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L’EDITORIAL

Més infraestructures
E l sector de la construcció va mantenir recent-

ment una reunió a Igualada amb la presència 
de representants d’empreses molt punteres. El 
seu president va aprofitar per a reclamar a les 

institucions públiques una inversió més sostinguda en el 
temps, i una decidida acció per a millorar i crear noves 
infraestructures per al país. Més enllà de que és lògic que 
el portaveu d’un sector com 
el de la construcció demani 
més treball, també ho és la 
seva demanda. 
La Unió Empresarial de 
l’Anoia, sense anar més 
lluny, ha reclamat una i al-
tra vegada més atenció per 
al nostre territori en un àm-
bit en el que sempre hem 
estat deixats de banda, en 
especial després de la inau-
guració de l’autovia A-2, fa 
gairebé 30 anys. 
És cert que aquesta setmana la Generalitat ha iniciat els 
tràmits per a la redacció del projecte de l’enllaç de la Ron-
da Sud amb Igualada, o que s’han començat també els tre-
balls previs per al desdoblament de la C-15 entre Igualada 
i Vilafranca del Penedès, amb dues fórmules de solució 
depenent dels trams. Són excel·lents notícies, però no són 

suficients. Queda encara molt camí per a recórrer, i és 
inadmissible que hi hagi assumptes sense resoldre, com 
un Pla Director de l’Aeròdrom Igualada-Òdena que porta 
una desena d’anys voltant per despatxos, i que cada any, 
curiosament, “desperta” en ocasió de la inauguració de la 
fira Aerosport. Cal una acceleració en aquest assumpte. 
Tenen raó els constructors quan diuen que sense posar 

l’ull en les infraestructu-
res, aquest país no avan-
çarà. Tampoc l’Anoia, a 
qui li urgeix una solu-
ció en l’àmbit ferroviari. 
Creiem que aquesta ha 
de ser la definitiva eina 
que posi de debò la Con-
ca d’Òdena en el mapa 
del segle XXI. La con-
nexió entre el Port de 
Barcelona, que necessita 
una nova obertura, i el 

Port Sec de Saragossa, és un tema que fa anys que roman 
als calaixos de projectes pendents “de país”. I caldria treu-
re’l de la inòpia per treure’n tot el profit, buscant els ali-
ats que calguin, i on calguin. Resoldríem una assignatura 
pendent, i la Conca seria un territori d’oportunitats per a 
molts anys, en el camp econòmic i potser, turístic. No ens 
conformem amb el què tenim, perquè mereixem més. 

Tenen raó els constructors quan 
diuen que sense posar l’ull en les 
infraestructures, aquest país no 
avançarà. Urgeix una solució en 

l’àmbit ferroviari.
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Esperanza Aguirre, expresidenta de 
la Comunitat de Madrid,  ha conside-
rat aquest dijous feridors els qualifi-
catius de Pablo Casado, president del 
PP, a Santiago Abascal, president de 
Vox,  “ha intentat donar una punta-
da de peu a Abascal, però ho ha fet al 
meu cul” i ha seguit “els polítics hem 
de tenir la pell d’elefant. A mi ja no 
em fa mal res, però ho considero un 
error, perquè molts dels votants nos-
tres havien optat per Vox i s’ho esta-
ven replantejant per a les municipals i 
autonòmiques.”

Núria de Gispert, expresidenta del 
Parlament de Catalunya, que ha es-
tat escollida per rebre la Creu de Sant 
Jordi, va fer un tuit on deia que “Se-
gons l’Observatori del porcí, Catalu-

nya augmenta les seves exportaci-
ons, Girauta a Toledo, Arrimadas a 
Madriz (sic), Millo a Andalusia i Do-
lors Montserrat a la UE.”  Davant de 
l’enrenou generat, al cap de poques 
hores l’ha esborrat i ha assegurat que 
“mai ha volgut dir porc a ningú.”

Sergi Sabrià, president d’ERC al 
Parlament, ha censurat aquest tuit 
de dient “És un error greu. Són com-
portaments que no hauríem de tole-
rar en la nostra societat i al nostre 
projecte, que vol ser inclusiu i es-
tendre la mà a tothom.”

Francisco Camps,  expresident de 
la Generalitat, ha estat imputat per 
la magistrada del jutjat d’instrucció 
número 17 de València en la causa 
per la construcció del circuit urbà 
de la Fórmula 1 a València. La in-
terlocutòria de processament con-
sidera que “per obtenir un rèdit po-
lític i personal va idear, planificar, 
impulsar i dirigir la construcció del 
circuit de la F1 amb la intenció de 
projectar la seva imatge, al marge 
de les seves funcions.”

Elías Bendodo, conseller andalús 
de presidència de la Junta d’An-

dalusia i membre del PP, davant les 
crítiques de PSOE i Vox al nomena-
ment d’Enric Millo com a secretari 
per afers exteriors, l’ha defensat di-
ent “La persona escollida té la qua-
lificació professional i l’experiència 
necessària.”

Maria Gómez Rodrigo, professo-
ra de la Universitat de València, ha 
estat oferta a les autoritats franceses 
encarregades de la restauració de l’es-
glésia de Notre-Dame, “per ser una 
experta en pintura cremada”. El curi-
ós és que la seva experiència ve d’ha-
ver-se posicionat en el contenciós 
pels murals del monestir de Sixena 
defensant que “Gudiol i la Genera-
litat van destrossar la Sala Capitula, 
fent malbé les pintures i simulant 
que l’espai s’havia incendiat i així jus-
tificar l’arrencament”. 

Gonzalo Boye, advocat i candidat 
substitut de Carles Puigdemont en 
les llistes a les europees, ha dit “El 
Tribunal Suprem ha establert els 
criteris interpretatius de la norma. 
Estem contents. Nosaltres hem fet 
la nostra feina. Ara el votant haurà 
d’elegir els tres per poder aconseguir 
la seva immunitat”. 

El jardí de 
l’amor
Sandro Boticelli va pintar a finals del 
segle XV una de les obres més emble-
màtiques del Renaixement. Aconse-
llat i guiat per Marsilio Ficino, un dels 
grans artífexs intel·lectuals de l’esclat 
artístic de la Florència d’aquella època, 
el pintor va crear una escena immortal 
anomenada La Primavera. Ficino era 
un home turmentat per la melancolia 
que identificava amb el planeta Saturn, 
tradicionalment associat a la tristesa i 
l’envelliment. El vell diable era el gran 
i sever mestre de la vida, i les delícies 
de l’amor, l’art i la bellesa, eren la cura 
que proposava Ficino a través de Boti-
celli. Havia nascut l’autoajuda? La vida 
natural desperta al ritme del batec de 
la Deessa i un conjunt de personatges 
que encarnen una natura humanitzada. 
La naturalesa i els jardins sempre s’han 
relacionat amb l’amor. Potser perquè 
en els jardins a banda de bellesa hi ha 
també males herbes, aranyes i alguna 
serp amagada. De fet, a vegades d’un 
problema gros se’n diu haver-se ficar-se 
en un jardí. O bé era perquè degut a 
l’aparença canviant de les plantes i flors 
al llarg del pas del temps es pot fer un 
paral·lelisme amb les  relacions amo-
roses que muden amb el temps. Hi ha 
d’amors de primavera, d’estiu, de tardor 
o d’hivern. I amors que maten o que 
són carnívors.
El filòsof Epicur va anomenar a la seva 
residència El Jardí i en ella sempre es 
va venerar el plaer (moderat això sí) 
com a camí cap a la felicitat, donant 
lloc a l’escola hedonista. S’ha dit que hi 
ha dos models de jardins: el francès i 
l’anglès. L’un ordenat i l’altre salvatge i 
exuberant. Els jardins de Versalles tam-
bé podrien explicar-nos moltes coses 
sobre l’amor. Potser perquè va ser en 
un jardí paradisíac on Eva va fer perdre 
a Adam la seva virtut i el favor de Déu, 
guanyant-se però els coneixements de 
l’arbre de la ciència i la distinció entre 
el bé i el mal. Qui sap si la història re-
lacionada amb el jardins i l’amor més 
de moda actualment (gràcies a les con-
trovertides xarxes socials i els seus me-
mes) és la que explica un episodi de la 
vida de Buda. Sembla que a preguntes 
d’un alumne el mestre exposava la dife-
rència entre desitjar i estimar. El savi li 
va explicar que quan desitgem una flor 
l’arrenquem per fer-la nostra i en can-
vi quan l’estimem la reguem cada dia. 
És tan senzill que costa molt d’enten-
dre i més encara de dur a la pràctica, 
perquè cadascú té el seu propi diccio-
nari de vida. I ningú neix ensenyat. Per 
això l’esclat de la primavera ens recorda 
que cada any podem tornar a enamo-
rar-nos de de nou. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroad1815



Quan el meu pare m’explicava que 
milers de republicans catalans i 
espanyols van haver d’emigrar cap 
a l’exili perquè eren perseguits pel 

règim franquista mai m’hagués pogut imagi-
nar que dilluns passat aniria a Suïssa a visitar, 
un 6 de maig de l’any 2019, a una exiliada po-
lítica. La veritat és que costa assimilar-ho i, 
sobretot, costa encara més entendre-ho. 
Vaig anar a veure a la Marta Rovira a Gine-
bra i vaig trobar una dona forta, molt forta. 
La secretària general d’ERC va haver d’exili-
ar-se davant l’imminent empresonament per 
haver posat les urnes el dia 1 d’octubre. En 
aquell moment la seva vida va fer un tomb 
absolut deixant-ho tot per poder seguir sent i 
sentir-se lliure. És d’una duresa extrema per-
què no només és a centenars de quilòmetres 
dels seus amics, família i entorn. L’exili no no-
més és anar a un altre país sinó que és haver 
d’abandonar forçosament allò que t’estimes 
sense saber quan podràs tornar. Quan podràs 
tornar a viure al costat de la gent que t’estimes, 
del teu poble, sentir les olors que t’acompa-
nyaven diàriament, veure els teus veïns, anar 
a comprar a les botigues on sempre ho feies 
o veure aquells racons de país que t’estimes i 
que et fan sentir a casa. En definitiva, durant 
les hores que vaig estar amb la Marta vaig in-
tentar fer-me’n a la idea, posar-me al seu lloc 
durant almenys una estona, i em va semblar 
d’una duresa i complexitat gegantina. Ens ex-
plicava com inevitablement ha canviat també 
la vida de la seva filla, l’Agnès, i del seu marit, 
el Raül, que s’han traslladat a viure a Ginebra. 
La ignomínia i la baixesa humana d’aquells 
que han condemnat a desenes de persones 
innocents, pacífiques i de titàniques convic-
cions democràtiques a ser empresonats o a 

l’exili és humanament 
incomprensible. És 
pèrfid, d’una buidor 
d’esperit i d’ànima que 
em fa sentir inequí-
vocament que estic al 
bàndol correcte: al de 
la llibertat. 
Després de veure la 
Marta em qüestiono 
amb encara més força 
qui és capaç d’exercir 
de botxí amb la fredor 
i cinisme amb la que 
ho fa tant el poder ju-
dicial com el policial i 
el polític. Companys 
i companyes del PSC, 
de Cs i del PP que han 
compartit hores amb la Marta o amb qual-
sevol dels altres empresonats o exiliats i que 
ara o festegen el patiment o bé exerceixen un 
silenci còmplice per por a perdre vots. Quina 
llàstima.  
Però malgrat tot, la Marta és una dona molt 
forta. Mostrava enteresa, serenor i per fortu-
na de tots nosaltres conserva intacta la seva 
visió política i estratègica. Té clar que la seva 
situació és una etapa del recorregut que estem 
fent com a país i que malgrat pagar un preu 
molt alt a nivell personal segurament és un 
preu que s’ha de pagar per desemmascarar 
un estat d’unes mancances democràtiques in-
gents. Vam parlar extensament sobre Iguala-
da i em va demanar que us digués, a tots, que 
us troba a faltar. Em va posar molts deures 
per tal de dur a terme polítiques republicanes 
també a la nostra ciutat a través dels nostres 
valors: llibertat, igualtat i fraternitat. I també 

em va demanar que seguíssim treballant per 
fer avançar la ciutat i sobretot per millorar la 
vida dels nostres veïns i veïnes. Més enllà del 
projecte que nosaltres defensem per a Igua-
lada, també ens toca dir alt i clar que som i 
serem al costat dels presos polítics i exiliats. 
Els igualadins no som aliens a la repressió de 
l’estat, a la llima de drets i llibertats que estem 
patint i, per tant, al moment polític d’impor-
tància històrica que ens ha tocat viure. No 
acceptarem de cap de les maneres cap silenci 
còmplice, cap fugida d’estudi, cap dubte da-
vant la cruesa de la presó o de l’exili que patei-
xen els nostres legítims i innocents represen-
tants públics. Perquè senzillament entenem 
la democràcia com a un sistema de llibertats 
en el qual el respecte i la tolerància és la base 
fonamental de la nostra societat. A l’acomi-
adar-nos amb la Marta li vaig dir “farem tot 
allò que puguem, i una mica més, perquè avi-
at pugueu tornar”. Fem-ho!  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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Cap de llista d’ERC a Igualada La cruesa de l’exili: visita a Marta Rovira

Tens decidit a qui votaràs a les eleccions 
municipals?

 Sí 92,2%  No 7,8%
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 
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CLEAN UP DAY

Els municipis de la comarca que estan a l’entorn del riu Anoia par-
ticipen aquest cap de setmana d’aquesta jornada de neteja que es fa 
de manera coordinada a tot el continent .

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

FIRA DE LA MULTICUL-
TURA “I EL COMERÇ”?
Unió d’Establiments de Montbui

El dia 1 de maig va començar la Fira 
de la Multicultura i el Comerç de San-
ta Margarida de Montbui.
L’inici va ser espectacular; amb una 
desfilada en la qual hi participaven 25 
establiments de Montbui i amb totes 
les entrades venudes amb molta an-
telació. Un espectacle singular entre 
passarel·la, ball, humor... 
La Passarel.la del Comerç de Mont-
bui és una acció on hi interactua el 
comerç de proximitat amb els seus 
propis clients, per poder explicar-los 
els seus serveis o productes, en un 
espai com és el Mont-Àgora, envol-
tat d’un ambient d’humor i festa. La 
Unió d’Establiments de Montbui vol 
donar les gràcies a TOTS els que la 
van fer possible.
La recuperació d’aquesta passarel·la 
ha sigut fruit del treball, comunicació 
i voluntat, per part de la regidoria de 
comerç i la UEM per promocionar el 
comerç local.
En el marc de la Fira de la Multicul-
tura, alguns establiments de la UEM 
havien comunicat als seus clients que 
els trobarien a la Carretera de Valls, 
el Bulevard, com altres anys, barrejats 
amb els firaires, el dissabte i el diu-
menge al matí. Això no va ser possi-
ble i demanem disculpes, ja que una 
setmana abans de començar la Fira 
de la Multicultura, l’Ajuntament ens 
comunicava un canvi d’ubicació de la 
Fira Medieval, des del Bulevard cap al 
Passeig de Catalunya, degut a “impre-
vistos”.
El divendres 3 de maig, a la tarda, 
s’inaugurava la Fira Medieval al Pas-
seig de Catalunya. Una fira especta-

cular amb artesans, cavalls, ocells i es-
pectacles diversos... una fira medieval 
com la que mai s’havia vist a Montbui.
Als comerços del Bulevard se’ls va 
oferir la possibilitat de muntar les se-
ves parades al Passeig de Catalunya, 
però degut al poc temps amb què els 
establiments van conèixer els canvis, 
i els sobrecostos logístics que suposa-
va, va ser pràcticament impossible la 
participació del comerç local a la Fira.
El resultat de la Fira de la Multicul-
tura i el Comerç ha estat un Bulevard 
amb les botigues buides, recordem 
que parlem d’un dels principals sec-
tors econòmics del municipi, i una 
Fira Medieval impressionant plena de 
gent però amb una molt baixa partici-
pació del comerç local.
Així doncs, la UEM demana al futur 
alcalde de Montbui que, l’any que ve, 
la Fira de la Multicultura i el Comerç 
es mantingui al Bulevard o en un em-
plaçament on hi hagi comerços que es 
puguin beneficiar dels diferents actes 

festius. Perquè una fira del comerç 
ha d’estar pensada per promocionar 
el comerç local, com s’ha fet els anys 
anteriors, sinó no cal que l’anomenem 
Fira de la Multicultura “i el Comerç”, 
no?

AGRAÏMENT A LA  UCI 
DE L’HOSPITAL D’IGUA-
LADA
Família d’en Ramon Catot Bigas 

Els familiars del Ramon Catot Bigas,  
volem fer arribar el nostre mes sincer 
agraïment,  a tot l’equip humà (infer-
meria, auxiliars, neteja..) encapçalat 
per el Dr. Melcior Martínez de la UCI 
del Hospital d’Igualada, on va estar 
ingressat el Ramon durant dos mesos.
Malgrat que la malaltia va poder més 
que la seva força i les ganes de viure, 
no tenim prou paraules per definir la 
professionalitat, l’esforç la sensibilitat 
i el caliu demostrat durant tot aquest 

temps tant difícil que ens va tocar 
viure.
No som conscients de la qualitat hu-
mana i professional que tenim en 
el nostre sistema sanitari fins que 
ens toca viure una experiència com 
aquesta.
Gràcies, per haver compartit part 
d’aquest camí amb nosaltres,  i per les 
sinceres mostres de suport rebut.

L’ESPORT A IGUALADA
Cristina Cuervo 

Benvolgut alcalde,
Em dic Cristina, tinc 12 anys i m’agra-
da molt fer esport.
Escric aquesta carta per manifestar 
el meu agraïment als responsables 
de les millores en les instal·lacions 
esportives, així com de l’ampliació 
dels espais de lleure i salut, que en els 
darrers anys s’estan duent a terme a la 
nostra ciutat: Igualada. 
Cada cop hi ha més gent aficionada a 
l’esport, i quantes més zones esporti-
ves hi hagi per gaudir-ne, millor.
Jo, des de 1r de primària que partici-
po als Joc Escolars d’Igualada. I sé que 
es juga molt millor quan els camps i 
les pistes de joc estan en bones con-
dicions. 
Fer esport no només és córrer, jugar a 
bàsquet, a futbol, etc.  També hi ha un 
bon grapat de gent de totes les edats 
a les que les agrada caminar. I una 
bona pensada han estat els diferents 
circuits, les anomenades “anelles”, que 
milloren la nostra ciutat.
En definitiva, penso que hem de sen-
tir-nos orgullosos de viure en una 
ciutat europea de l’esport i gaudir-ho 
al màxim.
Moltes gràcies!
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Premsa Comarcal

Redacció
La companyia elèc·

trica Endesa es gastarà 
enguany un total de 3,4 
milions d’ euros, amb 
solucions cada cop més 
innovadores, en la pro·
tecció dels boscos de les 
comarques de la Catalu·
nya Central per prevenir 
incendis, segons les dades 
facilitades per l’empresa 
en la presentació als mit·
jans de comunicació de la 
campanya anual de pre·
venció d’incendis, duta a 
terme divendres al matí 
en aquesta ocasió a Olèr·
dola, a l’Alt Penedès. 

Durant la plujosa jor·
nada, els mitjans convo·
cats per Endesa van poder 
viure en primera persona 
part dels tres eixos prin·
cipals de la campanya, 
que cada cop compta amb 
solucions més innovado·
res:  la tradicional neteja 
i cura de la massa forestal 
que creix al voltant de la 
xarxa elèctrica (que es 
fa, sobretot, amb petites 
repassades per mantenir 
l’entorn; l’ús d’helicòp·
ters per a fer termogra·
fies; els escanejos làser 
del terreny (LIDAR) i les 
inspeccions visuals,  així 
com les revisions exhaus·
tives de totes les instal·
lacions.

Just abans que els 
periodistes pugessin als 
helicòpters facilitats per 
Endesa per fer·se una pe·
tita idea del treball que es 
fa des de l’aire, el respon·
sable d’alta tensió d’En·
desa, Francesc López, va 
explicar que aquestes tres 
actuacions es duen a ter·
me de forma continuada, 
però que la companyia ha 
posat especial interès en 
l’escaneig làser amb la 
tecnologia LIDAR de to·
tes les línies d’alta tensió 
d’Espanya .

Aquesta revisió, que 
ha finalitzat recentment, 
després de tres anys 
de treball, consisteix a 
determinar de manera 
més precisa quina és la 
distància correcta entre 
la massa forestal i les 
infraestructures, a més 

Endesa destina enguany més de 3,4 MEUR en 
protegir els boscos de la Catalunya Central

d’estudiar el creixement 
de la vegetació.

Ara, un cop ha acabat 
aquest projecte, Endesa 
compta amb mapes tridi·
mensionals de tots els bos·
cos que envolten la xarxa 
elèctrica i és més fàcil sa·
ber on s’ha d’intervenir .

Segons Francesc 
López, la companyia ex·
plora ara noves tecnolo·
gies per fer un pas més i 
estudia com incorporar 
els satèl·lits a la feina 
de protecció dels boscos, 
ja que aquests aparells 
capturen imatges cons·
tantment que poden me·
surar automàticament les 
distàncies de seguretat 
entre el cablejat elèctric 
i la vegetació.

López apuntava que 
aquests aparells captu·
ren constantment imatges 
que, un cop rasteritzades, 
i mitjançant el machine 
learning –amb sistemes 
que aprenen automàti·
cament– poden mesurar 

automàticament les dis·
tàncies de seguretat entre 
el cablejat elèctric i la ve·
getació, alhora que podri·
en detectar cada espècie 

d’arbre, la seva geoloca·
lització de forma precisa, 
i indicarien quan s’ha de 
fer la tala i poda després 
de calcular, per si sols, el 

ent i encara més exhaus·
tiu, i amb una optimit·
zació de recursos, sense 
necessitat de sobrevolar 
els gairebé 100 mil qui·
lòmetres de línies que 
Endesa té a Catalunya, 
i que equivaldrien a do·
nar prop de 2,5 voltes al 
planeta. 

A part de la tala i poda 
selectiva de la massa fo·
restal  Endesa utilitza, 
des de fa 8 anys, drons  
per comprovar l’estat de 
la xarxa elèctrica, equi·
pats amb càmeres d’alta 
resolució estabilitzades 
giroscòpicament que per·
meten captar imatges de 
les línies, especialment 
en punts de difícil accés, 
i sense haver d’interrom·
pre el servei als clients. 

Tot i que els periodis·
tes no van poder veure la 
feina del dron en directe 
per culpa de la intensa 
pluja, des de l’empresa es 
va explicar que aquests 
aparells es caracteritzen 
per ser molt estables en 
ple vol, la qual cosa per·
met fer gravacions d’alta 
qualitat i, per tant, segons 
el responsable d’alta ten·
sió d’Endesa, així s’agi·
litzen les inspeccions en 
detall dels elements del 
cablejat aeri perquè no 
s’ha de tallar el submi·
nistrament elèctric. 

Finalment destacar 
com Endesa continua tre·
ballant en un estudi pilot 
per reduir la vegetació 
a les bases dels suports 
elèctrics utilitzant en·
zims naturals que frenen 
el creixement. La prova es 
va instaurar l’any passat 
a la subestació elèctrica 
Congost de Manresa, al 
Bages, on es van disse·
nyar 18 parcel·les que 
permeten determinar on 
es poden aplicar aquests 
enzims. 

La previsió de la com·
panyia és obtenir les pri·
meres conclusions d’aquí 
a dos anys, ja que no serà 
fins aleshores que es po·
drà constatar la diferència 
entre la vegetació trac·
tada i la de zones on no 
s’ha aplicat l’enzim.

❱ La companyia utilitza cada cop 
solucions més innovadores que van 
més enllà de la clàssica tala i poda 
selectiva de la massa forestal

❱ Aquesta primavera s’ha completat l’scaneig làser de 
totes les línies d’alta tensió, que permet automatitzar el 
processament de dades i verificar amb molta rapidesa 
que les distàncies de seguretat són les correctes

❱ Ara s’està estudiant 
utilitzar satèl·lits per 
tenir un control encara 
més exhaustiu

L’helicòpter d’Endesa sobrevolant una línia elèctrica. FOTO: 
ENDESA

El dron d’Endesa comprovant l’estat de la xarxa elèctrica. 
FOTO:  ENDESA

Tècnic fent la tala i poda selectiva de la massa forestal. FOTO: 
ENDESA

Infografia de les mesures que utilitza Endesa per protegir els boscos. FOTO: ENDESA

ritme de creixement de la 
massa vegetal. 

Per tant,  segons 
López, el control podria 
ser molt més precís, efici·
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El dia 26 de maig hi ha les 
eleccions municipals i eu-
ropees. Pel que fa a la ciutat 
d’Igualada, la ciutadania te-

nim el poder de decidir quines políti-
ques es portaran a terme els propers 4 
anys i quines persones les executaran.  

Dono per descomptat que totes les persones que en-
capçalen les diferents opcions i totes les que integren 
les candidatures mereixen el respecte i per què no dir-
ho l’admiració  del conjunt dels ciutadans. Soc dels qui 
sempre he afirmat i defensat  que la política, en contra 
del que molta gent pensa, és un dels instruments, no 
l’únic però sí un dels més potents, que tenim les perso-
nes del carrer, les persones senzilles, per influir en l’ori-
entació i en la conformació de la cosa pública.
Entre les diferents opcions que se’ns presenten a Igua-
lada el dia 26 de maig, jo he decidit donar suport a en 
Jordi Cuadras i la candidatura Igualada Som-hi.
Amb en Jordi he trobat una persona jove, entusiasta, 
ben preparada, optimista, que coneix el terreny que tre-
pitja, que sap escoltar, que és capaç de treballar en equip 
amb persones diverses, que estima Igualada apassiona-
dament, que té un punt de modèstia que li demanaria 
que no l’abandonés mai, que és valent i que no defuig 
els reptes, tot i que sap mantenir-se amb els peus ben 
aposentats a terra. I que parla bé, que sap utilitzar els 
diferents registres del llenguatge de forma adequada a 
cada context, i que parla bé el català. Tot plegat, bones 
qualitats per ser un bon alcalde.
Però no em vull quedar amb les característiques per-
sonals, tot i que per a la figura de l’alcalde aquestes 
són molt importants. En Jordi Cuadras encapçala un 
projecte nou, innovador, però que té les seves arrels en 
una experiència política positiva per a la ciutat, que va 
transformar la ciutat perquè va saber articular un espai 
comú d’acció a partir de grups polítics i socials de pro-
cedència i de cultura polítiques diverses, i que va saber 
governar per al conjunt. Em refereixo al primer govern 
de les esquerres de la democràcia municipal, primer, i 
de l’Entesa per Igualada després.
El projecte Igualada Som-hi que encapçala en Jordi Cu-
adras és fruit de la capacitat de reunir persones i grups 
d’origen divers per proposar a la ciutadania d’Iguala-
da uns objectius diferents dels que han estat plantejats 
durant els darrers 8 anys. Reunir en una candidatura a 

Prevaricación. (Del 
lat: prevaricatio, 
onis) f. Der. Delito 
consistente en dictar 

a sabiendas una resolución in-
justa una autoridad, un juez o un 
funcionario. Així és com defineix 
el diccionari de la Real Academia 

de la Lengua Española el delicte de prevaricació.
Prevaricar. V. Intr. Algú, desviar-se del propi deu-
re, mancar a la obligació del càrrec que exerceix. 
Aquesta segona és la definició de prevaricar que 
contempla el diccionari de la Llengua Catalana 
del IEC.
Hi poso les definicions exactes perquè soc de l’opi-
nió que dins del sistema judicial espanyol hi ha 
alguns jutges prevaricadors. Un cas claríssim és 
el jutge Llarena. Fins ara tenia l’opinió que Llare-
na havia comès prevaricació amb tot el cas dels 
presos polítics catalans. Aquesta opinió s’ha vist 
reforçada durant les 41 jornades que portem del 
judici que es comet al Tribunal Supremo, on els 
drets dels presos estan sent –en la meva opinió- 
violats. 
Em sap tan greu, veure maltractats als legítims re-
presentants del govern de la Generalitat, que no 
em puc estar de manifestar la meva protesta en 
forma d’escrit. Això fins a dimecres passat, podia 
ser únicament una opinió, però des de dimarts 
amb la resolució de l’Audiència de Madrid i des 
de dimecres amb la notificació oficial que Junque-
ras, Sànchez, Rull i Turull són diputats a Cortes 
Españolas i que Raül Romeva és senador, que tots 
cinc haurien de ser posats en llibertat i suspendre 
el judici que es comet en contra seva, fins que Las 
Cortes i el Senado n’autoritzessin la continuació.

Això, diguin el que diguin els “voceros” del règim, 
ho mana la llei. I per tant, cada minut que Junque-
ras, Rull, Turull, Sànchez i Romeva estiguin pri-
vats de llibertat, és una violació de la llei. I els jut-
ges ho saben. Per això dic que hi ha prevaricació.
D’altra banda, dimarts, en la resolució de l’Audi-
encia de Madrid, respecte la capacitat de Puigde-
mont, Comín i Ponsatí de ser candidats al Par-
lament Europeu, es diu clarament que el jutge 
Llarena fa legal la situació dels exiliats en haver 
retirat de forma unilateral “y por decisión pròpia” 
l’ordre internacional de detenció. D’haver-la man-
tingut Carles Puigdemont hauria estat deportat 
a Espanya però només podria ser jutjat per pre-
sumpta malversació de cabals públics.
Que a més, els cinc de la Manada, els quatre de 
Blanquerna i l’abusador dels Maristes, tots ells 
sentenciats, estiguin encara en llibertat, no fa més 
que reforçar la meva opinió que hi ha uns quants 
jutges al Tribunal Suprem que estan cometent el 
delicte de prevaricació que és, el més greu que pot 
cometre un jutge.
En aquest estat de coses, em sembla mes fàcil que 
pugui tenir més problemes per donar la meva opi-
nió, que Lamela, Llarena i Marchena per les seves 
decisions judicials. 

Cada minut que Junqueras, Rull, 
Turull, Sànchez i Romeva estiguin 

privats de llibertat, és una violació de 
la llei. I els jutges ho saben. 

XAVIER BADIA I CARDÚSJAUME SINGLA
@jaumesingla

Prevaricadors
En Jordi Cuadras i el seu equip, el govern 
que necessitem

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

persones independents, socialistes i comuns per portar 
a terme un projecte compartit vol dir creure que un no 
té tota la veritat ni tota la raó, vol dir tenir capacitat de 
dialogar i de cercar els punts comuns entre diversos, vol 
dir saber escoltar i saber copsar la part de raó que té 
l’altre. I aquesta actitud té un gran valor polític i peda-
gògic avui, ara i aquí, en un moment en què l’adversari 
és més considerat com un enemic, quan tendim a in-
visibilitzar, i algunes vegades a ridiculitzar, aquell que 
no pensa com nosaltres. En aquest ambient general de 
confrontació i d’una certa degradació de la democràcia 
en el seu sentit més profund, sovint defugim la cerca 
de punts d’acord, correm el risc d’abusar de la majoria 
absoluta. Des d’aquesta actitud tenim el perill de gover-
nar per als meus, per a uns quants, i fàcilment, gairebé 
sense adonar-nos-en, podem ajudar a reforçar situaci-
ons en què hi hagi ciutadans de primera i ciutadans de 
segona, barris amb més possibilitats que d’altres. Dit ras 
i curt, podem governar el municipi reforçant i enfor-
tint les desigualtats enlloc de convertir l’ajuntament i les 
polítiques municipals en un instrument al servei de les 
polítiques d’igualtat.
Necessitem, crec, un alcalde i un equip municipal que 
siguin capaços de teixir complicitats amb sectors ben 
diversos, que sàpiga engrescar persones que avui es 
senten allunyades i marginades de la preocupació col-
lectiva, amb propostes concretes d’equilibri entre zones 
i barris, d’habitatge assequible, d’educació, de cultura i 
d’esport per a tothom, de salut, de lleure, amb propostes 
cap a la sostenibilitat ambiental i a la mobilitat ecològi-
ca..., que acostin cada vegada més Igualada a una co-
munitat que tingui com a columna vertebral la igualtat 
d’oportunitats i l’organització col·lectiva sostenible.
I també necessitem un alcalde i un equip municipal 
que sàpiguen crear les complicitats, en primera instàn-
cia amb els municipis veïns de la Conca d’Òdena, que 
superin les desconfiances ben arrelades i que jo creia 
que ja s’havien anat superant; i també amb la totali-
tat dels municipis de la comarca. Un alcalde que sigui 
capaç de liderar, des del respecte a les diferents realitats, 
el conjunt de la comarca, i que situï Igualada al lloc que 
li correspon, amb polítiques compartides, més enllà de 
l’organització d’esdeveniments puntuals i de màrque-
ting.
Considero humilment que en Jordi Cuadras és qui 
s’acosta més a aquest alcalde que necessitem. 
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

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

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

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

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA 
ANY: 2018  
PREU: 14.500€ 

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

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

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

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

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

TOYOTA YARIS 100H FEEL HYBRID 
ANY: 2018   PREU: 13.900€  
FINANÇAMENT: 217€/MES 

TOYOTA CHR ADVANCE HYBRID  OPORTUNITAT
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE  OPORTUNITAT
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 
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Debat de l’Ateneu Igualadí, el passat 2015.

Comença la campanya electoral de les europees i municipals, 
amb els primers actes de Junts x Igualada, Ciutadans i ERC
REDACCIÓ / LA VEU 

L a passada matinada ha 
començat la campanya 
electoral per a les elec·

cions europees i municipals 
del 26 de maig. Junts per Igua·
lada, ERC i Ciutadans seran 
els primers partits polítics en 
fer actes públics de campanya. 
Els candidats s’han estrenat 
amb l’habitual enganxada de 
cartells, i aquest matí, a les 9, 
amb el primer debat a Ràdio 
Igualada.

Puigdemont, a la plaça de 
l’Ajuntament
Junts per Igualada farà el pri·
mer acte a les 8 del vespre 
d’avui a la plaça de l’Ajunta·
ment, amb la presència dels 
candidats a les eleccions eu·
ropees Jordi Parcerisas, els 
exiliats Clara Ponsatí i Antoni 
Comín, a més de l’alcalda·
ble Marc Castells i, per tan·
car l’acte, el president Carles 
Puigdemont en connexió amb 
Brussel.les. 

Presentació en societat 
de Ciutadans
També avui Ciutadans es pre·
sentarà en societat per prime·
ra vegada, amb la candidata 

Igualada

Avui divendres al matí 
els candidats d’Iguala-
da ja han fet el primer 
debat a l’emissora mu-
nicipal, al que seguirà 
dijous vinent amb el 

clàssic de l’Ateneu, amb 
moltes sorpreses

de la seva formació a l’alcaldia 
Carmen Manchón. La presen·
tació es farà en l’Espai Centre 
Cívic, a partir de les 19 hores. 
La candidata igualadina estarà 
acompanyada per els mem·
bres de la seva candidatura, 
així també pels caps de llista 
de les altres set localitats de 
l’Anoia, on Ciutadans presen·
ta llistes, a Vilanova del Camí, 
Capellades, Santa Margarida 
de Montbui, Piera, Masquefa, 
Hostalets de Pierola i Cabrera 
d’Anoia. 

Arrossada amb Enric Conill 
i Roger Torrent (ERC)
ERC Igualada iniciarà la cam·
panya amb el President del 
Parlament de Catalunya, Ro·
ger Torrent, i també amb la 
participació de la Consellera 
de Salut Alba Vergés, la di·

putada al Congrés Carolina 
Telechea i l’alcaldable Enric 
Conill.
Els republicans faran demà 
dissabte a les 14h una arros·
sada popular al Passeig Ver·
daguer. El preu del dinar és de 
9€ pels adults i 5€ pels infants 
i hi haurà una zona d’inflables 
i d’esbarjo pels més petits amb 
servei de canguratge. També 
hi haurà l’actuació del grup 
“Malabo Roots”. Tothom qui 
ho vulgui pot participar al 
dinar enviant un missatge de 
Whatsapp al 696.373.075, un 
correu electrònic a igualada@
esquerra.cat o a través de les 
xarxes socials dels republi·
cans. 

Dijous vinent, debat 
de l’Ateneu
El proper dijous 16 de maig, a 
les 8 del vespre, l’Ateneu Igua·
ladí serà l’escenari del Debat 
d’Alcaldables. L’acte estarà 
presentat per la periodista Vi·
oleta Gumà i comptarà amb la 
participació dels sis alcalda·
bles. 
El debat ha estat preparat per 
l’Ateneu Igualadí amb la col·
laboració de La Veu de l’Ano·
ia, Ràdio Igualada, Infoanoia, 
Anoia Diari i Canal Taronja 
Anoia. Des de l’entitat s’ha vol·
gut treballar per aconseguir 
estructurar un debat dinàmic 
i innovador i on sigui visible 
el pes de l’equip que conforma 

cada candidatura.
Una de les novetats d’aquesta 
edició ha estat la recollida de 
preguntes de la ciutadania per 
incorporar·les en l’estructura 
del debat. Fins avui diven·
dres s’han recollit preguntes 
a través d’un formulari al web 
de l’Ateneu, a Veuanoia.cat o 
d’una bústia física al vestíbul 
de l’Ateneu.  
Les preguntes obtingudes, 
juntament amb els temes plan·
tejats pels mitjans, estructura·
ran el debat, que retransmetrà 
en directe Ràdio Igualada el 
mateix dijous i en diferit el 
dilluns 20 de maig per Canal 
Taronja Anoia. 

Enric Conill vol fer un tercer ViuBé i centre de dia als Set Camins
REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana els 
republicans han pre·
sentat les seves pro·

postes en l’àmbit de l’atenció a 
les persones i la gent gran. En 
aquest sentit Conill destacava 
que “volem que quan la gent es 
faci gran Igualada ofereixi di·
verses possibilitats d’acord amb 
les necessitats i voluntats de ca·
dascú per tal de garantir que 
tothom pugui viure de manera 
digne i còmoda la seva vellesa”.
Després de mesos de treball 
entre professionals del món so·
ciosanitari, els republicans pro·
posen en l’àmbit de la gent gran 
un tercer ViuBé que es situaria 
a la zona del barri de Set Ca·
mins i que també ofereixi un 
servei de centre de dia amb 100 
places públiques per satisfer 
la creixent demanda d’aques·
ta atenció. Alhora des d’ERC 

també proposen millorar i 
complementar el SAD (Servei 
d’Atenció Domiciliària) amb el 
programa “Com a casa enlloc”, 
que consistirà en ampliar les  
hores d’atenció domiciliària a 
la gent gran i també ampliar 
els serveis d’atenció com per 
exemple l’acompanyament a 
anar a comprar o fer gestions 
així com de companyia i l’am·
pliació del número de visites 
diàries.
Paral.lelament la candidatura 
encapçalada per Enric Conill 
proposa resoldre de manera 
“urgent” la necessitat de 371 
famílies que pateixen pobresa 
energètica a la ciutat i expliquen 
que l’ajuntament “ajuda només 
amb 7’8€ mensuals a aquestes 
famílies de mitjana”. En aquest 
sentit proposen ampliar les 
ajudes fins a unes quantitats 
suficients per ajudar realment 
a aquestes 341 famílies. A més 

des d’ERC apunten que “com 
ja vam presentar en anteriors 
compareixences, oferirem 150 
pisos de lloguer accessible per 
aquelles famílies que ho neces·
sitin”, una acció que consideren 
“vital per atendre l’emergència 
habitacional que pateixen al·
guns igualadins”.
Finalment des d’ERC aposten 
per un ambiciós pla de xoc 
contra les desigualtats. Aquest 
pla consisteix en reforçar els 
Serveis Socials de l’ajuntament 
amb més recursos, tant hu·
mans com materials, per tal 
de poder garantir una atenció 
digna i suficient a totes aque·
lles persones que ho necessitin. 
Aquest pla de xoc prioritzarà 
mesures d’inclusió i té la vo·
cació de ser transversal, per 
exemple que connecti amb el 
Pla local d’inserció laboral.  
Algunes de les mesures que 
proposen són ampliar els ba·

rems de renta per rebre ajudes 
municipals, com per exemple 
les beques menjador, atès que 
ara “hi ha gent que queda fora 
perquè té més ingressos dels 
que es requereixen per rebre 
l’ajuda però que per la seva 
situació personal i familiar la 
necessiten igualment”. Els re·

publicans per això volen in·
troduir altres criteris més enllà 
dels ingressos ja que “cal conèi·
xer la situació de cadascú més 
enllà de l’econòmica per poder 
calibrar correctament si neces·
siten o no que l’Ajuntament els 
atengui”.
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M arc Castells i Junts 
per Igualada han 
presentat les pro-

postes del seu programa per les 
Eleccions Municipals del 26 de 
maig referents a Infància i
Joventut, a Ensenyament i 
Universitats i a Esports amb la 
presència dels membres del seu 
equip Carlota Carner, Marisa 
Vila, Pere Camps i Elagi Deitg.
Castells ha avançat que, un 
dels principals projectes que 
s’han proposat fer realitat en 
els propers quatre anys és re-
cuperar l’antiga piscina coberta 
del Molí Nou, avui en desús, i 
transformar-la en el Molí Jove. 
“Aquest seria un espai a dispo-
sició de les entitats i joves de 
la ciutat que els permetria ce-
lebrar esdeveniments de gran 
format que necessiten un gran 
aforament. Podrà funcionar 
com un lloc de creació artísti-
ca, escenari de concerts, espai 
d’exhibició o punt de trobada i 
també recinte per a la celebra-
ció de vetllades festives com 

REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu no s’oblida 
dels barris i per això 
vol fer una aposta forta 

per transformar i millorar l’es-
port de la ciutat, proposant tres 
grans blocs d’actuació: l’esport 
de barri i escolar; les instal·laci-
ons i els clubs; i els valors espor-
tius i l’esport femení.
Per a la formació independen-
tista “és cert que s’ha fet molta 
inversió, però la major part 

Marc Castells es proposa recuperar l’antic poliesportiu del 
Molí Nou i crear-hi un espai polivalent i una nova zona verda

Cap d’Any o la Revetlla de Sant 
Joan”, ha explicat el candidat a 
la reelecció. 
A més, per a Castells, “això 
suposarà recuperar també un 
edifici molt emblemàtic de la 
nostra ciutat, que els adults 
recordem amb nostàlgia, que 
els més joves probablement ni 
sàpiguen que existeix, però que 
tots plegats descobrirem que té 
unes enormes possibilitats”.
Al costat d’aquest espai també 
hi haurà una gran zona verda 
d’esbarjo, connectada a Mont-
bui amb una passarel.la sobre el 
riu Anoia.

Propostes per als joves
Carlota Carner va explicar les 
propostes de l’àmbit juvenil,  
que inclouen un gran Skate 
Park i els jocs de gran format a 
l’aire lliure que es projecten dins 
de la futura ampliació del Parc 
Central. Es treballarà, també, 
per ampliar la cobertura de 
Wi-fi públic i gratuït als parcs 
i places. Aquestes polítiques 
es reforçaran amb la redacció 
d’un nou Pla Local de Joventut 

“que posarà molta atenció a les 
polítiques d’habitatge per als 
joves, i també amb el mante-
niment de les línies d’ajuts per 
als estudiants que destaquen en 
diferents camps, entre d’altres 
propostes”, va dir Carner.
En l’àmbit de l’Ensenyament i 
les Universitats, la candidata 
Marisa Vila explicava que “am-
pliarem l’oferta d’estudis públics 
de grau i postgrau de la Univer-
sitat de Lleida a la ciutat i fer re-
alitat el nou Campus d’Estudis 
de la Salut, amb una residència 
per estudiants, a l’antic Hospi-
tal del Passeig Verdaguer”. En 
relació als estudis universitaris, 
sembla que hi haurà novetats 
la propera setmana, en plena 
campanya electoral.
Vila va afegir que “s’apostarà 
també per seguir ampliant els 
estudis de formació profes-
sional, per potenciar l’Escola 
d’Adults, i per impulsar enca-
ra més l’escola d’Arts Gaspar 
Camps. Però també es posarà 
l’accent en la reorientació i la 
inserció laboral dels joves d’en-
tre 16 i 25 anys”.

En el camp dels Esports, Cas-
tells va assegurar una “inversió 
sense precedents en la millora 
de les instal·lacions esportives 
municipals i el màxim dina-
misme pel que fa a l’organit-
zació d’esdeveniments. Se se-
guirà intervenint en totes les 
instal·lacions de Les Comes per 
finalitzar la seva remodelació 
i convertir-la en una ciutat es-
portiva referent entre les ciutats 
mitjanes del nostre País”. Això 

inclou la reforma dels vestidors 
de la piscina coberta, crear un 
nou Espai Bike per entrena-
ments i competicions, estudiar 
noves pistes a disposició dels 
clubs de patins, valorar la cre-
ació d’un camp específic per 
l’entrenament dels porters de 
futbol i crear una àrea d’esta-
da per autocaravanes. També 
es farà una nova pista oberta a 
tothom on hi havia les piscines 
Torre de  Recasens.

