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L’EDITORIAL

Pensem-hi
E l proper diumenge, tenim una cita amb les 

urnes. En aquesta ocasió, en les Eleccions 
Generals que serviran per a la constitució 
d’una nova legislatura al Congrés de Dipu-

tats i part del Senat. No cal ser massa intel·ligent per 
adonar-se que, vista la situació que viu el nostre país, 
aquests comicis tenen una  gran importància. 
Afortunadament, i per 
primera vegada en la his-
tòria, l’Anoia té garantida 
-a menys que es produ-
eixi un miracle- la pre-
sència de dues persones 
amb forta vinculació amb 
la comarca, en una de 
les cadires de la Cambra 
Baixa. És el cas de la re-
publicana igualadina Ca-
rolina Telechea, que ja ha 
estat diputada els darrers 
mesos amb ERC, i la “de facto” número 1 per Junts 
per Catalunya per Barcelona, Laura Borràs. També 
té alguna possibilitat, si fem cas a algunes enquestes, 
l’igualadí Carles Cuerva, del PSC. Tot plegat situa el 
nostre territori en un bon punt de sortida respecte la 
seva representació al Congrés de Diputats de Madrid 
en el futur més immediat. Això és una gran notícia, 

que, esperem, es vegi traduïda en fets reals i no úni-
cament paraules. Hi ha molts temes que tenen a veure 
directament amb competències estatals que afecten de 
ple als interessos de l’Anoia. Per exemple, una autovia 
A-2 que necessita urgentment una reforma exemplar. 
També la necessària expansió de la infraestructura 
ferroviària que descongestioni l’àrea metropolitana i 

especialment el port de 
Barcelona. Aquí és on 
l’Anoia i Igualada hi 
tenen a guanyar si les 
“peces” del tauler sa-
ben gestionar-ho ade-
quadament.
Hem de pensar-hi. 
Inevitablement, hem 
de votar, no només pel 
nostre deure com a de-
mòcrates, sinó també 
com a usufructuaris 

d’un sistema que viu a Espanya una crisi sense pre-
cedents. De nosaltres depèn mantenir l’esperança 
d’un món millor. Més ben dit encara, d’una Catalu-
nya i una Anoia millor. No té cap sentit defensar els 
nostres drets i valors, i quedar-se diumenge vinent a 
casa. Votem, i fem-ho per Catalunya, per l’Anoia, i per 
un futur millor! 

Inevitablement, hem de votar, 
no només pel nostre deure com 

a demòcrates, també com a 
usufructuaris d’un sistema que 
viu una crisi sense precedents.
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César López Hernández, coman-
dant de la GC, que va actuar de se-
cretari dels atestats judicials aportats 
a la causa i mà dreta de tinent coronel 
Daniel Baena, va dir que “els fulls de 
ruta de l’ANC parlen de l’acció coor-
dinada i consensuada de les organit-
zacions civils i els partits polítics per 
portar endavant el procés d’indepen-
dència. Convergeix l’acció política, 
que té la capacitat de legislar, amb 
l’acció ciutadana. No hem trobat l’un 
per sobre de l’altre, però sí com s’ajun-
ten i prenen decisions.” 

Consuelo Madrigal, una dels fiscals 
del judici del procés del TS, va quei-
xar-se al Tribunal dient “A la fiscalia li 
sembla que estem en un judici contra 
l’actuació policial i això no és un judi-
ci a la Policia.”

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, 
querellada a instància de PCE, IU 
i el Fòrum d’Advocats i Advocades 
d’Esquerres, juntament el Rei emè-
rit, Félix Sanz, director del CNI i 
José Manuel Villarejo, excomissari 
de policia, ha estat exonerada per 
la Sala Segona dels 13 delictes ja 
que “els fets objecte de la quere-
lla ja van ser investigats i arxivats 
pel Jutjat d’Instrucció número 6 
de l’Audiència Nacional, el 7 de 
setembre, i no trobar prou indicis 
per continuar el procediment.”

La confraria d’El Baratillo, va fer 
sortir en una processó de Setmana 
Santa la imatge de la Verge de la 
Pietat amb un faixí pertanyent al 
general Franco i el Jutjat d’Instruc-
ció número 7 de Sevilla, en funci-
ons de guàrdia, va decidir instruir 
diligències prèvies arran de la de-
núncia presentada per l’Associació 
de Juristes 17 de Març dient que el 
fet  “pot ser constitutiu d’un delicte 
d’enaltiment”. 

Antonio Pérez, alcalde de Coripe, 
després de la crema i afusellament 
d’un ninot amb la figura de Carles 
Puigdemont, ha dit que “és una 

tradició i no una festa per crear po-
lèmica,  que simbolitza cremar un 
personatge que s’hagi caracteritzat 
en els 365 dies anteriors per ser es-
pecialment negatiu per a la societat.” 

Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i 
Jordi Turull van poder fer la seva 
conferència de premsa des de Soto 
del Real en una sala amb una taula 
petita, una bandera espanyola i el 
retrat del rei. Però tots van coincidir 
en un missatge “malgrat que quan 
acabem tornarem a la nostra cel·la”, 
“res fa canviar les nostres convicci-
ons”, “defensarem la dignitat de Ca-
talunya” i “el conflicte català s’ha de 
solucionar a través del diàleg.”

Els Comitès de Defensa de la Re-
pública (CDR) han convocat “un 
referèndum ‘autoorganitzat’ sobre 
el procés constituent de la Repú-
blica Catalana per al 26 de maig, 
coincidint amb les eleccions mu-
nicipals i fem una crida a persones 
i entitats perquè ofereixin locals 
on pugui votar qualsevol resident 
a Catalunya de més de setze anys 
identificant-se només amb la but-
lleta censal electoral o un certificat 
d’empadronament”.

Confessions
Avui en dia es parla molt dels perills de pu-
blicar de forma voluntària (d’altra forma 
pot ser un delicte penal) la nostra intimitat 
a les xarxes socials. Però podem pregun-
tar-nos què seria de la literatura i la filo-
sofia (o la religió) sense aquesta exposició 
pública de les intimitats? Com hauria escrit 
Dante la seva Divina Comèdia sense ex-
plicar l’amor intens i fecund per Beatriu, i 
com podríem entendre la fe encesa de Sant 
Agustí sense conèixer la seva dissipada jo-
ventut a Cartago, entre pagans, astròlegs i 
meuques.  Només ells van estimar i patir 
els seus deliris inconfessables? Potser l’ho-
me antic tenia un sistema nerviós més fred, 
menys empàtic i els escriptors o religiosos 
van ser una excepció culturalment triom-
fant. No va ser fins al Romanticisme que es 
va posar de moda l’exhibició de les pròpies 
febleses amb l’esclat de la literatura del Jo. 
Els neuròtics entraven a escena i amb tot 
el bombo i plateret. La societat actual és 
una síntesi de l’esperit burgès que basa el 
seu èxit en els diners i la posició social, i 
de l’esperit romàntic fonamentat en la lli-
bertat individual, l’originalitat i l’exaltació 
de les passions. Prometeu sempre lluita per 
desencadenar-se i portar el foc als homes. 
I internet no sembla pas obra de Déu sinó 
més aviat del Dimoni. 
L’home grec va començar a explicar-se a 
través de mites, donant sortida al seu in-
conscient caòtic, arrauxat i extremista. 
Però no va ser fins a Sòcrates, tan savi com 
ignorant en totes les coses menys en les de 
l’amor, quan van començar a racionalitzar 
la seva conducta. L’eros es va unir al logos 
en un gran projecte pedagògic: educar els 
nens per no haver de castigar els homes. Va 
ser el pas de la cultura de la venjança da-
vant les accions a la de la culpabilitat i la 
responsabilitat. Estaven naixent el dret i la 
moral modernes. I la distinció entre el bé i 
el mal, sanitat i follia...
Més endavant, l’església catòlica va muntar 
un gran negoci sobre aquesta necessitat de 
confessió. Una necessitat que ella mateixa 
havia creat en culpabilitzar l’home de la 
seva pròpia manera de comportar-se, de 
pensar d’actuar. L’avantatge i èxit evolu-
tiu de la moral és que actua sobre el que 
pensem i desitgem, independentment de 
les nostres accions. És un coerció a priori 
i a posteriori. Permet cohesionar el grup 
al voltant d’uns valors que en promouen la 
supervivència del grup. El cristianisme com 
a mite cosmogònic, però, era un desastre i 
van caldre només quatre científics solitaris 
i melancòlics per desmuntar el maldestre 
xiringuito de l’Antic Testament. Recordem 
la mítica frase de Darwin: un científic no ha 
de tenir desitjos ni afectes, tan sols un cor 
de pedra. En canvi, com a psicologia social 
la religió va tenir un enorme èxit i encara 
avui l’ombra de Déu es projecta sobre tota 
la moral occidental.  Com va escriure Dan-
te: Vam ser sota l’alegre Sol molt infeliços. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroad1815



Que ningú caigui en la temptació 
de creure que es passarà pàgina. 
Els votants del 1-O i també altres 
catalans, amb la suficient decèn-

cia intel·lectual i estima a aquest poble, tenen 
gravades en foc a les seves retines, la terrible 
violència policial contra la pacífica, cívica i 
demòcrata població catalana i catalanista. I 
també, sense necessitat d’aprofundir massa, 
han vist que qualsevol correcció, a favor nos-
tre, sobre els dèficits fiscals, estructurals o de-
mocràtics que patim, seran la causa d’un ter-
ratrèmol polític a Espanya. Una Espanya que 
en bona part no ens comprèn, una que ens 
ignora i una altre que directament ens odia. 
De justícia és dir que també n’hi ha una que 
ens estima, insuficient per fer canviar aquest 
panorama. Així doncs voldria que els de la 3a 
via ens ho expliquin: ens imposen un camí i 
nosaltres volem anar en direcció contrària, 
quan es proposa desviar-se tan sols uns graus 
de la ruta, explota l’extrema dreta, la dreta i la 
dreta socialista. Amb el recurs de l’Estatut va 
quedar clar: no volen concedir-nos res, volen 
treure’ns el que ja tenim. No hi ha solució si 
no la forcem. I és això el que va voler fer el 
bloc sobiranista el 1-O, la resposta ja la sa-
bem, però encara no s’ha acabat.
Conseqüentment les properes eleccions co-
bren vital importància. Cal anar a votar, és 
una de les poques armes que tenim. Per molt 
decebuts que alguns votants estiguin, cal uti-
litzar els partits com a escut i punta de llança 
a totes les institucions: les europees, les esta-
tals, nacionals i locals. El desgast sobre el nos-
tre partit, com sobre els altres actors indepen-

dentistes és notable, però 
la perseverança d’aquest 
poble està erosionant 
la política espanyola, el 
seu prestigi i les seves 
possibilitats. En la dar-
rera legislatura hi hagut 
3 eleccions, 2 presidents 
de sentit contrari i gaire-
bé un any sense govern, 
i tot per la incapacitat de 
resoldre el cas català.
Sabem que moltes es-
tructures laborals s’han 
arrapat al caliu de les 
institucions i de la políti-
ca. Càrrecs funcionarials 
i polítics que particular-
ment ja tenen l’aposta feta cap a la seva es-
tabilitat econòmica i seguretat jurídica, i qui 
dies passa, anys empeny. Aquesta és una força 
molt poderosa que pretén abandonar la lluita 
que posa en risc les seves menjadores. Però 
veu amb pànic la resposta social, que ha do-
nat l’opinió pública, sobre aquests desconcer-
tants globus sonda que han llençat als darrers 
mesos, com quan hom llença una pedra so-
bre el llac gelat abans de travessar-lo. I han 
vist aterrats que no, que si es desvien cap a 
nous tripartits, pactes pressupostaris amb els 
del 155, o abandonen la causa justa de decidir 
què volem ser, el gel es trenca, tot s’enfonsa. 
I adéu càrrecs, adéu sous i adéu poder. Així 
doncs viure dels nostres impostos s’ha con-
vertit en un esport de risc, i per tant només 
apte pels més compromesos i pels que real-

ment volen representar la voluntat del poble 
que els vota. Ser un alt funcionari, conseller, 
alcalde o diputat no és pas obligatori, en tot 
cas que cadascú presenti amb claredat quin 
és el seu compromís i fins on està disposat a 
arribar, abans que el votem.  Nosaltres pre-
sentarem un equip amb Jordi Sánchez i Laura 
Borràs que ja han demostrat la seva voluntat 
en accions passades, que posem en valor com 
a prova per a accions futures, que segur vin-
dran. És per això que no tan sols voldrem que 
valoreu la seva idoneïtat i vàlua, sinó també 
la seva valentia. Estem en una intensa carre-
ra electoral, i us convidem a omplir les urnes. 
Tens dret a decidir.
I com sempre un record pels presos polítics, 
reclamant des d’aquí el seu alliberament.  
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Més de 40 anys 
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MARC GALIMANY
Candidat per JuntsxCat al Congrés 
dels Diputats - Vegueria Penedès

La solució l’haurem de forçar

 Votaràs a les eleccions espanyoles d’aquest 
diumenge?

 Sí 94,2%  No 5,8%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
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ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

VOLCAT 2019

Mil ciclistes d’arreu del món van ser a Igualada el passat cap de 
setmana per participar a la Volcat, una aventura autèntica amb bi-
cicleta de muntanya, i una de les proves més prestigioses del món.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

LA NETEJA A IGUALA-
DA
Laia Castells

Estimat director,
Avui faré una queixa sobre la ciutat on 
visc, Igualada, especialment el centre.
Davant de casa tenim un contenidor 
de rebuig i un d’orgànica. Cada dia 

quan hi passem per davant fan una 
mica de mala olor i sovint hi ha alguna 
bossa d’escombraries al terra, fora dels 
contenidors. Entendreu que és una 
mica desagradable.
Tot i ser una nena de 12 anys entenc 
que aquestes coses es podrien millo-
rar amb una mica de col·laboració de 
la gent. Per què fem servir els conte-
nidors a deshora?. No seria normal ti-

rar les escombraries per allà les nou o 
les deu de la nit perquè és llavors quan 
passa el camió a recollir-les i evitar que 
s’estiguin moltes hores al sol a dins els 
contenidors omplint el carrer de mala 
olor.
I una de les altres coses que em mo-
lesta és que la gent no sàpiga o no vul-
gui per mandra obrir els contenidors i 
deixi les bosses d’escombraries al terra. 

Francament, no és gaire agradable.
Finalment, em pregunto si l’Ajunta-
ment podria netejar més sovint els 
contenidors per mantenir-los més 
nets.
M’agradaria que tot això es pogués ar-
reglar i la ciutat estigués una mica més 
neta i tothom estigui més content.
Moltes gràcies a tothom que pugui fer 
això possible.

4  |  CARTES DEL LECTOR Divendres, 26 d’abril de 2019

JOSEP M. ROMERO
Secretari General Unió Intercomarcal
CCOO Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf

El cicle electoral exigeix la mobilització activa 
de les persones treballadores

No descobreixo res si afirmo que estem 
davant un cicle electoral transcenden-
tal. CCOO considerem que aquest 
cicle electoral no és un qualsevol. El 

nostre missatge és inequívoc i contundent, apos-
tem per una crida activa a la mobilització. Apos-
tem per la conformació de governs a les nostres 
ciutats, pobles i viles que posin al centre les per-
sones i les seves necessitats. Volem estiguin tra-
vessats pels valors del progrés, amb una visió i un 
relat que incorpori una agenda social transfor-
madora que millori el benestar de la ciutadania i 
alhora confronti la creixent desigualtat, pobresa i 
la precarietat laboral i vital que afecta a milers de 
persones.
De la mateixa manera que sempre hem lluitat per 
reforçar la nostra independència, de qualsevol 
poder polític, econòmic o mediàtic mai hem estat 
impassibles i neutrals davant la situació política i 
el context social que ens toca viure. Com deia el 
clàssic: “la indiferència és el pes mort de la His-
tòria. Ara toca fer efectiva aquesta autonomia, no 
per contribuir a polaritzar l’escenari polític, sinó 

per motivar i activar el vot de les persones tre-
balladores, refermant el compromís amb els va-
lors democràtics, que estan en risc i defensar la 
igualtat, la cohesió social, la convivència, els drets 
i les llibertats. El deplorable nivell del debat po-
lític, la fragmentació sistemàtica i els alts nivells 
d’abstenció de l’electorat progressista ha de fer re-
flexionar a les forces que aspiren a representar-lo, 
sobre l’actual desencantament i la distància entre 
el discurs i la seva pràctica. 
Assistim a la irrupció d’un greu fenomen polític, 
reaccionari i autoritari, no exclusivament euro-
peu. Un corrent polític profundament retrògrad, 
que suposa una gran amenaça a la cohesió social 
i cívica, amb posicions anti-il·lustrades, oberta-
ment misògines, racistes, xenòfobes i antisocials, 
combinades amb una proposta ultraliberal des 
del punt de vista econòmic. És un perill pel propi 
concepte de la ciutadania i de la democràcia que 
contamina el conjunt de plantejaments polítics de 
les dretes lliberals i conservadores.
Les prioritats per al sindicalisme confederal i de 
classe, són: igualtat i justícia social; igualtat plena 

entre homes i dones; ocupació de qualitat, salaris, 
pensions dignes i protecció social; una funció pú-
blica al servei de la ciutadania; sanitat, educació 
i atenció a la dependència universals; creixement 
sostenible i una redistribució justa i equitativa de 
la riquesa.
En un context on hi han tantes coses en joc, fo-
namentals pel futur immediat i per la construc-
ció d’una Europa social, més justa i solidària, ens 
comprometem a desenvolupar iniciatives i acci-
ons als centres de treball que animin a la partici-
pació electoral, amb el convenciment que la ma-
joria social desitgem i aspirem a una democràcia 
plena i a la justícia social. 

El deplorable nivell del debat polític, 
la fragmentació sistemàtica i els alts 
nivells d’abstenció de l’electorat pro-
gressista ha de fer reflexionar a les 
forces que aspiren a representar-lo
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Els independentistes ca-
talans hem de votar en 
unes eleccions al país 
del qual ens volem se-

parar? Rotundament, SÍ!
Mentre formem part de l’Estat 
i haguem de contribuir al seu 

sosteniment, és imprescindible que fem arribar 
al nostra veu –i la nostra protesta- a les seves 
cambres legislatives, votant als nostres repre-
sentants al Congreso de los Diputados i al Se-
nado. 
Per encabir el vot independentista tenim tres 
opcions molt clares, i una poc definida però 
que pot ser útil per al diàleg amb l’estat, que re-
presenten totes les posicions polítiques clàssi-
ques de dreta, centre i esquerra.
A l’esquerra tenim la llista d’ERC amb Caroli-
na Telechea (darrere Junqueras i Rufián) que és 
una opció guanyadora. Al centre  hi tenim la 
llista de Junts per Catalunya on, per l’empreso-
nament del cap de llista Jordi Sánchez, porta el 
pes de la campanya una brillant Laura Borràs.
Als més independentistes radicals els pot anar 
bé votar Front Republicà que encapçala l’Alba-
no Dante Fachín que ha passat del dret a decidir 
de Podem a l’independentisme antisistema de 
part de la CUP.

I si cap d’aquestes opcions ens agrada prou, 
sempre tenim el mal menor de votar en Comú 
Podem que encapçala en Jaume Asens, un advo-
cat anticorrupció que, a més, pot ajudar a crear 
un clima de diàleg a Madrid. No és la meva op-
ció però sempre és millor que abstenir-se.
L’abstenció és el pitjor que podríem fer els ca-
talans. Tots els vots que posem a l’urna són una 
barrera per als del 155 perquè cada escó que 
obtinguem nosaltres, no l’obtindran ells. Si aug-
mentem la participació –és a dir votem massi-
vament- posem més alt el mínim percentatge de 
vots per treure escó i en alguns casos aquest mí-
nim pot deixar fora els partits més anticatalans. 
Pel que fa al Senat, tota vegada que els partits 
independentistes no s’han sabut posar d’acord 
en candidatures unitàries, soc partidari de vo-
tar als tres candidats que proposi la llista amb 
més possibilitats. Cal recordar que és al Senado 
on s’aprova la eventual aplicació del 155?
El que és clar és que els catalans –independen-
tistes o no- tenim una cita ineludible amb les 
urnes. Quan els catalans votem massivament 
som imparables. Les nostres armes són les ur-
nes i els nostres soldats, els diputats que fan –o 
eviten- les lleis que ens condicionen la convi-
vència.
Després de tot el que han insultat Catalunya els 
Casado, Rivera, Sánchez.... i altres “constitucio-
nalistes” bé haurem de donar-los una bufetada 
en forma de vot. 
Del vot que més mal els faci. 

L’abstenció és el pitjor que podríem fer 
els catalans. Tots els vots que posem 
a la urna són una barrera per als del 
155 perquè cada escó que obtinguem 

nosaltres, no l’obtindran ells

JOSEP M. CARRERAS

Diumenge, eleccions Ja sé a qui votaré

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Tal i com estan les coses, per 
un moment em va passar 
pel cap que aquesta ve-

gada no aniria a votar. Però vaig 
allunyar tot seguit el pensament 
com si fos una temptació del di-
moni. No podia oblidar els milers 

de persones que varen deixar-hi la pell per po-
der votar aquell 1 d’Octubre del 2017. I seria un 
menyspreu a tots aquells que estan pagant amb la 
presó o l’exili pel sol fet d’haver  posat unes urnes. 
No s’ho mereixen. Estigui d’acord o no amb el seu 
plantejament i la seva actuació, van dur a terme un 
acte de sobirania 
popular, que estan 
pagant molt car.
Però tampoc no 
vull votar aquells 
que en el darrer 
moment es varen 
fer enrere. Potser 
hi ha coses que 
se’ns escapen al 
comú dels mortals, 
però havien de te-
nir clar a quina 
mena de joc juga-
ven. No es proclama la independència cada dia i 
podien suposar que la reacció de l’estat seria du-
ríssima, com realment ha estat.
Molt menys vull votar els que han usat aquells 
esdeveniments per tirar-se els plats pel cap. És el 
pitjor mal que podien fer perquè la nostra força és 
la unió. Ja sé que a hores d’ara és somiar truites, 
però crec que l’ideal hauria sigut crear una única 
coalició electoral amb un únic punt del progra-
ma: la proclamació de la independència i l’inici 
d’un procés constituent. Després, unes eleccions 
generals on cada partit –aleshores sí- presentés el 
seu programa de govern. Una actitud contundent 
d’aquestes característiques hauria merescut el res-
pecte d’Europa i no crec que l’estat espanyol s’ha-
gués atrevit a utilitzar la força de l’exèrcit tal i com 

havia amenaçat. S’hi jugava massa, el seu prestigi 
davant el món.
Ara no és hora de lamentar-nos. Però tampoc de 
donar-nos per vençuts, per més judicis i condem-
nes que hi hagi. Precisament aquesta farsa hauria 
d’obrir els ulls a la gent que fins ara ha estat nedant 
entre dues aigües i no s’ha volgut comprometre. 
Caldria tenir sempre present que per damunt de 
les lleis hi ha la voluntat del poble sobirà. Impedir 
que s’expressi aquesta voluntat reprimint-la per la 
força és propi de règims dictatorials, un signe evi-
dent de feblesa democràtica.
I aquí som. Per més repressió que hi hagi, les 

nostres ànsies de 
llibertat es man-
tenen intactes. 
Pot variar l’apre-
ciació dels camins 
per aconseguir-la, 
però no han pogut 
fer callar la veu del 
poble que de ma-
nera clara i con-
tundent reclama la 
proclamació d’un 
estat en forma de 
república.

Per això el meu vot anirà vers el grup que m’acosti 
a aquest ideal de manera més clara i directa. Con-
sidero un error creure que no s’ha de participar en 
el joc perquè és l’única manera que tenim per fer 
valer els nostres drets de manera pacífica. Com 
a mínim ha de ser la pedra a la sabata que plan-
tegi la vigència d’un problema que cal resoldre. 
Posar les cartes sobre la taula i dir les coses pel 
seu nom; denunciar sempre que calgui. I que no 
em diguin que el meu pot ser un vot perdut. Un 
vot no és mai perdut. Com a mínim és l’expres-
sió d’una voluntat. Després, les lleis distribuiran 
aquestes voluntats segons les regles pròpies. Però 
si ens hem d’atendre al vot útil i el donem a qui 
en realitat no ens representa, estem traint els 
nostres ideals.

6  |  OPINIÓ Divendres, 26 d’abril de 2019
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CANDIDATURES MUNICIPALS 2019 ANOIA

Un total de 113 candidatures es presentaran a les eleccions 
municipals a l’Anoia, 32 menys que fa quatre anys
REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de 113 candi-
datures es presenta-
ran a l’Anoia en les 

properes eleccions municipals 
del 26 de maig. Dimecres, el 
Butlletí Oficial de la Província 
publicava totes les candidatu-
res des de la Junta Electoral 
d’Igualada. Són 32 candidatu-
res menys que fa quatre anys, 
quan se’n van presentar 145, 
una xifra rècord, si bé la raó 
fonamental és que el PP lla-
vors en va presentar 26 i ara 
només sis, una vintena de di-
ferència. En aquella ocasió, la 
majoria de les llistes eren “fan-
tasma” o de “paracaigudistes”, 
és a dir, formades majoritàri-
ament per gent de fora. Ara 
això no ha succeït.
Esquerra Republicana, tal i 
com va succeir fa quatre anys, 

Eleccions’19

ERC PDECAT PSC COMU CUP PP C'S ALTRES
ARGENÇOLA (2)
BELLPRAT  (2)
BRUC, EL  (4) 1
CABRERA D'ANOIA (5) 1
CALAF (3) 1
CALONGE SEGARRA (2)
CAPELLADES (5)
CARME (1)
CAST. RIUBREGÓS (2)
CASTELLOLÍ (2)
COPONS (3) 1
HOSTALETS PIEROLA (5)
IGUALADA (6) amb comu

JORBA (2)
LA LLACUNA (2)
MASQUEFA (6)
MONTMANEU (2)
ÒDENA (5) 2
ORPÍ (2)
PIERA (7)
POBLA CLARAM. (4) 1
PRATS DE REI (1)
PUJALT (2)
RUBIÓ (2)
ST. MARTÍ TOUS (3)
ST. M. SESGUEIOLES (2)
ST. PERE SALLAVINERA (2)
STA. M. MONTBUI (5) amb vv

STA. M. MIRALLES (2)
TORRE CLARAM. (5) 2
VALLBONA (5) 1
VECIANA (2)
VILANOVA CAMÍ (10) 4
TOTAL  (-) 33 30 13 2 7 6 8 14

ERC és la única força 
que repetirà presència 
als 33 municipis de la 
comarca, seguida de 

Junts x Catalunya, que 
ho farà en 30

repetirà presència en els 33 
municipis de la comarca. El 
segueix Junts per Catalunya 
(PDeCAT), que hi serà en 30 
municipis, tres més que a les 
eleccions del 2015, tots ex-
cepte Carme, els Prats de Rei 
i, sorprenentment, Santa Mar-
garida de Montbui, on no pre-
senten llista. 
El PSC serà en aquesta ocasió 
en 13 municipis, quatre menys 
que fa quatre anys, i en un 
d’ells, a Igualada, compartint 
candidatura amb els Comuns. 
Aquest darrer partit també és 

present a Montbui, on com-
parteix llista amb Veïns amb 
Veu, i a Piera. 
La CUP fa un salt de 4 candi-
datures fa quatre anys, a set, 
amb presència a Capellades, 
on governen, a més d’Igualada, 

Masquefa, Piera, Tous, Vallbo-
na i Vilanova del Camí. El PP 
es presenta en sis municipis, i 
les llistes d’independents, es-
pecialment les de Veïns amb 
Veu, sumen 14 candidatures 
en nou municipis. La nove-
tat d’aquest any és Ciutadans, 
present en 8 poblacions, a la 
Conca d’Òdena i al sud de la 
comarca, on volen tenir pre-
sència en els ajuntaments.

Vilanova torna a ser el 
municipi amb més llistes
Com fa 4 anys, torna a ser Vi-
lanova del Camí la població 
amb més candidatures, un to-
tal de 10, la qual cosa assegura 
una renyida batalla per acon-
seguir un dels 17 escons de 
l’Ajuntament. A més distància 
hi ha Piera, on es presenten 7 
formacions, i, darrere, Iguala-
da i Masquefa, amb 6 cadas-
cuna.

Carme i Prats de Rei 
ja saben qui serà l’alcalde
Hi ha dos municipis on només 
es presenta una sola candida-
tura, la qual cosa assegura a 
ERC la dues alcaldies. Es trac-
ta de Carme i Prats de Rei, 
dos pobles on ja ha governat 
amb majoria absoluta els dar-
rers dos anys. A Carme, Marc 
Sánchez s’estrenarà com a al-
calde, i als Prats de Rei repe-
tirà Cristina Mas al capdavant 
de l’Ajuntament. 

Vilanova del Camí, 
amb 10 candidatures, 

és el municipi amb més 
candidats a ocupar els 
seients del consistori, 
mentre que a Carme i 
Prats de Rei ja saben 
qui serà l’alcalde pels 

propers 4 anys

MÙSIQUES DE BUTXACA
GIANT REV

www.musiquesdebutxaca.cat

Divendres 
3 de maig
a les 23h

Al Teatre Municipal l’Ateneu

La guanyadora d’una entrada doble és:
 Eva Montes

Moltes felicitats! 
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ARGENÇOLA (2)
ESQUERRA REPUBLICANA
1 Gumersind Parcerisas Serra 
2 Marina Berenguer Cabado 
3 Josep Albareda Franquesa 
4 Maria Descarrega Font 
5 Mercè Hernández Lora 
JUNTS PER CATALUNYA 
1 Salvador Enrich Bosch
2 Mónica Cortés Mas
3 Gemma Sabaté Garcia
4 Iñaki Erdoiza Barua
5 Jordi Gili Ardevol

BELLPRAT (2)
UNITS PER BELLPRAT- ERC
1 Carles Pol Gual
2 Joan Carbó Solé
3 Josep Soler Casellas
JUNTS PER CATALUNYA
1 Gemma Casas Gil

BRUC, EL (4)
UNITAT PEL BRUC- PSC
1 Carles Castro Taboada 
2 Alejandro Rodríguez Ramos 
3 Nuria Binefa Del Val 
4 Mònica Casullera Remigio
5 Miguel Manuel Tamayo García
6 Concepción Jiménez Pulid
7 Cristóbal Carrasco Millán
8 Domingo Aparicio Alcántara
9 Remigio Pérez Alcaraz
10 Francisca Horna Cebrian
11 Miguel Angel Valverde
JUNTS PEL BRUC (JUNTS)
1 Rafael Galvan Rodríguez
2 Maria Teresa Camps Ferran
3 Natàlia Carrique Puig
4 Jordi Tormo Egea
5 Juan Gómez Iglèsias
6 Abril Domínguez Parcerisas
7 Marc Jorba Camps
8 Ernest Gómez Nieto
9 Angeles Rubio Castro
10 Liliana Patricia Gonçalves
11 Pere Redón Trabal
Suplent  
1 Héctor Lavandeira Rubio
BRUC VIU -ERC
1 Bàrbara Ortuño Escriu 
2 Enric Canela Vallès 
3 Glòria Sànchez Tarridas 
4 Cristian Lopez Mondejar 
5 Antonio Madrid Pérez 
6 Núria Marzal Camallonga
7 Raül Ramos Portillo 
8 Marc Jorba Pedrosa
9 Juan Carlos Ramos Portillo 
10 Imma Ribes Gonzàlez 
11 Manuel Jesus Reyes Castellano 
Suplent 
1 Laura Mañas Rial
2 Sandra Arolas Farré 
3 Isaac Pons Martín 
4 Manuel Rivero Rossi 
5 Roger Muset Pérez 
6 Jaume Abayà Palau 
7 Joaquin Juan Cudós Trallero
8 Laura Pons Marcet 
9 German Barquero Duque
EL BRUC ETS TU (EBET)
1 Ana Margarita Badell Velarde
2 M. Natividad López Gama
3 Jorge Gifre Ramón
4 Juan Jose Marques Gonzalez
5 Bienvenida Alvarez Guillen
6 Juan Carlos Martin Perez
7 Montserrat Canudas Jorba
8 M’hamed El Ouali El Barnoufi
9 Vicente Javier Moliner Bayo
10 Mariona Arranz Roca
11 Marc Richard Morales Lopez
Suplent 
1 Adela Suñer Ollé
2 Maria A. Sunico Batchilleria
3 Carlos Arranz Sancho

CABRERA ANOIA (5)
PSC
1 Salustià Monteagudo Hidalgo 
2 Dani Zorrilla Osorio 
3 Dani Vallejo Álvarez
4 Ismael Pelayo Patón Maldonado
5 Elisabet Cuenca Lomas
6 Ruben Hernández Romero
7 Maria Leyva Barroso
8 Sheila Delgado Gutiérrez
9 Toni Gómez España
Suplent 
1 Rosario Notario Martínez
2 Jordi Oliveda Gómez
3 Inés Ortega Borrás
4 Montse Flores Ruiz 
5 Silvia Cuenca Lomas 
6 Carmen Bueno Martínez 

7 Esther Arrufat Monreal 
8 Amparo Monteagudo Hidalgo 
9 David Fouz Margenet 
10 Eva M. Monteagudo Martínez 
CIUTADANS
1 José Antonio Lanuza Lasala
2 Gabriel Medina Campos
3 María Elena Roman Miguel
4 Manuel Rodríguez García
5 Aurora Sánchez Lebrón
6 Miguel Ahumada Benitez
7 Ricardo Rodriguez Palomares
8 Mireia Sánchez Sánchez
9 Lourdes Sánchez Vela
Suplent 
1 Juan Antonio García Serrano
2 Sebastian Caballero Luque
ERC
1 Jaume Gorrea Ortiz
2 Elisabet Hidalgo Ortega
3 Francesc Cirera Calvet 
4 Miquel Ortega Morató
5 Montserrat Aranda Rubio 
6 Marc Balaguer Arroyo
7 Roger Pinet Vega 
8 Merce Gorrea Juarez
9 Carme Ferrer Santacana
Suplent 
1 Maria Dolores Martin Vazquez
2 Cesar Nebreda Alcobé 
3 Anna Maria Torres Pérez 
4 Ferran Foixench Ribes 
5 Arantza Serrano Jimeno 
6 Francesc Hernàndez Jaen 
7 Antonia Juárez Benavente 
8 Montserrat Sánchez Bergaz 
9 Francesc Cirera Toret 
PODEMOS (PODEMOS)
1 Mª Angeles Losada Rodríguez
2 Gabriel Rubio Tordillo
3 Judith Morales Munné
4 José Antonio Morales Jiménez
5 Eliseo Martínez Palao
6 Fernando Campoy Moya
7 Jonathan Lozano Latorre
8 Rosa Mª Mayorga Geira
9 Mª Dolores Sánchez Mateos
JUNTS PER CABRERA D’AN.
1 José Manuel Alonso Hernández
2 Sheila Dominguez Cortes
3 José A. Fernández Monasterio
4 Betsabe Pellejero Zambrano
5 Rosalia Sánchez Navarro
6 Santiago Zamora Calvet
7 Francisco Cordoba Hinojosa
8 Montserrat Dalmases Sánchez
9 José Miñano Grau 
 
CALAF (3)
JUNTS PER CALAF- ERC
1 Jordi Badia Perea 
2 Montse Mases Sala 
3 Jordi Fitó Giralt 
4 Mercè Biosca Sugrañes
5 Jordi Biosca Pou 
6 Elisabet Miquel Verdés 
7 Tomàs Agulló Lloret 
8 Teresa Maria Bujons Lloret 
9 Sebastià Bacardit Moncunill 
10 Eva Raich Soriguera 
11 Josep Torra Parés 
Suplent 
1 Regina Besora Palou 
2 Sergi Fitó Giralt 
3 Anna Roca Manrique 
4 Said Oulhaj Khaffou 
5 Lidia Giralt Colom 
6 Vicenç Sugrañes Creus 
7 Teresa Torrijos Gassó 
8 Frances Xavier Torrijos Gassó 
9 Antonino Mestres Ballús 
10 Josep Huguet Mas 
INDEPENDENTS CALAF- VV
1 Jaume Simo Soler 
2 Salvador Prat Casanovas 
3 Mª Angels Vila Soler 
4 Guillermina Ruich Cera 
5 Josep Casulleras Closa 
6 Neus Aparicio Cervantes 
7 Juli Resano Serret 
8 Davinia Zamora Lozano 
9 Aleix Estruch Diaz 
10 Roser Rodríguez Carreras 
11 Xavier Selles Grau 
Suplent 
1 Zoila Castelo Estrada 
2 Joan Closa Gázquez 
3 Vanesa Martín De La Orden 
4 Jaume Guirao Buscart 
5 Rosa Maria Piñol Gilabert 
6 Antonio Fernández González 
7 Maria Alba Prat Casanovas 
JUNTS PER CATALUNYA
1 Joan Caballol Pérez
2 Àngela Salut Moià
3 Sergi Alonso Pérez

4 Maria Del Mar Puerta Tello
5 Montserrat Gangonells Viñals
6 Anna Escorihuela Martí
7 Maria Pilar Cardona Jorques
8 José Manuel Navarro Jacinto
9 Antonio Puig Vidal
10 Antonio Guix Coll
11 Maria A. Trullàs Povedano
Suplent 
1 Pere Grau Marimón 

CALONGE SEG. (2)
AVANCEM P CALONGE-ERC
1 Georgina Carreño Fernàndez 
JUNTS PER CALONGE SEG.
1 Xavier Nadal Masana
2 Rosanna Sagués Casulleras
3 Ramon Campà Pons
4 Marcel·lí Castells Viñals
5 Abel Duocastella Colom  

