit Kalsang, que segueix als altres perquè li 
sembla divertit. Volen arribar a la ciutat de Shenzhen i can-
tar a la televisió

CAFARNAUM
Líban. Dramàtica. De Nadine Labaki. Amb Zain A l’Rafeea, 
Yordanos Shiferaw
Castigat per les guerres, al Líban impera la pobresa i la in-
certesa.  Reclamat per un tribunal civil, Zain, un nen de 12 
anys, declara davant el jutge. -Per què has demandat als teus 
propis pares? -Per donar-me la vida. Premi del Jurat en el 
darrer Festival de Cinema de Cannes.

.

  DOLOR Y GLORIA
Espanya. Drama. De Pedro Almodóvar. Amb Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sba-
raglia, Julieta Serrano. 
Salvador Mallo, un director de cinema en període de crisi 
rememora la seva vida i els seus amors. Recorda la seva in-
fància en els anys 60, quan va emigrar amb els seus pares a 
Paterna.  Recorda als anys 80, quan va viure intensament a 
Madrid. Recorda les seves passions i els seus desenganys. 

LA LISTA DE SCHINDLER
Estats Units. Drama. D’ Steven Spielberg. Amb Liam Nee-
son, Ben Kingsley, Ralph Fiennes
 L’ empresari alemany Oskar Schindler busca guanyar-se la 
simpatia dels nazis, en profit propi. Després de la invasió 
de Polònia el 1939, Schindler aconsegueix, gràcies a les se-
ves relacions amb els alts jerarques nazis, la propietat d’una 
fàbrica de Cracòvia. Allà dóna feina a centenars d’operaris 
jueus, als qui aparta dels camps d’ extermini. Pel.lícula pre-
miada amb 7 Oscars incloent millor pel·lícula i director

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Estats Units. Fantasia / Animació. De Dean DeBlois 
El que va començar com la inesperada amistat entre un jove 
víking i el temible drac Fúria Nocturna s’ha convertit en una 
èpica trilogia que ha recorregut les seves vides. Ara, Singlot 
i Desdentao compartiran una nova aventura. Però, pel camí, 
hauran de posar a prova els llaços que els uneixen, plantant 
cara a la major amenaça que mai hagin afrontat ... i a l’apari-
ció d’una Fúria Nocturna femella.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

DUMBO 
Dv: 18:00/20:30
Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 17:00/19:30
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30/20:00(VOSE)

1/DUMBO
Dv Dll a Dj: 18:00/20:20/22:40
Ds: 15:45/18:00/20:20/22:40
Dg: 13:00/15:45/18:00/20:20/22:40

2/CAPITANA MARVEL 
Dv Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:15/16:00/18:30/21:00
Dm: 17:00/22:20
2/CAPITANA MARVEL (VOSE) 
Dm: 19:30

3/ ¿QUE TE JUEGAS?  
Dv Dll a Dj: 18:20/20:30/22:30
Ds: 16:15/18:20/20:30/22:30 
Dg: 12:50/15:25/17:30/19:50/21:55

4/ DUMBO
Dv: 18:50
Ds: 16:30/18:50
Dg: 14:10/16:30/18:50
4/ MULA
Dv a Dg: 21:15
Dll Dc i Dj: 19:00
4/ MULA (VOSE)
Dm: 19:00
4/ CORGI, LAS MASCOTAS DE LA 
REINA
Dg: 12:15
4/ TAXI A GIBRALTAR
Dll a Dj: 17:00 
4/ GREEN BOOK
Dll a Dj: 21:15

5/ DUMBO
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:20/19:40/22:00
Dg: 15:00/17:20/19:40/22:00
Dm: 17:20/22:00
5/ DUMBO (VOSE)
Dm: 19:40
5/ DUMBO (3D)
Dg: 12:00

6/ NOSOTROS
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:45/20.15/22:45
Dg: 15:15/17:45/20:15/22:40
Dm: 17:45/22:45
6/ NOSOTROS (VOSE)
Dm: 20:15
6/ ALITA. ANGEL DE COMBATE
Dg: 12:30