Poble Actiu reclama més inversions en equipaments esportius
d’aquesta s’ha dut a terme a Les 
Comes, descuidant les instal·la-
cions repartides en els diversos 
barris”. Poble Actiu creu neces-
sari respondre a les demandes 
de les entitats esportives i per 
això proposa instal·lar herba 
artificial als camps de futbol de 
Fàtima i del Barri Montserrat. 
Per altra banda vol potenciar 
l’esport de barri i proposa crear 
una lliga lúdica i social. I final-
ment i agafant l’exemple dels 
recents campions; els Especial 
de l’Handbol Igualada, crear un 

pla per promoure l’esport inclu-
siu.
Respecte l’esport escolar, pro-
posen fer un canvi horari i ju-
gar els partits els divendres a la 
tarda, model que fa molts anys 
que funciona a Barcelona.
Poble Actiu és molt crític amb 
la manca d’inversions en man-
teniment de les instal·lacions 
esportives, i posa el focus en 
l’estat dels vestuaris de l’Estadi 
Atlètic, la sala de màquines de 
l’Estadi Atlètic i les Comes, la 
climatització de la piscina de les 

Comes i l’estat de conservació 
del camp de futbol del Xipreret. 
La candidatura dona suport a la 
reclamació d’un nou poliespor-
tiu pels esports de patins, que 
necessàriament haurà de tenir 
dues pistes, i apunten una idea 
nova: la remodelació de la zona 
de les antigues instal·lacions 
de la piscina coberta del Molí 
Nou. En aquest sentit, aposten 
per l’enderrocament de l’edifici, 
i l’inici d’un procés participatiu 
amb els veïnat i els usuaris del 
Molí Nou per definir els nous 

úsos. La proposta de Poble Ac-
tiu seria crear una zona d’apar-
cament, una pista per esports 
de raqueta i un accés peatonal 
al riu per promoure la connexió 
entre la zona escolar i esportiva 
del Pla de la Massa i el riu.
La candidatura impulsada per la 
CUP, proposa revisar les actuals 
subvencions i premiar econò-
micament aquells clubs que re-
alitzin projectes innovadors, so-
cials i inclusius, i reclama també 
una aposta valenta per l’esport 
femení.

Divendres 17 de maig
a les 20.30h

Museu de la Pell
Accés lliure però diga'ns per Whastapp

quants vindreu: 603 864 015

Vine a sopar amb
el nou alcalde
i el seu equipVOTA
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Jordi Cuadras: “Cal que a Igualada 
deixi d’haver-hi barris de primera i 
de segona”
REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns 
- Igualada Oberta) ha 

visitat cinc barris de la ciutat en 
un sol cap de setmana amb di-
ferents parades per explicar-hi 
el seu pla “Barris de primera”. 
Aquesta és una de les 111 pro-
postes que porta al programa 
electoral i ha estat una de les 
primeres que ha destapat. El 
programa barris de primera és 
un pla que afecta tots els barris 
de la ciutat perquè “a Igualada 
deixi d’haver-hi barris de pri-
mera i de segona”. 
El candidat a l’alcaldia Jordi Cu-
adras i la resta de membres de la 
llista han visitat els barris i han 
explicat als veïns les propostes 
per cada zona. En global, el pla 
“Barris de primera” és un pla 
perquè tots els barris d’Iguala-
da tinguin els serveis i equipa-
ments necessaris. Tal i com ex-
plica Cuadras “volem que tots 
els barris tinguin el seu batec i 
que facin bategar la ciutat”.
Recordem que la candidatura 
proposa que cada barri tingui 
el seu eix comercial amb més 
espais pels vianants, sala d’estu-
di, gimnasos de carrer a tots els 
barris, activitats culturals im-
pulsades d’acord amb el teixit 
associatiu, i el regidor de barri i 
assemblees amb la presència de 
l’alcalde. 

Lluita contra l’atur
Pel que fa a la lluita contra l’atur, 
Cuadras s’ha compromès a tre-
ballar l’àmbit econòmic amb 
rigor i ha censurat que l’alcalde 
Marc Castells “hagi basat tota la 
política econòmica del govern, 
durant 8 anys, sobre un titular 
buit de contingut com era la 
promesa incomplerta de portar 
inversions industrials”. Igualada 
Som-hi proposa “passar pàgina 
d’aquesta manera de fer i cen-
trar-se en ajudar a les persones 
que es troben sense feina amb 
les eines necessàries perquè en 
trobin”. Jordi Cuadras ha afir-
mat que “volem que la roda que 
fa funcionar la ciutat, rodi per a 
tothom i no només per alguns”.
La candidatura formada per 
PSC, Comuns i el grup ciutadà 
Igualada Oberta proposa plans 
contra l’atur amb una atenció 
especial a frenar l’atur feme-
ní, que és del 60%, el de per-
sones majors de 45 anys, que 
és del 52%, i el dels joves, que 
s’apropa al 10%. També s’im-

REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu ha presentat 
aquesta setmana les se-
ves propostes en àmbit 

de cultura. La candidatura creu 
en una cultura de base, horit-
zontal i democràtica. 
Com a eix vertebrador de totes 
les propostes culturals, la candi-
datura considera que Igualada 
necessita un Pla Cultural com 
a eina per a treballar en una 
ciutat que dirigeixi polítiques 
culturals de convicció, rigoro-
ses i constants, amb la voluntat 
d’encarar un futur d’acció or-
denada, i no fruit de la impro-
visació. El Pla Cultural s’ha de 
desenvolupar des de la trans-
versalitat entre departaments i 
que contempli la visió de gènere 
i la participació activa de dones 
en tots els nivells: programació, 
anàlisis de públic, equip de tre-
ball i producció entre d’altres. 
Dins del Pla Cultural es crea-
rà un Pla d’equipaments que 
haurà d’incorporar un mapa 
d’equipaments i establir les ca-
racterístiques i potencialitats de 
cadascun. 
Poble Actiu vol recuperar l’edi-
fici i el recinte de l’Escorxador 
per a la cultura. A curt termini 
proposa obrir l’Escorxador a 
les entitats d’Igualada i dotar-lo 
d’activitat cultural de manera 
immediata i continuada, a tra-
vés de la bonificació d’entre el 
90% i el 100% de les taxes d’ús 
de l’Escorxador per a les enti-
tats culturals d’Igualada. A llarg 
termini proposa que esdevin-
gui un centre de cultura amb 
espais oberts al públic (espais 
per exposicions, concerts etc.) i 
amb un espai educatiu. Si el Pla 
d’equipaments estableix que cal 
un nou Auditori, la candidatura 
entén que s’hauria de construir 
en aquest espai. 
A Igualada hi ha una manca 
d’oferta educativa municipal en 
alguns àmbits artístics com la 

dansa, el circ i el teatre. Poble 
Actiu vol generar noves pro-
postes municipals per tots els 
àmbits artístics i que treballin 
de manera coordinada amb les 
escoles artístiques municipals 
existents com l’escola de música 
Mestre Joan Just i l’escola d’art 
Gaspar Camps.

Horaris de la biblioteca a les 
necessitats dels usuaris
Tenint en compte que la ciutat 
ha augmentat l’oferta univer-
sitària en els darrers anys  i en 
conseqüència el nombre d’estu-
diants, es creu necessari ampli-
ar el marc horari de la biblioteca 
per adaptar-se a nous usuaris.
Igualada necessita urgentment 
la creació de serveis i museus 
que permetin un relat de me-
mòria i entorn d’Igualada. Ca-
len polítiques d’intervenció 
patrimonial que ara mateix són 
inexistents. Cal més divulgació 
de totes les tasques desenvolu-
pades en el marc de patrimoni. 
En el Pla de preservació del pa-
trimoni industrial s’hi han de 
definir actuacions de conser-
vació i criteris de preservació 
del patrimoni arquitectònic que 
permetin una lectura del llegat 
industrial de la ciutat.
La candidatura impulsada per 
la CUP també proposa  res-
taurar el valor del Museu de la 
Pell com a Museu de la Tècnica 
i crear una nova sala d’expo-
sicions emplaçada a l’Escor-
xador, així com promoure el 
desenvolupament de projectes 
de creació d’artistes amb pro-
jectes locals a través de beques 
de coproducció, de residències 
creatives, d’assessorament artís-
tic etc.
Poble Actiu pensa que és im-
prescindible donar suport a les 
entitats i als artistes locals de to-
tes les disciplines. Assegura que 
convé mantenir línies de treball 
endegades amb encàrrecs, con-
certs i contractacions.

Poble Actiu vol fer un 
espai polivalent 
cultural a l’Escorxador

pulsaran ajudes a empreses que 
contractin persones sense feina 
d’aquests col·lectius de risc i a 
persones amb diversitat funci-
onal, a més d’ajudar els petits 
empresaris i autònoms perquè 
creïn ocupació. 
Jordi Cuadras ha anunciat que 
“si governem, una de les prime-
res accions que farem serà unir 
totes les borses de treball que 
existeixen a la ciutat i a la co-
marca d’administracions i enti-
tats en una de sola per facilitar 
els processos de cerca de feina”. 

Hospital, CAPs i servei 
bucodental
La número 2, Montse Montaña, 
ha presentat les propostes en 
l’àmbit de la salut. La candi-
datura es compromet a lluitar 
perquè l’Hospital i els CAPs tin-
guin tots els professionals ne-
cessaris, davant la manca d’ac-
ció del govern actual. Igualada 
Som-hi destaca que “volem que 
el govern d’Igualada defensi 
el sistema sanitari públic i de 
qualitat, governi qui governi a 
la Generalitat. No pot ser que 
l’Hospital i els CAPs pateixin el 
que estan patint i que ni l’Ajun-
tament ni la consellera de Salut, 
en mans de la igualadina Alba 
Vergés, no hi posi remei. Aixe-
carem aquesta bandera”.
Una de les mesures que Igua-
lada Som-hi impulsarà són co-
bertures de salut bucodental a la 
població en risc d’exclusió i vul-
nerabilitat econòmica, sobretot 
d’infants i joves, tot aplicant la 
tarifació social. De fet, el 12% 
de la població de Catalunya no 
pot accedir al dentista per mo-
tius econòmics i hi ha en tràmit 

una llei per garantir-ho des del 
sistema públic. Igualada Som-
hi proposa avançar-se i mentre 
no arriba aquesta mesura, apli-
car-la a nivell municipal. Tam-
bé es vol garantir l’accessibilitat 
al sistema sanitari a tota la ciu-
tadania tot assegurant l’empa-
dronament i l’accés a la targeta 
sanitària sense exclusions.

Quarta escola bressol 
a Cal Badia
En l’àmbit educatiu, Igualada 
Som-hi es marca lluitar contra 
la segregació escolar amb una 
millor distribució dels alumnes, 
marcar una ràtio d’alumnes 
idònea per a la ciutat i garantir 
una igualtat de condicions de 
tots els centres de la ciutat per-
què totes les escoles “siguin de 
primera”. Una de les mesures és 
reobrir la quarta escola bressol 
pública que CiU i ERC van tan-
car des del govern de l’Ajunta-
ment i ubicar-la a Cal Badia.
Igualada Som-hi també impul-
sarà una xarxa d’acompanya-
ment acadèmic als alumnes de 
famílies que no puguin assumir 
aquest cost, potenciarà l’edu-
cació de les arts amb tarifació 
social per accedir a l’escola de 
música i altres centres artístics 
i impulsarà el pla “Camí segur 
a l’escola” perquè infants i joves 
puguin arribar als centres edu-
catius a peu i en bicicleta amb 
seguretat, tot promovent hàbits 
sostenibles.

Tarifació social
La número 4 de la llista d’Igua-
lada Som-hi, Irene Gil, ha ex-
plicat els punts del programa 
referents a les polítiques socials. 
En aquest sentit destaca l’apos-
ta per la tarifació social amb 
la qual els preus i taxes d’accés 
als serveis públics es marquen 
en funció de la renda (centres 
cívics, equipaments esportius, 
escoles artístiques municipals, 
escoles bressol i altres).  

Igualada Som-hi im-
pulsarà cobertures de 
salut bucodental a la 
població en risc d’ex-
clusió i vulnerabilitat 

econòmica
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Polítics internacionals 
experts en turisme 
s’han reunit al New 

Destinations Summit al 
Museu de la Pell

Setanta anys de presó 
per al violador de 
Martorell... 
i d’Igualada

Unes 500 persones a la concentració 
contra el polígon de Can Morera

L’Audiència de Barcelona ha 
condemnat a 70 anys de presó 
l’anomenat violador de Mar-
torell, Tomás Pardo Caro, per 
haver agredit sexualment una 
igualadina l’any 2016. Durant 
el judici, va reconèixer els fets 
dels quals estava acusat, se-
grestar, agredir, violar, gairebé 
matar i robar una dona des 
d’Igualada a Martorell. 
Els fets van succeir quan Par-
do gaudia del seu tercer per-
mís penitenciari després de 
ser condemnat a més de 20 
anys de presó el 2004 per uns 
fets similars del 2002.  
La sala també acorda pro-
hibir al condemnat aproxi-
mar-se a la víctima i comu-
nicar-se amb ella durant un 
període de 95 anys i estableix 
una indemnització d’1,1 mi-
lió d’euros. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A irBnb va posar ahir 
tota la carn a la gra-
ella amb Igualada. 

Una cimera d’alt nivell amb el 
turisme sostenible com a por-
tada d’una de les seves noves 
apostes d’àmbit mundial. Tot 
plegat, en el marc del Rec.0, 
amb la presència de polítics 
internacionals i experts en tu-
risme, prop de 300 persones 
en el que era el New Desti-
nations Summit d’Airbnb. La 
voluntat era unir la indústria, 
els polítics i els actors locals 
per explorar, innovar i col·la-
borar en la construcció de 
models de turisme sostenibles 
en localitats amb sense hotels 
o amb poca oferta d’infraes-
tructura turística, com és el 
cas d’Igualada. 
L’alcalde Marc Castells ex-
plicava que “cal explicar a 
tothom que el tresor que té 
Igualada pot ser una eina de 
promoció turística exclusiva, 
i aviat serà sorprenent i fasci-
nant veure gent passejant per 
la ciutat, fins a esdevenir no 
solament una ciutat industri-
al, sinó també turística”.
L’aposta d’AirBnb té més sentit 
del que ens pensem. A França- 
el país més visitat del món- al 
voltant del 90% de les locali-
tats tenen menys de 2.000 ha-
bitants i no compten ni amb 
hotels ni amb altres opcions 
d’allotjament turístic. No obs-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l sindicat agrari Unió 
de Pagesos i l’associa-
ció Per la Conca van 

concentrar dissabte a la Pla-
ça de l’Ajuntament unes 500 
persones per tornar a posar al 
centre del debat local el futur 
del territori, les estratègies de 
planificació i les polítiques 
de dinamització del nostre 
entorn rural, i en especial 
per mostrar el seu rebuig a la 
construcció d’un polígon in-
dustrial a Can Morera.
A la tarda es podien fer di-
verses activitats, organitzades 
per caus i esplais de la co-
marca, que van preparar jocs 
i tasts de productes locals i 
tallers i xerrades per a nens 
i adults, amb la col·laboració 
d’entitats del territori com el 
col·lectiu Eixarcolant, l’Asso-

ciació de Petits Viticultors de 
la Conca d’Òdena o l’Asso-
ciació d’amics de la cervesa 
artesana La Bromera. També 
hi eren presents les entitats 
convocants, amb uns tallers 
d’Unió de Pagesos que dona-
ven a conèixer la importància 
del món agrari en la societat, i 
un punt d’informació de l’as-
sociació Per la Conca, on s’hi 
recollien signatures contra el 
polígon, i ja se n’acumulen 

més de 600.
El punt culminant de la jor-
nada va ser a les 7 de la tar-
da, moment en què estava 
convocada la concentració 
a la mateixa plaça de l’Ajun-
tament. Joan Vidal, d’Unió 
de Pagesos,  Quim Muntané, 
de Per al Conca, i Júlia Soler, 
del col·lectiu Eixarcolant, van 
llegir un manifest en defensa 
d’un territori viu, sostenible i 
amb futur.

La coordinadora de 
l’ANC a l’Anoia, Rosa 
Poch, va declarar ahir 
al Tribunal Suprem

Ja fa tres mesos que ha comen-
çat el judici contra els presos 
polítics i continuen passant 
testimonis per davant del 
jutge Marchena. Aquests dies 
és el torn de diverses perso-
nes que van ser presents als 
col·legis electorals durant la 
jornada. 
Ahir dijous, va declarar al Tri-
bunal Suprem la coordinadora 
de l’ANC a l’Anoia, la vallbo-
nenca Rosa Poch. Els partits 
i entitats independentistes de 
Vallbona han transmès el seu 
suport a Poch.

AirBnb desembarca a Igualada amb una cimera d’alt nivell 

tant això,  Airbnb ha ajudat 
a l’arribada de 1,9 milions de 
visitants a aquestes regions lo-
cals, visitants que potser sense 
aquesta opció no haguessin 
existit. Per què no a Igualada?

Turistes a Barcelona reben 
informació d’Igualada
En aquest sentit, des de fa dues 
setmanes, els turistes que con-
tracten algun habitatge a Air-
Bnb a Barcelona per més de 
quatre dies, reben una infor-
mació detallada sobre Igua-
lada i l’Anoia. Quelcom que 
mai havia succeït amb tanta 
força per mostrar els atrac-
tius del nostre territori. Arnau 
Muñoz, director general de 
la multinacional a Espanya i 
Portugal, deia ahir a Igualada 
que “les ciutats són dinàmi-
ques, i la col·laboració público 
privada és fonamental. Aquest 
és el camí. La implicació és 
necessària per trobar el camí 
de l’èxit”.

Llibre Blanc fet a Igualada, 
per a tot el món
Amb el treball fet a Igualada, 
AirBnb farà d’aquí a tres me-
sos un Llibre Blanc, una mena 
de “bíblia” del turisme sos-

tenible que s’haurà fet aquí i 
servirà de model per a tots els 
països del món on l’empresa té 
presència. 
Ahir, en el marc incomparable 
del Museu de la Pell i amb una 
organització mai vista a la ciu-
tat, el nord-americà Chris Le-
hane, vicepresident d’Assump-
tes Públics d’Airbnb, deia que 
“el turisme és un motor per 
a les destinacions voltant del 
món, però els seus beneficis 
moltes vegades poden estar 
concentrats en mans d’uns 
pocs. La gent cada vegada 
viatja més i nosaltres volem 
ajudar perquè polítics, la in-
dústria i destinacions s’unei-
xin en una conversa global 

per fer del turisme una opor-
tunitat per a tothom. Tot i 
que les solucions poden ser 
diferents en cada lloc, Igua-
lada és el perfecte exemple 
global de com polítics i ciu-
tats poden treballar conjun-
tament per construir models 
turístics sostenibles que be-
neficiïn a tots”. 
L’acte que es va fer a Igualada 
va portar a la ciutat polítics i 
representants de desenes de 
municipis d’arreu de Catalu-
nya, de més de 10 països, in-
cloent Portugal, Itàlia, Dina-
marca, Tailàndia i Colòmbia.
Tot plegat, per posar en pri-
mera línia el projecte Healt-
hy Destinations Lab impulsat 

per Airbnb i l’Ajuntament 
d’Igualada. Considerat el 
primer programa dissenyat 
específicament per fomentar 
la creació de turisme sosteni-
ble impulsat per les comuni-
tats locals, aquest programa 
va ser inaugurat per l’alcalde 
d’Igualada fa un any en col·la-
boració amb Airbnb. La seva 
missió és ajudar a reunir la 
indústria, als responsables 
polítics i als membres de la 
comunitat local per cons-
truir en col·laboració mo-
dels turístics que beneficiïn 
a tots, especialment en llocs 
on no hi hagi molts hotels, o 
altres opcions d’allotjament 
tradicional.



“El creixement del 2007 
va ser tòxic, el que cal 
ara és un creixement 
sostenible”, diu Josep 
Gassiot, president del 

Gremi de Constructors

Josep Gassiot.

El sector de la construcció no vol tornar a viure el creixement 
d’abans de la crisi i reclama millores en infraestructures
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E l president del Gre-
mi de Constructors 
d’Obres de la demar-

cació de Barcelona, Josep 
Gassiot, va ser recentment a 
Igualada on va mantenir una 
reunió de la institució amb la 
presència de constructors de 
diverses i comarques i també 
amb representants del Gremi 
de Constructors i Promotors 
d’Obres de l’Anoia, que encap-
çala Francesc Sabaté.
A l’acte hi era l’alcalde Marc 
Castells, qui explicava que “el 
sector de la construcció és un 
dels més importants per a l’eco-
nomia del país, i en el cas de 
l’Anoia podem estar molt or-
gullosos perque hi tenim em-
preses molt potents, que ocu-
pen molta gent, que gestionen 
grans obres”.

Creixement tòxic del 2007
El sector va patir una davallada 
molt significativa amb l’inici de 
la crisi després de la “bombo-
lla immobiliària”, fins al punt 

de quedar pràcticament extin-
git. La recuperació que viu la 
nostra economia sembla que 
està provocant un cert opti-
misme entre els constructors, 
però quan es parla de realitat 
de debò, cal tenir els peus a 
terra. Gassiot explicava a La 
Veu que “estem creixent res-
pecte l’any anterior, sí, però el 
pic màxim de la construcció a 
Catalunya va ser el 2007, i crec 
que ara devem estar al 20% del 
que teníem llavors. És a dir, 
hem perdut un 80% d’activitat, 
un 50% de les empreses que hi 
havia, i un 60% dels llocs de 
treball”. Dades dramàtiques, de 
les quals difícilment es podran 
recuperar totalment a curt o 
mig termini. “Estem encara 
a nivells molt baixos de cons-
trucció real de nous edificis”.
Els constructors, lluny del que 
algú podria pensar, no volen 
tornar a viure una situació com 
la del 2007, quan totes les va-
ques eren grasses. “De cap ma-
nera, allò va ser un creixement 
tòxic, el que hauria de fer-se 
ara és un creixement sosteni-

ble, amb programes d’inversió 
pública sostinguda en el temps, 
això ens permetria consolidar 
estructures empresarials i crear 
nous llocs de treball”. Efecti-
vament, en el sector també hi 
ha mancança d’algunes pro-
fessions: paletes, ferrallistes, 
fusters... “Calen programes de 
formació d’aquests professio-
nals”, diu Gassiot. 
A l’Anoia, el sector de la cons-
trucció té camp per recòrrer. 
Per començar, en l’àmbit de 
les infraestructures. “Hi ha un 
clar dèficit, perquè sinó el país 
no tirarà endavant. Parlo de la 
sortida del Port de Barcelona, 
del Corredor Mediterrani, les 
rodalies de l’àrea metropoli-
tana però ampliada, inclosa 

Igualada. S’ha de resoldre, 
això. En el cas de l’habitatge hi 
ha feina a fer, especialment en 
la rehabilitació d’edificis que ja 
existeixen, alguns en estat de-
plorable, i també en la rehabi-
litació energètica, per a reduir 
el consum d’energia. Cada mes, 
al país hi ha el col·lapse d’un 
edifici, i els nuclis antics de la 
ciutat són una riquesa que no 

es pot perdre”. 
Respecte la nova construcció, 
Gassiot creu que “es farà a la 
primera corona metropolita-
na, però en altres llocs és dis-
cutible. En el cas de la segona, 
on s’hi troba l’Anoia, caldria 
millorar, com deia, les infraes-
tructures, i això serviria per a 
que s’incorporés a l’àrea metro-
politana de Barcelona”.
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El Rec.019 atrau milers de visitants en 65 espais diferents 
amb més d’un centenar de marques
REDACCIÓ / LA VEU 

L a vintena edició del 
Rec.0 Experimental 
Stores, el festival de pop 

up stores més gran d’Europa, 
està rebent des de dimecres a 
milers de visitants que en un 
total de 65 antigues adoberi-
es transformades en pop-up 
stores de moda, on s’hi han 
instal·lat més d’un centenar de 
marques. El festival de venda 
radical, s’allargarà fins demà 
dissabte.

Xifres de rècord
El Rec.0 arriba a la seva vintena 
edició en plena forma: obrint 
més adoberies que mai, por-
tant més marques de moda que 
mai, i apostant, més que mai, 
pels dissenyadors i marques 
emergents, amb la presència 
de 30 firmes i dissenyadors 
a l’espai Pop Up Day Estrella 
Damm. En aquest sentit, Cris-
tina Domènech, coorganitza-
dora del Rec.0, destaca que es 
bat un “rècord amb l’obertura 
de 65 adoberies i gairebé 100 
marques, a més de l’aposta 
pel disseny emergent amb un 
market. Com a novetats, expli-
ca Domènech, “hem incorpo-
rat marques com Munich, una 
marca local, que és una nove-
tat important per nosaltres, a 
més de marques internacionals 
com Converse i Ash”.
Per la seva banda, el director 

REDACCIÓ / LA VEU 

U na cinquantena d’es-
tabliments comercials 
i de restauració pren-

dran part aquesta setmana en 
la desena edició de l’Igualada 
Slow Shopping, que se cele-
brarà entre el dimecres dia 8 i 
el dissabte 11 de maig, ambdós 
inclosos. Aquesta és una acti-
vitat promoguda des del servei 
de Comerç de l’Ajuntament 
d’Igualada, en col·laboració 
amb les associacions de comer-
ciants locals.
La proposta convida nova-
ment a passejar pel centre urbà 
i gaudir les compres, alhora 
que proposa una experiència 
lúdica, comercial i gastronò-
mica amb ofertes i promoci-
ons especials de tots els locals 
participants. El conjunt de 

artístic del festival, Ramon En-
rich, explica que el Rec.0 “va 
néixer amb el leitmotiv de po-
sar en dubte l’estàndard, i això 
és el que es posa de relleu en 
plana artística del festival”. En-
rich, afegeix que l’objectiu del 
Rec.0 continua sent, després de 
20 edicions, “canviar la percep-
ció de la ciutat d’Igualada a tra-
vés d’aquest barri”. Enrich no 
ha volgut deixar passar l’oca-
sió per comentar el cartell del 
Rec.019, fet per l’artista ameri-
cà David Carson, el “dissenya-
dor més influent del segle XX”, 
explica.
El dissenyador de moda Jo-

sep Abril, amb pop-up store 
al Rec.0 des dels seus inicis, 
ha destacat que “el que ens 
agrada del Rec és que no no-
més té un aspecte comercial, 
sinó l’experiència estètica que 
vivim mentre preparem l’es-
pai, els quatre dies que passem 
aquí, la relació directa amb els 
clients...” i, afegeix, que el Rec.0 
és un espai que facilita les 
“sinergies entre dissenyadors”.
Entre les marques que enguany 
s’incorporen al circuit, hi ha 
Converse, Munich, Barça, Cas-
tell, Teoh&Lea, Sueños Negros, 
Designers Society, Duuo, Ash, 
Cherry Beach, Gemma, Aero-

nautica Militare o O’Neill. A 
més de noves marques infantils 
com Bobo Choses, Nobodinoz, 
Elise et Sardine o Petitoh. Totes 
elles, firmes consolidades que 
aposten pel Rec.0 per fer-hi les 
seves vendes especials. No hi 
falten, tampoc, aquelles mar-
ques més veteranes al Rec.0, 
com Levi’s, Adidas, Textura, 
Reebok, Indi&Cold, Castañer, 
Camper, Kickers, Mango, Sita 
Murt o Pepe Jeans.

Activitats culturals
També hi ha amb activitats cul-
turals i una oferta gastronòmi-
ca molt variada. Una vintena 

d’actuacions musicals amenit-
zaran les compres al Rec.019, 
amb grups com Samxsen, Kids 
from Mars, Donallop, Lauren 
Nine, Estramoni o The Bird 
Yellow.
En aquest Rec.019 es conti-
nua amb dos escenaris Estrella 
Damm, patrocinador oficial de 
l’esdeveniment, un de concerts 
i un altre de DJs, on destaca la 
sessió amb el DJ Andreu Presas 
de Ràdio FlaixBac; i s’afegeix un 
escenari Rec-Mercader i l’esce-
nari ‘Redmusic’, aquest darrer, 
que donarà veu als grups més 
nous de la comarca de l’Anoia. 
Complementaran l’oferta cul-
tural el poeta Josep Pedrals, 
que presentarà el seu darrer lli-
bre “Els límits del Quim Porta” 
i, així mateix, Beth Rodregas 
presentarà “Nyam”, el seu últim 
llibre.
En la plana gastronòmica, el 
Rec.019 porta una propos-
ta ampliada. Més de 40 food 
trucks i els pop-up bars El Ruc 
i Filete Ruso porten una oferta 
culinària que té el seu plat fort 
en la diversitat, amb la cuina 
vinguda d’arreu del món i les 
opcions veganes i vegetarianes. 
A més de l’oferta culinària dels 
foodt rucks, el Rec.019 compta 
amb l’espai de El Bandarra, on 
degustar els millors vermuts i 
que ofereix un concert-vermut 
diari; i una barra dels mixers 
de Fever-Tree, on tastar dife-
rents combinats de la marca. 

El comerç i l’hostaleria local torna a 
oferir l’Igualada Slow Shooping

promocions, ofertes i activitats 
excepcionals proposades per 
aquests establiments ja es po-
den consultar en detall al web 
comerçigualada.cat i també als 
díptics promocionals que s’han 
editat.
Amb l’objectiu de promocionar 
la ciutat i el seu comerç entre 
els visitants que arribin atrets 
per l’esdeveniment comerci-

al Rec.019, Igualada Comerç 
durà a terme el quart Made.igd 
Slow Shopping, al c/ Dr. Joan 
Mercader, davant del Museu de 
la Pell, aquest dissabte dia 11 de 
maig. Un any més, l’Igualada 
Slow Shopping comptarà amb 
la col·laboració de l’alumnat de 
comerç del PFI-PTT d’Iguala-
da, que faran tasques d’infor-
mació i promoció als visitants.



ERC Igualada, Iguala-
da Som-hi i Poble Ac-
tiu, sindicats i diverses 
entitats, firmen el pacte 
que té per objectiu po-
sar la gestió pública de 
l’aigua com a prioritat 

per al proper govern 
igualadí

Presenten un pacte social i institucional per a 
la gestió pública de l’aigua a Igualada
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D illuns 6 de maig, la 
plataforma Aigua és 
vida Anoia i l’AMAP 

(Associació de Municipis i 
Entitats per l’Aigua Pública) 
van presentar el Pacte Soci-
al i Institucional per l’aigua 
a Igualada. El pacte, que va 
comptar amb la firma dels 
partits d’ERC Igualada, Poble 
Actiu i Igualada Som-hi, així 
com amb el sindicat CCOO, 
la PAH Anoia, o entitats com 
Coll@nada, Per La Conca o 
Som Energia Anoia, entre 
d’altres, té per objectiu “asse-
gurar el compromís per una 
gestió pública, integrada i 

REDACCIÓ / LA VEU 

Amb l’objectiu de reduir 
la quantitat de residus 
abocats a la natura i 

donar visibilitat a la problemà-
tica, la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus proposa 
anualment el Clean-Up Day, 
una jornada de neteja que es fa 
de manera coordinada a tot el 
continent.
D’aquesta manera, sota el lema 
“Let’s Clean Up Europe!”, entre 
el 10 i el 12 de maig es duran 
a terme nombroses iniciatives 
locals dins d’un únic esdeve-
niment que pretén animar i 
conscienciar els màxims ciuta-
dans possibles. Els participants 
de la jornada, que col·labora-

participativa del cicle integral 
de l’aigua” ha assegurat el co-
ordinador de l’AMAP Arnau 
Comas.
En roda de premsa, Arnau 
Comas ha explicat que “du-

rant aquesta última legislatura 
a Catalunya els avenços pel que 
fa a la remunicipalització de 
l’Aigua han estat molt significa-
tius, com per exemple la nova 
empresa pública “Terrassa Ci-
cle de l’Aigua. EPEL”, el procés 
d’assumpció de la gestió públi-
ca de l’aigua a Girona o l’impuls 
d’un sistema de gestió 100% 
públic de l’Aigua pel Consell 
Comarcal d’Osona”. En aquest 
sentit, Comas ha recordat que 
“la ciutadania ha mostrat amb 
fermesa i reiteradament que 
vol una gestió pública i demo-
cràtica de l’Aigua: ho va de-
mostrar a Terrassa i Barcelona 
al 2017, però també a Igualada 
el passat octubre de 2018 amb 
la manifestació realitzada per 
desenes d’entitats comarcals a 
la capital de l’Anoia”.
Per la seva banda, el repre-
sentant d’Aigua és vida Ano-
ia, Joan Carles González, ha 
explicat que “diversos muni-
cipis de l’Anoia hauran de de-
cidir durant el proper mandat 
2019-22 el futur de la gestió de 
l’aigua, però el cas de la capital 

Els partits, sindicats i enti-
tats que firmen el pacte es 
comprometen a treballar per 
aconseguir la gestió pública de 
l’aigua a Igualada, vetllant pel 
compliment de 4 demandes 
bàsiques. Aquestes quatre de-
mandes són:

- Considerar que el Dret 
Humà a l’Aigua i al Saneja-
ment (DHAS) és un dret humà 
universal, inalienable i inviola-
ble de tota persona i que ha de 
ser garantit en la seva totali-
tat, és a dir, atenent a les seves 
5 dimensions fonamentals: 
accessibilitat, assequibilitat, 
qualitat, disponibilitat i ac-
ceptabilitat.
- Iniciar els processos per a la 

Els compromisos
anoienca és especialment im-
portant, ja que per una ban-
da a Igualada forma part de 
l’empresa que realitza la gestió 
privada sense contracte des de 
fa quasi un segle, però per una 
altra les dues auditories de la 
Diputació de Barcelona donen 
llum verda a la gestió pública”. 
González ha explicat que “si a 
l’octubre vam omplir Igualada 
demanant aigua pública, amb 
aquest pacte tornem a recor-
dar que el problema de l’aigua 
ha d’estar al centre del debat 
polític durant les properes 
setmanes i que ha de ser pri-
oritari en la gestió del proper 
govern igualadí”. 
En aquest sentit, des d’Aigua 
és vida Anoia s’ha reiterat 
que “Igualada i el conjunt de 
la seva ciutadania, han de tre-
ballar per garantir la gestió 
pública”, motiu pel qual han 
presentat davant la ciutadania 
d’Igualada, els partits i candi-
dats, les institucions i el teixit 
associatiu i sindical el Pacte 
Social i Institucional per l’ai-
gua a Igualada.

implementació d’un model de 
gestió pública de l’aigua a Igua-
lada, gestió avalada pels positius 
resultats de les auditories realit-
zades, que sigui exemple de ges-
tió democràtica i transparent, 
amb la implicació i el control 
de la ciutadania. Aquest servei 
ha de ser de qualitat, eficaç i efi-
cient, i ha de garantir els drets 
adquirits dels i les treballado-
res, respectant com a mínim la 
igualtat de condicions sociola-
borals, incloent les contractuals, 
que tenen en l’actualitat les per-
sones treballadores adscrites a 
aquest servei, així com la igual-
tat de les futures contractacions.
- Aplicar una política d’aigua 
que preservi els ecosistemes 
aquàtics de les conques que 

abasteixen i donen vida al terri-
tori. Davant els riscos del canvi 
climàtic i global, és més neces-
sari que mai implementar la 
Nova Cultura de l’aigua per tal 
d’assolir el bon estat ecològic 
de les masses de l’aigua fixat a 
la Directiva Marc d’Aigua.  
- Crear un espai de concer-
tació social sobre l’aigua, des 
d’on la ciutadania, el teixit so-
cial, el món acadèmic, els di-
versos actors que en són part 
interessada, les forces políti-
ques i els serveis tècnics ju-
guin un paper actiu per a col-
laborar en la implementació 
d’una nova cultura de l’aigua 
i dels compromisos fixats en 
aquest Pacte Social i Instituci-
onal de l’Aigua. 

Diumenge, Igualada se suma 
al Clean-up Day

ran a mantenir net el seu en-
torn, podran comprovar amb 
aquesta activitat la quantitat 
de residus que s’aboquen en el 
seu barri o municipi. L’acció és 
una oportunitat perfecta per 
augmentar el nivell de consci-
enciació sobre el problema de 
la brossa i ajudar a canviar els 
comportaments. L’any passat, 
a Catalunya, es van desenvo-
lupar 275 accions emmarcades 
en aquesta iniciativa.
A Igualada, el departament de 
Medi Ambient, Energia i Sos-
tenibilitat de l’Ajuntament, pro-
posa enguany dues jornades 
de recollida a l’entorn del riu 
Anoia: una, oberta a tothom 
i que té la col·laboració d’Ala-
dern-CECI i l’empresa Graphic 

Packaging International, que 
ha aportat material, i una altra, 
que es farà el dia abans, que 
comptarà amb personal d’em-
preses que s’han mostrat inte-
ressades en l’activitat, com ara 
Original Buff, Aigua de Rigat o 
Grup Carles.
La recollida oberta a tothom 
–famílies, escoles, entitats, 
etc.– es farà el diumenge, 12 
de maig, entre les 11 i les 13h, 
sortint des de sota del Pont Vell 
de Montbui, a la cruïlla entre 
el c/ del Rec i el c/ Joan Abat. 
Els menors hauran d’anar 
acompanyats d’algun adult i es 
recomana fer la inscripció prè-
via escrivint a medi.ambient@
aj-igualada.net o trucant al te-
lèfon 93 803 19 50, ext. 2558. 

Concessionari de la zona d'Igualada

Busca venedor 
per incorporació immediata.

Bones condicions econòmiques. 

Enviar CV al correu info@grupmotorcat.com    
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La fira Aerosport va augmentar el nombre de visitants 
gràcies als dos festivals aeris
REDACCIÓ / LA VEU 

L a 27a edició d’Aeros-
port que va tenir lloc 
el cap de setmana 4 i 

5 de maig a l’Aeròdrom Igua-
lada-Òdena ha incrementat 
l’afluència de públic gràcies, 
principalment, als dos atrac-
tius de l’edició d’enguany: la 
celebració de dos festivals ae-
ris en lloc d’un (dissabte a al 
tarda i diumenge al matí) amb 
les espectaculars acrobàcies 
dels pilots especialistes Àlex 
Balcells i Carlos Fantoba, i 
també gràcies a la possibilitat 
de veure de prop helicòpters i 
avions que es dediquen a sal-
var vides en condicions de ex-
tremes.
Els assistents –principalment 
públic familar- van poder veu-
re de prop i fins i tot pujar als 
helicòpters de Mossos d’Es-
quadra, del Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), de 
Salvament Marítim i veure 
una exhibició de dos AirTrac-
tors del cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya que 
habitualment tiren aigua en 
incendis forestals i que diu-
menge van tirar l’aigua da-
munt la pista de l’aeròdrom, 
ben a prop del públic assistent.
També va tenir molt èxit de 
participació la zona d’inici-
ació de drons, on els infants 

REDACCIÓ / LA VEU 

A partir del 12 de maig, 
totes les empreses 
hauran de portar un 

registre diari de l’horari dels 
seus treballadors, que haurà 
d’incloure l’inici i l’acabament 
de la jornada, sense prejudici 
de la flexibilitat horària. Així 
doncs, l’establiment d’aquesta 
obligació suposa un repte per 
a les empreses pel que cal pre-
parar-se, ja que la transgressió 
d’aquesta norma pot suposar 
una infracció molt greu, que 
pot oscil·lar entre els 626,00€ i 
els 6.250,00€.
En aquest sentit, conscients de 
la preocupació i els dubtes que 
han sorgit i s’han transmès a 
l’entitat arrel d’aquesta nova 
normativa, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia a través de la 
sectorial UEA assessors va or-
ganitzar una sessió informativa 

van poder pilotar diferents 
tipus de drons, i que a causa 
del vent es va celebrar en una 
pista tancada. Les conferènci-
es tècniques van tenir ple ab-
solut, i la més esperada, la del 
pilot navarrès Castor Fantoba, 
va deixar gent fora de la sala.
Malgrat el fort vent que va 
bufar diumenge i que va im-
pedir que alguna aviació lleu-
gera que havia de participar 
al festival no pogués arribar 
fins a l’aeròdrom, l’organitza-
ció fa un balanç molt positiu 
d’aquesta edició, i xifra en 
més de 200 els moviments ae-
ris que han tingut lloc aquests 
dos dies en el marc d’Aeros-
port. Els 185 pilots que van 
participar de l’Aeropaella de 
dissabte també es mostra-
ven molt satisfets de l’acolli-
da que els va oferir el certa-
men. A causa de l’increment 
d’afluència de públic es van 
haver d’habilitar noves zones 
d’aparcament que no estaven 
previstes.

Inauguració institucional
El certamen Aerosport es va 
inaugurar dissabte amb la pre-
sència del president de Fira 
d’Igualada, Joan Domènech, 
que va agrair la tasca de tots els 
participants i voluntaris, així 
com les institucions que any 
rere any donen suport a la Fira. 

La tercera tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Car-
me Riera, va agrair la sensibili-
tat de la Fira per “donar prota-
gonisme als professionals que 
salven vides arriscant les seves 
pròpies” i va posar en valor la 
feina que fan diàriament els 
equips d’emergències en condi-
cions extremes.
L’alcalde d’Òdena Francisco 
Guisado va remarcar que l’ae-
rostació és “una singularitat del 
municipi que ens ajuda a posar 
Òdena al mapa” i va explicitar 
el compromís de l’Ajuntament 
d’Òdena per no perdre aquesta 

singularitat, així com el com-
promís de treballar colze a col-
ze amb la Generalitat perquè 
l’aeròdrom sigui una instal·la-
ció de tot el país.
Va tancar l’acte institucional 
Isidre Gavín, Secretari d’In-
fraestructures i Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya i 
president d’Aeroports de Ca-
talunya, felicitant l’organitza-
ció d’Aerosport per acostar les 
diferents modalitats de l’aero-
nàutica a la societat i també va 
remarcar la feina dels equips 
aeris d’emergències: “avui en 
dia no ens podríem imaginar 

un rescat o l’extinció d’un in-
cendi sense aquests equips”. 
A voltes amb el Pla Director 
de l’Aeròdrom
Una vegada més, un represen-
tant de la Generalitat aprofita-
va l’Aerosport per donar algun 
detall més sobre el futur del 
camp d’aviació, en especial so-
bre un Pla Director que n’ha de 
regular l’ús i que s’espera des de 
fa 10 anys...
Gavin va assegurar que “l juny 
estarà completat el document 
d’avanç de planejament, la base 
sobre la qual es redactarà el 
conjunt del Pla director”. 

La UEA informa de l’entrada en vigor, la setmana vinent, de 
l’obligatorietat del control horari a les empreses

que va comptar amb un èxit 
d’assistència: més d’un cente-
nar d’empreses anoienques van 
participar-hi amb l’objectiu de 
conèixer de primera mà el con-
tingut de la nova normativa 
que regula el control horari a 
les empreses.
Aquesta sessió va comptar amb 
la col·laboració de Grup Car-
les, empresa que forma part 
del grup d’assessors de la UEA 
i que ha volgut participar en 
l’organització en nom de la sec-
torial. Lluís Palomas, advocat 
especialitzat en Dret Laboral a 
Grup Carles, va ser l’encarregat 
de realitzar la conferència so-
bre aquesta nova normativa. 

Mesura obligatòria arreu
Mitjançant negociació col·lec-
tiva o acord d’empresa o, en 
el seu defecte, decisió de l’em-
presa prèvia consulta amb els 
representants legals dels treba-

lladors de l’empresa, s’organit-
zarà i es documentarà aquest 
registre de jornada. Palomas 
va recalcar l’obligatorietat per 
a totes les empreses de portar 
el registre de control horari 
de tots els treballadors, excep-
te excepcions com el personal 
d’alta direcció que no està sot-
mès a l’estatut dels treballadors. 
En aquest sentit, l’advocat va 
explicar que “el registre es pot 

fer des de qualsevol manera, ja 
sigui a través d’un full d’Excel 
fins a una aplicació informàti-
ca”, però tot i això, va exposar 
que “s’ha de tenir en compte 
la complexitat del registre de 
control horari en l’actual en-
torn laboral. Una normativa 
que no s’ajusta a la realitat de 
les empreses -teletreball, hora-
ris flexibles...-. L’administració 
va darrere la realitat, ja que es 

dirigeix a controlar el temps 
presencial del treballador a 
l’empresa”. 