CAPELLADES (5)
PSC
1 Aaron Alcazar Gutierrez 
2 Nuria Bonfill Rocabert 
3 Soraya Pelaez Morales 
4 Jose Miguel Martinez Torres 
5 Jose Rozas Quesada 
6 Soraya Ben-Nasr Vilches 
7 Juan Ramon Ramos Perez 
8 Rosa Maria Encinas Soriano 
9 Eric Lara Gallego 
10 Francisco Olvera Manzano 
11 Benigno Ramirez Torreblanca 
12 Mercedes Cano Herrera 
13 Carmen Cano Herrera 
Suplent 
1 Jose Maria Torres Lopez 
CIUTADANS
1 Valentín Guerra Burgos 
2 Francisco Maldonado Archilla 
3 Mercedes Medina Alcantara 
4 Daniel Coloma Diaz 
5 Sacramento Perez Martos 
6 Manuel Arenas Gomez 
7 Pablo Contreras Lara 
8 Matilde Checa Contreras 
9 Mª Gloria Castro Jiménez 
10 Mªteresa Murillo Quesada 
11 Francisca Villena Gomez 
12 Juan Manuel Cuerva Garrido 
13 Crisóstomo B Maturana Parra 
Suplent 
1 Francisco González González 
2 David Maldonado Archilla
VILA DE CAPELLADES-CUP
1 Susana Moreno Blanco 
2 Miquel Sabaté Solà 
3 Adela Morera Rodriguez 
4 Marta Caballero Salas 
5 Javier Vitali Jurado 
6 Alexandre Manel Talan Franco 
7 Maria Delgado Martínez 
8 Aleix Auber Álvarez 
9 Violeta Mata Carbonell 
10 Sergio Pérez Castillo 
11 Oriol Castells Ansaldo 
12 Moisès Mas Almirall 
13 Meritxell Martínez Masoni 
Suplent
1 Ivan Olvera Baena 
2 Concepción Ventura Alemany
3 Gemma Vives Soler 
4 Antoni Marlès Díaz 
5 Ana Maria Ansaldo Lanzón                                                                                             
6 Laura Vela Ventura 
7 Arcadi Roig Amat 
8 Guiomar Cuatrecasas Amell 
9 Mònica Mallén Montoliu 
10 Sergio López Recio 
ERC
1 Salvador Vives Alari 
2 Esther Ramos Gimeno 
3 Àngel Soteras Largo 
4 Anna Maria Xaus Flo 
5 Jaume Solé Carol 
6 Marta Alarcón Chillón 
7 Antoni Illa Creixell 
8 Montserrat Garcia Botines 
9 Jordi Hortet Pacheco 
10 Marta Rodríguez Polonio 
11 Antonio Millan López 
12 Marceline Vanlommeren M.
13 Joaquim Sánchez-Fortuny B. 
Suplent
1 Cristina Roca Farriol 
2 Jordi Bartrolí Tutusaus 
3 Josefa Marqués Busquets 
4 Frederic Riu Costansa 
5 Irene Boix Font 
6 Pedro Nadal Guzman 
7 Dolors Soteras Bernadet 
8 Jaume Morera Sanahuja 
9 Núria Mora Díaz 
10 Martí Soler Fernàndez 
JUNTS PER CAPELLADES 

1 Marcel·lí Martorell Font
2 Jordi Xaubet Pujadó
3 Elisabet Serret Sanvicente
4 Juana Sánchez Xaus
5 Susana Olivares Barrer
6 Anna Gabarró Bartrolí
7 Diego Grande Álvarez
8 Eduardo Iglésias Torres
9 Marc Rosell Martorell
10 Maria C. Portela Castellano
11 Laura Blázquez Hinojosa
12 Ana Maria Sánchez Carrera
13 Ignacio Azcón Grácia
Suplent 
1 Antonio Pons Tort
2 José Carreras Bartrolí
3 Juli Moreno López
4 Mireia Font Piñas
5 Bàrbara Pons Bartrolí
6 Francesc Sabater Roca
7 Sónia Pérez Garcia

CARME (1)
CARME ENDAVANT-ERC
1 Marc Sanchez Rodríguez 
2 Núria Forn Vilamajo 
3 Pau Pastor Bru 
4 Rosa Mª Riba Balcells 
5 Josep Llorens Balada 
6 Laia Viñals Ferrer 
7 Claudi Farré Claramunt 
Suplent 
1 Imma Hernan Sendra 
2 Maria Eulàlia Ventura Palet 
3 Mª Teresa Sellarès Pascual 
4 Andrea Florina Buhazi 
5 Lupulescu Constanta Buhazi 
6 Maria Del Mar Amat Vidal 
7 Anca Maria Cocis 

CAST. RIUBREGÓS (2)
SUMEM CASTELLFOLLIT- ERC
1 Gerard Batista Serarols
2 Eva Tarres Traserra
3 Maria Isabel Albiac Diaz
4 Maria Teresa Testagorda Graells 
JUNTS PER CASTELLFOLLIT
1 Jordi Casas Camats
2 Xavier Closa Tomàs 
3 Pere Torreguitart Serra 
4 Gerard Rotes Planell
5 Pau Vendrell Codina

CASTELLOLÍ (2)
UNITS PER CASTELLOLÍ-ERC
1 Joan Serra Muset 
2 Carla Peña Pelegrí 
3 Teresa Guixà Seuba 
4 Sergi Vila Martínez 
5 David Arana Torras 
6 Sílvia Costa Alsina 
7 Alexis Andreu Garcia 
Suplent 
1 Montserrat Costa Castelltort 
2 Aleix Sabrià Vidal 
3 Antoni Cos Mateu 
4 Xavier Tort Costa 
5 Jordi Ollé Muntané 
6 Eduard Burgès Fernàndez 
7 Sílvia Soteras Gibert 
8 Gerard Noguera Esquius 
9 Vicenç Serra Muset 
10 Joaquim Folqué Solé 
JUNTS PER CATALUNYA
1 Francesc X. Brugués Brugués
2 José Manuel López Moreno
3 Marisa Ill Alsina 
4 Abel Brugués Claramunt
5 Ramon Mir Ferrer
6 Rosario Miquel Vilanova 
7 Isabel Hernández Muñoz 
Suplent
1 Montserrat Arderiu Gomà 

COPONS (3)
ARA COPONS (AC)
1 Alejandro Prehn Faura
2 Javier Aparisi Ramón
3 Inmaculada Lliró Torrens
4 Montserrat Soteras Corbella
5 Susana Guix Tomas
6 Maria Dolors Brusau Alos
7 Francesc Sole Doucastella
Suplent 
1 Rosa Mata Francesc
2 Sonia Aguilera Brunet
3 Georgina Serrano Vives
JUNTS PER COPONS-ERC
1 Cesc Salamé Sabater 
2 Mª Dolors Cortés Casellas 
3 Jaume Jové Martí 
4 Maria Alba Closa Franquet 
5 David Martí Toledo 
6 Teresa Múnera Pascual 
7 Maria G. Carreras Verdaguer 
Suplents 

Joan Gusí Castellví 
FEM COPONS (JUNTS)
1 Joaquim Palet Orpinell 
2 José Manuel Vivancos Salas 
3 Belinda Tirado Jimenez 
4 Albert Escoda Martinez 
5 Ivan Sánchez Carmona 
6 Isidro Bravo Navia 
7 Roger Alemany Miserachs  
Suplent 
1 Ivan Vallejo Gumà 
2 Juana Maria Ordoñez Moreno 

HOSTALETS P. (5)
PARTIT POPULAR
1 Jose Francisco Barrios Merino 
2 Aaron Hidalgo Cañete 
3 Juan Diaz Arcediano 
4 Ana-Maria Pareja Gimenez 
5 Concepcion Bautista Cortes 
6 Emiliano Leyton Torres 
7 Eduardo Fuentes Gonzalez 
8 Josefa Lucía Rios Caballero 
9 Alicia Diaz Jimenez 
10 Maria Aurea Jimenez Chica 
11 Jose Aurelio Castrillo Perez 
Suplent 
1 Rafael Sanchez Cobo 
CIUTADANS
1 Raúl García Dil 
2 Sergio Martínez Fernández 
3 Debora Ana Sánchez Sánchez 
4 Juan Francisco Luque Ramírez 
5 Emma Rodríguez Graus 
6 Sergio Sánchez Gil 
7 Raquel Piqué Tur 
8 Jose Manuel Ariza Moreno 
9 Jose Antonio Garrido Pijuan 
10 Marta Ferre Zorrilla 
11 Ana Maria Garcia Gonzalez 
Suplent 
1 Angela Guijarro Alvarez 
2 Daniel De La Calle Sifre 
3 Albert Roig Muñoz 
ESQUERRA REPUBLICANA 
1 Gerard Parcerisas Valls 
2 Gemma Fabrès Casals 
3 Xavier Forner Esteve 
4 Javier Alberich Ruiz 
5 Irene Abad Gil 
6 Iolanda Gallardo Magdaleno 
7 Francisco Castillo Goded 
8 Ernest Pujol Gonzalez 
9 Azahara Martínez Sorroche 
10 Esther Nogué Bonet 
11 Jordi Calpe Carbonell 
Suplents
1 Blanca Perez Milla 
2 Miquel Àngel Vázquez Pérez 
3 Joan Carles Isart Masià 
4 Esther Martín Gonzalez 
5 Francesc Esteve Tomàs 
6 Montserrat Jabalera Parcerisas 
7 Ferran Gerez Martínez 
8 Jorge Faro Pellicer 
9 Ramon Junyent Santamaria 
10 Xavier Pujol Mestres 
SUMEM PELS HOSTALETS-PSC
1 Daniel Vendrell Dominguez
2 Carme Zaragoza Oton 
3 Jaume Trias Cambra 
4 Jordi Ramas Hinojosa 
5 Debora Fuentes Guillen 
6 Sandra Serrano Carrasco 
7 Moises Mesas Rubio 
8 David Alvarez Florentin 
9 Jonathan Requena Romera 
10 Benoit Huertas Hernandez 
11 Antonio Torras Selga 
Suplent 
1 Gloria Marco Sebastian 
2 Francisco Alvarez Barba 
3 Rafa Lozano Salinas 
4 Alberto Baron Baron 
5 Pujol Francesc Parcerisas 
6 Paco Luque Rodriguez 
7 Marga Requena Del Fresno 
8 Pere Sarra Martinez 
9 Pedro Barbado Mariscal 
JUNTS PER HOSTALETS
1 Jordi Parcerisas Valls 
2 Maria Dels Àngels Lorés Otzet 
3 Maria Cristina Cintora Torres 
4 Francisco Javier Coll Miralles 
5 Diana Abad Gil 
6 Ricard Picart Sanfeli 
7 Albert Rovira Crespo 
8 José Ramon Hernández Calero 
9 Maria Mar Blanc Baucells 
10 Esther Bofarull Vidal 
11 Nicolau Sagrera Castells 
Suplent 
1 Francesc Valdivia Font 
2 Gemma Diumenjó Boada 
3 Jordi Ritort Ferrús 
4 Felix Egea Krier 

5 Maria Cristina Sagrera Vallès 
6 Antoni Boada Juncosa 
7 Maria Teresa Luis Rodrigo 

IGUALADA (6)
PARTIT POPULAR
1 Juan Agramunt Seuba 
2 Miguel Marcé Prats 
3 Natividad Parra Martínez 
4 Martín Llenas Bernardo 
5 Montserrat Martinez Carrasco 
6 Raquel Aguilar Ferri 
7 José Juan Sierra Labarta 
8 Sonia Alcantarilla Bel 
9 Juan Palomeque Armadas 
10 Tania Exparis Miñarro 
11 Jose Daspenas Vigo 
12 Ana Maria Grau Gutiérrez 
13 Millan Martinez Garcia 
14 Maria Rosa Delgado Solans 
15 Juan Riba Roca 
16 Maria C. González Amaro 
17 Manuel Feliu Cereza 
18 Amparo Bravo Polo 
19 Andrés Navarrete Valero 
20 Pilar Seuba Grau 
21 Pedro Calbó Roca 
Suplent 
1 Juan Pino Domingo 
2 Josefa Martinez Ruiz 
IGUALADA SOM-HI (PSC-COM)
1 Jordi Cuadras Oliva
2 Montse Montaña Peironcely 
3 Quim Roca Martí 
4 Irene Gil Torroglosa 
5 Manel Pla Vilanova
6 Rafael Moya Buades 
7 Marta Comas Lleonart
8 Francesc Badia Roca 
9 Rocio Avilés Lumbreras 
10 Farah Benserhir Benserhir
11 Edu Fernández Brunet 
12 Marisol López González 
13 Javier Recio Rodríguez 
14 María Jesús Iglesias Hernández 
15 Julián Borrega García 
16 Irene Salvadó Segura 
17 Salvador Pelfort Prat 
18 Maribel Soriano Solà 
19 Maribel Nogué Felip
20 Jordi Riba Colom 
21 Pere Pascual Domènech 
Suplent 
1 Toni Doncel Galeano 
2 Clarisa Freixas Begueria
Soledad Exparis García 
CIUTADANS 
1 Carmen Manchón Villaverde 
2 Santiago Quintana Palau 
3 Agustín Gordillo Rodríguez 
4 Ayman El Hamouchi El Bouc.
5 Lucila Peña Bueno 
6 Juan Antonio Palencia Del Amo 
7 Francisca Fernández Fuentes 
8 Joaquin Medina García 
9 Francisco Vera Prieto 
10 Adelphi María Almira Almira 
11 Axel Sanchez Miranda 
12 Luis Montes Peña 
13 Cristina García García 
14 Ismael Montaño Berenguer 
15 Maria Antonia García García 
16 Juan Pedro Amor Pina 
17 Mariano Castellà Pedro 
18 Eva Hernández Dengra 
19 María I. Rodríguez Vicente 
20 Mercedes García Lahuerta 
21 Miriam Martín Hernandez 
Suplent
1 Francisco Asis Martínez Sorribas 
2 Montserrat Murillo Muñoz 
POBLE ACTIU CUP
1 Maria Neus Carles Roqué 
2 Eva Pedraza Aguilera 
3 Pau Ortínez Martí 
4 Antoni Olivé Tomàs 
5 Judit Balasch Costa 
6 Albert Mateu Martínez 
7 Elisabet Farres Cobeta 
8 Oriol Calichs Soler 
9 Maria Rosa Perelló Vives 
10 Claudia Cecilia Torres Franco 
11 Pau Aymerich Montrabeta 
12 Marina Muñoz Agudo 
13 José Luis Pérez Goye 
14 Maria Neus Pelfort Carné 
15 Verónica González Caldito 
16 Aura Ferrer Vallès 
17 Miquel Benito Mullerat 
18 Núria Falcones Ferrer 
19 Abraham Giménez Josa 
20 Marta Vallès Pareta 
21 Joan Domingo Caballol 
Suplent 
1 Francisca Cañete Soto 
2 Carles Costa Castells 
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3 Mònica Solà Solà 
4 Jordi Balsells Casanovas 
5 Meritxell Tudela Montané 
6 Joan Baliu Mas 
7 Iria Vives Riba 
8 Joan Llorens Carol 
9 Sílvia Del Fresno Marimon 
10 Oriol Marimón Castelltort 
ESQUERRA REPUBLICANA 
1 Enric Conill Tort 
2 Montserrat Argelich Solé 
3 David Prat Jorba 
4 Iolanda Gandia Martínez 
5 Joan Valentí Cortès 
6 Cristina Navarro Reixachs 
7 Pere -Jaume Ferrer Travesset 
8 Gabriela Basurto Chamorro 
9 Roger Roca Dalmau 
10 Núria Ramon Aribau 
11 Ángel Asensi Blanch 
12 Laura Farreras Pérez 
13 Joan Teixidó Falcó 
14 Mònica Morros Serra 
15 Josep Maria Colomé Castellví 
16 Maria Fernàndez Mestres 
17 David Cantero Barroso 
18 Susanna Campo Aledo 
19 Josep Maria Palau Arnau 
20 Saloua El Mouloudi Massaoudi 
21 Antoni Dalmau Ribalta 
Suplent 
1 Carolina Telechea Lozano                                                                                                                                           
2 Joan Requesens Roca
3 Isabel Caballero Humet 
4 Sergi Guillén Sànchez 
5 Eulàlia Closa Ballús 
6 Jordi Besa Valls 
7 Gemma Balsells Casanovas 
8 David Tarrida Canals 
9 Paula Berrocal Riba 
10 Lluís Segura Rosich 
JUNTS PER IGUALADA 
1 Marc Castells Berzosa
2 Carme Riera Minguet
3 Marisa Vila Berzosa
4 Fermí Capdevila Navarro
5 Carlota Carner Carrer
6 Jordi Marcè Termes
7 Patricia Illa Borge
8 Pere Camps Oviedo
9 Miquel Vives Singla
10 Montserrat Duch Solé
11 Maribel Cuadras Nieto
12 Mireia Duran Segura
13 Elagi Deitg Fabrega
14 Imma Soteras Bartolí
15 Daniel Roig Iglesias
16 Jordi Segura Carles
17 Laura Llanas Queralt
18 José Cañadas Serrano
19 Rosa Maria Plassa Soler
20 Jordi Pont Gassó
21 Maria Àngels Chacon Feixas
Suplent 
1 Teresa Miquel Torras
2 Teresa Codinachs Llinares
3 Enric Senserrich Vives
4 Carles Domènec Huddlestone
5 Josep Maria Mestres Ballús
6 Maria Pola Lliró
7 Jordi Tomàs Vila 
8 Jaime Augé Pujadó
9 Maria Àngels Garcia Romeu
10 Maria Senserrich Guitart

JORBA (2)
ESQUERRA REPUBLICANA
1 David Sànchez García 
2 Sílvia Escura Sabaté 
3 Mari Carme Marcé Gassó 
4 Gemma Gonzàlez Freixas 
5 Miquel Albareda Soler 
6 Olga Torra Soteras 
7 Bernat Ruíz Garcia 
Suplent
1 Jordi López Mula 
2 Albert Alsina Luis 
3 Eliza Luiza Duarte 
4 Josepa Castells Soler 
5 Pep Vallès Solà 
6 Cristina Roca Álamo 
7 Isabel Marmi Roca 
8 Ruben Sarle Laplana 
9 Marçal Roig Jorba 
10 Robert Sallés Caminal 
JUNTS JORBA 
1 Miguel Guerrero Anguiano
2 Maria Carmen Gabarró Cantero
3 Marc Solsona Santos
4 Tomás Garcia Verdugo
5 Juan Sabater Comellas
6 Oriol Calabuig Penalva
7 Joana Torner Paguera
Suplent 
Ana Maria Galán Anguiano

LA LLACUNA (2)
JUNTS PER LA LLACUNA-ERC
1 Albert Valiente Alentorn 
2 Sebastià Jódar Quesada 
3 Miquel Grau Rivera 
4 Cristina Poch Galisteo
5 Oriol Martinez Vallespí 
6 Anna Massague Palau 
7 Concepció Ventura Marimon
Suplent
1 Inmaculada Busquet Pujó 
2 Mercè González Martínez 
3 Román Nebreda González 
COMPROMÍS LA LLACUNA (J)
1 Josep Parera Tort
2 José Martí Morgades
3 Javier Trillas Camps
4 Maria Rosa Busquet Marbres
5 Juan Carlos Moral Calvo
6 Maria C. Segura Raventós
7 José Luis Guijarro Calero
Suplent
1 Josep Beumala Busquet
2 Joaquin Ramos Mayor
3 Josep Maria Celda Torres 
4 Santes De Blas Redondo
5 Salvador Bueno Molto
6 Rosa Camps Poch
7 Ana Ferrer Pujol
8 Maria Dolores Matias Sancho
9 Mercedes Teva Rey 

MASQUEFA (6)
PARTIT POPULAR
1 Manuel Roldan Jimenez 
2 Jessica Orovio Tabares 
3 José Luís Díaz Moya 
4 Jose Manuel Cantillo Romero 
5 Nuria Barco Rioja 
6 Elio Mariano Rodríguez Macia 
7 Maria Victoria Rodriguez 
8 Nataliya Butyreva Butyreva 
9 Manuel Navas Hernandez 
10 Jose Ignacio Martos Tapio 
11 Maria Rocio Bernandez Lopez 
12 Rafael Sanz Estrella 
13 Julia Perez De La Fuente 
Suplent
1 Angel Bellido Del Pino 
2 Nuria Josefa Diez Villafaina 
3 Manuel Martinez Castro 
CIUTADANS
1 Adolfo Serna Fuertes 
2 Judith Ribas Martín 
3 Carlos Prusi Menéndez 
4 Marisol García Hernández 
5 Antonio M. Fernández Sánchez 
6 Virginia Berenjeno González 
7 María Del Carmen Sanz Lucia 
8 Elisabet Rivera Solanilla 
9 Carlos Gómez Rodríguez 
10 Adrian Álvarez Flores 
11 Sonia Agudo Buceda 
12 Jose Antonio Mellado Gómez 
13 Rocio Álvarez García 
Suplent
1 Verónica Almeda Garrote 
CUP AMUNT MASQUEFA
1 Silvia Rotger Gomila
2 Carles Bou Rodriguez
3 Anna Mas Estruch
4 Raúl Navarro Moreno
5 Ariadna Isern Gil
6 Àngel Salgado Gràcia
7 Cristina Gibert Cuartielles 
8 Marc Gil Negrete
9 Marta Cid Albiol
10 Gerard Vela Gascón
11 Marta Peiró Casco
12 Francisco Javier Pina Peralta 
13 Elena Roche Peña
Suplent 
1 Fernando Ferrara Cambronero
2 Marta Diago Marco
3 Josep Olmo Cifre
4 Anna Diaz Ferreira
5 Adrián Caravaca Caparrós
6 Cristina Rios Arrabal
7 Arnau Palet De La Viuda
8 Laura Exposito Caballero
9 David Minoves Jiménez
10 Maria Gemma Solias Marimon
ESQUERRA REPUBLICANA 
1 Xavier Pérez Fornés 
2 Amparo Ferrer Gordillo 
3 Jordi Ferron Canela 
4 Laia Pascual Castillo 
5 Ricard Vinyets Cid 
6 Meritxell Salvia Viles 
7 Pol Marco Ferras 
8 Chantal Martín Martínez 
9 Soledad Bonastre Morales 
10 Marc Soler Codina 
11 Ana Maria Martínez Badias 
12 Olga Codina Santasusana 
13 Oriol Satorre Bern 

Suplent 
1 M.teresa Gros Comellas 
2 F. Javier Melendo Gonzàlez 
3 Rosa Folch Planell 
4 Miquel Alfonso Mitjans 
5 Maria Carme Bas Juez 
6 Alejandro Gil Galera 
7 Judit Bonet Torres 
8 Ramon Bonet Olivella 
9 Isabel Marchena Garcia 
10 Jordi Gonzalez Garrote 
PARTIT SOCIALISTES PSC
1 Daniel Gutiérrez Espartero 
2 Pilar Irigaray Pérez 
3 Iban Fraile Climent 
4 Isis Abad Ruiz 
5 Roberto Martínez Del Moral 
6 Mª Soledad Fernández Montes 
7 Iván López Cañadas 
8 Evaristo Moreno Domínguez 
9 Mercedes San Miguel López 
10 Silvia Alcalde Perea 
11 Julieta Torrents Esteller 
12 Juan Carlos Aparicio Arrebola 
13 Teresa Beas Fernández 
Suplent
1 Cristian Fraile Climent 
2 Mª Teresa Estruch Mestres 
3 Carmen Romero Fernández 
4 Javier Cabanillas Ruiz 
5 Valentí Vázquez López 
JUNTS PER MASQUEFA
1 Xavier Boquete Saiz
2 Elena Fernández Fernández
3 Enrique Gómez Milan
4 Laia Albiol Arango
5 Carles Mernissi Coarasa
6 Alvaro Pérez Gamero
7 Maria Rosa Hernandez Valls
8 Maria Isabel Ferrer Hidalgo
9 Luis Juncal Sanmartin
10 Antonio Pastor Prieto 
11 Josefa Buitrago Moreno
12 Maria Luisa Guerrero Farcia 
13 Salvador Panareda Clopés
Suplent
1 Ramon Cunillera Aragón
2 Carolina Pérez Dominguez
3 Mario Sánchez Torres
4 Juan Manuel Llamas Pérez
5 Margarita Zambrano Sánchez 
6 Maria Inmaculada Aljaro Salado
7 David Pérez Martin Junts
8 David Matas Benet Junts
9 Maria Isabel Esparza Alvaro
10 Juan Manuel Llamas Rabanal

MONTMANEU (2)
JUNTS X MONTMANEU-ERC
1 Josep Maria Albareda Bacardit
2 Montserrat Gil Roselló 
TOTS MONTMANEU-JUNTS
1 Àngel Farré Carulla 
2 Maria Del Carme Marsà Pinós
3 Joan Vilajoana Tardà
4 Josep Tosquella Queralt
5 Alberto Urgell Farràs 

ÒDENA (5)
PSC
1 Francisco Guisado Santano 
2 Sandra Fernández Cuadra 
3 Valentín Robles Rodríguez 
4 Amparo Hernández Dengra 
5 Oriol Almirón Ruiz 
6 Vanesa Massons Vives 
7 Carlos Palomino Sebastián 
8 Amelia Solà Serrano 
9 Carmen Robles Rodríguez 
10 Julian Lucha Campayo 
11 Mariano Ruiz Comino 
Suplent 
1 Raúl Almirón Rodríguez
2 Luis Guisado Quirós 
3 Dolores Guisado Santano Psc
ÒDENA A FONS
1 Andrés García Sánchez
2 Sergio Lozano Montero
3 Piedad Rovira Niso
4 Manuel Contreras Fernández
5 Maria Jesús Martínez Vera
6 Joan Xavier Gabarró Viñals 
7 Anabel Cortés Pérez
8 Jordi Gassó Guixá 
9 Manuel Iglesias Hernández 
10 Carme Iglesias Majó 
11 David Mora Cantero 
Suplent 
1 Angela Cañellas Puig
2 Jesús Vargas Lozano
3 Esther Comamala Balada
4 Fernando Grau Cañellas 
FEM ÒDENA-ERC
1 Maria Sayavera Seuba 
2 Raul Galán Santano 
3 Alba Gallardo Sola 

4 Pepe Copoví Robles 
5 Vanessa Garcia Ribera 
6 Joan Estruch Riba 
7 Ester Garriga Gabarró 
8 Jordi Raventós Farré 
9 Gemma Aurich Muntané 
10 Joan Planella Núñez 
11 Carles Casanova Miranda 
Suplent
1 Sònia Garcia Ribera 
2 Victor López Gargallo 
3 Imma Ribera Jorba 
4 Daniel Redón Monfort 
5 Carme Planell Oller 
6 David Martínez Soriano 
7 Eva Oliver González 
8 Miquel Zenon Martí 
9 Núria Ollé De San José 
10 Jaume Xaus Regordosa 
JUNTS PER CATALUNYA 
1 Lluís Piqué Reche 
2 Eduard Corrons Roca 
3 Francisco Javier Carrero Jara 
4 Olga Solé Mula Junts
5 Maria Pilar Gavilán Gracia 
6 Yolanda Lozano Doncel 
7 Anna Maria Escriche Magallón 
8 Francesc Vidal Martinez 
9 Mari Rosa Piqué Reche 
10 Jordi Torra Vendrell Junts
11 Ramon Felip Bolba 
VEÏNS AMB VEU (VV)
1 Sandra Encinas Triviño
2 Ramón Lainez Pérez 
3 Elisenda Barquilla Méndez 
4 Maria Del Mar Rodríguez Ruiz
5 Ismael Belouadnine Mañas
6 Sonia Martínez Sanchez
7 Sergio Merino Martínez
8 Fernanda Moreno Clemente
9 Angel Cervera Rico
10 Esteban Cividanes Blanco
11 Maria Carmen Escudero Cano

ORPÍ (2)
INDEPENDENTS ORPÍ-ERC
1 Imma Palet Rubió 
2 Sandra Tort Jové 
3 Daniel Sanchez Lorenzo 
4 Josep Pons Calaf 
JUNTS PER ORPÍ (JUNTS)
1 Joaquim Vich Enrich 
2 Alexis Urgell Soteras 
3 Xavier Company Gallart
 
PIERA (7)
PSC
1 Francisco Javier Perellon Bravo 
2 Carmen Gonzalez Anjauma 
3 Juan Miguel Ramirez Fernandez 
4 Montserrat Porras Rodriguez 
5 Maria Carmen Ramirez Sanchez 
6 Emilio Usero Castro 
7 Carmen Bueno Granados 
8 Fernando Torres Gomez 
9 Anna Gonzalez Anjauma 
10 Magdalena Arruga Farres 
11 Ivan Vides Morcillo 
12 Sandra Cambil Ruiz 
13 Francisca Borrallo Martinez 
14 David Manzanera Facerias 
15 Ascension Padilla Gil 
16 Antonio Munne Valles 
17 Elena Isart Munne 
Suplent 
1 Pedro Sayago Hernandez 
2 Agustina Ruiz Marin 
3 Jose Tauste Cuenca
PARTIT POPULAR
1 Francisco Ibáñez López 
2 Cristina Perez Porcet 
3 David Solís Ribas 
4 Guillermo Sans Castellvi 
5 María Carmen Morales Cánovas 
6 Rafael Torres Perez 
7 Ana Maria Torres Gonzalez 
8 María Dolores López Ramos 
9 Luz Maria Carmona Oliver 
10 Erik Gutiérrez Gutiérrez
11 Juan Lopez Ramos 
12 Arturo Tena Luna 
13 Maria Trinidad Romero Ortiz 
14 Liviu-Daniel Simiuc 
15 Judit Muntane Capellan 
16 Gloria Huertas Barrera 
17 Antonio Sorroche Delgado 
Suplent
1 Carlos Iñigo López 
CIUTADANS
1 Jorge Javier Bernués Jorba 
2 Antonio Guillén Frias 
3 María Dacil Zurita Espinosa 
4 Juan García Expósito 
5 Carmen Pérez Martínez 
6 Miguel Pampin Iglesias 
7 Montserrat Muntane Bonastre 

8 Santiago López Gallego 
9 Ana María Calabuig Bacete 
10 Oscar Vaz López 
11 Roberto Ezequiel Castro Pilalo 
12 María Nieto Babiano 
13 Esther Doña Cruz 
14 Isabel Moreno Bedia 
15 Montserrat Ruiz María Dolores 
16 Jose Luis Garriga Crespo 
17 Fernando Lorenzo Nuñez 
Suplent 
1 Jose María Miguel Quiroga 
2 Ricardo Miguel Fernández 
3 Laura Fernández González 
CUP AMUNT PIERA
1 Julia Bueno García 
2 Roger Matamoros Aparicio 
3 Joaquin Ribas Canosa 
4 Mònica Aixalà Folch 
5 Juan Vera Homs 
6 Ot Ribas Garibaldi 
7 Ana Victòria Cornellá Cases
8 Aleix Del Cid Aixalà
9 Iolanda Masó García
10 Jose Reig Raigal
11 Anna Navarro Arjona
12 Maria Yolanda Díaz Rodríguez
13 Elisabet Travesi García
14 Victor Carratala Olive
15 Eva Morales Pedraza
16 Jose Del Cid Vega
17 Maria Josepa Ribera Vallès
Suplent 
1 Raúl Cánovas García
2 Cristina Guirado García
3 Jose Maria Martín Benitez
4 Ana Maria Cayuela Luria
ESQUERRA REPUBLICANA
1 Jordi Madrid Roca 
2 Neus Núñez Bosch 
3 Jaume Raventós Bonavida 
4 Margarita I. Rivademar Estela 
5 Àngel Sabaté Solà 
6 Raquel Calsina Galán 
7 Sergi Tort Comas 
8 Rebeca Oliva Martínez 
9 Said El Idrissi Soumar 
10 Susana Jornalé Villarroya 
11 Israel Cabello Barrena 
12 Anna Riba Sorribas 
13 Juan Jose Vallejo Muñoz 
14 Carme Canal Pons 
15 Luis Basurte Jorba 
16 Vanessa Brenes Espin 
17 Eduard Montivero Vicent 
Suplent 1 Laura Mata Ribas 
2 Daniel Rubio Tortosa 
3 Marina Torras Tarrida 
4 Alfredo Eirin Seoane 
5 Lourdes Costa Izquierdo 
6 Enric Falo Zamora 
7 Iolanda Marty Matas 
8 Toni Lobato Vallès 
9 Núria Gonzalez Andreu 
10 Jordi Cerdà Fuster 
ARA ÉS DEMÀ-EN COMÚ
1 Sandra Bernad Martinez 
2 Maria Araceli Alcalde Repullo 
3 Xavier Pizarro Homs 
4 Lidia Olmedo Bueno 
5 Antonio Maraver Moreno 
6 Maria Nieves Sole Sicilia 
7 Pere Bosch Morera 
8 Maria Jose Gil Della 
9 Miguel Diaz Chamorro 
10 Jose Sanchez-Montañes Ortega 
11 Monica Lopez Flores 
12 Miguel Jove Figueras 
13 Manoli Izquierdo Cortes 
14 Tania Cerezuela Sole 
15 Didac Toscano Martin 
16 Pastora Caudet Fernandez
17 Albert Llatge Gros 
Suplent 
1 Irene Lopez Santos 
2 Jose Manuel Alvarez Cruz 
3 Vicente Ventura Soriano 
JUNTS PER PIERA 
1 Josep Llopart Gardela
2 Anna Pallerols Ferrer
3 Josep Maria Rosell Bruna 
4 Jordi Pau Cardus
5 Míriam Carreras Moragrega
6 Isaac Mateos Rodriguez
7 Jenifer Nuñez Rubia
8 Francesc Collado Ruiz
9 Albert Sola Lopez
10 Maria Angels Planella Nuñez
11 Sergi Romera Clausell
12 Merime Amine Bel-Akhal
13 Francesc Gimeno Lopez
14 Maria Rosario Rechi Caparros
15 Xavier Anreu Almenara
16 Martina Romero Obono
17 Albert Cases Lutgardo
Suplent 

1 Julian Lopez Giraldo
2 Maria Dolors Casanoves Pla
3 Josep Bosch Castelló
4 Nuria Gàrcia Calvo
5 Esteban Medina Manrique
6 Asuncion Muntane Rovira
7 Xavier Llongueras Parera
8 Marina Sáez Sanchez
9 Juan Farres Prat
10 Jaume Salvador Guixà Soteras

POBLA CLARAMUNT (4)
PARTICIPA
1 Antoni Mabras Marimon 
2 Maria Paz Castaño Vega 
3 Berta Pons Molina 
4 Montserrat Sanou Catasus 
5 Xavier Surroca Miquel 
6 Joana Torras Vizcarrondo 
7 Pol Robert Vich 
8 Josefa Vilarrubias Calaf 
9 Joan Tort Gimenez 
10 Ricard Martinez Andres 
11 Raimon Lucas Rabell 
Suplent
1 Oriol Ricart Vilarrubias 
2 Alicia Borrega Escalante 
3 Josefina Soteras Riba 
4 Gemma Ramis Roig 
5 Francesc Mestre Dalmau 
6 Isidoro Farré Pomés 
7 Joan Mabras Marimon 
8 Nuria Ais Pons 
9 Lidia Cabezas López 
10 Elisabeth Díaz Santaolalla 
PSC
1 Frederic Marí Casanovas 
2 Anna Mª Marín Gili 
3 Juan Blas García Pulido 
4 Juan Luis Maturana García 
5 Rosa Rabell Padró 
6 Montserrat Cervelló Gabarri 
7 Carles Martínez Moreno 
8 Manuel Gavilán Ramos 
9 Miquel Comino García 
10 Sílvia García Pacheco 
11 F. Javier Muñoz González 
AVANCEM PER LA POBLA (J)
1 Santiago Broch Miquel
2 Lluis Perez Mañosas
3 Mª Carme Vallès Amatllert 
4 Esther Touriñan Morist
5 Javier González Sánchez 
6 Maria Carmen Garcia Gallego
7 Josep Aloy Corominas
8 Josep Maria Prat Jimenez 
9 David Famolir Nebot 
10 Juan Carlos Pérez Alonso 
11 Maria Carme Maldonado 
Suplent 
1 Francisco Guillén Frenández 
2 Antonia Dalmau Casellas 
3 Mireia Ferrer Touriñan 
ESQUERRA REPUBLICANA  
1 Albert Duran Serra 
2 Jordi Puiggrós Ascón 
3 Abel Martos Rozas 
4 Olga Alamillo Ávila 
5 Josep Palà Ibàñez 
6 Josep Maria Fito Lliro 
7 Cristina López Hernàndez 
8 Marc Ferrer Tuset 
9 Jordi Puiggrós Pola 
10 Manel Ramoneda Coch 
11 Josep Aguilera Borrull 
Suplents 
1 Joan Baptista Viscarro Grau 
 
PRATS DE REI (1)
GRUP D’ACCIÓ PRATS-ERC
1 Maria Cristina Mas Soteras 
2 Conxita Tornavaca Lázaro 
3 Maria Del Roser Regordosa Pons 
4 Santiago Latas Lafuente 
5 Olga Saumell Roca 
6 Joan Guixé Puigcernau 
7 Maria Mercè Pubill Vila 
Suplent 
1 Ester Gómez Enrich 
2 Josep Anye Palomas 
3 Carla Casas Valls 
4 Marc Sendiu Bertrán 

PUJALT (2)
JUNTS PER PUJALT-ERC
1 Pere Masana Nadal 
2 Albert Esteve Benedico 
JUNTS PER CATALUNYA 
1 Antoni De Solá Pereta
2 Salvador Bosch Casanovas
3 Laura Carulla Castellví

RUBIÓ (2)
ESQUERRA REPUBLICANA 
1 Sandra Aymerich Garcia 
2 Jérôme Loos 



PUBLICITAT  |  11Divendres, 26 d’abril de 2019

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



12  |  MUNICIPALS’19 Divendres, 26 d’abril de 2019

3 José Antonio Pardo Torres
JUNTS PER RUBIÓ 
1 Francisco Miguel Archela Gil 
2 Cristina Segura Mateo 
3 Teresa Esquius Fernández 
4 Maria Carmen Serra Vilardell 
5 Elisabet Florensa Casals 
 
ST. MARTÍ TOUS (3)
CUP
1 Marta Gràcia Marimon
2 Teresa Vidal Amat
3 Martí Senserrich Estruch
4 Adrián José Pet Herrera 
5 Xavier Tort Bisbal
6 Judit Nuñez Sala 
7 Èrica Alejandro Parra 
8 Miguel Díaz López 
9 Anna Queraltó Closa 
Suplent 
1 Pau Santacana Cantarell 
2 Mònica Martin Lucas 
3 Jordi Vidal Vilaseca 
4 Blanca Torà Micheli 
5 Eduard Bagó Codina 
6 Floriane Virginie Mylene  
7 Javier Cámara Manzaneda 
8 Aina Valls Claramunt 
9 Jordi Aribau Lopez 
10 Eva Alejandro Parra 
ESQUERRA REPUBLICANA
1 David Alquézar Claramunt 
2 Pau Mir Molina 
3 Pere Enrich Rodríguez 
4 Irene Santos Escalona
5 M. Mercè Cantarell Vendrell
6 Maria Dolors Moreno Rodríguez
7 Joan Vidal Marsal
8 Montserrat Figueras Costa
9 Gemma Hernández Tarrats
Suplent 
1 Josep Anton Ruiz Martínez
2 Jordi Marimon Fàbregas
3 Natàlia Mas Guix 
4 Lídia Morcillo Jordana
5 Roger Marsal Cuadras 
6 Joan Tort Garcia 
7 Oriol Ribera Solé 
8 Albert Valls Domènech 
9 Ramon Pons Viles 
10 Ernest Brufau Torrents 
JUNTS PER TOUS 
1 Josep Anton Jiménez Chinarro
2 Jordi Elias Regordosa
3 Laia Claramunt Riba
4 Marta Díaz Claramunt
5 Joan Claramunt Elias
6 Roger Codó Ibars
7 Pablo Lara Navarra
8 Mireia Segura Joan 
9 Xavier Solé Compte
Suplent 
1 Montserrat Prat Moltó