7/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dv a Dj: 17:35
Dg: 12:20/17:35
7/ ESCAPE ROOM
Dv a Dj: 19:45/22:15
7/ CORGI, LAS MASCOTAS DE LA 
REINA
Ds i Dg: 15:45

8/ DOLOR Y GLORIA 
Dv Dll a Dj: 17:05/19:25/21:55
Ds: 16:50/19:15/21:45
Dg: 12:45/15:30/17:50/20:25/22:45

SALA AUDITORI

DUMBO
Dv:18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:40
Dg: 16:15/18:30/20:40

SALA PETITA

DOLOR Y GLORIA
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16.30/18:45/20:45
Dg: 16:30/18:45/20:45

BALLAD FROM TIBET  
Ds: 18:00
Ds: 19:45
CAFARNAÚM  
Dg: 18:00
4 LATAS  
Dg: 19:50

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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P #latevaveu

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza

Jordi Cuadras @jordicuadras

KílianS Hoquei @KSMKilianSebria

CUP Masquefa @cupMasquefa

APINAS @Apinas_Auria

AMPA GARCIA-FOSSAS @ampaGF

Alfonsa Santiesteban @alfonsasan

Carlota Carner @_Charlotte21

Laia Vicens @laiavicens

Maribel Borrega @bborrega

Cada vez está más claro el camino de #España : o 
el camino de la libertad de los pueblos (#autode-
terminación) o el camino de la represión de los 
pueblos ( #Trifachito #VOX #PP #Cs). Y en me-
dio del dilema el #PSOE .
El #28A salimos de dudas. Última temporada!!!

El pintor igualadí Ramon Enrich exposa, de 
nou, a Barcelona. Quadres de tipografies i es-
cultures d’arquitectures a la Pigment Gallery.

#Tastavespre:  Twitter no tapa prou...
El t.coronel Baena nega ser Tácito, un perfil an-
ti-independentista. Ell mateix ho va admetre a un 
periodista, tot i que després va intentar dissimular.

L’ARBRE DELS RECORDS
Perquè cap dona assassinada quedi en l’oblit el 
Grup Antipatriarcal de Masquefa convoca cada 
darrer dimecres de mes un acte de record a la 
Plaça de l’Estació. Us hi esperem. #usvolemvi-
ves #antipatriarcal #nioblidemniperdonem

La primavera també ha arribat a les obres de re-
habilitació de la torre de Cal Salinas. Poc a poc va 
agafant color.

Moltes felicitats als nostres esportistes de Ping-
pong. El Garcia Fossas s’ha emportat el ”Trofeu a 
l ’escola amb més participació al Campionat Co-
marcal de Tennis Taula ” #esportescolar #igualada

Molt contenta d’incorporar-me a l’equip de @
JxIgualada i agraïda al @marccastells per la 
confiança. Tot un repte per endavant que afron-
to amb moltíssima il·lusió i amb ganes de tre-
ballar per seguir fent créixer la nostra ciutat! 
#AvancemJunts

”Jo em trauria abans l’aigua i el gas que l’Spotify 
Premium” #conversesalaredacció

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#70 David Gubern Domínguez

Porto tot el dia pensant que he de dir q estic 
súpercontenta q la @NeusCarles sigui la prime-
ra de la llista de @PobleActiu i q l’acompanyin 
gent q conec i m’estimo. Sento el retard!