L’empresa, obligada a conser-
var el registre de les hores du-
rant 4 anys
L’advocat també va explicar 
que en el cas que els treballa-
dors estiguin sota el conveni 
de transportistes són una de 
les excepcions, ja que en aquest 
cas especial, el tacògraf és un 
mitjà de prova. En el cas dels 
repartidors si estan en el marc 
de l’Estatut dels Treballadors, i 
per tant, hauran de fitxar.
L’advocat va finalitzar l’acte ex-
plicant que totes les empreses 
estan obligades a conservar el 
registre de les hores durant 4 
anys, els quals romandran a 
disposició de les persones tre-
balladores, dels seus represen-
tants legals i de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. 
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REDACCIÓ / LA VEU 

A rran de diverses tro-
bades celebrades en 
el marc del projecte 

Anoia Circular, i vista la im-
plicació i l’interès de les em-
preses del sector, consultors, 
gestors de residus, negociants, 
empreses de projectes ambi-
entals i altres agents medi-
ambientals de la comarca de 
l’Anoia, s’han organitzat sota 
el paraigües de la UEA verte-
brant una nova sectorial, UEA 
Medi Ambient.
Aquest nou grup sorgeix de la 
pròpia inquietud de les empre-
ses del sector per treballar ple-
gades per reptes, inquietuds i 
idees compartides que han de 
permetre posicionar el sector 
mediambiental de l’Anoia com 
a estratègic, ja que en nombre 
d’empreses i tipologia és molt 
interessant, i també no només 
facilitar la seva tasca i el seu 
dia a dia sinó millorar la ges-
tió ambiental i les actuacions 
de la resta de les empreses de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat 
ha adjudicat, per un 

import de 260.000 euros i 
un termini de vuit mesos, la 
redacció del projecte que de-
tallarà tècnicament el nou en-
llaç d’Igualada a la ronda Sud 
(C-37). Aquesta actuació, que 
comporta una inversió esti-
mada en les obres de 12 miu-
lions d’euros, permetrà dotar 
la població d’un accés més rà-
pid i directe a la ronda.
El projecte abasta tres termes 
municipals: Igualada, Vilano-
va del Camí i Santa Margari-
da de Montbui. El nou accés, 
que s’ubicarà entre els actu-
als enllaços de Sant Maure i 
de Vilanova del Camí, estarà 
format per dues rotondes i un 
vial d’un quilòmetre. Aquest 
vial tindrà dos carrils, un per 
sentit, de 3,50 metres d’am-
plada i dos vorals d’1 metre 
cadascun. 
El traçat inclou dos viaductes 
per salvar la riera Garrigosa, 

primer, amb una longitud 
d’uns 40 metres i el riu Anoia, 
després, amb una estructu-
ra d’uns 125 metres. Un cop 
passat el riu Anoia, el traçat 
connecta amb la trama ur-
bana d’Igualada; en concret, 
amb el carrer del Rec, a l’altu-

ra del carrer Misericòrdia.
En coordinació amb l’Ajunta-
ment d’Igualada, s’ha plante-
jat la continuació de l’actual 
via per a vianants i bicicletes 
pel costat sud del carrer del 
Rec, fent-lo passar a diferent 
nivell respecte dels vehicles.

Les empreses del sector 
mediambiental 
s’uneixen a la UEA

la comarca en aquest àmbit.
Aquesta nova sectorial sorgeix 
després de dues sessions de 
treball directes amb el sector 
i arran de la participació d’al-
guns d’ells en les accions, jor-
nades i sessions de treball del 
projecte Anoia Circular. En 
aquestes trobades van coin-
cidir agents i empreses que 
tanquen el cercle (els agents 
mediambientals) en l’interès 
compartit de treballar de ma-
nera directa per les necessitats 
comunes i amb objectius com-
partits del sector mediambi-
ental de l’Anoia.
En la darrera trobada en què 
es va acordar la voluntat d’or-
ganitzar-se com a sectorial, 
van marcar els objectius del 
col·lectiu. Volen començar per 
aterrar i concretar les accions 
que ja han començat a recollir 
com a interessants pel sector, 
per poder compartir opinions 
i interessos, i per poder actuar 
com a lobby ambiental de la 
mà de la UEA davant agents 
públics i privats.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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Noves  xerrades de la 
delegació a l’Anoia de 
l’Associació 
de Diabetes

La Fundació Pinnae dobla la dotació 
per a projectes d’impuls social

L’Associació Diabetes Catalu-
nya a Igualada farà dues xer-
rades on el tema a tractar serà 
l’Alimentació en la Diabetis, 
la primera serà impartida per 
Carles Regordosa aquest di-
vendres dia 10 de maig a les 
19 h al Centre Cívic Centre C/
Trinitat, 12, on ens explicarà 
“Que cal tenir en compte en 
l’alimentació”.
En aquesta primera xerrada 
ens explicarà quines eines te-
nim per saber com, quant i 
quina quantitat hem de men-
jar, ens farà una introducció 
als diferents mètodes que te-
nim per a poder realitzar una 
dieta equilibrada i saludable 
per a mantenir uns controls 
òptims de glucosa.
En la segona xerrada que serà 
impartida per Esther Maldo-
nado el pròxim divendres dia 
31 de maig a les 19h al mateix 
Centre Cívic Centre C/Tri-
nitat, 12, ens explicarà “Com 
hem d’interpretar les etiquetes 
nutricionals?”
En aquesta segona xerrada ens 
explicarà com hem de llegir 
les etiquetes, que hem de tenir 
en compte a l’hora d’adquirir 
un producte i com ens pot 
afectar en la nostra glicèmia. 
Per fer-ho més dinàmic i per 
poder posar-ho en pràctica 
us recomanem que si voleu, 
podeu portar etiquetes nutri-
cionals i així realitzarem un 
treball més explícit.
Millor que confirmeu l’assis-
tència a adcanoia@adc.cat. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Pinnae pre-
senta la seva nova línia 
de suport a projectes 

d’Impuls Social pel Territori 
d’aquest 2019 que donarà su-
port a les activitats destina-
des a les persones i col·lectius 
amb necessitats més urgents i 
que donin resposta als reptes 
socials de la nostra societat. 
Enguany la dotació econòmi-
ca total és de 200.000 euros. 
La convocatòria s’adreça a tots 
aquells projectes que es desen-
volupin a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, El Baix Pene-
dès i el Garraf.
Amb l’obertura d’aquesta con-
vocatòria a projectes socials, 
des de la Fundació Pinnae es 
vol posar en valor el compro-
mís adquirit amb el teixit social 
més vulnerable del nostre ter-
ritori, aportant recursos a favor 
dels col·lectius en risc d’exclu-
sió social.
Martí Solé, President de la 
Fundació Pinnae, ha destacat 
que amb la continuïtat de la 
convocatòria i l’augment de 
l’import de la dotació “es mos-
tra el fort compromís de la 
nostra Fundació amb aquestes 
Entitats que treballen per fer 
un món més just; una aposta 

REDACCIÓ / LA VEU 

A ssolits els anteriors, el 
Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA) està tre-

ballant en un nou Pla Estratègic 
de cara al 2019-2021 que mar-
qui les línies d’objectius i acci-
ons concretes que facin avançar 
l’entitat. Enguany, el que vol 
ressaltar més el CSA és que el 
ciutadà tingui la seva veu re-
presentada i pugui expressar la 
seva opinió.  S’aposta, enguany, 
per a 7 línies estratègiques:
1. Enfortir la relació amb les 
persones i la seva salut
2. Crear condicions per a 

Estiu per a joves 
al Casal Montserrat

El proper juliol des del Casal 
Cívic Montserrat oferiran una 
activitat d’estiu per a joves de 
12 a 18 anys totalment gra-
tuïta. Activitats de tota mena 
com jocs d’aigua, sortides, 
cuina, cinema... Tot això de 
dilluns a divendres de 16.30 a 
20 h. Les inscripcions són per 
setmanes i començaran el 14 
de maig. Més informació de 
17 a 20 h. al tel. 938043661

Grup Carles, 
responsable del 
projecte executiu i 
direcció d’instal·lacions 
del nou Esclat Igualada

Grup Carles Enginyeria i Sos-
tenibilitat ha dissenyat el pro-
jecte executiu de les instal·la-
cions del nou Esclat que Bon 
Preu instal·larà a Igualada a 
l’antiga fàbrica tèxtil Vives Vi-
dal. L’espai, on ja s’estan fent les 
obres, ocuparà uns 3.900 me-
tres quadrats i disposarà d’un 
aparcament per a uns 400 ve-
hicles. La inversió prevista en 
el projecte és d’uns 13 milions 
d’euros. Amb el projecte exe-
cutiu, Bon Preu i el Grup Car-
les Enginyeria han col·laborat 
en mantenir viu un fragment 
del passat industrial d’Igua-
lada ja que es preservarà una 
part de l’edifici que va entrar 
en desús l’any 2010.
Totes les noves instal·lacions 
de Bon Preu estan pensades 
per reduir al màxim el consum 
energètic amb un sistema de 
gestió que les regula de manera 
eficient. El grup va ser dels pri-
mers a Catalunya en obtenir la 
certificació energètica “A” dels 
seus edificis, que concedeix 
la Generalitat. Seguint aquest 
compromís, l’Esclat d’Igua-
lada es construirà de manera 
sostenible i ecoeficient per tal 
que permeti estalviar el 35% 
del consum d’energia habitual 
d’un local comercial d’aques-
tes característiques i reduir un 
40% les emissions de CO2 a 
l’atmosfera. Algun dels secrets 
del nou edifici serà la il·lumi-
nació d’alta eficiència, la bona 
distribució de la climatització 
i l’última tecnologia emprada.

Grup Carles Enginyeria i 
Sostenibilitat
Grup Carles Enginyeria i Sos-
tenibilitat està format per un 
equip tècnic especialitat i mul-
tidisciplinari que compta amb 
l’aval de 50 anys d’experiència 
al servei de particulars, empre-
ses i institucions, en l’àmbit de 
l’enginyeria i la sostenibilitat, 
buscant la solució més idònia 
per a cada projecte. Grup Car-
les Enginyeria i Sostenibilitat 
és una de les unitats de negoci 
de Grup Carles.  

ferma per combatre l’exclusió i 
estar molt a prop de les realitats 
socials més difícils”.
Antoni Gistau, Director Tècnic 
de la Fundació Pinnae, ha des-
tacat “que la Fundació Pinnae 
continua en la seva activitat per 
reduir la pobresa, contribuint a 
pal·liar els diferents problemes 
socials, impactant de forma 
positiva en les persones i en la 
societat que ens envolta”.
Les entitats sol·licitants po-
dran presentar el seu projecte 
fins al 21 de maig, els tràmits 
per presentar les sol·licituds 
són senzills. Cal emplenar 
degudament el formulari de 
presentació que es pot descar-
regar al web www.pinnae.cat/
convocatories, igualment que 
les bases de la convocatòria. 
Les propostes s’han de presen-
tar on-line, a través de l’apar-
tat “Presentació de projectes” 

del web www.pinnae.cat/con-
vocatories.
La convocatòria s’adreça a 
projectes d’intervenció social, 
liderats per organitzacions de 
l’economia social, incloent-hi 
entitats privades no lucratives. 
D’entre tots els projectes, la 
Fundació Pere Tarrés, entitat 
reconeguda i amb una llarga 
experiència en aquest tipus 
d’accions, portarà a terme la 
selecció dels projectes més 
adequats.
Una de les novetats respecte a 
l’any passat és que cada entitat 
podrà presentar un sol projec-
te. L’aportació màxima de Pin-
nae per a cadascun dels pro-
jectes guanyadors serà d’un 
màxim de 25.000€. El fet que 
les propostes siguin de menor 
import permetrà donar una 
cobertura a un major nombre 
de projectes. 

El Consorci Sanitari de l’Anoia farà 
un nou Pla Estratègic obert a tothom

l’atracció, compromís i fidelit-
zació dels professionals
3. Potenciar pràctiques i models 
assistencials orientats a resul-
tats per millorar l’atenció amb 
qualitat i seguretat
4. Promoure, crear i consolidar 
xarxes amb altres institucions 
que incrementin la fortalesa del 
CSA
5. Promoure activament una 
política de responsabilitat soci-
al corporativa
6. Impulsar la docència, la re-
cerca i la innovació mitjançant 
la gestió del coneixement
7. Aplicar la tecnologia per 
apropar el CSA a la ciutadania, 

optimitzant processos i garan-
tint la seguretat. 
El CSA té pensat en la partici-
pació ciutadana en forma de 
treball de grup, ja sigui com a 
reunions amb representants 
d’associacions de malalts a les 
que està vinculat, amb l’elabo-
ració d’entrevistes/enquestes a 
grups de pacients en els dife-
rents dispositius assistencials 
(Hospital, en àrees com Urgèn-
cies, Consultes, etc.., el CAP 
Nord, Salut Mental...), la cre-
ació de grups de discussió en-
torn a un conjunt de preguntes, 
o bé grups de treball per explo-
rar diferents mancances.

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

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

per estar sempre informat!



Quinze dones, en un 
taller de gestió emocional 
del projecte Atenea

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia ha obert la con-
vocatòria dels Premis 

UEA. Uns guardons que es 
van crear fa dinou anys amb 
la finalitat de distingir aque-
lles iniciatives empresarials de 
la comarca que hagin destacat 
durant l’any anterior i alhora 
estimular la millora de la com-
petitivitat i de la qualitat a les 
empreses de la nostra comarca.
Les empreses associades a la 
UEA poden proposar empre-
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REDACCIÓ / LA VEU 

U na quinzena de do-
nes participants en 
el programa Atenea 

van finalitzar la passada set-
mana, a Igualada, el Taller en 
gestió emocional i actitudi-
nal. L’objectiu de la formació, 
de 24 hores de durada, era 
treballar aquelles competèn-
cies emocionals i d’actitud 
que afavoreixen el creixement 
i desenvolupament de la car-
rera professional i la inserció 
laboral. 
El proper 9 de maig, està pre-
vist l’inici del Taller per a la 
millora de l’ocupabilitat i la 
recerca de feina, en aquest cas 
amb una durada de 20 hores. 
En aquest mòdul treballaran 
continguts com les tendènci-
es en el mercat del treball, la 

REDACCIÓ / LA VEU 

El dissabte 8 de juny 
s’iniciarà una nova 
edició del curs d’Aten-

ció Sanitària Immediata N-II 
(Socorrisme Bàsic). Aquesta 
acció formativa està adreçada 
a tota la població en general, 
monitors de lleure, monitors 
esportius, etc.  amb l’objectiu 
de capacitar als alumnes amb 
les eines i recursos necessaris 
per poder donar una primera 
assistència en cas d’urgència 
o emergència. 
Les classes es duran a terme 
duran el mes de juny (dissab-
te 8, diumenge 9, dissabte 15 
i dissabte 29), en horari de 
9 a 14 i de 16 a 19 h., amb 
una durada total de 30 hores 
i un mòdul de 10 h. en ser-
veis reals perquè els alumnes 
puguin veure de primera ma 
l’activitat que desenvolupa 
Creu Roja en matèria de So-
cors i Emergències, que es re-
alitzarà a finals d’agost (del 19 
al 26). El curs es composa de  
sessions teòriques i d’altres 

El proper mes de juny, nou curs de 
socorrisme bàsic a Creu Roja

identificació d’objectius pro-
fessionals, com fer una estra-
tègia i un pla d’acció per tro-
bar feina, els diferents models 
de CV, els formats d’entrevis-
ta i proves de selecció, els per-
fils i xarxes socials, la marca 
personal i el networking 2.0. 
El projecte Atenea té l’objec-
tiu de fomentar la inserció 
laboral de dones que tenen 
un alt nivell de qualificació 
professional i que, tot així, 
tenen dificultats a l’hora d’in-
tegrar-se en el món laboral. 
S’ofereixen tres tipus d’acci-
ons: orientació professional, 
formació grupal i pràctiques 
a les empreses. El projecte 
està organitzat per l’Ajunta-
ment d’Igualada i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, en el 
marc del Projecte Treball a les 
7 comarques.

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

Aquesta  formació està ava-
lada per la Generalitat de 
Catalunya, segons el decret 
225/1996. Les inscripcions ja 
estan obertes fins a finals de 
maig a través del següent en-
llaç:   https://bit.ly/2JjBIzu 
Per qualsevol dubte us podeu 
adreçar  a les oficines de Creu 
Roja Anoia, c/Les Comes, 34 
d’Igualada, telèfon 938030789 
de dilluns a divendres de 9 a 
14 i de 16 a 19 h. Les places 
són limitades. Cal tenir 18 
anys complerts.

Convocats els Premis UEA
ses, o presentar la seva pròpia 
candidatura. Poden optar als 
Premis UEA, tots aquells em-
presaris i empreses de l’Anoia 
que durant l’exercici 2018 hagin 
destacat en alguns de les cinc 
categories premiades: Premi a 
la trajectòria empresarial; Pre-
mi a la capacitat emprenedora; 
Premi a l’ empresa innovadora; 
Premi al Compromís Social de 
l’Empresa (té per objectiu re-
conèixer la tasca i bones pràcti-
ques d’aquelles empreses soci-
alment compromeses amb les 
persones i/o el medi ambient); 

Premi a la millor estratègia 
de comunicació empresarial, 
atorgat per la UEA i el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya.
Els interessats en proposar un 
candidat als Premis UEA hau-
ran d’omplir el formulari que 
trobaran a la web de la UEA.
El termini de presentació de 
candidatures finalitzarà el 
dia 24 de maig. El veredicte 
del jurat es farà públic en el 
transcurs de la XIX edició de 
La Nit Empresarial UEA, que 
se celebrarà el mes de juny de 
2019.
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L’Antic Gremi de Traginers, al final 
de temporada dels Tres Tombs
REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de l’entrega 
de premis del 39è 
Concurs Fotogrà-

fic “Típics Tres Tombs 2019”, 
organitzat per l’Agrupació Fo-
togràfica d’Igualada i l’Antic 
Gremi de Traginers la qual 
tingué lloc el passat dissabte 
4 de maig, l’endemà diumen-
ge el Gremi es desplaçà a Rubí 
per tal de participar de nou a 
la XXII Trobada Nacional dels 
Tres Tombs. 
La Trobada comptà amb la 
participació de 52 pobles pro-
vinents d’arreu del territori 
català, amb més de 80 carros 
i carruatges, més de 300 tra-
giners i tragineres i 80 volun-
taris i voluntàries que van fer 
que la celebració es pogués 
dur a terme.
La Trobada tanca la tempo-
rada traginera i el calendari 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 4 de 
maig, els alumnes del 
IES Pere Vives Vich, 

Martí Rossell, Pol Riba, Cris-
tina Rosich i Carla Alemany 
han estat els guanyadors 
d’aquesta edició del concurs 
Joves a Debat, organitzat per 
JCI Igualada. 
En aquesta iniciativa els for-
madors experts de l’entitat 
realitzen formació en oratò-
ria als alumnes de 1r de bat-
xillerat als mateixos insistuts i 
el matí previ al concurs els 3 
representats de cada institut 
reben la formació necessària 
per a participar dels debats. Hi 

L’IES Pere Vives guanya 
el concurs Joves a Debat

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres, 26 d’abril, 
es va cloure la segona 
edició de l’any 2019 

del Curs de Coneixement de 
la Societat Catalana, que orga-
nitza el Servei d’Atenció a les 
Migracions de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
El curs inclou vuit sessions 
de dues hores cadascuna, que 
permeten als assistents adqui-
rir coneixements de geogra-
fia, història, cultura catalana, 
festes locals, funcionament 
dels serveis públics, cossos de 
seguretat, món laboral o llei 

han participat l’Ies Pere Vives 
Vich, Ies Milà Fontanals, Ies 
Joan Mercader i Escola Pia. 
En aquesta edició han col·la-
borat en el concurs Omnium 
Anoia, Rotary Club, l’Ajunta-
ment d’Igualada, La Veu de 
l’Anoia i representants de JCI 
Igualada i Catalunya. 
L’equip guanyador del concurs 
va ser l’Ies Pere Vives, i seran 
els representants d’Igualada al 
Parlament Jove Europeu i par-
ticiparan en el concurs Naci-
onal de JCI Catalunya. Va ser 
finalista l’Escola Pia. El millor 
orador va ser Martí Rossell la 
millor capitana Nadine Ruiz, 
del Joan Mercader, i la millor 
imatge, per a l’Escola Pia.

Igualada va acollir el 
Parlament Jove Europeu

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada va acollir la pas-
sada setmana, entre el 
3 i el 5 de maig, l’onze-

na edició del Parlament Jove 
Europeu (PJE). En aquesta 
ocasió, els temes abordats van 
ser joventut, esport, activitat 
física i hàbits saludables. El 

PJE l’encapçala, des de l’any 
2008, el municipi portuguès 
de Guimarães, una de les ciu-
tats agermanades amb Iguala-
da. A Igualada hi van prendre 
part joves de la mateixa Gui-
marães i de la capital de l’Ano-
ia, d’Aksakovo (Bulgària), 
de Montluçon i Compiégne 
(França) i Neuchatel (Suïssa).

festiu d’aquesta celebració po-
pular i tradicional. Animals, 
carros, traginers i banderes 
gremials un cop més van fer 
homenatge als “homes de la 
tralla”, a l’ofici de traginer i a 
les bèsties, necessàries com  a 
mitjà de transport per a poder 
evolucionar. Els espectadors 
van veure passar carros de 
pagès i de diferents tipologies 
amb càrregues diverses: por-

tadores, ceps, verdura, sacs, 
palla, llenya... i també carros 
de bocoi, amb un dels quals el 
Gremi va participar a la cele-
bració juntament amb la seva 
bandera gran. 
El 26 de maig, com cada any el 
darrer diumenge d’aquest mes 
i com ja és tota una tradició, 
el Gremi organitzarà de nou el 
dinar de germanor a la Tossa 
de Montbui.

Nova edició del Curs de Coneixement 
de la Societat Catalana

d’estrangeria, entre altres. Hi 
han participat 26 alumnes de 
diferents nacionalitats, com 
el Marroc, Hondures, Colòm-
bia, el Perú, el Paraguai, Ve-

neçuela, el Brasil, Mauritània 
i l’Uruguai. La propera edició 
del Curs de Coneixement de 
la Societat Catalana a Igualada 
tindrà lloc al mes de juny.

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

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



Leitat i l’Ajuntament de 
Vilanova organitzaven 

la jornada, amb la 
col·laboració de La Veu

La impressió 3D va centrar la Jornada d’Innovació de l’Anoia
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Centre d’Innovació 
Anoia, a Vilanova del 
Camí, va acollir aquest 

dimarts la cinquena Jornada 
d’Innovació a l’Anoia que va 
girar entorn a la fabricació 
additiva, més coneguda com 
impressió 3D, les oportunitats 
que ofereixen així com els rep-
tes empresarials que planteja.
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i el Centre Tecnològic 
Leitat es van tornar a donar 
la mà per organitzar aquesta 
jornada que s’adreçava a em-
prenedors, empresaris i in-
dustrials però també a totes 
les persones interessades en 
conèixer més de prop aques-
ta nova tecnologia en creixe-
ment.
La impressió 3D és una tec-
nologia que ens permet arri-
bar a aquelles geometries que 
pels processos tradicionals 
seria impossible. Així mateix, 
durant la jornada es va par-
lar d’economia circular en els 
processos 3D, des del punt de 
vista de l’optimització dels re-
cursos, la reducció de residus 
i per tant, de l’oportunitat de 
crear processos productius 
molt més sostenibles.
La tecnologia additiva es pot 
aplicar en molts sectors: des 
de l’automoció, a la salut, 
passant per l’aeronàutica, la 
construcció i fins i tot el sector 
alimentari, com també es va 
poder comprovar a la jorna-

da, gràcies a l’empresa Natural 
Machines.
Durant la ponència marc que 
va anar a càrrec de Pablo Val-
derrama, de l’empresa 3DFac-
tory Incubator, es va presentar 
al públic l’ecosistema 3D a Ca-
talunya, destacant iniciatives 
singulars que ja s’estan portant 
a terme i que engloben sobre-
tot el món científic. Així ma-
teix, Valderrama va parlar del 
HUB 3D que acosta aquesta 
tecnologia a les empreses que 
han adaptat els seus processos 
productius i també va pre-
sentar la Incubadora 3D, un 
servei que ofereixen a start 
up o empreses que s’inicien 
en l’aplicació de la tecnologia 
additiva. Per últim va parlar 
de 3DFactory, o indústria in-
tel·ligent, que a banda del 3D, 
té en compte altres temes com 
la connectivitat, big data o ro-
bòtica.

Finançament per als projec-
tes innovadors
Aquest any també es van in-
corporar dues ponències so-
bre eines per a la innovació 
així com ajudes per a la I+D+i 
que van anar a càrrec de Maria 
José Tomás del Departament 
de Promoció Institucional i 

Cooperació Territorial del 
CDTI i de Joan Comas, Gerent 
de l’Àrea de Projectes d’I+D+i 
d’ACCIÓ de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest sentit, 
Tomás i Comas van enumerar 
un seguit de projectes i ajudes 
de l’administració per incenti-
var i potenciar el desenvolu-
pament 3D en les empreses.
La darrera part d’aquesta V 
Jornada d’Innovació va ser 
una taula rodona sobre inno-
vacions industrials en el marc 
de la fabricació additiva que 

va moderat el periodista de 
La Veu de l’Anoia, Jordi Puig-
grós. Una taula rodona que va 
mostrar 5 casos d’èxit d’em-
preses petites o startup que 
han evidenciat com l’aplicació 
d’aquesta tecnologia en els di-
ferents processos de produc-
ció no depèn de la grandària 
de l’empresa.
En aquesta edició han partici-
pat en la taula rodona: Ignacio 
Sánchez de Wacker; Alejandro 
Sánchez de Maquinser, Enric 
Sirera de Abrast by Coniex; 

Jonatan Domènech d’Arbole-
da Intelligence i Carles Bas de 
Makers Igualada.
Joan Roig, Business Develop-
ment Manager de Leitat, va 
ser l’encarregat de tancar la 
jornada que va concloure amb 
una afirmació contundent: “el 
futur de les empreses passa per 
la innovació i en aquest sentit, 
des de Leitat, continuarem 
treballant i fomentant aques-
ta innovació i contribuint al 
creixement i la transformació 
empresarial”.

Ajuntament d'Igualada

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 30 
d’abril de 2019, va acordar el següent:

Primer. Valorar positivament la justi�cació de la proposta de la «modi�cació puntual del Pla general d’ordenació   
d’Igualada a una parcel·la quali�cada de sistema d’equipaments de titularitat privada –antics cinemes Kursal-»; i , en 
conseqüència, declarar la seva oportunitat i conveniència per a l’ interès públic local.

Segon. Aprovar inicialment la «modi�cació puntual del Pla general d’ordenació   d’Igualada a una parcel·la 
quali�cada de sistema d’equipaments de titularitat privada –antics cinemes Kursal-». 

Tercer. Sotmetre l’instrument aprovat inicialment a informació pública mitjançant edicte al Butlletí O�cial de la 
Província i en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal,  perquè en el termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà de l’última publicació de l’edicte en el BOP i en el diari de caire municipal, les persones interessades 
puguin examinar l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament 
núm. 1, 4a planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions, reclamacions  i suggeri-
ments que estimin oportuns.  

L’instrument esmentat també podrà consultar-se al taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada 
(https://www.seu-e.cat/web/igualada/).

Alhora, demanar informe a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

Quart. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urba-
nització complementaris, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edi�cació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit afectat per la present modi�ca-
ció puntual del Pla general d'ordenació, segons plànol de delimitació que consta a l’expedient.

Aquesta suspensió afecta als àmbits per als quals les noves determinacions comportin modi�cació del règim 
urbanístic. En conseqüència, es podrà atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis 
proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada aprovat de�nitivament.

Cinquè. Les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es presentin seran resolts pel Ple i en cas de no haver-n’hi 
i que l’informe de la Direcció General de Comerç sigui favorable, s’entendrà aprovada provisionalment la modi�ca-
ció puntual sense necessitat de nou acord. A continuació, es trametrà l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de la 
Catalunya Central per a seguir els tràmits en ordre a l’aprovació de�nitiva de la modi�cació puntual.

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt tercer, fent avinent que es tracta d'un acte de mera tramitació, per 
la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats considerin pertinents.

Igualada, 2  de maig de 2019

L’Alcalde
Marc Castells i Berzosa
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Marina @marinamis9

Dario Castañé  #EuropeNeedsMorePirates @im_dario

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Bernat Ferrer @bernatff

Llámame Doc @vilanodo

Joan Mangues @jmangues

Jordi Marcé i Nogué @jordimarce

AMPA GARCIA-FOSSAS @ampaGF

Ciència a Tous @CienciaTous

aiguaesvida @aiguaesvida

Primer dia de #recstores i he hagut de baixar 
una hora abans per trobar lloc per aparcar més 
o menys a prop de la feina. I aquí estic, esperant 
al cotxe fins l’hora de treballar. Send gatetes, pa-
ciència i uns peus nous per sobreviure a aquesta 
setmana

Avui he sortit a despenjar cartells del Front Re-
publicà. El que abans era una activitat inusual 
però dins de la normalitat, avui ha provocat mi-
rades de desaprovació perquè la gent es pensava 
que érem tabernesos. Sort que ho hem pogut 
aclarir. Fins i tot un noi ens ha gravat.

I quanta raó. El Barça avui ha renunciat al seu joc, 
davant un Liverpool millor. Rotundament millor. 
Foteu-vos ara la Copa de l’Imbècil per on us càpi-
ga #valverdedimissió

Us imagineu què passaria si el cap d’Estat d’Ale-
manya, Frank-Walter Steinmeier, fos rebut amb 
l’himne nazi?
El cap d’Estat d’Espanya, Felip VI, és rebut amb 
l’himne franquista i ni s’immuta.

Tras 2 años haciendo lo que le da la gana a @im-
magonnar en el área de cultura en #Vilanovadel-
Camí, poco o nada queda ya de las tradiciones 
de la tierra que les acogió. Puigdaqui recibió con 
los brazos abiertos a Bienvenido, y Bienvenido se 
comió a Puigdaqui. Como las mantis.

Fiscalia preguntant a testimonis per què van anar 
a votar, repeteixo: A VOTAR. Si aquí no s’estan 
jutjant drets fonamentals, que m’ho expliquin. Fa 
tanta vergonya que fins i tot Marchena ha hagut 
de parar la pregunta. Quina farsa.

Hem recuperat el piano del Garcia Fossas ! 
A partir d’ara el seu lloc serà l’entrada de l’escola i 
la seva feina donar la benvinguda als infants cada 
dematí ! Gràcies #pepmasana per tirar endavant 
aquest projecte! Gràcies escola i AMPA per fer-
ho realitat #musicaenviu

Plena temporada de paparres a Tous. Avui me 
n’he endut una de l’hort cap a casa i l’he gravat 
amb la lupa. Les paparres (ixodes) s’enfilen fins a 
la punta de les tiges de les plantes i quan hi pas-
sem arran es deixen anar cap a les nostres cames 
fins a trobar on fixar-se

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#76 Albert Gámez Enrich 

La gestió de l’aigua pública i democràtica és un 
dels temes que les organitzacions socials posen 
sobre la taula. L’anul·lació del TSJC de la mixta 
controlada per AGBAR i la propera sentència 
definitiva del TS obren una gran finestra per la 
remunicipalització a l’AMB #DillunsDH

FOTO: Cesc Sales
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M’interessa la opinió de Viggo Mortensen sobre 
què en pensaria de Vox el Capitán Alatriste

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Mor la conductora d’un cotxe en 
un accident a la B-224 a Piera

El Monbus Igualada 
segueix fent història i ja té 
el bitllet per la fase final 
d’ascens a Leb Plata

Tornen la vintena 
d’instruments robats la 
setmana passada a Montbui

Instants de La Veu            @veuanoia

Des d’aquest dimecres i fins dissabte, 
20a edició del @recstores

#IGUALADA #Anoia 
#premsacomarcal #recstores 

#moda #fashion #instafashion 

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

Tinc 27 anys. M’agrada cantar, composar, pintar. Estic fent les meves cançons, faig 
classes de cant i de Teatre Musical, em considero l’alumne de les i els meus alum-
nes. M’agrada l’art i la consciència i tot el que ens faci ser millors persones. La ca-
pacitat que tenim de, junts, recordar-nos que tots som i busquem el mateix.  
 

xarxes Espai patrocinat per

A Igualada cada cop més brillen les 
llums interiors de cada persona. La 
gent desenvolupa el seu talent i és fe-
liç. Els nens i nenes, joves i gent gran 
són escoltats i en l’educació es valora 
allò que cada persona té ganes d’ex-
pressar, pensa sobre la vida i estima.



Tot i els descensos de l’atur entre els anys 2013 i 2018, Catalunya se segueix 
situant en el quart quartil dels països de la UE-28. També afrontem reptes 
evidents, i molt rellevants, en reduir la taxa de risc de pobresa en el treball.

Desempleo USA a 30 de Abril: 7,3%

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

FOG IN CHANNEL – CONTINENT CUT OFF

Atribueixen a aquest titular (Boira 
al Canal-Continent europeu aï-
llat) al cèlebre diari britànic The 
Times, per allà l’any 1957 quan 

una densa boira al Canal de la Mànega sem-
blava separar meteorològicament Anglaterra 
de l’Europa continental. Alguns diuen que 
l’ocurrència va tenir lloc l’any 1930 per un 
anglès que va voler divertir als anglesos. Del 
que no hi ha dubte és que té la seva gràcia 
que treguin orgull patri al mencionar que és 
el continent el que queda aïllat d’Anglaterra.

Em serveix aquest lead per enllaçar amb 
l’actualitat econòmica. Portem uns mesos 
parlant intensament del Brexit, de les conse-
qüències econòmiques-socials que aquesta 
decisió pot tenir per a persones, empreses i 
països. 

El Regne Unit va ingressar com a membre de 
ple dret a la Unió Europea (UE) l’any 1973. El 
Club del Tractat de Roma de 1957 va comp-
tar amb la visita de l’enviat britànic Russell 
Brethenton, un economista funcionari de 
rang mitjà. Els anglesos, una vegada més, es-
taven sense estar. 

Històricament a la diplomàcia britànica li ha 
agradat participar sempre en totes les salses. 
Els hi agrada observar, distraure, embrollar... 
I estar, però en la gran majoria de casos, sen-
se participar o participant per crear desunió. 
A la Unió Europea van entrar mantenint la 
seva pròpia moneda i la seva nul·la partici-
pació en els tractats comuns com Schengen.

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

L’ocupació arriba a màxims des del 2008. I segueix millorant 
dia a dia, però encara cal crear més ocupació i millorar la 
qualitat (salaris, contractes estables...)

La videovigilància mai podrà estar implantada 
en llocs destinats al descans o d’esplai dels 

treballadors o treballadores

economia i empresa Espai patrocinat per

Domingo Sánchez
Membre de Junta UEA i responsable de la secció Internacional

“Els britànics són especialistes a 
aguantar fins a l’últim minut.”
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Després d’una evolució doctri-
nal per part dels tribunals de 
justícia en seu laboral (Tribu-
nal Constitucional, Tribunal 

Suprem, Tribunal Superior de Justícia de 
la Unió Europea i el Tribunal Europeu de 
Drets Humans), la transposició de la Direc-
tiva de la Unió Europea 2016/680 relativa a 
la protecció de dades al nostre dret, mate-
rialitzant-se en la Llei Orgànica 3/2018, de 
Protecció de Dades i Garanties dels Dret s 
Digitals (BOE 6-12-2018), es consolidà (en 
part) la jurisprudència en norma. 

L’empresa, prèvia informació als treballa-
dors i treballadores de l’existència de cà-
meres o videovigilància, podrà exercir fun-
cions de control, és a dir utilitzar aquells 
registres com a coneixement de fets i prova 
per sancionar. Informació que ha de ser (I) 
prèvia, abans del fet sancionable,  (II) ex-
pressa, ha de ser concreta i específica, (III) 
clara i (IV) concisa, ha de fer esment que 
hi ha càmeres, que enregistren la imatge i 
els registres poden ser utilitzats com a co-
neixements de fets i sancionar (mesures 
disciplinàries). Del redactat de la norma cal 
entendre que no cal que sigui personalitza-
da (lliurament en mà) essent suficient si es 
porta a terme mitjançat coŀlocació en lloc 
suficientment visible, en aquest sentit, hi ha 
algunes sentències prèvies a la norma, tot i 
ser recomanable (i ho aconsello) sigui per-
sonalitzada i signada de rebuda pel treballa-
dor o treballadora. La videovigilància mai 
podrà estar implantada en llocs destinats 
al descans o d’esplai dels treballadors o tre-
balladores (vestuaris, lavabos, menjadors, 
etc.).  Ni les gravacions poden recollir so, 
si bé hi ha excepcions en supòsits d’especial 
rellevància per a la seguretat de les instal-
lacions, béns i persones.

Complint aquests requisits, si de les gravaci-
ons resulta acreditat un fet, serà prova vàlida.

 I les càmeres ocultes, serien legals?

La validesa de les gravacions per càmeres 
ocultes, en principi, segons allò exposat no 
seria vàlida. Ara bé, de conformitat amb 
les sentències més recents, poden ser và-
lides en situacions molt puntuals, on es 
requerirà una valoració molt estricte com 
a prova, dependrà de la proporcionalitat, 
de la gravetat dels fets, dels antecedents 
que justifiquen la seva necessitat sense 
possibilitat d’altres mitjans, de la durada 
en el temps i lloc de les gravacions (sols 
l’estrictament necessari). Abans de la seva 
implantació caldrà fer un estudi de lega-
litat molt estricte i restrictiu.  El Tribunal 
Europeu de Drets Humans (TEDH) ha es-
tat molt restrictiu, com va ser el cas recent 
de la sentència de 9-1-18, assumpte López 
Ribalda que va declarar la no validesa de la 
gravació amb càmera oculta.

Si la prova de videovigilància fos no và-
lida, quines serien les conseqüències en 
cas d’un acomiadament? 

La norma res ens diu. Per un sector doctri-
nal (hi ha encara poques sentències) com-
portaria la nul·litat d’aquesta prova, essent 
vàlides les altres proves que hi pugui ha-
ver. Per un altre sector, en tant suposaria 
una violació de drets fonaments,  compor-
taria , tot i que hi haguessin altres proves 
vàlides, la nul·litat de l’acomiadament. 
Aquesta última postura sembla la més 
consolidada per la doctrina estatal, si bé 
aquella sentència que he esmentat de l’as-
sumpte López Ribalda, el TEDH va adme-
tre la validesa d’altres proves, pel tribunal 
europeu la nul·litat de les gravacions ocul-
tes no ha de comportar l’acomiadament de 
forma automàtica si hi ha altres proves que 
sostenen la procedència.   

Santiago Portillo i Castellet
Advocat · 
www.santiagoportillo.cat

LA VIDEOVIGILANCIA EN EL DRET DEL TRE-
BALL: LA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES I 

DELS DRETS DIGITALS: ¿PROVA VÀLIDA?

Això no obstant, l’Europa continental no es 
podia permetre -ni pot- prescindir del Reg-
ne Unit. El seu elevat pes econòmic facilità 
que el club de països europeus oferís regles 
laxes als britànics perquè acomodessin el 
seu escepticisme a la comunitat.

El 23 de juny de 2016, els ciutadans del Reg-
ne Unit van votar a favor d’abandonar la UE. 
Des de llavors, la paràlisi política del Regne 
Unit sobre el Brexit està desgastant la imat-
ge política de Theresa May. Conservadors i 
Laboristes intenten arribar a un acord per-
què tot segueixi quasi igual, però incloent 
els “desitjos de sortida” dels euroescèptics 
ciutadans britànics. S’ha d’intentar fer veure 
que “se surt” de la UE, però sense sortir. 

Els britànics són especialistes a aguantar 
fins a l’últim minut. Quan tot sembla estar 
abocat al desastre són capaços de donar-li la 
volta i aconseguir una solució al problema. 
Així va succeir davant la data clau del passat 
12 d’abril quan es complia el termini acordat 
amb les autoritats europees. A l’últim minut 
es va acordar una pròrroga de 6 mesos fins 
al 31 d’octubre de 2019.

Personalment, aposto que una vegada més, 
els anglesos trobaran la manera d’estar sen-
se estar. I Europa, la continental, una vega-
da més dirà SÍ. Ni el Regne Unit pot deixar 
d’estar a i amb Europa, ni el continent pot 
quedar aïllat per molta boira que s’acumuli 
al Canal de la Mànega. 

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat



Igualada busca pous d’aigua en un macroprojecte 
a l’entorn de l’Hospital, sense èxit
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Es tractava de buscar 
aigua com fos, era el 

gran maldecap d’aque-
lla època per una 

sequera molt forta, i 
molts igualadins van 

invertir els seus diners 
en un projecte 

que va fracassar 
econòmicament

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 28 de gener de 1912, 
la “Societat de Pous 
Artesians d’Igualada” 

va donar  compte de treballs 
de sondeig que projectava re-
alitzar al “Camp del Calsina”. 
Es tractava de buscar aigua 
com fos, era el gran maldecap 
d’aquella època, tal i com vau 
poder llegir la setmana passa-
da amb motiu d’una històrica 
manifestació a Carme i Orpí 
pel mateix motiu. 
A Igualada hi havia una gran 
sequera i escassedat d’aigua, i 
es va fer aquest macroprojecte 
amb grans il·lusions, però es 
va acabar abandonant.
Al lloc conegut pel Camp del 
Calsina es preveia una plaça 
(de les Monges, per nom), que 
era una expansió viària uni-
da al carrer de l’Hospital (ara 
Cardenal Vives), el qual era la 
part oriental de la plaça. 
En aquest lloc precisament, els 
anys del tombant del segle s’hi 
van realitzar treballs per fer un 
pou artesià. L’empresa fracassà 
al final per insuficiència tècni-
ca de la maquinària utilitzada, 
quan ja havia sobrepassat la 
perforació a la profunditat de 
300 metres. 
En la “Semana de Igualada”  
de l’època, es troben moltes 
referències sobre les obres del 
pou artesià i la seva pèssima 
marxa financera, fins que per 
fi fou la ruïna de modestos 
inversors que havien comprat 
accions de la societat amb els 
seus estalvis. 
Naturalment la floració d’ai-
gua en abundància en un lloc 
immediat a la població era 

1912 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

considerada com un futur i 
pròsper negoci, en un entorn 
adelerat per assaciar la set 
d’aigua que patia des de feia 
temps immemorial i per això 
molts igualadins s’havien ar-
riscat amb l’empresa. 

L’Orfeó del Noya
D’altra banda, el 22 de desem-
bre de 1912 es va beneir la 
Senyera de l’Orfeó del Noya, 
que dirigia el mestre Miquel 
Jordana i Puig. La va disse-
nyar l’artista igualadí Gaspar 
Camps. L’Orfeó s’havia fun-
dat tres anys abans, essent-ne 
el primer president Olegari 
Godó. Avui aquest orfeó ja no 
existeix.
Miquel Jordana i Puig (Iguala-
da, 16 de novembre de 1875-
11 de gener de 1940) fou un 
notable músic i compositor.
Fill del metge Miquel Jordana 
i Castelltort, estudià peritatge 
mercantil i després va fer el 

professorat francès a Beziers, 
però el que realment el moti-
vava era la música. Estudià al 
Conservatori de Barcelona on 
aconseguí el número 1 de la 
seva promoció i obtingué me-
dalles i diplomes en harmonia 
i composició. Tingué com a 
mestres Millet i Lamote de 
Grignon.
El 1902 fou nomenat mestre 
municipal de música d’Iguala-
da i un any després començà a 
exercir com organista i mestre 
de música al col·legi de les Es-
coles Pies.

El 1905 dirigia un Quintet Ar-
tístic que amenitzava els balls 
de l’Ateneu Igualadí. El 1909 
va fundar l’Orfeó del Noya, 
que va dirigir fins a l’any 1931. 
Aquest orfeó es va presentar 
a Igualada en un concert re-
alitzat el 27 de març de 1910, 
amb 120 veus d’homes, dones 
i joves, i va realitzar la primera 
excursió artística fent un con-
cert a la Font del Mig, a la Po-
bla de Claramunt.
També fundà l’acadèmia de 
música amb el seu nom, a 
Igualada. Entre 1921 i 1936 

Plànol d’Igualada de 1880. Encerclada, la zona del Camp del Calsina.

Miquel Jordana.