ST. M. SESGUEIOLES (2) 
SANT MARTÍ AVANÇA-ERC
1 Rosa Narbona Agustín 
2 Anna Maria Sala Rius 
3 Jaume Pallarols Freixas 
4 Montserrat Franch Xampeny 
5 Aleix Borràs Sifres 
6 Helena Garcia Giménez 
7 David Sala Casulleras 
Suplent 
1 Laura Muntané Alsina 
2 Mª Antonia Vilaseca Navarro
3 Aitana Bitrà Sánchez
JUNTS PER CATALUNYA 
1 Rosa Maria Garcia Flores 
2 Juan Capdevila Folguera 
3 Maria Alicia Garcia Morales 
4 Juan Llorens Creus 
5 Jordi Rovira Smon 
6 Josep Borrell Figuera 
7 Teresa Torras Pelfort 

ST P SALLAVINERA (2)
INDEPENDENTS -ERC
1 Terència Torra Montraveta 
2 Josep Picanyol López
JUNTS PER SANT PERE  
1 Matias Bosch Bacardit
2 Jorge Boil Casanovas
3 Maria Ortega Moyano

STA. M. MONTBUI (5)
PARTIT POPULAR
1 Adrian Cano Sevilla 
2 Juan Palomeque Martinez 
3 Jose Munne Ortinez 
4 Maria Carmen Miro Portoles 
5 Maria Dolores Perez Cabrero 
6 Mario Galtés Quintana 
7 Juan Gutiérrez Doménech 
8 Manuel Pablos Tirado 
9 Estibaliz Tineo Ortega 

10 Maria Pilar Galan Menendez 
11 Francisco Aguilar Martinez 
12 Maria Montserrat Silva Iglesias 
13 Ana Belen Martin Garcia 
Suplent 
1 Eduardo Serrano Rodriguez 
CIUTADANS
1 Ana Belen Caro Claver 
2 Sergio Martínez Mudarra 
3 Manuel Castaño Sánchez 
4 Sandra Simón Caro 
5 Manuel Villena Bergada 
6 Josefa García Medrano 
7 Antonio Fernández Porras 
8 Antonio Quiñonero Morcillo 
9 Juan Antonio Montes Muñoz 
10 Inmaculada Méndez Serrano 
11 Eric Didac Navarro García 
12 Fernando Abel Ayspuro Kusina 
13 Tomasa Sánchez López 
Suplent 
1 Antonio Sánchez Campillo 
2 Olga Vélez Jorge 
SOM MONTBUI-ERC
1 Isabel Guerrero Gonzàlez
2 Joel Serrano Ciria
3 Cristina Ferrer Gèrico
4 Mónica Bautista Villaescusa
5 Joan Bosch Blanch
6 Cristina Morente Màrquez
7 Juan Francisco Moreno Alibau 
8 Maria Alba Carpio Carreño 
9 Joan Cunillera Llansana 
10 Yolanda Vera Pérez 
11 José María Segura Moreno
12 Núria Torrades Jorba 
13 Miguel Vivar Holgado
Suplent 
1 Laura Andreu Romero
2 Maria Dolors Solé Ametller
3 Daniel Gonzàlez Caldito
4 Emma Mercader Reixachs
5 Marc Vidal Vilà
6 Fernando Polo Nevado
7 Lídia Andrevi Mercader
8 Berta Hornos Cuadros
9 Santi Amat Rosselló E
ARA MONTBUI-VEÏNS-COM.
1 Jesús Miguel Juárez Tamayo
2 Maria Coral Vázquez Hontoria
3 Adrià Castelltort Mascó
4 Jesica Arroyo López
5 Jordi Bòria Taixé
6 Sara Bergantiño Cabello
7 Marcel Mateu Pijoan
8 Diana Susín López
9 Albert Cantarell Busqué
10 Núria Roca Mercader
11 David Gilberte Méndez
12 Marta Avilés Gil
13 Jordi Montiel Vendrell
Suplent 
1 Gloria Nasarre Madrazo
2 Gregorio Grados García
3 Mónica Portero Martínez
4 Javier Moreno Morales
5 Alfonsa Santiesteban Castillo
6 Aitor Urbano Medina
7 Valentina Dalmases Papaseit
8 Jonathan Delgado Cerezo
9 Rosa Maria Planell Raja
10 Antonio Aguallo Ariza 
PARTIT DELS SOCIALISTES 
1 Teo Romero Hernandez
2 Jose Palacios Guerrero 
3 Aurora Fernández Machado
4 Montse Carricondo Trujillo
5 Silvia Latorre Marquez
6 Josep Lechuga Arroyo 
7 Raul Luque Jimenez 
8 Miguel Ángel Leiva Tamargo
9 Sheila Latorre Almirante
10 Raquel Muñoz Cervera
11 Joan Rius Badia 
12 Judit Redondo Balboa 
13 Elisabet Tamargo Bravo 
Suplent 
1 Ángel Ortega Moreno 
2 Jordi Martinez Berrocal 
3 Julian Loarte Corrochano
4 Joaquina Polo Lopez 
5 Sonia Vázquez Borrega
6 Antonio Velasco Alvarez
7 Estela Ramos Diaz
8 Cristina Reguero Pelaez
9 Jose Luis González Alastuay

STA M MIRALLES (2)
MIRALLES DECIDEIX-ERC
1 Mònica Oliva Argelich 
JUNTS PER MIRALLES 
1 Pere Argelich Pujadó
2 Josep Ambrós Albet
3 Juan Carlos Santano Jimenez
4 Yolanda Ruiz Baena

TORRE CLARAMUNT (5)
PSC
1 Jose A. Martin Fernandez
2 Carla Suarez Nieto
3 Manuel Coca Rodriguez 
4 Silvia Lopez Hernandez
5 Sergio Fernandez Fernandez
6 Mónica Gomez Rivero
7 Marcel Morillas Rozas
8 Rafael Fernandez Cabrera
9 Mª Estela Merino Martinez 
10 Jaume Molina Solé 
11 Maria Gil Garcia 
Suplents 
Jose Manuel Martinez Miranda
ACCIÓ I RENOVACIÓ (ACIRE)
1 Juan Martínez Bayona
2 Francisco Javier Cosano Cano
3 Claudia Zumel Caballero
4 Misraim De La Rosa González
5 Sandra Serrano García
6 Joel Castaño Sánchez
7 María José Castellano Porras
8 Domingo Salido Jiménez
9 Marta Gamas Brumós
10 Ginesa Acosta Rodríguez
11 Ignacio Boned Cobos
Suplents 
1 Alba Zumel Caballero
2 Jordi Pérez Bartual
3 Jezabel Márquez Gómez
4 Mugurel Gutu
ESQUERRA REPUBLICANA
1 Joaquim Morales Mestres
2 Mònica Tomás Tort
3 Juan José Castaño Garcia
4 Nuria Poch Folch
5 Jordi Camps Juncà 
6 Maria Coral Oliveros Soriano
7 Joaquin Mallen Gomez 
8 Mª Dolores Vizarro Muñoz
9 Josep Ollé 
10 Teresa Rabell Padró
11 Vicente Gascon Bret 
Suplent
1 Òscar Rota Domingo
2 Elisenda Farriol Gili
3 Jordi Martínez Rico
4 Olga Diago Bertran
5 Joan Oliva Broto
6 Maria Nuria Palacios Morcate
7 Pedro Jimenez Ortiz
8 Isabel Lorente Castaño
9 Manel Santanach Gonzàlez
10 Ana Doroteo Romero
JUNTS PER LA TORRE
1 Jaume Riba Bayo 
2 Andrés Siñol Quintana 
3 Jaime Riba Ramos 
4 Ana Madrid Jimenez 
5 Maria Teresa Maruny Pomares 
6 Francesc Xavier Comes Ferrer 
7 Manuel Puig Vidal 
8 David Pozo Pascual 
9 Susana Sánchez Campillo 
10 Maria C. Rosario Marin Tebar 
11 Lourdes Cordon Sabio 
Suplent 
1 Antonio Ruiz Ruis 
2 Mònica Valls Rodriguez 
3 Salvador Casanovas Sola 
4 Núria Torres Giménez 
5 Antonio Paz Romero 
6 Maria Dolores Mates Aranda
VEÏNS AMB VEU
1 Marcos Melo Company 
2 Santiago Andrade Segovia 
3 Kenneth Montero Ventura
4 Marta Sabé Blanco 
5 Evelyn Marquez Caballero
6 Miguel Romero Jiménez
7 Angel Garcia Dueñas 
8 Juan M Logares Lombardero 
9 Rebeca Torreblanca Martínez 
10 Concepción Martínez Renedo
11 Jordi Torreblanca Gómez
Suplent 
1 José Aguilar Martínez
2 Montserrat Paredes Fornas

VALLBONA (5) 
PSC
1 Mª Isabel Ferrer Bosch
2 Mª Dolores Campos Mondelo
3 Francisco Neira Leon 
4 Roman Casanovas Sardà 
5 Didac Castells Abad
6 Antonio Luis Carrasco Ruiz
7 Manuel Parejo Chillon
8 Ana Santos Gonzalez
9 Susanna Perales Sánchez
Suplent 
1 Miriam Chamón Algaba
2 Victor Carrasco Carrero
CUP
1 Meritxell López Baqué 

2 Roc Farreras Amill 
3 Jaume Borràs Soler 
4 Patrícia Badia Delgado 
5 Antoni Borràs Parera 
6 Maria Lourdes Saumell Vallès 
7 Maria Ángeles Uri Foz 
8 Laura Moreno Martinez 
9 Salvador Saumell Baqué 
Suplent 
1 Irene López Uri 
2 Daniel López Hidalgo 
3 Sara Munné Clavero 
4 Jordi Marofà López 
5 Anna Tarafa Mata 
6 Josep Martí Saumell 
7 Maria Mercè Saumell Vallès 
8 Pere Sabaté Parera 
UNIDOS POR VALLBONA - VV
1 Francisco Corral López 
2 Jesús Fontecha De Caso 
3 José Luís Macarro Bocache 
4 Antonia Corral López 
5 Tomas Perez Marcelo 
6 Montserrat Senserrich Morata 
7 Silvia Sánchez Forriol 
8 Antonio Torres Escursell 
9 Manuel Ramírez Cano 
ESQUERRA REPUBLICANA 
1 Jordi Rabell Tarafa 
2 Carles Vila Tort
3 Roser Vilà Martínez
4 Marta Sanahuja Balart 
5 Esteve Martí Soteras
6 Mercè Iglesias Majó
7 Joan Garcia Semitiel
8 Jordi Pola Paredes
9 Agustí Jorba Argentí
Suplent 
1 Josep Sabaté Ferrer
2 Ramon Sanz Espel
3 Jaume Vilaseca Serrano
SOM VALLBONA - JUNTS  
1 Pere Masagué Esteve 
2 Pau Ter Cabrerizo 
3 Jessica Hernández Garcia 
4 Benjamin Borrás Delgado 
5 Araceli Rodriguez Cano 
6 Pere Claver Massana Farrés 
7 Judith Serrano Corderas 
8 Garnik Khacha Tryan Ohanyan 
9 José Antonio Peña Pérez 
Suplent 
1 Maria Del Mar Casas Albújar 
2 Jacqueline M Espinosa Gaona 
3 Maria Rosario Alastuey Jarne 
4 Miguel Angel Tello Simón 
5 Francisco José Cano Garcia 

VECIANA 
ESQUERRA REPUBLICANA  
1 Jordi Gumà Serarols 
JUNTS PER VECIANA
1 Jordi Servitje Turull
2 Mireia Duran Farrés 
3 Ramon Carulla Rosines 
4 Jordi Aymerich Puig 
5 Frederic Palmés Combalia 

VILANOVA CAMÍ (10) 
PSC
1 Noemi Trucharte Cervera
2 Eva Maria Vadillo Margarit
3 Francisco Xavier Salat Sant
4 Carlota Silva Solis
5 Rafael Gabarri Amador
6 Susana Gutierrez Perianes
7 Francisco Jose Saucedo
8 Laura Pavon Perez
9 Carlos Garcia Martos
10 Felicidad Ruiz Lore
11 David Rodriguez Perez
12 Maria Dolores Calvache 
13 Francisco Javier Cervera 
14 Maite Martinez Campillo
15 Roger Manzano Junyent
16 Pilar Gonzalez Peralta
17 Adrian Muñoz Castillejo
Suplent
1 Felisa Moreno Cantero
2 Oscar Vilches Rojo
3 Francisca Davila Nieto
4 David Lopez Ortiz
5 Dulce Quesada Quesada
6 Manuel Suero Mojonero
7 Dolores Garcia Malonado
8 Juan Jose Garcia Gonzalez
9 Ana Maria Gomez Moreno
10 José Garcia Torres
PARTIDO POPULAR 
1 Aitor Colet Contreras
2 Montserrat Miñarro Bisbal
3 Carmen Martínez Torres
4 María José Cortés Valencia
5 José Olivé Bordas
6 Carmen Torres López
7 Concepción Prats Romagosa

8 José Marcé Mestres
9 Amparo Sevy Rodríguez
10 Salvador Suñer Cerviño
11 Pedro Grau Casals
12 Remedios Contreras Pérez
13 Sabrina Altamirano Rufino
14 Salud Rodriguez Novillo
15 Luis Tostado Arias
16 Bernabé Montes Muñoz
17 Maria Luz Martínez Torres
Suplent
1 Borja Garcia Sanchez
CIUTADANS
1 Alejandro Merino Giro
2 Josep Cristof Nus Reina
3 Lourdes Pons Copovi
4 Esteban Pérez Gasco
5 Aldara Segarra García
6 Josep Borrás Marimón
7 Sara García Dil
8 José Martínez García
9 Julio Navarro Perez
10 Carolina Serrano Mudarra
11 María Galán Márquez
12 Francisco Vizarro Delgado
13 Naiara Corredera Caballero
14 Juan Jose Calabuig Bacete
15 Maria Ramallo Caballo
16 Adrian Gordillo García
17 Laia Guerra Herrerías
Suplent
1 Fatiha Saadi Bahhou
VILANOVA 365
1 Vanesa Gonzalez Marquez
2 Aitor Centelles Gallego
3 Alicia Plaza Garrote
4 Josefa Còdol Monsó
5 Sergio Pérez Fernández
6 Miguel Reina Cáceres
7 Rosario Grados Carrascosa
8 Isabel Egea Campoy
9 Luis Oropesa Segura
10 Antonio Maturana
11 Cristina Torregrosa Fdez
12 Fèlix Palomo Giménez
13 Sara Luengo Patón
14 Antonio Molina Fernández
15 Ainhoa Arbiol Bertos
16 Cristina Moreno Egea
17 Josep Minguet Falguera
Suplent
1 Victor Barroso Romero
2 Cinta Fernández Espuny
3 Francisco Rey Lara
ESQUERRA REPUBLICANA 
1 Marc Bernaldez Domingo
2 Glòria Vilà Martínez
3 David Roig Solé
4 Laura Pérez Pujol
5 Maurizio Riccio
6 Ester Camacho González
7 Carlos Fernández Romero
8 Laura Segura Checa
9 Marc Domènech Parés
10 Núria Trullols Rodríguez
11 Ramon Conesa Tejero
12 Laura Rodríguez Jiménez
13 Francesc Villaubí Pla
14 Teresa Domingo Fabregat
15 Montserrat Valentí Cortés
16 Francisco Alonso Angullo
17 Pilar Cos Mateu
Suplent
1 Anna Maria Sans Bousquet
2 Gonzalo Sallan Baso
3 Eva Lozano Carpente
4 Pere Pelfort Rubio
5 Mª Teresa López Duro
6 Ivan Cunillera Islas
7 Ester Santularia Batlle
8 Javier Jover Barragan
9 Mª Elena Martinez Ollé
10 Pau Perez Camacho
VEÏNS AMB VEU (IPV)
1 Juan M Cividanes Alonso
2 Manuel Ocaña Domínguez
3 Raul Martos Santano
4 Ester Conchillo Alcaide
5 Cristina Barea Rodríguez
6 Carlos Bolaño Martínez
7 Antonio Bernal Jodas
8 Juan Rodríguez Castilla
9 Gemma Castillo Conchillo
10 Maravillas Martínez
11 Rufino Claver Galán
12 Rosario Laura Cabrero 
13 Juan Antonio Fajardo 
14 Andres Perez Sanchez
15 Dolores Priego Perez
16 Azahara Torres Barquilla
17 Jesús Navarro Martínez
Suplent
1 Roque Conchillo Sánchez
2 Juanita Perez Jiménez
3 Pedro José Sánchez Ruiz
PODEMOS

1 José M Escarmena Alves
2 Purificación Moreno Vera
3 David Membrilla Rodríguez
4 Marta Coral Gutsems
5 Aaron Manuel Escarmena 
Moya Podemos
6 Eva González Baca Podemos
7 Pablo García Cámara
8 María Bellver Moreno
9 Francisco Toro Bautista
10 Nuria Rius Rubió
11 Guillermo Toro González
12 Juana Lara Ruiz Podemos
13 Cristian Duran Fernández
14 Judith Jiménez Moreno
15 Iván Jiménez Moreno
16 Rossana Alejandra Silva 
17 Francisco González
ALTERNATIVA (VA)
1 Francisco Palacios García
2 Camilo Grados Galán
3 Silvia Cáceres Alonso
4 María José Lucena Martínez
5 José María Ortiz Collado
6 José A González Carrillo
7 Alicia García Plazas
8 Ester Vaquero Mena
9 Rebeca Arias Tebas
10 Miriam Serrano Magaz
11 Mariano Tostado Palomo
12 Miriam Goye Pérez
13 Francisca Martínez Gómez
14 Ana Isabel Castillejo García
15 Estefana García Arres
16 Eva Maria Román Rozas
17 Pedro Amor Alia
Suplent
1 Ramón Camacho Alarcón
2 Salvador Rosich Dalmau
3 Elisabet Serrano Magaz
4 José González Rodríguez
5 Ana Vázquez Castillejo
6 Marina Sevilla Serrano
7 Lidia Barroso Rubio
DECIDE
1 Imma González Narbona
2 Mariano Juan Ortíz Delgado
3 Jordi Pérez Leal
4 Carolina Sánchez Grande
5 Sandra Moreno Tomás
6 Carlos Delgado Fernández
7 Eugenia Horna Cebrián
8 Yolanda Cruz Escucha
9 Julia Moreno Moreno
10 David Borrega Escalante
11 Inmaculada Guerrero Bassa
12 Teresa Jiménez Santano
13 Fco J Hernández Navarro
14 Teresa López Moreno
15 Francisco J Arias Expósito
16 Marta Hidalgo Simón
17 Antonio Calvache Durán
Suplent
1 Iban Ponce Martínez
2 Luisa Ceballos González
3 Véronica Olmedo Reche
JUNTS PER VILANOVA 
1 Jordi Barón Escriche
2 Cristina Checa Molinera
3 Ricard Macarro Flores
4 Esperança Grado Pérez
5 Joan C Bernáldez Domingo
6 Jordi Sala Balañá
7 Maria A Rodríguez Gasulla
8 Ricard Caballero Casellas
9 Victoria Mollfulleda López
10 Neus Del Rio Puiggros
11 Pau Duran Moreno
12 Alberto Carol Guerrero
13 Pere Sala Hernández
14 Patricia Paz Verdera
15 Teresa Busquet Ferrer
16 Maria Roser Català Buera
17 Josep M Massana Torres
Suplent
1 Jaime Rovira Brescó
2 Maria Luque Hidalgo
3 Francisco Gel Moreto
4 Digna Bonsfills Escala
5 José Vilarrubias Aguilera
6 Núria Escriche Magallón
7 Antonio Orga Espluguas
8 Alejandro Vives Nieto
9 Joan Francesc Bisbal Vives



“No posarem línies 
vermelles, ni anirem a 
bloquejar res. Anem a 

dialogar per aconseguir 
trobar una sortida”

Carolina Telechea, en el Congrés de Diputats.

Carolina Telechea (ERC): “A l’Anoia hi ha moltes carències que 
depenen de l’Estat, i si som forts, serà més fàcil negociar-ho”
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REDACCIÓ / LA VEU 

C arolina Telechea ocu-
pa la posició número 
3 de la candidatura 

per Barcelona a les Eleccions 
Generals del proper diumen-
ge, que encapçala el pres polític 
Oriol Junqueras. La igualadina, 
que ha estat regidora a l’Ajunta-
ment en els darrers quatre anys 
i també diputada al Congrés de 
Madrid des de fa vuit mesos, té 
garantida la seva presència a la 
Cambra Baixa en la propera le-
gislatura, formant tàndem amb 
Gabriel Rufián. 

Continuarem tenint una igua-
ladina a Madrid. Com ha estat 
l’experiència en aquests dar-
rers mesos?
Mira que m’havien avisat, eh, 
que al Congrés hi havia un 
ritme de treball molt frenètic. 
Doncs ha estat molt més del 
que em pensava. Han estat uns 
mesos molt intensos. És veritat 
que em vaig trobar un canvi 
de govern, jo porto el mateix 
temps que Pedro Sánchez com 
a president, després de la moció 
de censura. Ha estat un període 
molt positiu. El cert és que he 
fet un “màster” d’aprenentat-
ge molt ràpid. En el meu cas, 
a més, ens vam trobar amb la 
legislatura començada, amb la 
qual cosa la immersió en els 
treballs parlamentaris ha estat 
del 200%. Les negociacions, les 
tramitacions, les iniciatives le-
gislatives... tot estava començat. 
No és el mateix que ara.
Ser independentista ara 
mateix al Congrés t’ha causat 
problemes de debò, o tot és 
molt mediàtic i a dins tot 
canvia?
Dins del Congrés jo no he tin-
gut cap problema. Tothom és 

amable i respectuós. Els treba-
lladors són fins i tot excessiva-
ment educats. Jo per dins em 
passejo sempre amb el meu 
llaç groc i mai m’ha dit res nin-
gú. També t’haig de dir que al 
carrer me’l trec. A Madrid hi 
tensió, a vegades em toca anar 
sola des del Congrés a l’hotel, 
o a algun acte... En Rufián, que 
és molt conegut, ha tingut pro-
blemes en alguna ocasió, tan 
delicats que hem hagut de tru-
car a la policia. L’ambient està 
caldejat. 
No hi trobeu aliats?
Hi ha un grup que es diu Ma-
drileños por el derecho a decidir, 
que han organitzat un referèn-
dum sobre monarquia o repú-
blica, que fan actes de suport 
als presos, però no tenen ressò  
mediàtic. Interessa que no en 
tinguin.
ERC t’ha donat ara més res-
ponsabilitat, i sovint veurem 
la teva imatge. Tothom diu 
que se’t gira molta feina.
Malauradament ens tocarà 
viure uns anys que haurem de 
collar molt per negociar, parlar, 
dialogar... Ens haurem d’asseure 
a la taula i per molt que Pedro 
Sánchez digui que no vol sentir 
parlar de referèndum, haurà de 
parlar-ne. No es podrà evitar. 
Haurem de trobar algun punt 
d’encaix. No hi ha altra sortida.
És cert que a Carolina Telec-
hea li tocarà fer el paper di-
plomàtic i negociador que feia 
fins ara Joan Tardà?
El partit té unes grans expec-

tatives sobre mi, ho sé. Espero 
estar a l’alçada. En aquests dar-
rers mesos ja he fet una mica 
aquesta feina, no tot ha estat 
la iniciativa parlamentària. He 
fet relacions sovint amb gent 
del PP, PSOE, Podemos i Ciu-
tadans. Amb aquests darrers, 
per cert, hem tingut acords en 
comú, perquè te’ls trobes en 
comissions on es tracten molts 
temes diferents. Fins ara en Tar-
dà era com un escut per a mi, sí. 
Ara em tocarà fer el seu paper, 
d’alguna manera. Cal treballar 
força.
Que hi hagi gestos per a l’alli-
berament dels presos serà una 
condició sine qua non, a partir 
d’ara?
No posem línies vermelles, ni 
anem a bloquejar res. Anem a 
dialogar.
El pressupost d’en Sánchez 
no es va aprovar per línies 
vermelles.
El que vam fer, ho vam fer per 
dignitat. No podíem aprovar 
un pressupost que posava més 
diners a Defensa, al Valle de los 
Caídos, i a la Casa Real. De la 
manera que està el país, per dig-
nitat democràtica no hi podíem 
estar a favor. No tenia massa 

sentit tampoc que Sánchez ens 
collés a nosaltres per aprovar-li 
el pressupost, i en canvi el PSC 
no volia a sentir parlar d’apro-
var el pressupost de la Genera-
litat. Si ens exigeixes a nosaltres 
a Madrid, exigeix també als teus 
a Catalunya. Recordem, final-
ment, que qui es va aixecar de 
la taula va ser el PSOE. No van 
ser valents. 
Com es pot dialogar, amb el 
PP, Ciutadans o VOX, si aca-
ben manant a Espanya?
Ja es veurà. Ho haurem d’anar 
treballant, de totes totes.  Amb 
Casado o Rivera el meu contac-
te personal ha estat zero. No es 
presten massa a relacionar-se 
amb els diputats en general. 
És complicat. No ha estat així 
amb Pablo Iglesias, és molt més 
obert, agradable i proper. Sem-
pre agafa el telèfon. 
De quina manera creus que 
l’Anoia es pot beneficiar de te-
nir una diputada al Congrés?
En el nostre territori tenim 
moltes carències i demandes 
que depenen de l’Estat i que 
fa temps que s’arrosseguen. És 
evident que si som més forts del 
que som ara, ens ajudarà a ne-
gociar-ho amb el govern. Parlo 

d’infraestructures, de serveis, 
que són competència de l’Estat. 
Millorar l’A-2, per exemple, és 
primordial.
Ara els diputats us passeu tres 
dies a la setmana a Madrid. 
Amb aquesta nova responsa-
bilitat et canviarà el dia a dia?
No ho sé, encara. En Tardà i 
Rufian tenien fins ara una feina 
molt més elevada que la que jo 
tenia. S’havien de quedar molt 
més dies. Quan toqui, el partit 
decidirà qui és el portaveu, i el 
portaveu adjunt d’Esquerra. 
Llavors veurem, però si em toca 
algun d’aquests càrrecs lògica-
ment canviarà respecte aquests 
darrers mesos. També estic fent 
malabars en el meu despatx 
d’advocats a Igualada, clar. Tinc 
la compatibilitat concedida des 
del Congrés, i a veure si m’ho 
puc organitzar bé.
La gent crida Unitat a totes les 
manifestacions... Després del 
28A hi haurà unitat de l’inde-
pendentisme a Madrid?
Fins ara hi ha hagut una excel-
lent relació amb el PDeCAT en 
tots els temes sobiranistes, de 
país. En altres no ha estat així, 
però són més d’ideologia, de 
principis de cada partit. Per la 
nostra banda, no hi haurà cap 
problema. Quant més fort sigui 
el sobiranisme, millor.
Per què creus que ERC 
està sortint a totes les 
enquestes com una formació 
guanyadora?
Hem remogut consciències, i la 
feina que hem fet des d’Esquer-
ra ha estat coherent, transversal, 
de molt treball, de fer més gran 
aquest camí per sumar-hi més 
gent i construir la República. 
No descartes tornar a l’Ajunta-
ment algun dia?
No ho descarto, no. El món 
municipal m’agrada moltíssim.

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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“No demanarem mai 
perdó per l’1 d’Octubre. 

Seria demanar perdó 
per ser com som; pel 
que vam fer i pel que 

volem ser”

Laura Borràs.

Laura Borràs (Junts x Cat): “Aquestes eleccions són un 
plebiscit entre l’1 d’octubre o el 155: democràcia o repressió”
REDACCIÓ / LA VEU 

T é tants vincles per-
sonals amb la ciutat, 
que quan va entrar al 

Govern se la va considerar la 
tercera diputada igualadina. 
Durant la campanya també 
ha visitat la comarca i hem 
pogut parlar amb ella sobre 
el seu pas a la política i sobre 
l’oferta de la candidatura que 
encapçalada juntament amb 
en Jordi Sànchez, per a qui les 
eleccions coincideixen amb el 
judici al Tribunal Suprem.

Fins fa tres setmanes era la 
consellera de Cultura, però 
va deixar el càrrec per ser 
candidata a les eleccions es-
panyoles. Per què?
Perquè toca ser-hi. En realitat, 
jo no hauria de ser aquí. De 
fet, sense l’1 d’Octubre, possi-
blement jo ni tan sols hauria 
entrat en política. Però tot el 
que vam viure aquell dia i tot 
el que ha passat després em 
va interpel·lar directament. Jo 
no em sé imaginar un honor 
més gran que ser consellera 
de Cultura del meu país, però 
he deixat el Govern perquè 
des de l’exili i des de la presó 
es va considerar que podia 
ser útil per reforçar la unitat 
del projecte independentis-
ta. Ells no es rendeixen i, per 
tant, nosaltres no tenim dret 
a rendir-nos. És molt dur fer 
una roda de premsa telemà-
tica amb ells  i que, tot d’una, 
en Jordi Sànchez digui: ja em 
vénen a buscar. És molt injust 
que estiguin a la presó. 
Vostè es presenta a unes elec-
cions espanyoles, però du-
rant la campanya electoral 
tots els partits estan parlant, 
bàsicament, de Catalunya.
És que aquestes eleccions són 
sobre Catalunya, perquè men-
tre hi hagi un conflicte polític 
a Catalunya, totes les elecci-
ons aniran sobre Catalunya. 
Però aquest no és un plebiscit 
sobre el senyor Pedro Sánc-
hez, aquest plantejament és 
el parany en què ens volen fer 
caure. En realitat, és un ple-

biscit entre l’1 d’Octubre o el 
155; entre la democràcia o la 
repressió. 
Però vostès què hi van a fer a 
Madrid?
A Madrid i anem a fer la polí-
tica de l’1 d’Octubre, a defen-
sar la llibertat i a defensar la 
independència.
I com ho pensen fer?
Aquesta setmana hem tornat a 
veure que els partits espanyols 
volen debatre sobre Catalunya 
sense tenir en compte la veu 
dels independentistes. Nosal-
tres volem fer-ho, però cons-
truint, dialogant i, sobretot, 
exercint la política. Ells es mo-
uen en la lògica de l’insult i la 
desqualificació. Nosaltres som 
els de construir, compartir i 
crear una societat més justa 
i igualitària. Volem treballar 
per mantenir el que vam fer 
l’1 dOctubre: autodetermi-
nar-nos.
Seran la veu de Puigdemont?
El president Puigdemont és 
l’enemic públic número 1 de 
l’estat. Els molesta perquè els 
desquadra l’equació. És un 
home lliure no pas perquè 
fugís de la justícia. No hi ha 
cap fugat que tothom sàpiga 

on viu, com és el seu cas. És 
lliure perquè, després de ser 
empresonat, un tribunal de 
l’Europa democràtica va de-
cidir deixar-lo en llibertat i 
descartar els delictes de rebel-
lió i sedició. Per això és la veu 
que volen silenciar i per això 
és la veu que nosaltres volem 
que se senti alta i determina-
da a les corts espanyoles. Hi 
ha un consens amplíssim en 
la societat sobre la legitimitat 
de Puigdemont, ell ens repre-
senta a tots als qui voldrien 
silenciats, apartats i desapa-
reguts de la vida política per-
què som incòmodes, perquè 
volem fer valdre allò que ens 
uneix, perquè volem treballar 
des de la unitat, el civisme i 
l’acció transversal per defensar 

allò que ens va fer tan forts l’1 
d’Octubre.
La candidata del PP diu que 
s’ha de demanar perdó per 
l’1 d’Octubre.
No demanarem mai perdó per 
l’1 d’Octubre. Seria demanar 
perdó per ser com som; pel 
que vam fer i pel que volem 
ser.
Investiran Pedro Sánchez? 
L’única investidura amb què 
Junts per Catalunya se sent 
compromesa és amb la del 
president Puigdemont. En el 
cas de la possible investidura 
de Pedro Sánchez, cal tenir 
clar que la pressió ha de recau-
re sobre qui vol ser investit. 
Sánchez diu que no pactarà 
amb els independentistes, és 
ell qui posa les línies verme-
lles, perquè no només nega el 
dret d’autodeterminació, sinó 
que ja nega el referèndum i 
el resultat quan diu que la in-
dependència no serà possible 
mai. Però si vol ser president, 
el problema el té ell. Si Pedro 
Sánchez està en disposició de 
governar haurà de veure si se-
gueix excloent Catalunya.
Però si els nega el referèn-
dum, què faran?
Hem d’omplir les urnes per 
defensar el resultat de l’1 d’Oc-
tubre, perquè nosaltres ja hem 
fet un referèndum. Vam votar 
un país independent en forma 
de República. Tenim el man-
dat polític de l’1 d’Octubre so-
bre la taula i aquest mandat és 
el que portarem a Madrid per 
poder resoldre políticament 
un conflicte polític. L’immobi-
lisme dels partits espanyols fa 
que el referèndum es concebi 
com una condició i s’hauria 
d’entendre com una solució.”
Vostès són Junts per Catalu-
nya, però l’independentisme 
es presenta separat.

Jo, la unitat, la predico i la 
practico. Amb els altres partits 
independentistes som com-
panys de viatge. No gastaré 
energies a desqualificar algú 
amb qui volíem anar plegats. 
Nosaltres hauríem preferit 
que els votants independentis-
tes no haguessin de triar entre 
votar un pres o un altre i en la 
campanya recordem que vo-
lem unitat perquè la gent ens 
ho demana. 
Creu que el resultat de les 
eleccions pot incidir en el ju-
dici del Procés.
Estem vivint un judici de la 
vergonya en què polítics legí-
timament escollits per com-
plir el seu programa electoral, 
han estat empresonats o estan 
a l’exili... Les urnes poden dic-
tar la sentència de la dignitat 
i de la democràcia. Com més 
bon resultat obtinguem més 
evident quedarà que l’aparell 
de l’Estat té la raó de la força 
i nosaltres tenim la força de la 
raó.
Parlem de l’Anoia. Com po-
den incidir aquestes elecci-
ons en els problemes que pa-
teix la comarca?
Nosaltres apostem per la in-
dependència, però mentre no 
l’assolim hem de tenir pre-
sència i jugar un paper de-
terminant allà on es decidei-
xin coses que ens afecten. No 
tothom pot dir el mateix. C’S 
va poder condicionar els pres-
supostos de Rajoy i no va pre-
sentar esmenes per aconseguir 
més inversions per a Catalu-
nya. Però si denunciem que 
aquest estat espanyol no ens 
convé és, també, perquè les in-
versions que s’aproven al Con-
grés després no es compleixen. 
I l’Anoia també pateix les con-
seqüències d’aquest abando-
nament per part de l’estat. Les 
comunicacions en són un clar 
exemple. L’estat en què es tro-
ba el  tram d’autovia que creua 
la comarca és una vergonya i 
el que ara tenim sobre la taula 
és un traçat nou que es vol im-
posar sense tenir en compte el 
territori.

“L’Anoia també pa-
teix les conseqüències 
d’aquest abandona-

ment per part de l’estat. 
Les comunicacions en 
són un clar exemple. 
L’estat de l’autovia és 

una vergonya”
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Mor Carles Gausachs, 
exgerent del Consorci 
Sanitari de l’Anoia

L’Ajuntament requalificarà l’antic 
Kursal en el darrer ple del mandat

  IGUALADA  | 15Divendres, 26 d’abril de 2019

L’exgerent del Consorci Sani-
tari de l’Anoia, Carles Gausac-
hs va morir dimecres després 
d’una llarga malaltia. Gausachs 
va ser el gerent del Consor-
ci entre 2001 i 2008. Actual-
ment exercia com a responsa-
ble de relacions institucionals 
de l’ONG Pro Activa Open 
Arms i residia a Badalona. El 
president del Consorci, Javier 
Niño, destacava que Gausac-
hs “va ser una persona clau 
en diversos processos de crei-
xement de diferents entitats 
de salut d’Anoia”.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament aprovarà 
el proper dimarts, en el 
darrer ple del present 

mandat municipal, l’aprovació 
de la modificació del Pla Ge-
neral Urbà corresponent a l’illa 
de l’antic cinema Kursal. 
L’empresa Anoia Neimor SL 
ha estat la promotora de la 
reforma que es farà als antics 
cinemes, en una operació ur-
banística que contempla també 
una obertura cap al carrer Re-
tir, doncs l’empresa ha comprat 
una de les finques que donen a 
aquest carrer. El projecte està 
signat pels arquitectes Albert 
Albareda i Carlos Pastor, amb 
la supervisió dels Serveis tèc-
nics i jurídics municipals.
Segons diu l’expedient “la 
modificació puntual respon 
a la conveniència de trans-
formar els usos de l’edifici, en 

Igualada
Cremen 10 contenidors 
al centre de la ciutat

La matinada de dimecres, en-
tre 3 i 4 de la nit, fins a 10 con-
tenidors han cremat al centre 
d’Igualada, 9 al carrer Santa 
Caterina i un altre al carrer de 
l’Aurora. Més enllà dels danys 
en els contenidors cremats, 
han quedat afectades la façana 
d’un immoble, la finestra d’un 
edifici, sense danys al seu inte-
rior, i un cotxe que estava apar-
cat a la vora d’un dels conteni-
dors del carrer Santa Caterina. 
Dues dotacions de Bombers 
han intervingut per apagar els 
diferents incendis.

desús des del gener de l’any 
2014, quan els cinemes Kursal 
van tancar les seves portes, i 
així esborrar aquesta imatge 
d’abandonament i revitalitzar i 
potenciar l’entorn. En particu-
lar, en un entorn eminentment 
comercial, l’ús més adient per 
la planta baixa de l’edifici és el 
comercial, que és un ús admès 
a tota l’illa. Alhora, la transfor-
mació de l’equipament privat 

va acompanyada de la implan-
tació d’habitatge de protecció 
pública en una de les zones 
més cèntriques de la ciutat i 
la creació d’un itinerari de vi-
anants que enllaça el carrer de
Sant Magí i el carrer del Re-
tir, potenciant tot l’entorn més 
comercial del nucli urbà situat 
entre la plaça de Cal Font i les 
rambles. Més informació a la 
propera edició.