FOTO: Cesc Sales
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Treballadores del Consell Comarcal Anoia tor-
nen a ser presents al Ple per reivindicar les va-
loracions dels llocs de treball i millorar les seves 
condicions laborals @ccoo_bll_apag

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Mor el pilot d’una avioneta 
en un accident a l’aeròdrom 
d’Òdena

Tres forners de Piera, 
condemnats a 1 any de presó 
pel soroll del seu forn

Desarticulat un grup 
criminal que robava a 
turistes en diverses autovies 
de Catalunya

Instants de La Veu            @veuanoia

@escola_lagaspar torna a guanyar el premi 
@clipperofficial

#Igualada #Anoia #veuanoia #prems-
acomarcal #disseny #dissenygrafic

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Nascut a Igualada de la collita del 76. Feliçment casat, pare d’un fill de 5 anys i d’una 
filla encara de camí que l’esperem amb molta il·lusió per aquest estiu. La meva tra-
jectòria professional ha vingut marcada per l’experiència laboral en diferents mul-
tinacionals de l’àrea metropolitana de Barcelona, on la competitivitat i les indivi-
dualitats en aquest tipus d’empreses em van portar a seguir el meu instint.net i a fer 
créixer aquest repte des del 2011 en plena crisi. A nivell personal, presideixo el Club 
Excursionista UECANOIA (www.uecanoia.cat) -entitat igualadina amb més de 50 
anys- i soc el director de la clàssica Cursa de l’Esquiador (www.cursadelesquiador.
cat) i de la Tuga Trail Castellolí (www.tugatrail.com). Quan totes aquestes obliga-
cions em deixen, soc amant de la #muntanya en general -no puc viure sense ella- i 
més especialment del #trailrunning i de l’esquí de muntanya. I si amb tot això encara 
em queda temps, m’encanta llegir i la fotografia.

xarxes Espai patrocinat per

Es millora la mobilitat de la 
ciutat ampliant el transport 
públic i implantant un siste-
ma de lloguer de motos elèc-
triques mitjançant una app.



El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Mousse de mango amb nabius

Elaboració:
Hidratem les fulles de ge-
latina durant cinc minuts 
en aigua freda. En un pot 
escalfem la nata i el sucre 
fins que gairebé bullin. En 
aquest moment afegim la 
gelatina escorreguda i re-
menem per integrar-la 
completament.

Triturem el mango pelat 
amb el suc de taronja i ho 
afegim a la barreja anterior. 
D’altra banda muntem les 
clares a punt de neu suau. 

Ingredients
Per a 2 persones

Mango 250 g
Suc de taronja 0.5
Gelatina en làmines 2
Nata líquida 100 ml
Sucre 50 g
Clara d’ou 2
Nabius

Unim la barreja de mango 
a les clares, amb suavitat i 
intentant treure el mínim 
d’aire possible.

Aboquem en gots o copes 
de presentació i refrigerem 
durant almenys dues hores. 
L’ideal és deixar que reposi 
tota la nit. Servim la mous-
se acompanyada de nabius 
frescos.

gastronomia
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Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

HORITZONTALS: 1. Ara sol ser un monument, però antigament era un creient molt 
freqüent / 2. Fer anar la pituïtària. Alimentació per la vena / 3. Cap de colla. Caminaré 
estranyament pel sistema de rodatge de tres càmeres. Trident desmanegat / 4. Carreguen. 
Airós, graciós i potser volatilitzós / 5. Arquebisbe en funcions de monarca ètnic. Punt de 
mesura del crani / 6. Neci sí, però pecador no gaire. Desconnectats per culpa de la neu / 
7. Camp de concentració d’arítjols. El ciclista de les galàxies / 8. Enganyar sense donar la 
cara. Cara de moneda / 9. Anticip d’anticip. Típic indret per ballar d’esquena. Reneix sense 
vocalitzar / 10. Tindria l’hàbit de reduir la usuària. Ideat i executat per nostro senyor / 11. 
Banda sonora de la bailaora. Semblen marcianes o venusianes, però són ravenisses. En 
Llull abandonat pels dos-cents / 12. Reté incomprensiblement en l’hipertext una alterada 
Tere. Esberlar matemàticament / 13. Que sigui instal·lada com a germana felina que és. Si 
n’hi ha és per falta de teca.