L’Orfeó del Noya, l’any 1912

va dirigir l’Orquestra Cecilia-
na. Fou director del Cor de la 
Llàntia i de la Secció Coral de 
la Cooperativa L’Econòmica.
Va compondre múltiples 
peces, per a veus, piano, or-
questra, etc. i fou autor d’una 
sarsuela. Es casà amb Josepa 
Xaubet i Romeu (1892-1970), 
poetessa i filla de la Pobla de 
Claramunt, i fou pare del mú-
sic i compositor de sardanes 
Miquel Jordana i Xaubet. A 
Igualada hi ha un carrer amb 
el seu nom, al barri de Sant 
Jaume Sesoliveres.
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comarca

MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat va 
tenir lloc a la Sala 
Auditori Mont-Àgo-

ra, davant unes 250 persones, 
l’acte de lliurament dels 18ns 
Premis Bou, corresponents 
als anys 2017 i 2018. Els Pre-
mis Bou tenen com a objectiu 
el reconeixement a aquelles 
persones i entitats que han 
treballat durant aquest perí-
ode per la dinamització de la 
cultura i del teixit associatiu 
montbuienc.
La gala va ser presentada per 
dues representants de la Unió 
d’Establiments de Montbui, 
Roser Valls i Encarna Gon-
zález. Com marca la tradició, 
la presentació va a càrrec de 
representants d’una de les en-
titats guanyadores de l’ante-
rior edició.
A nivell musical va amenitzar 
el lliurament de guardons el 
duet de ball “Welcome Duo”, 
format pels ballarins Arman-
do i Edel, que van fer les de-
lícies dels assistents amb un 
repertori divertit i molt tre-
ballat.
L’acte de lliurament va comp-
tar amb la presència de la 
Pubilla de Montbui Imma 
Espinar i de la Segona Dama 
d’Honor Anaïs Holgado. Es 
van poder veure diferents 
projeccions àudiovisuals a la 
pantalla gran de Mont-Àgora 
explicatives de la tasca de ca-
dascun dels homenatjats.
El Premi Bou Individual va 
ser per a Loli Márquez, per-
sona molt estimada a Mont-
bui per la seva gran contri-
bució a la Comissió de Festes 
Nucli Urbà. També per la 
seva tasca a la Comissió de 
Reis, i a altres entitats com 
“Artesanas de Corazón”. Els 
finalistes d’aquesta categoria 
van ser Manel Montiel, Ma-
ría José Balboa i Oriol Solà. 
L’Alcalde Teo Romero va fer 
el lliurament del guardó a la 
guanyadora.
Pel que fa al Premi Bou a 
l’Entitat de l’Any, el guardó 
va ser per l’Ateneu Cultural 
i Recreatiu del Nucli Antic, 
que enguany celebrarà el seu 
centenari. Van ser finalistes 
en aquesta categoria el Futbol 
Sala Montbui, l’Hoquei Club 
Montbui i el Casal de la Gent 
Gran de Montbui. La regido-

ra de Cultura Montse Carri-
condo va ser l’encarregat de 
lliurar el guardó a la repre-
sentant de l’Ateneu.
El Premi Bou a l’Activitat de 
l’Any el va guanyar la Unió 
Esportiva Sant Maure, per la 
commemoració del seu 50è 
aniversari. L’entitat mauris-
ta va ser escollida pel jurat 
per davant del Futbol Sala 
Montbui, el 50è aniversari de 
la Parròquia Sant Maure i el 
Magatzem Logístic dels Ali-
ments de l’entitat “Artesanas 
de Corazón”. El regidor de 
Territori i Comunicació Jo-
sep Lluís González va ser l’en-
carregat de lliurar el guardó 
al president de l’entitat mau-
rista Jordi Segura i al directiu 
Antonio Velasco.
El Premi Bou Comarcal va 
ser per a La Mostra d’Igua-
lada. La tradicional fira de 
teatre infantil i juvenil de la 
capital igualadina es va endur 
el primer guardó, superant als 

altres finalistes: Associació 
Camp del Rei de Vilanova del 
Camí, Grup Candeler Òde-
na-Igualada i Club Atlètic 
Igualada. El regidor de Cultu-
ra de l’Ajuntament d’Igualada 
Pere Camps i el fins ara direc-
tor de Mostra Igualada Pep 
Farrés van rebre el guardó de 
mans de la regidora d’Admi-
nistració, Economia i Partici-
pació Elisabet Tamargo.
Un dels moments més emo-
tius de la gala va ser el lliu-
rament d’una menció a títol 
pòstum a qui fou soci fun-
dador de la Unió Esportiva 
Sant Maure, i persona molt 
important a diferents entitats 
del municipi (entre els anys 
60 i el 90 del segle passat), 
Salvador Vázquez (qui també 
fou regidor a l’Ajuntament). 
La vídua i els fills de Salvador 
Vázquez van recollir de mans 
de l’Alcalde Teo Romero el 
Premi Bou a títol pòstum, 
com a mostra de reconeixe-

Montbui lliura els XVIII Premis Bou

ment de la comunitat per la 
tasca realitzada.
Va cloure l’acte el batlle mont-
buienc, que va lloar la tasca 
tant dels guanyadors com 
dels finalistes i va remarcar 
la importancia que té per a 
Montbui “la promoció del ci-
visme i la cultura, i els valors 
del treball voluntari en favor 
de la comunitat”. Romero va 
assenyalar que “a Montbui 

continuem treballant sempre 
potenciant l’educació i la cul-
tura com a eixos estratègics”. 
El batlle també va tenir pa-
raules per a les autoritats de 
Mata de Alcántara i Iznájar 
assistents a la Fira: “qui perd 
els orígens, perd la identitat, 
i nosaltres hem demostrat 
durant tots aquests anys que 
hem cuidat els vincles amb els 
nostres municipis germans”

Premi Bou a la millor activitat Premi Bou a la Mostra d’Igualada

Premi Bou individualPremi Bou a la millor entitat

Premi Bou pòstum

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

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
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Diumenge passat va 
finalitzar una nova 
edició de la Fira de la 

Multicultura i el Comerç de 
Montbui. En aquesta ocasió 
va ser el grup de pop “Café 
Quijano” l’encarregat de po-
sar la cloenda a la Multicul-
tura, en un concert on hi van 
assistir prop de 4.000 perso-
nes. El grup lleonès va oferir 
el millor del seu repertori, 
incloent-hi els clàssics com 
la conegudíssima cançó “La 
Lola” i també alguns dels seus 
temes més actuals. El concert 
dels germans Quijano, que va 
omplir el Boulevard, va ser el 
darrer dels actes d’una Mul-
ticultura molt participada i 
on enguany va sobresortir 
un dels elements novedosos: 
el Mercat i Fira Medieval 
ubicats al Passeig Catalu-

nya, i que van transportar els 
montbuiencs i visitants en el 
temps.

El Mercat i la Fira Medieval, 
al Passeig Catalunya, un èxit 
de públic
Un dels plats forts d’aques-
ta Fira de la Multicultura va 
ser la transformació del Pas-
seig Catalunya en un Mercat 

Montbui finalitza una Fira de la Multicultura 
i el comerç amb un gran èxit de participació

i Fira Medieval durant tres 
dies. Malgrat que el diven-
dres 3 la meteorologia va 
condicionar alguna de les 
activitats, petits i grans van 
poder gaudir amb les pro-
postes continuades que s’hi 
desenvolupaven: recreació 
d’escenes medievals, tallers, 
titelles, exhibicions, cetreria, 
nomenaments reials, desfi-

lades, tot sempre a un ritme 
frenètic i on els elements de 
percusió tenien un destacat 
protagonisme…Sens dubte 
les activitats més ben valo-
rades van ser els tornejos de 
justes celebrats tant dissabte 
com diumenge a la tarda i les 
desfilades, amb gran presèn-
cia de xanquers, joglars, tro-
badors, etc. Els cavallers van 

fer-se seu el Passeig Catalu-
nya durant tres dies absolu-
tament espectaculars. 
La massiva afluència de vi-
sitants a la Fira Medieval, 
tant dissabte com diumenge, 
a totes hores, mostren l’èxit 
d’una iniciativa organitzada 
per l’Ajuntament de Montbui 
amb la col·laboració de l’em-
presa Culthisme.

MONTBUI / LA VEU 

Amb les eleccions mu-
nicipals a la cantona-
da, aquest divendres 

es dóna el tret de sortida a 
la campanya electoral. Molts 
seran els grups arreu de la 
comarca que faran actes i 
un d’aquests té com a prota-
gonista Ara Montbui que es 
presentarà per Santa Marga-
rida de Montbui.
Integrat per diferents perso-
nes provinents de La Veu dels 
Veïns, Iniciativa per Catalu-
nya-Verds i Junts per Mont-
bui, a més de veïns i veïnes 
del municipi, Ara Montbui és 
un grup transversal i que té 
en la participació ciudadana, 
la transparència i la defensa 
dels drets de les persones els 
seus principals valors.
Jesús Miguel “Schummi” 
Juárez Tamayo serà el can-
didat a l’alcaldia d’un equip 
que es veu preparat per acon-
seguir aquest nou repte. És 
Llicenciat en Història per 
la UAB i actualment gerent 
de Bits Montbui SCP, boti-
ga d’informàtica. El segui-
rà Coral Vázquez Hontoria, 
coordinadora de projectes i 
serveis a Càritas; al 3 Adrià 

Castelltort Mascó, consultor 
mediambiental i de serveis 
urbans; al 4 Jesica Arroyo 
López, Diplomada en Gestió 
i Administració Pública, lli-
cenciatura en Ciències Políti-
ques i postgrau en Gestió Po-
lítica i Social; al 5 Jordi Bòria 
Taixé, empresari del sector de 
l’automoció amb taller fami-
liar des a Montbui; al 6 Sara 
Bergantiño Cabello, admi-
nistrativa en empresa d’ins-
tal·lacions; al 7 Marcel Mateu 
Pijoan, professor de ciències 
naturals a l’Institut Montbui; 
al 8 Diana Susín López, di-
namitzadora comunitària als 
Equipaments Cívics d’Igua-
lada; al 9 Albert Cantarell 
Busqué, professor d’educació 
secundària (geografia, his-
tòria, economia i emprene-
doria) i coordinador del 2n 
curs d’ESO; al 10 Núria Roca 
Mercader, administrativa i 
comptable; a l’11 David Gil-
berte Méndez, arquitecte tèc-
nic i agent immobiliari; al 12 
Marta Avilés Gil, treballadora 
del Servei d’Ajuda a Domicili; 
i al 13 Jordi Montiel Vendrell, 
programador en Aplicacions 
Web i Comerç Electrònic.
Seguidament també confor-
maran la llista de suplents 

la Glòria Nassarre Madra-
zo, mestra parvulista jubila-
da; Gregorio “Goyo” Grados 
García , conserge durant 35 
anys al CEIP Antoni Gaudí 
actualment jubilat; Mónica 
Portero Martínez, coordi-
nadora de manteniment a la 
Indústria del paper; Javier 
Moreno Morales, cap d’equip 
tècnic i responsable de I+-
D+i; Alfonsa Santiesteban 
Castillo, assessora sociolabo-
ral i coordinadora de l’Anoia 
a CCOO; Aitor Urbano Me-
dina, estudiant de periodisme 
i comunicació audiovisual i 
operari de recutrició; Valen-
tina Dalmases Papaseit, dedi-
cació al sector de l’automoció 
i soldadora; Jonathan Delga-
do Cerezo, tècnic laboral en 
recursos humans en una em-
presa dedicada al outsourcing 
(empresa de serveis); Rosa 
Mª Planell Raja, cap de De-
partament d’Administració; i 
Antonio Aguallo Ariza, fun-
cionari subaltern.
Per assolir aquest objectiu, Di-
vendres 10 de Maig Ara Mont-
bui comença la campanya 
amb l’acte de presentació a la 
Plaça Joan Maragall (“Los Oli-
vos”) de Santa Margarida de 
Montbui a partir de les 20 h.

MONTBUI / LA VEU 

Un dels principals trets carac-
terístics de la nostra candida-
tura de Som Montbui - ERC 
és l’alt percentatge de joves 
que hi participa. El jovent 
ha sigut una de les àrees més 
abandonades per part del go-
vern municipal en aquests 
darrers anys, el qual sovint es 
troba amb una oferta d’activi-
tats gairebé estèril o que ge-
nera poc interès. Com a grup 
de joves volem pal·liar aquest 
problema recuperant certa 
sobirania en les decisions del 
municipi en les que ens veiem 
involucrats, i ho farem defen-
sant un programa de propos-
tes que se centri en les nostres 
necessitats.
Els objectius del nostre pro-
grama giren al voltant de la 
recuperació de la nostra par-
ticipació dins de la presa de 
decisions a l’hora d’organit-
zar els programes d’activitats 
de les festes locals, així com 
la restitució i promoció del 
teixit associatiu jove del mu-
nicipi, la creació d’un Casal 
Jove que sigui veritablement 
atractiu pel jovent i la mi-

llora dels serveis a l’estudi-
ant montbuienc/a que cursa 
estudis tant dins com fora 
del municipi. Algunes de les 
nostres propostes son una 
ampliació d’horaris de la bi-
blioteca municipal, una mi-
llora en la connexió amb el 
transport públic (Hispano) 
per als estudiants que cursen 
estudis superiors i l’aprofita-
ment dels espais públics que 
no es fan servir, per exemple, 
el Mont-Àgora; així com la 
facilitació de beques a l’estu-
diant sense la necessitat de 
convocar actes personalistes i 
la tinença d’una secció pròpia 
del butlletí municipal que ens 
ajudi a promocionar-nos.
Volem tenir més veu al muni-
cipi, poder tenir una conne-
xió més directa amb l’Ajun-
tament i tenir un paper més 
actiu en aquest. Per això hem 
convocat, a més a més, una 
assemblea oberta a tots els 
joves del municipi el pro-
per divendres 10 de maig a 
les 19:00h al Passeig Catalu-
nya, a la gespa (al costat del 
Mont-Mercat). Esperem la 
vostra assistència i, sobretot, 
les vostres propostes. 

Els joves de Som Montbui-ERC 
organitzen una assemblea 
oberta aquest divendres

Ara Montbui presenta la candidatura 
per governar
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Castellolí’19
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Transformar el descam-
pat entre la via del tren 
i el CAP en una gran 

zona verda entre els dos grans 
nuclis de població del muni-
cipi. El projecte va acompa-
nyat d’un estudi per remo-
delar el tram de la C-244 – la 
Carretera de La Pobla – que 
separa els Barris de La Pau i 
Bonavista de la resta del mu-
nicipi.
“Aquest projecte crearia una 
segona gran zona verda al 
centre de la ciutat, comple-
mentant la oferta juntament 
amb el Parc Fluvial”, explica 
González, que destaca tam-
bé “la voluntat de millorar la 
connexió entre dues parts de 
Vilanova que, entre la via del 
tren i la carretera han viscut 
més separades de l’habitual”.
La candidata de V365 expli-

ca que “amb la ubicació de la 
Festa Major Jove en aquest 
indret hem descobert aquest 
espai com a lloc ideal per de-
senvolupar grans activitats 
lúdiques”. “L’urbanisme ha 
de servir per canviar la vida 
de la gent en positiu, des de 
les petites coses als projectes 
estratègics de futur”, afirma 
González.
D’altra banda, la candidata 
de V365 explica que “algunes 
places històriques del muni-
cipi han de recuperar el seu 
ús, és per això que planifica-
rem remodelacions i adapta-
cions a 4 anys vista”. A més, 
González defensa “la neces-
sitat de planificar l’ampliació 
progressiva de voreres a les 
zones més antigues del mu-
nicipi, el primer asfaltat d’al-
guns carrers i la supressió de 
barreres arquitectòniques de 
forma definitiva”.

Vilanova 365 vol transformar 
la ciutat amb la creació del 
Parc de la Guixera

VILANOVA DEL C, / LA VEU 

El pròxim dissabte 11 de 
Maig, “Junts per Vilanova” 
farem la presentació pública 
del nostre projecte polític per 
Vilanova del Camí pels pro-
pers anys, i de totes les per-
sones que formen part de la 
candidatura. 
L’acte tindrà lloc a la plaça 

Major de Vilanova del Camí a 
les 19:30h, i ens acompanyarà 
la Consellera d’Empresa i Co-
neixement Àngels Chacón, 
amb qui podrem compartir 
les nostres propostes per Vi-
lanova en matèria d’empresa, 
innovació empresarial i pro-
moció industrial.
Al finalitzar l’acte brindarem 
amb una copa de cava! 

Acte de presentació de Junts 
per Vilanova

Erc Vilanova del Camí organitza un 
clean up a la zona del parc fluvial

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El proper dissabte 11 de 
Maig a les 10:00 hores 
del matí ERC Vilano-

va del Camí ha organitzat un 
Clean Up als voltants del riu, 
al Parc Fluvial.
El Clean Up Europe és una ac-
ció comuna a tota Europa per 
conscienciar sobre la quantitat 
de residus que llancem de for-
ma incontrolada a la natura i 

promoure accions de sensibi-
lització a través de la recollida 
d’aquests residus abocats il·le-
galment als boscos, platges, 
marges dels rius,
etc. Donat que ERC Vilanova 
del Camí està compromesa 
amb el medi ambient ha de-
cidit apuntar-se a aquesta ini-
ciativa i convida a tothom a 
col·laborar-hi i així contribuir 
en la neteja i cura del nostre 
entorn.

La trobada serà al Safareig 
Municipal de Vilanova del 
Camí i en acabar els assistents 
podran gaudir plegats d’un 
esmorzar popular de pa amb 
tomàquet i embotits.
Per apuntar-se cal fer inscrip-
ció prèvia indicant el nom 
d’assistents i edats a l’adreça de 
correu electrònic: vilanovadel-
camisquerra.cat, o be a través 
del telèfon trucant o enviant 
un Whatsapp al 620905073.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El PSC va presentar diu-
menge la seva candida-
tura a les eleccions mu-

nicipals a Vilanova del Camí 
en un acte a la Plaça del Mercat 
que va aplegar unes 400 per-
sones. Els membres de la llista 
liderada per l’alcaldessa Noemí 
Trucharte van anar pujant a 
l’escenari explicant perquè es 
posaven al servei dels veïns de 
Vilanova treballant en el pro-
jecte socialista.
Trucharte va ser la darrera en 
intervenir, orgullosa de tenir 
“el millor equip per Vilanova” 
recordant que “jo represento 
a un partit, però per sobre del 
meu partit esteu vosaltres, els 

meus veïns”. La candidata a 
revalidar l’alcaldia va recordar 
que “espero haver estat una al-
caldessa propera com vaig pro-
metre, he estat amb el comerç, 
als parcs, amb les entitats, en 
moltes de les vostres cases, pre-
nent cafè amb vosaltres, he po-
sat el meu número de telèfon 
personal a la vostra disposició 
i gràcies a tot això entre tots 
hem millorat Vilanova”.

Tres noves empreses al Polí-
gon
L’alcaldessa va anunciar durant 
l’acte que en breu començaran 
a instal·lar-se tres noves empre-
ses als polígons de Vilanova del 
Camí i va mostrar el seu com-
promís “per treballar en que 

Noemí Trucharte presenta “el millor 
equip per Vilanova” i exposa els eixos 
del seu programa electoral

continuïn arribant empreses”. 
Trucharte va avançar també 
que continuaran amb les aju-
des a emprenedors i comerços, 
amb els ajuts als estudiants i va 
explicar que buscaran recursos 
econòmics per a la remodela-
ció del mercat municipal.
Noemí Trucharte es va aco-
miadar dels assistents “amb 
Vilanova al cap i els vilanovins 
al cor”.tants per a nosaltres, 
donat que ens permetran com-
plementar les propostes que 
preparem en el nostre progra-
ma electoral” diu l’alcaldessa 
Noemí Trucharte, que espera 
que les queixes i propostes que 
reculli “ens ajudin a continuar 
amb el progrés de Vilanova de 
Camí”.

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Candidatura encapçalada per 
F. Xavier Brugués actual re-
gidor a la oposició de l’ajun-
tament governat per la PUC, 
l’acompanyen, en Manuel 
López, Marisa Ill, Abel Bru-
gués, Ramón Mir, Roser Mi-
quel, Isabel Hernandez i Mont-
serrat Arderiu, aquesta ja en va 
formar part de la llista de l’ac-

tual legislatura.
Tots/es ells/es, amb molta il.lu-
sió i ganes d’assolir molt resul-
tats per formar govern i treba-
llar per procurar el benestar 
de tots els seus conciutadans, 
sumant esforços per a nous 
projectes, tenint en compte el 
desenvolupament econòmic 
previst, promovent actuacions 
en habitatge per tal de que el 
jovent pugui arrelar al poble.

Junts per Catalunya presenta 
llista electoral a Castellolí
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ÒDENA / LA VEU 

El passat divendres 3 de 
maig, la candidatura de 
Fem Òdena AM, encap·

çalada per la periodista Maria 
Sayavera, va presentar el seu 
projecte municipal en un acte 
participatiu a l’Espelt. 
La pluja no va impedir que la 
sala del Centre del poble s’om·
plís d’una cinquantena de ve·
ïns i veïnes que varen poder 
escoltar la presentació del pro·
grama de la candidatura ode·
nenca, en què es varen explicar 
les dotze prioritats a treballar, 
més la resta de propostes tre·
ballades mitjançant trobades 
de participació veïnal amb col·
lectius i entitats del municipi. 
L’equip de Fem Òdena va ex·
plicar en detall les propostes 
i a continuació va convidar a 
tots els assistents a participar 

amb les seves aportacions. 
Així, després d’un torn obert 
de preguntes, va tenir lloc un 
col·loqui, podent conversar 
amb tots els assistents i en 
què qui va voler, va deixar les 
seves aportacions al projecte 

per escrit.   
L’acte es va cloure amb un re·
frigeri. Fem Òdena celebra·
rà dos actes més, un al nucli 
d’Òdena, el proper dissabte 18 
de maig i un acte final al Pla de 
la Masia, divendres 24. 

Fem Òdena AM explica el seu projecte 
municipal als veïns i veïnes de l’Espelt

ÒDENA / LA VEU 

Amb motiu de la 70 
edició del Gran Pre·
mi Ciclista d’Òdena 

que se celebra aquest any, 
l’Ajuntament ha editat el 
llibre “Gran Premi Ciclista 
d’Òdena, del blanc i negre 
al color” de Josep·Vicenç 
Mestre i Casanova, una pu·
blicació que recull la his·
tòria d’aquesta cursa amb 
imatges i anècdotes de tots 
aquests anys.
Per a l’ocasió, l’Ajuntament 
ha organitzat la presentació 
del llibre en un acte obert 
per a tothom que tindrà lloc 
aquest dissabte 11 de maig a 
la biblioteca municipal L’At·
zavara (C/Guixera,8). L’autor 
presentarà l’obra i en acabar 
signarà llibres. S’espera per a 
l’ocasió l’assistència de mol·
tes persones aficionades i 
professionals d’aquest esport 
que durant tants anys han 
format part de la història 
d’aquesta cursa.
Josep·Vicenç Meste Casano·
va, autor del llibre, no fa un 
únic relat de la història d’una 
carrera ciclista ja clàssica al 
calendari català, els seus re·
correguts i etapes, vencedors, 
classificacions o un mer re·
cull d’anècdotes dels seus 
protagonistes. També va més 

enllà de la inevitable nostàl·
gia que hi està volgudament 
present. És un pretext per fer 
la radiografia d’un poble de 
Catalunya que des dels anys 
cinquanta va passar d’unes 
fotografies de vida que ens 
imaginem en blanc i negre 
fins l’actualitat, en plena era 
de les navegacions digitals.
El Gran Premi Ciclista 
d’Òdena és  una de les pro·
ves clàssiques amateurs més 
antigues de Catalunya i d’Es·

Òdena edita el llibre “Gran Premi Ciclista 
d’Òdena, del blanc i negre al color”

panya i ha viscut edicions 
certament notables. Tot i 
que la major part d’anys s’ha 
portat a terme en una única 
jornada, també s’han viscut 
edicions amb 2, 3, 4, 5, 6 i 8 
etapes; també ha recorregut 
en la mateixa edició diverses 
províncies catalanes i d’Aragó 
en un total de 9 etapes (any 
1965). L’any 1961 fou pre·
àmbul de la “Vuelta Ciclista 
a España” i han estat meta 
d’arribada dels corredors des 
de poblacions petites fins a 
capitals de comarca: Barcelo·
na, Cervera, Igualada, Binè·
far, Capellades, Calaf, Santa 
Coloma de Queralt, Roda 
de Berà, L’Hospitalet de l’In·
fant, Gandesa, Fraga, Solso·
na, Taradell, Sabadell, Moià, 
Gelida, Manresa, Lleida.

El llibre, escrit per Josep 
Vicenç Mestre, serà pre-
sentat dissabte a les 19 
h a la Biblioteca Muni-

cipal L’Atzavara

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
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Comença la campanya 
de l’agrupació de per-
sones PARTICIPA#-

volemunapoblamillor per a 
les eleccions municipals del 
26 de maig. Aquest diumenge 
12 de maig, a les 12h, PAR-
TICIPA presentarà els seu 
candidats al Teatre Jardí, com 
també el seu programa elec-
toral. La presentació vindrà 
acompanyada per un concurs 
de tapes.
Per aquestes eleccions PAR-
TICIPA presenta una candi-
datura de 21 persones prepa-
rades per a treballar per La 
Pobla des de tots els àmbits 
municipals, com urbanisme, 
medi ambient, cultura, joven-

tut o gent gran, entre d’altres. 
El programa de PARTICIPA 
ha anat creixent gràcies a les 
aportacions de poblatans i 
poblatanes que han estat es-
coltades i valorades pels can-
didats que formen la llista 
durant aquests últims mesos. 
No podem oblidar que PAR-
TICIPA sempre ha escoltat 
als veïns i veïnes de La Pobla 
i que moltes de les propostes 
presentades durant aquests 
últims 4 anys han vingut de 
les seves aportacions, i així 
entre tots estem treballant per 
aconseguir una Pobla millor.
PARTICIPA es presenta a les 
eleccions municipals amb la 
millor candidatura i com la 
principal alternativa de go-
vern a La Pobla

PARTICIPA comença la 
campanya electoral a la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt se suma, 
per segon any, a la jorna-

da Let’s Clean Up Europe!, una 
acció comuna que s’organitza a 
tot Europa per conscienciar so-
bre la quantitat de residus que 
es llencen de forma incontro-
lada a la natura. L’actuació es 
portarà a terme el dissabte 11 
de maig i consistirà en la neteja 
de la llera del riu Anoia al seu 
pas pel nucli urbà.
L’activitat tindrà lloc de les 9 
a les 12 del matí i per parti-
cipar-hi cal haver-se inscrit 
prèviament. El punt de tro-
bada serà al parc de Sant Gal-

deric. L’acció s’organitza des de 
l’Ajuntament i s’impulsa des de 
l’Agència de Residus de Catalu-
nya amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, d’Ecovidrio 
i de Cicloplast.
En l’edició de l’any passat es van 
recollir 112,5 quilos de residus: 
2 de paper i cartró; 12 de plàs-
tic i envasos; 2 de vidre; 96 de 
resta que no es pot reciclar i 
una bateria de 0,5 quilos. En-
tre els residus recollits hi havia 
plàstics, llaunes, tubs, vidres, 
entre d’altres.
Enguany, els i les alumnes de 
sisè de l’escola Maria Borés, 
juntament amb l’alumnat que 
forma part de la comissió me-
diambiental de l’Institut de 

La Pobla participa, per segon any, a la 
jornada Let’s Clean Up Europe! amb la 
neteja de la llera del riu Anoia

Vallbona, també se sumaran 
a aquesta iniciativa de neteja 
de la llera del riu Anoia. L’ac-
tivitat, impulsada des del cen-
tre educatiu de secundària, es 
portarà a terme el divendres 
10 de maig, de les 9 a les 12 del 
matí.
El Let’s Clean Up Europe! a 
Catalunya arriba a la sisena 
edició i està emmarcat en el 
projecte de la Setmana Euro-
pea de la Prevenció de Residus. 
Consisteix en realitzar accions 
de neteja en espais naturals 
del nostre entorn per part dels 
ciutadans i de la mà d’associ-
acions, administracions, em-
preses, escoles,  universitats o 
ciutadans directament. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La consellera de la Pre-
sidència i portaveu del 
Govern de la Genera-

litat de Catalunya, Meritxell 
Budó, va visitar, el dijous 2 
de maig al matí, la Pobla de 
Claramunt. La consellera va 
signar el Llibre d’Honor a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament 
i va anar a visitar el Castell 
de Claramunt.
La consellera la va rebre l’al-
calde, Santi Broch, i diversos 
regidors i regidores del Con-
sistori i anava acompanya-
da d’Ivet Castaño, directora 
dels Serveis Territorials del 
Departament de la Presi-
dència a la Catalunya Cen-
tral.  L’alcalde va obsequiar 

Meritxell Budó amb un cub 
del Castell de Claramunt i 

La consellera de la Presidència de la 
Generalitat visita la Pobla de Claramunt

diverses publicacions edita-
des al municipi.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les creacions pictòriques dels i 
les alumnes de l’Escola de Pin-
tura de la Pobla de Claramunt 
omplen les parets de la Sala 
Municipal. Són quadres elabo-
rats amb diferents tècniques i 
que transmeten la personalitat 
de cada pintor i pintora. Sota 

el guiatge de la poblatana Pilar 
Gil, les obres que s’exposen són 
de tretze alumnes: Montserrat 
Vidal, Leonor García, Roser 
Chiva, Eulàlia Gibert, M. Te-
resa Brugués, Angelina Solé, 
Rosa Romeu, Pepita Argelich, 
Rosa Sabaté, Salvador Rico, 
Montserrat Riba, M. Asunción 
Bellvehí i Lluís Alòs. 

La Sala Municipal acull una 
col·lecció pictòrica amb 
diversitat d’estils
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PIERA / LA VEU 

Dissabte dia 11 de 
maig tindrà lloc l’ac-
te de presentació de 

campanya de Junts per Piera a 
la Plaça Montmar a les 10:30 
del matí
L’acte, que comptarà amb la 
presència d’Eduard Pujol, 
Portaveu Adjunt de JuntsxCat 
al Parlament de Catalunya, 
servirà per conèixer de prime-
ra mà les propostes de Junts 
per Piera pels propers quatre 
anys.
L’alcaldable Josep Llopart i 
el gruix de l’equip que forma 
la llista presentarà els eixos 
principals del seu programa 
de cara a les eleccions muni-
cipals. Josep Llopart assegura 
que presenten “tot un conjunt 
de propostes il·lusionants i en-
grescadores. Hem format un 
equip renovat amb unes ganes 
increïbles de treballar per Pi-
era”. No ha dubtat en afirmar 
que “no parlem d’un progra-
ma electoral sinó d’un pla de 
treball ambiciós, real i realista 

pels propers quatre anys”.
Entre les propostes del pro-
grama electoral, que podeu 
consultar al web www.junts-
perpiera.cat, destaca la cons-
trucció d’un nou Pavelló Es-
portiu a la zona del Barri Sant 
Jordi, un Centre Cultural a 
l’antiga Fàbrica de Cal Sa-
nahuja, on s’hi farà una nova 
biblioteca, una gran sala audi-
tori, espais destinats a entitats 
i als joves i un aparcament 

soterrani. Un Pla d’Acció a 
Pobles i Barris en neteja, se-
guretat i ordre. També pro-
posen un pla Estratègic del 
Comerç a Piera i tot un seguit 
de propostes que mostrin el 
compromís que volen adqui-
rir amb els pierencs i pieren-
ques. Al finalitzar l’acte, els 
presents podran gaudir d’un 
esmorzar i compartir les se-
ves inquietuds amb el mem-
bres de la candidatura.

JuntsxPiera proposa construir un 
centre cívic i un nou pavelló esportiu

PIERA / LA VEU 

El proper dimarts 14 
de maig comencen les 
inscripcions per parti-

cipar d’aquesta proposta for-
mativa dirigida a nens i nenes 
de 6 a 10 anys. Les places són 
limitades.
Els participants aprendran a 
identificar, explicar i expres-
sar les emocions primàries 
per tal de poder-les gestio-
nar millor. Utilitzant el joc 
escènic (exercicis dramàtics, 

música, expressió corporal...) 
es parlarà de tristesa, alegria, 
odi, por i amor.
Les sessions són lúdiques i 
pràctiques. Els nens i nenes 
juguen, experimenten i refle-
xionen a l’entorn de les emo-
cions. El fet de ser una experi-
ència pràctica i vivencial, els 
facilitarà la comprensió del 
que suposa l’expressió emoci-
onal i els ajudarà a entendre 
millor que tot ésser humà té 
les emocions primàries en el 
seu interior. 

“El llenguatge de les 
emocions”, taller a Piera

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge els Hosta-
lets de Pierola podrà 
gaudir de la música 

durant tot el dia amb un “super 
diumenge musical organitzat 
pels amics de la Música. Les 
activitats que es duran a terme 
són les següents:
- 11 h Activitat didàctica: en 
què professors i membres d’un 
quintet oferiran consells i tèc-
niques per tocar diversos ins-
truments. Orientat a alumnes 
de música i a qualsevol persona 
interessada.
Entrada gratuïta.

Superdiumenge musical 
als Hostalets de Pierola

- 12 h Concert “Records de 
Viatge” amb l’Eugeni Muriel 
Quintet: Espectacle amb pro-
jeccions audiovisuals, dansa, 
narració i música, que fa un 
recorregut per diversos estils 
musicals amb versions molt 
particulars d’havaneres, rumba, 
fado, tango, celta irlandesa, etc.
Preu: 10€
- 19 h Concert de Joves Intèr-
prets: Cinc alumnes avantatjats 
de les dues escoles de música 
ens oferiran un petit recital amb 
els seus respectius instruments.
Entrada gratuïta.
Tots els actes es duran a terme a 
l’Auditori Cal Figueres.

CAPELLADES / LA VEU 

De l’11 al 31 de maig es podrà 
presentar les sol·licituds per a 
la subvenció per organitzar ac-
tivitats per a joves.
En aquesta convocatòria s’ha 
destinat un pressupost de 2.500 
euros. Podran acollir-se totes 
aquelles entitats, que durant el 

2019, realitzen activitats desti-
nades al jovent de Capellades. 
Les bases es poden consultar a 
la pàgina web de l’Ajuntament 
de Capellades.
Les sol·licituds hauran de pre-
sentar-se amb la documentació 
requerida al Registre d’Entra-
des de l’Ajuntament de Cape-
llades.

Ja es poden demanar 
subvencions per a joves

DISSABTE 11 DE MAIG
DaVANT DEL MUSEU 
DE LA PELL

DE 10 A 21H
BOTIGUES D’IGUALADA
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PIERA / LA VEU 

Els premis TREC han ar-
ribat a la seva dotzena 
edició amb l’objectiu de 

reconèixer els millors treballs 
de recerca realitzats per alum-
nes de 2n de Batxillerat de l’INS 
Guinovarda. Els guardons pre-
tenen fomentar el seu esperit 
de recerca, despertar vocacions 
per a l’estudi i la investigació i 
fer un reconeixement a la tasca 
educativa que es duu a terme 
als centres educatius.
El passat diumenge dia 5 de 
maig es va celebrar l’acte de 
lliurament dels premis TREC. 
El jurat va atorgar els següents 
reconeixements:
1r Premi de temàtica general
•  La química dels cosmètics de 
Maria Simó Soteras
Accèssits:
• La inversió en borsa d’Alicia 
Morales Mateo.
• Contemporanis a la nostra 
història. Catalunya en totes les 
seves vessants de Marc Rodrí-
guez Caballero

1r Premi de temàtica local
• Els viatges de Sança  de Yaiza 
Carnicer Muñoz
Mencions d’honor:
• Teoria de grafs d’Ismael Bení-
tez Martínez
• Els sistemes electorals d’Erik 
Gutiérrez i Domínguez
• La sexualitat. Coneixem to-
tes les orientacions sexuals? 
d’Andrea Seligrat Lasheras
L’acte va comptar amb l’actu-
ació musical d’un duet de vi-
olins de l’Aula Municipal de 
Música Maria Escolà i Cases 

i amb les intervencions del 
coordinador de batxillerat de 
l’INS Guinovarda, Joan Ordi; 
la directora del centre, Isabel 
Solé; el regidor d’Ensenya-
ment, Josep M. Rosell; i de l’al-
calde de Piera, Jordi Madrid. 
Durant els parlaments es va 
felicitar als participants per la 
qualitat dels seus treballs i es 
va destacar que són models a 
seguir pels alumnes de secun-
dària i pels que iniciaran una 
nova etapa d’estudis postobli-
gatoris el proper curs.

Reconeixement als millors treballs de 
recerca de l’INS Guinovarda

PIERA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
s’han celebrat els dar-
rers actes programats 

en el marc de les Festes del Sant 
Crist. El temps ha acompanyat 
i totes les propostes, com ja és 
habitual, han tingut una gran 
acollida per part de la ciutada-
nia.
Els joves van ser els protago-
nistes de la nit de divendres 
durant la qual es va celebrar 
el Festival Devotion a la Nau 
de Can Sanahuja. Com en an-
teriors edicions, el festival va 
comptar amb la participació de 
dj’s de renom com Jofre Sote-
ras, Miquel del Pozo, Álvaro J. 
Varen i Jose Fariña.
Dissabte va ser el torn del Cor-
refoc. Diables i bèsties van sor-
tir de l’escola Les Flandes i van 
recórrer alguns dels principals 
carrers de la vila fins arribar a 
la plaça de la Sardana. Poste-
riorment, la Nau de Cal Sa-
nahuja va acollir el concert del 
grup Hey!Pachucos, que va fer 
gaudir als assistents amb el seu 
repertori de cançons i d’imita-
cions de personatges.
Diumenge, els pierencs i pie-

renques van tornar a mostrar 
el seu esperit més solidari par-
ticipant en la I Marxa Solidària 
contra el càncer, amb sortida i 
arribada al Gall Mullat. Prop de 
600 persones van fer un recor-

Les Festes del Sant Crist es tanquen 
amb una gran participació

regut de cinc quilòmetres per a 
col·laborar amb aquesta inicia-
tiva que va recaptar els diners 
de les inscripcions. Aquests es 
faran arribar a l’Associació Es-
panyola contra el Càncer.

PIERA / LA VEU 

Ahir, dimecres 1 de 
maig, la vila va cele-
brar una nova edició 

de l’Aplec de Mas Bonans. Com 
marca la tradició, a les 9 hores, 
les persones participants es van 
trobar a la Font del Prat, des 
d’on van encetar la passejada a 
peu fins al Mas Bonans. A les 
10 hores, es va organitzar una 
missa a l’ermita i en finalitzar, 
es va repartir coca i xocolata. 

Tot seguit, va haver una balla-
da doble de sardanes amb les 
cobles Maricel i Vila d’Olesa. 
A continuació, es va oferir una 
gran paella popular i posterior-
ment, es van organitzar jocs 
per a totes les edats.
A la tarda, els pierencs i les pi-
erenques van viure una nova 
ballada de sardanes amb la Co-
bla Principal de Terrassa i van 
acomiadar fins a l’any vinent 
una de les trobades més popu-
lars de la vila.

Missa, ballada de sardanes 
i jocs amb motiu del 43è 
Aplec de Mas Bonans

PIERA / LA VEU 

Serà el torn de la nar-
radora i actriu Sandra 
Rossi qui sota el títol 

Sí, però no exactament, di-
rigeix la mirada cap els seus 
orígens. recorregut, presenta 
la seva peculiar família, ens 
porta de nou a l’escola, vivim 
amb ella el seu primer amor 
i ens explica els molts entre-
naments a que l’ha sotmesa 
la vida a Buenos Aires, apre-
nentatges que confrontarà 
amb desconcert quan arriba 
a Catalunya, comprovant que 
l’aventura del desig mai és fà-
cil i que les coses no són com 
ens les imaginem. La San-
dra Rossi es mou entre dos 
mons, entre dues llengües, 
entre el passat i el present, i 
és la mateixa perplexitat de 
saber-se ancorada a les dues 
ribes de la seva vida, el que 
dóna llum a aquest especta-
cle. Sí, però no exactament 
és un relat farcit d’humor, 
de tendresa i de sinceritat 

on l’actriu ens mostra les 
seves increïbles capacitats 
de comunicar-se amb el pú-
blic, canta, balla i interpreta 
quinze personatges però so-
bre tot, comparteix des del 
cor retalls de la seva vida. I 
en acabar la funció la gent es 
pregunta: “Però...tot això és 
veritat?”
L’activitat és d’accés lliure i 
gratuït. 

Continua el cicle de 
contes per adults Contes 
XXL
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CAPELLADES / LA VEU 

Divendres 10 de maig 
a les 19:30, Esquer-
ra Republicana de 

Catalunya presentarà la seva 
candidatura a les eleccions 
municipals del 26 de maig als 
Jardins de Casa Bas de Cape-
llades.
L’acte s’iniciarà amb un balanç 
dels 4 anys de govern a càrrec 
dels actuals regidors d’ERC, 
Àngel Soteras, Salvador Vives 
i Jaume Solé. A continuació, 
es presentaran els 23 membres 
de la candidatura i hi inter-

vindran Anna Xaus i Esther 
Ramos, números 4 i 2 respec-
tivament, que acompanyaran 
els tres actuals regidors en els 
llocs capdavanters de la llista. 
Clourà l’acte Salvador Vives, 
candidat a l’alcaldia.
A banda d’aquesta presenta-
ció i altres actes públics, els 
membres d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya atenen 
propostes i suggeriments a 
la seva seu del carrer Major 
dimarts, dimecres, dijous i 
dissabtes d’11 a 1 del matí i 
de 4 a 7 les tardes de dilluns 
a divendres.

ERC fa balanç i es 
presenta davant la gent 
de Capellades

MASQUEFA / LA VEU 

L’accés a l’habitatge és un 
problema de primer or-
dre a Masquefa. Les di-

ficultats per accedir a un habi-
tatge afecten sobretot als joves 
i a les famílies treballadores. 
És urgent donar resposta i im-
pulsar experiències diverses 
per condicionar el mercat de 
l’habitatge i evitar l’expulsió 
de veïnes i veïns.  
Masquefa pot esdevenir 
l’avantguarda per evitar la 
pèrdua i garantir l’accés a 
l’habitatge. En aquest sentit 
els Socialistes de Masquefa 
presenten el Pla d’Habitatge 
2020-2030, un conjunt d’acci-
ons a curt, mig i llarg termini 
que té com a objectiu acon-
seguir una bossa important 
d’habitatge públic i aflorar els 
habitatges buits que existeixen 
al municipi i que es troben en 

mans de grans tenidors i enti-
tats bancàries.
El Pla d’Habitatge 2020-2030 
assolirà els seus objectius mit-
jançant 4 tipus d’accions: 
• PARC D’HABITATGE PÚ-
BLIC. Regeneració urbana del 
carrer Sant Antoni i de la fà-
brica del cartró amb l’edifica-
ció d’un Parc d’Habitatge Pú-
blic, amb aproximadament 25 
habitatges, destinats a joves, 
famílies treballadores i perso-
nes amb dependències i/o dis-
capacitats. Inclou espais per 
entitats i col·lectius i pàrquing 
públic subterrani.
• Cens d’habitatge buits. Es-
tudi d’ocupació dels habitat-
ges de Masquefa que permeti 
determinar l’estratègia per 
promoure l’ocupació i la lluita 
contra la desocupació perma-
nent i injustificada, sobretot la 
produïda pels grans tenidors i 
entitats bancàries.

Els socialistes de Masquefa presenten 
el pla d’habitatge 2020-2030

• Bossa pública d’habitat-
ge. Mitjançant convenis amb 
particulars, l’Ajuntament ges-
tionarà i farà d’intermediari 
entre propietaris i llogaters, 
garantint el pagament del llo-
guer, el correcte manteniment 
de l’habitatge i alhora un preu 
social.
• Masoveria urbana. Con-
tracte en el qual el propietari 
cedeix l’ús de l’habitatge al 
masover, a canvi de determi-
nades obres de rehabilitació i 
millora. L’ajuntament promou 
el contracte i garanteix el com-
pliment dels contractes.
El Pla d’Habitatge Públic 
que impulsa la candidatura 
dels Socialistes de Masquefa 
és la resposta pública a les 
dificultats d’accés a l’habi-
tatge de les veïnes i veïns. 
Garantir el dret a l’habitatge 
digne serà una peça clau del 
futur de Masquefa.

PIERA / LA VEU 

Dissabte passat, en una 
sala plena de gent, es 
va realitzar la presen-

tació del grup del PSC Piera. 
També hi era present la dipu-
tada del Congrés Mercè Perea. 
La introducció de l’acte va 
anar a càrrec de Juan Miguel 
Ramírez, secretari d’organitza-
ció del PSC Piera, qui va pre-
sentar el vídeo de campanya. 
A continuació Carles Cuerva, 
secretari d’organització de la 
federació de l’Anoia va pre-
sentar a la diputada, que una 
vegada més visita la Vila per 
donar suport a l’agrupació lo-
cal en la defensa per al desen-
volupament del territori i els 
drets socials. Tot seguit el can-

didat a l’alcaldia pel PSC Javier 
Perellón va prendre la paraula 
per tal d’explicar els motius 
que el van dur a presentar-se 
com a candidat i el treball fet 
per configurar un gran equip 
que fos representatiu de la re-
alitat del municipi, per això 
presenta una llista preparada 

Presentació de la candidatura 
del PSC Piera

per donar un nou canvi al go-
vern local. Perellón va exposar 
el programa d’acció de Govern 
per als propers quatre anys 
que consta de 17 apartats  i 
100 punts, un projecte que en-
globa tot el territori per al seu 
desenvolupament i pensant en 
les persones. 
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L’Ajuntament de Cape-
llades ha rebut 235.090 
euros diferents en sub-

vencions de la Diputació de 
Barcelona i 9.000 de la Gene-
ralitat per executar en dife-
rents àmbits al llarg d’aquest 
any 2019.
En fons de prestació la Dipu-
tació ha donat al consistori 
capelladí 130.524 euros que 
arribaran a través de dife-
rents programes. Un dels més 
destacats és el “Programa 
complementari de millora de 
l’ocupabilitat” que està dotat 
en 79.822 euros i que servi-
rà per contractar a diferents 
persones al llarg d’aquest any 
2019. També cal remarcar el 
“Programa complementari 
per a la garantia del benestar 
social 2019” que destina a la 
nostra vila un total de 28.405 
euros per a les persones en 

risc d’exclusió social. Encara 
en l’àmbit del benestar social 
es s’ha rebut una subvenció 
de 18.166 euros per refor-
çar les tasques que es duen a 
terme des de serveis socials. 
Altres partides subvencio-
nades seran la conservació 
d’infraestructura estratègica 
de la prevenció d’incendis, les 
activitats culturals de la Fes-
ta Major o la dinamització de 
l’activitat física i l’esport local.
A banda d’aquest diners en 
diferents fons de prestació 
la Diputació de Barcelona 
també ha concedit diverses 
subvencions - que sumen un 
total de 104.565 euros- que 
havia demanat l’Ajuntament 
de Capellades per realitzar 
treballs en àmbits diferents 
com comerç, cultura i mu-
seus, educació i joventut, 
sanitat, serveis socials, parti-
cipació i igualtat de gènere o 
seguretat viària.