Totes les activitats 
són gratuïtes

Nous diorames PLAYMOBIL 
 Llocs de venda

Moltes activitats infantils
Rifa playmboil amb la teva entrada



P #latevaveu

Ramon Vicens @ramonvicens1

madnea@outlook.es @madneaoutlooke1

Xavier Berneda @xberneda

Jordi Cuadras @jordicuadras

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Natàlia Mas Guix  @nataliamasguix

Aina @pampallugaines

Esc Font del Roure @fontdelroure

Barraques Pedra Anoia @barraquespedra

Moixiganguers d’Igd @moixiganguers

Doncs que voleu que us digui! A mi m’agrada 
viure Sant Jordi a l’escola, fent activitats amb els 
prínceps, les princeses i els dracs que tinc per 
alumnes i després sortir a la plaça a comprar les 
roses i els llibres.

REVOLUCIÓN es sentido del momento históri-
co; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es 
igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar 
a los demás como seres humanos; es emancipar-
nos por nosotros mismos y con nuestros propios 
esfuerzos;  Fidel Castro

Como Empresario Catalán siento vergüenza del 
#elDebatedecisivo  solo salvo a @Pablo_Iglesias_

La Setmana Santa a Igualada son les proces-
sons del barri de Fàtima i, avui, el Sant Crist. 
Amb un emocionat record per l’avi Pep amb 
qui vaig aprendre a viure intensament la Festa 
del Sant Crist.

Después de amenazar de muerte a Carles Puigde-
mont, en Coripe piensan levantar un obelisco en 
honor a los sevillanos de la Manada? Que forma 
tendrá? Es para un amigo

Certament CAT ha creat menys societats mercan-
tils que MAD en la darrera dècada, però a CAT 
se’n dissolen sistemàticament moltes menys que a 
MAD. La creació neta d’empreses ha estat, per tant, 
superior a CAT que a MAD des del 2013 i ho se-
gueix sent el 2019 #Dades vs #Catastrofisme

“La lectura no es pot imposar. Oblidem-nos 
d’obligar-los a llegir. Mai funcionarà. El cuc de 
la lectura només els picarà si els pica la curiosi-
tat, si estimulem el desig, si suggerim i captivem 
amb arguments, amb amabilitat i amb paciència”. 
#SantJordi2019

Escapada a la Vall de Cardos i en una de les sorti-
des, hem trobat 2 barraques de #pedraseca i una 
d’elles amb tot de plàstic el seu interior, que hem 
recollit i traslladats a un contenidor. @pnaltpirineu 
@mediambientcat @pallarsdigital @catpaisatge

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#74 Maite Senserrich i Molas

Tal dia com avui fa 24 anys es van crear els 
Moixiganguers d’Igualada! 24 anys de castells, 
experiències i moments inoblidables. Gràcies a 
tothom qui ha col·laborat per fer-ho possible.Per 
molts anys! Diada 22/04/1995: 3de6, 2de5, p4.
#mésquemai #totssomnous

FOTO: Cesc Sales
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Jo a la botifarra n’hi dic botifarra però a la llon-
ganissa n’hi dic ”llangonissa” de tota la vida... 

Algú més així raro?

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 El lloguer a l’Anoia, un 
problema

Cremen 10 contenidors al 
centre d’Igualada

Mor un motorista veí de 
Vilanova en un accident a 
l’A-2 a Castellolí

Instants de La Veu            @veuanoia

Cal Font va ser el centre neuràlgic de 
Sant Jordi a Igualada

#Igualada #santjordi #Anoia 
#premsacomarcal

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

Soc de Sant Martí de Tous, però des dels 18 anys treballo a Igualada. Ara tinc 50 anys. 
Sempre m’he dedicat al mateix; treballo en el sector de la moda. 
El que més em fa gaudir d’aquesta feina és poder aconsellar des de l’experiència.

xarxes Espai patrocinat per

Igualada està tenint un creixement tèxtil que està donant ofertes de feina i que s’està revi-
talitzant el comerç .



UGT i CCOO 
convoquen una 
manifestació per l’1 de 
maig a Igualada

Igualada segueix la plena devoció pel Sant Crist
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El proper dimecres 1 de maig, 
a les 12 hores al Passeig Verda-
guer cantonada Sant Magí, els 
sindicats CCOO i UGT convo-
quen una concentració per a la 
celebració del dia del treball. 
Els convocants afirmen que 
“les conquestes socials no han 
vingut mai soles, només s’acon-
segueixen amb la reivindicació 
i la unió dels treballadors i tre-
balladores, i la lluita ha de ser 
permanent per defensar els 
drets assolits i per combatre les 
noves situacions de desigualtat 
i de precarietat laboral. El tre-
ball crea riquesa. Les treballa-
dores i treballadors creem mol-
ta riquesa que no ens quedem”.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a festa del Sant Crist va 
viure durant els dies de 
Pasqua els seus actes 

centrals. El Divendres Sant 
tingué lloc el viacrucis a l’es-
glésia del Roser, mentre que 
el Dilluns de Pasqua a les vuit 
del vespre i a la Basílica de 
Santa Maria, tingueren lloc les 
Vespres Solemnes i Eucaristia, 
presidides per Mn Salvador 
Mundó, prior emèrit i que 
també fou rector de la parrò-
quia de Santa Maria. Una cele-
bració molt viscuda, amb una 
gran solemnitat sobretot en la 
part musical que va a càrrec 
del Cor de Vespres.
El dimarts de Pasqua dia 23 
d’abril, fou la diada central 
de les festes, aquest any coin-
cidint amb la diada de Sant 
Jordi. A les 11 del matí, i sota 
la presidència del Bisbe de Vic 
Mn. Romà Casanova, tingué 
lloc la Missa Solemne, amb 
una bona munió de conce-
lebrants, i amb la presència 
també de les autoritats civils, 
encapçalades  per l’alcalde 
Marc Castells. 
Tingué cura de la part musical 
l’Schola Cantorum.
Després de la celebració, un 
dels moments més especials 
de la diada, fou l’actuació de 
Bitrac Dansa, que féu una re-
presentació completa de la 
Moixiganga d’Igualada. Sens 
dubte l’escenari imponent de 
l’altar de la Basílica, amb el 
gran retaule de fons, propicià 
que la representació assolís 
una gran bellesa plàstica que 
emocionà a molts dels assis-
tents.
Ja a la tarda, la tradicional 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest cap de setma-
na del 27 i 28 d’abril, 
el Museu de la Pell 

d’Igualada acollirà la seva se-
gona Fira lúdica i del col·lec-
cionisme de Playmobil. Click 
Factory Fest aterrarà a l’Anoia 
després que el 2017 hi reunís 
més de 2.000 persones en un 
cap de setmana ple de diora-
mes, activitats i solidaritat.
Una part de la recaptació de 
les entrades serà donada a la 
Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral i Etiolo-
gies Similars (FEPCCAT) per 
a la realització de projectes en 
benefici de les persones amb 

processó en honor al Sant 
Crist, que comptà amb la par-
ticipació d’una bona munió 
de banderes i estandards de 
diferents entitats de la ciutat, 
que s’uniren al tradicional 
homenatge a l’Espòs de Sang, 
acompanyats per la Banda 
de Música d’Igualada, davant 
una nombrosa presència de 
devots fidels participant de 
la processó i contemplant el 
seu pas pels carrers del cen-
tre de la ciutat. En arribar la 
processó a l’església del Roser,  
Oleguer Esteban, membre de 
l’Escolania de Montserrat, 
acompanyat a l’orgue per Jo-
sep Xaubet, interpretà el sonet 
verdaguerià “A Igualada, en el 
centenari del Sant Crist”, mu-
sicat per Daniel Mestre.
Després d’aquest emotiu mo-
ment, la processó arribà a la 
Plaça Pius XII, on Bitrac Dan-
sa, com ja ve essent tradicio-
nal, interpretà unes escenes 
de la Moixiganga d’Igualada, 
que representa brillantment 

escenes de la passió, mort i 
resurrecció de Nostre Senyor 
Jesucrist.
Després de l’actuació de la 
Moixiganga, la processó en-
caminà el seu tram final fins a 
retornar a la Basílica de Santa 
Maria, on es produí la tradi-
cional veneració de la imatge 
per part d’una gran gernació 
de fidels, després de la qual 
es celebrà la Missa Vesper-
tina presidida per Mn Joan 
Prat, record de la parròquia de 
Sant Josep de Manresa. Tin-
gué cura de la part musical la 
Coral de Santa Maria.

Diumenge, retorn de 
la imatge a la capella
El proper diumenge dia 28 
d’abril, a dos quarts d’una del 
migdia, i a la Basílica de Santa 
Maria, tindrà lloc l’eucaristia 
de cloenda de festes, que sem-
pre finalitza amb el trasllat de 
la imatge des del manifestador 
de l’Altar Major fins a la seva 
capella. Presidirà l’eucaris-

tia Mn. Xavier Bisbal, prior 
eclesiàstic, i serà la coral de 
Santa Maria qui tindrà cura 
de l’acompanyament musical.
Serà el darrer acte de les festes 
del Sant Crist de l’any 2019, 
que en les darreres hores de 
la seva diada central, veia 
com traspassava Magí Puig i 
Gubern, qui fou prior del Sant 
Crist des de l’any 1989 fins al 
2002. 
Sens dubte, Déu Nostre Se-
nyor va voler obrir-li les por-
tes del Cel en una diada tant 
assenyalada com aquesta, que 
commemorava en una matei-
xa jornada la  devoció al Sant 
Crist d’Igualada, així com la 
festa  cultural de Sant Jordi, 
dues de les múltiples facetes 
del finat. Descansi en pau, 
benvolgut Magí. 

Igualada, capital del Playmobil
paràlisi cerebral i discapacitats 
similars.
Aquesta serà la tercera fira de 
l’any després de la de Barcelo-
na, al febrer, i la de Vilafranca, 
el passat mes de març.
Les Fires de Playmobil de Click 
Factory Fest estan dirigides a 
fer gaudir la família, el nostre 
màxim objectiu és que les fa-
mílies surtin amb un nivell de 
satisfacció elevat i amb ganes 
de tornar a les següents fires.
Aquest esdeveniment se centra 
en una joguina molt especial i 
que solen estar en gairebé totes 
les cases del nostre públic: els 
Playmnobil.
Amb el preu de l’entrada el visi-
tant podrà gaudir de fantàstics 

diorames (maquetes), punts de 
venda especialitzats i un munt 
d’activitats infantils i familiars 
totes elles amb un monitor que 
les acompanya: tir amb arc, bit-
lles, playmobàsquet, cars, cot-
xes teledirigits, pinta carotes, 
taller de xapes, Joc del busca-
click, Photocall, Exposició de 
ninots d’alçada humana, i varis 
sortejos que faran gaudir d’una 
bona estona a tota la família.
Hi ha una doble vessant solidà-
ria que és crear un punt de re-
collida d’aliments amb el banc 
d’aliments d’Igualada i realitzar 
un retorn de l’entrada cap a la 
Federació d’Entitats per la Pa-
ràlisi Cerebral, ja que rep molt 
poca subvenció. 
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- Activitats infantils
- Servei de bar i restaurant
- Exposició i demostració 
de tot tipus d’avions
- Conferències tècniques
- Aero Chill-out, dissabte de 
19h a 21h amb música en viu
- Zona de drons amb 
demostracions 

FESTIVALS AERIS:
Dissabte de 18 a 19h

Diumenge de 12 a 13h
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Catalunya va ser dels primers territoris del món a tenir política 
de clústers; tenim 2.300 empreses compartint un ecosistema de re-
ferència global.

El problema de ESP NO es de exceso de gasto público, ES de 
insuficiencia de ingresos. 

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

REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL 
A PARTIR DEL 12.05.2019

El BOE del dia 12 de març va publi-
car el Reial decret llei 8/2019, de 
8 de març, de mesures urgents de 
protecció social i de lluita contra 

la precarietat laboral en la jornada de tre-
ball, que inclou, entre altres mesures, de-
terminades disposicions dirigides a establir 
el registre de la jornada de treball, a l’efecte 
de garantir el compliment dels límits en 
matèria de jornada, de crear un marc de 
seguretat jurídica tant per als treballadors, 
la representació social i les empreses, i de 
possibilitar el control per part de la Inspec-
ció de Treball i Seguretat Social.

Es tracta d’un tema que està sent debatut 
des de fa temps, la AN en Sentència del 4 
de desembre de 2015, es va pronunciar a 
favor d’aquesta obligatorietat. El Tribunal 
Suprem en la seva STS 246/2017, de 23 de 
març, no va confirmar la de l’AN, i sí que va 
afirmar que convindria una reforma legis-
lativa que clarifiqués l’obligació de portar 
un registre horari i facilités al treballador 
la prova de la realització d’hores extraor-
dinàries. Posteriorment l’Advocat General 
de la Unió Europea es posiciona a favor de 
l’obligatorietat del registre de la jornada, a 
l’espera del pronunciament del TJUE.

Concretament, què regula el RDL 8/2019:

• Obligació per l’empresa de garantir un 
registre diari de la jornada que haurà d’in-
cloure l’horari concret d’inici i finalització 
de la jornada de treball de cada treballador, 
sense perjudici de la flexibilitat horària que 
estableix el propi precepte estatutari.

• Es modifica l’apartat 7 de l’article 34 de 
l’ET, es preveu la possibilitat que el Govern 
pugui establir determinats requisits addici-
onals en les obligacions de registre de jor-
nada per aquells sectors, treballs i categori-
es professionals que ho requereixin, degut 
a les seves peculiaritats.

• Pel compliment d’aquestes obligacions, el 
legislador atorga a l’empresari la capacitat 
d’organitzar i documentar el registre de 
jornada, mitjançant negociació col·lectiva 
o acord d’empresa o, en defecte d’això, mit-
jançant decisió de l’empresari, prèvia con-
sulta amb els representants dels treballa-
dors a l’empresa.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La compañía alemana Conren Tramway levantará 
8.000 metros más de oficinas en el 22@

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Una de les funcions més importants de la 
Notaria, quan es compra un pis, 

és precisament comprovar que les vendes 
es realitzen amb el 100% de la informació.

economia i empresa Espai patrocinat per

Lluís Palomas Nogués 
Direcció àrea jurídico-laboral de Grup Carles
@grup_carles

Es tracta d’un tema que està sent debatut 
des de fa temps, la AN en Sentència del 4 de 
desembre de 2015, es va pronunciar a favor 

d’aquesta obligatorietat.
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Aquesta pregunta me la feia 
aquesta setmana la Do-
lors, ja que vol comprar 
un pis que li ven un par-

ticular, creu que pot tenir algun pro-
blema econòmic i té por que hi hagi 
algun embargament, hipoteca o deu-
tes de la comunitat de propietaris que 
ella no sàpiga.

Li vaig explicar que una de les fun-
cions més importants de la Notaria, 
quan es compra un pis, és precisament 
comprovar que les vendes es realitzen 
amb el 100% de la informació, evitant 
qualsevol problema, i li vaig explicar el 
següent:

1. Titularitat de l’immoble:
La notaria s’assegurarà de la propietat 
de l’habitatge del venedor amb la seva 
escriptura de propietat, que pot ser la 
compra prèvia o qualsevol altre títol 
de propietat com a herència, donació, 
etc...

2. Hipoteques, embargaments o servi-
tuds:
Es demana una nota simple informati-
va al Registre de la Propietat, en la qual 
apareixen les possibles hipoteques o 
embargaments que afecten l’habitat-
ge. Així mateix, immediatament des-
prés de signar-se l’escriptura, s’envia 
una còpia electrònica de la mateixa al 
Registre evitant una hipotètica doble 
venda en una altra notaria.
En cas d’entrar un embargament al 
Registre que no aparegui en la nota 
informativa es comunica a la Notaria 
que ha demanat la nota simple perquè 
estigui preavisada i pugui suspendre la 
venda.

3. Deutes de comunitat propietaris:
S’incorpora un certificat que ens acre-
dita que l’habitatge que es ven està al 
corrent de pagament de les despeses de 
la comunitat.

Si és el cas d’un habitatge que forma part 
d’una comunitat de propietaris; aquest 
certificat l’ha de lliurar l’administrador 
de la finca o el secretari de la comunitat, 
amb el vistiplau del president, i des del 
moment de la signatura de l’escriptura 
de compra les despeses de comunitat 
corresponen al propietari.

4. Impost de béns immobles:
La Notaria demana per Internet a l’Or-
ganisme de Gestió Tributària l’estat del 
pagament de l’IBI i queda constància 
en la mateixa escriptura. Si aquests re-
buts estan domiciliats, caldrà portar el 
justificant bancari conforme aquests 
impostos estan al corrent de pagament.

5. La cèdula d’habitabilitat:
La cèdula d’habitabilitat vigent expedi-
da per la Direcció General de l’Habi-
tatge, normalment té una vigència de 
15 anys. Ens permet acreditar que l’ha-
bitatge reuneix els requisits mínims 
d’habitabilitat. En el cas que aquesta 
cèdula hagués caducat caldrà tornar 
a obtenir-la, a través d’un tècnic com-
petent, o sigui arquitecte, o arquitecte 
tècnic.

6. El certificat d’eficiència energètica:
El soŀlicitarà el mateix tècnic citat en el 
punt 5, a l’Institut Català d’Energia de 
la Generalitat de Catalunya.

7. Certificat cadastral descriptiu i gràfic:
Permet comprovar que l’immoble està 
al cadastre a nom del venedor i que la 
superfície del terreny és correcta, tema 
d’especial importància en cas de venda 
de solars o finques rústiques. 

Carlos Jimenez Fueyo,
Notari d’Igualada – Rambla Sant Isidre, 31-33
carlosjimenez@notariado.org - www.notariaigualadarambla.com 

Com puc saber si té deutes 
el pis que vull comprar?

• Conservar els registres durant 4 anys i 
tenir-los a la disposició dels treballadors, 
dels seus representants legals i de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social, que 
tindran dret a la seva consulta.

• Es modifica l’apartat 5 de l’article 7 del 
text refós de la Llei sobre infraccions i 
sancions en l’ordre social, tipificant com 
a infracció greu la transgressió de les nor-
mes i els límits legals o pactats en aquesta 
matèria, podent derivar proposta de san-
ció per infracció greu en matèria de re-
lacions laborals i ocupació, consistent en 
una multa d’entre 626,00 i 6.250,00 euros.

• El registre serà obligatori per a totes les 
empreses a partir del dia 12 de maig de 
2019.

• Aquest registre de jornada no substitu-
eix ni el registre d’hores extraordinàries, 
ni el de jornada dels contractes a temps 
parcial, ni el de les jornades especials re-
gulades en el RD 1561/1995, que ja tenien 
la seva pròpia regulació.

Per últim, la recomanació a totes les em-
preses és que efectuïn una revisió dels 
seus mecanismes de registre de la jorna-
da per verificar la seva adequació a l’exi-
gència legal, o en el seu cas, procedeixin 
a implementar aquests sistemes davant 
la probable actuació de comprovació per 
part de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en aquesta matèria. 



L’actriu anoienca Xènia Tostado 
promocionarà AirBnB al Rec.0
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L ’actriu anoienca Xènia 
Tostado deixa tempo-
ralment el plató per 

convertir-se en amfitriona a 
través de la plataforma Air-
bnb en la seva Igualada natal. 
Amb motiu de la celebració de 
la vintena edició de Rec.0 Ex-
perimental Stores, Xènia Tos-
tado serà l’amfitriona d’una 
experiència amb fins solidaris 
perfecta per als amants del 
shopping.
A més d’aquesta experiència 
única, els visitants que vagin 
al Rec.019 podran reservar 
experiències liderades per 
una personal shopper local a 
través d’Airbnb per descobrir 
totes les tendències i treure el 
màxim partit a les seves com-
pres al festival.
Aquesta constitueix la prime-
ra col·laboració de la platafor-
ma i Rec Experimental Stores 
a Igualada, que es desenvo-
lupa en el marc del New He-
althy Destinations Lab, una 
iniciativa conjunta de Airbnb 

REDACCIÓ / LA VEU 

R ec.0 segueix creixent 
i ho fa també de la 
mà d’empreses de la 

zona. En aquesta ocasió, les 
marques Munich i Duuo, amb 
la seu a la comarca de l’Ano-
ia, s’incorporen al festival i se 
sumen a les igualadines i ano-
ienques Punto Blanco, Buff, 
Bcn Beach, Sita Murt, Ingrid 
Munt, David Valls, Boxley, 
Buff, BCN Beach, Micu Micu, 
Messcalino, Espardenyes Tra-
veta, Piñactus i Tresxics. Són 
moltes també, les marques que 
compten amb socis locals per 
a gestionar el pop-up stores, 
com Pepe Jeans, Superdry, Ja-
vier Simorra, Only, Only and 
Sons o Jack and Jones, Peti-
toh, o Message in a Bottle, i les 
marques del pop up day, com 
Transcendental o Fyord.
Rec.019 arriba amb més mar-
ques i més pop-up stores que 
mai. Un total de 65 antigues 
adoberies es transformaran en 
espai efímers per acollir més 
d’un centenar de marques de 
moda. Entre les firmes que 
s’incorporen al circuit del 
Rec.0 s’hi troben, a més de les 
locals, Converse, Barça, Cas-
tell, Teoh&Lea, Sueños Ne-
gros, Designers Society, Ash, 
Cherry Beach, Gemma, Ae-
ronautica Militare o O’Neill, a 
més de noves marques infan-
tils que completaran l’oferta 
del RecKids com Bobochoses, 
Nobodinoz, Elise et Sardine o 
Petitoh. 
No hi faltaran, tampoc, 
aquelles marques més vete-
ranes al Rec.0, com Levi’s, 
Adidas, Textura, Reebok, 
Indi&Cold, Castañer, Cam-
per, Kickers, Mango, Sita 
Murt o Pepe Jeans.
El disseny més contemporani 
també serà al Rec, amb mar-
ques com Miriam Ponsa, Txell 
Miras o Ika, a les que s’hi suma 

i l’Ajuntament d’Igualada.
Els clients que se sumin a 
l’experiència al festival gaudi-
ran d’un matí de shopping al 
costat de Xènia Tostado i una 
assessora d’imatge i personal 
shopper experta en moda, 
els qui els guiaran per un re-
corregut exclusiu amb accés 
prioritari als pop-up stores 
de algunes de les marques na-
cionals i internacionals més 
punteres del moment, a més 
d’algunes de les joves prome-
ses del disseny català.
L’import recaptat per aques-

ta experiència solidària serà 
destinat íntegrament a Fun-
dació Privada Àuria.
“Estic il·lusionada amb 
l’oportunitat de ser amfitrio-
na en Airbnb durant un dia 
i fer-ho per una bona cau-
sa. Estic desitjant compartir 
aquesta experiència única al 
Rec.0, un dels esdeveniments 
més sorprenents de la meva 
ciutat, Igualada, i donar-la a 
conèixer com a destí soste-
nible que no pot perdre cap 
apassionat de la moda”, afir-
ma Xènia Tostado. 

Més empreses de 
l’Anoia al proper REC.0

el disseny nòrdic de Sessun, 
Samsoe Samsoe o la selecció 
que el multimarca de Barce-
lona Sune - Sueños Negros, 
fa pel Rec aquesta edició, amb 
Bellerose, American Vintage o 
Maison Scotch & Soda.
L’espai Pop Up Day Estrella 
Damm, ideat com un petit 
market on cada dia hi ha una 
oferta diferent, es consolida 
com un espai que serveix de 
trampolí per a la moda cata-
lana i els joves dissenyadors 
del país. En aquesta ocasió, hi 
passaran vint-i-vuit creadors i 
marques com Nudo Clothing, 
Name Bcn, Batech, Punto 
Tres, Bubel, Heidi Soto, Mar-
supial, Micuxú, Feners, Cui-
rum o Lalita.

48 hores al Rec, un objectiu
Viure el Rec.0 sense pres-
ses, disposant de dos dies, és 
l’objectiu del sorteig “48h al 
Rec”, una iniciativa impulsa-
da pel Rec.0 amb la col·labo-
ració d’Airbnb que convida 
als participants a passar dos 
dies a Igualada. 
Tenint en compte que el 
80% dels visitants del Rec.0 
són de fora de la comarca 
de l’Anoia, el concurs “48h 
al Rec” vol fer els primers 
passos d’una campanya per 
incentivar als visitants a 
conèixer l’Anoia durant els 
dies del festival.
El dèficit de places hotele-
res de la ciutat d’Igualada 
és un dels esculls que cal-
drà superar per tal que la 
campanya “48h al Rec” sigui 
fructífera de cara a les pro-
peres edicions, és per aquest 
motiu que Recstores ende-
ga els primers passos amb 
la col·laboració d’Airbnb, la 
plataforma d’allotjaments 
que en els darrers mesos ha 
desembarcat a Igualada amb 
el projecte Healthy Destina-
tions Lab.     



S’inaugura “La Pajarera” a la plaça de l’Ajuntament
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Una de les moltes fotografies de “la Pajarera”, durant el segle XX. 
A sota, parada d’hortolans sota les voltes de la plaça.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1910, la plaça de 
l’Ajuntament d’Iguala-
da va mostrar un canvi 

radical, i que perduraria du-
rant molts anys. Bona “culpa” 
de tot plegat la va tenir “La Pa-
jarera”, que va convertir-se en 
el mercat per excel·lència de la 
ciutat. Però anem a pams.
La Plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada compta amb una 
zona porticada, avui només 
conservada a la banda nord-
oest. Originàriament era molt 
més extensa, doncs ocupava 
tota la plaça. L’any 1912 es van 
enderrocar les voltes que fe-
ien xamfrà amb la travessia de 
Sant Sebastià, i l’any 1932, les 
que donaven al carrer de Santa 
Maria. 
Es tracta de la plaça que con-
forma el centre de la vida 
igualadina i està presidida 
per l’edifici de l’Ajuntament,  
i forma part del Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya.
L’espai ocupat per aquesta pla-
ça ha sofert nombroses modi-
ficacions al llarg dels segles, 
i prové de la unificació dues 
places menors en una de sola, 
la plaça Nova (esmentada des 
de l’any 1337) i la plaça del 
Blat (de la qual existeixen tes-
timonis des de l’any 1356).
La nova plaça, coneguda des 
d’aquell moment tota ella com 
a plaça del Blat, va adoptar 
l’estructura irregular en forma 
de “T” que es va mantenir fins 
a l’any 1910.
Durant segles va esdevenir es-

1910 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

pai pel mercat de la població. 
L’any 1910 es va enderrocar 
l’illa de cases que hi quedava 
per construir l’edifici moder-
nista conegut com la “Pajare-
ra”, per utilitzar-lo com a mer-
cat cobert.
De fet, “La Pajarera” va co-
mençar a projectar-se l’any 
1905 per tal de centralitzar els 
productes carnis que sortien 
de l’Escorxador. Projectat per 
Pau Salvat i Gili Moncunill, 
tenia una forma octogonal i 
seguia l’estètica modernista de 
l’època.
Els dies de mercat, tota la pla-
ça i els seus voltants bullien 
d’activitat. Més endavant, l’any 
1962, es va enderrocar el Mer-
cat cobert per tal de guanyar 
espai a la plaça, bo i recol·lo-
cant el mercat de les carns al 
carrer de Santa Maria número 
10, a Cal Ratés, on també hi 
havia les peixateries. 
Malgrat tot, el mercat es va 
continuar celebrant també a 
la plaça tots els dimecres i dis-
sabtes fins l’any 1973, any en 
què es va traslladar a una fin-
ca adquirida per l’Ajuntament 
d’Igualada al pla de la Masuca, 
on hi havia una nau industrial. 
Reconstruït l’edifici, el Mercat 
cobert va entrar en funcio-
nament el dia 22 de març de 
l’any 1975, tot i que no es va 
inaugurar oficialment fins el 2 
d’abril de 1977. 

Segona nau de Cal Boyer
Avui, el Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia ocupa dos edificis em-

blemàtics de la vocació indus-
trial igualadina, fonamentada 
bàsicament en la manufactura 
de la llana i del cuir.
Cal Boyer és fruit del fort 
creixement de la indústria 
del cotó que va experimentar 
la vila al final del segle XIX, 

i representa un segon model 
d’edifici d’aquest tipus a la ciu-
tat que supera el precedent de 
La Igualadina Cotonera. 
L’edifici de la fàbrica, construït 
el 1897, tenia planta rectangu-
lar i comptava amb dos pisos. 
La sustentació estava resol-Anuncis de 1910 a “El Igualadino”.

ta mitjançant dues fileres de 
columnes de ferro colar a la 
planta baixa i pels propis murs 
i una estructura d’encavallades 
a la planta superior. Doncs bé, 
va ser l’any 1910 quan va co-
mençar la construcció d’una 
segona nau.

Segona planta de Cal Boyer, iniciada el 1910.



Molts participants en la caminada 
del Dia Mundial de l’Activitat Física
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L ’ICS Catalunya Central 
ha celebrat la Jornada 
de Portes Obertes per 

mostrar als futurs residents 
com són els centres i com està 
planificada l’especialització. 
Hi han assistit més d’una vin-
tena de participants, la majo-
ria residents, que han pogut 
conèixer els programes for-
matius de les especialitats de 
medicina i infermeria familiar 
i comunitària. 
Després d’una presentació 
per part dels responsables de 
la Unitat Docent, els futurs 
residents han pogut pregun-
tar, conversar i intercanviar 
impressions amb alguns dels 
residents actuals, per poder 
conèixer la seva experiència. 
Als centres docents que hi ha 
a Osona, el Bages i l’Anoia es 
dona una formació integral 
que té en compte les carac-
terístiques rurals d’aquestes 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada s’ha sumat un 
any més a la commemo-
ració del Dia Mundial de 

l’Activitat Física amb l’orga-
nització de la caminada “Ac-
tiva la vida, millora la vida”, 
que ha aplegat més d’una 
cinquantena de persones. La 
iniciativa, liderada per pro-
fessionals de l’Equip d’Aten-

ció Primària Igualada Urbà 
amb la col·laboració del Grup 
Impulsor dels Dies Mundi-
als d’Igualada (GIA), forma 
part del conjunt d’activitats 
que organitza l’ICS Catalunya 
Central a l’Anoia per fer pro-
moció de la salut.
La ruta urbana, que ha tingut 
el CAP Igualada Urbà com a 
punt de partida, ha transcor-
regut pel camí del Rec fins a 

arribar al Parc de Valldaura, 
on s’ha fet un tastet de taitxí 
que ha tingut molt bona aco-
llida. A més, s’han repartit 
uns petits obsequis gentilesa 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
En total, s’han recorregut 8 
quilòmetres. Tot i les incle-
mències climatològiques, 
l’activitat ha estat valorada 
molt positivament pels assis-
tents. 

Els CAP’s d’Igualada 
i Montbui acolliran 
residents

comarques, la importància de 
l’atenció primària com a porta 
d’entrada de la ciutadania al 
sistema sanitari i la formació 
en tècniques expertes ?com 
poden ser l’ecografia, la cri-
oteràpia, la cirurgia menor, 
les infiltracions i altres? que 
ajuden a millorar el temps de 
resposta que donen els serveis 
sanitaris a les demandes de la 
població.
El darrer any, 20 residents 
de medicina i 5 d’infer-
meria s’han especialitzat 
en diferents centres de 
l’ICS Catalunya Central. En 
aquesta ocasió, s’ofereixen 
33 places en les especialitats 
següents: 25 en medicina 
de família i 8 en infermeria 
familiar i comunitària. Els 
equips d’atenció primària 
de l’ICS Catalunya Central 
que acolliran residents són, 
en el cas de l’Anoia, San-
ta Margarida de Montbui i 
Igualada Urbà.

Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

Divendres i dissabte a les 21 h

26/27/28 ABRIL

TEATRE

UN SOPAR APARENTMENT AFABLE ES CONVERTEIX EN UNA NIT ON TOT CANVIARÀ 

PER SEMPRE, COM LA VIDA MATEIXA. UN ESPECTACLE EN CLAU D'HUMOR 

SOBRE EL MÓN DE LA PARELLA AMB QUATRE MAGNÍFICS ACTORS 

DAMUNT L'ESCENARI.

INTERIORS

PROGRAMACIÓ FEBRER/MAIG 2019

- CIA. LA SIMONEDE CONCHA MILLA

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat



22  |  IGUALADA Divendres, 26 d’abril de 2019

Obertura d’inscripcions 
del 52 Pelegrinatge a 
Lourdes amb malalts i 
minusvàlids

El sector de la construcció i immobiliària 
reivindica millores en comunicacions

L’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes de la Comar-
ca de l’Anoia comença a tre-
ballar en l’organització del 52è 
Pelegrinatge a Lourdes amb 
Malalts i Discapacitats que tin-
drà lloc del  8 al 12 de juny. Els 
interessats es poden inscriure 
com a
Malalts/Discapacitats.- 
Totes aquelles persones que 
necessiten unes atencions es-
pecials, tant per una mancança 
física, per edat o bé perquè és 
necessari un control mèdic; es 
poden inscriure com a malalts 
/ discapacitats i tindran la seva 
estada a Lourdes a l’Accueil 
Notre Dame. L’acceptació de 
la inscripció en tindrà cura 
l’Equip Metge de l’Hospitalitat.
Personal de Servei.- 
Totes les persones que desitgen 
ajudar en les diferents tasques 
durant el viatge i allà a Lour-
des; tant en acompanyar i as-
sistir els malalts / discapacitats 
en tot moment, com en col.la-
borar en els diferents actes de 
la Peregrinació.
Pelegrins.-
Tots aquells que volen conèixer 
Lourdes a fons tot participant 
en els actes de la peregrina-
ció i que no s’inscriuen com a 
malalts, ni com a personal de 
servei. Hi haurà un equip res-
ponsable de guia durant tota la 
peregrinació.
Les inscripcions per poder 
participar en el Pelegrinatge 
es duran a terme  del 13 al 18 
de Maig de 2.019, de dilluns a 
dissabte  de 5 a 8 de la tarda al 
Local de l’Hospitalitat – carrer 
Òdena 118 baixos (edifici de 
color verd) d’Igualada, 
El preu del Pelegrinatge s’in-
formarà en el moment de  fer 
la inscripció. Comprén: Trans-
port en Autocar, Dinars en 
ruta, Estada completa a Lour-
des i Assegurança. Des de la 
sortida fins a l’arribada existeix 
servei mèdic.
Per a inscriure’s cal la Targeta 
Sanitària Europea, dues foto-
grafies recents mides carnet, 
per a les persones que no hagin 
vingut els últims 4 pelegrinat-
ges. En fer la inscripció s’haurà 
de presentar el DNI. vigent, i 
dur-lo durant el viatge. Els que 
constin com a Malalts o Disca-
pacitats, a més hauran de dur 
un certificat metge que ha de 
fer el CAP. Per major informa-
ció trucar a  620 601 950  i  686 
488 995, o visitar hospitalitat-
vicsolsona.org

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia és una comar-
ca molt ben situada 
geogràficament, però 

compta amb algunes mancan-
ces a nivell d’infraestructures 
i comunicacions. Conscients 
d’aquesta preocupació, mani-
festada de manera reiterada 
pels empresaris del territori, la 
UEA amb la col·laboració de 
la CUMA (Comissió d’Urba-
nisme i Mobilitat de l’Anoia), 
ha iniciat un treball d’escolta 
per conèixer de primera mà 
les necessitats dels empresaris.
En aquest sentit la patronal 
es va reunir amb empresaris 
del sector de les immobiliàri-
es, arquitectes i aparelladors 
de la comarca per conèixer el 
seu punt de vista i de prime-
ra mà quines són les prioritats 
que aquests empresaris creuen 
necessàries per a millorar la 
mobilitat a la nostra Comarca.
Una de les idees més repetides 
entre els assistents i sobre la 
que hi va haver un consens ge-
neral és en relació als POUMS. 
Tots consideren important te-
nir plans generals actualitzats, 
sobretot el d’Igualada que data 
del 1986, però encara veuen 
més necessari poder executar 
modificacions puntuals sense 
canviar tot un Pla General. 
Segons els assistents “aquest 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls infants del Centre 
Obert Montserrat i del 
Centre Obert Centre 

de l’Ajuntament d’Igualada 
van protagonitzar diferents 
activitats relacionades amb la 
tradicional mona de Pasqua. 
Els dies 8 i 9 d’abril es va re-
alitzar un taller en què cada 
infant va poder guarnir la seva 
pròpia mona i decorar-la amb 
una manualitat d’un ou de 
Pasqua. Tot seguit, els dies 10 i 
11 es va dur a terme l’activitat 
Tarda en Família, que els va 
permetre participar, conjun-
tament amb els seus pares i 
mares, en un taller per guarnir 
una mona gran que després 
van gaudir tots plegats. Amb 
els infants del grup de grans es 
va aprofitar també per fer una 
trobada entre els dos Centres 
Oberts al Parc del Xipreret, 
per a gaudir d’una tarda de 
jocs. Els Centres Oberts són 

sistema s’utilitza en altres po-
blacions i això agilitza molt les 
reformes i millores d’alguns 
carrers o barris de les ciutats”.
La millora de la connexió en 
transport públic cap a Bar-
celona és una altre de les de-
mandes dels empresaris. Una 
bona comunicació, sobretot 
amb tren, ajudaria a apropar 
encara més la comarca a Bar-
celona i fer-la més visible. Una 
bona comunicació milloraria 
la mobilitat dels anoiencs cap 
a Barcelona, però també por-
taria gent de fora cap a aquí. 
I és que segons els assistents 
“Barcelona esta creixent molt, 
i si ens sabem vendre i mi-
llorar com territori atractiu, 

nosaltres podem ser el barri 
que necessita la capital”. En 
aquests sentit una de les pro-
postes a curt termini que es 
va exposar va ser la “implan-
tació d’un tren llançadora fins 
a Castellbisbal”. D’altra banda 
els assistents també van recla-
mar millorar la connexió amb 
transport públic entre l’Anoia i 
les capitals de comarca veïnes 
com Manresa i Vilafranca del 
Penedès.
També es va parlar del Polígon 
de Can Morera. La majoria 
dels assistents veuen amb bons 
ulls l’aposta del territori per 
construir un polígon de gran 
format ja que “això portarà 
grans empreses a la comarca 

i de retruc, es crearà ocupació 
i es milloraran les carreteres”. 
Segons els assistents “una cosa 
porta a l’altre i és important 
fer aquesta aposta”. 
En relació amb els polígons 
industrials també es va parlar 
de realitzar una diagnosis per 
adaptar-los a les necessitats 
actuals i crear noves eines per 
agilitzar la burocràcia quan hi 
ha inversió industrial.
Altres temes que va sorgir du-
rant la trobada va ser la manca 
d’oferta de pisos de lloguer que 
hi ha a Igualada, la reforma del 
barri del Rec, i la rehabilitació 
dels múltiples pisos vuits que 
hi ha a la ciutat d’Igualada.

serveis d’atenció diürna des-
tinats a infants i adolescents, 
que realitzen una tasca d’in-
tervenció socioeducativa fora 
de l’horari escolar, estimulen 
i potencien l’estructuració i el 
desenvolupament de la per-
sonalitat, la socialització, l’ad-
quisició d’aprenentatges bàsics 
i l’esbarjo. 
En paral·lel, el passat 10 
d’abril, les famílies i els infants 
del Servei d’Intervenció Soci-
oeducativa (SIS) Xipreret de 
l’Ajuntament d’Igualada van 

celebrar també la mona de 
Pasqua. El SIS Xipreret, es va 
iniciar el curs 2016/17 com 
un servei de suport, en hora-
ri escolar, per a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys derivades 
des dels Serveis Socials Bàsics 
municipals. 
És un espai on es poden com-
partir experiències entre les 
diferents famílies i fer un 
acompanyament en la res-
ponsabilitat de la paternitat i 
maternitat i pel que fa a la cri-
ança i desenvolupament dels 

nens i nenes. Aquest ha estat 
un curs amb un clima càlid 
de grup, que ha contribuït a 
una vinculació de les famílies 
al servei, amb 11 famílies i 13 
infants i amb un alt nivell de 
satisfacció. L’ambient distès 
que s’ha viscut durant les fes-
tes i celebracions i l’intercanvi 
cultural han ajudat a millorar 
les relacions entre les famílies 
i d’aquestes amb l’equip educa-
tiu i, en conseqüència, a mi-
llorar també el funcionament 
d’altres activitats.