VERTICALS: 1. Mecanisme de distorsió del raonament verbal lògic amb intencions lú-
diques (tres mots) / 2. Ànima de mula. Furors que no fan enfadar. Abracen la Remei / 3. 
Per dedicar-s’hi cal força decència però encara més paciència. Com s’enfila, la descreguda! 
/ 4. Ganxo per penjar carn i esmicolar la reina. Galera per a tres reus / 5. Ona al moment 
de trencar. Sortir a veure món amb rumb nord. Ve sense ni cinc / 6. Tota la producció 
d’aquell senyor que dèiem. Estranya pista: han estat sintetitzats / 7. Rep i no protesta. Breus 
desllorigaments facials en moviment. Pedra present a la parròquia / 8. Arrani per sota. Si 
l’analitzen no darà encefalograma pla, ans ascendent / 9. Curset intensiu al despatx dels 
professors. Tot de gent en fila, quasi una renglera / 10. Blocat perquè no es bellugui. Ja 
pot ser fresca, l’aigua, que no te’n farà venir ganes / 11. Al cor dels vius. És a l’os com a la 
coca la cocaïna. Un altre anticip idèntic / 12. Endolceixi gairebé tant com una francesa de 
pel·lícula. Consistència del material, sobretot del text de tapa dura.

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

1                         
2                        
3                      
4                      

5                      
6                     
7                    
8                  

9                    
10                      
11                    
12                       
13                      

 



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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Concert Hostalets de Pierola Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

MERCÉ ALMENARA / ESTHER CANUDAS
QUIM FARNOS  / MARTA ESCURA

ELISABETH TRAVESSET DAVID BORREGA

ENRIC SANCHEZ

ENRIC SERRA ELOISA SAMPER MARTA SOLÀ

AGATA BRUNE MUÑOZ

JOSEP GASSÓ

JOSEP ORPINELL / ROSA M. MORROS
XAVIER MARTINEZ TOMEO / CELS LLORENS

Les entrades del cinema Yelmo s’han de recollir a les oficines de la Veu*.

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca Concerts Hostalets de Pierola

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 25/4/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extrac-
ció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

IHC

JORDI PADRÓ



Març/Abril
29: Ciril; Eustaci; Beatriu de Silva.

30: Quirí; Règul; Joan Clímac. 
31: Benjamí; Amós .

1: Venanci; Hug; Teodora.  
2: Francesc de Pàola; Maria Egipcíaca.

3: Maria al peu de la creu; Nicetas 
4: Plató; Benet de Palerm 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Àngela Rovira Carol

Santa Margarida de Montbui,  27 de març de 2019

Vídua de Josep Jorba Pujó

Ha mort cristianament a l’edat de 105 anys

Els teus fills, nets i besnets et tindran sempre en el seu record

Què és la vida? Ens preguntem.

La vida és un llibre que comencem a escriure en el moment del naixement. 
No podem imaginar mai quan o com s’acabarà, però hi ha mil històries en 
cada llibre, algunes somiades i desitjades, altres no, i hi ha molts protagonistes 
que ens omplen la vida d’alegries i també de tristeses.
Moltes pàgines formen la nostra vida.
Però un dia, aquest llibre s’acaba. És el moment de tancar-lo i guardar-lo. 
Moltes persones mai no sabran que es va escriure però les que reconeixem les 
tapes, i vam ser també protagonistes d’aquesta història, en guardarem el 
record per sempre més.
I guardarem l’esperança que una estrella brillarà en el cel en les nits clares i ens 
donarà llum per seguir escrivint la nostra pròpia història.

Cristina

 