L’Ajuntament de 
Capellades rep 235.090 
euros en diferents 
subvencions per aquest 

CAPELLADES / LA VEU 

La tercera edició de la 
Festa del Joc i l’Esport 
a Capellades serà el 

proper dissabte 18 de maig al 
matí. Des de les 10h del matí 
i fins les 13:30h del migdia 
s’ha organitzat un seguit 
d’activitats variades per a to-
tes les edats. 
Com a novetat d’aquest any, 
la Festa tindrà com a eix 
dinàmic una gimcana que 
s’anirà completant a mesura 
que es vagin realitzant les di-
ferents activitats. 
Aquests racons es repartiran 
entre les places Verdaguer, 
Catalunya i Sant Jaume. El fi-
nal de festa es farà a la Plaça 
Catalunya amb una activitat 
dinamitzada pel club Rítmi-
ca Capellades. 
La resta de propostes estan 
ideades des de les entitats es-
portives de la vila i les ampes 
dels centres educatius de les 
escoles. Per exemple, l’Ampa 
de la llar d’infants Vailets co-
ordinarà el racó de psicomo-
tricitat pensat per als nens i 

nenes. 
Cal destacar la participació 
dels alumnes de quart d’ESO 
dels dos centres de secundà-
ria de Capellades que des del 
Servei Comunitari ajudaran 
en les tasques d’organització 
, coordinació i monitorat-
ge durant els dies previs i al 
llarg de la jornada. 
Abans de començar es farà 
primer un esmorzar saluda-
ble per a tots els participants. 

La Festa de l’Esport 
escalfa motors

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge l’or-
ganista japonesa Izu-
mi Kando i la sopra-

no argentina Soledad Barroso 
seran les protagonistes del se-
gon concert del Festival d’Or-
gue de Capellades.
A les sis de la tarda comen-
çarà “Sons del temps i la dis-
tància”. Tal com es destaca 
en el programa de mà, “una 
organista japonesa i una so-
prano argentina han preparat 
un programa molt eclèctic. 
És un viatge musical des del 
classicisme fins als nostres 
dies: Tangos, àries d’òpera, 
oratoris, cançons tradicionals 

japoneses i una preciosa ver-
sió d’Alfonsina i el mar, d’Ari-
el Ramírez”.

Aquest diumenge segon concert del 
Festival d’Orgue

Les entrades es poden com-
prar abans de la funció o bé 
a Tiquetea.
Ara fa dos diumenges va co-
mençar el Festival d’Orgue 
d’enguany amb una interpre-
tació virtuosa de l’organis-
ta Mar Vaqué que va seduir 
enormement al públic assis-
tent.
El tercer recital d’aquest fes-
tival organitzat per l’Ajun-
tament de Capellades i els 
Amics de l’Orgue serà el 2 
de juny amb joves talents 
de l’ESMUC presentant els 
seus treballs finals de carrera 
acompanyats per l’organista 
de la catedral de Sant Sebas-
tià, Òscar Candedo. 

CAPELLADES / LA VEU 

El passat dissabte 4 de 
maig Junts per Capella-
des va presentar públi-

cament la llista electoral per 
concórrer a les properes elecci-
ons municipals del 26 de maig.
Encapçala la llista de Junts per 
Capellades el regidor i exalcal-
de entre el 2011-15, Marcel·lí 
Martorell. S’incorpora com a 
número dos el jove i enginyer 
informàtic, Jordi Xaubet, els 
segueixen l’actual regidora i 
enginyera geòloga i de camins, 
Elisabet Serret.
També s’incorpora l’admi-
nistrativa i lligada a entitats 
associatives capelladines Jo-
ana Sánchez en el lloc nú-
mero quatre, la segueix en 
cinquè lloc l’actual regidora 
i diplomada en relacions la-
borals, Susana Olivares, en 
el sis Anna Gabarró, treba-
lladora del sector paperer, en 
el set s’incorpora el capelladí 
d’adopció i també informà-
tic Dídac Grande, en el vuit 

l’actual regidor i informàtic 
Eduard Iglesias i els segueixen 
Marc Rosell, Carme Portela, 
Laura Bázquez i tanquen l’ex-
calcaldessa Ana Mª Sánchez i 
l’exalcalde Ignasi Azcón.
Després de la presentació de 
la llista, Martorell va definir 
el trets del programa amb la 
necessitat de “prioritzar Cape-
llades” i “reiniciar Capellades”. 
Davant d’un municipi que es 
troba aturat, necessitem un 

David Bonvehí recolza la candidatura 
de Junts per Capellades

govern municipal que priorit-
zi els canvis de millora per so-
lucionar els problemes que els 
capelladins consideren priori-
tàries; solucionar els proble-
mes de neteja, les mancances 
en el sistema d’il·luminació 
pública, la promoció econò-
mica, etc.
Només Junts per Capellades 
suposa l’alternativa real, se-
gura i útil a un govern actual 
encapçalat per la CUP.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’inaugura 
una nova exposició a Casa 
Bas, la Sala Municipal d’Ex-
posicions. En aquest cas es 
tracta d’una mostra-home-

natge que servirà per comme-
morar el 25è aniversari d’un 
capelladí molt actiu: en Ton 
Colom Saumell.
Imatges, cartes, pintures... 
formen part dels records fa-
miliars i capelladins d’aquest 

vilatà que va morir prematu-
rament.
La mostra estarà oberta fins 
al 26 de maig els dissabtes i 
diumenges al matí de 12 a 14 
hores i les tardes de 19 a 21.

Nova exposició a Casa Bas
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FIRA VERD 
CARME

12 de maig de 2019
de 9 a 14 hores 

Fotografia: Sara Esquerra
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Carme és un municipi amb un gran 
encant natural i amb molts racons 
on passejar envoltats de boscos i ai-
gua. Un d’aquests espais és el Rec de 
Carme del qual no es coneix la data 
de construcció, però un document de 
l’any 1214 ja esmentava la seva exis-
tència. En la formació del poble de 
Carme, el rec hi juga un paper impor-
tant, sent l’aigua la base principal de 
l’activitat econòmica de la zona ba-
sada en l’agricultura i en la indústria. 
Encara podem trobar diversos molins 
que utilitzaven la força motriu de l’ai-

Carme: natura en estat pur

El Rec de Carme
gua del rec per a fer-los funcionar.
Si el voleu conèixer hi ha un  itinera-
ri fàcil ens farà resseguir el traçat del 
Rec de Carme des que entra al poble 
fins a la resclosa on neix. A part de 
l’atractiu del magnífic rec, la ruta ens 
farà gaudir d’un bosc molt peculiar 
del vessant de la riera, d’un mirador 
que ens mostrarà el paisatge sobre el 
riu i de l’encant del Collet Roig. Al 
arribar al nucli de Can Bou trobarem 
un sender molt agradable per cami-
nar sobre les margues roges per fer la 
tornada cap a Carme.

Hi ha espais a Catalunya amagats, 
oblidats, gens coneguts. Poc especta-
culars, però agradables.  Orpí, poble 
totalment desconegut del gran públic, 
posseeix un bon nombre d’aquests es-
pais.
La riera de Carme té aigües molt ne-
tes. És essencial pel negoci dels mo-
lins paperers, que abunden a les seves 
ribes. Seguint la riera amunt, en di-
recció a Miralles i Valls, el paisatge es 
va tornant més ferèstec cada quilòme-
tre que feu. El bosc guanya terreny. La 
riera comença a engorjar-se. Abun-
den els llocs on fer-hi un bon bany a 
l’estiu, o admirar els colors a la tardor.

Com arribar a Santa Càndia
El trajecte comença amb l’aproxima-
ció des de Santa Càndia. Per arri-
bar-hi cal prendre una pista asfaltada 
que surt del km 9,50 de la carretera 
BV-2131, just al costat d’un plafó in-
formatiu de Santa Càndia. Aquesta 
carretera uneix la Pobla de Clara-
munt -entre Igualada i Capellades, a 
la carretera C-244a- amb Santa Maria 
de Miralles -a la carretera C-37, en-
tre Valls i Igualada. Un cop a Santa 

Santa Càndia, aventura a l’aigua

Càndia, mig quilòmetre més enllà de 
la BV-2131, cal passar l’església per 
l’esquerra per un pas estret i accedir 
a una esplanada amb dues fonts, una 
amb aigua i l’altra seca, on es deixen 
els vehicles.

El santuari de Collbàs i el Coll de la Llentia

A la serra de Collbàs trobem el  San-
tuari de Collbàs  (una ermita dalt d’un 
turó que depèn de la parròquia de Car-
me) Des d’aquest punt es pot observar 
una gran panòramica de la vall de la 
riera de Carme. 
L’actual santuari marià és de l’any 1793, 
tot i que ja es cita al segle XIII. Inicial-
ment va dependre de Santa Maria de 
Claramunt i des de 1779 és sufragània 
de Sant Martí de Carme. 
A l’interior es venera la Mare de Déu 
de Collbàs (l’original va desaparèixer 

a la guerra civil), una imatge de la 
Verge dreta que té al Nen al braç es-
querre, mentre sosté un bolet amb el 
dret (sembla que aquest element es va 
afegir en la reproducció ja que l’origi-
nal sostenia un fòssil, element que és 
absolutament singular en les represen-
tacions marianes). 
És tradicional la celebració de l’Aplec 
del Dilluns de Pasqua de Resurrecció; 
antigament s’hi dansava el Ball dels 
Càntirs, per a invocar la pluja.
L’indret on està aixecat el santuari es 

conegut pel coll de la Llentilla o Llen-
tia, degut a l’abundància de nummu-
litis, grup de fòssils característics de 
l’eocè marí que reben aquesta denomi-
nació popular per seva semblança amb 
el llegum homònim. En aquest indret 
es troben en grans quantitats, ben in-
dividualitzats dins de terrenys margo-
sos. Es van extingir a la fi de l’oligocè. 
Eren protozous marins gegants -de 
pocs mil·límetres fins a 6 cm de dià-
metre- del grup dels foraminífers, amb 
un cos recobert d’una closca calcària.

C. Sant Martí, 12 -  08787 - CARME (Barcelona)
Tel. 93 808 00 02 - Fax 93 808 04 06 transportspalet@gmail.com

.

TRANSPORTS PALET
PERE VENTURA PALET, S.L

Av. de Catalunya, 29 - Tel. 93 808 00 65
08787 CARME (Barcelona)  
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   Com arribar-hi

www.carme.cat

   Espais ESPAI FIRA VERD
ESPAI D’ANTICS OFICIS
ESPAI D’ARTESANIA
MERCAT ECOLÒGIC
ESCORXADOR
ESPAI TALLERS
MERCAT D’ART

Descobreix el patrimoni natural 
i paisatgístic de Carme amb les 

Rutes de l’aigua.

PARTICIPA EN EL
2n CONCURS

DE PINTURA RÀPIDA
DEL FIRA VERD

DE CARME
Consulta’n les bases a www.carme.cat

o a les nostres xarxes socials.

12a MOSTRA D’ARTESANIA I ANTICS OFICIS
Els carrers del nucli antic de Carme acullen la Mostra d'Artesania 
d'arreu dels Països Catalans on els visitants podran trobar productes 
com ara embotits, mel, plantes medicinals, peces artesanes de 
fusta... A més, en aquesta 12a edició, els productes ecològics i de 
proximitat tindran especial importància. Així mateix, es podrà gaudir 
de les exhibicions singulars d'antics oficis enguany representats pel 
cisteller i el bufador de vidre.

Per als més petits
· TALLER D’ORNITOLOGIA · CONSTRUCCIÓ DE CAIXES NIU
I HOTELS D’INSECTES · JUMPING CLAY · JOCS GEGANTS DE FUSTA

· TALLER DE DESTIL·LACIÓ D’ESSÈNCIES I AIGÜES FLORALS
· TALLER DE CISTELLERIA
· ANALÍTICA D’AIGUA I CAPTURA DE MACROINVERTEBRATS
· ANELLAMENT CIENTÍFIC D’OCELLS

TALLERS

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Carme està situat al bell mig d'una vall formada per la riera que porta el 
nom del poble amb un clima benigne, de temperatures suaus, i 
predomini del cultiu de cereals i horts a peu de riera. Al llarg de la 
història, l'aigua ha configurat l'economia del municipi i l'ha dotat d'un 
extens patrimoni natural i ha definit el seu singular paisatge. D'aquí Fira 
Verd, una fira singular i única on el visitant pot gaudir d'una trobada en 
què les flors, les plantes, els arbres i els planters són els protagonistes.

22a Fira de floristeria, 
jardineria i complements

Sàlvia: la planta multiusos
La sàlvia és una planta herbàcia de la família de les labiades.               
És originària de la regió mediterrània i destaca perquè es pot utilitzar 
de moltes maneres, ja sigui com a ornament, amb finalitats 
medicinals o en l’entorn culinari.

ÈPOCA DE PLANTACIÓ: cap a finals de la primavera. 
ZONA INDICADA: s’adapta a qualsevol tipus de terra, però es recomana 
plantar-la en terrenys secs i argilosos. També es pot plantar en torretes 
amb un bon sistema de drenatge.
REG: quan la planta és petita, cal mantenir el terra humit. Quan creix, 
se l’ha de regar amb freqüència però sense que el reg sigui abundant. 

Usos destacats de la sàlvia: 
A L’HORT: com a repel·lent de mosques, mosquits i plagues. 
A CASA: amb la crema de fulles per eliminar males olors, per fer 

ambientador o perfumar productes de neteja de la llar.
A LA CUINA: com a aromàtica per donar un gust 

intens i picant a cremes i sucs, aromatitzar oli 
d’oliva o mel o com a edulcorant.
A LA FARMACIOLA: amb propietats 
antiinflamatòries, antisèptiques i 
analgèsiques. 

Salvia officinalis Salvia officinalis 

10 h XERRADA: Introducció a l'aromateràpia | A l'Escorxador 
11 h ENTREGA DE PREMIS del Concurs de fotografia de Sant Jordi | 
Davant l'Escorxadaor 
11.30 h ENTREGA DE PREMIS del Concurs infantil de dibuix 
del Fira Verd | Davant l'Escorxador 
12 h INAUGURACIÓ OFICIAL DEL FIRA VERD | Al carrer Sant Jordi 
12.30 h XERRADA: Introducció a l'aromateràpia | A l'Escorxador  
13.30 h ENTREGA DE PREMIS del Concurs de pintura ràpida 
del Fira Verd | A l'Escorxador
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Els mesos de maig i juny obrim els diumenges de 10.00 a 13.00h

Horaris: de dilluns a dissabte  
Matí de 10.00 a 13.00 h

Tarda de 15.30 a 19.30 h
PER A MÉS INFORMACIÓ  -  666 468 786   rosetjardins@rosetjardins.com
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LA LLACUNA / LA VEU 

L’any 1994 apareixen els 
primers gegants bom-
bers del poble de la Lla-

cuna amb els noms Andreu i 
Maria. Aquests van ser cons-
truïts pel mestre Àlvar Ym-
bernon que, malauradament, 
ens va deixar l’any 2015. Els 
gegants Andreu i Maria, l’any 
2009, degut a un incident 
ocorregut de tornada del seu 
segon viatge a Costa Rica, van 
haver de ser reconstruïts en 
fibra de vidre per Sendo Vall.
Per tant, per celebrar el 25 
aniversari d’aquests gegants, 
dissabte 11 de maig de 2019 
per la tarda, s’està preparant 
una festa grossa a La Llacu-
na amb la participació de 18 
colles geganteres d’arreu de 
Catalunya, Comunitat Va-
lenciana i Principat d’Andor-
ra. Les colles geganteres en 
qüestió són: Cabrera de Mar, 
Vila-Seca, Sant Fruitós de Ba-
ges, Poble Nou de Manresa, 

Sant Martí Sarroca, Gavà, 
Rubí, Calafell, Vilanova del 
Camí, Guissona, Aiguafreda, 
Sant Celoni, Les Borges Blan-
ques, Blancafort de Queralt, 
Vilanova d’Espoia, La Lla-
cuna i també hi participaran 
dues colles vingudes de fora 
de Catalunya com són la Co-
lla de Geganters de Sant Julià 
de Lòria (Principat d’Andor-
ra) i els Nanos i Gegants del 
Grup de Danses Sant Jordi 
d’Alcoi (Alacant).
Aquest 25 aniversari serà un 
reconeixement al mestre Àl-
var Ymbernon com a cons-
tructor de l’Andreu i la Ma-
ria, al Sendo Vall que els va 
reconstruir en fibra de vidre i 
també serà un reconeixement 
a tothom que ha format part, 
durant aquests 25 anys, a la 
colla gegantera de La Llacuna. 
Per tant, alguns dels anteriors 
portadors de l’Andreu i la Ma-
ria faran l’honor de tornar-los 
a fer ballar pels carrers de la 
Llacuna en aquesta data tant 

Els Gegants de la Llacuna celebren 25 anys
senyalada. 
Aquesta jornada gegantera 
començarà, a les 16:30h, amb 
la rebuda de les colles gegan-
teres participants i posterior 
plantada de gegants a l’emble-
màtica Plaça Major de La Lla-
cuna. A les 18:00h es donarà 
inici a la tradicional cercavi-
la pels carrers de La Llacuna 
fins tornar a la Plaça Major 
a on tindrà lloc, als voltants 
de les 19:00h, els balls de llu-
ïment dels gegants, gegantons 
i cap grossos participants. 
Posteriorment es farà un pe-
tit homenatge al mestre Àl-
var Ymbernon, constructor 
de l’Andreu i La Maria, que 
malauradament ens va deixar 
l’any 2015. També es farà un 
reconeixement a Sendo Vall 
que va fer la reconstrucció en 
fibra de vidre l’any 2009. Per 
finalitzar la jornada hi hau-
rà els parlaments per part de 
l’Alcalde de La Llacuna i del 
cap de colla dels Geganters i 
Grallers de La Llacuna.    

LA LLACUNA / LA VEU 

Els passats dies 20 i 21 
d’abril Dissabte de 
Glòria, i Diumenge de 

Pasqua, la Coral La Cuitora 
oferí les tradicionals cantades 
de caramelles pels carrers, 
places i ravals de La Llacuna. 
La Plaça Major, racó entra-
nyable i estimat, donà pas el 
dissabte a la tarda a l’inici de 
la Cantada de Caramelles.
El Sr. Parera, acompanyat 
de membres del Consisto-
ri, dirigí unes paraules  de 
benvinguda i d’agraïment als 
cantaires, tot fent incís a l’im-

mens esforç i dedicació que 
comporta portar-ho a terme.  
Així mateix dedicà un recor-
datori als avantpassats llacu-
nencs que l’any 1904 van te-
nir la iniciativa de formar una 
agrupació cantaire que ha es-
devingut fins els nostres dies. 
Acte seguit i després del refri-
geri ofert per l’Ajuntament, es 
prosseguí el  camí. 
El diumenge de Pasqua al 
matí, en acabar l’esperat es-
morzar de germanor que any 
rere any cantaires i col·labo-
radors gaudeixen, iniciaren 
amb molta il·lusió i omplint 
amb els seus cants, els indrets 

115è Aniversari 1904 -2019 i Cantada 
de Caramelles de la Coral La Cuitora

entranyables del seu recor-
regut, tot arribant entre sar-
danes i havaneres a la Plaça 
Major.
Va ésser una diada alegre, de 
companyonia i molt emotiva. 
La jovial Maria Teresa Costa, 
amb el seu saber, dirigí a les 
dues corals llacunenques que 
interpretaren conjuntament 
com a cloenda de la cantada 
de caramelles. “Després del 
Sol i Els Segadors”. Així ma-
teix volem donar la benvin-
guda a les dues cantaires que 
s’han incorporat a la coral 
la Remei Mora i l’Assumpta 
Amades.

MASQUEFA / LA VEU 

La nova entitat masque-
fina Emprenem Mas-
quefa ha apostat per 

una empresa local i fortament 
arrelada al territori com és 
Iguana per proveir de teleco-
municacions del seu nou local 
ubicat al carrer Major, 41 de 
Masquefa.
L’entitat i Iguana han arribat 
a una acord de col·laboració 
mitjançant el qual l’opera-
dor de telecomunicacions de 
l’Anoia proveeix de connexió 
a Internet amb un ample de 
banda de 1000/300 Mbps i de 
telefonia fixa la seu de l’entitat.
Emprenem Masquefa és una 
entitat de nova creació que té 
com a objectiu posar en valor 
i donar visibilitat a la iniciati-
va emprenedora de Masquefa 
tant en empreses actives com 
en les de futura creació; així 
com informar i formar als jo-
ves de les sortides laborals i 
professionals que hi ha al ter-
ritori, i de posar en valor l’em-
prenedoria.
Aquest és un exemple més 
de la col·laboració que Igua-
na duu a terme amb diferents 

entitats i esdeveniments de la 
ciutat i de la comarca com per 
exemple el Teatre de l’Aurora, 
els Moixiganguers d’Iguala-
da, el Moto Club Igualada, 
Òmnium Cultural, la Volcat, 
la IURNS, La Mostra d’Igua-
lada, el 3x3 del Club Bàsquet 
Igualada, Càritas, l’Ateneu de 
Montbui, Fira d’Igualada, el 
certamen d’Aviació Adapta-
da, l’Alzheimer Race, La Gran 
Follada o la Cavalcada de Reis 
d’Igualada, entre d’altres.
Iguana és l’operador de teleco-
municacions de l’Anoia amb 
seus a Igualada i a Masquefa 
que desplega la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica i de ra-
dioenllaç i que ofereix serveis 
d’Internet, telefonia mòbil i 
telefonia fixa tant a empreses 
com a particulars.

Emprenem Masquefa 
i Iguana arriben a un 
acord de col·laboració

 La seu social del nova 
entitat masquefina 

compta amb connexió 
a Internet i telefonia 

gentilesa de l’empresa 
de telecomunicacions 

local
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MONTMANEU / LA VEU 

Diumenge passat es va 
celebrar la festa del 
Dia Gran de Mont-

maneu. A les 13 hores a la Ca-
pella de la Mare de Deu de la 
Creu, el mossèn Enric Garcia, 
va celebrar l’eucaristia amb 
acompanyament d’un duet 
musical igualadí. A continu-
ació, i a l’Hotel Bayona de La 
Panadella es va fer un dinar de 
germanor.
Després el Sr. Alcalde  Angel 
Farré va dirigir unes paraules 

a tots els assistents i va ressal-
tar el caràcter de la festa i que 
aquesta tingués continuïtat en 
els propers anys.
Amb motiu d’aquesta festa 
es van fer unes escultures de 
pedra pel reconegut escul-
tor Jaume Bernabeu a la font 
de Montmaneu. I després del 
dinar es va fer l’entrega d’uns 
rams de flors i una replica de 
les escultures a tots els allí pre-
sents. Va acabar la festa amb 
l’actuació del grup Play Back 
Llum i Color de l’Associació 
de gent gran d’Igualada. 

Montmaneu va celebrar 
el Dia de la gent gran

CALAF / LA VEU 

Calaf ja té nou Hereu i 
Pubilla. Aquest dijous 
2 de maig s’ha rea-

litzat el sorteig entre tots els 
aspirants i els guanyandors 
han estat Pau Guix i Zamo-
ra i Ona Sotillos Simón. Per 
la seva part, Guillem Segu-
ra i Giné serà el fadrinet. En 
aquesta ocasió, no hi haurà 
cap Dama ja que no s’hi havia 
presentat cap més nena. 
Durant l’acte a la sala de Plens, 
també s’ha acomiadat i agraït 
la tasca a l’Hereu, Pubilla, Fa-
drins i Dames sortints: Isaac 
Gabarró i Mateos i Jorgina 
Miquel i Navàs; i els fadrins 
i dames Oriol Pérez i Colom, 
Adrian Rafael Fernández Ro-
mero, Gerber Fonoll i Colell, 
Berta Almonacid i Cardona 
i Núria Marsinyach i León 
per representar tan bé durant 
l’any a la vila de Calaf en els 
diferents actes.

El primer acte institucional 
del 2019 al que assistiran 
els nous Hereu, Pubilla i Fa-
drinet serà el diumenge 12 de 
maig a la tarda en el marc de 
les activitats de la Setmana de 
la Gent Gran on s’aprofitarà 
per presentar-los als avis i les 
àvies de Calaf. La resta d’actes 
als que els podreu trobar són:
- Arrela’t a Calaf, el dia 2 de 

Pau Guix i Zamora i Ona Sotillos i 
Simon nous Hereu i Pubilla de Calaf

juny de 2019
- Metredansa de Festa Major, 
el dia 8 de setembre de 2019
- Diada Nacional de Catalu-
nya, el dia 10 de setembre de 
2019
- Metredansa Festa Major 
d’Hivern (Santa Calamanda), 
5 de febrer de 2020
- EcoFira, un diumenge 
d’abril de 2020

VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge dia 
5 de maig l’Agrupació 
Cultural Recreativa Si-

garra va fer una visita a Veci-
ana acompanyats i guiats per 
l’alcalde del municipi Jordi 
Servitje.
La visita va començar a les 
vuit del matí a l’església ro-
mànica de Santa Maria de 
Veciana la qual presenta uns 
entorns magnífics després de 
la restauració integral rea-
litzada ara fa quatre anys. El 
temple, acabat de restaurar 
durant l’any 2003, va encisar 
als assistents per la senzillesa 
de les seves formes i per al-
bergar una reproducció de la 
imatge romànica de la Mare 
de Déu de Veciana del segles 
XII-XIII. Una vegada feta 
aquesta visita el grup es va 
dirigir, tot caminant, cap al 
nucli de Segur on va fer pa-
rada per esmorzar. Una ve-
gada descansats van visitar el 
Santuari de la Mare de Déu 
del Puig del Ram reconstruït 
l’any 1786 i que conserva una 
de les poques talles tardogò-

tiques que hi ha a la comar-
ca. A continuació l’alcalde els 
va mostrar el Centre d’Inter-
pretació del patrimoni religi-
ós anoienc ART ECCLESIA, 
ubicat a l’antiga església par-
roquial, i les restes del Cas-
tell de Segur que acabaran 
de ser restaurades durant 
aquest any 2019. Una vegada 
acabat aquest recorregut el 
grup va emprendre el camí 
de tornada passant per les 
antigues mines de carbó de 

L’Agrupació Cultural Recreativa 
Sigarra dels Prats de Rei va visitar 
Veciana amb un caminada popular

Cal Bernic, el clot de Secane-
lla i arribant a l’aparcament 
de l’església de Santa Maria 
de Veciana.
Els assistents a la caminada 
popular van ser testimonis 
del gran treball realitzat per 
l’Ajuntament de Veciana en 
els darrers anys per recupe-
rar el patrimoni del munici-
pi el qual ara es constitueix 
com un atractiu cultural i 
turístic que dinamitza l’eco-
nomia local.

VALLBONA D’A / LA VEU 

Els infants nascuts els 
anys 2017 o 2018 es 
poden preinscriure a 

la Llar d’infants el Fangueig 
de Vallbona d’Anoia del 13 al 
24 de maig, ambdós inclosos. 
El 4 de juny es presentaran 
les llistes amb el barem, del 
5 a l’11 es podran presentar 
reclamacions, entre el 12 i el 
14 se sortejarà el número de 
desempat si és necessari, i es 
publicaran les llistes definiti-
ves el 18 de juny. El període de 
matriculació serà del 19 al 26 
de juny, ambdós inclosos.
Si el nombre de sol·licituds 
de preinscripció supera l’ofer-
ta del centre, s’ordenaran les 
peticions seguin criteris de 
prioritat, primer els generals 
i després els complementaris. 
Entre els criteris generals hi 
ha tenir algun germà escola-
ritzat al centre o tutors legals 
treballant-hi (40 punts); que el 
domicili del sol·licitant sigui a 
Vallbona d’Anoia (30 punts); 
si en comptes del domicili es 

té en compte l’adreça del lloc 
de treball del tutor (20 punts); 
si el tutor reben l’ajut de la 
renda mínima d’inserció (10 
punts); i si l’alumne o un tutor 
o familiar tenen una discapa-
citat igual o superior al 33% 
(10 punts).
Els criteris complementaris 
atorguen 15 punts pel fet de 
formar part de família nom-
brosa; i 10 si l’alumne pateix 
una malaltia crònica que li 
afecti el sistema digestiu, en-
docrí o metabòlic, inclosos els 
celíacs.
Per fer la preinscripció cal 
presentar a l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia de 9 del matí 
a 3 del migdia la sol·licitud de 
preinscripció complimentada; 
l’original i fotocòpia del llibre 
de família o altres documents 
relatius a la filiació; i l’original 
i fotocòpia del DNI o el NIE; 
una fotocòpia de la targeta 
d’identificació sanitària de 
l’infant; i la documentació ne-
cessària per acreditar el com-
pliment dels criteris de bare-
mació al·legats, si és el cas.

Preinscripcions a la Llar 
d’infants el Fangueig de 
Vallbona 
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El paisatge de l’Alta Se-
garra és ple de secrets 
enterrats en els quilò-

metres de galeries mineres 
que han deixat els més de 150 
anys d’explotació del carbó, 
una activitat no prou recone-
guda que va obrir la porta a la 
industrialització, potenciant 
al mateix temps el comerç i 
millorant les comunicacions 
amb l’arribada del ferrocarril 
i la construcció de camins i 
carreteres. Amb el tancament 
de la darrera mina, el 1994, la 
tradició minera de la conca 
quedà completament silenci-
ada i per això, en un exerci-
ci per recuperar la memòria 
vinculada a la mineria, els 
ajuntaments de la Manco-
munitat de l’Alta Segarra han 
apostat per documentar el lle-
gat de més de 150 anys d’acti-
vitat minera, una realitat que 
ha deixat a la zona un pòsit 
patrimonial no només paisat-
gístic i arqueològic, sinó tam-
bé social i d’identitat.
El contingut de l’exposició 
i de la web que recuperen la 
memòria minera de la Conca 
de l’Alta Segarra es vehicula 
a través dels testimonis orals 
de miners entrevistats entre 
els anys 2016 i 2017. En total, 
hi han participat fins a set tes-
timonis que, des de diferents 
èpoques, relaten les seves vi-
vències a les mines:
- Juan de la Torre. Fill de 
Villacarrillo. Treballa a les 
mines de Sant Martí entre el 
1953 i 1970.
- Jaume Armengol. Fill 
d’Alentorn el 1924. Treballa 

a les mines durant la mili, del 
1944 al 1947.
- Pere Grau. Fill de Sant Martí 
de Sesgueioles, el 1952. Tre-
balla a les mines del 1990 al 
1994, a Calonge. 
- Rogelio García. Fill de Sant 
Martí, el 1959. Treballa a les 
mines de Calaf del 1982 i fins 
el 1990.
- José Fuentes. Fill d’Anda-
lusia, el 1951. Treballa a les 
mines des del 1975, a Car-
bones de Berga i Fígols, fins 
a arribar a les mines de Calaf 
on treballa del 1992 al 1997.
- Antonio Cabello. Fill de Ca-
laf, el 1935. Treballa a la mina 
del 1955 al 1992.
- Joan Graells. Fill de Castell-
follit de Riubregós el 1929, 
treballa a la mina durant la 
mili del 1949 al 1953.
D’altra banda, també hi han 
col·laborat altres veïns com: 
Antonino Mestres i Bellús, 
Pere Tardà i Serra, Josep Ma-
ria Mata i Perelló, Sebastià 
Bacardit i Moncunill, Juan 
López i Gallego, Josep Ramon 
Jorba i Liarde, Adrià Carrera i 
Pagan Joan Miquel i Castellà. 

Calaf recupera la memòria de la 
Conca Minera de l’Alta Segarra amb 
una exposició i una web

Dates i horaris de l’exposició 
L’exposició es podrà visitar 
de forma gratuïta del 6 al 12 
de maig els matins de 10 a 
13h i les tardes de 15 a 19h 
a l’Esplai de la Gent Gran. 
Aquesta consisteix en 10 pla-
fons on s’explica la situació i 
els orígens de la conca mine-
ra, els miners, l’organització 
del treball, les eines, els mè-
todes d’extracció i el trans-
ports, les condicions, etc. A 
més, també s’hi poden veure 
alguns materials originals de 
les mines de Calaf com una 
barrina, escodes, carbó, en-
tre d’altres.  
L’objectiu de l’exposició és 
que aquesta pugui circular 
per la resta de municipis de 
l’Alta Segarra que compartei-
xen aquest llegat històric de 
l’explotació mineria. 
En aquest projecte hi ha par-
ticipat també Thanks Studio, 
amb el disseny web,  l’Arada 
Creativitat Social, amb la  
realització de les entrevis-
tes i producció del projecte i 
l’Ajuntament de Calaf, en el 
disseny de l’exposició.

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
va demanar a través 
del catàleg de serveis 

de la Diputació de Barcelo-
na en l’exercici del 2014 la 
redacció d’un estudi previ de 
projecte per a la consolidació 
de l’ermita de Sant Sebastià. A 
partir d’aquí, el 2015, el Ser-
vei de Patrimoni Local de la 
Diputació, va encarregar un 
estudi arquitectònic on es re-
alitzava una diagnosi de l’er-
mita, identificant no només 
les patologies que l’afectaven, 
sinó les seves causes i propo-
sant diferents fases d’inter-
venció per restaurar la cape-
lla. L’estudi definia diferents 
fases i en una inicial, la que 
s’ha començat actualment, 
constatava que calia repa-

rar les esquerdes de la nau i 
la volta, substituir part de la 
coberta i estabilitzar estruc-
turalment els murs. 
Aquest mes de maig, s’han 
iniciat les obres d’aquesta pri-
mera fase amb un pressupost 
d’uns 76.000 euros - finançat 
per la Diputació - i  executa-
des per l’empresa Mulé Calaf. 
L’objectiu d’aquesta rehabili-
tació permetrà recuperar la 
imatge original de l’ermita 
i aprofundir en el coneixe-
ment històric, constructiu, 
artístic i simbòlic del bé per 
millorar el seu valor patrimo-
nial, respectant i mantenint 
la imatge consolidada del 
monument. A més, també es 
milloraran les condicions de 
conservació i manteniment, 
salubritat i de condiciona-
ment ambiental.

S’inicien les obres de 
consolidació de l’Ermita 
de Sant Sebastià

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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La Regidoria de Cultura 
organitza el II Festival 
d’Havaneres de Secà, 

després de l’èxit de la proposta 
que en la seva primera edició 
va aplegar més de 250 perso-
nes amb l’objectiu de destacar 
que l’havanera no és només 
un gènere conreat a la costa, 
sinó que també hi ha formaci-
ons de l’interior de Catalunya 
que la canten i que aquesta té 
gran varietat d’estils.
El Festival tindrà lloc el dis-
sabte 11 de maig al Casino de 
Calaf a les 18h i s’inclou en el 
programa d’actes de la Setma-
na de la Gent Gran de Calaf 
que es celebra del 5 al 12 de 
maig. Els grups que hi actua-
ran són:

Els Pescadors de l’Escala
Els Pescadors de l’Escala s’han 
especialitzat en la vella cançó 
satírica de taverna, tan his-
tòrica, clàssica i antiga com 
l’havanera costabravenca. Són 
actualment una formació de 
música popular catalana amb 
un repertori  conformat bàsi-
cament per aquelles cançons 
que han sorgit de compositors 
del poble i que s’han divulgat 
al marge dels circuits comer-
cials entre la nostra gent. La 
seva música per tant, és molt 

heterogènia però tot i amb 
això, es podria dir que es mou 
entre l’expressió de sentiments 
d’enyorança d’un temps i d’un 
país més genuí i l’ànsia de 
divertir-se. La seva fórmula 
certament prové d’una llarga 
tradició. Per un costat de l’an-
tiquíssima música burlesca i 
participativa de les tavernes 
populars i per l’altre del pòsit 
dels anys d’experiència i com-
plicitat amb el públic. La seva 
combinació musical, acordió, 
contrabaix, guitarra i veus, 
tot i tenir alguns imitadors 
és una formació típicament 
pròpia, així com la manera de 
combinar les veus solistes amb 
compactes conjunts corals. 
Amb més de 50 anys de tra-
jectòria, porten fetes des dels 
seus principis més de sis mil 

actuacions en directe, trenta 
enregistraments discogràfics, 
i actualment són el grup d’ha-
vaneres i cançó popular més 
antic del nostre país. 

Les Anxovetes
És un grup d’havaneres nascut 
l’estiu del 2013 a Girona. Can-
tat íntegrament en femení, 
aquest grup d’havaneres està 
format per l’anxoveta Tona 
Gafarot (veu greu), l’anxove-
ta Montse Ferrermoner (veu 
aguda/mitja) i l’anxoveta Mar-
ta Pérez (veu aguda/mitja) 
així com el guitarrista Salva 
Gallego, el contrabaixista Xevi 
Pasqual i el tècnic de so Xebi 
Salvatella, els seitons del grup. 
Ofereixen un repertori d’ha-
vaneres clàssic i tradicional, 
cantat amb frescor i sinceritat, 

assaborint cada tema i tot amb 
el seu punt de salabror!

Clara Bonfill
La Clara és una periodista que 
escriu cançons. La primera 
és la seva professió i la sego-
na la seva passió. La veu és el 
seu instrument estrella tant 
per cantar com per fer ràdio, 
el mitjà de comunicació on 
ha desenvolupat quasi tota 
la seva carrera periodística. 
Cantar ho és tot per a ella, des 
que té us de raó, la música l’ha 
abduït i forma part de la seva 
vida en tota la seva dimensió. 
Ritme, memòria musical, co-
ordinació, afinació... El 2012 
va editar el seu primer disc 
com a cantautora, Autoretrat 
(Temps Record), un treball in-
timista dirigit pel mestre AN-

Els Pescadors de l’Escala, Les Axovetes i Clara Bonfill 
actuaran al Festival d’Havaneres de Secà de Calaf

CALAF / LA VEU 

L’antiga merceria de Cal 
Cisteller s’afegirà al pro-
jecte de les 7 botigues 

museïtzades de la plaça Gran 
de Calaf. El passat mes de fe-
brer, la seva propietària, Rosa 
Maria Duocastella i Cortade-
llas, va signar un conveni amb 
l’Ajuntament per cedir aquest 
establiment comercial especi-
alitzat en merceria, gèneres de 
punt, labors, paraments de la 
llar i altres objectes de regal. 
Durant aquests mesos, s’han 
realitzat els treballs necessaris 
per a l’adaptació de l’establi-
ment i s’ha inventariat tot el 
material.
El proper 12 de maig, es rea-
litzarà una jornada de portes 
obertes de 10 h 14h a la bo-
tiga, per tal que les persones 
interessades la puguin veure 
de forma gratuïta. A partir 

d’aquesta data, la descoberta 
de Cal Cisteller s’inclourà dins 
les visites guiades que s’oferei-
xen cada cap de setmana i a 
hores a convenir entre setma-
na des de l’Oficina de Turisme.

Exposició 
“Fons d’armari 1890-1936”
Paral·lelament a les portes 
obertes de Cal Cisteller, de 
10 h a 14 h a la Sala Felip de 
Calaf, centre de recepció dels 

visitants de les botigues, tam-
bé es podrà visitar una expo-
sició de vestits antics, on s’hi 
poden veure peces de roba 
històriques de l’època cedides 
per Maria Teresa Rúbies de 
Balaguer i de les col·leccions 
de les botigues antigues de 
Calaf i Cat Patrimoni.
L’exposició estarà oberta i es 
podrà visitar de forma gratu-
ïta fins al 16 de juny en aquest 
mateix horari.

TONI MAS BOU. L’octubre 
de 2015 ha publicat moltClara 
(Temps Record 2015), el seu 
segon disc, una barreja d’estils 
i de gèneres, com ella matei-
xa. El juny de 2018 publica el 
seu primer disc d’havaneres, 
“L’altra cara de l’havanera”, un 
gènere que fa temps que toca 
com a lletrista i que la té se-
duïda. El mar és una font in-
esgotable d’inspiració per a 
ella i aquest disc és clàssic i 
trencador alhora. A més té la 
sort de poder fer tàndem amb 
els mestres Bastons i l’Antoni 
Mas dos dels compositors més 
emblemàtics del món de l’ha-
vanera que hi ha ara mateix i 
torna a comptar amb el com-
positor Marc Mas per la direc-
ció musical i els arranjaments.

Venda d’entrades
Les entrades es poden adqui-
rir per un preu de 3 euros - 
majors de 65 anys - o 5 euros 
- públic en general - a l’Ajun-
tament de Calaf. També es po-
dran comprar una hora abans 
del festival a taquilla, al Casi-
no, però tindran un preu de 5 
euros per a tots els públics.
L’aforament és limitat a 300 
places, ja que aquest festival 
s’emmarca dins els actes de la 
Setmana de la Gent Gran de 
Calaf i ja s’han venut 150 de 
forma anticipada.

L’antiga merceria de Cal Cisteller s’afegeix 
al projecte de les botigues antigues

MONTMANEU / LA VEU 

El passat dia 21 de abril es va 
dur a terme a Montmaneu la 
ja tradicional cantada de Ca-
ramelles per un grup de veïnes 
del municipi. 
Aquest any la cantada ha estat 
dirigida per la srta. Gemma 
Teixé Escura i la Sra. Mireia 
Duran que amb  repertori de 

cançons conegudes i alegres 
van fer les delícies del nombrós 
públic assistent. A les 12 hores 
van fer una cantada al nucli de 
La Panadella i posteriorment 
després de la Missa és van una 
cantada a Montmaneu.
Cal destacar la gran participa-
ció de les cantaires i esperem 
que l’any vinent es pugui tornar 
a repetir.

Caramelles a Montmaneu
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BÀSQUET / LA VEU 

El Monbus Igualada s’ha clas-
sificat per l’última fase d’as-
cens a Leb Plata. Històric. 
Després de perdre dissabte 
contra l’amfitrió de la Final 
Four, el Pardinyes de Llei-
da, diumenge es jugaven la 
tercera posició i última que 
donava accés a la fase final 
d’ascens. Ho feien contra la 
Unió Bàsquet Sant Adrià, que 
en les semifinals de dissabte 
havia perdut contra l’Ibersol 
Tarragona.
En el partit decisiu del diu-

menge, el Monbus Igualada 
va dominar de principi a final. 
Al primer període finalitzava 
amb 6 punts d’avantatge pels 
anoiencs, i un enorme final 
del segon període, els donava 
un avantatge d’onze punts a 
la mitja part. La diferència va 
anar augmentant en el tercer 
període, amb diferències de 
fins a 17 punts, i que va aca-
bar amb l’Igualada 15 punts 
per sobre. En l’últim període, 
tot i que l’UBSA va intentar 
la remuntada a la desespe-
rada, el Monbus Igualada va 
controlat perfectament el seu 

avantatge i va acabat impo-
sant-se, sense patir, per un 
marcador de 80-89.

Del 16 al 19 de maig, última 
fase a Algeciras
Ja es coneix el grup i la seu on 
disputarem les fases finals. Es 
jugaran del 16 al 19 de maig i 
en total seran 16 equips divi-
dits en quatre grups i amb sis 
places d’ascens en joc, ja que 
pugen els quatre primers i els 
dos millors segons.  El CBI 
està en el grup 4 de la Fase 
Final B que tindrà lloc a Al-
geciras.

El Monbus Igualada segueix fent història i ja té el bitllet per la fase 
final d’ascens a Leb Plata

Espai patrocinat perEspai patrocinat peresports A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

BÀSQUET / OTGER GABARRÓ 

La Laia Solé és igualadina i, 
sens dubte, una de les juga-
dores més importants que ha 
jugat al CBI. Es va començar 
a formar al club, on hi va ves-
tir de blau durant dues tem-
porades. Actualment, amb 
només 21 anys ja firma una 
trajectòria envejable i està 
jugant a la Universitat de 
Duquesne, als Estats Units.

Quin record tens de la teva 
etapa al CBI? 
Vaig començar a jugar al CBI 
quan tenia 12 anys però vaig 
anar a l’escola de bàsquet 
abans. Van ser dues tempo-
rades molt maques, plenes 
de bons records. En aquell 
moment el bàsquet només 
era un extraescolar per fer es-
port, però de seguida em vaig 
adonar que m’agradava molt i 
volia prendre-m’ho més serio-
sament.