Els infants dels centres oberts celebren la Pasqua



 COMARCA  | 23Divendres, 26 d’abril de 2019

comarca

ALTA ANOIA / LA VEU 

El passat 4 de març es 
va iniciar el servei de 
recollida en Àrees Tan-

cades a Calonge de Segarra, 
Castellfollit de Riubregós, 
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles 
i Sant Pere Sallavinera. Amb 
aquests municipis, ja són 22 
els municipis anoiencs que 
gestionen els residus Porta a 
Porta o en Àrees Tancades, i 
l’ens comarcal ja dóna per fi-
nalitzat el canvi de model  a la 
comarca.
Durant el primer mes de fun-
cionament de les Àrees Tan-
cades de contenidors, la mit-
jana de recollida selectiva dels 
5 municipis arriba al 75% en 
pes. Municipi per municipi, 
en tots els casos es supera de 
llarg el 60% que la legislació 
catalana preveu que s’haurà 
d’assolir al 2020. Destaquen 
els valors assolits a Sant Pere 
Sallavinera (80%), Castellfo-
llit de Riubregós (79%) i Ca-
longe de Segarra (79%). Pu-
jalt i Sant Martí Sesgueioles, 
tot i que en menor mesura, 
presenten també uns resultats 
excel·lents, arribant al 74% i 
al 68% de recollida selectiva, 
respectivament.
Amb la tecnologia instal·lada 
en les àrees tancades, la més 
avançada en l’àmbit, el Con-
sell Comarcal disposa de la 

informació de quins veïns 
i veïnes accedeixen a l’àrea 
tancada que se’ls ha assignat. 
D’aquesta manera, el Consell 
pot realitzar accions informa-
tives i d’altres que consideri 
oportunes, enfocades a incre-
mentar la participació i per-

sonalitzades segons les inci-
dències de cada àrea tancada.
Aproximadament el 70% 
dels domicilis dels 5 muni-
cipis disposen a hores d’ara 
dels clauers electrònics per 
accedir a les àrees tancades 
de contenidors. Cal tenir en 

Bons resultats dels primers mesos del model de recollida 
en àrees tancades en 5 municipis de l’Alta Anoia

compte que en aquests muni-
cipis hi ha força casos de do-
micilis de segona residència o 
estades esporàdiques, fet que 
pot explicar que 3 de cada 10 
veïns no hagin recollit encara 
el clauer.
Tots els esforços es centren 

ara en garantir la màxima 
participació i separació dels 
residus, i prevenir conductes 
incíviques com l’abandona-
ment de residus voluminosos 
dins les àrees tancades. L’ob-
jectiu primordial del Consell 
Comarcal, a banda d’assolir 
uns resultats de recollida se-
lectiva molt satisfactoris, és 
donar un servei de qualitat 
als usuaris.
Els grans resultats de reco-
llida selectiva aconseguits 
durant aquest primer mes de 
servei prenen major impor-
tància si es comparen amb 
els valors de recollida selec-
tiva que s’obtenien amb l’an-
terior model de contenidors 
al carrer. L’any 2017, la mit-
jana dels 5 municipis era del 
35%, i cap d’ells superava el 
50%. És per això que la valo-
ració de les primeres dades 
és molt positiva i donem les 
gràcies a tots els veïns i veï-
nes per la col·laboració amb 
el nou model.

Calonge de Segarra, 
Castellfollit de 

Riubregós, Pujalt, Sant 
Martí Sesgueioles i 

Sant Pere Sallavinera 
superen el 70% de 
recollida selectiva
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ANOIA /  

Veïns amb Veu, pre-
sentarà per aquestes 
municipals de 2019, 

cinc candidatures a la co-
marca de l’Anoia: Vilanova 
del Camí (IPV-VV), Calaf 
(GIC-VV), Odena (VV), La 
Torre de Claramunt (PTE-
VV) i Vallbona d’Anoia 
(UPV-VV).
El que va començar com un 
grup de treball fa 28 anys a 
Vilanova del Camí, ha evolu-
cionat i ha portat la seva pro-
posta i treball a altres muni-
cipis, on el més important 

són els seus veïns. La pro-
posta política, té èxit, i com 
a principal objectiu: compar-
tir problemàtiques i aportar 
propostes i solucions als pro-

blemes reals dels veïns.
L’estar present a 5 municipis, 
amb un gran equip humà, 
ens facilita la feina conjun-
ta a totes les agrupacions. 
Dintre d’aquest equip humà 
tenim professionals de dife-
rents àmbits, que ens perme-
ten estar assessorats en tot 
moment i treballar en equip, 
entre els diferents municipis, 
aportant les nostres experi-
ències a la resta.
L’objectiu, és, i serà créixer a 
la Comarca de l’Anoia, po-
sant sempre per davant al 
veí, i portant la seva veu als 
ajuntaments.

Veïns amb Veu presenta cinc 
candidatures a l’Anoia

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

DECIDE tanca la llista 
electoral amb la que 
es presentarà a les 

properes eleccions munici-
pals de maig. 
Persones compromeses amb 
entitats culturals, educatives 
i esportives junt a persones 
independents i membres de 

DECIDE des del seu origen, 
formen la candidatura que li-
derarà Imma González.
D’aquesta manera, la regi-
dora de Cultura, Solidaritat, 
Agermanament, Participació 
i Seguretat Ciutadana, optarà 
per l’alcaldia de Vilanova del 
Camí. 
Els membres de DECIDE 
han estat fins a última hora 

Decide es presentarà a les municipals 
de Vilanova del Camí

confeccionant la candidatura 
per tal d’aplegar una amplia 
representació de la societat 
vilanovina i en especial de les 
entitats. 
Mariano Ortiz, Jordi Pérez , 
Carolina Sánchez Grande i 
Sandra Moreno respectiva-
ment acompanyaran a Gon-
zález en els cinc primers llocs. 

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

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

blic una de les noves incor-
poracions a l’equip de “Junts x 
Vilanova del Camí”, es tracta 
de Joan Carles Bernáldez, qui 
acompanyarà a Barón com a 
número 5 de la candidatura de 
les pròximes eleccions muni-
cipals del 26 de maig a Vilano-
va del Camí. 
Joan Carles Bernáldez, fill de 
Vilanova del Camí, compta 
amb una llarga i consolidada 
trajectòria professional en el 
sector bancari a nivell nacio-
nal. 
A més Bernáldez també va 
estar implicat amb Vilanova 
com a regidor d’Hisenda en 
el darrer mandat municipal, 
juntament amb Jordi Barón 
com a regidor de Promoció 

Econòmica. 
Enguany Joan Carles confir-
ma la voluntat inequívoca de 
renovar el seu compromís per 
posar al servei del municipi 

Incorporació de Joan Carles Bernáldez 
a “Junts Per Vilanova”

que l’ha vist créixer els seus 
coneixements i experiència, i 
afirma escollir la millor candi-
datura possible per fer-ho que 
és la de “Junts per Vilanova”. 

ENHORABONA!

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 28/5/2019.  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

XAVIER JULIÀ
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MONTBUI / LA VEU 

Vint-i-cinc establi-
ments comercials 
de Montbui partici-

paran el proper dimecres 1 
de maig a la “Passarel·la del 
Comerç”, certamen que té 
el suport i l’impuls conjunt 
de la Unió d’Establiments 
de Montbui (UEM), Mont-
bui Comerç i l’Ajuntament 
montbuienc, i que serà una 
de les primeres activitats de 
la Fira de la Multicultura i 
el Comerç. Enguany es repe-
tirà el format de l’edició de 
2018: es duran a terme dues 
desfilades, a la Sala Auditori 
Mont-Àgora, la qual estarà 
habilitada per a l’ocasió sense 
les habituals grades retràctils, 
per poder augmentar la capa-
citat. La primera començarà a 
dos quarts de cinc de la tar-
da, i la segona a dos quarts de 
vuit del vespre.
Els comerços i establiments 
que prendran part en aques-
ta Passarel·la del Comerç 
són Esports Garcia, Consum 

Charter, Diverevent, Repara-
ció d’automòbils Bòria, Llu-
cià Joiers, Cal Pepe, Gonza-
lo, Perruqueria Lely, Seymar, 
Valls Òptics, Montse Balada, 
Finques Montbui, Perru-
queria Petty Look, Therana, 
CTM terapias Montbui, Swe-
et In, Grup 2, Bar La Bellota, 
Perruqueria Alnoi, El Coixí, 
Pesca Salada, Autorepara-
cions Agustín, El racó de la 
Judit, Montfruit i Peixos Du-
eñas.
Des de l’organització ja s’està 
treballant tant en la logística 
de l’esdeveniment, com en 
el guió i escenografia. L’ob-
jectiu és coordinar amb els 
diferents establiments parti-
cipants tot allò que cada co-
merciant vol posar en valor 
en aquesta desfilada, la qual 
seguirà un guió teatralitzat i 
inclourà diferents actuacions 
i sorpreses, així com destaca-
des coreografies de ball.
L’activitat estarà organitzada 
per l’Ajuntament de Mont-
bui, amb la col·laboració de 
la Unió d’Establiments de 

Montbui ja té a punt la desfilada del comerç, que enguany 
manté el format i amplia el nombre participants

Montbui (UEM). El preu de 
les entrades per assistir a les 
desfilades és d’un euro (per 
qüestions d’aforament tot-
hom, inclosos nadons, haurà 
d’accedir amb entrada). Ven-
da d’entrades: A Mont-Àgora 
de dilluns a divendres de 9 a 
13 i de 17h a 19h, i a Perru-
queria Lely, Gonzalo i Grup 
2, en horari comercial. L’accés 
del públic a la sala serà a par-
tir de les quatre de la tarda.

El dia 1 de maig, tradicio-
nal arrossada al Nucli Antic 
montbuienc
El proper dimecres 1 de maig 

es durà a terme a la Plaça Ma-
jor del Nucli Antic la tradici-
onal arrossada que organitza 
l’Associació de Veïns La Mar-
garida en commemoració del 
Primer de Maig.

Primers actes de la Fira de la 
Multicultura i el Comerç
A més de la Passarel·la i de 
l’arrossada de l’1 de Maig, la 
Fira de la Multicultura i el 
Comerç de Montbui arriba 
carregada d’activitats per a 
tothom. El dijous 2 de maig, 
a partir de les sis de la tarda, 
es durà a terme una actuació 
musical del grup “Els troba-

dors de l’Anoia” a la sala peti-
ta de Mont-Àgora.
El mateix dijous, però a les set 
de la tarda, es durà a terme, 
al vestíbul de Mont-Àgora, 
la inauguració de l’exposició 
“Escola Garcia Lorca: 50 anys 
educant”. I per acabar la jor-
nada, a partir de dos quarts 
de vuit del vespre es projec-
tarà a Mont-Àgora l’àudio-
visual “Procesión Virgen de 
la Piedad de Iznájar”, famosa 
processó d’aquest municipi 
agermanat amb Montbui i 
d’on procedeixen molts veïns 
i veïnes de Montbui.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest dimecres dia 24 
va tenir lloc a la Sala 
de Plens de l’Ajunta-

ment de Montbui la segona i 
darrera votació del jurat encar-
regat de decidir els guanyadors 
dels Premis Bou corresponents 
als anys 2017 i 2018, que es 
lliuraran el proper divendres 
3 de maig a la Sala Audito-
ri Mont-Àgora, en el marc de 
la Fira de la Multicultura i el 
Comerç. La gala, que estarà 
amenitzada pel duet “Welcome 
Duo”, retrà també homenatge 
pòstum a la figura de Salvador 
Vázquez Hernández, qui fou 
soci fundador de la Unió Es-
portiva Sant Maure i exregidor 
municipal, i que ens va deixar a 
finals de 2017.
A la categoria individual, op-
ten al Premi Bou Maria Do-
lores Márquez, integrant de la 
Comissió de Festes i de Reis del 
Nucli Urbà, d’entitats com “Ar-
tesanas de Corazón” i persona 
sempre implicada voluntària-
ment en la vida associativa del 
municipi.
També hi opta Manel Monti-
el Chacón, president de “Som 

Poble” i responsable durant 
molts anys de l’Associació Ina-
ma. Se li reconeix la seva tasca 
de dinamització en l’àmbit de 
la integració social al municipi 
i també l’organització d’activi-
tats solidàries.
El tercer finalista és Oriol Solà 
Prat, escriptor montbuienc 
originari del nucli del Saió, que 
va escriure a finals del 2017 el 
llibre “L’Escola del Saió: retalls 
d’un projecte educatiu singu-
lar”, una obra literària que posa 
de relleu el paper de les escoles 
rurals en un període molt im-
portant de la nostra història.
I també opta al Premi Bou in-
dividual Maria José Balboa, 
responsable de l’AMPA de l’Es-
cola García Lorca durant els 
darrers nou anys. És finalista 
per la seva tasca de dinamitza-
ció de l’AMPA.
Pel que fa a la categoria Pre-
mi Bou a l’entitat de l’any, són 
finalistes l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu del Nucli Antic, que 
celebrarà el centenari del seu 
naixement. L’Ateneu conti-
nua sent eix vertebrador de la 
vida associativa al Nucli Antic 
montbuienc.
També és finalista el Club Fut-

bol Sala Montbui, entitat que 
realitza activitats integradores, 
formant un grup de futbol sala 
adaptat a persones amb dis-
capacitat intel·lectual, amb la 
col·laboració de la Fundació 
Privada Àuria.
L’Hoquei Club Montbui (a 
través de la seva secció de pa-
tinatge artístic, un projecte 
clarament inclusiu i de foment 
de l’esport femení) és finalista 
d’aquesta categoria. Cal recor-
dar que aquesta entitat tot just 
celebra enguany el seu vintè 
aniversari.
I també opta al premi el Casal 
de la Gent Gran de Montbui, 
per la continuada oferta de ta-
llers i cursets que promou l’en-
titat. La tasca de coordinació i 
seguiment dels tallers va a càr-
rec dels membres de la junta, 
de forma totalment altruista.
Pel que fa al Premi Bou a l’ac-
tivitat de l’any, els finalistes són 
els següents:
El Club Futbol Sala Montbui 
és finalista per la seva tasca 
d’integració social a través del 
futbol sala, amb la creació d’un 
grup de futbol sala amb la col-
laboració de la Fundació Priva-
da Àuria (FAP).

També opta al premi el 50è 
aniversari de la Parròquia Sant 
Maure, celebrat durant el 2018 
amb moltes propostes. Cal 
destacar que es va fer un do-
cument de 50 fulls resumint les 
activitats més importants de la 
parròquia, també una exposi-
ció de fotografíes dels diversos 
grups més actius, entre d’altres 
actes.
És candidat el projecte “Ma-
gatzem Logístic dels Aliments”, 
que coordina l’entitat mont-
buienca “Artesanas de Cora-
zón”. Es tracta del servei inau-
gurat el 3 de desembre de 2018 
que centralitza les tasques de 
recollida, registre, emmagat-
zematge, organització de lots 
i distribució de productes ali-
mentaris als diferents punts de 
la comarca de l’Anoia.
I també opta al guardó la Unió 
Esportiva Sant Maure, històric 
club de futbol montbuienc, per 
l’organització de nombroses 
activitats realitzades per com-
memorar el seu 50è aniversari.
Per cloure el capítol de finalis-
tes, opten al guardó del Premi 
Comarcal les següents propos-
tes:
En primer lloc opta al guardó 

la Mostra de Teatre d’Igualada. 
Es tracta d’una fira estratègica 
en el sector del teatre infantil i 
juvenil a Catalunya, durant 30 
edicions realitzades amb un ni-
vell d’excel·lència.
També és candidata l’Associa-
ció Cultural Camp del Rei de 
Vilanova del Camí, com a en-
titat que dinamitza la vida as-
sociativa i cultural i per la pre-
paració d’esdeveniments com 
Carnestoltes o Festa Major.
Opta al Premi Comarcal també 
el Grup Candeler Òdena-Igua-
lada. Es tracta d’un grup de vo-
luntàries que realitzen el pro-
jecte “Polseres Candela”, per a 
la recerca del càncer infantil. 
Està format per persones al-
truistes i solidàries, que treba-
llen en aquest projecte colze a 
colze amb l’Hospital Sant Joan 
de Déu.
I el quart finalista és el Club 
Atlètic Igualada, per la seva 
important tasca de difusió de 
l’esport de l’atletisme arreu de 
la comarca de l’Anoia. El CAI, 
que compta amb una escola 
d’atletisme molt important, or-
ganitza a Montbui la Pujada a 
La Tossa i també la Mitja Ma-
rató de l’Anoia.

El divendres 3 de maig es lliuraran els Premis Bou corresponents 
als anys 2017 i 2018 
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ÒDENA / LA VEU 

El cantant odenenc Sánc-
hez Molina celebra els 
seus 40 anys dalt dels 

escenaris amb el concert “Tuve 
un gran maestro” al Centre Cí-
vic del barri de Sant Pere, en 
el decurs dels actes de la Festa 
Major d’Òdena.
El concert començarà a 2/4 de 
9 del vespre i Sánchez Molina 
oferirà un repertori dels seus 
millors temes tal com ja es 
van poder escoltar en la dar-
rera Festa Major  igualadina al 
Claustre de l’Escola Pia. 
L’entrada al concert és gratuïta.

“Tuve un gran maestro”
Concert de Sánchez Molina 
al barri de Sant Pere

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Pierrot Carrillo, de 54 
anys i veí de Vilanova 
del Camí va morir ahir 

al migdia en un accident de 
moto a l’A2, a l’alçada de Cas-
tellolí.
Les causes de l’accident que 
es va produir poc abans de 
les tres de la tarda s’estan in-
vestigant i per tant, encara es 
desconeix el motiu pel qual la 
moto es va sortir de la via.
Fins el lloc dels fets es van 
desplaçar tres patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, dues 
dotacions dels Bombers de 
la Generalitat de Catalunya i 
dues ambulàncies del SEM.
Carrillo era una persona 
força coneguda al municipi 
perquè havia estat al capda-
vant de la Granja Vilanova i  

la seva família també estava 
vinculada al PUB Colon, un 
local que malgrat que ara està 
tancat, havia estat de moda 
anys enrere.
Amb la mort d’aquest mo-
torista ja són 45 les perso-
nes mortes en accidents a la 
carretera i el segon accident 
mortal d’un motorista a l’A2, 
a la comarca de l’Anoia, en 
poc més d’un mes.

Mor un motorista 
vilanoví a l’A2

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Els llibres i les roses van 
ser els protagonistes 
indiscutibles d’aquest 

Sant Jordi que enguany havia 
plantejat alguns dubtes ja que 
ha coincidit amb les vacances 
de Setmana Santa i en ple-
na celebració de dimarts del 
Sant Crist.
Tot i així, la festa de Sant Jor-
di ha estat molt participada, 
amb un important volum de 
visitants a hores puntuals, de 
12:00 a 13:00 h i de 16:30 a 
18:00 h, coincidint amb el 
berenar popular i l’estrena 
de l’espectacle familiar de la 
companyia Sol de Nit que 
col·labora amb l’ONG Palla-
pupas “Sant Jordi, la Tona i 
la Toneta”.
Des de Cultura, la regidora 
Imma González, assegura 
que se sent feliç i satisfeta per 
la participació tant de comer-
ços i entitats com de públic, 
majoritàriament familiar, que 
ha gaudit d’aquesta diada a 

Vilanova del Camí.
Traços d’un poble. Breu his-
tòria il·lustrada de Vilanova 
del Camí, llibre més venut 
aquest Sant Jordi a Vilanova
El llibre es va presentar en el 
marc de Sant Hilari, el passat 
mes de gener i ja s’havia cre-
at força expectativa. Aquest 
dimarts, Xavier Bermúdez i 
Sílvia Marín, van signar els 
exemplars a la plaça del Mer-
cat i afirmen que ha estat una 
experiència que no podran 

Vilanova del Camí va viure una 
excel·lent diada de Sant Jordi

oblidar. Una oportunitat per 
compartir amb els veïns del 
municipi aquest projecte sin-
gular que ha estat molt ben 
rebut i del què esperen tenir 
un bon retorn en forma de 
venda de llibres.
El llibre Traços d’un poble 
explica Bermúdez “ha creat 
interès i expectatives. Alguns 
se’ls fa curt i a altres els ha 
servit per conèixer una part 
de la història de Vilanova del 
Camí”.

ÒDENA / LA VEU 

Dimecres 17 d’abril 
Òdena a Fons Avan-
cem (OAF) es va 

constituir com a agrupació 
d’electors després de presen-
tar les firmes necessàries i la 
llista electoral corresponent. 
Malgrat que OAF pren totes 
les seves decisions de mane-
ra consensuada mitjançant la 
votació de tots els membres, 
han presentat una llista en-
capçalada per Andreu Garcia. 
El segueixen Sergio Lozano, 
Piedad Rovira, Manuel Con-
treras, Maria Jesús Martínez, 
Joan Xavier Gabarró, Anabel 
Cortés, Jordi Gassó, Manuel 
Iglesias, Carme Iglesias i Da-
vid Mora, amb Àngela Cañe-
llas, Jesús Vargas, Esther Co-

mamala i Fernando Grau com 
a suplents.
La fórmula de l’agrupació 
d’electors, recollida a la llei 
electora, és l’alternativa que 
tenen els ciutadans per pre-
sentar-se a un procés electoral 
concret sense haver de cons-
tituir-se en partit polític. Cal 
que comptin amb un projecte 
comú, que decideixin un nom, 
sigles i logotip i presentin una 
llista i les firmes necessàries. 
Malgrat que pel nombre d’ha-
bitants que té Òdena només 
els calien unes 37 firmes, Òde-
na a Fons Avancem n’ha reco-
llit 100, les que caldrien per a 
un municipi més gran.
OAF ha comptat en aquesta 
precampanya amb el testimo-
ni de l’alcalde de Sant Fruitós 
de Bages i membre de l’agru-

pació electoral Gent Fent Po-
ble, Joan Carles Batanés. El 
líder de Gent Fent Poble asse-
gura que l’experiència “funcio-
na” i “agrada”: “la gent se sent 
escoltada i participada”, diu.
Aquest mes de gener Òdena 
a Fons-Avancem va cons-
tituir-se com a plataforma 
ciutadana per presentar-se 
a les eleccions del proper 
26 de maig. Des d’aleshores 
han organitzat trobades amb 
entitats, presentacions de la 
candidatura a llocs com el 
Centre Agrícola, al Centre 
Cívic del Barri de Sant Pere 
i al Centre de l’Espelt, amb 
l’objectiu de donar a conèi-
xer la fórmula de l’agrupació 
d’electors i explicar la mane-
ra d’organitzar-se i de funci-
onar que tenen.

Òdena a Fons Avancem es constitueix 
com a agrupació d’electors
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ÒDENA / LA VEU 

Com és tradicional pel 
pont de maig arribar 
la Festa Major del 

municipi d’Òdena, concreta-
ment la programació oficial 
d’actes comença el divendres 
26 d’abril i acaba el dimecres 
1 de maig, tot i que, la coin-
cidència amb la celebració 
de les eleccions generals ha 
obligat a traslladar actes, 
com ha estat el cas de la 
Volta Ciclista d’Òdena que 
se celebrarà el diumenge 12 
de maig. 
Com és tradicional cada di-
vendres de Festa Major, tin-
drà lloc la inauguració de la 
galeria odenenca que aquest 
cop tindrà lloc a l’edifici del 
Centre Fraternal i Instructiu.
Abans però la festa haurà co-
mençat amb el toc de campa-
nes a les cinc de la tarda i a 
continuació amb la cercavila 
amb els Konkatrons. A dos 
quarts de set, al Teatre Unió 
Agrícola, tindrà lloc l’espec-
tacle familiar de màgia i hu-
mor amb el Mag Marín. Al 
vespre, a dos quarts de deu, 
serà el torn per als més grans 
amb l’espectacle del Grup Ve-
lla Amistat també al Teatre 
Unió Agrícola. En el mateix 
lloc, però ja de matinada, a 
l’una del matí, començarà la 
disco mòbil pels més joves.
La festa continuarà dissab-
te a les quatre de tarda amb 
una melé de Festa Major a 
les pistes de la petanca del 
Pla d’Òdena.  A un quart de 
cinc tindrà lloc un partit de 
bàsquet femení al Poliespor-
tiu Mestre Vila Vell i a les 
cinc al camp de futbol partit 
de futbol de tercera catalana. 
A les deu de la nit hi haurà 
el Concert “Elogiant a Char-
lie Chaplin” al Teatre Unió 
Agrícola.
Diumenge, amb motiu de les 
eleccions, només tindrà lloc 
la missa solemne de Sant Pere 
Màrtir cantada per la Coral 
Shola Cantorum d’Igualada, 
a les onze a l’església de Sant 
Pere Apòstol.
Dimarts dia 30, a les sis de 
la tarda a la Plaça del Centre 
de l’Espelt hi haurà l’espec-
tacle familiar Una paradeta 
particular a càrrec de l’actriu 
i pallassa “La Bleda”. A dos 
quarts de nou del vespre, al 
Centre Cívic del Pla d’Òdena 
tindrà lloc el concert com-
memoratiu dels 40 anys als 
escenaris de Sánchez Molina 

i a dos quarts d’onze, al Tea-
tre Unió Agrícola hi  haurà 
el concert de rock de tots els 
temps amb “Black Star”.
Dimecres 1 de maig, a les 
dotze del migdia tindrà lloc 
al Parc de la Font el tradici-
onal Concurs de Colles Sar-
danistes que enguany celebra 
la 48 edició. A les cinc de la 
tarda, hi haurà la recollida de 
bandera del ball de crespelles 
i després cercavila. A les sis 
començarà el ball de crespe-
lles al Parc de la Font quan es 
donarà a conèixer el/la con-
frare d’honor 2019.
La setmana següent serà el 
torn de les Festes del Roser 
de l’Espelt que tindran lloc 
el divendres 10, dissabte 11 i 
diumenge 12. 
També serà el torn de la ce-
lebració de la Volta Ciclista 
d’Òdena el diumenge 12, una 
edició que compleix 70 anys i 
que per a celebrar-ho l’Ajun-
tament ha editat un llibre 
amb un recull de la història 
d’aquesta cursa la història 
del ciclisme a Òdena i del 
Gran Premi, amb classifica-
cions, etapes, recorreguts, 
anècdotes i més de 500 foto-
grafies. El llibre es presenta-
rà el dissabte 11 de maig,  a 
dos quarts de vuit, a la bibli-
oteca L’Atzavara a càrrec del 
seu autor, Josep Ma Vicenç.
Totes les activitats són gra-
tuïtes. Pot consultar-se el 
programa complet al web de 
l’Ajuntament.

Òdena viurà la seva Festa Major aquest cap de setmana

DEL 26  D’ABRIL AL 12 DE MAIG

Activitats culturals, 
tradicionals i esporti-
ves conformen el gruix 
d’actes de la Festa Ma-

jor odenenca
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E l món apícola encara ha de dir la darrera paraula i la Fira de les Bres-
ques, la  Fira Apícola de l’Anoia, demostra cada any que es va conso-
lidant i amb més acceptació social.  La Fira de les Bresques  ofereix 

aquest diumenge la possibilitat de conèixer, aprendre, degustar i gaudir del 
dolç món de la mel.

La Fira compta amb 20 estands, i encara que la major part dels expositors 
són de fora de la comarca, també podem trobar-ne alguns de l’Anoia i un, 
del municipi veí, Carme: en Dani Prades, un apicultor  en expansió que cada 
any creix en nombre de ruscs, també en interès i per descomptat en coneixe-
ments, i per això la nostra empenta i sobretot reconeixement.
Trobarem estands on podrem degustar mel de bosc pura, amb aromes de 
roures, alzines, esbarzers i farigola, i això és possible, perquè només es re-
alitza una recollida a l’any, a finals de setembre, que aconsegueix barrejar 

La població d’abelles està disminuint, i és greu... Una tercera part de la 
nostra font d’aliment està directament relacionada amb la població 
d’abelles mel·líferes, no obtenir el fruit del treball d’aquest insecte tindria 

unes conseqüències nefastes per al món.
És conegut  que abelles i pol·linitzadors silvestres estan en una situació perillo-
sa; sabem que les abelles han estat disminuint els últims anys, però no tenim 
un registre de quants pol·linitzadors silvestres estan en la mateixa situació, això 
s’estén també a flors específiques que, al no tenir pol·linitzador, acaben per 
desaparèixer. 
La veritat és que per a la biodiversitat seria devastador perdre’ls i per a l’agri-
cultura i la nostra alimentació encara més.
“La qüestió no és només que les abelles moren, és molt més greu que això”.
El món científic, l’educatiu, s’han de posar d’acord en compartir coneixements 
i cal invertir en investigació, per tal que d’una manera o d’altra, sigui possible 
estudiar patrons dins el rusc, organitzar dades, la interacció dels pol·linitza-
dors i l’educació ambiental. Segur que molts estudiants quedaran atrapats per 
aquest petit però gran insecte. 
Els científics diuen que el problema de les abelles és multifactorial, la qual cosa 
ho fa potencialment perillós.
Malalties com la varroa, 
Degradació i perduda dels ecosistemes 
Ús intensiu de químics en l’agricultura moderna
Resistència de les malalties als medicaments
Com a éssers vius necessitem d’una varietat suficient d’aliments perquè el nos-
tre organisme sigui fort, pugui sobreviure i combatre malalties. Lamentable-
ment amb l’agricultura intensiva, els monocultius i la desforestació hem degra-
dat els hàbitats deixant una floració pobre i poc variada.

totes les floracions en un mateix pot de mel.
I com que sovint ens hem de reinventar, trobarem detalls per a tota mena 
d’esdeveniments, des de petites mostres de mel per a unes noces, ambien-
tadors o espelmes i sabons artesanals, realitzades de forma natural amb la 
cera de les bresques.

Però perquè la mel arribi a molts paladars, és molt important cuidar de 
la protagonista, l’abella, i per descomptat de les seves bresques. Per això, 
la Fira també compta amb estands perquè el procés apícola sigui el més 
eficient possible.

Imma Palet i Rubió.
L’Alcaldessa d’Orpí.

La Fira de les Bresques a Orpí

Les abelles necessiten tres coses que han de trobar amb facilitat en el seu en-
torn com fa 200 o 300 anys. Menjar, aigua i medicament, tots aquests recursos 
surten de la simbiosi abella - flor i els pol·linitzadors en general han de po-
der-ho de trobar en el seu entorn.
Analitzant tots els punts anteriors i que mantenen a abelles i pol·linitzadors en 
risc, descobrim que podem millorar el sistema immune de les abelles propor-
cionant justament el que més necessiten. 
Els subministraments bàsics del rusc: Aigua, menjar, medicaments en un en-
torn immediat, de tal manera que puguin comptar amb aliments i medica-
ments (pròpolis) variats en tota la campanya. Per a això cal crear “illes de pol-
linització” o “estacions de pol·len”. 
L’illa de pol·linització o estació de pol·len ha de ser sostenible, és a dir, disposar 
dels seus propis recursos naturals, per a això s’ha de buscar un sistema d’aigües 
que alimenti a abelles, plantar arbres arbusts, herbes i flors i ajudar a crear un 
hàbitat divers per als pol·linitzadors. Per a això és vital fer un estudi botànic 
de l’entorn amb  les espècies endèmiques del lloc incorporant aquestes espècies 
en grans quantitats.
Fem una crida a totes les persones, institucions, administracions que tinguin 
com a  prioritat  crear i recuperar l’hàbitat d’abelles i pol·linitzadors silvestres, 
i poder facilitar un oasi, on plantes, arbres, abelles i pol·linitzadors silvestres 
convisquin en harmonia i seguretat. 
Des de l’Ajuntament d’Orpí, en el seu lloc web hi trobareu tota la informació 
que us cal (a partir de l’1 de juny) per poder fer un treball de recerca per a de-
senvolupar les estacions de pol·len o illes de pol·linització i també per a poder 
fer d’apicultor.

Bona IV Fira de les Bresques!

Les abelles: per a la biodiversitat seria devastador perdre-les
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PROGRAMA DE LA IV FIRA I 
APLEC DE LES BRESQUES 

APLEC 
· Missa (amics de la parròquia de car-
me) a les 13h 
·Concurs de bitlles a les 12h s
·Sardanes a càrrec de la cobla lluïsos de 
taradell a les 13:15h 
·Dinar paella d’arròs a les 14:30h 

FIRA 
a partir de les 10h 
·Innaguració de la fira a les 12h
 
·Taller de ruscos amb vímet 
·Taller d’estampació amb bosses 
·Venda de samarretes de la fira 
·Taller d’ornitologia costrucció de 
caixes niu 

a partir de les 13h 
Showcooking de mel 
a càrrec de cuiners locals 

EXPOSITORS 
productors de mel ruscos antics i 
actuals jardineries especialitzades en 
plantes mel·líferes
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PIERA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na se celebrarà la 
trentena edició de la 

Fira del Sant Crist. Els dies 
27 i 28 d’abril, els pierencs i 
pierenques tindran una nova 
oportunitat de passejar per 
les parades dels establiments 
locals i de visitar el mercat 
medieval que comptarà amb 
tallers i productes d’artesa-
nia, així com iniciatives de 
fora del municipi que apor-
ten sempre un valor afegit a 
la celebració. La Fira del Sant 
Crist es complementa amb 
tot un seguit de propostes que 
la consoliden com un referent 
a la comarca. 
Una de les particularitats 
d’aquesta edició és que el diu-
menge de fira coincidirà amb 
la celebració de les eleccions 
generals. Això afectarà a la 
programació d’activitats que 
s’oferien habitualment al car-
rer de la Plaça, que no comp-
tarà amb activitats infantils 
per alliberar els accessos a 
l’Ajuntament. A canvi, s’han 
reforçat les propostes per als 
nens i nenes en altres espais 
de la vila com, per exemple, 
al carrer Piereta on es podrà 
pujar a un burro català mecà-
nic o participar en més d’una 
vintena de jocs gegants infla-
bles.
Així mateix, la fira coinci-
deix aquest any amb la diada 
del Sant Crist, que se celebra 
el 28 d’abril. Això farà que 
l’oferta lúdica i cultural sigui 
més rica i els visitants puguin 
gaudir d’algunes activitats tí-
piques de la diada com l’ofre-

na floral i la missa solemne 
o la ballada de sardanes, el 
concert i el ball que aniran a 
càrrec de la cobla orquestra 
La Maravella. 
La inauguració oficial de la 
fira es farà dissabte 27 d’abril 
a les 11 hores i comptarà amb 
l’acompanyament musical de 
la Marching Band de l’Au-
la Municipal de Música, la 
col·laboració del Pubillatge 
i l’actuació final de la colla 
dels Falcons de Piera davant 
l’Ajuntament. També dissabte 
hi haurà tallers de manuali-
tats i maquillatge infantil, un 
espectacle de ball amb sevi-
llanes i flamenc, animació i 
màgia per als més petits i ex-
hibicions de dansa, hip-hop, 
zumba i salsa a càrrec de mo-
nitors i monitores de La Pis-
cina de Piera.
Al migdia no faltarà el con-
cert vermut, amb el Duo Sa-
bor a Cuba, i a la tarda l’ac-

tuació de la Colla de Tambors 
dels Diables de Piera pels car-
rers de la fira; un espectacle 
musical amb Kids Party Show 

Piera celebra aquests dies la Fira del Sant Crist
Els dies 27 i 28 d’abril, la vila de Piera acollirà la trentena edició d’aquesta iniciativa que s’organitza amb la voluntat de poten-
ciar el comerç de proximitat

i un d’animació amb Big Bang 
Xiula completaran la propos-
ta de lleure per als infants. 
El jovent podrà participar al 

vespre en una gimcana per 
tota la vila organitzada per 
l’associació juvenil L’Eixam i 
gaudir dels concerts de Syba-
rites i Dantuvi Trio.  
Diumenge 28, els amants del 
motor i les dues rodes podran 
visitar la XII Piera Motor Fes-
tival al parc del Gall Mullat 
o l’exposició de vehicles Seat 
que acollirà la Nau de Cal Sa-
nahuja. Durant el matí se ce-
lebrarà també la 19a Trobada 
d’intercanvi de sobres de su-
cre i s’oferirà una classe gra-
tuïta de dansa i un espectacle 
de dansa oriental. La paellada 
i el kinto popular, organitzats 
pels Diables de Piera, dona-
ran el tret de sortida a una 
tarda plena d’activitats durant 
la qual no faltaran exhibici-
ons de ball o tallers de globo-
flèxia i de bombolles de sabó 
gegants.    
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CAPELLADES / LA VEU 

La Setmana Cultural ha 
començat a Capellades 
amb la celebració de 

Sant Jordi, el dimarts 23. Pri-
mer semblava que la pluja ha-
via d’ésser la gran protagonis-
ta, però finalment el temps va 
permetre celebrar la diada amb 
tota normalitat.
Pel matí els regidors de l’Ajun-
tament van anar, acompanyats 
d’uns joves voluntaris de l’ins-
titut, a cases de diverses perso-
nes que, per qüestió de mobili-
tat, no poden gaudir de la festa 
al carrer. Els van anar a visitar 
al domicili, portant-els-hi una 
rosa i un pastisset –amb poc 
sucre- per celebrar bé la diada.
Per la tarda, la plaça Verdaguer 
va acollir les parades de llibres, 
roses i de les entitats que es van 
voler sumar a la festa. Mica a 

mica l’ambient es va anar ani-
mant. Cap a les 6 es va fer una 
demostració de centres florals, 
amb molt bona acollida pels 
espectadors. També els més 
petits van poder fer diversos 
tallers de flors, imatges de 
Sant Jordi i uns clauers amb 
El Taller. 