La Quaresma és un 
temps per a viure l’es-
sencial. Prenguem la 

imatge del camí que recorre 
un pelegrí amb la motxilla a 
l’espatlla, la qual, al llarg dels 
dies, hi ha el perill d’anar car-
regant-la —un dia una cosa, 
l’altre dia una altra—. Si no 
es refés la motxilla i s’anés 
traient el que no és essencial 
per al camí, al final el seu pes 
faria molt difícil de caminar 
i, àdhuc, d’arribar a la meta. 
També la Quaresma és una 
invitació a quedar-nos amb 
el que és essencial, deixant 
enrere totes aquelles coses 
—actituds, hàbits, vicis, pe-
cats— que ens impedeixen de 
recórrer el camí de la nostra 
vida vers la meta: la plena 
manifestació de fills de Déu.
Hi ha un element essencial 
per al nostre camí: la consci-
ència de creients. De fet, som 
immersos en el secularisme. 
En el nostre entorn hi ha molt 
poques referències a Déu. 
Molts dels cristians viuen 

com si Déu no existís. Molts 
no creuen en l’existència 
de Déu. A més, som en una 
cultura del silenci de Déu. 
El nom de Déu apareix molt 
poc en la vida pública; no 
solament en la realitat políti-
ca, en la qual Déu és el gran 
absent, sinó també en la vida 
quotidiana de les famílies i de 
les relacions humanes. D’ací 
neix la necessitat de refermar 
la nostra consciència de cre-
ients en Déu.
Per a poder viure la nostra 
condició de creients necessi-
tem la pregària. Un autor cris-
tià afirma: «La pregària és filla 
de la fe, però, en aquest cas, 
no és pas la mare la que manté 
la filla, sinó la filla a la mare.» 
L’oració és una necessitat per a 
l’ànima del creient; una respi-
ració indispensable per al seu 
cor; un goig indispensable per 
a gaudir del trobament amb el 
qui és la raó de la nostra vida. 
Perdre la pregària és anunci 
de fe feble, amb perill de mo-
rir. Per això la pregària ha de 

ser primordial en el nostre dia 
a dia. Com canvia la vida del 
qui dedica un temps significa-
tiu per a pregar normalment! 
Us convido a fer-ne l’experièn-
cia als qui no teniu aquest bon 
costum.
I als qui el teniu, us recoma-
no que intensifiqueu la pre-
gària. Deixar algunes coses 
supèrflues i dedicar temps a 
la lectura orant de la Paraula 
i a parlar amb Déu, com qui 
parla amb un amic, contant-li 
les coses i preguntant-li quina 
és la seva voluntat, és el mi-
llor que podem fer. La nostra 
consciència de creients es re-
fermarà i en el nostre entorn 
floriran obres de veritat i 
d’amor. Us proposo una cosa 
ben concreta: pronunciar el 
nom de Déu sense cap por. 
Per exemple, afegir aquella 
expressió tan nostrada: «si 
Déu vol», quan restem per re-
trobar-nos.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

Consciència de creients

ESGLÉSIA /  

El proper dissabte 6 
d’abril, de 10 a 18h, el 
Monestir de Montser-

rat convida nois i noies de 20 
a 35 anys a viure un dia de 
recés. El P. Antoni Pou, mon-
jo de Montserrat, dirigirà 
aquesta jornada, que té com 
a objectiu reunir joves en es-
perit de recerca, que valoren 
la dimensió espiritual en les 
seves vides i volen aprofundir 
la seva fe. La conferenciant 
convidada és la periodista es-
pecialitzada en religió Míri-
am Díez Bosch.
El recés porta per títol Viure 
l’Evangeli des de les xarxes 
socials. Després de l’activitat 
de benvinguda, a les 10.15h, 
a les 11h els participants po-
dran optar per assistir a la 
missa conventual o començar 
una reflexió personal a partir 
d’uns textos espirituals; a les 
12 hi haurà tindrà lloc la con-
ferència sobre les tecnologies 
de la informació i la comuni-
cació, en la qual la periodista 
Míriam Díez descobrirà nous 
recursos per a motivar la vida 
espiritual.
A la tarda es compartiran en 
grup les reflexions generades 
per la ponència i, per acabar, 
hi haurà una pregària amb 
cants de Taizè, per posar da-

vant de Déu les reflexions i 
els anhels que haurà susci-
tat aquesta jornada. El recés 
s’acabarà a les 18h, perquè 
els participants que vulguin 
puguin assistir també a la 
pregària de vespres amb els 
monjos.
Aquest recés tindrà lloc a 
l’hostatgeria del monestir de 
Montserrat i s’emmarca dins 
de les activitats pastorals que 
es realitzen periòdicament 
en aquest espai. El preu és 
de 10€, que inclou el dinar al 
menjador de l’hostatgeria. Els 
interessants a participar-hi 
poden trucar al 93 877 77 65 i 
demanar pel P. Antoni Pou o 
bé enviar un correu-e a toni-
pou@yahoo.com.