Com es viu ser jugadora de 
bàsquet als Estats Units?
Ara mateix estic jugant i fent 
un doble grau al mateix temps. 
Tinc poc temps lliure, però en 
jugar per la Universitat t’ho 
compaginen bé i es pot fer tot. 

Tot i així, trobo a faltar tenir 
una mica més de temps per fer 
coses que m’agraden o rela-
xar-me. Pel que fa la vida a Es-
tats Units, és molt diferent. No 
et mentiré, costa adaptar-te a 
una cultura tant diferent com 
la nostra, però un cop accep-
tes que no és millor ni pitjor, 
simplement diferent, és quan 
t’adaptes i t’ho passes més bé.

Què creus que ha de tenir 
una societat per a poder te-
nir referents femenins en 
l’esport?
Més promoció, més suport i 
més inversió econòmica. Mol-
ta gent deixa de veure partits 
perquè no saben ni que es fan 
per la televisió. Aquests últims 
anys han començat a transme-
tre més partits de bàsquet fe-
mení en cadenes com Esport3 
o Teledeporte i el percentatge 
d’audiència per aquells partits 
ha estat molt alt.

Quin consell donaries a les 
nenes que volen aconseguir 
grans objectius com els que 
has pogut aconseguit tu?
Seguir treballant i no ren-
dir-se mai. Si tens un somni o 
t’agrada molt alguna cosa s’ha 
de lluitar, ser persistent i cons-

tant amb els entrenaments. 
El millor consell que m’han 
donat mai ha sigut “buida’t a 
cada entrenament”, i no guar-
dar-me res pel dia següent.

Quina creus que va ser la clau 
que t’ha fet triomfar com a 
jugadora?
Estar envoltada de gent amb 
ambicions molt grans al Se-
gle XXI, el meu antic club. El 

simple fet de tenir amigues i 
companyes d’equip que volien 
millorar i entrenar fort cada 
dia em va convertir en una ju-
gadora molt competitiva que 
sempre vol guanyar. Acceptar 
i estar disposat a sacrificar al-
tres coses per assolir les teves 
metes esportives també va ser 
una de les meves claus. Es pot 
fer tot, però si que s’ha de dir 
que m’he perdut moltes tar-

des amb els meus amics, des 
de que tenia 13 anys que vaig 
anar a viure a Esplugues de 
Llobregat pel bàsquet.

Et veus algun dia tornant a 
vestir els colors de l’Iguala-
da?
No ho sé. Mai se sap el que pot 
passar en un futur i no m’agra-
da tancar portes. El temps ho 
dirà!

Laia Solé : “M’agrada buidar-me a cada entrenament i no 
guardar-me res pel següent dia”

Diumenge, 12 de maig 
a les 17.45h, a Banyoles

Bencriada vs Yvette Pons CB Igualada 
Últim partit abans del play-out!  Molta sort i molts ànims equip!
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Oportunitat desaprofitada
FUTBOL / PERE SANTANO 

UD VILADECANS 0
CF IGUALADA 0

L’Igualada no va ser 
capaç de rematar les 
arribades en un partit 

molt travat i va marxar de Vi-
ladecans amb un punt agre. 
Els igualadins visitaven un 
dels camps més complicats 
de la temporada. Una visita a 
casa del líder a tot o res, on 
als blaus tan sol els hi valia la 
victòria per seguir amb les as-
piracions.
Els anoiencs es van mostrar 
ambiciosos durant tota la 
temporada i així volien enca-
rar un enfrontament que es 
preveia apassionant.
Des del primer minut de joc, 
els jugadors d’en Moha volien 
fer valer el seu joc en un ter-
reny de joc on era complicat. 
Tot i això, l’alta pressió dels 

visitants incomodava a la de-
fensa local que intentava neu-
tralitzar l’empenta de l’Igua-
lada amb un joc molt directe.
Era complicat generar ocasi-
ons de gol, però Omar, al mi-
nut 26, va tenir l’oportunitat 
més clara que va ser evitada 
sota pals per un jugador del 
Viladecans. En canvi, a l’àrea 
d’Alfonso no hi van haver ar-
ribades locals, però s’havia 
d’estar alerta en tot moment. 
S’arribava al descans amb 
l’empat a zero i amb la sen-
sació que quedava molt per 
remar.
La sortida de la segona mei-
tat va ser molt intensa. Els 
igualadins volien aconseguir 
trencar el marcador, però la 
falta d’encert en els darrers 
metres i la contundència de 
la defensa local no ho van 
permetre.
Amb el pas del minuts, els de 
l’Anoia van arriscar més, el 

que va provocar que el matx 
s’obrís totalment. No obstant, 
cap dels dos equips va saber 
aprofitar les seves ocasions i 
el partit va acabar en empat.
Un resultat que no deixa con-
tent a cap conjunt i que com-
plica l’ascens a uns jugadors 
blaus que mai es rendeixen. 
Aquest proper dissabte, a les 
6 de la tarda, els blaus rebran 
al Vilanova i la Geltrú, en el 
que serà l’antepenúltima jor-
nada del campionat de lliga.

Renovació de Moha per un 
any més
Aquesta setmana s’ha anun-
ciat la continuïtat de Moha 
com a entrenador del pri-
mer equip de futbol per una 
temporada més. Des del club 
consideren que “el camí que 
va començar fa un any ha 
estat totalment satisfactori, 
amb resultat tant esportius 
com de relació humana”. 

La UE Calaf aconsegueix 
l’ascens a 2a Catalana

FUTBOL / LA VEU 

Calaf es va tenyir de blau 
aquest passat diumen-
ge amb la victòria de la 

Unió Esportiva Calaf davant 
del Sant Pere Nord per 4-2. 
El municipi era conscient que 
una victòria garantiria l’ascens 
a Segona Catalana a l’equip lo-
cal i per això, afició, entitats i 
Ajuntament van donar-li el 
màxim suport.
A les 5 de la tarda va comen-
çar el partit al camp de Les 
Garrigues contra el Sant Pere 
Nord. La grada va ser una fes-
ta constant, amb càntics i tim-
bals ressonant insistentment 
al llarg de la jornada.
La UE Calaf va situar-se per 
davant del marcador al mi-
nut 19 (Isidre Marsiñach), hi 
va tornar al minut 42 des del 
punt de penal (Alfred Mar-
tínez) i, just abans d’arribar al 
descans, va sentenciar la pri-
mera part amb un tercer gol 
(Eric López). A la segona part, 
els visitants van donar el toc 
d’atenció als calafins marcant 
un gol al minut 50 (Thioub) 
però una falta comesa a dins 
de l’àrea del Calaf, i que l’àrbi-
tre va castigar amb penal, va 
garantir el quart gol de l’equip 
blau (Darío Jiménez). Final-
ment, al minut 72 el Sant Pere 
va tornar a retallar distàncies 

(Rosell). A partir d’aquí, no-
més alguns atacs del Calaf, 
que van acabar amb la pilota 
al pal, van fer perillar el mar-
cador que va acabar amb un 
resultat de 4-2.

Gran celebració amb l’afició
La grada, un cop l’àrbitre va 
xiular el final del partit, va 
saltar al camp per felicitar els 
jugadors i celebrar el títol. A 
més, des del mateix camp de 
les Garrigues un castell de focs 
va anunciar la fita. En acabar, 
els jugadors i aficionats van 
anar fins a l’Ajuntament on 
l’alcalde, Jordi Badia, els va 
rebre i felicitar per la tasca re-
alitzada al llarg de les 31 jor-
nades al grup 7 de Tercera Ca-
talana. També els va entregar 
un diploma de reconeixement 
i una placa commemorativa. 
Els jugadors i equip tècnic, 
van sortir al balcó de l’Ajun-
tament a celebrar l’ascens amb 
totes les persones que es van 
acostar a plaça Gran. Jordi Vi-
laseca, el president del club, i 
Oriol Hontangas, l’entrenador, 
van dedicar unes paraules als 
assistents insistint en què era 
una orgull el treball i la pinya 
que havia fet l’equip per acon-
seguir l’ascens a Segona Cata-
lana a falta encara de tres jor-
nades i sent imbatibles amb 27 
victòries i 4 empats.
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FUTBOL / LA VEU 

El passat dia 1 de maig 
es va dur a terme el 1r 
torneig Nicolau Ca-

saus de Fútbol 7 de penyes 
Blaugranes de Catalunya a 
l’estadi de Les Comes. Es va 
viure un gran ambient festiu 
tant per part dels nens par-
ticipants com per part dels 
familiars que els acompanya-
ven. Aquest primer any es 
va comptar amb un total de 
24 equips de tres categories: 
benjamí, aleví i infantil; tots 
ells de diferents ciutats de la 
província, a part dels equips 
base de la S.E. Ateneu-PBI 
i un equip benjamí del C.F. 
Igualada com a convidat.
El torneig, en què es van fer 
partits en format de fútbol 7, 
va portar a Igualada un total 
de quasi 300 nois federats de 
les tres categories. Durant 
tota la jornada es va comptar 
amb la presència del president 
de la Federació de Penyes del 
Futbol Club Barcelona i el 

president de la Federació de 
l’Anoia, Alt Penedès i Gar-
raf. Al finalitzar la jornada, 
l’entrega dels trofeus als gua-
nyadors i de les medalles a 
tots els participants va ser a 
càrrec de la regidora d’esports 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
Rosa Plassa, el representant 
del F.C. Barcelona, l’exporter 
del primer equip Pere Valen-
tí Mora, i dels representants 
de les federacions de Penyes 
Lluis Monras i Jaume Mú-
ria, juntament amb el presi-
dent de la Penya Blaugrana 
d’Igualada Toni Claramunt 
i el president de la S.E. Ate-
neu Toni Codina. Aquesta 
entrega es va fer després de 
quasi 60 partits entre la fase 
prèvia, quarts de final, se-
mifinals i finals. Es donava 
la coincidència que molts 
dels jugadors i familiars a la 
nit es varen desplaçar al Nou 
Camp per tal de gaudir del 
partit d’anada de semifinals 
de Champions.
El recinte de Les Comes va 

presentar un aspecte espec-
tacular, amb més de 1000 
persones entre els dos camps. 
Tots ells varen gaudir d’un 
gran dia tant esportiu com 
del bon temps que va acom-
panyar la disputa dels partits.
El torneig es va dur a terme 
gràcies al treball que es va fer 
per part de la S.E. Ateneu-Pe-
nya Blaugrana d’Igualada i 
que va comptar amb l’ajuda i 
total implicació de la Federa-
ció de Penyes de l’Anoia, l’Alt 
Penedès i el Garraf que, un 
cop presentat el projecte el 
varen agafar com a propi i de 
forma conjunta es va presen-
tar al F.C. Barcelona per tal 
de que tingués el reconeixe-
ment del club. Aquest torneig 
ha nascut amb la voluntat de 
ser en el futur un referent a 
nivell dels equips federats de 
les penyes blaugranes a nivell 
català. Des de la junta ja co-
mençaran a treballar perquè 
el proper any sigui encara 
millor i amb equips de la res-
ta de Catalunya.

Al voltant de 300 jugadors participen 
a la 1a edició del Torneig de Penyes 
Blaugrana a Igualada

FUTBOL / LA VEU 

Tarda rodona per als 
veterans de l’Igualada 
que van passar per so-

bre del segon classificat amb 
una autoritat incontestable, 
fent les delícies dels aficionats 
que van veure futbol d’un altre 
planeta i gols galàctics. Prime-
ra meitat de tanteig i de clar 
color blau, essent el clar do-
minador de la pilota i del joc, 
però no fou fins les acaballes 
de la primera meitat, que una 
gran passada de Pep Padró 
l’aprofitava Ramon Balcells 
per encetar el marcador. Quan 
tothom veia el descans a tocar 
sobre el temps reglamentari, 
invertits els protagonistes, era 
Ramon Balcells qui dispensa-
va en profunditat a Pep Padró 
que no perdonava i feia mar-

xar als blaus al descans amb 
clar avantatge.
En el segon període els grana 
barrats van sortir a fer valer 
la seva condició de co-lide-
ratge, però no van poder amb 
la pressió dels blaus que van 
tenir una tarda per recordar. 
Fruit d’aquesta circumstàn-
cia, Pau Ricart de voleia va 
trencar tot anhel de remun-
tada dels planetaris, posant 
el tercer gol en el marcador. 
En la persistència visitant van 
trobar un Alexis Torres que 
va fer un “Ronaldo”, sortint 
de camp propi, driblant fins i 
tot la ralla de gol, per fer pu-
jar el quart al marcador. A les 
acaballes del matx, unes ino-
cents mans del defensor igua-
ladí van premiar un Júpiter 
que es va trobar un Igualada 
estratosfèric.         

Incontestables

FUTBOL / LA VEU 

La solidesa defensiva 
en els primers minuts 
va ser clau per la Pe-

nya Bètica i l’esperit d’Isco va 
semblar apoderar-se del cos 
de Grima que va signar un 
inici espectacular, de conten-
ció i sortida, molt ben escor-
tat amb el joc de D. Gonzalez, 
més el bon peu de Xabi, les 
bandes segellades per Vilches 
i Tony, només deixaven l’op-
ció de la pilota llarga als lo-
cal i allà es van fer molt fort 
Dani traient-ho tot per dalt i 
Jona enorme arribant a totes 
les pilotes dividides. Priego 
va donar el 150 per cent orde-
nant i despenjant centres a les 
Torres locals ,
Van ser 15 min i les cartes ja 
estaven cap per amunt, la pe-
nya intentava sortir amb pilo-
tes controlats mentre el local 
intentava prevaler per físic.
Al minut 27, després d’un 

córner, Jaime remata, el por-
ter l’aturava, però ell mateix 
podia marcar el primer gol 
del partit en el segon intent.
Tres minuts més tard, també 
de córner, Juan feia pujar el 
0-2 al marcador.
I també de córner, just abans 
del descans, el Molins retalla-
va distàncies i posava l’1-2 a 
l’electrònic.
Els locals no podien contra 
la muralla blanc-i-verda. Al 
mateix temps, els homes de 
dalt mantenien la seva lluita 
particular i posaven els cen-
trals a ratlla i donaven oxigen 
a la Penya.
Els dos de bandes van co-
mençar a veure el passadís a 
cada atac i oferien joc i des-
bordament. Així cap al minut 
70 una gran triangulació en-
tre Dani, Bisbi, Juan, i Tony 
generen el tercer gol, obra de 
David que es va elevar més 
que ningú al segon pal i ano-
tava l’1-3 definitiu.

Merescuda victòria de la 
Penya Bètica a Molins

Es lloguen 2 despatxos
 al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
     INCLOU: 
     . Wi�
     . Llum
     . Calefacció
     . Aigua 
     . Neteja
     . Sense horaris d’entrada i de sortida
     . Sala de reunions comunitària

Interessats telefonar a: 93 803 05 88  -info@rendaurbana.com 
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Un Igualada Rigat molt efectiu 
s’emporta els punts a Voltregà

L’Handbol Igualada 
segueix guanyant

HOQUEI PATINS / LA VEU 

CP VOLTREGÀ 1
IGUALADA RIGAT 3

L’Igualada Rigat va su-
mar la catorzena vic-
tòria de la temporada 

(1-3) davant el CP Voltregà, 
un triomf que l’acosta a la fita 
dels 50 punts. Igualada i Vol-
tregà van disputar-se un matx 
molt igualat, que es va acabar 
decantant per una gran actu-
ació defensiva dels de Ferran 
López, on va destacar molt 
positivament el paper del 
porter Elagi Deitg. El porter 
de l’Igualada Rigat va oferir 
un recital d’aturades i va evi-
tar que els locals marquessin 
una falta directa quan l’Igua-
lada Rigat guanyava per la 
mínima i quedava poc més 
d’un minut per la fi del partit.
De fet, el CP Voltregà va do-
minar més el partit però no 
va materialitzar-ho en victò-
ria. La primera part va acabar 
amb un empat sense gols grà-

cies, en gran part, a l’actuació 
d’Elagi Deitg i als pals, ja que 
els osonencs van estavellar 
fins a tres vegades la pilota al 
ferro.
La segona part va ser clau per 
definir el partit. Només ha-
vien passat 26 segons quan 
Ton Baliu va aconseguir la 
primera diana del partit, des-
prés d’un contraatac conduit 
per Méndez i el propi Baliu. 
El 0-1 es va mantenir fins al 

minut 17, quan Adrià Ballart 
va empatar el partit. Però els 
arlequinats van reaccionar 
ràpid i Ton Baliu va tornar a 
avançar als igualadins amb 
una nova contra.
Amb l’1-2, l’Igualada Rigat va 
cometre la desena falta, però 
Elagi Deitg va evitar el gol. La 
sentència va arribar a només 
cinc segons del final, quan 
Met Molas va transformar la 
pena màxima.

Les Comes acull el campionat 
d’Espanya juvenil entre avui i 
diumenge
HOQUEI PATINS / LA VEU 

Igualada serà l’amfitriona 
des d’avui divendres i fins 
diumenge del Campionat 

d’Espanya Juvenil d’hoquei 
patins, que comptarà amb la 
participació de 8 equips pro-
vinents de diferents punts de 
la geografia espanyola. Els 
clubs que acudeixen a la cita 
són: CP Rivas Las Lagunas 
(Madrid), CP Irlandesas (Se-
villa), Oviedo Booling Club, 

Club Compañia de María 
(Corunya), CD Mundaiz 
(Donostia), UDC Rochapea 
(Pamplona), CP Manlleu i HC 
Sentmenat (Catalunya). 
Abans que es diputin els par-
tits, ahir dijous, a la sala d’ac-
tes del Pavelló de les Comes es 
va celebrar el sorteig dels dos 
grups on es divideixen els 8 
equips participants. A partir 
d’avui divendres 10 de maig 
comencen els partits, en dues 
jornades diferenciades: de 

09.00 a 14.00 la primera jor-
nada, de 16.00 a 21.00 la se-
gona jornada. Demà dissabte 
11 de maig de 09.00 a 14.00 es 
jugarà la tercera jornada.
Dissabte a la tarda de 16.00 a 
21.00 es jugaran els encreua-
ments de semifinals i per diu-
menge al matí de 09.00 a 14.00 
està previst jugar la jornada 
final. La gran final d’aquest 
Campionat d’Espanya Juvenil 
es jugarà el diumenge a les 
12.45 hores.

HANDBOL / LA VEU 

BM BARBERÀ “A” 23
HANDBOL IGUALADA 34

El passat dissabte 
l’Handbol Igualada es 
desplaçava a Barberà 

del Vallés per disputar el par-
tit de la jornada 26 contra el 
BM Barberà “A”.
L’encontre d’entrada es preve-
ia molt complicat, ja que des 
de sempre els partits jugats 
per l’Igualada contra els de 
Barberà han estat complicats 
i difícils pels del conjunt de 
l’Anoia. A més, aquesta vega-
da tots dos equips es trobaven 
molt igualats a la lliga lluitant 
per la permanència.
Només començar la primera 
part del partit l’Igualada va 
començar a posar-se pel da-
vant en el marcador. Amb un 
joc electritzant en atac i amb 
una defensa molt ben posici-
onada l’Igualada no va donar 
treva al conjunt del Barbe-
ra. El marcador tota aquesta 
primera part sempre va ser 
favorable al conjunt igualadí. 
Les diferències en el marca-
dor sempre van estar entre 3 
i 4 gols favorables a l’Hand-
bol Igualada i el BM Barberà 
sempre anava a remolc. En 
acabar el primer temps el re-
sultat era de 14 a 18. L’Iguala-
da es veia fort davant el Bar-
berà, estava encarant el partit 

amb molta disciplina i amb 
joc fàcil i efectiu.
En la represa, els anoiencs 
van continuar amb el seu joc 
ràpid i efectiu, mentre que 
els de Barberà no sabien com 
aturar al conjunt visiant i van 
entrar en un joc de nervis i 
disbauxa que l’Igualada va sa-
ber aprofitar. A poc a poc van 
anar augmentant diferències 
en el marcador 5,6,7,8 i fins 
a 11 gols d’avantatge amb els 
que va acabar el partit. Final 
amb un contundent 23 a 34 
molt merescut per l’Handbol 
Igualada.
Molt bon joc dels Iguala-
dins que van poder guanyar 
contra un equip que sem-
pre ha estat molt complicat 
pel CHI. Tot l’equip va jugar 
amb molta disciplina i ben 
posicionat a la pista, la de-
fensa va ser molt efectiva, 
no deixant actuar als goleja-
dors del BM Barberà i amb 
uns contraatacs rapidíssims i 
també efectius que no deixa-
ven respirar en cap moment 
al contrari.
Queden ara quatre partits. 
Dels set últims, l’Igualada 
n’ha guanyat sis i amb au-
toritat. Aquests partits que 
resten són complicats però 
l’Igualada els pot guanyar.
El pròxim partit es jugarà a 
Igualada contra l’Handbol 
Sant Cugat “B”, que va pel 
davant en la classificació.

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
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VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Sola Sènior 
masculí va perdre per 
3-0, en el seu desplaça-

ment a Girona. Va ser un par-
tit amb moltes baixes i sort 
n’hi va haver de l’ajuda dels 
juvenils. El matx  va comen-
çar molt bé, però es va esvair 
el bon inici, quan el gironins 
van començar a mostrar el 

què sabien fer,. Tot i enfilar 
bones jugades, els igualadins 
no van ser constants, amb 
moltes imprecisions i errors 
no forçats, van portar a la 
derrota. Aquest diumenge, a 
Vilafranca buscaran certificar 
la permanència a 1a divisió. 
Per la seva banda, el Sènior 
Femení va haver d’aplaçar el 
partit per falta  d’equip arbi-
tral.

L’Igualada VC perd un 
partit amb moltes baixes

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Per fi va començar el 
campionat de Catalu-
nya de ral·lis d’asfalt, 

doncs sempre havia comen-
çat ja sigui en els mesos de 
març o abril i enguany ha ha-
gut de ser el maig el que ha 
donat inici el campionat amb 
motiu de la desena edició del 
Ral.li de Valls.
Cinc eren els equips de Moto 
Club Igualada que hi partici-
paren amb diversa sort al fi-
nal de la prova. Aquest ral·li 
constava de tres trams que es 
disputaven dues vegades ca-
dascun d’ells; Querol, La Lla-
cuna i Can Ferrer.

Fenomenal la victòria dins 
el trofeu de Catalunya de ral-
lisprints per l’equip de Moto 
Club Igualada, els collbato-
nencs Sergi Garcia i Ariadna 
Martínez amb Citroën AX 
1.6. Quarta posició en aquest 
trofeu pels anoiencs Javi Car-
rillo i Oriol Cordoba amb 
Seat Ibiza 2.0, que de no ha-
ver sigut per una penalització 
tenien el podi assegurat. 
Bon inici al Volant RACC del 
molt jove pilot igualadí Mar-
cel Abad copilotat pel bar-
celoní Axel Coronado amb 
Peugeot 208  1.2 que es clas-
sicaren en la sisena posició 
general i tercera d’entre els 
júniors. En acabar en Marcel 

deia que, “va ser una cursa 
per conèixer i adaptar-nos al 
nou cotxe. Ens hem trobat 
còmodes i hem gaudit de la 
cursa, tot i que el ritme dels 
del davant és molt alt”.
Dins la classificació del cam-
pionat de Catalunya absolut 
mala sort pels anoiencs Joan 
Salinas i Joan Codinachs que 
després d’un toc amb el Ford 
Escort MK1, perderen força 
minuts, tot i que aconsegui-
ren acabar el ral·li. Els que 
tingueren que abandonar 
després del primer tram fo-
ren els anoiencs Joan Morros 
i Carles Planell per proble-
mes mecànics en el VW Golf 
16V.

Cinc pilots anoiencs participen al 
Ral·li Ciutat de Valls

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després del trials d’Ar-
nedillo i Olvan, el 
campionat estatal 

a l’aire lliure arribava a An-
dorra amb la participació del 
pierenc Toni Bou, així com 
també de més pilots  anoiencs 
a les diverses categories.
Sense cap mena de problema, 
Bou amb la Honda oficial va 
ser el guanyador per davant 
d’Adam Raga (TRRS) i Jaime 
Busto (GasGas). Això és el 
que deia Toni Bou a finalitzar 
el trial andorrà: “Sabíem que 
la cursa seria més aviat fà-
cil i per això calia estar molt 
concentrat. Hem lluitat al 
màxim per aconseguir la vic-
tòria, que era molt important, 
ja que pràcticament estem a 
casa. Portem dos caps de set-
mana rodons, guanyant en 
X-Trial i també al CET. Estic 
molt content per la victòria i 
també per com queda la clas-
sificació del campionat amb 
diversos punts de marge so-

bre els altres pilots, però cal-
drà estar atent a les pròximes 
carreres perquè hem vist que 
costa molt marcar les diferèn-
cies entre pilots”.
A la mateixa categoria que la 
de Bou, hi participà Gerard 
Trueba (Beta Trueba) del Pi-
era Scan que fou desè. A la 
categoria TR2, tercer lloc de 
l’anoienc Àlex Canales (Gas-

Gas) del club Cent Peus, cin-
què Sergi Ribau (Sherco) del 
Piera Scan i novè Pol Mediñà 
(TRRS) igualment del Pie-
ra Scan. A Juvenil A, segona 
posició de Marc Piquer  (Beta 
Trueba) del Piera Scan i a Ju-
venil B victòria d’Arnau Mau-
ra (GasGas) del Piera Scan, 
mateix club que Martí Escofet 
(TRRS) que es classificà desè.

Toni Bou i Arnau Maura guanyen a 
Andorra el trial del CET

WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 4 de 
maig els waterpolistes 
de la categoria absolu-

ta masculina del CNI van ju-
gar contra el C.E.Picornell a 
la piscina de Les Comes amb 
un resultat final de 6-8.
Al primer parcial l’equip 
igualadí va iniciar amb ac-
titud i atent a les jugades en 
defensa per poder recuperar 
la pilota i marxar ràpid a la 
contra. Però en atac les juga-
des eren precipitades, el par-
cial va finalitzar amb un 2-3. 
Al segon quart l’equip local 
treballava fent alta pressió 
en defensa i va aconseguir 
recuperar la pilota en diver-
ses ocasions i evitar el gol de 

l’equip visitant, però en atac 
els nervis i les jugades ràpi-
des no deixaven als iguala-
dins acabar les jugades amb 
gol. 
En el tercer i quart parcial 
les decisions arbitrals van 
ser claus per als jugadors ja 
que cada vegada hi havia més 
emoció i més tensió en el joc 
i  l’equip del C.N. Igualada 
no aconseguia fer que les ju-
gades d’home de més i d’atac, 
acabessin amb gol. Així 
doncs, el partit va finalitzar 
amb un 6 a 8 a favor del C.E.
Picornell. El pròxim partit 
serà dissabte 18 de maig, una 
altra vegada contra el C.E.
Picornell, aquest cop però a 
les Piscines Bernat Picornell 
de Barcelona.

El waterpolo Igualada 
a Les Comes contra el 
Picornell
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ATLETISME / LA VEU 

Diumenge, a la Fi-
nal “A” del Cam-
pionat Català de 

Clubs, disputada a l’Estadi 
Joan Serrahima de Barcelo-
na amb la participació dels 8 
millors equips de Catalunya, 
els equips absoluts mascu-
lí i femení del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles van 
ser 6ens. en una destacada 
actuació, per darrere del FC 
Barcelona, de l’Agrupació 
Atl. Catalunya, del Corne-
llà Atl., de l’ISS-L’Hospitalet 
i de l’Avinent Manresa i per 
davant de clubs tan repre-
sentatius de l’atletisme català 
com el Lleida U.A.,  i la Jov. 
Atlètica Sabadell. Un total de 

32 equips han participat al 
Campionat Català de Clubs 
d’enguany.
L’actuació dels i les atletes que 
van formar part de l’equip del 
CAI va ser molt meritòria i 
va contribuir al 6è lloc final, 
però en l’aspecte individu-
al cal destacar en masculins 
les victòries de Jordi Yoshi-
nori Matsuoka en llargada 
amb 7,29 m.,  d’Abdessamad 
Oukhelfen en 5.000 m.ll., amb 
14’17”39, de Guillem Carner 
en 800 m.ll. amb 1’57”57, i de 
Lahcen Ait Alibou en 1.500 
m.ll. amb 4’06”40. El 2n. lloc 
de Marc Sànchez en alçada, 
amb 2,07, el 3r de Darío Si-
rerol en triple salt, amb 14,23 
m. i els 4ts. llocs de Santi Ra-
mos en 110 m. tanques, amb 

15”70, i d’Abdelhakim Hamid 
en 3.000 m. obstacles amb 
9’47”15, entre altres destaca-
des actuacions i registres.
En femenines van sobresor-
tir el 2n lloc de Cora Salas en 
salt de llargada amb 5,62 m., 
els 3rs d’Anna Asensi en 100 
m.ll., amb 12”54, i de Naima 
Ait Alibou en 800 m.ll., amb 
2’13”84, i els 5ns de Marta 
Garrido en javelina, 29,96 
m., de Cristina Fernández 
en disc, amb 33,17 m. i de les 
rellevistes de 4 x 100 m. amb 
Maria Abadal - Anna Asensi 
- Silvia Hohnhaussen i Cora 
Salas, amb 50”21, entre altres 
destacades actuacions i regis-
tres de les anoienques, amb 
algunes baixes a la seva for-
mació. 

El CAI, 6è a la Final A del Campionat 
Català de Clubs absolut

ATLETISME / LA VEU 

Les femenines del CAI 
Petromiralles, assoli-
ren una molt meritòria 

5a posició al Campionat de 
Catalunya per Clubs Sub-20, 
dimecres, 1 de Maig, al Ser-
rahima de Barcelona, amb 
175,5 punts.  Pujaren al podi 
el Cornellà Atl., campiones, 
seguides del F.C. Barcelona, i 
de l’Agr. Atl. Catalunya, entre 
un total de 15 equips classi-
ficats.
Individualment cal ressaltar 
el 2n lloc de Marta Garrido 
en javelina, amb 33,28 m., i 
que era a més 4a en disc amb  
24,46 m. i els 3rs de Marina 
Suria en els 3.000 m. Obsta-
cles, amb 12’04”34, i de Car-
la Bisbal en els 3.000 m.ll. 
amb 10’26”93.
Eren 4es Berta López en 800 
m.ll., amb 2’26”43, Marta 
Galló en llargada, amb 5,20 
m., i Anna Torras en 1.500 
m.ll. amb 4’52”99. 
Francina Massagué era 5a en 
200 m.ll. amb 26”66, i eren 
6es Mar Planas en triple salt, 
amb 10,73 m., i les compo-
nents del relleu de 4 x 400 
m. del CAI format per Júlia 
Solé - Marcel·la Solé - Mari-
ona Rodríguez i Berta López, 
amb 4’24”42.
Laia Planas era 7a en alça-
da, amb 1,54 m., i Marto-
na Segura 7a en perxa, amb 
2,85 m. Laura Giménez era 
9ª en 5.000 m. marxa amb 
29’37”73, i eren també 9es 
les components del relleu de 
4 x 100 m. format per Nuria 
Moix - Laia Planas - Silvia 
Hohnhaussen i Judit Navar-
ro, amb 53”09.
Marcela Solé era 10a en 400 
m. tanques amb 1’14”21, i 
Júlia Solé 10a en 400 m.ll. 
amb 1’04”42.

L’equip masculí del CAI Pe-
tromiralles, 7è  al Ct. Català 
Sub-20
Els atletes de l’equip mascu-
lí de categ. Sub-20 del C.A. 
Igualada Petromiralles, van 
assolir dimecres, l de Maig 

al matí, la 7a posició al Cam-
pionat de Catalunya Sub-20 
aire lliure disputat a l’Esta-
di Serrahima de Barcelona, 
amb la participació de 13 
clubs masc. i 15 fem. capda-
vanters de la categoria.
El CAI Petromiralles masc. 
assolia una destacada 7a 
posició amb 146 punts, ma-
teixa puntuació que el 6è 
classificat, el C.E. Universi-
tari, en la competició gua-
nyada pel Cornellà Atl., se-
guits de l’A.A. Catalunya i de 
l’Avinent Manresa,  entre els 
13 equips classificats.   
Individualment van sobre-
sortir els 2ns llocs d’Aitor 
Caldito en llargada, amb 
6,38 m., de Pol Roca en al-
çada, amb 1,83 m., i dels 
components del relleu de  4 
x 100 m., amb 45”52, amb 
l’equip format per Oriol Cas-
tells - Jou Morcillo - Eduard 
Guzmán i Aitor Caldito.  
Cal ressaltar també els 3ers 
llocs de Roger Suria en 3.000 
m. obstacles, amb 10’04”74,  
de Riduan Boulbayem en 
3.000 m.ll., amb 9’10”32, i el 
4t lloc de Gerard Farré en els 
800 m.ll. amb 2’03”13.
Aleix Llorens era 5è en pes, 
amb 11,04 m., i 8è en disc, 
amb 27,41 m. Theo Ruiz era 
5è en perxa amb 3,90 m. i 9è 
en triple salt, amb 11,83 m. 
Oriol Castells era 6è en 200 
m.ll. amb 22”88 i Joan Sen-
dra 6è en els 100 m.ll. amb 
11”79.
Sergi Santamaria era 7è en 
els 1.500 m.ll. amb 4’22”29.  
Els components del relleu de  
4 x 400 m.  eren  7ens amb 
3’43”44, amb l’equip for-
mat per Eduard Alba - Cesc 
Lacueva - Gerard Farré i Jan 
Bisbal.  
Erik Gutiérrez era 8è en 
Martell, amb 31,64 m., i 13è 
en javelina amb 18,86 m. Da-
vid Muñoz era 8è en 400 m. 
tanques, amb 1’03”23, i Edu-
ard Guzmán 8è en els 400 
m.ll. amb 54”02. Pol Roca 
participava també en els 110 
m. tanques, essent desquali-
ficat per l’art. 168.7.

El CAI sub-20 femení, 
5è al Campionat de 
Catalunya

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Veterà del 
C.A.Igualada Petro-
miralles Josep Ma La-

gunas, va assolir la medalla 
d’Argent en categ. M-40, al 
Campionat de Catalunya 
Màster de Pentatló de Llan-
çaments, disputat dissabte a 
Palafrugell. Hi participaren 

dos llançadors del CAI Pe-
tromiralles.
Josep Ma Lagunas era 2n i 
Argent en Veterans categ. 
M-40, assolint els següents 
parcials en les cinc proves 
de la combinada: martell: 
33,91m./ pes: 11,36m. / disc: 
32,68 m. / javelina: 31,42m. / 
martell pesat: 10,50 m. - To-

tal: 2.603 punts.  
Ramon Sànchez Piqué era 
4t en Veterans M-40, asso-
lint els següents parcials en 
les 5 proves de la combina-
da: martell: 30,90m./ pes: 
11,46m. / disc: 31,55 m. / 
javelina: 24,02m. / martell 
pesat: 10,26 m. - Total: 2.401 
punts.  

Josep Mª Lagunas (CAI), Argent M-40, 
al Campionat de Catalunya Màster de 
Pentatló de Llançament

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com
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CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

El passat 1 de maig es va 
celebrar a Castellolí la 
11a edició de la Tuga 

Trail Castellolí, una cursa de 
muntanya i caminada popu-
lar organitzada per l’empresa 
igualadina Tuga Active Wear, 
el Club Excursionista UE-
CANOIA i l’Ajuntament de 
Castellolí.
La cursa de muntanya constava 
de dues proves, la Tuga Half de 
10km i 430m de desnivell posi-
tiu que compartia circuit amb 
la caminada popular (Tuga 

Walk), i l’original Tuga Trail 
de 17,4km i 833m positius. Les 
1500 inscripcions per aquesta 
edició es van tancar en dues 
setmanes, consolidant aquesta 
cursa en el calendari de moltes 
corredores i corredors.
La versió “llarga” va recuperar 
“La Pota de Ferro”, un tram 
vertical de gairebé 400m de 
desnivell positiu on es va pre-
miar amb un pernil gentilesa 
de l’empresa col·laboradora i 
també igualadina Instint.net, 
però no se l’endugué el primer 
en arribar sinó a l’onzè corre-
dor i a l’onzena corredora (tan-
tes com edicions de la cursa) 

en superar aquest tram de la 
cursa.
La jornada va començar i aca-
bar amb un concert de música 
en viu, l’entrega de premis, el 
sorteig d’obsequis d’organitza-
dors i col·laboradors i un avi-
tuallament final excepcional 
amb les ja tradicionals cro-
quetes dels Precuinats Ortega 
i l’entrepà de botifarra.
Els participants, la gran majo-
ria repetidors d’anteriors edici-
ons, van valorar molt positiva-
ment els circuits, el marcatge, 
els voluntaris, avituallaments, 
els obsequis i tota la jornada 
en general. 

Èxit de participació a la TUGA TRAIL

CURSES DE MUNTANYA /    
LA VEU 

Cinc membres de la 
Secció de trailrunning 
del Club Excursionis-

ta UECANOIA van despla-
çar-se fins a Vilanova i la Gel-
trú per disputar la ja clàssica 
Cursa de Muntanya La Talaia. 
Dues van ser les proves que 
es disputaven, la de 13km i 
350m positius i la de 25km i 
1200m de desnivell positiu.
La primera prova en donar-se 
el trat de sortida va ser la de 
25km en la que la corredora 
de la UECANOIA Marta Se-
gura va entrar en segona po-

sició absoluta femenina a poc 
més d’un minut de la guanya-
dora de la prova.
Al cap de mitja hora es dona-
va sortida a la prova de 13km 
en la que David Patiño entra-
va en 12a posició de la gene-
ral, Albert Planas 17è, Pere 
Marsé 31è i Roger Soler 88è 
després d’una caiguda en el 
quilòmetre 9 que el va fer dei-
xar el top50 en el que estava 
fins el moment.
La cursa es va caracteritzar 
per la forta calor que va fer 
des del primer moment i que 
va afectar a totes les corre-
dores i corredors de les dues 
proves.

Membres de la 
UECANOIA a La Talaia

BTT / LA VEU 

Seguint el seu calendari 
anual d’excursions pro-
gramades, la secció de btt 

de la UECANOIA va realitzar 
una sortida amb paisatges de 
somni pel Moianès. La vol-
ta va sortir de Tona i passant 
per Castellcir, sense deixar de 
perdre’s cap corriol ni trialera, 
direcció Castellterçol on van 
aturar-se a esmorzar. un cop 
recuperats de nou cap a Cas-

tellcir i Tona.
Els boscos humits per les dar-
reres pluges, sumat a un terri-
tori ja de per sí ple de corriols 
i saltants, va fer gaudir d’allò 
més als bttrus. Boscos d’alzina, 
fullaraca al terra, balmes, ri-
uets, raconets preciosos... vaja, 
un lloc per tenir en compte i 
tornar a recórrer ben aviat.
En total, anar i tornar, van re-
córrer 60km amb 1350m de 
desnivell positiu. Tot plegat 
unes cinc hores pedalant.

Els Bttrus UECANOIA 
fan una ruta espectacular 
pel Moianès

ROLLER GAMES / LA VEU 

Igualada va acollir, el passat 
dissabte 4 de maig, la primera 
prova dels Campionats d’Es-
panya d’Scooter, en la qual el 
jove igualadí de 14 anys, Èd-
gar Marín, es va classificar en 
sisena posició d’entre un total 
de 28 participants vinguts 

d’arreu d’Espanya.
La seva gran actuació el por-
tarà, el proper dia 25 de maig, 
a la ciutat de la Cultura de 
Santiago de Compostel·la, 
per participar en les finals 
del Campionat d’Espanya, 
les quals determinaran els 
representants nacionals dins 
del Campionat del Món dels 

World Roller Games que es 
disputaran a Barcelona el 
proper mes de juliol.
Cal destacar la implicació de 
l’Ajuntament d’Igualada en 
l’organització d’aquest esde-
veniment, amb l’objectiu de 
deixar un llegat en forma de 
promoció d’aquest esport en 
el territori.

Èdgar Marín es classifica per a la final 
espanyola dels World Roller Games

FRONTENNIS / LA VEU 

El passat cap de setmana 
els renovats Frontons 
del Molí Nou d’Igualada 

van ser la seu de les fases finals 
del Campionat d’Espanya de 
Clubs en Frontó de 30 metres 
de Frontennis Olímpic Masculí 
i Femení. La jornada de diven-
dres es va veure marcada per la 
pluja, que va impedir que els 
partits es poguessin disputar a 
Igualada, amb la qual cosa es 

varen haver de traslladar als 
Frontons de Bac de Roda, que 
la Federació Catalana de Pilota 
va posar a disposició del Cam-
pionat.
Les jornades de dissabte i diu-
menge, ja es varen poder dis-
putar als Frontons del Molí 
Nou, on el nombrós públic as-
sistent va poder gaudir de par-
tits de gran nivell. El dissabte a 
la tarda es van jugar les semifi-
nals de la competició i el diu-
menge al matí van tenir lloc les 

finals de les 3 categories en joc. 
Finalment, va tenir lloc l’en-
trega de trofeus i medalles. 
Durant els discursos, el Club 
Frontennis Igualada va fer un 
recordatori al seu President 
Fundador Antoni Mula, que fa 
poc va morir sobtadament.
Aquest ha sigut el primer 
Campionat d’Espanya de Pilo-
ta Olímpica que s’ha celebrat a 
Igualada i està emmarcat dins 
dels actes d’Igualada Ciutat Eu-
ropea de l’Esport.

Les pistes del Molí Nou coronen als 
campions d’Espanya de Frontennis

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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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge es va 
celebrar a Salt, la ter-
cera i última fase de la 

Copa Catalana per la catego-
ria de Base 5. De l’Anoia Club 
Gimnàstic va participar-hi 
la Martina Quilez Florensa. 
Va competir en els 4 apa-
rells, salt, asimètriques, barra 
d’equilibri i terra, amb ex-
cel·lents puntuacions i grans 
exercicis, la gimnasta ara 
queda a l’espera de les classifi-
cacions per la fase final. Feli-
citats a la gimnasta i a la seva 
entrenadora la tècnica Juliana 
Botelho. 

L’Igualada CG Aula, també 
competeix a Salt
Per la seva banda, l’Igualada 

Club Gimnàstic Aula conti-
nua amb la seva temporada, 
millorant dia a dia i aconse-
guint objectius.
L’Igualada CG Aula hi va par-
ticipar amb el gimnasta Marc 
Salvador, aleví absolut, que 
millora la seva actuació en 
mans lliure  aconseguint la 4a 
posició .
Pel que fa al conjunt, s’estre-
nava en competició el con-
junt júnior compost per; 
Berta Enrique, Anna Plane-
lla, Nerea Zapata, Clàudia 
Cabrera, i Alba Monell. Tot i 
les errades degudes als nervis 
de la primera competició, el 
conjunt va aconseguien una 
5a posició.
El club igualadí felicita a tots 
els participants i els anima a 
seguir treballant per seguir 
obtenint bons resultats i asso-
lir els reptes marcats a princi-
pi de temporada.
Diumenge 12, a Blanes, el 
gimnasta Marc Salvador 
disputarà el Campionat 
Classificatori Masculí ab-
solut que donarà accés al 
Campionat d’Espanya, des 
de el club li fan suport i li 
desitgen molta sort.

Etapa final de la Copa 
Catalana

PATINATGE / LA VEU 

La secció de patinatge 
artístic de l’Igualada 
Hoquei Club va realit-

zar un bon paper en la ter-
cera edició del Trofeu Ciutat 
d’Igualada, del qual n’és am-
fitriona i va aconseguir podis 
en algunes de les diferents 
categories amb les quals hi va 
participar. 
La competició va tenir lloc el 
diumenge 5 de maig i va aco-
llir un total de 180 patinado-
res de clubs de referència com 
Diadema Corbera, Els Mon-
jos, Ronçana, Manresa, Mata-
ró, Solsona, Sant Esteve Ses-
rovires, Santa Eulàlia de les 
Roquetes, Vacarisses, Santvi i 
l’Igualada Hoquei Club.
Al Trofeu Ciutat d’Igualada 
hi van ser presents el presi-
dent del club Manel Buron, la 
regidora d’esports Rosa Maria 
Plassa i Marti Ollé, membre 
de la junta, que van ser els en-
carregats de repartir els pre-

mis. El pròxim compromís de 
la secció de patinatge artístic 
és dissabte 11 de maig a   Sant 
Pere de Riudebitlles on actua-
ran a les finals territorials.