Sant Jordi, primera parada de la 
Setmana Cultural a Capellades

L’únic canvi d’escenari va ser 
per l’espectacle “Versos al Ter-
rat”, que es va haver de moure 
del terrat de la Biblioteca, on 
feia massa vent, a la sala d’ac-
tes. Al llarg d’una hora la Mar-
garida Bernús, la Josepa i el 
Franc Guinart van combinar 
els poemes amb la guitarra.

CAPELLADES / LA VEU 

El dimecres 24 d’abril 
ha estat dedicat a la 
música i al teatre, que 

s’ha ofert als nens prop de 
500 alumnes des de P2 fins 
a quart de primària. Aquesta 
és una proposta que enguany 
no s’ha fet el mateix 23 d’abril 
perquè els centres capelladins 
han fet festa.
Pel matí els nens i nenes des 
de P2 fins a P5, prop de 160, 
han anat passant en diferents 
torns per la Sala d’actes de 
la Biblioteca El Safareig per 
gaudir de la música i l’espec-

tacle del Jaume Ibars, que els 
ha explicat diferents contes, 
amb l’acompanyament de la 
guitarra.
Aquesta és una proposta que 
s’impulsa des del Pla Educa-
tiu d’Entorn a la Sala d’Actes 
de la Biblioteca El Safareig, 
des que es va obrir, fa sis anys.
Els més grans, cicle inicial i 
mitjà, han omplert la plaça 
Verdaguer amb la companyia 
Teatre Nu i el seu “Teatre ar-
rossegat de Catalunya”. Les 
dues llegendes catalanes que 
han explicat, la Cérvola blan-
ca i el Patufet, han connectat 
molt amb els alumnes.

Teatre i música per als 
alumnes capelladines

CAPELLADES / LA VEU 

Després de celebrar Sant 
Jordi amb les habituals 
parades de llibres, ro-

ses i entitats i gaudir dels espec-
tacles de música i teatre progra-
mats aquesta Setmana Cultural 
encara té un munt de propostes 
per gaudir.
La Biblioteca El Safareig propo-
sa contes per a adults el dijous 
25 amb la Cia. Professors Subs-
tituïbles, a les 7, presentant els 

“Contes Portàtils” de Pere Cal-
ders.
L’endemà divendres també es 
proposen més històries però 
en aquest cas per a infants. Una 
nova “Hora del Conte”, nova-
ment amb Sílvia Aparicio, ex-
plicant el “Sant Jordi a la cova 
del Drac”.
El cap de setmana les propostes 
són musicals. Dissabte n’hi ha 
dues per escollir. A les 7, a Paper 
de Música, el Duo DeLIS farà el 
seu Concert de Primavera.

Activitats a la Biblioteca VALLBONA D’A. / LA VEU 

La junta de govern de 
l’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha aprovat 

la convocatòria de subvenci-
ons per a les entitats registra-
des al municipi. El termini de 
presentació de sol·licituds co-
mençarà el 26 d’abril i acabarà 
el 27 de maig. Poden optar a 
aquestes subvencions perso-
nes jurídiques com associaci-
ons, clubs, col·lectius o agru-
pacions amb seu a Vallbona i 
inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats; i persones físiques 

del municipi com esportistes 
o artistes que duguin a terme 
activitats premiades o que as-
soleixin objectius de mèrit.
Els ajuts econòmics aniran 
destinats a programes anuals 
que recullin el pla d’activitats 
ordinàries i habituals, per als 
quals es pot sol·licitar un ajut 
puntual o l’establiment d’un 
conveni marc de col·laboració. 
Es pot incloure la compra de 
materials o equipaments ne-
cessaris per al desenvolupa-
ment de les activitats. També 
es poden destinar a programes 
d’activitats específiques o ex-

traordinàries per a les quals es 
pot sol·licitar un ajut puntual. 
Un cop finalitzada l’activitat 
i presentats els justificants, i 
després que la comissió qua-
lificadora emeti un informe 
favorable, es procedirà al pa-
gament de la subvenció.
Les sol·licituds per concórrer 
a la convocatòria d’aquestes 
subvencions s’han de presen-
tar a l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia a través de l’imprès 
que es pot trobar al mateix 
ajuntament o al web Vallbo-
nadanoia.cat i la documenta-
ció requerida.

Vallbona obre la convocatòria de 
subvencions per a entitats per al 2019

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

Anem al teatre!

 
 
 

 
 
 

OH MAMI!  Teatre Borràs

Dissabte,  dia 25 de maig de 2019         Hora Sortida:  15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Borràs. Entrades garantides a platea
Tres amigues decideixen obrir una botiga de cup-cakes però la cosa no acaba de funcionar i una d´elles proposa ampliar el negoci oferint a les clientes 
massatges amb �nal feliç a la rebotiga del local... una mica com "Sweeney Todd" però amb un resultat gens truculent….. Com us podeu imaginar, la comèdia 
amb els malentesos a ritme de vodevil modern, està ben servida!
 Però a més d´una comèdia d´embolics i situacions divertides, OH, Mami! ens presenta un món de dones i d´homes a la recerca de l´identitat personal, de la 
felicitat i del plaer.
Repartiment: 
Anna Barrachina - Jofre Borràs - Artur Busquets - Octavi Pujades - Betsy Turnez - Joana Vilapuig
Direcció:  Oriol Vila  i  Raquel Salvador

Temporada 
2019 - 2020
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CALAF / LA VEU 

Calaf va celebrar la di-
ada de Sant Jordi amb 
diverses activitats. Al 

matí, la plaça dels Arbres, ja va 
acollir diferents activitats com 
diversos tallers d’il·lustracions 
a càrrec dels Diables Alta Se-
garra o una passejada cultural 
per la nova senyalització del 
patrimoni de Calaf. 
D’altra banda, membres del 
Consell d’Infants i alumnes de 
3r d’ESO de l’IES Alexandre 
de Riquer que participen a un 
projecte de voluntariat durant 
tot l’any, van portar roses i lle-
gir poemes als avis i àvies del 
Centre de Dia.
A la tarda, a partir de les 
17.30h es va iniciar el Dictat 
Català, per a infants i joves on 
hi van participar una quinze-
na de persones que transcri-
vien un text recitat intentant 
de fer el mínim de faltes d’or-
tografia possibles. Els guanya-
dors van ser Marta Agulló i 
Adrià Reñé. Al dictat d’adults, 
que es basava amb un text de 
Teresa Pàmies, també hi van 
participar unes quinze perso-
nes i els guanyadors van ser 
Laia Martí en primera posició 
i Tomàs Agulló i Regina Beso-
ra amb un empat a la segona. 
Finalment, també es va re-
alitzar l’entrega dels premis 
dels Jocs Florals que enguany 
arribaven a la seva 4a edició i 
on s’havien presentat seixan-
ta-dues obres en les diferents 
categories que es convoca-
ven. Els membres del jurat, 
format enguany per Desi 
Husillos, Anna Vila i Ama-
deu Vidal, van premiar els 
següents treballs: 
- FLOR NATURAL subcate-

goria cicle inicial 
Doble primer premi per: Jor-
di Dorante Borràs i Guillem 
Fargas Padró, autors conjunts 
de l’obra “Júpiter, el més gran”; 
i Jordi Bacardit i Grau, Na-
bil Oukhouya i Adam Saou 
Benomar, autors conjunts de 
l’obra “Els Planetes”. 
- FLOR NATURAL subcate-
goria cicle mitjà
Doble primer premi per: 
Cesc Ripoll i Salsench, autor 
de l’obra “Uns dictadors di-
ferents” i Núria Vilaseca 
Sarri, autor de l’obra “El 

Calaf entrega els premis dels Jocs 
Florals durant la diada de Sant Jordi

gat espavilat”.
- FLOR NATURAL subcate-
goria cicle superior 
“Arrenca’m un somriure”, de 
Marta Agulló Ferrer
- FLOR NATURAL subcate-
goria d’ESO
“Obrim les finestres”, de Gui-
llem Busquet Martín
- ENGLANTINA D’OR
“A sang freda”, d’Eva Pelegrí i 
Margelí
- VIOLA D’OR 
“L’instant Nu” d’Àngel Fabre-
gat Morera.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Recentment han co-
mençat les obres 
d’adequació del sis-

tema de dutxes de la piscina 
municipal per tal de regular 
la temperatura de l’aigua amb 
una actuació que inclou una 
nova caldera que funcionarà 
amb gas natural i que queda-
ran al llarg de les pròximes 
setmanes.
S’inicien les obres per mi-

llorar la instal·lació d’aigua 
que afecta els vestidors de la 
piscina municipal amb la po-
sada en marxa dels diferents 
passos d’aigua freda i calenta 
que es connectarà a una nova 
caldera que funcionarà amb 
gas natural. Aquesta actuació 
s’espera que duri un màxim 
de 30 dies i que quedi per-
fectament operativa de cara 
la temporada d’estiu, quan 
s’obrin les portes de les instal-
lacions al públic.

Obres de millora a la 
piscina dels Hostalets

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’Auditori Cal Figueres 
acollirà la retransmissió 
en directe de l’obra de 

Charles-François Gounod des 
del Royal Opera House de Lon-
dres en una iniciativa de l’Asso-
ciació per la Cultura dels Hosta-
lets de Pierola que, en el seu dia, 
va ser pionera a la comarca.
En aquesta ocasió, els espec-
tadors podran seguir l’obra 
‘Faust’, la reconeguda òpera de 
Gounod que compta amb la in-
terpretació de Michael Fabiano, 
Erwin Schrott i Diana Damrau 
sota la direcció de David McVi-

car i el director d’orquestra Dan 
Ettinger. Una obra en francès 
subtitulada al castellà que es 
podrà veure als Hostalets de Pi-
erola a les 19.45 hores.
Les retransmissions a l’Auditori 
de Cal Figueres van ser les pri-
meres de la comarca de l’Anoia, 
just al principi que es comen-
çaven popularitzar a diferents 
cinemes i espais del país adap-
tant el sistema de projecció amb 
una gran qualitat d’imatge i so.
Dimarts vinent, doncs, tin-
drem una bona oportunitat 
per seguir la temporada d’òpe-
ra en directe des de la ROH 
ben a prop de casa.

Faust, dimarts 30 a l’auditori
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CALONGE DE S. / LA VEU 

Dilluns de Pasqua va 
tenir lloc la tradicio-
nal Festa del Panellet 

a Santa Fe de Calonge de Se-
garra. Els actes van començar 
amb l’esmorzar “Tarifa plana”, 
consistent en: botifarra, can-
salada i arengades a la brasa, 
pa, vi i aigua fins a esgotar 
existències. La fira va comp-
tar amb expositors de la zona, 
i productes i serveis de pro-
ximitat. Durant el matí els 
Amics forjadors de Mercantic 
van oferir una exhibició de 
forjadors; i Pintura mural 
Barcelona va fer una demos-
tració de graffiti artístic amb 
la pintura d’una antiga mina 
de carbó del municipi. Per 
als més menuts hi va haver 

tallers i espectacles de circ, 
amb la companyia Tot Circ. 
Malauradament, el vent no va 
permetre fer les passejades en 
ponis, a càrrec de l’Associació 
d’Equinoteràpia Cal Graells.
Es va celebrar l’Eucaristia 
amb l’acompanyament de la 
coral Ressons de Calaf. Al fi-
nalitzar va tenir lloc la bene-
dicció i el repartiment del 
panellet, a càrrec enguany de 
les cases Cal Ninet i la Casa-
blanca. Tot seguit l’Associació 
Cultural i Recreativa Cala-
manda va oferir una animada 
cantada i ballada de carame-
lles.
Tot i que a primera hora del 
matí el temps no va acompa-
nyar, la Festa del Panellet va 
gaudir d’una molt bona par-
ticipació..

Calonge de Segarra celebra 
la Festa del Panellet

VECIANA / LA VEU 

Un any més el munici-
pi de Veciana va cele-
brar la Pasqua florida 

amb les tradicionals cantades 
i ballades de  Caramelles.
La diada va començar a les 11 
del matí amb la missa de Glò-
ria a l’església de Sant Pere del 
Vim. L’acte oficiat per mossèn 
Carles Riera va estar acompa-
nyat per les veus dels carame-
llaires que el van omplir d’ale-
gria i festivitat.
A la sortida els cantaires van 
combatre el vent i les baixes 
temperatures entonant els te-
mes preparats durant el dar-
rer mes com foren  “La pri-
mavera”, “Ton pare no té nas”, 
“Quina taula tant ben para-
da”, “Cucut Bromista”, “La 
presó de Lleida”, “Més Lluny” 

i “La Filomena”. A continua-
ció els més petits van ballar 
les danses de “Bon dia”, “El 
petit vailet” i “Ton pare ball el 
drac” i el grup dels grans van 
oferir al nombrós públic as-
sistent la “Bolangera de Car-

dós”. Més tard es van repetir 
les cantades i ballades al Ca-
sal dels Germans de la Salle i 
a la plaça de Ramon Servitje, 
al nucli de Veciana, on es va 
posar punt i final al recorre-
gut d’enguany.

La Pasqua de Veciana es va omplir de 
joia amb les tradicionals Caramelles

CALAF / LA VEU 

Chakir El Homrani, 
conseller de Treball, 
Afers Socials i Famí-

lies de la Generalitat de Ca-
talunya ha estat de visita per 
la Catalunya Central aquest 
dimecres 17 d’abril. Al seu 
pas per Calaf, s’ha reunit amb 
l’alcalde, Jordi Badia, i la re-
gidora d’Economia i Hisen-
da, Montse Mases, qui li han 
traslladat necessitats de futur 
del municipi com el projecte 
de residència per a gent gran.
El conseller ha explicat que 
la comarca de l’Anoia té pri-
oritat alta en serveis d’atenció 

a la gent gran i ha emplaçat 
a l’Ajuntament a iniciar reu-
nions periòdiques tècniques 
per treballar aquest projecte.
A partir d’ara, caldrà redefinir 
el projecte arquitectònic, de-

El conseller Chakir El Homrani va 
visitar l’Ajuntament de Calaf

cidir l’instrument jurídic que 
haurà de tenir la residència i 
decidir el nombre de places 
a concertar amb el Departa-
ment de Treball Afers Socials 
i Famílies.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

carboni 13 kg. 225€ mes   alumini 16kg. 150€mes  · 24 quotes sense interesos

 NOVETAT 2019 
GRAVEL E-BIKE 
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Espai patrocinat per

BTT / LA VEU 

El 15è aniversari de la 
VolCAT ja és passat. 
Una cursa amb mo-

ments increïbles tant per als 
bikers professionals, com per 
aquells aficionats, que es van 
marca com a objectiu acabar 
la cursa. El caràcter interna-
cional de la prova és indub-
table. Prova d’això són els 
Top 10 masculí i femení, que 
compten amb fins a onze na-
cionalitats diferents. Els sen-
ders i traçats VolCAT atrauen 
1000 ciclistes de tot el món.
Si la VolCAT 2019 ja havia 
estat especial, només faltava 
que a l’última etapa entrés 
el factor aigua. Recorregut 
fantàstic d’escassos 34 quilò-
metres que marcaria el final 
d’una VolCAT inoblidable. 
Becking (DMT Racing Team) 
i Lechner (Torpado Südtirol) 
partien com a clars favorits a 
convertir-se en els nous ven-
cedors, però no es podien fiar.
La quarta etapa va tornar a 
demostrar que si no hagués 

estat pel problema mecànic 
del primer dia, Medvédev ha-
gués lluitat per la general de 
la prova. Va atacar abans d’ar-
ribar a l’equador del recor-
regut i va anar administrant 
la diferència amb els seus 
perseguidors. La cursa es va 
trencar completament, però 
Becking, molt controlador, 
resistia tots els atacs dels seus 
adversaris.
Medvédev va aconseguir un 
triplet d’etapes en la VolCAT 
amb poc marge respecte a 
Daniele Mensi (Soudal Lle-
geix Cougan) i Ever Alejan-
dro (Olympia Racing Team).
Finalment, Becking no va 
patir per mantenir la seva 
posició d’honor a la general i 
tan sols va cedir dos segons a 
Pruus. Lechner, en categoria 
femenina, en canvi no va con-
cedir ni un metre i va tornar a 
guanyar, completant una Vol-
CAT perfecta, amb les quatre 
victòries d’etapa. L’holandès 
i la italiana van confirmar el 
seu alt estat de forma, gua-
nyant la VolCAT 2019.

Un total de 535 corredors van 
aconseguir superar el Repte 
VolCAT i ser finisher d’una 
de les proves per etapes més 
prestigioses del món. Una 
carrera capaç de transformar 
les vacances de Setmana San-
ta en una autèntica aventura 
amb bicicleta de muntanya. 
A més, Igualada, com a Ciu-
tat Europea de l’Esport 2019, 
va ser el perfecte amfitrió de 
la prova, acollint el Festival 
i centre neuràlgic de la cur-
sa. Activitats per a tots sense 
que hi hagués cap moment de 
pausa.
Els guanyadors en altres cate-
gories van ser: Lucas Serrières 
(XC63) en sub-23, Sara Gay 
(osCommerce) en fèmines 
sub-23, Tomasso Vanni (Ci-
cli Taddei) en màster 30, Pau 
Egeda en màster 40, Carlos 
Alberto Jesús en màster 50, 
Silvia Scipioni en fèmines 
màster 30, Eva Martín en fè-
mines màster 40. La categoria 
Open va anar a parar a Sebas-
tien Morvan i Marta Sánchez.

Becking i Lechner es coronen com a 
campions de la Volcat

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Aquesta Setmana San-
ta passada, i durant 4 
dies, a Igualada s’or-

ganitzà el torneig internacio-
nal SpartaKids, on 53 equips 
de 18 països diferents gau-
diren del millor hoquei línia 
d’equips base.
L’Hoquei Línia Igualada va 
ser-hi present en les 5 cate-
gories, prebenjamí, benjamí, 
aleví, infantil i juvenil. El 
nivell de joc i l’exigència de-
mostrada per tots els equips 
els va donar moltes possibili-
tats davant equips rivals més 
forts a la Lliga catalana com a 
les nacionals.
Els prebenjamins quedaren 
4ts de la seva categoria, dis-
putant 7 partits, on el nivell 
de joc fou elevat, i per tant, 
molt orgullosos d’haver par-
ticipat en el torneig. A part de 
jugar, els xiquets veieren que 
l’amistat i l’esportivitat entre 
els equips és el més important 
i que guanyar o perdre queda 
en un segon pla.
Els benjamins tingueren el 
joc de cara. Quedaren quarts 

per penals. Van realitzar un 
bon joc i una bona compe-
netració dels jugadors. Van 
ser un equip molt lluitador i 
constant. Després de realit-
zar sis partits segueixen amb 
molta il·lusió per encarar la 
recta final de la Lliga Catala-
na.
Ela alevins, tot i lluitar i jugar 
molt i molt bé no tingueren 
tanta sort en el resultat. Tot 
i l’exigència del grup que els 
va tocar en la fase prèvia, no 
es desmoralitzaren i triaren 
endavant tots i cadascun dels 
partits que disputaren.
Els infantils i juvenils, els 
equips més grans del torneig, 
tingueren moltes possibilitats 
de joc i de disputar nombro-
sos partits encarant jornada 
darrera jornada amb il·lusió 
i sobretot amb moltes ganes 
d’aprendre del millor hoquei 
línia de les nostres fronteres.
Des del club volen donar les 
gràcies a tots els jugadors que 
vingueren de fora de l’estat a 
disputar amb l’Hoquei Línia 
Igualada aquest torneig, for-
mant així llaços d’amistat i de 
convivència.

Bon paper dels equips de 
l’HL Igualada a la Sparta 
Kids

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

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada

Espai patrocinat peresports A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00
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FUTBOL / LA VEU 

La Secció Esportiva Ate-
neu – Penya Blaugrana 
d’Igualada, juntament 

amb la Federació de Penyes 
de l’Anoia- l’Alt Penedès i el 
Garraf,  organitzarà el proper 
dimecres 1 de maig un torneig 
de penyes blaugranes a nivell 
de tot Catalunya. En aques-
ta primera edició, el torneig 
consta de 24 equips tots ells 
federats i distribuïts en 3 cate-
gories: benjamí, aleví i infantil 
tot en format de futbol –7.
Aquest esdeveniment forma 
part dels actes del 60è ani-
versari de la Penya Blaugrana 
d’Igualada.
El torneig neix amb la inten-
ció de consolidar-se com a 
campionat de referència dins 
el món penyista del F.C. Bar-
celona amb l’autorització i be-

neplàcit del club. 
El campionat porta el nom de 
Nicolau Casaus, una persona 
rellevant dins del F.C. Barce-
lona per tot el que va repre-
sentar a nivell de penyes, amb 
l’afegit que va residir a Iguala-
da molts anys i va jugar al S.E. 
Ateneu Igualadí de jove. Tant 
la família com el F.C. Barcelo-
na han donat autorització per 
poder fer servir el seu nom al 
torneig i han traslladat a l’or-
ganització que estan contents 
que un acte com aquest pugui 
portar el seu nom.
El campionat es durà a terme 
als 2 camps municipals de 
Les Comes d’Igualada el pro-
per dia dimecres, 1 de maig i 
portarà un moviment de quasi 
300 nens durant tota la jor-
nada amb partits consecutius 
fins l’entrega de premis. Es ju-
garan 4 partits simultanis.

L’Ateneu Igualadí organitza 
el primer torneig de penyes 
blaugranes HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’equip Aleví B de l’Igua-
lada Hoquei Club que 
entrena Moisés Cerve-

ra va aconseguir diumenge a 
Girona el tercer lloc i per tant 
la medalla de bronze en el 
Campionat de Catalunya de 
la categoria.
Els joves igualadins van ar-
ribar al campionat després 
d’una excel·lent temporada i 
quan no era l’objectiu abans 
de començar la lliga. En la 
fase prèvia van empatar amb 
el Reus Deportiu (que va ser 
sots campió), van perdre per 
la mínima davant del Tordera 
i en el darrer partit van gua-
nyar per 3 a 1 al GEIEG que 
era el principal favorit al títol 
i el van deixar fora de les se-
mifinals.
Diumenge al matí en el par-

tit de semifinals van perdre 
per un ajustat 2 a 1 davant 
del Caldes que acabaria sent 
el campió. A la tarda, els ale-
vins es van imposar per 1 a 0 
en el partit per definir el ter-
cer i quart lloc, aconseguint 
un excel.lent tercer lloc per 

uns joves jugadors que tenen 
molt  recorregut i molt per 
millorar.
L’equip està format per: Fer-
ran Busquets, Oriol Carol, 
Gina Balcells, Eloi Cervera, 
Marc de la Fuente, Biel Bravo 
i Guillem Llorens.

L’Aleví B de l’Igualada HC acaba tercer 
al Campionat de Catalunya

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta montbuien-
ca del C.A. Igualada 
Petromiralles Sheila 

Avilés, va assolir diumen-
ge el quart lloc en la prova 
inaugural de les Migu Run 

Skyrunner World Series, la 
Mt. Awa Skyrace, disputada 
al Japó sobre un recorregut 
de 23 km. i 1.600 m. de des-
nivell positiu, amb neu en la 
part més alta del traçat.  La 
cursa es va haver d’escurçar 
pel perill d’allaus en una part 

Sheila Avilés,  4a en la prova inicial de 
les Skyrunner World Series

del recorregut.
Sheila Avilés era 4a en la 
prova, dominada per la itali-
ana Elisa Desco, guanyadora 
amb 2h. 27m. 46 seg., en-
trant 2a Megan Kimmel amb 
2h. 28m. 27 seg. La japonesa 
Takako Takamura era 3a 
amb 2h. 28m. 56 seg., segui-
da de Sheila Avilés, 4aamb 
2h. 29m. 12 seg.  
En categ. masc. es va impo-
sar l’atleta local Ruy Ueda, 
amb 2h. 01 m. 42 seg., en-
trant 2n el català Oriol Car-
dona, amb 2h. 01m. 51 seg., 
i 3r Jonathan Albon amb 2h. 
02m. 04 seg. 

Foto: Albert Jorquera

BUSQUEM PERSONA RESPONSABLE

PER A DEPARTAMENT PRODUCCIÓ 

D’ASSEGURANCES A IGUALADA

EDAT 30-40 ANYS

INTERESSATS ENVIAR CURRÍCULUM A:

imageformulacv@gmail.com

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

pinturascledera@gmail.com
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BÀSQUET / LA VEU 

El Monbus Igualada és 
segon en la classifi-
cació de la Lliga EBA 

a falta d’un sol partit per 
acabar la competició,  una 
posició que ja representa el 
millor resultat de la història 
del Club Bàsquet Igualada. I 
si aquest proper dissabte 27 
d’abril aconsegueix guanyar 
al CB Martorell, podrà dis-
putar el play-off d’ascens a la 
Lliga LEB Plata per primera 
vegada. 
El balanç del Monbus CB 
Igualada aquesta temporada 
és de 19 victòries i 6 derrotes, 
a l’espera d’aquest partit final. 
Sens dubte que serà un partit 
molt emocionant i es preveu 
que dissabte molts aficionats 
es desplacin fins el pavelló 
esportiu municipal de Marto-
rell, on, a les 7 de la tarda, tin-
drà lloc el partit. L’afició hau-
rà estat, sens dubte, una de 
les grans sorpreses d’aquesta 
temporada, al mostrar, partit 
a partit, un gran suport al seu 
equip.
El club afronta amb optimis-

me aquesta recta final, fent 
una valoració molt positiva 
de la temporada 2018-2019, 
que ja es pot qualificar de la 
millor temporada de la his-
tòria del club. En cas de clas-
sificar-se, el play-off d’ascens 
tindria lloc el cap de setmana 
del 4 i 5 de maig a la ciutat de 
Lleida. 

Jordi Martí renova un any 
més
Enmig d’aquesta setmana de-
cisiva, el club ha anunciat la 
renovació de Jordi Martí com 
a entrenador del Monbus CB 

Igualada. Serà el quart any 
que aquest tècnic dirigirà el 
primer equip masculí després 
d’una temporada que ja es pot 
qualificar com històrica.
Jordi Martí és diplomat en 
magisteri especialista en Edu-
cació Física i compta amb els 
títols oficials d’entrenador de 
bàsquet de base i entrenador 
superior de bàsquet, també 
és tècnic esportiu superior en 
bàsquet. Actualment també 
és professor de la Federació 
Catalana de Bàsquet en cur-
sos de formació.

El Monbus Igualada afronta un 
últim partit decisiu a Martorell per 
classificar-se per la fase d’ascens

CURSES ORIENTACIÓ / LA VEU 

Durant la Setmana 
Santa, s’ha celebrat 
a Llanes i Porrúa 

(Astúries) la primera part 
del Campionat d’Espanya de 
Curses d’Orientació 2019, 
que acollia les proves de mit-
ja distància, relleus i esprint. 
Més de 1.700 participants es 
van aplegar en aquest campi-
onat que transcorria pel nucli 
urbà de la vila de Llanes i pels 
prats i camps de la població 
de Porrúa.
Els igualadins Quim Vich, 
Quim Solé, Dídac San José i 
Roger Solé de l’escola esporti-
va del CERRR Igualada i que 
corren pel Club d’orientació 
Catalunya (COC), van ser els 
representants en la prova.
El campionat es va estrenar 
amb la prova de relleus. En la 
categoria sènior Quim Vich 
formava part del segon equip 
de la selecció catalana, con-
juntament amb el corredor 
finlandès resident a Badalona 
Tommi Tolko i el gironí Eloi 
Martí. Després d’una gran 
primera posta de Quim Vich 
que va arribar en segona po-
sició, l’equip de l’igualadí va 
aconseguir quedar en tercera 
posició final per darrere del 
primer equip de la selecció 
catalana i la selecció anda-
lusa. Quim Vich s’estrenava 
d’aquesta manera en la cate-
goria absoluta amb una me-
dalla de bronze.
D’altra banda, en la mateixa 
categoria Quim Solé, Roger 
Solé i Dídac San José que for-

maven part del mateix equip 
van aconseguir una discreta 
14a posició final.
La segona jornada va ser el 
torn de la prova esprint. La 
prova es va dur a terme pel 
nucli antic de Llanes, on la 
gran quantitat de turistes i els 
traçats molt ràpids i dinàmics 
van complicar molt les coses 
als corredors.
Aquesta jornada va ser molt 
bona pels corredors iguala-
dins, ja que Quim Solé acon-
seguia l’or i Dídac San José 
l’acompanyava al podi amb 
un tercer lloc en la categoria 
H21A. Roger Solé en la ma-
teixa categoria aconseguia 
una sisena posició. 
Per la seva banda, Quim Vich, 
va aconseguir una meritòria 
9a posició en la categoria elit.
El campionat va acabar diu-
menge amb la prova de mitja 
distància. Un terreny ràpid 
i rocós, on els corredors ha-
vien d’estar molt atents si no 
volien cometre errors.
Una vegada més, Quim Solé 
va brillar en la seva catego-
ria, aconseguint la prime-
ra posició amb dos minuts 
d’avantatge respecte del segon 
classificat. Dídac San José va 
acabar en 25a posició i Roger 
Solé en 34à.
En la categoria elit, Quim 
Vich, tancava el campionat 
en una desena posició en la 
prova de mitja distància. 
La segona part del Campionat 
d’Espanya serà a Càdiz du-
rant el pont de l’1 de novem-
bre, amb les proves de llarga 
distància i els relleus mixtes. 

Bronze per Quim Vich 
al Campionat d’Espanya 
de Curses d’orientació

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge 14 d’abril va 
tenir lloc a Igualada, la 
10a Edició de la Cursa 

de la Gran Follada. És una cur-
sa divertida i diferent, amb un 
recorregut de 6.969 metres, on 
els participants van en parelles, 
lligats per la cintura amb una 
corda i han de superar un se-
guit de proves i obstacles, (da-
vant/darrere, a cavall, obstacles 
de palla i arribada nupcial) que 
requereix una bona coordina-
ció amb el seu company. 
Dins de la secció d’excursionis-
me del CNI, hi van participar 
en Samuel Benito (parella mix-
ta) amb un excel·lent temps 
de 39’24”, l’Eva M Egea (pa-
rella mixta) amb un temps de 

41’59”, l’Albert Bascompte (pa-
rella mixta), que van acabar 
amb 50’58” i la Carla Moreno, 
la júnior de l’equip (parella fe-
menina) que malgrat les seves 
respectives lesions que les van 

impedir de córrer tot el trajec-
te, van fer un temps de 57’18”.
Tots ells es van divertir d’allò 
més, gaudint d’un dia solejat, 
premis i sortejos.

El CN Igualada va participar a La 
Gran Follada

Aquest dissabte, 27 d’abril, tots a Martorell!

A les 19h,  CB Martorell vs Monbus CB Igualada
Últim partit! Si guanyem, disputarem el play-off d’ascens!

Us esperem al Pavelló Esportiu Municipal de Martorell! Som-hi!!
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PATINATGE / LA VEU 

Del 18 al 21 d’abril es va 
celebrat a Santa Cris-
tina d’Aro el Campio-

nat de Catalunya júnior i sèni-
or, organitzat per la Federació 
Catalana de Patinatge amb la 
participació de la patinadora 
junior del Patinatge Artístic 
Piera, Aina Munné. Durant  
els entrenaments lliures de di-
jous les sensacions eren molts 
bones amb  contacte i prova 
de la pista, dissabte va rea-
litzar un molt bon disc curt, 

quedant sisena i que li dona-
va la possibilitat de sortir en 
una bona posició diumenge. 
Diumenge va ser el dia deci-
siu amb el disc llarg obtenint 
una bona puntuació tècnica 
i aconseguint la 10a posició 
de Catalunya, pas directe pel 
Campionat d´Espanya del 
mes de juny a Bilbao.
Durant tota la temporada 
l’entrenadora Begoña Horne-
ro ha estat treballant al club 
el nou sistema Rollart, pel 
que es veu, amb excel·lents 
resultats.

Aina Munné es classifica 
pel Campionat 
d’Espanya de PatinatgeGIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat dissabte 13 
d’abril es va celebrar la 
tercera fase de la Copa 

Catalana per la categoria d’Es-
colars D, a Salt. Van participar 
representant a l’Anoia Club 
Gimnàstic les gimnastes Ma-
ria Farré, Mariona Puig, Laís 
Canet i Paula Duarte. Aques-
ta última fase era decisiva per 
la classificació a la Fase final 
i totes les quatre gimnastes 
es van classificar per la final 
en algun aparell. Cal desta-
car, Maria Farré, cinquè lloc 

a barra d’equilibri i empatada 
a terra en vuitè lloc, amb la 
Laís Canet. El mateix dissabte 
gimnastes de l’ACG van parti-
cipar en el Trofeu de gimnàs-
tica artística de l’Hospitalet de 
Llobregat, obtenint excel·lents 
resultats.
Les prebenjamines, Gal.la 
Clemente, Ivet Pelfort, Maria 
Roldan i Mari Carmen Ra-
mírez. Les benjamines, Alba 
Ramírez, Maria Cazorla, Itzi-
ar Lebrero, Jana Castelltort i 
Paula Cuesta. Alevines, Clàu-
dia Costa, Carla Caro, Isolda 
Murcia, Noa Guillen i Maria 

Camara.
Alevins masculins, Biel Gon-
zález, Nil Ramos i Roger Clo-
sa. Infantils Dephca Junyent i 
Paula Fernández. Cal destacar, 
la medalla de plata obtinguda 
per la Maria Camara, les ale-
vines que van obtenir l’or per 
equips, el Biel González va ob-
tenir el bronze, el Nil Ramos 
la plata i el Roger Closa l’or, 
i per equips els alevins mas-
culins van obtenir el primer 
lloc. Moltes felicitats a tots els 
gimnastes i entrenadors, Aina 
Sanches, Juliana Botelho, Lisa 
Santa i Marc Canet.

L’Anoia C.G. segueix la temporada 
amb força

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setma-
na del 13 i 14 d’abril va 
ser el torn de les gim-

nastes escolars del Igualada 
Club Gimnastic Aula, que va 
participar a la 2a fase i final 
dels Jocs Escolars de l’Anoia 
que va tenir lloc a Vilanova 
del Camí. El club igualadí va 
participar-hi amb mes d’una 
cinquantena de gimnastes en-
tre conjunts i individuals.
Va ser una matinal molt en-

tretinguda i molt gaudida per 
tots tan gimnastes com equip 
tècnic.
Les gimnastes del club van 
sortir a tapís i van defensar 
els seus exercicis molt be i 
van obtenir molt bons resul-
tats.
L’ ICGA està molt satisfet de 
la cantera que té, que venen 
aixafant el tapís amb força 
i des de el club es vol donar 
l’enhorabona a tots els parti-
cipants i donar molts ànims 
per continuar treballant.    

L’ICG Aula, present als 
Jocs Escolars de l’Anoia 
de Vilanova del Camí

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat dissabte 13 de 
març, el CG Balleri-
na va participar en 

la 2a jornada de gimnàstica 
rítmica dels jocs escolars de 
l´Anoia, celebrada al Polies-
portiu de Can Titó, a Vila-
nova del Camí. En aquesta 
jornada van participar-hi un 
gran nombre de gimnastes de 
la comarca de diferents clubs.
En modalitat individual van 
participar-hi representant 
el nostre Club: Abril Quin-
tana (prebenjamí B) i Vera 
Márquez (benjamí B) totes 
dues van sortir a pista amb 
l’expressivitat que les carac-
teritza i van aconseguir pujar 

a la segona posició del podi. 
Martina Quintana (Aleví A 
amb pilota) va encandilar 
amb la dolçor que va executar 
el seu exercici amb la pilota 
i es va plantar a la primera 
posició del podi. Anna Vi-
nyals (aleví B) i Laura Ba-
talla (Infantil B), totes dues 
van executar un gran exer-
cici aconseguint la segona i 
la primera posició respec-
tivament en cadascuna de 
les seves categories. I per 
finalitzar aquesta jornada, 
Júlia Farré, amb l’aparell de 
la cinta va realitzar la seva 
competició amb una gran 
tècnica i així aconseguí l’or 
en la seva categoria. 
A destacar, la Júlia Farré, 

Martina Quintana i Laura 
Batalla, es van classificar per 
la Final Territorial que es ce-
lebrarà el pròxim 11 de maig.
Diumenge, 14 d’abril, Vera 
Márquez, Claudia Pérez, 
Carlota Ranchal i Júlia Far-
ré, participaren al Prat del 
Llobregat, en un trofeu, en 
el qual competien en un 
nombre massiu de gimnas-
tes d’arreu de Catalunya. 
Totes van fer una gran com-
petició, cadascuna amb els 
punts forts que les carac-
teritza, i que van tornar cap 
a casa molt satisfetes de la 
seva actuació. A destacar la 
primera posició al podi de la 
Júlia i la Claudia, i la quarta 
de la Carlota.

Cap de semana intens del CG Ballerina
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CULTURA / LA VEU 

Òmnium Cultural ha 
donat a conèixer les 
persones distingides 

amb els Premis Compromís, 
que cada any atorga la seu ter-
ritorial de l’Anoia. Enguany 
seran pel poeta Feliu Formo-
sa i l’escriptora Anna Vila, en 
l’apartat individual i per l’en-
titat Eixarcolant en l’apartat 
col·lectiu. Els premis s’entre-
naran en un acte públic que 
tindrà lloc el proper diven-
dres 26 d’abril, a les 19:30h 
al teatre de l’Ateneu Igualadí, 
amb la presència dels premi-
ats. Durant l’acte, també hi 
intervindrà la vicepresidenta 
d’Òmnium Cultural, Marina 
Llansana i hi haurà l’actua-
ció musical del grup igualadí 
JOKB. L’entrada és gratuïta.

Feliu Formosa i Anna Vila, 
compromís amb les lletres
Feliu Formosa és nascut a 
Sabadell i actualment viu a la 
ciutat d’Igualada. Va estudiar 
filologia romànica a la Uni-
versitat de Barcelona. Poste-
riorment amplià els estudis 
a Heidelbern (Alemanya) i 
destacà pels seus treballs so-
bre la germanística.
És autor d’una basta obra 
poètica, amb una vintena de 

títols. També s’ha dedicat in-
tensament al món del teatre; 
fent de rapsoda i d’actor, ha 
escrit obres de teatre, i ha 
exercit de professor a l’Insti-
tut del Teatre. Ha excel·lit en 
la traducció literària, sobre-
tot de textos alemanys. Ha 
rebut diversos guardons, en-
tre ells la Creu de Sant Jordi 
(1988).
El 1984 es casà amb l’escrip-
tora i infermera Anna Vila i 
Badia. L’Anna Vila és nascu-
da a Igualada, i és autora de 
narrativa infantil i novel·les. 
Ha compaginat la seva tasca 
professional com a inferme-
ra, amb la d’escriptora. És 
autora de diferents novel-
les, que foren guardonades 
amb diferents premis, com 

el Premi Pere Quart d’humor 
i sàtira (1993) o el premi 
Apel·les Mestres de literatura 
infantil (2002).