El 6 d’abril, recés per a 
joves a Montserrat

62  |  ESQUELES Divendres, 29 de març de 2019



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 29:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DISSABTE  30: SECANELL
Òdena, 84

DIUMENGE 31: 

 MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 1: BAUSILI
Born, 23

DIMARTS 2:  CASAS V.
Soledat, 119

DIMECRES 3: PILAR
A. Mestre Montaner, 261

DIJOUS 4:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25



Pep Munné /  
Bomber del parc d’Igualada

Soc bomber del parc d’Igualada des de l’any 2007 en què vaig demanar el 
trasllat aquí. Estic casat amb una touenca i tenim tres fills, em considero touenc 
d’adopció. Les meves aficions són bàsicament els esports a l’aire lliure, sobretot 
l’escalada. 

Aquest mes de març s’està duent a terme a diverses ciu-
tats catalanes la campanya “Els Bombers t’acompa-
nyem a donar sang” que organitzen conjuntament el 
Banc de Sang i teixits i Bombers de la Generalitat. En 

què consisteix aquesta campanya?

Aquesta campanya és a iniciativa del col·lectiu Bombers amb Cor 
i del Banc de Sang i Teixits davant la constatació que quan arriba 
Setmana Santa -i també altres èpoques de l’any com són les vacan-
ces d’estiu- hi ha un decreixement important de les donacions de 
sang i per pal·liar aquest decreixement el que s’intenta és fer una sè-
rie d’activitats des de Bombers, per captar gent que s’animi a donar 
sang i recordar la importància de les donacions. Des del primer any 
que ha anat creixent el nombre de municipis on es fa i el nombre de 
parc de bombers que hi participen. Aquest any hi participen uns 
40 parcs de bombers en 28 municipis diferents. La campanya es va 
iniciar oficialment el dia 9 de març a la Seu d’Urgell encara que en 
dies anteriors ja s’havia dut a terme en alguns municipis i justament 
el dia 30, que és quan es fa aquí a Igualada i Terrassa, és la cloenda, 
encara que en dies posteriors potser que es facin activitats. L’objectiu 
de la campanya era arribar a les 2000 donacions i a mitja setmana ja 
s’havien sobrepassat, per tant estem molt contents.

És ja el cinquè any que es fa aquesta campanya però a Igualada 
és el primer cop que es fa. Per què vàreu decidir participar-hi?

A Igualada es fa amb la col·laboració del Parc de Bombers professi-
onals i els parcs de bombers voluntaris de la Llacuna i Capellades. 
S’ha demanat la col·laboració (suposo que també vindran) de Mos-
sos, Agents rurals i Policia local. Aquest ja és el cinquè any de la 
campanya, van començar a escampar-se les veus que es feia i vam 

pensar que seria interessant incorporar-s’hi.

Demà dissabte, quines activitats es duran a terme a Igualada?

Es faran activitats a la plaça de Cal Font de 10 a 1 del migdia i de 4 
a 8 del vespre, on hi haurà ubicat el banc de Sang i teixits. Bombers 
hem preparat una sèrie d’exercicis lúdics i participatius, per exem-
ple volem fer com una maqueta de focs forestals per saber com és 
el foc; el foc en una casa: com van els fums; també treballarem els 
primers auxilis i uns exercicis d’excarceració (treure ferits d’un cotxe 
accidentat). Tot això s’anirà fent repartit entre el matí i la tarda, serà 
molt visual i la gent pot gaudir i engrescar-se a fer un acte tan al-
truista i simple com és una donació de sang. Tenim la col·laboració 
de l’Ajuntament que ens cedeix l’espai i materials.