La classificació per part de 
l’Igualada Hoquei Club va ser 
la següent:
Laia Gassó /iniciació C major 
/ 1ra posició 
Rut Martí /iniciació C menor 
/ 2a posició
Ivet Riera /iniciació C me-
nor/ 6a posició
Maria Martínez /iniciació C 
menor/ 7a posició
Jana Molins /iniciació C me-
nor / 8a posició
Núria Barrado / iniciació D 
major/ 4a posició
Joana Labari /iniciació D ma-
jor/ 8a posició
Joana Gabarri /iniciació D 
major / 11a posició
Carla Prado/ iniciació E/ 1a 
posició 
Júlia Bergadà /iniciació E/ 3r 
posició 

Ana Clara Esteves/
iniciació E /6a posició
Martina Sánchez / 
Iniciació E/ 7a posició 
Martina Roviró / 
iniciació E/ 14a posició
Íngrid Morales /
 iniciació E / 15a posició
Glòria Gabarri / 
iniciació E/ 16a posició
Elna Salvador / Mini / 
1a posició 
Laura Lopera /Mini / 
2a posició 
Ona Claver /Mini / 4t posició
Mar Miralvés / Mini / 
5a posició
Marina Teixidó /Mini/
6a posició
Elsa Jiménez /Mini / 
9a posició
Elea Ruibal /Mini / 
10a posició
Júlia Ruibal /Mini /
11a posició
Lucía Lopera / Mini / 
15a posició

L’Igualada HC es llueix a casa i 
aconsegueix podis al III Trofeu Ciutat 
d’Igualada

CULTURISME / LA VEU 

El passat dissabte dia 4 
de maig es va celebrar 
a l’auditori del Museu 

de la Pell el Campionat de Ca-
talunya de Físic-Culturisme i 
el lll Open Ciutat d’Igualada, 
organitzat pel club esportiu 
Físic-Culturisme Igualada i 

la Federació Catalana de Cul-
turisme. En aquesta ocasió es 
celebraven les dos competici-
ons juntes y es disputaven les 
8 places per anar a l’europeu 
de Manchester el proper mes 
de juny.
Va ser un èxit de partici-
pants i públic, sent l’edició 
que més competidors hi 

van participar.
Felicitar els dos esportistes 
locals, els quals van fer molt 
bona actuació aconseguint 
Pedro Molina una victòria 
en la seva categoria Màster l 
sub75kg i Pol Marimon una 
segona posició en catego-
ria Júnior en el seu debut en 
competició.

El Museu de la Pell acull el campionat 
de Catalunya de Físic-Culturisme

COMPTABLE
per empresa zona d’IGUALADA

 Cerquem professional per la gestió administrativa i comptable de 
l'empresa. Inicialment és per una dedicació de 5h diàries.

Es requereix formació adequada i experiència demostrable.

 Enviar currículum a rrhh021165@gmail.com

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

pinturascledera@gmail.com
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

DANSA / LA VEU 

IT Dansa va néixer l’any 
1998 per contribuir a 
la professionalització 

d’alumnes que havien acabat 
els estudis de dansa a l’Insti-
tut del Teatre de Barcelona. 
Vint anys després, s’ha con-
vertit en una companyia de 
prestigi que torna a Igualada 
a presentar tres creacions: 
The prom, In Memoriam i 
Whim. L’activitat, que s’em-
marca dins dels actes del Dia 
Internacional de la Dansa, 
tindrà lloc el proper dissab-
te, 11 de maig, a les 21h, al 
Teatre Municipal l’Ateneu. 
Durant el matí de dissabte 
s’ha proposat una acció pe-
dagògica en la qual pot par-
ticipar l’alumnat de les esco-
les de dansa. S’hi treballaran 
extractes de la coreografia 
Whim i la sessió és apta per 
a tots els nivells, però s’adre-
ça a noies i nois a partir de 
quinze anys.
Les entrades per la funció 
es poden comprar al Punt 
de Difusió Cultural i T, al 
c/ Garcia Fossas 2, de di-
marts a divendres de 18:30 
a 20:30h, dissabte d’11 a 14h 
i, des d’una hora abans , a la 
taquilla del Passatge Vives. 
Tenen un preu de 18 i 15 eu-
ros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius. També 
es poden adquirir en línia al 
web www.ticketea.com. Els 
joves de fins a 25 anys po-
dran comprar les entrades a 
5 euros, durant tota la set-
mana, acreditant l’edat amb 
el seu DNI. Aquest preu 
s’emmarca en la campanya 
Fins als 25 a cinc.

IT Dansa, 20 anys
IT Dansa, Jove Companyia 
de l’Institut del Teatre, és un 
projecte pedagògic creat per 

l’Institut del Teatre de la Di-
putació de Barcelona, com a 
curs de postgrau per al per-
feccionament de la formació 
de joves ballarins i balla-
rines. La direcció artística és 
a càrrec de Catherine Allard, 
formada com a ballarina al 
Nederlands Dans Theater i 
a la Compañía Nacional de 
Danza. I la principal missió 
de la companyia és propor-
cionar als graduats en dan-
sa oportunitats de pràctica 
professional de dos anys -el 
temps que dura el postgrau- 
amb coreografies de desta-
cats artistes i amb un pro-
grama d’actuacions al circuit 
teatral. Al llarg de la seva tra-
jectòria, IT Dansa ha estre-
nat més de 30 coreografies i 
ha fet més de 300 actuacions.

Coreografies d’artistes de 
renom
La companyia, integrada 
per un màxim de 18 balla-
rins-becaris seleccionats 
mitjançant audició pública, 

ha estrenat coreografies tant 
de joves com de reconeguts 
creadors, aconseguint un 
repertori molt divers que 
demostra que la dansa con-
temporània viu un moment 
creatiu apassionant, amb 
una redefinició constant dels 
seus codis expressius i un en-
riquidor apropament a altres 
llenguatges artístics.
Entre les grans figures de 
la coreografia que han for-
mat part del repertori de la 
companyia, hi ha noms com 
Jirí Kylián, Ohad Naharin, 
Rui Horta, Nacho Duato, 
Ramon Oller, Toni Mira, Jo 
Stromgren i Stijn Celis. Pel 
que fa als joves talents que 
IT Dansa ha difós al nostre 
país, destaquen Petr Zuska, 
Gustavo Ramírez, Uri Ivgi, 
Rafael Bonachela i Alexan-
der Ekman.
En aquests anys, IT Dansa 
ha aconseguit que la majo-
ria dels seus components, 
una vegada finalitzat el seu 
període de formació, hagin 

Dissabte, la companyia IT Dansa porta “The prom”, 
“In Memoriam” i “Whim” al Teatre Municipal l’Ateneu

estat contractats per destaca-
des companyies europees de 
dansa.

Tres creacions
It Dansa torna a Igualada 
per presentar tres de les se-
ves darreres coreografies. 
A The Prom, la festa ja s’ha 
acabat. Un conserge d’un 
institut recorda alguna de les 
històries succeïdes durant la 
nit de graduació. La pèrdua 
inconscient, el desequilibri, 
l’aparença, el desig o l’allibe-
rament seran els protagonis-
tes d’aquests records. Un vi-
atge a través de les emocions 
de joventut. Lorena Nogal, 
que va ser membre d’IT Dan-
sa, ha creat a mida per a la 
companyia aquesta peça que 
cobra vida sobre un collage 
musical dels anys vuitanta. 
Una coproducció del Grec 
2018 Festival de Barcelona i 
l’Institut del Teatre que es va 
estrenar al Grec 2018 Festi-
val de Barcelona.
In Memoriam parla sobre el 

L’actuació de la Jove 
Companyia de l’Institut 

del Teatre s’emmarca 
en els actes del Dia 
Internacional de la 

Dansa a la capital de 
l’Anoia

vincle entre realitat i memò-
ria. La realitat no és la me-
mòria i la memòria no és la 
realitat, però remuntar-se als 
records del passat ens aju-
da a captar millor la realitat 
del present. Les nostres ar-
rels són fortes com les d’un 
arbre, que s’estén tan lluny 
com les seves branques. Des 
de la memòria, els ballarins 
i ballarines exploren els mo-
viments d’atracció i repulsió, 
magnetisme i antimagnetis-
me, per tal d’examinar el sig-
nificat de la paraula “harmo-
nia”. Sensibilitat (atracció) i 
agressió (repulsió) sorgeixen 
de la mateixa font en un joc 
íntim de la polarització. Es 
relacionen les carícies i els 
cops que romanen profun-
dament gravats en els nostres 
cossos. Es va estrenar al Grec 
2011 Festival de Barcelona.
I Whim és una peça sobre 
com, externament, hem de 
mantenir el seny, fins i tot 
quan ens estem tornant bo-
jos per dins. Alexander Ek-
man convida a fer un viatge 
per les emocions humanes 
mitjançant una diversitat 
de situacions inspirades en 
la vida. Els ballarins i balla-
rines experimenten felicitat, 
tristesa, nerviosisme, estrès, 
preocupació, disgust o enfu-
riment, en un viatge emoci-
onal que ens recorda el que 
podria ser un dia, un any o 
tota una vida. La peça es va 
estrenar al Festival de Barce-
lona Grec 2007.

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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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
acull aquest cap de 
setmana l’exitosa obra 

Un obús al cor, un monòleg 
del libanocanadenc Wajdi 
Mouawad, un dels drama-
turgs més representats al món 
(Incendis). 
Oriol Broggi i Ferran Utzet 
dirigeixen un esplèndid Er-
nest Villegas que interpreta 
un jove que en plena nit rep 
una trucada i fa un viatge en 
autobús cap a l’hospital on 
agonitza la seva mare. Fa fred, 
molt fred. Neva. Ell lluita con-
tra si mateix, contra el fred, la 
neu i el vent, per entendre el 
que sent. I tota la vida passa 
pel seu davant. Villegas sol 
davant el públic explica amb 
el seu art una bona història. 
I hi desplega els sentiments; 
els patiments i les alegries. Ell 
sol, sense res més que el seu 
cos, la paraula, i el teatre.

Wajdi Mouawad centrifuga tot 
el seu teatre, les frases, els per-
sonatges, els temes, el dolor, 
l’humor, la pena i la tristesa, 
en aquest espectacle merave-
llós que ha rebut nombrosos 
premis i que s’ha convertit en 
un dels èxits de la cartellera te-
atral al nostre país.
El dolor era molt fort i no hi 
havia res a fer. Res. M’estava 
allà veient com es consumia i 
ja no sabia qui era jo. I com 
que el silenci que s’instal·lava 
era per vomitar, mortal, aca-
bava per demanar-li: “Què 
puc fer, però què puc fer?”

Horari i venda d’entrades

“Un obús al cor”, amb el conegut actor Ernest Villegas, 
aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora

Villegas protagonitza 
un intens i premiat 

espectacle dirigit per 
Oriol Broggi i Ferran 

Utzet que remou en cos i 
ànima l’espectador

Les representacions d’Un obús 
al cor tindran lloc el divendres 
10 i el dissabte 11 de maig a les 
21 h i el diumenge 12 de maig 
a les 19 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 

podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 15 € i 12 € 
(amb els descomptes habi-

tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres, a les 8 del 
vespre la capella de Sant 
Miquel d’Òdena acollirà el 
primer concert del VI Ci-
cle de concerts a les capelles 
de Sant Miquel d’Òdena, de 
Santa Magdalena de l’Espelt 
i de Can Macià que organit-
za l’Ajuntament del municipi 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la col·labora-
ció de Caves Bohigas.
Aquest any han ampliat el ci-

cle de 4 a 6 concerts i se’n faran 
dos en cada capella. La prime-
ra proposta arriba de mans del 
duet format per Marina Prades 
(veu i violí) i Oriol Padrós (veu 
i guitarra). Ells dos configuren 
la cara més fresca i actual dels 
grups de versions. La formació 
s’atreveix amb tot i combina 
l’experiència dels músics poli-
facètics per crear una experi-
ència que s’adapta a qualsevol 
situació: Els hits pop més re-
cents, les cançons de sempre, 
estàndards de jazz, música 

Comença el VI Cicle de Concerts 
a les capelles d’Òdena

clàssica o qualsevol estil relle-
vant. Amb una imatge cuidada, 
uns quants instruments i un 
bon domini de les noves tecno-
logies, 22 DUO promet ser un 
espectacle musical que no us 
podeu perdre. El concert tin-
drà una durada de 55 minuts, 
l’entrada és gratuïta i finalitzarà 
amb una copa de cava Bohigas 
per als assistents on podrem 
parlar tranquil·lament amb els 
artistes. Podeu seguir tots els 
concerts a la pàgina de face-
book: Harmonics In Caelum. 

Hi ha aforament limitat i, per 
tal que hi hagi lloc per tothom, 
cal reservar trucant o enviant 

un WhatsApp al 683 101 724 
indicant el nom del grup i el 
número de places a reservar.

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

2X1

la premsa de casa



DIJOUS, 16 de maig
a les 20:15h en directe des del ROH

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

MIX
BALLET

MIX BALLET
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DANSA / LA VEU 

E l dijous 16 de maig a 
l’Ateneu Cinema es 
podrà seguir en direc-

te des de la ROH la retrans-
missió en directe de la pro-
ducció de dansa Mix Ballet, 
dues obres recents i una es-
trena mundial.

El rostre contemporani de 
The Royal Ballet es revela en 
obres signades per tres dels 
més destacats coreògrafs ac-
tuals.

Within the Golden Hour, de 
Christopher Wheeldon, es 
basa en set parelles que se 
separen i barregen, amb mú-
sica de Vivaldi i Bosso, i es 
troba il·luminat pels rics co-
lors suggerits de la nit. 

Flight Pattern, de Crystal 
Pite, que es reposa per pri-
mera vegada, utilitza una 
gran dansa de conjunt i es 

val de la familiar música 
de Górecki presa de la seva 
Simfonia de les Cançons 
planyívoles per realitzar una 
intensa i apassionada refle-
xió sobre la migració.

Entre una i altra, una nova 
obra de Sidi Larbi Cherka-
oui, creada per The Royal 
Ballet, en la seva estrena 
mundial. 

Hora: 20.15 h 
Preu de l’entrada: 18 € / So-
cis Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  

Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i online a 
www.ateneucinema.cat   

La resta de programació de 
la temporada d’òpera i ballet 
es pot consultar a la web de 
l’Ateneu cinema. 

L’Ateneu Cinema segueix amb la temporada de directes des 
de la ROH de Londres amb un programa mixt de dansa 
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MUSEUS / LA VEU 

Com cada any, coinci-
dint amb el Dia Inter-
nacional dels Museus 

que es commemora el 18 de 
maig, els museus d’Igualada 
obriran les seves portes amb 
activitats especials i gratuï-
tes. Aquell mateix dissabte, el 
Museu del Traginer Col·lecció 
Antoni Ros obrirà entre les 10 
i les 16h i, de la seva banda, 
el Museu del Tren en Minia-
tura Railhome BCN oferirà 
una visita guiada gratuïta a 
les 10:30h, amb brindis final 
amb copa de cava ferroviari. 
En aquest cas cal fer reserva 
prèvia trucant al 676 959 431.
El Museu de la Pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia, 
mentrestant, oferirà portes 
obertes durant pràcticament 
tota la setmana, del 14 al 19 
de maig, en el seu horari ha-
bitual. Proposarà, a més, un 
ampli programa d’activitats 
per a tots els públics i, com a 
activitat destacada, un espec-
tacle teatral el mateix dissab-
te, dia 18 de maig, coincidint 
amb el Dia Internacional dels 
Museus.
Aquest programa s’iniciarà el 
dijous, 16 de maig a les 18h, 
amb la presentació de VI-
PELL, un projecte realitzat per 

l’alumnat de les escoles d’art 
d’Igualada i de Vilafranca, en 
col·laboració amb el Museu de 
la Pell i de Vinseum, el Museu 
de les Cultures del Vi de Cata-
lunya. El projecte s’emmarca 
dins la iniciativa Talent Cre-
atiu i Empresa per fomentar 
l’intercanvi i la transferència 
de coneixements i experièn-
cies entre empreses o entitats 
i els centres educatius d’arts 
plàstiques i disseny. Els di-
ferents treballs realitzats per 
l’alumnat de les dues escoles, 
“La Gaspar” i Arsenal, han 
acomplert amb èxit l’objectiu 
que es perseguia des del pri-
mer moment: establir vincles 
territorials i patrimonials 
entre l’Anoia i l’Alt Penedès, 
plasmant dues tradicions que 
identifiquen aquests territoris 
i els seus dos museus, la pell, 
la vinya i el vi, fusionant tam-
bé amb encert les arts de la 
joieria i el treball sobre la pell. 

Els museus d’Igualada, amb portes obertes i diferents 
propostes, al Dia Internacional dels Museus

A les 19h quedarà inaugurada 
l’exposició d’aquests treballs al 
vestíbul del museu.
El divendres, 17 de maig a les 
19:30h, s’inaugurarà l’expo-
sició Desenterrant el silenci. 
Antoni Benaiges, un mestre 
de la República a una fossa de 
Burgos. Una mostra que expli-
ca una bella història, tràgica i 
única, recuperada al límit de 
l’oblit, per descobrir la vida 
d’un mestre innovador de-
dicat a l’escola i als nens. La 
història d’un mestre assassi-
nat en acabar la Guerra Civil 
i la terrible repressió exercida 
contra el col·lectiu educador 
en aquell temps i la vergonya 

El Museu de la Pell, el 
Museu del Traginer i el 
Railhome BCN es tor-
nen a involucrar en la 
iniciativa obrint el seu 

patrimoni a tots 
els públics

de la fosses comunes que en-
cara avui existeixen. La pro-
posta s’emmarca també en el 
conjunt d’actes que recorden 
els 80 anys del final del con-
flicte a la ciutat.
El dissabte, Dia Internacio-
nal dels Museus, el Museu de 
la Pell obrirà les seves portes 
amb la proposta d’una visita 
per teatralitzada, esbojarrada 
i sorprenent, que permetrà a 
conèixer tots els seus espais. 
La visita començarà a les 
11:30h, serà gratuïta i anirà 
a càrrec de Gralla Manufac-
tures Teatrals. En acabar l’es-
pectacle hi haurà un aperitiu 
per celebrar el gran dia dels 

museus.
Finalment, el diumenge, 19 
de maig, a les 11:30h hi hau-
rà una visita guiada gratuïta 
al Museu de la Pell i Cal Gra-
notes. I, a les 12h, un taller de 
pintura mural a l’aire lliure 
amb graffiti, conduït per l’ar-
tista Georgina Franquesa i 
adreçat a infants a partir de 8 
anys i les seves famílies. L’ac-
tivitat forma part també del 
programa Creactiva’t al Mu-
seu! Diumenges familiars al 
Museu de la Pell i consistirà 
a pintar una atractiva com-
posició, amb esprais de base a 
l’aigua i no tòxics, inspirats en 
l’adoberia de Cal Granotes.

MÚSICA / PEP TORT 

Últim concert de la 
primera tongada 
de les músiques 

d’aquest 2019. I va acabar 
amb una proposta potent, 
els Giant Rev, o sia l’iguala-
dí Pau Sastre al piano, a la 
veu, autor  de pràcticament 
totes les cançons del seu re-
pertori, jugant a casa aques-
ta vegada; Jorge Carrasco, 
al baix, barret i intensitat i 
concentració màxima; Nor-
man Cilerto a la bateria, 
omplint el fons, present 
sense distorsionar, conte-
nint-se; i David García, a 
les guitarres, orfebre de les 
cordes, preciosista i oportú.
Arriba el Pau, s’asseu al pi-
ano, comença a tocar i, de 

cop, s’engega la maquinaria 
de fer música. Potents però 
no massa, mesurant-se, ade-
quant-se a l’habitat on actua-
ven, mimetitzant-se de nit de 
divendres entre amics, vigo-
rosos i delicats, van començar 
a funcionar com un tot com-
plert, com un artefacte per-
fectament engreixant, com-
pensat, mesurat.
Ens van oferir un directe de 
deu, molt bo i que es notava 
molt treballat, modulant el 
seu so potent i altament ro-
quer (escolteu el seu primer 
disc i veureu de què son capa-
ços), al ritme d’un espai inti-
mista i tranquil com el de les 
Músiques.
Com un sastre que et fa un 
vestit a mida, així el Pau diu 
i canta i dona la imatge. D’ell 

és el patronatge, el tall i el dis-
seny, elegant i acolorit, vistós i 
de mudar. Omple l’espai amb 
la seva veu i la riquesa infini-
ta del piano. Darrera el Jorge 
(baix) i el Norman (bateria) 
fan les puntades, relliguen 
costures, ho cusen tot. Fan 
que el vestit s’ajusti bé i tingui 
el “tiro” elegant i de qualitat 
que ha de tenir, I finalment el 
David a base de guitarres, me-
surades i justes, fa els brodats, 
els detalls preciosos, especta-
culars en la seva justa mesura, 
lluint, però sense enfarfegar.
Total, que va ser un concert 
magnífic, excel·lent per tan-
car aquest primer cicle, però 
que a mi, reconeixent tot el 
que s’ha dit, no em va acabar 
d’emocionar.
Són molt bons, molt, qua-

si bé perfectes, tenen tot el 
que cal tenir, però a mi no 
m’arribaven del tot. Queda-
va un marge, una distància, 
un punt de no trobada. I és 
que de vegades, valoro una 
mica de descontrol, de no 
preparació, d’improvisació. 
M’agrada, diga’m ruc, una 
mica d’imperfecció. Deu 
ser problema de la mateixa 
bèstia, perquè diria que vaig 
ser l’únic (o dels pocs) amb 
aquesta sensació, vist l’entu-
siasme amb que el public re-
bia l’actuació. El divendres 
els Giant Rev van triomfar 
a l’Ateneu. Van aconseguir 
que el públic es poses en 
peus per aplaudir-los (dues 
vegades). Van fer el ple. Se-
gur que l’estrany sóc jo...

Els vigorosos Giant Rev
MÚSIQUES DE BUTXACA
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CULTURA POPULAR / LA VEU 

El Ball de Sant Miquel i 
diables d’Igualada seran 
demà dissabte al ven-

drell per participar en el Dia 
del Diable, el 3r acte del 40è 
aniversari de la Recuperació 
del Ball de Diables, un dia car-
regat d’actes per a tots els pú-
blics, que començaran al matí 
i s’allargaran fins al vespre, en 
què es durà a terme una cerca-
vila de foc amb colles convida-
des  com el Ball de Diables de 
Torredembarra, els Diables de 
Granollers i Ball de Sant Mi-
quel i els Diables, d’Igualada.

El Ball de Sant Miquel i els di-
ables d’Igualada
La primera presència docu-
mentada de Diables a la ciutat 
d’Igualada, és de l’any 1451, 
segurament aquesta comparsa 
i la seva representació hauria 
tingut un origen en els entre-
mesos, en forma de ball parlat o 
potser amb mímica en un pri-
mer moment, de manera que 
es pretenia explicar la caiguda 

dels àngels rebels a l’infern. Se-
gurament també hi prenia part 
la víbria o drac que arrodonia 
l’esmentada representació del 
quadre infernal, contraposat a 
l’entremès o castell del paradís. 
Aquesta representació inicial 
es mantingué durant els segles 
XVI i part del XVII. A partir de 
1851, es troben esmentats en 
un programa de la Festa Major 
d’Igualada, ja com Ball de Di-

ables (o “Els Diables”) i tingué 
molta continuïtat fins al 1930. 
En període posterior a la guer-
ra, trobem alguna referència 
d’actuació del Ball de Diables 
del Vendrell, en la Festa Major 
de la capital de l’Anoia, acom-
panyant altres grups de cultu-
ra popular local, com els Nens 
del Vendrell, contractats per 
falta d’una colla local a la ciu-
tat. El Ball actual fou presentat 

El Ball de Sant Miquel i els diables d’Igualada 
al Vendrell

l’any 2011, creat per una franja 
d’edats diversa i responent a la 
necessitat de preservar la tra-
dició del Ball de Diables en la 
seva essència, mantenint el tret 
distintiu i originari és la repre-
sentació del ball parlat o Lluita 
de Sant Miquel i els Diables. 
Actualment també formen 
part de la
Coordinadora de Balls de Dia-
bles Tradicionals de Catalunya.

TEATRE / LA VEU 

La Galàxia Poètica és un petit 
projecte poètic impulsat per 
l’Associació Cultural Galàxia 
d’Igualada, entitat cultural 
sense ànim de lucre, amb la 
finalitat de disposar d’un es-
pai poètic a la ciutat d’Iguala-
da, obrint l’art de la poesia als 
poetes i poetesses, i al públic 
en general. Acostumen a par-
ticipar 6 poetes amb acompa-
nyament d’altres artistes (mú-
sics, pintura, dansa...). 
Aquest mes de maig, els rap-
sodes o poetes poden inscriu-
re’s per recitar acompanyats/
des d’altres disciplines: pin-
tura, dansa, música… aquest 
mes la temàtica de la poesia 
serà sobre la Gastronomia: 
alimentació, vi, postres…
Dissabte 18 maig a les 18 h a 
la Sala Polivalent de l’Espai 
Cívic Centre d’Igualada.
Inscripcions per a recitar uns 
10 dies abans per email fins 
a esgotar places: email: asso-
ciacioculturalgalaxia@gmail.
com/ tel. 636 919 373. 

Inscripcions a la 
Galàxia Poètica del 
mes de maig

Jove companyia de dansa 
de l’Institut del Teatre

IT DANSA

THE PROM
IN MEMORIAM
WHIM

Dissabte 11 de maig de 2019
a les 21 h    

Teatre Municipal l’Ateneu

Preu: 18 i 15 �
Menors de 25 anys: 5 �

Si ets subscriptor 
de la Veu 

gaudeix d’un 
20% dte. en la 

compra 
de la teva 
entrada 

ensenyant el 
carnet 

de subscriptor
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FOTOGRAFIA / AFI 

Tal i com ja és habitu-
al, any rere any, des-
prés de la tradicional 

festa dels “Tres Tombs”,  or-
ganitzada per l’Antic Gre-
mi de Traginers d’Igualada; 
des d’aquesta entitat i des de 
l’Agrupació Fotogràfica s’ha 
convocat, un cop més, el con-
curs fotogràfic “Típics Tres 
Tombs 2019”. 
I va ser el passat 6 d’abril, 
quan, a les dependències de 
l’Agrupació Fotogràfica, els 
membres del jurat, José L. Fi-
llat, Carmel·la Planell i Delfí 
Ramírez van establir aquest 
veredicte:1r Premi, Manel 
Caballé, d’Igualada; 2n Pre-
mi, Neus Aguilera, de la Pobla 
de Claramunt; 3r Premi, Jordi 
Sánchez, de Cerdanyola del 

Vallès; 4t Premi, Manel Mari-
mon, d’Igualada; 5è Premi, de 
Míriam Marimon, d’Iguala-
da, i el Premi Especial, Manel 
Marimon, d’Igualada. 
Convocades, el passat dis-
sabte dia 3 de maig, a la Sala 

d’Exposicions de l’Agrupa-
ció Fotogràfica, les entitats 
organitzadores i les pròpies 
persones premiades, a l’acte 
de lliurament de premis; tots 
plegats van participar d’una 
concorreguda celebració.

Acte de lliurament de premis de 
fotografia, “Típics Tres Tombs 2019”, 
a l’Agrupació Fotogràfica

EXPOSICIONS / LA VEU 

Una foto insòlita de 
l’aqüeducte de Segò-
via des de l’aire o de 

la Liberalitat Iulia de Portu-
gal són algunes de les setanta 
fotografies de les restes ro-
manes de la península ibè-
rica que ha anat fent Carles 
Olivella al llarg dels seus vi-
atges. Amb l’esperit de divul-
gar aquest passat comú les 
comparteix ara en una nova 
exposició, Petjades romanes 
a Hispània, a la Biblioteca 
Central d’Igualada, que es 
podrà visitar fins al 25 de 
maig. Olivella explica que en 
fer les fotografies ha tingut 
present una finalitat didàcti-
ca: «buscava l’autenticitat de 
les restes, per això prefereixo 
retratar restes poc reconstru-
ïdes». 
De totes les fotografies, l’au-
tor, que durant anys ha voltat 
per mig món fent excursi-
onisme amb la seva càmera 
fotogràfica a l’esquena, des-
taca sobretot les que «mos-
tren una cosa poc coneguda 
o accessible per la gent, com 
la de l’aqüeducte de Segòvia 
que vaig aconseguir fotogra-
fiar des de sobre i a la gent 

li sobta perquè es veu un 
canal petit en comparació a 
la magnitud de l’obra». Una 
altra fotografia destacada la 
va fer a Portugal (Liberalitas 
Iulia) i li agrada perquè és 
un dels espais que va trobar 
sense reconstruir millor con-
servat.
La idea de muntar aquesta 
mostra no va ser a priori, 
sinó que Carles Olivella va 
anar recorrent la península, 
fent fotografies, i la va aca-
bar organitzant amb aquest 
esperit divulgatiu: «a la meva 
infantesa vaig trobar a faltar 

Carles Olivella viatja al passat romà de 
la península en una mostra fotogràfica 
a la Biblioteca Central d’Igualada

els bons mestres, i potser per 
això la meva generació pot 
tenir interès a divulgar allò 
que coneix», constata. A més 
de les fotografies a l’exposi-
ció també s’hi poden veure 
llibres, mapes i altres docu-
ments. Carles Olivella serà 
a la Biblioteca el dimarts 14 
de maig, de 6 a 8 de la tar-
da, per fer una visita guiada 
per la mostra a tothom que 
hi estigui interessat. Olivella 
és professor emèrit de l’Esco-
la Nacional d’Alta Muntanya, 
viatger i estudiós dels llocs 
més enigmàtics de la terra.

LLIBRES / LA VEU 

Aquest mes de maig 
la Biblioteca Central 
d’Igualada bufa les 

espelmes del seu vintè aniver-
sari d’una manera original, 
amb un espectacle que com-
bina música, lletres i vins, que 
tindrà lloc el divendres, 17 de 
maig, a 2/4 de 8 de la tarda. El 
Tast és aquest muntatge inte-
ractiu que escenifica un relat 
de Roal Dahl, i on el públic 
participa en un tast de vins al 
mateix moment en què ho fan 
els personatges dalt l’escena-
ri. Pep García-Pascual com a 
narrador i Andrea Peirón de 
violoncel·lista donaran vida a 
aquesta història sota la direc-
ció de Marc Rosich.
Per assistir a El Tast cal reco-
llir prèviament la invitació a 
la Biblioteca, personalment, 
ja que les places són limita-
des. Les invitacions es podran 
passar a recollir a partir del 6 
de maig , es donaran per rigo-

rós ordre de sol·licitud i seran 
d’un màxim de 2 per persona. 
Els vins que se serviran, amb 
la col·laboració d’Igualavins, 
seran de Caves Bohigas, i 
també es compta amb la col-
laboració dels alumnes del 
grau d’hostaleria l’Escola Pia 
d’Igualada.
El 14 de maig de 1999 la Bi-
blioteca Central d’Igualada 
va obrir portes a l’antiga fà-
brica tèxtil de Cal Font, des-
prés d’una transformació que 
en va mantenir els elements 
originals com les finestres o 
les antigues encavallades de 
fusta. Per commemorar els 20 
anys de vida la Biblioteca ani-
rà organitzant durant tot l’any 
diverses propostes originals i 
diferents, com la reeixida Fes-
ta dels Peluixos, que es va ce-
lebrar el 26 i 27 d’abril passat. 
També s’està treballant en una 
exposició que permetrà fer un 
viatge per les darreres dècades 
de la història de la ciutat amb 
els llibres d’acompanyants.

La Biblioteca bufa vint 
espelmes amb l’espectacle 
literari i de vins «El Tast»

DANSA / LA VEU 

Un Tast de Dansa era 
el títol de l’especta-
cle que l’Escola de 

Dansa del Consell Comarcal 
de l’Anoia va preparar per la 
seva presència a AUGA al 
Teatre l’Ateneu. El Tast va re-
sultar un esplèndid àpat d’art. 
Ballet i música de qualitat i en 
perfecta sincronització amb 
una posada en escena molt 
pensada, ben preparada i que 
no treia visibilitat a les autèn-
tiques/autèntics protagonis-
tes de la tarda: les noies i noi 

balladors.
Escenografia austera però 
molt efectiva, llum acurada, 
vestuari vistós, elegant, ben 
construït, que no distreia vi-
sibilitat als balladors. I un cos 
de ball d’edat desigual -nor-
mal en una escola- però amb 
gent molt preparada per en-
lairar-se en aquest art. Bona 
tarda, doncs, amb centenars 
d’espectadors al Teatre que 
van sortir molt satisfets.
I el proper dilluns un habitual 
d’AUGA Frncesc Bailón ens 
parlarà dels darrers inuits de 
la terra de Tunu.

Un tast de dansa a l’AUGA
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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 ...
 De quan les fotografies testimoniaven 

indrets rellevants d’Igualada, en dèca-
des anteriors a la fundació de l’AGRU-
PACIÓ FOTOGRÀFICA.

EL CLAUSTRE DELS ESCOLAPIS (1901)

Fotografia extreta del llibre: “Las casas de religio-
sos en Cataluña ...”, de Gaietà Barraquer Roviralta, 
dedicada al Claustre dels Escolapis. La imatge és 
PROPIETAT DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I 
GEOLÒGIC DE CATALUNYA.
La vida conventual i monàstica d’aquest indret va 
acabar el 1835, a causa de la Desamortització, amb 
l’exclaustració dels Pares Agustins Després, a l’any 
1858, els Escolapis s’hi van instal·lar i van inaugu-
rar un nou col·legi; de fet, en aquest lloc que encara 
ocupen.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor.

DISSENY / LA VEU 

Des de l’octubre de 
2018 que l’alumnat 
de segon del cicle 

formatiu de grau superior en 
Gràfica Publicitària de l’esco-
la “LaGaspar” d’Igualada ha 
treballat en un projecte real 
amb l’empresa Matter Bar-
celona. El vincle s’estableix a 
partir de la col·laboració en-
tre escoles i empreses dins el 
programa “Talent Creatiu i 
Empresa” creat pel Departa-
ment d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya.
El repte d’aquesta col·labora-
ció ha estat crear una revista 
«Design Matters Magazine» 
per a promocionar i donar 
a conèixer l’empresa Matter, 
amb els requisits de trobar 
un format innovador, on po-
guessin aparèixer els diferents 
projectes, les novetats sobre 
materials de la seva botiga, 
els Workshops de i per a pro-
fessionals de l’arquitectura i 
l’interiorisme que realitzen 

periòdicament… en una peça 
gràfica de 20 pàgines que ha 
estat dissenyada pensant en 
una producció a baix cost i 
amb una tirada de 300 uni-
tats.
El treball de l’alumnat s’ha 
dut a terme mitjançant l’apre-
nentatge basat en projectes 
(ABP) d’aquesta manera s’ha 
combinat el contingut de dos 
mòduls, el mòdul de Tipogra-
fia dirigit per David Obiols i 
el mòdul de Projectes d’edito-
rial dirigit per Judith Gràcia, 

establint una feina comuna a 
l’aula durant quatre mesos.
Un cop realitzades totes les 
fases del concurs, finalment, 
el dimecres 24 d’abril de 2019 
a l’auditori Axa a l’Illa Dia-
gonal de Barcelona es va do-
nar a conèixer el nom de la 
guanyadora de la revista de-
finitiva que mostra una gran 
professionalitat amb nous 
plantejaments pel que fa a 
retícula, maquetació i con-
tinguts. Es tracta de l’alumna 
Azahara M. Soria de segon de 

LaGaspar guanya el projecte de la revista 
Matter Barcelona

Gràfica Publicitària.
Amb aquest premi l’escola no 
fa més que seguir una trajec-
tòria d’èxits basats en la bona 
feina de tot el professorat i la 
qualitat en els seus ensenya-
ments. No deixem de recor-
dar que l’escola municipal 
d’art i disseny “LaGaspar” 
ofereix ensenyaments oficials 
professionalitzadors en l’àm-
bit del disseny, concretament 
en les especialitats de disseny 
gràfic i disseny en pell.
Per tant, té com a objectiu fa-
cilitar la inserció laboral i la 
qualificació professional dins 
el món laboral, fer un apre-
nentatge de les tecnologies 
actuals en un ambient real de 
treball, comprendre el pro-
cés productiu i participar-hi, 
adquirir hàbits en relacions 
humanes en l’empresa entre 
altres coses que aconsegueix 
amb la Formació en Centres 
de Treball (FCT) i la Forma-
ció en Entorn Laboral pel ci-
cle de pell, més coneguda a la 
FP com a formació dual. 

MÚSICA / LA VEU 

El proper 12 de maig tindrà 
lloc el primer concert dins el 
Cicle de Concerts a Esglésies 
i Castells a diferents esglésies 
de la comarca de l’Anoia pro-
tagonitzats per alumnes de 
l’Escola i Conservatori Mu-
nicipal de Música d’Igualada. 
El concert serà el  diumenge 
12 de maig  a les 13h a l’esglé-
sia de Santa Maria de Vecia-
na. 
Concert protagonitzat per 
diversos alumnes amb el seu 
instrument principal del grup 
de M6 PdA  i acompanyats 
pel pianista J.M Comajunco-
sas. També hi participaran un 
Trio de trompetes que lidera 
el professor Francesc Gregori. 
L’entrada és gratuïta.
Els propers concerts del cicle 
seran el dia 19 a Santa Maria 
de Miralles i el dia 26 a Santa 
Margarida de Montbui.

Concert a Veciana 
dins el Cicle de 
Concerts a esglésies 
i castells de l’Escola 
de Música 



Un patrici patrocinador

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho en Joan Bas Jordi, 
compatrici mercès al qual a 
l’any 1907, aquesta ciutat va 

poder editar l’escrit -ordenat i clas-
sificat- sobre la Història d’Igualada, 
redactat per l’erudit sacerdot, Mn. Joan 
Segura. El poeta Jaume Boloix i Canela 
ho fa constar en el seu pròleg: “Fou Bas 
i Jordi l’home que va facilitar-la, em-
pènyer-la i protegir-la- L’obra es portà 
a terme mercès a un escriptor insigne 
i el desinterès, generositat i protecció 
d’un compatrici entusiasta”.
Fou un enamorat de les coses de la 
Pàtria, i de l’excursionisme, que el 
portà a l’admiració de les belleses 
naturals de la comarca.

Estava joiós de tenir una bona col·lec-
ció de premsa igualadina. Ho procla-
mava, abans de que ningú pensés en 
reunir-la com, després, feren la Biblio-
teca Central o el Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada (CECI).
En els seus darrers anys les seves preo-
cupacions i el seu entusiasme els dedi-
cà al recull de documentació i notícies 
referides a la famosa Batalla del Bruc 
(juny 1808) per tal demostrar que en 
ella hi participà la gloriosa bandera del 
Sant Crist d’Igualada.
L’Ajuntament donà el seu nom a una 
plaça propera al seu domicili.
Dibuix: R. Busquet Castanyé, Boletin 
AFI, n. 74, abril 1948. 
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POESIA / LA VEU 

El poeta igualadí Lleo-
nard del Rio ha estat 
doblement premiat en 

data recent, en el Certamen 
Francesc Blancher d’Artés i 
en els Jocs Florals del Camp 
del Grassot a Barcelona.
El divendres dia 26 d’abril a 
la tarda, va se distingit amb el 
segon premi d’adults amb el 
treball Amiga mort presentat 
amb el pseudònim “Quan jo 
em mori...” en la 16è. convo-
catòria del Concurs de po-
esia Francesc Blancher. L’acte, 
presidit per l’alcalde Ernest 
Clotet Berenguer, va tenir 
lloc a l’Espai Cal Sitges d’Ar-
tés, organitzat amb la col·la-
boració de l’Escola de Música 
de la localitat, dintre del pro-
grama de festes de la 59a. Fira 
d’Artés. Formaren el jurat 
Josep Ruaix, Josep Jiménez, 
Teresa Obradors, Patrícia Ro-
dríguez, Mª Carme Altarriba, 
Eli Carracedo i Marta Bou. 

En acabar es va servir un re-
frigeri.
D’altra banda, el dilluns dia 
29 a la sala d’actes de la Se-
deta de Barcelona, Del Rio 
aconseguí el primer premi 
en poesia en català de la ca-
tegoria sèniors  amb el poe-
ma Ombres i enyors presentat 
amb el pseudònim «Per què 
has marxat, mare?», dintre de 
la temàtica obligada de “La 
dona d’ahir, la dona d’avui i 
la dona de demà”. El treball 
fou llegit pel rapsode Jaume 
Rocosa. Aquests XXI Jocs 
Florals del Camp d’en Gras-
sot, Vila de Gràcia i El Coll, 
són convocats conjuntament 
per l’Associació de Pensionis-
tes i Jubilats La Sedeta, Espai 
de gent gran La Violeta i Cen-
tre Cívic El Coll-La Bruguera. 
El jurat del premi de poesia, 
era format per Dolors Dilmé, 
Dolors Peitiví i Rosa Mª Este-
ller. En la vetllada hi va inter-
venir la Coral La Sedeta i la 
cantant Mone.

Lleonard del Rio primer premi 
dels Jocs Florals del Camp d’en 
Grassot de Barcelona

MÚSICA / LA VEU 

Fins al dia 15 de maig a 
la web www.brufaga-
nya.cat ja es poden re-

servar abonaments als quatre 
concerts de les Nits Musicals 
de la Brufaganya que se ce-
lebraran al santuari de Sant 
Magí durant el proper estiu. 
Els titulars dels abonaments 
tindran un tracte preferent 
en la situació de les seves lo-
calitats. A partir del dia 16 
es podran reservar entrades 
individuals per als diferents 
concerts.
El 8 de juny serà el Cor de 
Cambra del Palau qui obrirà 
el festival amb el concert ti-
tulat “Ensalades i madrigals 
del Renaixement català” i 
comptarà amb l’acompanya-
ment del conjunt de música 
antiga “La Caravaggia”, tots 
ells sota la direcció de Xavier 
Puig. 
El 13 de juliol el “Cor Jove de 
l’Orfeó Català” i l’”Orquestra 
Barroca Ars Musicae”, diri-
gits per Esteve Nabona inter-
pretaran, en versió concert, 
l’òpera “Dido i Eneas”  del 
compositor anglès  Henry 
Purcell. El text de l’òpera en 
llengua catalana es podrà se-
guir amb projeccions en una 
pantalla.
El 10 d’agost el conjunt de 
jazz “Gili-Romaní Hot Jazz 
Cats” interpretarà blues, 
swings, espirituals i estàn-
dards dels anys 20, 30 i 40 

de Nova Orleans, Chicago i 
Nova York. El conjunt està 
format pel trompetista Ri-
card Gili, director i fundador 
de La Locomotora Negra, 
l’Oriol Romaní, clarinetista 
extraordinàriament dotat,  
la Queralt Camps al contra-
baix,  Xavi Hinojosa a la ba-
teria i Federico Mazzanti al 
piano.
El 7 de setembre comptarem 
amb “Hirundo Maris - Ari-
anna Savall & Petter Udland 
Johansen” amb el concert 
“La Rosa dels Vents”. La so-
prano Arianna Savall tocarà 
l’arpa medieval, l’arpa bar-

A la venda els abonaments a les Nits 
Musicals de la Brufaganya

roca i l’arpa triple, el tenor 
Petter Udland Johansen  el 
hardingfele i císter, Miquel 
Àngel Cordero el colascione 
i el contrabaix i en Michal 
Nagy les guitarres.
Amb la reserva d’un abo-
nament s’obtenen les quatre 
entrades però en realitat se’n 
paguen tres, amb el conse-
güent estalvi. El seu import 
s’ha de pagar el dia del pri-
mer concert en el moment de 
recollir les entrades.
Com cada any, abans del 
concert hi haurà servei d’en-
trepans a l’esplanada del 
santuari  i xocolata desfeta 
després de cadascuna de les 
audicions.
Podeu trobar informació 
més exhaustiva del festival i 
d’altres activitats que es fan a 
Sant Magí de la Brufaganya a 
la web www.brufaganya.cat

Fins al 15 de maig 
es poden reservar 

abonaments al festival 
d’enguany



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

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
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676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

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 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2
Les entrades tenen vigència d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors.

Els guanyadors es donaran a conèixer per mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals de mes, podran 
recollir les entrades directament a cadascuna de les entitats que participen,  a excepció de Yelmo Cines 

i el cicle de concerts d’Hostalets, que s’han de passar a buscar per les oficines de La Veu.

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

www.igualadahc.com
93 804 42 57



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Ámbar”  o el saludable despertar 
a una prodigiosa plenitud personal

La igualadina Pilar Carballo se’ns presenta 
com una dona de caràcter contestatari i d’un 
marcat esperit aventurer, circumstàncies 

que a la seva joventut van empènyer-la a abando-
nar els estudis reglats i forjar-se una realització 
professional com a secretària que li permetria, a 
curt termini, de fer realitat un dels seus majors 
desitjos: viatjar i conèixer món. Després de la des-
coberta d’alguns països, una llarga estada a An-
glaterra va permetre-li d’obrir els ulls al món i a la 
seva pròpia vida des d’una altra perspectiva. És a 
dir, allunyant-se dels convencionalismes i patrons 
socials que marcaven el futur de moltes dones 
d’aquells dies, ella va voler plantejar-se decidida-
ment una orientació d’àmbit professional tant li-
beral com autònoma; una conquesta aconseguida 
després d’uns anys d’estudis d’Arts i Oficis, que es-
pecialitzant-se en les competències del dibuix i de 

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

XXXIXÈ CONCURS 
“TÍPICS TRES TOMBS 
2019”
Fotografies del concurs dels Tres 
Tombs d’aquest any
Del 4 al 19 de maig a la Seu de 
l’Agrupació Fotogràfica

EXPOSICIONS
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la pintura –i amb algunes 
exposicions al darrere- va 
portar-la a la inauguració 
de la seva pròpia escola: 
una escola d’un llarg i con-
solidat recorregut, l’Escola 
“Troba’t”, inicialment ano-
menada “Factoria d’Art”. I 
és precisament a propòsit 
d’aquesta realització artís-
tica, i particularment des 
del vessant més creatiu, 
que sempre s’havia sentit 
empesa per una intrínse-
ca necessitat d’escriure... 
potser de trobar a través 
de la paraula aquella altra 
forma de comunicació a 
la qual no s’hi podia accedir a través de les arts 
plàstiques. I va ser així que, atenta a una mena de 
crida interior, es va decidir un bon dia a començar 
a escriure, a crear un relat, a explicar una història 
amb l’única intenció de compartir o participar els 
seus estats, els seus pensaments i també les seves 
inquietuds amb un públic molt més ampli plural 
i divers; que, de retruc, pogués sentir-s’hi més o 
menys identificat.
I vet aquí, “Ámbar”! “Ámbar” és una obra que es va 
gestar en un context advers, en un episodi en que 
l’autora estava en baixa forma, immersa en aquells 
processos en què tan aviat hom pot avançar com 
fer passos en fals o retrocedir; això és, va sorgir de 
l’oportuna i valenta necessitat de perseguir alguna 
motivació, algun pretext per a sentir-se novament 
viva. I aquelles primeres paraules que semblaven 
ser una via d’escapament o sinó de recreació van 
acabar donant forma a una novel·la que l’ha por-
tada a descobrir-se a ella mateixa en qualitat d’es-
criptora.
En ambre, el públic lector s’introdueix en l’univers 
de la pròpia autora. I, a través dels estats que va 

presentat la novel·la, tu vas inserint-te en el món 
d’anhels de pau i tranquil·litat, d’assossec i de se-
renitat, i sobretot d’alliberament per on va trans-
corrent la història de la pròpia protagonista; molt 
especialment des d’un intensíssim contacte amb la 
Natura i el paisatge que l’envolta. Efectivament, la 
mateixa “Ámbar”, dia rere dia i des de la pròpia 
quotidianitat, va creixent i va assolint petits es-
tadis de superació i de plenitud que li permetran 
unes majors conquestes: una equilibrada pau in-
terior i un veritable despertar cap a un prodigiós 
creixement personal. Un fantàstic nou episodi de 
vida.
No obstant això, aquesta autora novell es reco-
neix a si mateixa com una gran afortunada quan 
-a través de l’escriptura- ha estat capaç de superar 
un impàs personal, obligant-se de fet a tornar a 
aprendre-ho gairebé tot de nou a partir de les si-
tuacions més simples. I, al capdavall, a observar 
amb un complaença que l’escriptura (en la seva 
llengua materna), des d’aquest moment caminaria 
amb ella sempre de la mà. Efectivament, avui ja té 
en ment un segon llibre.



Municipal l’Ateneu.

CINEMA 
Piera 

“Vaixells”. Sessió de cinema familiar apta 
per a tots els públics. Ser un vaixell de res-
cat en una gran ciutat no és fàcil.. 
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

FESTIVAL D’ORGUE 
Capellades 

“Sons del temps i la distància”. Amb Izumi 
Kando a l’orgue i la soprano Soledad Car-
doso. Un viatge musical des del classicisme 
fins als nostres dies. 
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de 
Santa Maria

DANSA 
El Bruc 

“Pandora”.  Un espectacle de música, dansa 
i teatre que no us deixarà indiferent
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
del Bruc

MÚSICA 
Els Hostalets de Pierola 

Surperdiumenge musical
11 h Activitat didàctica
12 h Concert “Records de Viatge” amb 
l’Eugeni Muriel Quintet
19 h Concert de Joves Intèrprets.
Diumenge a l’auditori Cal Figueres.

SARDANES 
Vilanova del Camí 

8a Festa Sardanista organitzada per l’As-
sociació de Sardanistes. Missa i ballada de 
sardanes amb el Quintet de cobla Terres de 
Marca.
Diumenge a partir de les 11 del matí a la 
plaça del Mercat.

DILLUNS 13

CONFERÈNCIA
Igualada 

Francesc Bailón. “Ammassalimmiut: dar-
rers inuit de la terra de Tunu”.
Tunu vol dir «costat oposat», és a dir, la 
costa est de Groenlàndia: una aïllada, so-
litària, agresta i inhòspita terra.. Organitza 
AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

LLENGUA
Igualada 

Presentació de parelles lingüístiques
Vols ajudar persones que estan aprenent el 
català? Fes de voluntari i queda una hora a 
la setmana amb un aprenent per conversar 
en català. 
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Cemtral

DIVENDRES 10

TEATRE 
Igualada 

“Un obús al cor”
El conegut actor Ernest Villegas protago-
nitza un intens i premiat espectacle dirigit 
per Oriol Broggi i Ferran Utzet que remou 
en cos i ànima l’espectador. Un dels èxits 
de la cartellera teatral. 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

CONTES XXL 
Piera 

“Sí, però no exactament”.  La Sandra Rossi 
es mou entre dos mons, entre dues llen-
gües, entre el passat i el present i és la ma-
teixa perplexitat de saber-se ancorada a les 
dues ribes de la seva vida el que dóna llum 
a aquest espectacle. 
Divendres a les 9 del vespre a la Biblio-
teca.

POESIA 
Capellades 

Aquest mes de maig la trobada poètica de 
La Lliga estarà dedicada a Josep Carner.
Josep Carner (1884-1970), poeta, perio-
dista, autor de teatre i traductor. És també 
conegut com el príncep dels poetes cata-
lans i el màxim representant de la poesia 
del Noucentisme.. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 11

TEATRE 
Igualada 

“Un obús al cor”
El conegut actor Ernest Villegas protago-
nitza un intens i premiat espectacle dirigit 
per Oriol Broggi i Ferran Utzet que remou 
en cos i ànima l’espectador. Un dels èxits 
de la cartellera teatral. 
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

DANSA 
Igualada 

IT dansa, The Prom, In Memoriam i 
Whim
Jove companyia de dansa de l’Institut del 
Teatre que va néixer l’any 1998 per contri-
buir a la professionalització d’alumnes que 
havien acabat els estudis de dansa. 
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

VISITA 
Igualada 

Ruta cultural - commemoració dels 200 
anys del Cementiri vell d’Igualada
Al maig de 1819 es va crear un nou ce-
mentiri, després de la clausura definitiva 
del cementiri ubicat a l’actual placeta del 
Bruc, per motius higiènics i degut al crei-

xement de la ciutat. 
Dissabte a les 12 del migdia al Cementiri 
Vell

TROBADA DE PUNTAIRES 
Piera 

Trobada de puntaires de tot Catalunya, 
amb mostra dels treballs fets amb diferents 
tipus de puntes. 
Dissabte a les 5 de la tarda a la nau de Cal 
Sanahuja

MÚSICA 
Calaf 

II Festival d’havaneres de secà amb Els 
Pescadors de l’Escala, Les Axovetes i Clara 
Bonfill
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Òdena 

Presentació del llibre “Gran premi ciclista 
d’Òdena. Des de 1950... Del blanc al color” 
de Josep-Vicenç Mestre i Casanova. Amb 
motiu de la 70a edició de la carrera, es pre-
senta aquest llibre on es recull la història 
del ciclisme a Òdena i del Gran Premi. 
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre a la Biblio-
teca l’Atzavara

DANSA 
El Bruc 

“Pandora”.  Un espectacle de música, dansa 
i teatre que no us deixarà indiferent
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre del 
Bruc

DIUMENGE 12

TEATRE 
Igualada 

“Un obús al cor”
El conegut actor Ernest Villegas protago-
nitza un intens i premiat espectacle dirigit 
per Oriol Broggi i Ferran Utzet que remou 
en cos i ànima l’espectador. Un dels èxits 
de la cartellera teatral. 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

BALL 
Igualada 

Trobada Country
Un bon pla de diumenge tarda per als 
amants de la música i el ball country. La 
trobada és oberta. 
Diumenge a les 6 de la tarda al Cafè de 
l’Ateneu

MÚSICA 
Igualada 

Festival de playback de la Primavera Gran 
2019. Espectacle musical de playback per 
a totes les edats. Novament el grup ‘Llum i 
color’ de l’Associació de Gent Gran d’Igua-
lada us ofereix una actuació per cloure les 
festes de la Primavera Gran. 
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 

DIMARTS 14

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA 
INFANTIL
Igualada 

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

MÚSICA
Igualada 

Dia del departament de jazz de l’Escola de 
Música. Activitats: xerrada, classe oberta i 
jam session
Dimarts a partir de les 4 de la tarda a 
l’Escola de Música.

DIMECRES 15

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“Allò que vaig estimar”, de Siri Hustvedt.
Dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca 
Mont-Àgora.

DIJOUS 16

CONFERÈNCIA
Igualada 

Presentació dels projectes Vipell. Alumnat 
de l’Escola municipal d’Art i Disseny La 
Gaspar d’Igualada i Arsenal de Vilafranca 
del Penedès.
Presentació pública dels projectes realit-
zats en pell per l’alumnat dels cicles forma-
tius de joieria i de pel. 
Dijous  a les 6 de la tarda al Museu de la 
Pell

DANSA
Igualada 

Mix ballet
Retransmissió en directe des de la Royal 
Opera House de Londres. Within the Gol-
den Hour, de Christopher Wheeldon, ba-
sat en set parelles que se separen i es barre-
gen, amb música de Vivaldi i Bosso
Dijous a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

CLUB LLEGIR TEATRE
Igualada 

Mix ballet
Retransmissió en directe des de la Royal 
Opera House de Londres. Within the Gol-
den Hour, de Christopher Wheeldon, ba-
sat en set parelles que se separen i es barre-
gen, amb música de Vivaldi i Bosso
Dijous a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

AGENDA
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El gran Nureyev
Estrena • El bailarín

RAMON ROBERT / 

El ballarí clàssic Rudolf Xämät 
Nuriev, també conegut com 
Rudolf  Nuréyev, va néixer a la 

Unió Soviètica l’any 1938 i va morir 
de sida a França, 55 anys després. Ha 
estat considerat per molts entesos 
com un dels dos o tres millors balla-
rins del segle XX. Ara, el cineasta i 
actor Ralph Fiennes, amb el suport 
d’algunes productores britàniques, 
han volgut relatar alguns aspectes de 
la seva vida.
Basant-se en un llibre de Julie Kava-
nagh, El bailarín inicia el seu argu-
ment a Rússia, a l’any 1961. El jove 

ballarí Nuréyev viatja per primera 
vegada fora de la Unió Soviètica com 
a membre de la prestigiosa Kirov Ba-
llet Company. Tot i que el KGB vi-
gila als membres de la companyia, i 
malgrat el gran perill que comporta-
va llavors la deserció, Nureyev fugirà 
prenent una decisió que podrà canvi-
ar el curs de la seva vida per sempre.
Aquesta és una pel·lícula notable. Es 
tracta d’una crònica humana sobre 
la vida d’un artista portentós i sobre 
l’art de ballar (i per tant molt atrac-
tiva pels amants del ballet), però al-
hora s’hi allotgen caràcters propis 
del cinema d’espionatge i del cinema 
polític i històric.  

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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Pederàstia
Estrena •  Gracias a Dios

RAMON ROBERT / 

Basada en el cas real de Bernard 
Preynat, sacerdot de la Diòcesi 
de Lió, acusat el 2016 d’abusar 

psicològica i sexualment de desenes 
de nens, la pel.lícula Gracias a Dios 
argumenta el cas d’un home de nom 
Alexandre, el qual viu a Lió amb la 
seva dona i fills. Per casualitat, s’as-
sabenta que el sacerdot que va abusar 
d’ell quan era un boy scout segueix 
treballant amb nens. Es lliura llavors 
a un combat al qual s’uneixen Fran-
çois i Emmanuel, altres víctimes del 
sacerdot, amb la finalitat d’alliberar 

dels seus sofriments i recuperar una 
dignitat que creia perduda. Les reper-
cussions i conseqüències dels testimo-
nis d’aquestes víctimes no deixaran a 
ningú indemne.
Així, basant-se en les histories d’uns 
personatges reals i tenint de fons les 
moltes causes de pederàstia denun-
ciades a distints indrets del món, la 
pel·lícula de François Ozon no vol 
anar més enllà dels sentiments confu-
sos i imprecisos dels seus personatges, 
però esdevé clarivident i oportuna, re-
velant-se com una honesta mostra de 
cinema veraç i combatiu. Gran Premi 
del Jurat en el Festival de Berlín 2019.

Comunista i traïdora
Estrena •  La espia roja

RAMON ROBERT/ 

Estrenada  al Regne Unit el pas-
sat 19 d’abril, La espia roja re-
lata la història de Joan Stanley 

(Judi Dench, coneguda com a cap 
de James Bond), una senyora gran 
i encantadora, que viu una plàcida 
existència en un pintoresc poble an-
glès. Però un dia, aquesta quotidia-
na tranquil·litat es veu bruscament 
interrompuda, i el MI5 la deté pel 
seu passat secret, quan va fer d’es-
pia a favor de la Unió Soviètica. La 
pel·lícula reprèn els seus arguments 
per explicar la història de la jove 
Joan (Sophie Cookson), en els anys 
30 estudiant de física a la Universitat 
de Cambridge als anys 30, quan Joan 

es va enamorar d’un jove estudiant 
d’idees comunistes, Leo. Poc després, 
durant la II Guerra Mundial, quan 
Joan va començar a treballar en unes 
instal·lacions d’alt secret dedicades a 
la investigació nuclear, Leo la va po-
sar davant d’una difícil cruïlla: triar 
entre trair al seu país o salvar el món 
d’una catàstrofe nuclear.
La espia roja està basada en la vida 
real d’Melita Norwood (Joan Stanley 
al film), l’espia britànica que va estar 
més temps al servei de la KGB.  Hi 
ha hagut comentaris positius i no tan 
positius sobre aquesta pel·lícula bri-
tànica, però tothom sembla haver-se 
posat d’acord en afirmar que Judi 
Dench defensa amb talent i emotivi-
tat el personatge real.



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.

LA LLORONA
Estats Units. Terror. De Michael Chaves. Amb Linda Car-
dellini, Patricia Velasquez, Raymond Cruz.
La Llorona és una aparició tenebrosa, atrapada entre el Cel 
i l’Infern, amb un destí terrible segellat per la seva pròpia 
mà. Ara les seves llàgrimes són eternes, letals, i aquells que 
escolten la seva crida de mort en la nit estan condemnats. 
S’arrossega en les ombres i ataca als nens, desesperada per 
reemplaçar als seus.

LA ESPIA ROJA
Regne Unit. Espionatge. De Trevor Nunn. Amb Sophie Co-
okson, Judi Dench, Tom Hughes.
Joan Stanley  és una encantadora senyora gran. Però un 
matí de l’any 2000 agents de l’MI5 la detenen, acusada de 
proporcionar informació al KGB i la Rússia comunista. Du-
rant l’interrogatori Joan torna a recordar l’any 1938, quan 
estudiava Física a Cambridge i es va enamorar d’un jove 
comunista..

MAYA
França. Drama De Mia Hansen-Løve. Amb Roman Ko-
linka, Suzan Anbeh, Judith Chemla
 Desembre de 2012. Després de quatre mesos de captiveri 
a Síria, dos periodistes francesos són alliberats per Isis.  
Després de passar revisions mèdiques i contestar moltes 
preguntes, un d’ells, Gabriel, pot estar amb la seva família. 
Transcorren unes setmanes, i incapaç de trobar un rumb a 
la seva vida, decideix anar a l’ Índia, on va créixer. Allà co-
neix Maya.

MIA Y EL LEON BLANCO
França. Crònica africana. De Gilles de Maistre. Amb Da-
niah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood..
Una jove que s’ha traslladat amb els seus pares des de Lon-
dres a l’Àfrica desenvolupa un vincle sorprenent i especial 
amb un lleó salvatge. La seva increïble amistat la impulsa a 
viatjar per la sabana per salvar el seu millor amic.

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..

EL BAILARIN
Regne Unit. Biografia. De Ralph Fiennes. Amb Oleg 
Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann
Rússia, 1961. Rudolf Nureyev, el ballarí de ballet més gran 
de tots els temps, viatja per primera vegada fora de la Unió 
Soviètica com a membre de la prestigiosa Kirov Ballet Com-
pany. Tot i que el KGB segueix de prop els seus passos, Nu-
reyev decideix fugir del seu país.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

MIA Y EL LON BLANCO 
Dv: 18.15
Ds: 17.15
Dg: 17.15
Dll: 17.15
Dc: 18:30

VENGADORES: ENDGAME 
Dv: 20:30
Ds: 22:00

LA ESPIA ROJA
Ds: 19:30
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

1/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
Dv a Dj: 18:00/20.10/22:20
1/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU 
(CAT)
Ds: 15:50
Dg: 13:00/15:50

2/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU 
Dv i Ds: 17:00/19.10/21:20
Dg: 12:00/14:50/17:00/19:10
Dll Dc i Dj: 17:00/19:10
Dm: 17:00
2/POKEMON: DETECTIVE PIKACHU 
(VOSE)
Dm: 19:10
2/SHAZAM!
Dg a Dj: 21:20

3/ TIMADORAS COMPULSIVAS  
Dv Dll Dc i Dj: 18:25/20.30/22:30
Ds: 16:30/18:25/20:30/22:30
Dg: 12:35/16:30/18:25/20:30/22:30
Dm: 18:25/22:30
3/ TIMADORAS COMPULSIVAS 
(VOSE)  
Dm: 20:30

4/ VENGADORES: ENDGAME
Dv Ds Dll a Dj: 19:15/20:45
Dg: 13:30/17:15/20:45

5/ DOLOR Y GLORIA
Dv Dll a Dj: 16:55
5/ VENGADORES: ENDGAME
Dv: 19.30/23:00
Ds: 16:00/19.30/23:00
Dg: 12:30/16:00/19.30
Dll a Dj: 19.30

6/ VENGADORES: ENDGAME
Dv a Dj: 18.30/22:00
6/ UGLYDOLLS
Ds i Dg: 16:25
6/ EL PARQUE MAGICO
Dg: 12:10
6/ VENGADORES: ENDGAME
Dv a Dj: 19:25
6/ CAPITANA MARVEL
Dm: 18.30

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: 22:15
7/ DUMBO
Ds: 16:05
Dg: 12:15/16:05

8/LO DEJO CUANDO QUIERA 
Dv a Dj: 18:40/20:40/22:45
8/MIA Y EL LEON BLANCO
Ds: 16:40
Dg: 12:45/16:40

SALA AUDITORI
VENGADORES
Dv a Dg: 17:00
LA LLORONA
Dv a Dg: 20:30

SALA PETITA
EL BAILARIN
Dv: 18:15/20.30
Ds: 16:30/20:40
Ds: 18:30/20:45
LA LLORONA
Ds: 18:45
Ds: 16:30

PROFESSOR A GROENLÀNDIA  (CAT) 
Ds: 18:00
HA NACIDO UNA ESTRELLA   
Ds: 19:40
MAYA   
Dg: 18:00
GRACIAS A DIOS   
Dg: 19:40
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L’assetjament i 
ciberassetjament 
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Què en pensen els joves 
de la comarca sobre el 
capitalisme i el consu-
misme? I sobre les reli-

gions? Què els sembla el feminis-
me? Aquests són alguns dels temes 
que hem parlat i parlarem amb els 
alumnes de diversos instituts de la 
comarca des de La Veu de l’Anoia. 
En aquest espai els joves donen la 
seva opinió sobre la temàtica que 
correspongui en cadascun del pro-
grames.
Aquesta edició, amb alumnes de 
l’Institut Pere Vives com a prota-
gonistes, parlem de l’assetjament i 
el ciberassetjament i aquestes són 
algunes de les reflexions que han 
aportat. Primer parlem amb un 
grup format per l’Elisenda, el Xavi, 
la Sara i l’Abel.

Pot ser natural l’assetjament?
La primera a intervenir és l’Elisenda 
que comença dient que des del seu 
punt de vista sí que es pot conside-
rar natural, ja que té lloc des de ben 
enrere, des de l’esclavitud, diu. Des 
del seu punt de vista l’assetjament es 
produeix per “les inseguretats que 
porten les persones a dins, com una 
arma que serveix per enfrontar els 
mals que alguns tenen”. En aques-
ta primera intervenció, l’Elisenda, 
però, acaba dient que “el fet que si-
gui natural no vol dir que nosaltres 
l’haguem d’acceptar, no ho podem 
justificar”.
El Xavi va una mica en la línia de 
la seva companya i diu que “quan 
no es saben gestionar els problemes 
o l’única manera que té de treure’ls 
és enfrontar-se a una altra persona, 
és quan es produeix l’assetjament”. 
El Xavi també pensa que no es pot 
justificar l’assetjament, però que al 
mateix temps sempre hi ha un motiu 
darrere d’aquest problema.
L’Abel també creu que l’assetjament 
ha existit sempre, “però la diferència 
és que abans es veia com una cosa 
normal i ara ja no”, explica. Les frases 
de “li passa per ser així”, “a veure si 
així espavila” o “li ha tocat” es podi-
en veure com a normals abans. L’Abel 
també explica convençut que no tot-
hom ha d’anar pel mateix camí i pel 

fet que algú li agradin coses diferents 
a la majoria ha de ser maltractat. 

Heu viscut mai algun cas d’assetja-
ment?
La Sara explica que ella sí que n’ha 
viscut, tant en alguna feina en què ha 
estat com a l’institut, “amb comenta-
ris fora de lloc que poden incomo-
dar la persona durant la classe”. El 
Xavi parla del seu cas personal, “de 
petit, el primer que fas és callar-t’ho 
i llavors comença un cicle en què 
l’assetjament continua i arribes a 
pensar fins i tot que t’ho mereixes, 
és com un peix que es mossega la 
cua”. Amb la perspectiva del temps, 
el Xavi diu que “el primer que faria 
ara és comunicar-ho per tal de bus-
car una solució”. 

Les xarxes socials accentuen l’asset-
jament?
“El que està clar és que dona molt 
més poder a l’assetjador, ja que té 
una capa que el protegeix i es pot 
amagar darrere un compte fals”, diu 
l’Elisenda. “La gent és més valenta 
així”, diu. I ràpidament matisa que 
en realitat és de molta covardia ama-
gar-se darrere les xarxes socials. 

Després de parlar amb els alumnes 
al Teatre del Pere Vives, ens des-

placem al Pati de les Moreres. Allí, 
amb l’Amanda, el Jan, la Vinyet i la 
Laura seguim parlant de l’assetja-
ment. 

Us ha passat mai pel cap deixar de 
ser com sou per evitar ser asset-
jants?
El Jan, que diu que acostuma a vestir 
de manera diferent a la majoria, ex-
plica que “segurament hi ha moltes 
mirades dels altres que ara les supor-
to bé, però de més petit els companys 
de classe son més cruels si ets surts 
del què sembla que estigui establert”. 
De totes maneres, ell segueix vestint 
de la manera que vol i anant amb la 
gent que a ell li ve de gust, no ha can-

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

“Les xarxes 
socials donen 
un poder molt 

més gran a 
l’assetjador, ja 
que tens una 
capa que et 

protegeix i et pots 
amagar darrere 

d’un compte fals”

Antoni DeFebrer
Presentador 

d’Els Joves tenim Veu

Fundat l’any 1969 
com a continuació del 
Col·legi Lliure depe-
nent de l’Institut Lluís 
de Peguera de Manre-
sa, aquest curs celebra 
el seu 50è aniversari. 
En aquests moments 
té 4 línies d’ESO i 5 de 
Batxillerat.

Col.labora:

Patrocina:

Institut Pere 
Vives Vich
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viat en cap moment.
Sobre si pel fet de ser noia és més fà-
cil ser assetjada, l’Amanda creu que 
“aquest problema no entén de gène-
res, tothom pot ser assetjat i per això 
tothom ha d’estar alerta”.

La dificultat d’explicar que un pa-
teix assetjament
Tant en aquest grup com en l’ante-
rior, els alumnes coincideixen amb 
la dificultat que suposa explicar que 
un pateix assetjament. La Vinyet, 
per exemple, creu que tot i que des 
de l’institut s’intenten buscar soluci-
ons com una bústia on denunciar-lo, 

“s’ha de ser molt valent per expli-
car-ho, ha de sortir d’un mateix per-
què jo encara no he vist cap cas en 
què un professor vagi a un alumne 
i li pregunti si ell està sent assetjat”. 
En aquest sentit, la Laura diu que “de 
la mateixa manera que moltes vega-
des es diu que no hi ha prou educa-
ció sexual a les escoles, crec que tam-
bé falta parlar molt obertament de 
l’assetjament a les classes”, i afegeix, 
“crec que a l’escola se’ns hauria d’edu-
car més en sentir-nos orgullosos de 
com som nosaltres”. Així, acaba, 
“s’ha de potenciar que aquelles per-
sones que siguin diferents (diu que 

“A l’escola se’ns 
hauria d’educar 
més en sentir-
nos orgullosos 

de ser com som 
i potenciar les 

diferències entre 
les persones”

“S’ha de ser 
molt valent 
per explicar 
que pateixes 

assetjament, jo 
encara no he vist 

cap professor 
preguntant a 

alumnes si són 
assetjats”

no li agrada la paraula però l’ajuda a 
explicar-se) de la majoria no vulguin 
canviar, sinó seguir sent com son”. 
“Ser diferent és divertit”, diuen el Jan 
i l’Amanda”. “Seria molt avorrit que 
tothom fos igual”. 

L’assetjament només és cosa de l’es-
cola?
“L’institut és com la vida real però en 
petit. Ara ens poden criticar la nos-
tra manera de ser o vestir, però quan 

ets més gran també et criticaran la 
manera de pensar”, diu el Jan. “No és 
que ens haguem d’acostumar a l’as-
setjament, però sí que hem d’estar 
preparats perquè ens critiquin, això 
ens passarà tota la vida”, acaba el Jan.
I així acabem un nou programa del 
Joves tenim Veu, tocant un tema de-
licat, però que els alumnes han trac-
tat amb molta maduresa i n’han sor-
tit reflexions molt interessants.
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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

Bacallà en escabetx 
de safrà i taronja

Ingredients
Per a 2 persones
·Bacallà dessalat 300 g
·Ceba blanca 2
·Dent d’all 3
·Pastanaga mitjana 2
·Farigola fresca o seca
·Romaní fresc o sec
·Llorer 1
·Pell de taronja 0.5
·Vinagre de Jerez o sidra 
(ajustar quantitat al gust)
100 ml
·Pebre vermell dolç 2 g
·Safrà en brins 3
·Farina de blat per enfari-
nar el bacallà
·Oli d’oliva verge extra
·Pebre negre en gra 4
·Sal

Elaboració:
Dessalar el bacallà correctament 
amb suficient antelació, en cas 
d’emprar producte salat. Escór-
rer, assecar molt bé i reservar.

Tallar les cebes en juliana fina, 
pelar els alls i les pastanagues i ta-
llar aquestes a rodanxes no molt 
primes. Escalfar un fons d’oli en 
una cassola i ofegar la ceba amb 
una mica de sal, deixant que es 
faci bé sense pressa, a foc mig-
baix, durant uns 20 minuts.
Afegir els alls, el llorer, la pasta-
naga, la farigola, el romaní i els 
grans de pebre, i cuinar el con-
junt uns minuts. Esmicolar el 
safrà en el vinagre i barrejar amb 
una mica de pebre vermell. Afe-

gir a la cassola quan la pastanaga 
estigui tendra, juntament amb la 
taronja i mig got d’aigua. Tapar i 
deixar cuinar a foc lent. Podem 
afegir també la meitat del suc de 
la fruita.

Enfarinar lleugerament el baca-
llà i fregir o marcar per ambdues 
cares en una paella a part amb 
una mica d’oli. Retirar amb cura 
i portar a la cassola de l’escabetx. 
Apagar el foc i remenar bé, amb 
suavitat. Afegir una mica més 
d’aigua perquè el peix quedi ben 
xop.

Deixar refredar abans de guardar 
a la nevera ben tapat perquè re-
posi fins al dia següent.

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
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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



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. Deformació dels fets (causada per una excessiva torsió?). Espina de 
turbot / 2. Es passegen pels emirats com per casa seva. Feu un recordatori de la víctima / 3. 
Dòlar excarcerat. Sembla un acudit: no és una localitat del Maresme vista pels emigrants 
sinó un gra maligne. Escàs escàs de vocals / 4. El cantautor galàctic quan es girava de cul. 
No es refereix al neolític sinó just abans / 5. Fites als prats fronterers. Un japonès en plena 
omnipotència / 6. Escassa importància. Aquella brillantor als ulls de l’Homar i d’en Soler / 
7. Observa la societat amb ull crític, i els pacients encara més. Ocupants del coet / 8. Arbre 
mitificat com a banana. Tenen els solells de cara / 9. En Milú després de decapitar-lo. Tu-
tors, judicialment nomenats, de tios xaves. Cap de cony / 10. Que animal, l’africà! Mutila 
de mala manera, però assegura que serà la darrera / 11. Para taula. Llàgrimes d’allò més 
enganxoses. No és l’or, és el paper del caragirat / 12. Planta amb els mateixos components 
que la ruca. Va acompanyar el Noi del Sucre al cementiri / 13. Està en diagonal en relació 
amb el pubis i la cuixa.

VERTICALS: 1. Deixi d’estimar amb aquella elegància antiga. Atonyinaré tant la Perica 
que no la reconeixeràs / 2. Tan poca importància com abans. Pansida com segons quina 
llonganissa. No identificat / 3. Sí, miri, és una comparació entre mil. Protagonista de molts 
acudits de revista / 4. Mudança per canvi de destinació a la feina. Peso, i no pas per gra-
vetat / 5. Tres quarts de la població d’Oslo. Són a les olles com a les baixes les baixades. 
Partida de naixement / 6. I partida de ressuscitació. Si fos ingènua no seria tan autèntica. 
Visat que elimina fronteres / 7. Una pinya i una xirimoia en versió científica, com si fossin 
malalties. No deixa veure la llum fins al final / 8. Desprengui rajos làser amunt. Velers car-
regats de presos rumb al nord / 9. Al cor dels altiloqüents. Ignorat, desconegut. Dues de 
dues / 10. Fa més mal per l’ostiot que per la cremada. Exemplar de dípter emparentat amb 
els ases / 11. Tan aviat és mutu com respectiu. El cafeter amb calé no se’l pren amb mitja 
màniga / 12. Cerco una traducció d’un apòcrif de Quevedo. No és estimat per una burgesa 
del XX, és més aviat nu i pelat.

passatemps
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Troba les 7 diferències

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

1                        
2                        
3                       
4                         
5                        
6                         
7                        
8                      
9                       

10                        
11                       
12                         
13                        



Febrer
10: Joan d’Àvila; Antoni de Florència; Beatriu.

11: Anastasi; Ponç; Eudald . 
12: Nereu i Aquileu; Domènec de la Calzada; Electra .

13: Mare de Déu de Fàtima; Pere Regalat; Muç .  
14: Maties; Gemma Galgani; Pasqual I, papa.

15: Isidre; Torquat; Joana de Lestonnac 
16: Honorat; Joan Nepomucè; Simó Stock; Margarida  

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 98Igualada, 11-5-2003/11-5-2019

Raquel i Eli

Fa 16 anys que vàreu marxar, que no esteu 
aquí, que no veiem el vostre somriure, que no 

podem abraçar-vos.

16 anys sense vosaltres.

Us estimem fins a l’infinit.

Família Carol Pla Família Galan Tello

ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper dia 11 de maig, 
quarta setmana del temps 
Pasqual, com cada segon dis-
sabte de mes, se celebrarà una 
missa en llengua anglesa a 
2/4 de 5 de la tarda, a l’altar 
del Sant Crist de la basílica 
de Santa Maria d’Igualada. A 
l’inici de la celebració es can-
tarà “In the Lord I’ll be ever 

thankful”. En el moment de 
la meditació es cantarà “Bless 
the Lord, my soul” i durant la 
comunió “Jesus Christ, bread 
of life”, tots ells cants de Tai-
zé. Essent el mes de maig el 
mes dedicat a Maria, es clou-
rà la celebració amb el cant 
a la Mare de Déu “O Queen 
of Heaven”. El salm del dia és 
“We are his people, the sheep 
of his flock.”.

Missa mensual en 
llengua anglesa

ESGLÉSIA /  

El motu proprio de 
Francesc “Vos estis lux 
mundi” estableix nous 

procediments per denunciar 
l’assetjament i la violència, i 
assegurar que els bisbes i els 
superiors religiosos siguin 
responsables de les seves ac-
cions. Estableix l’obligació per 
als clergues i religiosos de de-
nunciar els abusos. Cada diò-
cesi haurà de tenir un sistema 
que sigui fàcilment accessible 
al públic per rebre informes.
El Papa recorda que “els crims 
d’abús sexual ofenen Nostre 
Senyor, causen danys físics, 
psicològics i espirituals a les 
víctimes i fan mal a la comu-
nitat dels fidels”, i esmenta la 
responsabilitat especial que 
tenen els successors dels apòs-
tols en la prevenció d’aquests 
crims.
El document és un fruit més 
de la trobada sobre la protec-
ció dels menors celebrat al 
Vaticà el febrer passat. En ell 
s’estableixen noves normes de 
procediment per combatre els 
abusos sexuals i assegurar que 
els bisbes i els superiors religi-
osos s’adonin del seu treball. 
És una normativa universal, 
que s’aplica a tota l’Església 
Catòlica.

Un “taulell” per a les queixes 
en cada diòcesi
Entre les novetats previstes es 
troba l’obligació per a totes les 
diòcesis del món de comptar, 
per a juny de 2020, amb “un o 
més sistemes estables i fàcil-
ment accessibles al públic per 
presentar informes” sobre els 
abusos sexuals comesos per 
clergues i religiosos, l’ús de 
pornografia infantil i l’enco-
briment dels mateixos abusos. 

Obligació d’informar
Una altra novetat es refereix 
a l’obligació de tots els cler-
gues, religiosos i religioses, 
d’ “informar amb rapidesa” a 
l’autoritat eclesiàstica de totes 
les denúncies d’abusos de les 
que tinguin coneixement, així 

com de les omissions i enco-
briment en la gestió dels casos 
d’abusos. 

No només l’abús infantil
El document abasta no no-
més l’assetjament i la violència 
contra els infants i els adults 
vulnerables, sinó també la vi-
olència sexual i l’assetjament 
resultant de l’abús d’autoritat. 
Aquesta obligació també in-
clou qualsevol cas de violència 
contra les religioses per part 
de clergues, així com el cas 
d’assetjament a seminaristes o 
novicis majors d’edat.

Els “encobriments”
Es tracta d’aquells que, inves-
tits de posicions de particular 
responsabilitat en l’Església, 
en lloc de perseguir els abusos 
comesos per uns altres, els han 
ocultat, protegint al presump-
te infractor en lloc de protegir 
les víctimes.

Protecció a les persones vul-
nerables
“Vos estis lux mundi” subrat-
lla la importància de protegir 
els menors (persones menors 
de 18 anys) i a les persones 
vulnerables. 

Respecte de les lleis dels Es-
tats
L’obligació d’informar a l’ordi-
nari del lloc o al superior reli-

giós no interfereix ni modifica 
cap altra obligació d’informar 
que pugui existir en les lleis 
dels respectius països: les nor-
mes, en efecte, “s’apliquen sen-
se perjudici dels drets i obliga-
cions establertes en qualsevol 
lloc per les lleis de l’Estat, en 
particular les relatives a les 
obligacions d’informació a les 
autoritats civils competents”.

Protecció dels denunciants i 
de les víctimes
També són importants els pa-
ràgrafs dedicats a la protecció 
dels que es presenten per in-
formar. Aquells que denunci-
en abusos no poden ser objec-
te de “prejudicis, represàlies o 
discriminació” a causa del que 
han informat.
“Vos estis lux mundi”  també 
afirma que les víctimes i les 
seves famílies han de ser trac-
tades amb dignitat i respecte 
i han de rebre assistència es-
piritual, mèdica i psicològica 
adequada.

Investigacions a càrrec dels 
bisbes
El Motu proprio regula les in-
vestigacions dels bisbes, car-
denals, superiors religiosos i 
de tots aquells que tenen, en 
diversos càrrecs, si més no 
temporalment, la direcció 
d’una diòcesi o d’una altra Es-
glésia particular. 

El paper del metropolità
El seu paper, tradicional a l’Es-
glésia, es veu reforçat i testifica 
el desig d’aprofitar els recursos 
locals també per a les qüesti-
ons relatives a la investigació 
dels bisbes.

Implicació dels laics
Les normes del Motu proprio 
preveuen que el metropolità, 
en la realització de les investi-
gacions, pot recórrer a l’ajuda 
de “persones qualificades”, se-
gons “la necessitat del cas i , en 
particular, tenint en compte la 
cooperació que poden oferir 
els laics “. 
Les normes preveuen ara que 
les conferències episcopals i 
les diòcesis puguin preparar 

llistes de persones qualificades 
disposades a col·laborar, però 
la responsabilitat última de les 
investigacions recau en el Me-
tropolità.

Presumpció d’innocència
Es reafirma el principi de la 
presumpció d’innocència 
de la persona acusada i se li 
informarà de l’existència de 
la investigació quan així ho 
sol·liciti el Dicasteri compe-
tent. L’acusació només s’ha de 
notificar si s’obre un procedi-
ment formal i, si es considera 
apropiat per garantir la inte-
gritat de la recerca o de les 
proves, pot ometre en la fase 
preliminar.

Noves normes per a tota l’Església contra els que abusen o 
encobreixen
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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 10:  BAUSILI
Born, 23

DISSABTE  11: CASAS V.
Soledat, 119

DIUMENGE 12: 

BAUSILI Born, 23
(9-22h)

PILAR Mestre Montaner, 26
(22-9h)

DILLUNS 13: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMARTS 14:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 15: LA CREU
P. de la Creu, 7

DIJOUS 16:  MR SINGLA
Pujadas, 47



Jordi Aldomà /
Director del Festival MAIG

Vaig néixer a Cervera fa 31 anys, però soc colomí d’adopció. Vaig començar en el món de la 
música primer com a espectador, després com a  Dj i selector i finalment com Director del 
Festival MAIG. He punxat en  sales i festes de tot Catalunya com la Sala Apolo de Barcelona o 
l’Aquelarre de Cervera entre molts d’altres i treballo amb la marca de roba Stradivarius en la 
selecció i barreja de la música de les botigues de tot el món. Col·laboro en la programació musical 
de diversos esdeveniments musicals de la zona.

El ple municipal va aprovar unes galeries comercials en l’espai on hi havia els cinemes Kursal. Sembla que s’hi farà un bulevard per unir 
el carrer de Sant Magí amb el del Retir i així  reactivar el centre de la ciutat. Un dels partits igualadins ja en presenta infografies de com 
serà. Corre la brama que els propietaris d’una gran cadena tèxtil d’àmbit internacional i amb seu a la Corunya hi estan plantejant posar-hi 
alguna de les seves ensenyes més joves. Alguns igualadins vinculats al món cultural han expressat el seu disgust perquè no s’hi ha posat 
l’Auditori d’Igualada tantes vegades promès. Hi ha qui diu que aquest equipament anirà a l’espai on els Reis de l’Orient carreguen els ca-
mions de les joguines que reparteixen a Igualada. Ja es veurà, perquè tot dependrà de qui estigui al capdavant del consistori. I és que tots 
els candidats proposen fer moltes inversions. I en una ciutat on, malgrat reduir el seu endeutament, continua sent la dinovena, començant 
per la cua, amb el passiu més gran, s’haurà de prioritzar què cal fer i explicar d’on trauran els calers per fer-ho. Perquè gastar i gastar no 
hauria de ser l’opció. 

“Procurem fer un festival de música 
que aposti per artistes amb un talent 

immens però sense ser massa populars”

Divendres, 10 de maig de 2019

Espai patrocinat per:

Què és el Festival Maig?

El Festival MAIG és un Festival Rural de Música In-
dependent, que té lloc entre Santa Coloma de Queralt 

i Sant Gallard, i que té com a objectiu agitar l’oferta musical de 
la nostra zona amb propostes diferents, atrevides i fresques. Està 
obert a gent de totes les edats, i es basa en propostes musicals 
emergents i de qualitat, en un entorn rural espectacular i en obrir 
l’esdeveniment a tots els públics: des de joves de 20 anys, a mares i 
pares que venen amb la canalla a passar una bona estona. Aquest 
anys serà el proper 18 de maig a Sant Gallard, un petit poble se-
mi-abandonat a 3 kms de Santa Coloma de Queralt.

Com comença?

Ja fa 6 anys que una colla d’amics, alguns d’ells assidus a concerts 
i festivals arreu del país, ens vam plantejar muntar un esdeveni-
ment que combinés natura i música una mica diferent de la que 
sona a totes les ràdios. Sempre hem estat una colla força emprene-
dora, i el Festival MAIG responia a les ganes de viure un esdeve-
niment musical des de l’altra banda de la barrera i a seguir donant 
vida al nostre territori.

Com ha anat evolucionant al llarg dels anys?

El que va començar com un petit projecte sense més ambicions 
que passar-ho bé, es va anar convertint any rere any en una pro-
posta més cuidada, amb més públic, més concerts, més ressò, i 
perquè no dir-ho, més mal de caps. Ens vam constituir en Asso-
ciació Cultural, vam començar a involucrar empreses i entitats 

del poble que ens ajuden desinteressadament, i a mesura que hem 
anat adquirint experiència i coneixements, hem pogut oferir una 
millor experiència al públic. Mai hem deixat de ser una organitza-
ció amateur, amb els pros i contres que això implica.

Per quin tipus de música s’aposta?

Intentem fugir de les etiquetes ja que no ens agradaria posar-nos 
barreres quant a estils musicals, però sí que procurem apostar per 
artistes emergents o que tenen menys visibilitat als grans festivals. 
Com he comentat al principi, ens agrada programar propostes no-
ves, artistes amb un talent immens però que no tenen l’estatus de 
“comercials” o populars. També fugim dels grups de versions, els 
quals creiem que ja tenen prou tirada en altres tipus de festes com 
les Festes Majors.

Pel Festival MAIG han passat grups d’Indie, Rock, Pop Electrònic, 
Folk, etc. cantant indistintament en català, castellà o anglès.

I els grups, d’on acostumen a venir?

Majoritàriment venen de terres catalanes, especialment de Barce-
lona i rodalies, on l’oferta artística és impressionant, però també 
han vingut bandes d’Igualada, Cervera, Tarragona, Lleida, etc. 

Aquest any, tenim per exemple els ABC Dialect, un duo format 
per dos argentins que viuen entre Barcelona i Londres.

L’any passat va venir un artista tant conegut com Delafé. Va ser 
un salt de qualitat?

L’any passat celebràvem el 5è aniversari, i volíem fer alguna cosa 

especial. Per un tema de recursos, mai ens havíem pogut plantejar 
programar algú com Delafé, però després de molts mesos de feina, 
vam aconseguir tancar la seva incorporació al cartell. Òbviament 
això ens va ajudar a tenir un major impacte i ressò, però sense 
perdre l’esperit del festival. En molts aspectes, va ser una edició 
molt especial.

L’entorn en el qual es fa és un dels secrets, no?

Efectivament, un dels trets característics del Festival MAIG és el 
seu entorn. Un espai rodejat de camps i boscos que a la primavera 
estan preciosos i que doten al festival d’un marc incomparable. 
Ens agrada posar-ho en valor, perquè també mostra l’escènica de 
la nostra geografia.

Té llarga vida el festival MAIG?

Honestament, si quan vam començar tot això, ens arriben a dir 
que arribaríem a la sisena edició, els haguéssim tractat de bojos, 
però la veritat és que el projecte gaudeix de bona salut. Crec que 
a poc a poc hauríem d’incorporar gent nova que ens dotés d’aire 
fresc a nivell organitzatiu, i intentar buscar encara més simpaties 
per part dels ajuntaments involucrats.

La idea és que hi hagi encara uns quants Festival MAIG en els 
propers anys, i per part nostra posarem tot el que estigui a les nos-
tres mans perquè així sigui. Si el públic respon i les entitats ens fan 
costat, el projecte no té data de caducitat a curt termini.

Marc Vergés  @marcverges8

 

 

  28.627 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV) 

Oferta: 16.400  €
Audi A4 2.0 TDI Sport edition S tronic 110 kW (150 CV)

Oferta: 25.300€

        10.171 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI S Line Edition S-tronic 85 kW (116 CV)

Oferta: 24.300 EUR

Audi A5 Coupe 2.0 TDI S line 140 kW (190 CV)
Oferta: 31.000€

Audi A5 Sportback 2.0 TDI Sport S Tronic 140 kW (190 CV)
Oferta: 35.000€

Audi Q5 2.0 TDI Black Line Quattro S Tronic 140 kW (190 CV)
Oferta: 49.800 €

 29.084 Km    996 km   38.157 km

  14.859 Km

Audi A1 1.0 TFSI Adrenalin 70 kW (95 CV) Benzina Vermell matriculat l'06/2017