Eixarcolant, recuperant les 
plantes oblidades
El Col·lectiu Eixarcolant és 
una entitat sense ànim de 
lucre que té com a objectiu 
principal la recuperació dels 
usos tradicionals de la vege-
tació. Així, treballa per recu-
perar i popularitzar els usos 
que els habitants d’un deter-
minat territori donaven a les 
plantes silvestres i varietats 
agrícoles tradicionals, adap-
tar-los a la realitat del segle 
XXI, i posar de nou a dispo-
sició de la societat aquestes 
espècies i els seus productes 

derivats, per tal que siguin 
utilitzats amb normalitat en 
el quotidià, són elements in-
dispensables per fer possible 
la transformació del model 
agroalimentari esmentada.
L’entitat treballa en tres eixos 
principals i indissociables: 
la recerca, la divulgació i el 
desenvolupament de pro-
ductes i assessorament. Des 
de l’any 2016 organitza una 
Jornada Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades, una tro-
bada pionera en el seu àmbit, 
que inclou xerrades, tallers, 
jornades tècniques, demos-
tracions, tastos,... i que atrau 
un nombrós públic provinent 
de diferents ciutats i pobles 
del país. 

XV edicions dels premis
Els Premis Compromís van 
ser creats per la secció ano-
ienca d’Òmnium Cultural 
l’any 2004. Des d’aleshores, 
han premiat a nivell indivi-
dual a n’Antoni Badia i Mar-
garit (2004), Celdoni Fonoll 
(2005), Josep M. Torras i 
Ribé (2006), Carme Junyent 
(2007), Magí Puig (2008), 
Miquel Ball (2009), mossèn 
Valentí Miserachs (2010), 
Ma. Teresa Sàbat (2011), Jau-
me Farrés (2012), mossèn 
Josep Ma. Pujol (2013), Paco 

Feliu Formosa, Anna Vila i Eixarcolant, 
Premis Compromís 2019

Ramon (2014), Antoni Dal-
mau (2015), Encarna Viarnès 
(2016) i Rosa Munté (2018). 
A nivell col·lectiu els premi-
ats han estat el Club de Bitlles 
d’Igualada (2004), la comis-
sió igualadina de la Flama del 
Canigó (2005), el Ball de fai-
xes de Tous (2006), els grups 
de cultura popular de La Lla-
cuna (2007), la Comissió Or-
ganitzadora de Música Tra-
dicional de Calaf i la Taverna 
de Cal Macarró (2008), as-
sociació sociocultural Atlas 
(2009), les Coordinadores 
anoienques que van organit-
zar consultes sobre la inde-
pendència (2010), la Xarxa 
d’espectacles infantil i juvenil 
(2011), l’Associació Cultural 
La Llobreia (2012), l’associa-
ció de veïns del barri de sta. 
Caterina (2013), els Moixi-
ganguers d’Igualada (2014), 
les llibreries Aqualata i Lle-
gim...? (2015), el Hot Blues 
(2016) i l’AUGA (2018).
Durant l’acte d’enguany tam-
bé es farà un reconeixement 
a ‘Música per la llibertat’, una 
iniciativa que duu més de 
500 dies recordant els pre-
sos polítics i exiliats a través 
d’una concentració diària al 
centre d’Igualada, interpre-
tant el Cant dels Ocells i al-
tres cançons.

LLIBRES / LA VEU

Us imagineu què poden 
fer els peluixos tota 
una nit sols, a la sala 

infantil de la Biblioteca? Des-
cobrir mil i una històries, jugar 
a endevinar enigmes, passar-se 
hores i hores mirant àlbums il-
lustrats fins a caure rendits per 
la son... La Biblioteca Central 
d’Igualada organitza la I Festa 
dels peluixos adreçada a tots 
els nens i nenes que vulguin 
deixar el seu peluix a la Bibli-
oteca i recollir-lo l’endemà... 
en una trobada especial amb 
Hora del conte inclosa i moltes 
sorpreses. Tindrà lloc el diven-

dres 26 i el dissabte 27 d’abril.
Per participar a la festa, que va 
adreçada a nens de 3 a 9 anys, 
cal inscriure’s abans a la Bibli-
oteca. El nen o nena haurà de 
portar el seu peluix el diven-
dres 26, a les 7, i deixar-lo a la 
sala infantil. Durant aquesta 
màgica nit els peluixos dels 
petits lectors llegiran històri-
es i triaran contes per portar 
l’endemà als seus nens. Així, 
l’endemà dissabte, a les 11, els 
participants hauran de venir a 
recollir els peluixos i descobrir 
la sorpresa que els han prepa-
rat... Durant aquesta trobada 
es farà una Hora del conte es-
pecial amb l’Anna Garcia, que 

La Biblioteca organitza la primera Festa dels peluixos per 
començar a celebrar el 20è aniversari

explicarà «La joguina preferi-
da de l’Emily Braun».
Amb aquesta festa la Bibliote-
ca vol establir un vincle més 
especial amb els infants, a 
partir d’un objecte tan preuat i 
simbòlic com és el seu peluix. 
D’aquesta manera s’apropa el 
plaer de la lectura i la màgia 
dels contes a l’entorn familiar 
i íntim del petit lector. Amb 
aquesta festa la Biblioteca co-
mença a celebrar el seu vintè 
aniversari, que tindrà lloc el 
maig de 2019, i que inclourà 
també l’espectacle interactiu 
«El tast», amb música, textos 
i tast de vins. Això serà el di-
vendres 17 de maig.
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Aquest cap de setmana 
tindrà lloc al Teatre 
de l’Aurora l’obra Inte-

riors de Concha Milla amb la 
Cia. La Simone. Milla escriu 
i dirigeix i també comparteix 
escenari amb Patricia Mendo-
za, Sergio Matamala i Alejan-
dro Bordanove en un especta-
cle proper i intimista i en clau 
d’humor sobre el món de la 
parella. L’espectacle arriba a 
Igualada després de rebre una 
bona acceptació al seu pas per 
Barcelona.
A Interiors dues parelles es 
troben un vespre d’estiu per 
sopar al pati d’una casa d’un 
petit poble de l’Empordà. La 
Sara i l’Hugo formen una pa-
rella estable i madura des de 
fa més de dos anys. Tots dos 
venen de relacions anteriors 
complicades i han decidit ca-
minar junts per cuidar-se i 

respectar-se. L’Àgata i el Simó 
són una parella que fa poc que 
van junts. El Simó és vint anys 
més jove que l’Àgata i la seva 
relació és alegre, vital i apassi-
onada. Tots quatre queden per 
sopar a casa de la Sara. El que 
pot semblar un sopar afable 
s’acabarà convertint en una 
nit on la relació de tots quatre 
canviarà per sempre.

Horari i venda d’entrades
Les representacions tindran 
lloc el divendres 26 i el dis-
sabte 27 d’abril a les 21 h i el 
diumenge 28 d’abril a les 19 h. 
Després de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 

Concha Milla porta al Teatre de l’Aurora “Interiors”, una 
comèdia propera i intimista sobre el món de la parella

Un sopar aparentment 
afable es converteix en 
una nit on tot canviarà 

per sempre, com la 
vida mateixa

en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia.
Les entrades tenen un cost 

de 15 € i 12 € (amb els des-
comptes 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 informació a www.tea-
treaurora.cat.

TEATRE / LA VEU 

Ahir dijous la Sala 
Beckett estrenava La 
lleugeresa i altres can-

çons, una obra escrita a quatre 
mans per Víctor Borràs i Ivan 
Benet, qui també la dirigeix. 
L’espectacle, una producció 
de la companyia anoienca Te-
atre Nu, és un thriller inspirat 
en l’univers de David Lynch, 
a mig camí entre el musical 
i el monòleg interior, i inter-
pretat per Aida Oset. 
A La lleugeresa i altres can-
çons, una infermera ha ha-
gut de deixar la feina. El text 
combina amb encert dues 
vessants: la mèdica i la filo-
sòfica.
Després de passar una tem-
porada ingressat a l’Hospital 
Clínic, Ivan Benet va sentir 
la necessitat de fer un home-
natge a les infermeres i in-
fermers. Aquests són els que 
carreguen el pes de les cures i 
del dia a dia als hospitals. Un 
personatge intermedi, ama-
gat entre el gran protagonis-
me del metge i el malalt, però 

fonamental a nivell logístic i 
emocional per als pacients. 
Un col·lectiu invisibilitzat 
mentre tot funciona però a 
qui se’ls demana la màxima 
responsabilitat quan alguna 
cosa falla.
El ‘limbo’ que representa 
aquest col·lectiu serveix per 
personificar també els con-
ceptes i idees filosòfiques de 
Gilles Lipovetsky: la lleu-

geresa, la hipermodernitat, 
l’error humà... Una reflexió 
crítica sobre la buidor de la 
societat postmoderna, l’indi-
vidualisme, la superficialitat 
del pensament, la tecnologia 
i mecanització de les tasques, 
l’alliberament mal entès. Som 
capaços de parar i descon-
nectar? I quan ho fem, què 
passa? Som més lliures sense 
lligams?

La companyia anoienca Teatre Nu fa temporada a la 
Sala Beckett de Barcelona amb el thriller musical i 
filosòfic ‘La lleugeresa i altres cançons’

L’espectacle és, a més, un reci-
tal interpretatiu d’Aida Oset, 
actriu polifacètica i multidis-
ciplinar que, a més de pro-
tagonitzar-lo, n’ha compost 
la música original. Aquí, la 
veurem actuar, cantar, tocar 
la guitarra, sintetitzadors i al-
tres instruments electrònics.
La lleugeresa i altres cançons 
és la primera obra de text per 
adults de Teatre Nu, compa-
nyia establerta a Sant Martí 
de Tous dedicada al teatre ar-
tesanal fet amb esforç, amor 
i professionalitat; i amb una 
manera de treballar i de con-
cebre el teatre molt personal.
En definitiva, un text català i 
contemporani cuit a foc lent 
que farà temporada a la Sala 
Beckett del 25 d’abril al 12 de 
maig de 2019.

Ivan Benet dirigeix l’es-
pectacle i debuta com 
autor amb aquest text 
escrit a quatre mans 
amb Víctor Borràs, 

de Teatre Nu

MÚSICA / LA VEU 

Dissabte a les 7 de la tarda al 
Teatre Centre Unió Agrícola 
d’Òdena i diumenge a la ma-
teixa hora al Teatre Municipal 
l’Ateneu, la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia oferirà dues 
tardes de música, sota la direc-
ció de Josep Miquel Mindan i 
amb Joaquim Font al piano.
El programa del concert serà el 
següent:
- Obertura Coriolà, op.62 de 
Beethoven
- Concert per a piano núm 3 de 
Beethoven.
- El Senyor dels Anells, de 
Howard Shore
- Harry Potter, de John Williams
- Pirates del Carib, de Klaus 
Badelt.
Joan Miquel Mindan és di-
rector musical de la Jove 
Orquestra Simfònica de 
l’Anoia, dirigeix el cor Con-
trapunto Vocale i entre els 
seus compromisos interna-
cionals destaca la produc-
ció operística de Il Trova-
tore i la Traviata de Verdi 
amb la companyia Opera 
via a Viena.

Dissabte i 
diumenge, concerts 
de la JOSA a 
Igualada i a Òdena
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L’espectacle Baobab. Un 
arbre, un bolet i un es-
quirol de La Pera Lli-

monera ha guanyat el 3r Pre-
mi Xarxa Alcover de la Mostra 
Igualada, un guardó impulsat 
per l’associació Xarxa Alcover 
que consisteix en una gira pel 
territori de parla catalana.
Un jurat professional àmpli-
ament coneixedor del mercat 
del teatre familiar ha escollit 
aquesta producció entre totes 
les propostes programades en 
la darrera edició de la Mostra 
Igualada, celebrada del 4 al 7 
d’abril, que fossin de petit i 
mitjà format (de qualsevol gè-
nere), creació contemporània 
i predomini del text en català. 
En la seva decisió, el jurat ha 
valorat “el tractament que es 
fa de la temàtica de la guerra 
i la immigració, la posada en 
escena, l’humor i el llenguatge 
utilitzat.” També ha destacat la 

gran qualitat de la majoria de 
les propostes que es presenta-
ven al Premi, i la dificultat per 
arribar a aquesta tria.
Baobab. Un arbre, un bolet 
i un esquirol, estrenada a la 
Mostra Igualada, és l’obra se-
leccionada per Catalunya en 
l’apartat de Teatre Familiar i es 
representarà al llarg de la tem-

porada 2020/2021 als teatres 
associats a la Xarxa Alcover 
d’arreu del territori de parla 
catalana. 
El muntatge recrea com, refu-
giant-se d’una gran tempesta, 
dos venedors ambulants ex-
pliquen la història d’un bolet 
i un esquirol que, a causa de 
la guerra, emprenen una gran 

El 3r Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada 
premia “Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol” 
de La Pera Llimonera

aventura per trobar un nou 
arbre on poder viure. S’adreça 
a tots els públics a partir de 6 
anys i compta amb la produc-
ció de La Pera Llimonera, la 
direcció de Toni Albà i la in-
terpretació de Sergi Casano-
vas i Pere Romagosa. 
El veredicte s’ha pres per mutu 
acord pel jurat constituït per 
Maite Serrat, del programa 
“Anem al teatre” de la Diputa-
ció de Barcelona; Agustí Coll 
del Teatre l’Aurora; Pep Farrés 
director artístic de la Mostra 
Igualada (amb veu, però sense 
vot) i Julieta Sunyol de la Xar-
xa Alcover. 
Aquesta és la tercera edició 
que Xarxa Alcover organit-
za el premi en el marc de la 
Mostra Igualada. L’any passat 
va endur-se el guardó l’espec-
tacle de teatre visual Kàtia de 
Ka Teatre i Teatre Nu (gira 
2018/2019) i l’anterior va fer-
ho Renard o El Llibre de les bès-

ties de Teatre Obligatori i Tea-
tre Lliure (gira 2017/2018). El 
finalista de l’any passat Adéu 
Peter Pan de Festuc Teatre farà 
la gira la propera temporada 
2019/2020. La decisió d’ator-
gar el premi en vistes a la se-
güent temporada respon a la 
necessitat de disposar de més 
marge de temps per progra-
mar el calendari teatral.
L’associació Xarxa Alcover es 
defineix com un ens lliure, 
obert i no protocol·lari d’un 
conjunt d’entitats municipals, 
associacions, entitats, progra-
madors teatrals, teatres, uni-
versitats i persones físiques 
de l’àmbit geogràfic de la llen-
gua catalana i té per objectiu 
crear una estructura estable 
d’intercanvi que permeti la 
realització de gires coordi-
nades d’espectacles teatrals 
en català a les Illes Balears, 
Catalunya, Andorra i el País 
Valencià. 

TALLER / LA VEU 

El proper diumenge, 28 
d’abril, a les 12h, el Mu-
seu de la Pell d’Iguala-

da i Comarcal de l’Anoia pro-
posa una nova activitat dins 
del seu programa familiar 
Creactiva’t al Museu!.
En aquesta ocasió, el taller 
s’inspirarà en els mosaics de 
la Vil·la Romana de l’Espelt 
i, seguint les pautes dels ar-
tesans de l’antiga Roma, pro-
posa la realització d’un rodal, 
o sootagot, amb tessel·les de 
colors –les petites peces que 
formen un mosaic–.
L’activitat es dirigeix a famí-
lies amb infants a partir de 6 
anys i l’admissió és gratuïta 
amb aforament limitat. L’ad-

missió es farà segons ordre 
d’arribada.

Programa Creactiva’t al Mu-
seu!
El programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges familiars 
al Museu de la Pell és l’agen-
da d’activitats culturals i lú-
diques del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia per gaudir amb la fa-
mília i els amics.
En l’edició d’aquest any 2019, 
hi ha propostes molt varia-
des, amb tallers de fotografia, 
tecnologia, creació artística, 
grafiti i art urbà, disseny i 
tipografia, música o gastro-
nomia entre altres, per apren-
dre, jugar i imaginar entorn a 
les festes i tradicions locals, 

les exposicions temporals i 
les col·leccions del Museu. 
Aquesta iniciativa del Mu-
seu de la Pell i el departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
compta amb la col·laboració 
de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, el Museu del Tra-
giner. Col·lecció Antoni Ros, 
FineArt Igualada, el Col·lec-
tiu Eixarcolant, l’Associació 
Cultural Dessota, l’Aula de 
Música Tradicional de l’Anoia 
(AMTA), els Moixiganguers 
d’Igualada, el Vinseum Mu-
seu de les Cultures del Vi de 
Catalunya, la Fundació Joan 
Brossa, Fira d’Igualada, l’As-
sociació del Barri de la Font 
Vella i la Diputació de Barce-
lona.

El programa Creactiva’t al Museu! proposa, el 28 d’abril, un taller 
per elaborar un rodal amb la tècnica romana dels mosaics

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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L’Ajuntament d’Igualada 
ha publicat les bases de 
la nova convocatòria 

dels Premis Ciutat d’Igualada, 
que aquest 2019 arriben a la 
24a edició i que tornen a ser 
un dels principals elements de 
promoció i incentiu a la cre-
ació i la recerca en diferents 
àmbits a la ciutat; tant l’artístic, 
com el cultural i el social. Les 
diferents categories són, alho-
ra, un homenatge i exercici de 
memòria a diferents iguala-
dins significats. La imatge dels 
premis va ser creada l’any pas-
sat per Nana Gorgojo, de l’es-
tudi Instint Estratègia Digital, 
i ha estat adaptat per les noves 
bases del 2019.
Com a novetat per aquesta 
edició, destaca l’increment de 
la dotació del Premi de Poesia 
Joan Llacuna, que arriba als 
2.000 euros, responent a una 
demanda reivindicada llarga-
ment pels membres del jurat 
i mantenidor del premi Enric 
Viladot, de Viena Edicions. 
Enguany també es convoca el 
Premi de Recerca Joan Merca-
der, de caràcter biennal i, per 
tant, s’allarga la presentació de 
projectes de recerca en l’àmbit 
social i de ciències humanes 
fins al 18 de setembre de 2020.
Com és habitual, el Premi de 
Disseny Gaspar Camps, mo-
difica l’objecte del premi, i 
aquest any es dedica la branca 
més prolífica del disseny, amb 
obres de disseny gràfic en els 
seus tres grans àmbits: edito-
rial –cartellisme, llibres, fulle-
tons, catàlegs, llibres–, packa-
ging –embalatge, disseny de 
producte gràfic– i treballs 
d’identitat corporativa, que 
es premiaran en la propera 
edició i hauran d’estar acaba-
des i/o fetes públiques del 24 
de setembre de 2016 al 20 de 
setembre de 2019, produïdes 
a Igualada i a la comarca de 
l’Anoia, per creadors indivi-
duals o col·lectius.
Al Premi de Composició Mu-
sical Paquita Madriguera, que 

va modificar les bases l’any 
passat per centrar-se en els 
àmbits que la pianista, com-
positora i intèrpret va conre-
ar al llarg de la seva carrera 
musical, hi poden optar obres 
composades per formacions 
de piano o guitarra solistes, 
veu amb piano o guitarra, trio 
de veu piano i guitarra. En-
guany, s’amplien les variants i 
s’inclou el duo de piano i gui-
tarra, mantenint la seva estre-
na, durant l’acte de lliurament 
dels premis.
El Premi d’Art Digital Jaume 
Graells fusiona les dues cate-
gories que tenia fins ara i, en 
aquesta edició, es poden in-
cloure tant obres dinàmiques 
com estàtiques, interactives 
i audiovisuals, realitzades en 
format digital exclusivament.
La resta de premis –Compro-
mís Social i Cívic Mossèn Jo-
sep Còdol, Fotografia Proco-
pi Llucià, Investigació Jaume 
Caresmar i Premi d’Honor 
Ciutat d’Igualada– mantenen 
les seves característiques habi-
tuals, que es poden consultar 
al web de l’Ajuntament d’Igua-
lada www.igualada.cat. El ter-
mini general de presentació 
dels treballs finalitza el
dia 20 de setembre de 2019, a 
excepció del Joan Mercader, 
de temporalitat biennal. El 
veredicte i el lliurament dels 

guardons es durà a terme, 
com és tradicional, el diumen-
ge, 24 de novembre, al Teatre 
Municipal l’Ateneu .
Els premis Ciutat d’Igualada 
són possibles gràcies a la im-
plicació de totes les persones 
que formen part dels dife-
rents jurats i empreses i enti-
tats com CEINA i la Fundació 
Sant Crist d’Igualada, en el 
patrocini econòmic del premi 
d’Art Digital Jaume Graells i 
el premi al Compromís Social 
Mossèn Josep Còdol, respec-
tivament. Destaca també el 
suport organitzatiu de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada 
(AFI), de l’Ateneu Igualadí, 
de l’entitat disseny=igualada, 
i del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada (CECI). Tam-
bé fan possible els premis els 
diferents equipaments muni-
cipals com l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny Gaspar Camps 
“la Gaspar” i l’Escola Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada.

Nova convocatòria del premi 
Igual’ART
A més, amb l’objectiu d’esti-
mular la creació artística en 
l’àmbit local, l’Ajuntament 
d’Igualada convoca novament 
el premi Igual’ART per pro-
jectes d’arts visuals inèdits en 
qualsevol de les seves disci-

L’Ajuntament obre una nova convocatòria 
dels Premis Ciutat d’Igualada

plines: pintura, escultura, di-
buix o gravat, com també en 
fotografia, videoart o la com-
binació de qualsevol d’elles. 
Les bases completes es poden 
trobar també al web www.
igualada.cat.
No s’acceptaran projectes que 
ja estiguin executats comple-
tament, però tampoc idees 
sense cap element realitzat 
prèviament ni projecte ben 
definit. Les candidatures hau-
ran de poder demostrar que 
la seva idea és executable, ja 
sigui com a responsable d’un 
projecte de comissariat o a 
títol individual o bé agrupat 
en un col·lectiu. Poden op-
tar-hi comissaris i artistes a 
títol individual o col·lectiu a 
partir de 18 anys, que presen-
tin una proposta de creació 
d’acord amb les bases, la qual 
es pugui desenvolupar en al-
guna de les sales disponibles 
del departament de Promo-
ció Cultural, encara que no 
es descarta la proposta d’acci-
ons fora d’aquests. El termini 
de presentació finalitza el 20 
de setembre i el veredicte del 
jurat es farà públic a finals del 
mes d’octubre.
Precisament, el projecte gua-
nyador de l’any 2018, Se-
qüències urbanes de Guillem 
Elvira, es podrà veure del 
30 de maig al 23 de juny a la 
sala Cub del Museu de la Pell 
d’Igualada. Una col·lecció de 
treballs visuals i una “capella 
laica” generen una mirada po-
ètica i reflexiva sobre la ciutat 
contemporània. Des d’un llen-
guatge abstracte i amb la uti-
lització de tècniques pròpies 
de l’arquitectura i el grafisme, 
s’exploren tant elements exis-
tents en l’arquitectura local i el 
paisatge urbà com propostes 
utòpiques d’una Igualada ima-
ginada.

Els premis es lliuraran 
el diumenge 24 de 

novembre al Teatre 
Municipal

DANSA / LA VEU 

“Concèntric - CQDan-
sa” de Cristina Queral-
tó i la nova escola de 

música, dansa i arts escèni-
ques “lamusiK” us ofereixen, 
demà dissabte 27 d’abril a la 
Plaça de la Bomba, de 09:00 
a 15:00h. tot un matí ple de 
diferents Workshops gratuïts 
a càrrec de professorat inter-
nacional. 
Iniciem a les 9 del matí amb 
ioga a càrrec d’Stefano Pesc-
hiulli i a partir de les 10, actu-
acions i molts més tallers de 
diferents llenguatges de dan-
sa (dansa clàssica, modern, 
hip hop amb Julian Khaferi, 
popping&locking amb Babs 
Garcia i balls de saló llatins 
amb Irina i Marc, campions 
d’Europa. Podreu gaudir d’ac-
tuacions en directe de música 
amb la BigBand lamusiK i de 
dansa amb les ballarines del 
Concentric Dansa, així com 
els professorat dels Works-
hops. I no us perdeu a la 1 del 
migdia l’actuació en directe 
Raúl Pulido, concursant de 
“La Voz”, interpretant “Hue-
sos de Punta” i alguna sor-
presa més!!
Un gran esdevenimet a Igua-
lada amb molta dansa,  food-
trucks, estands d’informació 
i... molt d’ambient per cele-
brar el Dia Internacional de 
la Dansa!

Demà, Festa de la 
dansa a la plaça de 
la Bomba

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Administradors de finques

* Relacions amb l'administració 
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)

* Civil (consum, contractes, família)
* Administració de finques

* Mediació

Trinitat Martínez Farrés 
 T. 619 422 292 - 618 817 555

Alícia Navarrete García
T. 670 084 969

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 



Dimarts, 30 d'abril
a les 19:45h en directe des del ROH

Música: Charles Gounod
Llibret: Jules Barbier y Michel Carré
Director d'escena: David McVicar
Escenografia: Charles Edwards
Òpera en 4 actes i 1 intermedi

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

FAUST

ÒPERA / LA VEU 

La Royal Opera Hou-
se de Londres emetrà 
l’òpera Faust per pri-

mera vegada en directe en 
cinemes de més de 50 països, 
a Espanya el senyal via satè-
l·lit arribarà a 150 sales de 
cinema i teatres de 115 ciu-
tats, l’Ateneu Cinema és una 
d’aquestes sales que oferiran 
el pròxim 30 d’abril, a les 
19.45 h la retransmissió en 
directe. 
Faust, és l’obra mestra del 
compositor francès Char-
les-François Gounod, una 
obra fonamental per als 
amants del gènere a escala 
mundial. L’òpera en cinc ac-
tes, dura tres hores i mitja, 
està cantada en francès amb 
subtítols en castellà per a 
cinemes a Espanya. Un cant 
sublim i de passió parisenca. 
Hi ha moltes versions de la 
història de Faust, que ven la 
seva ànima al Diable a can-

Schrott com el diabòlic Me-
fistófeles.
Virtuosístics papers prota-
gonistes, un gran cor, una 
escenografia sensacional, 
ballet i un finale extàtic fan 
d’ella l’epítom de l’espectacle 
teatral: la dimensió luxosa 

L’òpera ‘Faust’ en directe a l’Ateneu Cinema des de la Royal 
Opera House de Londres 

FAUST
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vi de joventut i poder, però 
l’òpera de Gounod segueix 
sent una de les més cons-
tantment captivadores. 
Michael Fabiano protago-
nitza l’obra com Faust, amb 
Diana Damrau com la seva 
estimada Marguerite i Erwin 

de la gran òpera francesa 
es posa meravellosament de 
manifest en aquesta produc-
ció de David McVicar, ambi-
entada al París de la dècada 
de 1870. Per sobre de tot, la 
música inclou alguns dels 
moments més recognosci-

bles de l’òpera, interpretada 
per un repartiment de grans 
cantants internacionals i el 
Royal Opera Chorus.

Director: David McVivar
Guió: Jules Barbier i Michel 
Carré
Música: Charles Gounod
Director d’escena: David 
McVicar
Llibret: Jules Barbier i Miche 
Carré
Escenografia: Charles 
Edwards

Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la ta-
quilla 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’Ateneu 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

Dels primers igualadins afeccionats a la fotografia ...

Una fotografia més que 
testimonia la importàn-
cia d’edificis rellevants 
d’igualada, en dècades 

anteriors a la fundació de l’agrupa-
ció fotogràfica.  

Fotografia: Secció de la façana 
principal de l’Hospital d’Iguala-
da, emplaçat al lloc que havia estat 
el Convent dels Pares Caputxins; i 
construït a mitjan segle XIX. Vista 
de la porta del Passeig i de la tàpia 
de pedra que tapava part del recinte.

Fotografia anònima de principis del 
segle XX.

Imatges i textos subjectes a Drets 
d’autor. Arxiu Fotogràfic i Fons de 
Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI).

MÚSICA / LA VEU 

Per primera vegada en 
molts anys, a Igualada 
el dia de Sant Jordi no hi 

ha hagut el concert que sempre 
oferia la Coral Mixta d’Iguala-
da. Però aquest any no passarà 
sense concert de Sant Jordi, ja 
que la Mixta portarà la Coral 
Sant Jordi de Barcelona perquè 
ofereixi un concert divendres, 
dia 26. La Coral Sant Jordi va 
començar a ser un referent per 
a moltes corals catalanes a par-
tir de la dècada dels 60, quan la 
dirigia Oriol Martorell, que va 
portar a Catalunya les influèn-
cies del moviment coral euro-
peu. Actualment continua en 
un nivell excel·lent dirigida per 
Oriol Castanyer.
Per celebrar els seus 70 anys, 
la Coral Sant Jordi proposa 
un programa titulat “Cançons 
d’ahir, cançons d’avui” ple de 
música de compositors cata-
lans basada en obres de poetes 
del país, començant pels pio-

ners de principis del segle pas-
sat i arribant fins als nostres 
contemporanis.
El concert se celebrarà a la 

Avui, concert de la Coral Sant Jordi a la 
basílica de Santa Maria

Basílica de Santa Maria el 26 
d’abril a les 9. Les entrades 
valdran 12 euros, però per als 
menors de 16 anys només en 

valdran 5. Es poden comprar a 
entradium.com i a la porta de 
la basílica a partir d’una hora 
abans del concert. 

MÚSICA / LA VEU 

Després de superar els 600.000 
streamings a Spotify amb el 
tema Can I call you home al 
costat de l’eurovisiu Måns 
Zelmerlöw, Roger Argemí ha 
tornat a l’actualitat discogrà-
fica estrenant, mes a mes des 
del novembre passat, cançons 
del que serà el seu segon tre-
ball Gravetat. El divendres 12 
d’abril, el jove artista publica-
va a través de la discogràfica 
Crea Music La fina línia, a to-
tes les plataformes digitals.
La Fina Línia és un crit con-
tra la necessitat de definir les 
emocions i les relacions soci-
als, una lluita contra els este-
reotips i les normes socials es-
tablertes. Mesclant el pop amb 
l’R&B internacional d’artistes 
com Charlie Puth o Nick Jo-
nas, parla de trencar el “límit” 
i esborrar els etiquetatges en-
tre dues persones. El single 
ve acompanyat d’un videoclip 
enèrgic i ple de color.

Roger Argemí 
estrena el single i 
videoclip ‘La Fina 
Línia’



Apotecari sord 

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Així  coneixien els igualadins 
a Pere Bosch Soldevila, que 
nasqué a Igualada, el 16 de fe-

brer de 1824. Era fill de Pere Bosch i 
Caterina Soldevila. Als 23 anys, ja lli-
cenciat, va casar-se amb Marina Ma-
tosas, de coneguda família.
Tot i que es dedicà al seu ofici de far-
macèutic, tenia especial dedicació a 
les lletres i escrivia poesies en castellà 
i en català.
El 1863, juntament amb Timoteu i 
Eduard Coll, el P. Mariano Ferrer, el 
Dr Jaume Gomis i D. Joan Prat, fun-
daren el setmanari “El Eco de Iguala-
da”. Gairebé que es pot dir que fou el 
primer periòdic local.
Exercí diversos càrrecs: Administra-

dor de l’Hospital; Regidor i Primer 
Tinent d’Alcalde; President de l’Ate-
neu Igualadí. Formà part de la Junta 
local d’Instrucció Pública, i de la Co-
missió nombrada per L’Ajuntament, 
en 1867, per col·locar una làpida de 
marbre al saló consistorial, amb el 
nom dels fills il·lustres d’Igualada. 
Va pronunciar un eloqüent discurs, 
per tal de promoure el tren, projectat 
per unir Sant Sadurní d’Anoia amb la 
nostra ciutat.
Morí pel febrer de 1890, en el seu do-
micili, ubicat al carrer de l’Argent, a 
l’edat de 66 anys..
Font: Gabriel Castellà. Dibuix, R. 
Busquet Castanyé, Boletín AFI, Oc-
tubre de 1948. 
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LLIBRES / LA VEU 

Entre el 29 d’abril i el 4 
de maig l’escriptor ca-
pelladí Joan Pinyol do-

narà a conèixer el seu nou lli-
bre en quatre universitats dels 
Estats Units, en les quals tam-
bé projectarà el documental 
de TV3 que té el mateix títol 
del llibre i amb el qual l’any 
2013 el programa “Sense Fic-
ció” va donar a conèixer la 
seva causa. Gràcies a la col·la-
boració coordinada dels qua-
tre centres, dilluns 29 d’abril a 
les 19.00 h farà una xerrada a 
la Towson University, situada 
a Baltimore. Dimarts 30 a les 
14.00 h presentarà el llibre a 
la Georgetown University de 
Washington DC. L’endemà 
dimecres 1 de maig a les 19.30 
h farà una conferència sobre 
la lluita per treure el seu avi 
del Valle de los Caídos davant 
l’alumnat del Hood College, 
situat a la ciutat de Frederick, 
a l’Estat de Maryland i final-
ment, divendres 3 de maig a 
les 18.00 h, i en col.laboració 
amb l’Institut Ramon Llull, 
detallarà el contingut del lli-
bre a la Columbia University 
de Nova York. En tots els 
casos Pinyol estarà acompa-
nyat per Robert Casas Roigé, 
professor del departament 
de Llengües al Hood Colle-
ge, autor d’una tesi doctoral 
sobre la producció de docu-

mentals en l’àmbit ibèric que 
qüestionen l’exemplaritat de 
la Transició i autor igualment 
de l’epíleg del llibre “Avi, et 
trauré d’aquí!”.
Aquests quatre actes se su-
men a les nou presentacions 
que Pinyol ha dut a terme 
fins ara en diversos munici-
pis de Catalunya per remoure 
consciències sobre uns fets 
condemnats a l’oblit tant pel 
franquisme com per la su-
posada transició democrà-
tica posterior. El capelladí 
aprofitarà l’ocasió per de-
tallar-los i per denunciar la 
passivitat de l’Estat espanyol 
i dels diferents governs a 
l’hora d’abordar els greuges 
que se n’han derivat i que, 
moltes dècades després, en-
cara resten pendents.

Joan Pinyol presentarà 
“Avi, et trauré d’aquí!” als 
Estats Units

LLENGUA / LA VEU 

Vols formar part d’una 
parella lingüística? 
Apunta’t al Volunta-

riat per la llengua: és fàcil, di-
vertit i enriquidor!
El Voluntariat per la Llengua 
s’encarrega de fer parelles, en-
tre una persona que parla ha-
bitualment català i una altra 
que ja en té coneixements i vol 
adquirir fluïdesa.
Un cop formades les parelles, 
segons les preferències i ho-
raris, la dinàmica és senzilla 
i flexible: cada parella deci-
deix l’horari i el lloc de les 
trobades.
Si ja parles català i tens ganes 
de fer noves coneixences i 
ajudar algú a parlar-lo millor, 
inscriu-t’hi com a voluntari. 
Si tens ganes de perdre la ver-

gonya i llançar-te a parlar en 
català, inscriu-t’hi com a apre-
nent. És una experiència molt 
positiva i enriquidora per a 
totes dues parts.
Per participar-hi només cal 
ser major d’edat i disposar 
d’una hora a la setmana, du-
rant 10 setmanes.
La pròxima presentació de 
parelles lingüístiques a Igua-

Nova edició del Voluntariat per la 
llengua a Igualada

lada tindrà lloc el dilluns, 13 
de maig, a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.
Les inscripcions per fer de 
voluntari o aprenent ja estan 
obertes i es poden fer en lí-
nia a través del portal www.
vxl.cat, o bé presencialment al 
Servei Local de Català (c. Llei-
da, 78).

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica és un 
petit projecte poètic 
impulsat per l’Associa-

ció Cultural Galàxia d’Igua-
lada, entitat cultural sense 
ànim de lucre, amb la fina-
litat de disposar d’un espai 
poètic a la ciutat d’Igualada, 
obrint l’art de la poesia als 
poetes i poetesses, i al pú-
blic en general. Acostumen 

a participar 6 poetes amb 
acompanyament d’altres ar-
tistes (músics, pintura, dan-
sa...). 
Aquest pròxim dissabte 27 
abril, hem proposat a autors/
es de novetats literàries de 
poesia de la nostra comarca 
de l’Anoia que vinguessin a 
fer una breu presentació dels 
seus llibres i recitació. S’han 
inscrit: Maria Requesens 
Piqué d’Igualada, Teresina 

Aragon Agramunt i Anna 
Rodríguez Bernabé, de Pie-
ra. També col.laboraran al-
tres socis i amics de l’entitat 
d’Igualada i Piera a recitar 
com: Josepa Ribera Vallès, 
Joan Vallès Cases, Alejan-
dro Penalva i Carme Freixes. 
Moltes gràcies a tothom per 
participar.
Ens veiem dissabte 27 abril, a 
les 18 h a l’Espai Cívic Cen-
tre d’Igualada, entrada lliure.