Quants bombers hi participeu?

Bé, aquell dia vindran els Bombers de guàrdia a fer acte de presència 
amb els vehicles i els que estem fora de guàrdia, entre 10 i 15 efec-
tius, serem a la plaça.

Què és Bombers amb Cor? 

Bombers amb Cor és un col·lectiu que va néixer per portar con-
juntament amb el Banc de sang aquesta iniciativa i que s’han anat 
donant a conèixer en els diferents parcs, demanant gent voluntària 
per formar-ne part i aquí es va decidir que de cada torn, tot aquell 
que ho volgués fer, seríem tres o quatre i amb els que som hem or-
ganitzat aquesta activitats de demà dissabte.

Com s’ha dut a terme la campanya informativa?

Doncs a través dels mitjans de comunicació, a través de trípics, visi-
tant les escoles perquè farem activitats per als nens i d’aquesta ma-

nera animem als pares a donar sang i mitjançant les xarxes socials 
i el boca a boca.

El cos de bombers d’Igualada participa en altres activitats soli-
dàries?

Sí, alguns dels nostres formen part de Bombers per Colòmbia, que 
és un conveni entre Bombers de la Generalitat i Bombers d’Andorra 
que el que fan és portar material nostre que no es pot llençar però 
que ja fem servir poc a Colòmbia, per als bombers d’allà i també es 
fan intercanvis.

Anem a un pla més personal. Per què et vas fer bomber?

És una feina que m’encanta, és vocacional. Sempre m’han agradat 
les activitats a l’aire lliure i ajudar els altres i si a més t’hi guanyes la 
vida, és fantàstic.

Després d’un hivern molt sec, sense pluges, s’espera una tempo-
rada complicada?

Abans no comença realment l’estiu al parc fem cada any un briefing 
amb tots els cossos: bombers, agents rural, epaf, adf i els serveis tèc-
nics de bombers que estudien la meteorologia fan una previsió de 
com pot ser la campanya. A partir d’aquí s’adeqüen les inversions de 
cara a la temporada forestal. Aquest any no pinta massa bé perquè 
ha fet un hivern sec i la primavera no sembla massa humida. Ara ja 
no es pot fer foc, del 15 de març al 15 d’octubre està prohibit, només 
en casos determinats, amb permisos especials se’n pot fer.

Què ha de fer una persona que vegi una columna de fum?

Avisar el 112. Quan rebem un avís, sortim sempre.

El judici del procés ha posat l’Anoia com una mostra de la “violència independentista”. Enric Millo va parlar dels còctels Molotov llançats 
contra la caserna de la Guardia Civil d’Igualada (en realitat una jaqueta de xandall encesa) i l’agent W86153J explicant la seva entrada a 
Sant Martí Sesgueioles a requisar urnes. Però no es deixa que les imatges desmenteixin aquestes ‘asseveracions’. Ja no és allò que tot es veu 
del color de les ulleres amb què es mira, sinó aquella voluntat de fer passar bou per bèstia grossa. Alguns diuen ser l’autoritat, quan només 
en són uns agents. I alguns, que no són ni això, fan retirar o amagar, les xapes o llaços grocs que es porten als vestits demanant la llibertat 
dels presos polítics, com diuen que passa en un bar musical d’Igualada. Seria massa demanar-los que sabessin com a l’antiga Roma es veia 
el poder. ‘Imperium’ (l’estat absolut), ‘Potestas’ (la imposició per la coacció i la força) i ‘Auctòritas’ (convencent amb l’exemple i qualitats 
morals). Massa sovint s’utilitzen les dues primeres, perquè per la tercera cal tenir ètica, respecte i no mentir. Són valors ‘oblidats’. Com 
democràcia (poder del poble), diferència i llibertat.

“Demà dissabte, els Bombers 
d’Igualada t’acompanyem a 
donar sang”

  Cristina Roma @crisroma67
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