Galàxia Poètica de novetats literàries
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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

MÉS INFO I contacte: 
671 669 047 -  publicitat@veuanoia.cat

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Del tot inexcusable, “Sinestèsia” o les percepcions 
sinestèsiques de l’acreditat fotògraf Roger Velázquez

Artèria, Galeria i llibreria d’Art, ens ha participat recent-
ment de l’acte de presentació del llibre “Sinestèsia”, així 
com de l’exposició fotogràfica del mateix nom, del fotò-

graf igualadí Roger Velázquez; que romandrà fins el 18 de maig .
La mostra que, de fet, recull de forma selectiva algunes de les 
fotografies del llibre, situa de manera preferent i concisa a qual-
sevol espectador davant del veritable contingut d’aquesta publi-
cació. És a dir, si bé, en el seu conjunt i per part de l’autor, l’obra 
és el producte de l’exploració diària i continuada de la vida quo-
tidiana així com dels aprenentatges que d’ella n’ha obtingut; per 
a aquesta ocasió, les fotografies que a l’obra apareixen posen en 
valor aquelles apreciacions i seqüències que més han perseguit 
i segrestat la mirada del nostre fotògraf. Es tracta, doncs, d’una 
exhaustiva presentació d’imatges, presentades sota un rigorós do-
mini del blanc i negre, en què un joc acurat i molt ben contrastat 
de llums i ombres sembla dansar per les cavitats d’un suggeridor 
imaginari per al qual han de ser els nostres sentits els encarregats 

1939. L’ABANS I EL 
DESPRÉS. El salvament 
del retaule de Rubió
Amb motiu dels 80 anys de la fi de 
la guerra civil, des de la Xarxa de 
Museus Locals es vol posar en va-
lor la rellevància dels museus com 
a dipositaris del llegat que en nar-
ra els fets històrics. Al Museu de la 
Pell d’Igualada es conserven frag-
ments del guardapols del retaule 
de Rubió
Del 2 d’abril al 30 de juny a la sala 
d’exposicions del Museu de la Pell

AQUAREL·LES I 

RETRATS
Avelina Esteban
L’Avelina Esteban mostra una tria 
del que ha anat fent durant anys, 
com un seguit d’il·lustracions de 
moda plenes de força i color i que 
van de la pintura a les manualitats 
tèxtils.
Del 29 d’abril al 10 de juny al Punt 
de Lectors de la Biblioteca Central

PECES SINGULARS
Olga Duvovik
Premi Ciutat d’Igualada de Disseny 
Gaspar Camps 2018. El rodó és la 
primera sèrie elaborada amb la tèc-
nica artesanal de cosit a mà per Olya 

Dubovik.
Del 26 d’abril al 12 de maig a la 
Sala Municipal d’Exposicions

STENDHAL EN EL 
TERCER NIVELL
Aquesta no és una exposició estètica, 
ni per donar-me a conèixer. Aques-
ta és una exposició emocional. Vaig 
tenir la sort de poder veure aquestes 
imatges en directe, amb els meus ulls
De l’1 al 31 de maig a La Gaspar, 
sala d’exposicions.

PETJADES ROMANES A 
HISPANIA

Fotografies de Carles Olivella Vi-
guer que mostren els vestigis del 
pas del romans per la Península 
Ibèrica.
Del 3 al 25 de maig a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

PINTURA I ESCULTURA
Esther Amat i Iolanda Montaña
Dibuixos de flors, animals i natu-
ra fins a obres de Gaudí de l’Esher 
Amat. I  creació de marcs de mi-
ralls, elaborats reciclant diversos 
materials, de Iolanda Montaña.
Del 14 al 27 d’abril a la Sala d’Ex-
posicions de la Pobla de Clara-
munt

EXPOSICIONS
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d’apropar-nos envers un sorprenent univers de tactes, d’aromes i la pròpia calidesa 
de cada imatge, en un acte de sinestèsia on es posen al descobert els propis impul-
sos de l’ànima.
Seqüències congelades -per a una parada del temps- exalten estats d’assossec, 
d’efervescència, d’intranquil·litat o de monotonia i si no d’ocultacions que es com-
parteixen en una magnífica associació d’elements; en aquest cas, i majoritàriament, 
unes mateixes parts del cos que evoquen una bella poesia de la complaença i del 
lament en la qual es desprèn una anhelada i melòdica linealitat argumental. En 
suma, aquesta espècie de deliri sinestèsic, de Velázquez, ens convida a acompa-
nyar-nos i recrear-nos de l’extraordinària aliança dels sentits que és la sinestèsia: 
aquella involuntària correspondència entre gradacions de color, tons de sons i in-
tensitats dels sabors i els colors. Al capdavall, en paraules de Roger Velázquez, “que 
la sinestèsia mai no ens abandoni”!



Dissabte a les  8 del vespre a l’adoberia 
Cal Granotes.

CARAMELLES
Igualada 

Caramelles nocturnes de la Coral Xalest.
Com cada any, la Coral Xalest omplirà de 
música i càntics la ciutat.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Igualadí.

MÚSICA
Capellades 

Concert de primavera amb el Duo DeLis. 
Irma Bau, violoncel i Irina Veselova, piano 
Guanyador del 28è Concurs Internacional 
Paper de Música de Capellades
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

DIUMENGE 28

TEATRE 
Igualada 

“Interiors”. Un sopar aparentment afable es 
converteix en una nit on tot canviarà per 
sempre, com la vida mateixa. Un especta-
cle en clau d’humor sobre el món de
la parella amb quatre magnífics actors da-
munt l’escenari. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TALLER 
Igualada 

Amb la tècnica dels mosaics romans... fa-
rem un posa-vasos. Ens inspirarem en els 
mosaics de la Vil·la Romana de L’Espelt i, 
seguint les pautes dels artesans de l’antiga 
Roma, farem una composició amb tessel-
les de colors en forma de posa-vasos. 
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de 
la Pell

MÚSICA 
Igualada 

Concert de la JOSA amb Joaquim Font El 
jove pianista igualadí interpretarà el tercer 
concert per a piano i orquestra de Beetho-
ven, acompanyat de la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

FESTIVAL D’ORGUE 
Capellades 

Comença el Festival d’Orgue amb Mar 
Vaqué, titular de l’Emmauskirche de Rie-
denberg a Stuttgart. 
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria.

TEATRE
Calaf 

Pepa Plana presenta el seu nou espectacle 
“Veus que no veus”, el circ clàssic conduït 
per dues pallasses, que reivindiquen el pa-
per de la dona en el clown 

DIVENDRES 26

FESTA DELS PELUIXOS 
Igualada 

La Biblioteca vol celebrar el 20è aniver-
sari convidant els peluixos a passar-hi la 
nit. Els peluixos hi dormiran, però també 
llegiran i escolliran contes per als nens i 
nenes. 
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CONCERT DE SANT JORDI 
Igualada 

Aquest any la Mixta porta a Igualada la 
Coral Sant Jordi, un cor referent a Catalu-
nya, que sota la direcció d’Oriol Castanyer 
presentarà un programa titulat “Cançons 
d’ahir, cançons d’avui”. 
Divendres a les 9 del vespre a la basílica 
de Santa Maria.

PREMIS AL COMPROMÍS CULTURAL 
Igualada 

Acte de lliurament dels XV Premis al 
Compromís Cultural Entrega dels premis 
al compromís cultural que reconeixen 
la tasca d’aquelles persones i entitats de 
l’Anoia. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE 
Igualada 

“Interiors”. Un sopar aparentment afable 
es converteix en una nit on tot canviarà 
per sempre, com la vida mateixa. Un es-
pectacle en clau d’humor sobre el món de
la parella amb quatre magnífics actors da-
munt l’escenari. 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

XERRADA 
Igualada 

Xerrada-taller ‘Les aigües subterrànies i la 
salut’. A càrrec de: Joan Fígols, geobiòleg i 
interiorista ambiental. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
LAB de l’Ateneu.

HORA DEL CONTE 
Capellades 

Hora del conte amb Sílvia Aparicio expli-
cant “Sant Jordi a la Cova del Drac”. 
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca El Safareig.

DISSABTE 27

TEATRE 
Igualada 

“Interiors”. Un sopar aparentment afable 
es converteix en una nit on tot canviarà 
per sempre, com la vida mateixa. Un es-
pectacle en clau d’humor sobre el món de
la parella amb quatre magnífics actors da-
munt l’escenari. 

Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

FIRA 
Igualada 

Fira Playmobil® Click Factory Fest
Exposició de diorames de diferents èpo-
ques i temàtiques realitzades amb figures 
de Playmobil®, i diverses activitats per al 
públic familiar, jocs, tallers i sortejos . 
Dissabte i diumenge durant tot el dia al 
Museu de la Pell

CLUB DE FILOSOFIA 
Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un 
text filosòfic. En aquesta ocasió es parlarà 
sobre “No-res: què és important a la vida?”, 
de Janne Teller. 
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central

TALLER 
Igualada 

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat 
“STORYTIME – TEATRE EN ANGLÈS”. 
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus

L’HORA DEL CONTE 
Igualada 

“La joguina preferida de l’Emily Braun,” a 
càrrec d’Anna Garcia. Un conill de peluix 
és la joguina preferida de l’Emily i passen 
moltes aventures junts. La princesa Glori-
anna lll vol el peluix i l’Emily li explicarà 
com pot tenir una joguina seva. 
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

CARAMELLES
Igualada 

XXX Cantada de caramelles
Un any més, surten a cantar pels carrers de 
la ciutat per celebrar la Pasqua i l’arribada 
de la primavera. 
Dissabte a partir de les 4 de la tarda pels 
carrers del barri de Santa Caterina i pel 
centre.

POESIA
Igualada 

Galàxia Poètica. Poesia de temàtica “Au-
tors/es de novetats literàries”Tens l’oportu-
nitat de venir a recitar poesia amb acom-
panyament d’un altre art: pintura, dansa, 
teatre, música. 
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic 
Centre.

POESIA
Igualada 

Cicle De Pell Sensible. Ivette Nadal i Caïm 
Riba presenten “Arbres, mars en concert”
Ivette Nadal canta i recita amb una veu per-
sonal, contundent i profunda, allunyant-se 
dels cànons habituals de la cançó d’autor i 
acompanyada del músic Caïm Riba. 

Diumenge a les 6 de la tarda la sala Folch 
i Torres del Casal

DILLUNS 29

MÚSICA
Igualada 

La soprano Eulàlia Ara i els pianistes Giu-
seppe Tavanti i Angela Avanzati ens oferi-
ran una audició d’obres de Verdi, Puccini 
Mascangi i Cilea. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

DIMARTS 30

CONFERÈNCIA
Igualada 

Com entendre’ns amb els i les adolescents 
(estratègies de comunicació)
Es proposaran alternatives útils per abor-
dar el diàleg amb adolescents. A càrrec de 
María Inés Vidal Maruri, llicenciada en 
psicologia i terapeuta
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

ÒPERA
Igualada 

‘Faust’. Retransmissió en directe des de la 
Royal Opera House de LondresHi ha mol-
tes versions de la història de Faust, que ven 
la seva ànima al Diable a canvi de  joventut 
i poder, però l’òpera de Gounod continua 
sent una de les més constantment captiva-
dores
Dimarts a 3/4 de 8 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

LLIBRES
Capellades 

Laboratori de lectura: contes tradicionals a 
través dels sentits
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig

AUDICIONA’T
Capellades 

Nou Audiciona’t amb músiques de swing, 
jazz, soul i blues per a piano a quatre mans 
amb Eva Sabater i al Susanna Pasqual.
Dimarts a les 9 del vespre a l’Escola de 
Música.

DIMECRES 1

FESTES
Igualada 

VIII Trobada de tartanes de Catalunya
VII Ral·li fotogràfic, passejant entre tarta-
nes.
Dimarts de 10 del matí a les 2 del migdia 
al carrer de Sant Agustí

AGENDA
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Avengers: megataquillera
Estrena • Vengadores: Endgame

RAMON ROBERT / 

Ara fa només un any, es va es-
trenar Vengadores: Infinity 
War, produïda per Marvel 

Studios i distribuïda per Buena Vista, 
companyia associada a Walt Disney 
Pictures. Aquella pel·lícula va recaptar 
als cinemes de tot el món la increïble 
xifra de dos mil milions de dòlars. Ara 
s’estrena Vengadores: Endgame. Pel que 
assenyalen els indicatius i les vendes 
anticipades d’entrades, amb aquesta 
quarta pel·lícula de la sèrie Avengers 
encara es podrien recaptar més diners, 
per sobre dels dos mil milions de dò-
lars,  en bona part obtinguts en els dos 
mercats principals: Estats Units i Xina. 
De fet, avui en dia, algunes pel·lícules 
nord-americanes recapten més a Xina 
que a Estats Units.
Vengadores: Endgame segueix la pau-
ta i l’argument de Vengadores: Infinity 
War. En ella, al llarg de182 minuts de 

metratge (tres hores!) veurem com 
desenes de super herois intenten pa-
rar-li els peus i aturar les malifetes del 
malvadíssim Thanos. Aquest, recor-
dem-ho, a Vengadores: Infinity War va 
aniquilar a gairebé la meitat dels éssers 
vius del univers.
Joe Russo, corealitzador: “Malgrat que 
hem filmat un munt de metratge des 
de llavors, la pel·lícula té una durada 
específica des de l’inici. No ha canviat 
des que vam acabar el primer muntat-
ge. Hem canviat les coses i tot segueix 
al mateix nivell perquè la història és 
molt densa. Tenim tants personatges 
amb els quals tornar a treballar que 
requereix molt de temps de projecció”. 
Això és ben cert, en aquesta especta-
cular historia de fantasia i ciència-fic-
ció hi participen molts actors i molts 
personatges. Per citar-ne uns quants, 
Capità Marvel, Capità America, Ne-
bula, Black Widow, Hulk, Ant-Man, 
Iron Man, Yhor, Spider-Man i Black 

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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Atrapats
El racó del Cineclub •  Hayati

RAMON ROBERT / 

El dijous 2 de maig, a les vuit del 
vespre, el Cineclub presenta, al 
Teatre de L’Ateneu, la produc-

ció espanyola del 2018 Hayati, diri-
gida per Sofi Escudé i Liliana Torres. 
Es tracta d’un documental que recull 
l’odissea de l’Osammah i el seu fill, fu-
gitius del conflicte sirià que van arribar 
a Europa des de Turquia i, a la frontera 
hongaresa, van rebre un tracte difa-
mant quan una periodista els va fer la 
traveta, en una imatge que va fer la vol-

ta al món. Paradoxalment, això els va 
permetre arribar a Madrid; però molts 
altres compatriotes –la seva família 
entre ells- continuen atrapats entre el 
conflicte i el mur que hem alçat amb el 
nostre egoisme.
Cal dir que la banda sonora d’aquest 
documental ha anat a càrrec de Joan 
Pons (El Petit de Cal Eril) i de l’igua-
ladí Gès Burgès (Utòpics), els quals 
ens acompanyaran a la projecció, jun-
tament amb altres membres de l’equip.

Bardem, Darín i Penélope
Estrena •  Todos lo saben

RAMON ROBERT/ 

El reputat cineasta iranià (exi-
liat) Asghar Farhadi ha debu-
tat en el cinema espanyol amb 

Todos lo saben, una mena de thriller 
en clau de drama psicològic en el que 
una dona encara jove, Laura, viatja 
amb la seva família des de Buenos Ai-
res al seu poble natal, a Espanya, per 
assistir al casament de la seva germa-
na. El que havia de ser una breu visita 

familiar es veurà trastocada per uns 
esdeveniments imprevistos, que sac-
sejaran les vides dels implicats.
Narració poderosament sentimental, 
per a referir-se a unes vides captives 
del seu passat, la pel.lícula destaca 
per seu repartiment: els espanyols 
Penélope Cruz, Javier Bardem, Edu-
ard Fernández, Bárbara Lennie, Inma 
Cuesta i Elvira Mínguez, així com el 
més popular dels actors argentins 
contemporanis, Ricardo Darín.

Phanter. Entre uns i altres, el super es-
pectacle està garantit. I la super taqui-
lla gairebé que també!. Sort en té avui 

en dia Hollywood amb tots aquests 
superherois per aguantar el negoci del 
cinema!.



LOS VENGADORES: ENDGAME
Estats Units. Acció i fantasia. De Joe i Anthony Russo. Amb 
Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scar-
lett Johansson.  
Després d’uns fets devastadors, l’univers està en ruïnes a 
causa de les accions de Thanos, el Tità Boig. Amb l’ajuda 
dels aliats sobrevivents, els Venjadors han de reunir-se de 
nou pe restaurar l’ordre universal. Quart lliurament de la 
nissaga “Venjadores”. 181 minuts de duradas.

TODOS LO SABEN
Espanya-França-Itàlia. Thriller psicològic. D’Asghar 
Farhadi. Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, 
Eduard Fernández, Inma Cuesta.
Laura viatja amb la seva família des de Buenos Aires al seu 
poble natal, a Espanya, per a una celebració. El que havia 
de ser una breu visita familiar es veurà trastocada per uns 
esdeveniments imprevistos, que canviaran per complet les 
vides dels que hi estan implicats.

LO DEJO CUANDO QUIERA
Espanya. Comèdia. De Carlos Therón. Amb David Verda-
guer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Ernesto Alterio.
Amics des de la facultat, Pedro, Arturo i Eligio són tres pro-
fessors universitaris als quals la crisi ha deixat sense feina. 
Cansats i sense blanca, trauran profit d´una nova droga in-
ventada per Pedro:  un complex vitamínic d´efectes increï-
bles. Ajudats per unes amigues, es llançaran al món de la nit 
i dels negocis tèrbols per comercialitzar la mercaderia.

   LA PEQUEÑA SUIZA
Espanya – Portugal. Comèdia. De Kepa Sojo. Amb Maggie 
Civantos, Jon Plazaola, Ingrid García Jonsson.
Narra les peripècies dels habitants d’un imaginari poble cas-
tellà enclavat al centre del País Basc anomenat Tellería, que 
desitja, després de 700 anys d’història, passar a ser part del 
territori basc. Després de la negativa del govern, els habi-
tants deTellería demanen la seva annexió a Suïssa.

HAYATI
Espanya - França. Drama. De Sofi Escudé, Liliana Torres. 
Amb Ossamah A Mohsen.
El 2015, en la seva fugida de Síria, Ossamah i el seu fill petit 
van ser víctimes d’una traveta a la frontera hongaresa per 
part d’una reportera. La imatge es va fer viral, convertint-se 
en una de les icones més vergonyosos del conflicte. Parado-
xalment, això li va permetre arribar a Madrid. La resta de la 
família, seguiria estancada a Turquia..

PROFESSOR A GROENLÀNDIA
França. Comèdia dramàtica. De Samuel Collardey. Amb 
Anders Hvidegaard, Asser Boassen.
Anders, un professor acabat de llicenciar, decideix deixar 
Dinamarca per anar a la recerca d’una aventura laboral a 
Groenlàndia. En arribar allà se sent estrany i allunyat dels 
seus habitants, en ser una comunitat molt tancada. Gràcies 
a una sèrie de circumstàncies, qüestionarà les seves convic-
cions i acceptarà un nou estil de vida polar..

SHAZAM!
Estats Units. Comèdia de superherois. De David F. Sand-
berg. Amb Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong.
Tots portem un superheroi dins, només es necessita una 
mica de màgia per treure-ho a la llum. Això li passa a Billy 
Batson, un xaval de 14 anys que ha crescut als carrers. Quan 
diu una paraula màgica es converteix en el superheroi adult 
Shazam. Ara pot volar, disparar raig amb les mans i vèncer 
a qualsevol. Shazam posarà a prova els límits de les seves 
habilitats amb la inconsciència pròpia d’un nen.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

VENGADORES: ENDGAME 
Dv: 17:30/21:00
Ds: 15:30/19:00/22:30
Dg: 16:00/19:30
Dll: 16:00/19:30
Dc: 16:00/19:30
Dj: 16:30/20:00(VOSE)

1/VENGADORES. ENDGAME
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/20:30
Dg: 13:30/17:00/20:30

2/VENGADORES: ENDGAME 
Dv a Dll Dc i Dj: 17:30/21:00
Dm: 17:30
2/VENGADORES: ENDGAME (VOSE) 
Dm: 21:00
2/VENGADORES: ENDGAME (CAT)
Dg: 14:00
2/BIKES
Dg: 12:10

3/ SHAZAM!  
Dv a Dj: 20:10
3/ LO DEJO CUANDO QUIERA 
Dv Dll Dm i Dj: 18:00/22:45
Ds i Dc: 15:50/18:00/22:45
Dg: 12:45/15:50/18:00/22:45

4/ SHAZAM!
Dv Dll Dm i Dj: 16:55
4/ VENGADORES: ENDGAME
Dv i Dm: 19:30/23:00
Ds: 16:00/19:30/23:00
Dg: 12:30/16:00/19:30
Dll i Dj: 19:30
Dc: 16:00/19:30

5/ VENGADORES: ENDGAME
Dv a Dj: 18:30/22:00
5/ MIA Y EL LEON BLANCO
Ds i Dc: 16:20
Dg: 12:00/16:20
5/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dg: 14:15

6/ VENGADORES: ENDGAME
Dv a Dj: 21:30
6/ DUMBO
Dv a Dj: 17:05
Dg: 14:50/17:05
6/ MIA Y EL LEON BLANCO
Dv a Dj: 19:25
6/ CAPITANA MARVEL
Dg: 12:15

7/ LA LLORONA 
Dv a Dll Dc i Dj: 18:20/20:20/22:20
Dm: 18:20/20:20
7/ LA LLORONA (VOSE) 
Dm: 22:20
7/ EL PARQUE MAGICO
Ds i Dc: 16:20
Dg: 12:25/14:15/16:20

8/DUMBO 
Dv i Dll: 18:10
Ds: 15:45/18:10
Dg: 12:50/15:45/18:10
8/DUMBO (VOSE)
Dm: 18:10
8/LO DEJO CUANDO QUIERA 
Dv a Dj: 20:35
8/MULA
Dv i Dg: 22:40
8/AFTER. AQUI EMPIEZA TODO
Ds: 22:40
8/DOLOR Y GLORIA
Dll a Dj: 22:40
8/UGLYDOLLS
Dc: 15:45/18:10
Dj: 18:10

SALA AUDITORI
VENGADORES
Dv: 16:30/20:00
Ds i Dg: 16:30/20:00
Dm: 16:30/20:00

SALA PETITA
LA PEQUEÑA SUIZA
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg: 16:30/18:30/20:30

PROFESSOR A GROENLÀNDIA   
Ds Dg i Dc: 18:00
TODOS LO SABEN   
Ds Dg i Dc: 19:40
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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

Filet amb salsa de Porto

Elaboració:
Comencem lligant la carn 
perquè mantingui la seva 
forma. Si s’ho demanem 
al carnisser ens ho farà 
encantat. En una casso-

Ingredients
Per a 6 persones
·Filet (vedella o bou)1.8 kg
·Vi de Porto 100 ml
·Dents d’all 6
·Farigola fresc dues o tres   
branquetes
·Oli d’oliva verge extra dues 
cullerades
·Poma 1
·Mantega 20 g

la baixa, daurem la carn 
amb dues cullerades d’oli 
d’oliva, fins que tingui el 
color que podeu veure en 
les imatges. Traiem el filet 
i reservem.

En el mateix oli, afegim 
6 grans d’all sense pelar i 
unes branquetes de fari-
gola picades. Daurem uns 
minuts i afegim el vi de 
Porto, deixant que redu-
eixi una mica i s’evapori 
el seu contingut alcohò-
lic. Reintegrem la carn i 
tapem la cassola, i deixem 
que es cuini el filet durant 
10 minuts per cada costat.

Mentre es fa la carn, pi-
quem la poma a dauets 
molt petits i els tirem en 
un cassó amb una nou de 
mantega, per fer un acom-
panyament de contrast 
dolç que anirà molt bé 
amb el gust de la salsa.

Apaguem el foc i deixem 
reposar uns minuts. Co-
lem i reduïm la salsa al 
nostre gust. Retirem les 
brides del filet, tallant en 
porcions boniques. Ser-
vim dues porcions per 
persona, amb la salsa i una 
porció de la poma en com-
pota.

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

Obert per Sant Jordi



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:

HORITZONTALS: 1. Tant com dura la vida mateixa (dos mots) / 2. Mamífer enganxat al 
mur. Llibre de missa que té respostes per tot / 3. Fotre el cotxe daltabaix, que és més que 
estimar. Una estranya veu / 4. Pico de peus com un cavall. De tan operada una mica més 
i queda lisiada / 5. La copulativa. És capaç de fer-te treballar a tot arreu. L’aparcativa / 6. 
Silici i alumini en capa. És fascinant, l’N en àrab / 7. Del material que es perd cada matí. 
Podria quedar brut, l’esbojarrat d’en Burt / 8. Cada dia se l’ha d’empènyer. Tan radical que 
nega l’oxalosi. Confirmació / 9. Observi llocs i monuments, i si no pacients. És un tren-
cacolls, tan curt de vista / 10. Pic desmanegat. Ablució de cap a peus. Prou mesquí per 
dessodificar la roina / 11. Malson de les criades. Desenfereixo feres / 12. Per l’aliança. Com 
que ronda amunt i avall, el veí li suggereix que estigui pel jardí. Per la nació / 13. Pensa, 
doncs imagina. Exposicions representatives a la fira.

VERTICALS: 1. Gorra dels militars francesos, que deforma la psique. Quan rimava ja 
s’havia esvalotat / 2. De l’os que abans duia accent. No és cosa de dona, que va d’ions. Sor-
tida d’emergència / 3. I entrada d’autoritats. Forats de sortida de les nanses de pescar, tapats 
durant anys. Com que a Magisteri va durar poc, ara fa de prestidigitador / 4. Trèvol per es-
criure-hi. Perfecte pel paper de l’idealista de l’Antoni / 5. Fressa que delata el romaní quan 
creix. Fort i contundent com aquest NO! / 6. Enemics del Sou Base. Roba amb un aspecte 
tot conjuntiu. Descobriment d’Amèrica / 7. Passera capaç de bellugar el món. Més kitsch 
que la López / 8. Atordí de mala manera la més bella cabaretera. Escampen clarors de foc 
pels Andes / 9. Invent per eliminar la brisa. Representació del valor artístic dels elements 
químics. Aquí hi ha gat amagat / 10. Enrenou i xivarri al galliner. Decorar, guarnir / 11. 
Dues en ascensor. A còpia d’esbatussar-se amb els americans van perdre mig país. Centre 
de totes les enveges / 12. Renaixements no artístics ans més aviat fantasmagòrics.

passatemps
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Troba les 7 diferències



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

ALBERT ROSSELL / MARTÍ FERRAN
ANGEL MONLLOR  / ROSA Mª MORROS

BIEL MONCLÚS MONTSE CASTELLS FORNER

ROSA Mª MORROS

ÀGATA BRUNET JOSEFA LUIS BOLLA XAVIER ENRICH MURT

JOSEP Mª MOLAS

ASUNCIÓN PABLO

TRINI SERRA / ISMAEL MIQUEL
THAIS CASTELLS/ ORIOL CLARAMUNT

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 28/5/2019.  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

ESTEVE CAMPS



Abril/Maig
26: Isidor; Mare de Déu del Bon Consell; Clet; Marcel.lí.

27: Mare de Déu de Montserrat; Toribi de Mogrovejo; Zita. 
28: Pere Chanel; Prudenci; Cirí; Valèria.

29: Caterina de Sena; Ramon de Fitero; Robert.  
30: Pius V; Amador, Pere i Lluís; Indaleci; Sofia

1: Josep; Jeremies; Orenç; Teodard; Segimon; Grata; Aniol,  
2: Anastasi; Mare de Déu d’Araceli; Segon; Zoa,  

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

Magí Puig i Gubern
Premi d’Honor Ciutat d’Igualada (2017)

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

Igualada, abril  de 2019

Magí Puig Gubern
Morí cristianament el passat dimarts dia  23 d'abril de  2019  a l'edat de 86 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: esposa, Mª Dolors Vidal Tomàs;  fills, Rita i Pere, Manuel i 
Marta, Salvador i Sara, Ramon i Judit; nets, Margalida, Albert, Lluc, Roc, Gerard, 
Joan, Josep, Martí, Roger i Quim; i família tota, volem agrair les mostres de condol 
rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dijous dia 25 d'abril a 

l'església de la Soledat.

Igualada, abril  de 2019Funerària Anoia, S.L.

en record de

Dimecres em va despertar 
aquesta trista notícia de la pèr-
dua d’un bon amic, i company 
del CECI; un gran senyor, una 
bella persona i tot un referent 
de quasi una centúria d’histò-
ria, cultura i vida social d’Igua-
lada, de la qual tantes vegades 
em va participar: sobretot a 
propòsit del meu interès envers 
el seu estimat Barri de El Rec.
I, entre les nombroses expres-
sions d’afecte que li dec, mai no 
hauré sabut agrair-li tant, que 
em passés el relleu en el càrrec 
de Cap de la Secció de Filolo-
gia del CECI, ja fa anys, quan 
ell ho va deixar; un compromís 
de Llengua i Cultura que m’ha 
responsabilitzat a nivell institu-

cional com a membre del Jurat 
del Premis Ciutat d’Igualada, 
de Poesia, Joan Llacuna.
A retruc del seu majúscul con-
veni cultural i social amb la 
nostra ciutat, recentment ha 
estat mereixedor d’un dels Pre-
mis al Compromís d’Òmnium 

Cultural Anoia, endemés del 
Premi Ciutat d’Igualada (2017) 
a la trajectòria de persones 
llargament implicades en el 
devenir igualadí, no solament 
des d’un àmbit cultural i social, 
sinó en tant que tot una longe-
va i reeixida trajectòria com a 
empresari adober d’unes notò-
ries competències bo i contri-
buint a fomentar els primers 
estudis d’Adoberia a la ciutat i a 
promoure la fundació del Mu-
seu de la Pell.
No és un adéu per sempre, et 
tinc viu amb el teu valuós lle-
gat, Magí! Un repòs etern... 
Magí de “Cal Maringallo”!

Carmel.la Planell i Lluís

En el decés de Magí Puig i Gubern, 
als 86 anys

REDACCIÓ / LA VEU 

En la diada del Sant Crist, 
del qui ell n’era un devot 
i prior, ens va deixar en 

Magí Puig, que havia nascut a 
a Igualada el 1932, casat amb 
Maria Dolors Vidal i Tomàs 
i pare de Rita i Pere, Manuel i 
Marta, Salvador i Sara, Ramon 
i Judit. 
La seva infantesa havia estat 
marcada per les penalitats de 
la guerra civil. Els seus estudis 
de primària els feu a l’escola del 
Germans Maristes, amb qui 
va continuar vinculat en dife-
rents càrrecs, com a secretari 
de l’APA o a l’Institut d’aques-
ta ordre. Va estudiar el batxi-
llerat als escolapis, va estudiar 
a l’Institut Químic de Sarrià 
on obtingué el títol d’enginyer 
químic i es va especialitzar en 
l’adob de la pell als laboratoris 
i adoberia experimental a la 
BASF a Ludwishafen (Alema-
nya). Empresari adober des del 
1957, va  pertànyer a l’honora-
ble Dena dels Blaquers d’Igua-
lada i del seu Gremi. 
El seu tarannà el va portar a 
aplegar les vibracions ciutada-
nes, professionals i laborals del 
segle vint, amb el seu estil pla-
ner, un punt irònic, però amb 
una sensibilitat pregonament 
igualadina, respectuosa amb 
fets i persones, però ferm i de-
cidit en els seus objectius i pen-
saments, integrant-se en una 
munió d’iniciatives i projectes 

on sempre estava disposat a 
col·laborar.
En l’àmbit cultural va ser mem-
bre fundador de Grup Lacetà-
nia,  director del CECI i també 
secretari general, membre de 
l’Omnium Cultural, Patronat 
de la Tossa de Montbui, Pa-
tronat del Museu Comarcal 
de l’Anoia, professor de físi-
ca, química i matemàtiques al 
Seminari Seràfic, membre del 
tribunal examinador del pro-
jecte de fi de carrera de l’Escola 
Superior d’Adoberia d’Igualada 
i autor de diverses publicacions 
i articles, de poesia a Aquala-
ta Literària II, tècnics, “Adob 
de pells i adoberies d’Iguala-
da”,  “Antics sistemes artesans 
d’adob de pells per a sola”, “Dic-
cionari de la indústria d’adobar 
pells”, “Museu de la Pell d’Igua-
lada”, “El rec d’Igualada”, soci-
als “Renoms igualadins: recull, 
anecdotari i origen”, “Iguala-
dins, dites i anècdotes”, etc.
Havia rebut diversos reconei-
xements a la seva tasca d’enti-
tats com l’Òmnium Cultural, 
Dena de Blanquers d’Iguala-
da, Ajuntament i en especial 
el premi Gumersind Bisbal. 
També havia col·laborat en els 
mitjans locals com Anoia Tele-
visió, TV Igualada, Abatvista, 
La Veu de l’Anoia, Vida...
També va ser membre del Con-
sell de Pastoral i Junta d’Obres 
de la Parròquia de Ntra. Senyo-
ra de la Soledad i Prior del Sant 
Crist d’Igualada.

Magí Puig i Gubern
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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 26:  

JUVÉ 
Av. Montserrat, 27

DISSABTE  27: 

BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 28: 

 CASAS V.
Soledat, 119

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 29: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 30:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 1: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 2:  LA CREU
P. de la Creu, 7



Aitor Salmerón /  
Sindicat de Llogateres d’Igualada

Tinc 30 anys i visc a Igualada. Des de fa uns dies formo part del Sindicat de 
Llogateres d’Igualada, un col·lectiu creat recentment a la ciutat amb l’objectiu de 
lluitar per assolir una situació digna en relació a l’habitatge de lloguer.

És evident que el lloguer s’ha convertit en un tema d’ac-
tualitat, i més com a conseqüència de la crisi recent. 
Era inevitable, vistes les xifres, que tard o d’hora sorti-

ria algun col·lectiu amb certa activitat a Igualada?

Crec que sí. Fins ara sentir veus d’aquesta problemàtica era ha-
bitual en converses entre gent afectada, a molts llocs. Gent que 
es queixa de que amb el seu sou no pot accedir a un habitatge 
digne, en condicions. Pisos vells, sense ascensor, alguns amb 
problemes amb els veïns.... Sí, aquestes converses ja fa hi ha molt 
temps que les sento. Gent jove que no trobava feina i així no 
podia permetre’s sortir de casa. I ara que té feina, no pot per-
metre’s llogar un pis. Un grup vam començar a parlar-ne, i mica 
en mica, els mitjans se n’han anat fent ressò... És una realitat 
palpable, que no ens inventem. Les dades serveixen per donar 
consistència a l’argument, però està clar que el tema del lloguer 
és una problemàtica candent.

Bàsicament sou gent jove?

El Sindicat ara mateix som un grup promotor molt petit, hi ha 
gent de diferents edats, tots treballem, tenim un perfil professi-
onal, comptem amb una jurista, i amb tècnics, que necessitem. 
Treballem plegats amb una motivació comuna, que és denunciar 
la situació i cercar solucions. 

El problema del lloguer sembla que està bastant entès per tot-
hom, a nivell social, però sembla que ningú no hi posa fil a 
l’agulla, des de l’administració. És així, o no?

És curiós, perquè és un tema que d’una manera o altra ens afecta 
a tots. Encara que un sigui propietari segur que té un fill, un ger-
mà o un nebot que és a lloguer. S’ha de reconèixer que sí, aquest 

és un problema que sembla generar mandra a l’hora de ficar-s’hi 
de valent. Ens és a voltes més fàcil mobilitzar-nos pel futbol, que 
no per un tema com el lloguer, que és pesat, molt legalista, envol-
tat de normatives locals que molta gent no sap quines són,  però 
el cert és que no motiven. En canvi, paradoxalment molta gent 
es queixa de que costa molt trobar un pis de lloguer. No volem 
monopolitzar la lluita contra l’especulació o els preus abusius del 
lloguer, però algú s’hi havia de posar. Hi ha gent com les PAH 
que també fa molt temps que es mouen. 

Des de que us heu presentat públicament heu trobat més ad-
hesions?

Sí, la presentació que vam fer a l’Ateneu va anar molt bé, i ens va 
permetre també a tots veure’ns les cares. Avui dia moltes mobi-
litzacions funcionen a través de les xarxes socials, és molt fàcil 
fer un retuit, o donar un “like”, però no saps amb quanta gent 
pots comptar de debò. Vam poder parlar amb el sindicat de Bar-
celona i d’altres llocs, i gent a títol personal que se’ns va apropar. 
Molt bé.

Dels partits polítics, també?

Ens consta que estan contents que algú es mobilitzi. De  manera 
informal s’han interessat. Volem ser una eina de la ciutadania i 
una plataforma independent.

Hi ha quelcom que faci Igualada una ciutat especial en el tema 
de la manca de lloguer assequible?

Vam tenir una reunió a Barcelona amb seccions locals del sindi-
cat d’altres punts del país. La impressió general és que tots tenim 
un problema amb el preu, que va pujant, i que les immobiliàries 

fan de mitjancer amb un propietari que vol tenir el màxim de 
benefici, i un llogater que vol un preu assequible amb un serveis 
dignes. Això és general, però cada ciutat té la seva idiosincràsia. 
Igualada té un problema particular que es pot equiparar amb 
ciutats similars, però aquí hi ha molts pisos buits, i no tenim un 
Pla Local d’Habitatge, i és de les poques capitals de comarca que 
no en té. No hi ha xifres reals de res, no sabem del cert quants 
pisos buits hi ha, ni tan sols els que són ocupats. Falten dades, 
i això s’ha de solucionar. Cal un anàlisi profund i clar. Hem de 
saber quin és el parc d’habitatges de la ciutat, quin tipus de pro-
pietaris hi ha, quins preus reals hi ha... Si no fem res, tornarem 
als nivell de la bombolla immobiliària que va provocar la crisi.

I quin hauria de ser el preu d’un lloguer per a una família en 
un pis “normal”?

És difícil de dir, això. El preu no hauria de representar més del 
30% dels ingressos d’una família, legalment. Si la mitjana és avui 
de 400€ de lloguer i si hi ha famílies que cobren el salari mínim, 
de poc més de 600€, doncs ja em diràs. La Constitució diu que 
l’habitatge és un dret fonamental de tots els espanyols. Un pot 
estar-se d’anar a sopar a fora, però el lloguer s’ha de pagar. S’han 
d’aplicar polítiques públiques clares abans que això sigui insos-
tenible. Tothom ha de tenir garantit aquest dret. A Igualada hi 
ha una oficina d’habitatge que depèn de l’Ajuntament, però no 
sabem per què no funciona del tot, i això que hi ha una borsa 
de pisos prou important. S’hauria d’incentivar, i posar totes les 
garanties possibles per als propietaris. 

Sempre ens havien explicat que la línia d’autobusos entre Igualada i Manresa no era rendible. Fa molts anys que Masats l’havia fet, però 
cansat de perdre-hi diners va deixar de donar el servei. Ara tornarà a fer-la, de la qual cosa ens en congratulem, perquè diuen que hi haurà 
més tràfic. Així ho justifica el Consell Comarcal del Bages, qui ajuda a finançar la iniciativa juntament amb la Generalitat. No és per refor-
çar la Catalunya Central, sinó perquè hi ha la intenció de captar estudiants d’aquí per anar a les Universitats de Manresa. Igualada ja tenia 
l’acord de la Universitat de Lleida amb l’Ajuntament, però ara els estudiants tindran a l’abast més oferta pública i privada. Diuen que cap 
dels partits locals ha fet cap gestió en aquest cas i, potser més d’un, ho haurà percebut com un gol per tota l’esquadra, encara que pública-
ment no ho reconeguin. Com estan en campanya, només cerquen sortir a les fotos i no s’han adonat de què passava. Sempre  hi ha qui no fa 
remor i va fent camí, malgrat la fumera. Aquesta que amaga que l’Anoia continua sent la comarca més pobra de la província de Barcelona...

“Igualada és de les poques 
capitals de comarca sense un 
Pla Local d’Habitatge”

  Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Divendres, 26 d’abril de 2019

Espai patrocinat per:


