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89.100 ciutadans tenen dret a decidir 
els 33 ajuntaments de l’Anoia
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ERC vol ser la primera força comarcal, 
però el PDeCAT espera resistir
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Els sis candidats d’Igualada, dijous passat al debat de l’Ateneu. Foto: Joan Guasch.
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A set punts. Això és el que li 
va  mancar al CBI per a supe-
rar el filial de l’Estudiantes de 
Madrid (54-48) i fer el salt a la 
LEB Plata. Igualment un gran 
pas endavant del bàsquet igua-
ladí.
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VOTA



L’EDITORIAL

Votar, votar i votar!
Avui divendres s’acaba la campanya electo-

ral de les eleccions municipals. Diumenge 
tenim de nou, poques setmanes després de 
les eleccions generals, una altra cita amb les 

urnes, aquesta vegada per a escollir els 33 ajuntaments 
de la comarca, i també per al Parlament Europeu.
La cita del 26M s’ha distingit pel gran
nombre de candidatures  
que hi concorren, arribant 
a les 10 en llocs com Vila-
nova del Camí, i 113 arreu 
de l’Anoia.
Passi el que passi el proper 
diumenge, més enllà de les 
idees que representa ca-
dascun dels partits, i també 
més enllà de l’enrarit clima 
polític que viu el país, cal 
que els ajuntaments obrin 
les seves portes de bat a 
bat, no només com fan ara, a participar dels mítings, 
sinó que s’atreveixin a obrir les portes del debat d’idees, 
dels problemes dels joves, de la immigració, del feminis-
me, de l’economia i també de les oportunitats de futur.
Hem sentit en aquestes darreres setmanes propostes 
que no s’allunyen gaire a les fetes fa quatre anys, o fins i 
tot més temps. Els partits se senten més còmodes par-

lant dels temes de sempre... Quants anys portem, par-
lant de Can Morera? I del “tren gran”? En els debats tots 
els candidats han parlat d’anar a buscar empreses 4.0, de 
donar suport als emprenedors, de crear sòl industrial... i 
tot un seguit de receptes de manual que, si escoltem un 
debat similar, a qualsevol lloc del país, també d’Espanya, 
es repeteixen.

Sobta també l’augment 
de les llistes anome-
nades “independents”, 
que són ja clarament 
la tercera força política 
de l’Anoia. Hi ha veïns 
que prefereixen muntar 
la seva pròpia platafor-
ma enlloc d’unir-se en 
grups potents i amplis. 
Algú hauria de pren-
dre’n nota, i pregun-
tar-se per què.

Diumenge tots els anoiencs hauríem d’anar a votar. En 
consciència i després de reflexionar, perquè ens juguem 
els propers i difícils quatre anys on tot indica que aques-
ta comarca ha de transformar-se i, per tant, cal que la 
dirigeixin persones preparades. Votar ens donarà au-
toritat moral per exigir d’una vegada mesures efectives 
per facilitar el desenvolupament econòmic de l’Anoia. 

Diumenge tots els anoiencs 
hauríem d’anar a votar, perquè 
ens juguem els propers i difícils 
quatre anys en els quals l’Anoia 

necessita transformar-se.

PREMI TASIS TORRENT 1998 / PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993 / PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
PREMI UEA 2017 / PREMI  AL RECONEIXEMENT PER LA TRAJECTÒRIA DURANT 35 ANYS  A FAVOR  DE LA PREMSA COMARCAL 2018

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL

Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 
mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 24 de maig de 2019

Josep Borrell, ministre d’afers es-
trangers en funcions, davant de 
l’escàndol per l’embarcament d’uns 
contenidors d’armes amb destinació 
a l’Aràbia Saudita, que no s’havien 
pogut carregar al port de Le Havre 
a França per l’oposició de les plata-
formes ciutadanes, va dir “els puc 
garantir que el que s’ha carregat són 
armes no letals destinades a una ex-
hibició d’armament que tindrà lloc 
als Emirats Àrabs Units.”

Miquel Iceta, líder del PSC, va en-
fadar-se molt en no resultar elegit 
senador per optar a President del 
Senat i va dir “Demanaré l’empara 
immediata al Tribunal Constitucio-
nal. Vull advertir a ERC que el veto 
a la meva designació complicarà 

el diàleg: Reculls el que sembres.” 
Justament l’argument de la majoria 
dels que no el van votar.

Manuel Marchena, president del 
judici del procés al TS, va canviar 
la línia seguida amb les declaraci-
ons dels testimonis de les forces de 
l’ordre, on van repetir les paraules 
“odi” “no he viscut mai una situació 
semblant en la meva carrera pro-
fessional” o “la massa semblava or-
ganitzada i dirigida com passava en 
el país basc” en dir a una testimoni 
que “no és d’interès pel Tribunal les 
dècimes o l’estat febril” quan volia 
explicar per què només va estar 
una part del dia en un centre de 
votació i que considerava rellevant 
per a la seva credibilitat. I va des-
criure com “estat d’al·lucinació”, la 
seva por i estupefacció davant l’ac-
tuació policial. 

Andreu van den Eynde, advocat 
que defensa a Oriol Junqueras i 
Raül Romeva, té un seient just al 
costat dels magistrats, que li per-
met sentir molts dels comentaris 
dels que té més a la vora. Mentre 
feia les seves preguntes va sentir-ne 
algun que el va xocar i va estar una 

llarga estona en un evident i llarg 
silenci fins que Manuel Marchena 
li va etzibar “les preguntes s’han de 
portar preparades des de casa” i que 
l’advocat va respondre amb “ho sen-
to senyoria, però estic intentant re-
ordenar els meus pensaments.”

Josep Massó, alcalde de Viladasens, 
un petit poble del Gironès, ha estat 
alcalde de la vila  amb la dictadura, 
CiU i CUP de forma intermitent 
durant vint-i-set anys. Ara intenta 
revalidar l’alcaldia amb ERC. “Aquí 
el que menys importa són les sigles, 
sempre que no ens presentem pel PP 
o Cs”. A la mort del dictador, ningú 
li va disputar l’alcaldia que aleshores 
va assolir com a independent. “La 
diferència entre la dictadura i la de-
mocràcia és que abans a l’alcalde no 
se li discutia res”.

Anna Saliente, candidata de la CUP 
a l’Ajuntament de Barcelona, ha dit 
“El govern de Quim Torra i Pere 
Aragonès no ha portat a terme cap 
política sobirana. No ha estat capaç 
de garantir la sobirania del Parla-
ment i no ha estat a l’altura ni tan 
sols d’un govern autonòmic.”

La força 
tranquil·la
Política ve de polis, la ciutat de 
l’antiga Grècia. La campanya d’unes 
eleccions municipals n’hauria de ser 
l’àgora, és a dir, la plaça pública, l’es-
pai de debat i de trobada sobre el seu 
futur. També a Igualada.
A hores d’ara, quan la política de 
fronts fa que els partits es refugiïn 
en el temple de les certeses immu-
tables, és l’hora de sortir al carrer i 
d’aplegar-nos a l’àgora per a debatre 
sobre la política quotidiana, aquella 
que afecta la vida de cada dia de les 
persones.
El debat sobre el present i el futur de 
la ciutat és també l’instrument per 
retrobar la funció primigènia de la 
política: la forma civilitzada de re-
soldre els conflictes, de respondre 
als problemes de la ciutadania i de 
fer-ho tot fent prevaler l’interès ge-
neral.

Cal recordar que des de les elecci-
ons municipals del 1979, quan la de-
mocràcia va entrar als ajuntaments, 
l’espai local ha estat on s’han forjat 
consensos més amplis i aliances més 
diverses. No és una casualitat: la 
proximitat amb les necessitats de les 
persones fa que sovint les fronteres 
ideològiques s’esvaeixin.
És per això que Igualada Som-hi, pel 
seu caràcter plural, ja ha fet aquest 
esforç d’enraonar i d’acordar abans 
de concórrer a la cursa electoral. 
Aquest intangible és un valor afe-
git al seu programa. L’endemà de les 
eleccions pot ser també un element 
dinamitzador de l’acció de govern 
municipal: la força tranquil·la per a 
sumar totes les energies d’Igualada 
en la tasca apassionant de bastir el 
futur.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

RAFAEL JORBA
Periodista

No és una casualitat: la proxi-
mitat amb les necessitats de les 
persones fa que sovint les fron-
teres ideològiques s’esvaeixin



Aquesta campanya ha estat espe-
cialment dura... per a nosaltres 
dos. Fa mesos, quan vam dir a les 
nostres mares que ens presentà-

vem a les eleccions municipals per Poble 
Actiu, la reacció va ser inesperada: “doncs 
jo segurament no et votaré”. Una sentència 
acompanyada de l’exclamació “aquests de 
la CUP són massa extremistes” i rematada 
amb el clàssic “no sé per què t’has de posar 
en política! Que no té més gent, la CUP?” 
En una assemblea, parlant del vot de la gent 
gran, ens ho vam explicar i ens vam dir: “ho 
tenim fotut. No ens votaran ni les nostres 
mares!”
Han passat els mesos. Per allò que el vot és 
secret, no sabem què votaran les nostres 
mares. Tot i que tenim la confiança íntima 
que finalment votaran Poble Actiu, no en 
tenim la certesa.
És fàcil pensar que si finalment voten Poble 
Actiu ho faran perquè nosaltres dos som a 
la llista. Però volem creure que ho faran per 
d’altres raons. Perquè a Poble Actiu som un 
equip i no una cara. Som un equip format 
per molta gent: els vint-i-un, els suplents 
i els que no apareixen a la llista però hi 
són. Perquè al capdavant de la llista hi ha 
dues dones i perquè sis de les deu primeres 
són dones. Perquè hi som per transformar 
Igualada, no pas per ocupar un seient i fer-
nos fotos i més fotos. Perquè hi som per un 
o dos mandats, no pas per fer carrera po-
lítica. Perquè entenem la política com un 
servei, no com un trampolí. Perquè venim 
de l’activisme polític, social i cultural. Per-

què tenim experiència a gestionar projectes 
de tota mena. Perquè hem fet un programa 
pensat per governar, no pas per ser a l’opo-
sició. Perquè hem fet un programa realista, 
sense propostes desmesurades. Perquè el 
nostre programa és el resultat de reflexio-
nar sobre els principals reptes de la ciutat: 
l’habitatge, l’educació, la lluita contra desi-
gualtat i la lluita contra el canvi climàtic.
És per tot això, i no pas perquè nosaltres 
siguem a la llista, que les nostres mares, la 
Paquita i la Concepció, potser finalment 
votaran Poble Actiu.
No us volem avorrir amb dades, però dei-
xeu-nos recordar aquí que a l’Anoia el PIB 
per habitant està 12 punts per sota de la 
mitjana catalana i la renda familiar dispo-
nible per habitant està 28 punts per sota de 
la mitjana catalana. Que respecte al 2007, a 
Igualada hi ha un 12% d’assalariats menys 
i un 40% d’aturats més. Que a Igualada la 
taxa d’atur és del 12%, però en les dones 
entre 55 i 64 anys és del 25%. Que l’any 
passat Càritas va atendre 496 persones, un 
12% més que l’any anterior, i que un 28% 
d’aquestes persones fa més de cinc anys que 
són ateses per Càritas. Que els usuaris dels 
bancs dels aliments de l’Anoia han augmen-
tat un 18% en el darrer any. Que d’ençà del 
2013 el preu del lloguer a Igualada ha pujat 
un 24%. Que en el període 2013-2017, els 
jutjats d’Igualada van executar 828 desno-
naments, 534 dels quals per impagament 
del lloguer. I podríem continuar... Aques-
ta és la fotografia que molts sembla que no 
vulguin veure, una fotografia que no can-

viarà per més festivals i esdeveniments que 
organitzem.
Davant d’aquest panorama cal plantejar 
propostes valentes. Extremistes no, valentes 
sí. Mesures com: municipalitzar el servei 
d’abastament d’aigua, la gestió de les esco-
les bressol públiques i el servei de recollida 
de residus i neteja viària; destinar un 10% 
del pressupost d’inversions a polítiques 
d’habitatge; caminar cap al Residu Zero 
i la plena sobirania energètica; reduir l’ús 
del vehicle privat; recuperar l’Escorxador 
i Cal Badia; congelar la càrrega impositiva 
però atorgant ajuts a les famílies amb baixa 
capacitat econòmica i gravant més les grans 
superfícies comercials; crear una escola pú-
blica al centre i dues escoles bressols, una al 
centre i l’altra a l’est; lluitar contra la segre-
gació escolar.
Queden un parell de dies perquè decidim el 
nostre vot. La Paquita i la Concepció hau-
ran de decidir si finalment voten Poble Ac-
tiu. Esperem que sí i que ho facin perquè 
Poble Actiu presenta un programa realista, 
pensat per a governar i fonamentat en tres 
eixos: afrontar els reptes de ciutat i les ne-
cessitats socials, deixar de vendre fum i as-
segurar que ningú no es queda enrere.  
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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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a TONI OLIVÉ I ORIOL CÀLICHS
Membres de la llista de Poble Actiu

“No ens votaran 
ni les nostres mares!”

 Creus que el bàsquet es pot considerar l’esport 
amb més rellevància d’Igualada?

 Sí 58%  No 42%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

És fàcil pensar que si finalment 
voten Poble Actiu ho faran perquè 
nosaltres dos som a la llista. Però 

volem creure que ho faran per d’al-
tres raons. 



LA GASPAR

L’escola de disseny igualadina va presentar una ponència  a la II Jor-
nada d’Innovació Pedagògica al Campus de Bellaterra. El projecte 
pot servir com a model per a altres escoles.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Eleccions per la dignitat

Això va de les eleccions 
municipals i europees 
de diumenge  i, tanma-
teix, no em sé sostreure 

de l’impacte rebut per les imatges i 
fets de dilluns i dimarts a Madrid. 
De debò que acabarem parlant de 

les municipals, ara, però, necessito parlar dels avatars 
dels  nostres presos polítics electes a les Corts espa-
nyoles, ja sabeu: Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi 
Sànchez i Jordi Turull, diputats al Congreso; i Raül Ro-
meva, senador.
Es tracta d’una demostració clamorosa dels temps 
anòmals que vivim. Aquests dos dies passats hem vist 
els nostres polítics empresonats a Soto del Real anar a 
la capital de l’Estat a buscar l’acreditació de diputats i 
senador, un acte ple d’honor i reconeixement polític 
en qualsevol democràcia i sistema parlamentari. Per 
als Junqueras, Sànchez i companyia, però, ha estat un 
capítol agredolç per les circumstàncies: conduïts des 
de la presó, emmanillats, sense poder reunir-se amb 
ningú ni fer declaracions; i retornats al centre peni-
tenciari sense haver tastat ni un bri de la normalitat 
dels seus col·legues. Per cert, alguns d’aquests «iguals» 
s’han despatxat amb declaracions contra els nostres 
insultant-los repetidament de colpistes i fins i tot de 
criminals! Poca broma. Dimarts, en la sessió consti-
tutiva del Congreso hem viscut sensacions contradic-

tòries: per un cantó l’emoció enorme de veure Turull, 
Sànchez, Rull i Junqueras participant i seguint el ceri-
monial establert amb una gran enteresa, estimats pels 
diputats coreligionaris i també pels «amics» bascos, 
diputats de Podemos... Amb el moment estel·lar de 
la promesa del càrrec i l’espectacle vergonyant orga-
nitzat pels impresentables diputats de Ciudadanos i 
Vox. Certament un espectacle «a l’española».  Veient 
aquests comportaments sents vergonya aliena i mol-
tes, moltes ganes de fugir d’aquest Estat!
Situem-nos en el temps:  han passat les eleccions espa-
nyoles del 28 d’abril i ja fa molt de les del 21 de desem-
bre de 2017, les de l’article 155. Tot aquest període, 
cal que ho recordem?, està presidit per les, diguem-ne, 
circumstàncies derivades de l’1-O: els presos polítics, 
els exiliats, el procés del procés... i, diumenge, el pro-
tagonisme serà de les eleccions municipals i europees. 
Doncs, bé, arrossegats per aquestes anomalies acabem 
aquest cicle electoral havent de triar els alcaldes i  regi-
dors que tindran la responsabilitat política del mandat 
municipal i, alhora, ens demanen que votem els dipu-
tats al Parlament europeu.
Què els puc dir per a les convocatòries de diumenge? 
Com sempre cal valorar les opcions a votar  i, trac-
tant-se d’eleccions municipals, ben segur que tothom 
tindrà en compte els interessos «locals» que poden ar-
ribar a marcar diferències amb el comportament que 
tenim quan ens convoquen a les del Parlament o a les 

denominades Generales del Estado.  Arribats aquí, la 
nostra decisió ha de ser conseqüent, com ho haurà es-
tat sempre. Em veig amb cor, perdoneu-me la intrusió, 
d’aconsellar-vos: voteu tenint present els programes 
de les candidatures que us convencin més en referèn-
cia a les polítiques d’actuació social, en allò que afecti 
l’educació, l’habitatge, la promoció laboral, la millora 
de les condicions de la ciutat (neteja, medi ambient, 
impuls dels reciclatges), propostes d’actuació decidi-
da en favor dels més desfavorits (gent gran, persones 
amb dependència), propostes per afavorir la inclusió 
social i reduir les diferències entre barris, etc. Potser 
haureu d’estudiar els programes electorals aquestes 
hores que queden o haver anat als actes electorals de 
les candidatures... Tant de bo que ja estigueu segur 
del vostre vot i tant de bo que l’encerteu. En qualsevol 
cas, permeteu-me una última reflexió d’acord amb el 
meu discurs prou conegut: que diumenge voteu tenint 
present els vostres interessos «locals» una candidatura 
independentista. No és una qüestió menor. Els partits 
que treballen per la Independència donen valor afegit 
a tot allò que ofereixen en els programes d’actuació 
municipal. Aporten el valor de la dignitat  dels pre-
sos polítics, dels exiliats, de les aspiracions nacionals 
de Catalunya. Diumenge no fallem. Un bon resultat a 
favor de les candidatures sobiranistes ha de sumar als 
bons resultats del 28A i ens ha d’ajudar a fer camí cap 
a la República.
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CARTA A XAVIER BO-
QUETE, PRESIDENT 
DEL CONSELL COMAR-
CAL DE L’ANOIA
Antoni de Solà, alcalde de Pujalt

Benvolgut President.
Ja fa dos mesos que va entrar en fun-
cionament el sistema de recollida de 

residus en les Àrees tancades al mu-
nicipi de Pujalt, amb aquest canvi 
pretenem augmentar la quantitat de 
deixalles recollides selectivament i dis-
minuir les tones de residus que anaven 
a parar a l’abocador.
El sistema de lectures amb xip ens 
permet saber els usuaris que utilitzen 
aquest servei i amb quina regularitat.
Gràcies a això, en aquest moment es-

tem recuperant entre un 75-80% dels 
residus, ara podem dir que a Pujalt es 
recicla i es recicla bé.
Per aquests bons resultats volem agrair 
al Consell Comarcal de l’Anoia la bona 
gestió portada a terme del nou sistema 
de recollida de les àrees tancades.
És de justícia reconèixer la bona feina 
feta i felicitar tant els polítics d’aquest 
Consell Comarcal que sou en l’últi-

ma instància els responsables de la 
seva implementació, així com felicitar 
al personal tècnic administratiu per 
al seva dedicació, atenció personal i 
implicació en el bon funcionament 
d’aquest servei.
En nom de la corporació que presi-
deixo, us demano Il·lm President que 
transmeteu a tots plegats al nostra feli-
citació més sincera.
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SERVISIMÓ:
  Comprar un cotxe amb ulleres de realitat virtual

La transformació digital irromp amb força a Servisimó Igualada. 
Ja pots provar la tecnologia 4.0 a les nostres  instal·lacions.

Servisimó Igualada sempre està a l’avantguarda 
de l’última tecnologia. Prova d’això ha estat fer 
el pas cap a unes instal·lacions més intel·ligents, 
on el client ja pot comprar el seu vehicle a través  
d’una experiència increïble.

Posant-se unes ulleres de realitat virtual, pot 
experimentar com és el cotxe que vol comprar.

Des del mes  febrer, Servisimó Igualada s’ha afe-
git a un pla de la marca, convertint-se en un dels 
primers concessionaris d’Espanya a implantar 
aquests canvis revolucionaris a l’hora de vendre 
els seus productes de manera virtual.

EMPRESA 
4.0



Amb una campanya 
feta com qui diu 
“amb una sabata i 
una espardenya” 

l’ANC i el Cercle Català de Ne-
gocis han guanyat per majoria 
absoluta el Consell de la Cam-

bra de Comerç de Barcelona. Trenta-un petits 
empresaris han guanyat a l’alta burgesia. David 
ha vençut Goliat.
L’èxit s’ha basat en la mobilització del 4% dels 
550.000 empresaris i autònoms que hi ha a la 
demarcació de Barcelona. Es pot dir que el 4% 
és poc representatiu, però és que fins ara no 
passaven de l’1% els que participaven a les elec-
cions camerals. En el cas de Barcelona, a més, 
feia nou anys que no es feien eleccions. 
Ara fa dos anys vàrem viure la vergonya de la 
marxa d’unes quatre mil empreses de Catalu-
nya, sense que la Cambra fes cap moviment vi-
sible per limitar-ne la sortida. Alguns dels seus 
dirigents, a més, per amistat amb el Cap d’Estat, 
animaven a les empreses a dur la seva seu social 
fora de Catalunya. Ara això ja no serà possible. 
La Cambra és una important estructura d’estat, 
que té contactes directes amb l’exterior i és un 
important instrument per al desenvolupament 
empresarial de Catalunya. L’hem aconseguit 
sense fer cap despesa: únicament mobilitzant 
als seus membres a votar. Ara caldrà que tots: 
autònoms, petits i mitjans empresaris, comer-
ciants.... de cadascuna de les comarques, ens 
posem d’acord per dinamitzar la respectiva 
Delegació de la Cambra. Els autònoms i petits 
empresaris hi poden trobar –entre altres coses- 
cursos de formació, ajuts a la investigació, estu-
dis de mercat..... i les empreses grans hi poden 
trobar vies de sortida directa a l’exterior.

A banda la Cambra té un seguit d’organismes 
–fins ara molt opacs- que s’obriran a l’economia 
real de Catalunya. L’abast del pas que s’ha do-
nat a la Cambra encara no el podem veure, però 
el notarem ben aviat. I tant que el notarem. El 
procés de recuperació de la Cambra ens demos-
tra que els catalans, quan ens posem d’acord 
per participar en un procés electoral, guanyem. 
I guanyant, canviem les coses.
Diumenge vinent tenim una altra ocasió per 
omplir les urnes de vots, tant als ajuntaments 
com, especialment, al Parlament Europeu. Pot-
ser no ens ho sembla però diumenge al vespre 
tots els ulls d’Espanya –i molts d’Europa- es-
taran posats en els resultats de les llistes en-
capçales respectivament per Oriol Junqueras 
i per Carles Puigdemont. El primer tancat en 
una presó borbònica i l’altre a l’exili. Si guanyen 
diumenge donarem un altre pas endavant, en el 
camí de la llibertat nacional. Guanyar a l’Estat 
només ens costarà l’esforç de dipositar el vot a 
l’urna. 
Els catalans, hem fet de les urnes, eines de lli-
bertat. Esmolem les eines, que guanyarem. 

L’abast del pas que s’ha donat a la 
Cambra, encara no el podem veure, 

però el notarem ben aviat

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

La Cambra De Núria Espert a Quim Lecina

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Durant les Festes de la Pri-
mavera Gran 2019, se’m 
va fer l’honor d’un ho-
menatge des del Casal de 

la Gent Gran, amb un reconeixement 
també de l’Ajuntament d’Igualada. A 
tots ells, i als participants i  persones 
que hi assistiren amb presència física 

o en esperit, vagi el meu afecte. La meva intervenció  
estava repartida en tres blocs. El primer, una reflexió de 
vida sobre teatre i poesia, feta des del meu món interior. 
El segon, referències històriques sobre la premsa local,  
grups escènics i poètics. El tercer, un petit recital. El cas 
és que paraules i rellotge no es van posar d’acord. No 
pogué haver-hi poesia. Qui signa, únic responsable del 
desajust.
Hi ha cinc instants de vida, efímers, el record dels 
quals he conservat en el temps. Minuts únics amb cinc 
“monstres sagrats” de l’escena catalana i espanyola. Els 
vaig fer públics, ressuscitats per l’homenatge... i per 
l’edat. Els reproduiré en aquesta columna en tres capí-
tols, i tema clos. 
Núria Espert. Un servidor ha fet teatre amateur. Al 
principi amb l’Elenc Artístic Montserrat, al Centre Ca-
tòlic. Durant un temps hi hagué costum de convidar a 
participar-hi actrius professionals. A la Pasqua del 1953 
va venir la  Núria. Ella joveneta, jo jovenet, teníem uns 
19 anys. L’obra:  La señorita suspenso, de Luis Tejedor 
i Luis Muñoz Lorente. El primer actor era el “primer” 
de casa nostra, Manuel Mateu, i jo hi tenia un paperet. 
Dies després, la revista Vida... va entrevistar la Núria. 
I en parlar de mi, va insinuar que per les maneres que 
jo apuntava, i de continuar amb l’afecció, potser podria 
encaixar en el món del teatre. L’Espert va tornar l’any 
següent, i vam fer Cuando llegue la noche, de Joaquín 
Calvo Sotelo. Aquesta vegada em va tocar el paper de 
galan, no perquè eliminessin  en Mateu, ben al contra-
ri. Sempre va seguir a primera fila, capdavanter d’una 
nissaga de germans que a Igualada han fet tantíssimes 
coses. El meu record, Manel! I d’aquella obra vaig tenir 
l’honor de ser-ne coprotagonista amb l’Espert, la qual 
hauria d’esdevenir més endavant la més monstre dels 
“monstres sagrats” escènics. La Núria, en acabar l’obra, 
aquesta vegada en privat i confiança, em va dir: “Jaume, 
encara no t’has decidit? Au, vinga! Fes el pas”! Aquesta 

empenteta seria el meu primer instant màgic. Però jo 
llavors, pobre de mi!, encara havia de fer el servei mili-
tar. Tot just encarava el sol ixent.
Quim Lecina. Segona anècdota (no les destapo per or-
dre, però sí per temàtica). Mig segle després d’allò de 
l’Espert, vingué aquest actor a la Biblioteca Central, a 
la plaça de cal Font, el 20-12-2006.  Lecina és un dels 
cofundadors del Teatre Lliure de Barcelona. Una per-
sonalitat. La  conferència: “Nadals foixans”, sobre Foix. 
Anava per la meitat quan Lecina es posa a recitar un 
poema, molt llarg, d’Onze nadals i un cap d’any. A mig 
poema, es para i pregunta: “Hi ha algú del públic que 
vulgui continuar?” No vaig dir res, però alguns dels 
espectadors van assenyalar-me i li van dir: “aquest, 
aquest”…  Amb Lecina no ens coneixíem de res, i no 
teníem pas preparat aquest joc; va oferir que anés al 
seu costat. Llegides quatre ratlles, ja me n’entornava. 
En Quim m’atura, i em fa: “segueixi, segueixi…”. Conti-
nuo, i abans de la darrera estrofa em diu: “que em deixa 
acabar a mi, ara?” Aquell “segueixi, segueixi” va fer que 
pensés: si em convida a seguir és que no ho hauré fet 
del tot malament. Vet ací que un “gran” de l’escena ca-
talana m’oferia tàcitament el seu vist-i-plau, una mena 
de benedicció. Massa tard. Uns cinquanta anys després 
de l’episodi amb Núria Espert, amb la vida ja feta, era 
sobrer somniar. Un altre instant màgic, sí. Però era el 
del conformisme. El dels sentiments impossibles. El del 
sol a la posta.
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JAUME SINGLA
@jaumesingla



JOSEP M CARRERAS

No repetirem la història

El 14 d’abril de 1931, des-
prés d’unes eleccions mu-
nicipals que guanyaren 
els partits republicans, 

era proclamada la II República es-
panyola. Alfons XIII –que feia pocs 
dies havia presidit les celebracions 

de Setmana Santa al palau reial- feia les maletes i se 
n’anava a l’exili d’on ja no havia de tornar.
És evident que un esdeveniment d’aquestes carac-
terístiques no s’improvisa. Un any abans, tots el 
partits republicans havien signat el Pacte de Sant 
Sebastià pel qual es comprometien a liquidar la mo-
narquia i instaurar una república tan aviat com fos 
possible. La primera ocasió varen ser aquelles elec-
cions municipals d’abril del 1931.
Diumenge vinent se celebraran també unes elecci-
ons municipals i és molt possible que, almenys a 
Catalunya, el partits independentistes guanyin en 
la majoria d’ajuntaments. Per tant, haurien de ser 
vistes com un plebiscit, la resposta  neta i contun-
dent d’un poble contra la injustícia i la repressió 

que sofreixen els seus polítics votats democràtica-
ment i ara empresonats o a l’exili. Seria lògic que, 
si triomfen les opcions republicanes i separatistes, 
immediatament es fessin els passos per proclamar 
la república en compliment de la voluntat popular.
Per desgràcia, però, no crec que passi res d’això. 
Els polítics seguiran presos o a l’exili, el judici con-
tinuarà el seu curs i ningú s’atrevirà a contradir els 
estaments de l’Estat per més injustos i arbitraris 
que es mostrin. En aquestes circumstàncies, ¿de 
què serveix votar si després uns jutges parcials es-
menen la plana a la voluntat del poble? Cada dia 
és més evident la negació dels drets actius i passius 
dels ciutadans expressats en unes eleccions lliures. 
Reconèixer el dret a ser escollits diputats però no 
a exercir-ne les funcions és una burla, una mostra 
de l’arbitrarietat amb què s’interpreta la llei i s’im-
posen criteris personals.
D’altra banda, els polítics catalans no es troben 
en condicions de fer front a unes situacions clara-
ment injustes. El judici a què són sotmesos i les 
incomptables querelles, multes i citacions dels 

tribunals mostren la voluntat de desmuntar sen-
se contemplacions l’edifici de l’independentisme. 
I vistes les actuacions, és fàcil creure que no bus-
quen la veritat sinó justificar un càstig. Per això 
han de manipular les proves, mostrar-se tolerants 
amb els testimonis de l’acusació però estrictes 
i posant traves a les defenses, impedir veure les 
imatges que en molts casos demostren la falsedat 
de les acusacions.
Però no tot és culpa de Madrid. Es podria fer front 
als embats d’un Estat prepotent mitjançant una 
oposició ferma. Caldria plantejar actuacions con-
juntes dels partits independentistes i això és im-
possible mentre hi hagi les reticències i baralles 
actuals. A vegades fan dubtar de si hi ha una vo-
luntat real d’assolir la independència i proclamar 
una república catalana. És molt fàcil omplir-se’n 
la boca i afirmar-ho de paraula, però és amb fets 
que s’ha de demostrar. I se’m fa un nus a la gola en 
dir-ho, però ara per ara no ho veig. No hi haurà un 
14 d’abril ni hi haurà república mentre no canviïn 
les actituds.
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CAROLINA TELECHEA
Diputada al Congrés per ERC

Els valors republicans de llibertat guanyaran diumenge a Igualada 
i l’Anoia per tornar a fer història

Són temps excepcionals. 
Ho sabem totes. Des del 
referèndum de l’1 d’octu-
bre de 2017 tot s’ha preci-

pitat i només tenim una alterna-
tiva davant la repressió sense fre 
de l’Estat. Aquesta setmana hem 

viscut amb emoció una nova etapa d’aquesta situa-
ció anòmala. L’Oriol Junqueras al Congrés, el Raül 
Romeva al Senat i la resta de presos polítics electes 
han estat conduïts des de la presó per prendre pos-
sessió dels seus escons. Viure en primera perso-
na la constitució de les Cortes al costat de l’Oriol, 
del Gabriel Rufián i de totes les altres diputades i 
senadores d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
serveix per refermar-nos més encara en la certesa 
que l’impuls republicà que viu el nostre país, ens 
ajudarà a que la República Catalana sigui una re-
alitat.
I aquest diumenge, en les eleccions al Parlament 
Europeu i als ajuntaments, Esquerra tornarà a re-
fermar el seu compromís per un país obert, recep-
tiu i dialogant. Les urnes s’han de tenyir del groc 
republicà, dels valors de fraternitat, justícia social 
i igualtat i llibertat. El missatge que donem al país, 
a l’estat i a Europa, quan l’Oriol Junqueras pren-
gui possessió com a pres polític de la seva acta de 
diputat al Parlament europeu serà d’una força ex-
cepcional. Presos i exiliats al segle XXI, represali-
ats amb l’aval de guanyar una contesa electoral, ha 
de servir d’impuls per sacsejar els valors i els fona-
ments de l’Europa democràtica. No podem fallar.
I el mateix hem de fer a tots els municipis de Ca-
talunya, a l’Anoia i a Igualada. I ho farem. De fet a 
la nostra comarca ja vam guanyar les eleccions del 
passat 28 d’abril. I ho hem fet amb la legitimat que 
ens donen els 88 anys d’història republicana, de 
mans netes, de lleialtat al país i de compromís per 
la llibertat. I ho tornarem a fer. No només perquè 
l’impuls republicà és imparable, sinó perquè totes 

les candidates i candidats d’Esquerra Republicana 
garanteixen uns valors que avui dia qui representa 
amb més força i amb més credibilitat és Esquerra 
Republicana de Catalunya.
Ho farem a Igualada. Sigui quin sigui el resultat, 
només hi haurà govern a la ciutat amb l’equip de 
dones i homes que encapçala l’Enric Conill. La 
credibilitat guanyada per l’Enric durant tota la 
campanya, la garantia que suposa posar sobre la 
taula propostes honestes de progrés per donar la 
volta a Igualada serà viable amb els valors republi-
cans. He estat aquests darrers quatre anys regidora 
amb el Josep Maria Palau, a qui mai podrem agrair 
la seva immensa estima per Igualada i l’Enric Co-
nill, i us asseguro que ja és hora de governar de 
veritat la ciutat. 
Aquesta vegada sí, Esquerra Republicana es cons-
tituirà com l’alternativa de Govern. De fet cal re-
marcar que som l’única força política que sempre 
hem mantingut les nostres sigles, el nostre nom i 
la nostra identitat. I els nostres valors. Som merei-
xedors de mantenir  la confiança que ens vau do-
nar a Igualada de manera aclaparadora i a l’Anoia, 
aquest proper diumenge. No us fallarem.
És cert que, amb els peus a terra, conscients dels 
reptes, i com diu l’Oriol Junqueras, sempre amb 
un somriure, sortim a guanyar per governar. No 
només a Igualada. També a Vilanova del Camí, 
amb el Marc Bernáldez; a Òdena amb la Maria 
Sayavera o a Santa Margarida de Montbui amb la 
Isabel Guerrero els regidors d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya tenen a les seves mans ser claus 
per configurar majories. Som els únics que tenim 
la capacitat i la possibilitat de fer-ho i no la des-
aprofitarem. També a Calaf, a Piera i a la majoria 
de pobles. De fet cal posar en valor el fet de ser 
els únics que tenim candidatures a tot arreu, i que 
abans de sortir ja tenim alcaldies assegurades com 
a Carme o Prats de Rei. 
Cal, des dels municipis, aprofundir en els valors 

republicans i democràtics i en  la cohesió social 
i econòmica. I sobretot en els valors del femi-
nisme com a motor de canvi. Igualada ha de ser 
una ciutat Republicana, però sobretot una ciutat 
feminista. De fet amb la Montserrat Argelich, la 
Iolanda Gandia, la Cristina Navarro o la Mònica 
Morros,  i totes les dones valentes que han donat el 
pas de presentar-se ens garanteixen que governa-
rem per una ciutat on els valors i l’apoderament de 
les dones sigui un dels eixos de la nova Igualada. 
Serem una ciutat republicana, però sobretot una 
ciutat feminista. Si Igualada ha de progressar ho 
serà també per la visió feminista. I tant  l’Alba Ver-
gés des del Govern de Catalunya, com jo mateixa 
des de Madrid contribuirem amb totes les nostres 
energies per fer-ho possible.
L’Enric Conill i l’equip que li donem suport tenim  
ja no només l’equip més il·lusionat i més ben pre-
parat per governar, sinó que presentem l’únic pro-
grama de govern amb contingut per transformar 
i sacsejar Igualada i convertir-la en una veritable 
ciutat del segle XXI. Tots hem de tenir clar que 
no es tracta de posar Igualada mapa. Ja no n’hi ha 
prou amb accions d’imatge i de propaganda. 
Ara és l’hora de construir una ciutat moderna, 
sostenible, cohesionada, socialment solidària, 
acollidora i econòmicament forta, o la riquesa re-
verteixi en les persones. Una Igualada que afronti 
els reptes de reforma urbanística pels propers 30 
anys, els reptes de l’habitatge social i a no tenir por 
a multar bancs especuladors. Cal enfortir els eixos 
socials. Ningú pot quedar ja exclòs. Joves o grans, 
homes o dones. Serveis, educació i tecnologia. 
Això és possible si governa Esquerra Republica-
na de Catalunya. Diumenge tenim l’oportunitat de 
posar les bases d’una ciutat i d’una comarca repu-
blicana que ens faci sentir orgullosos de la nostra 
valentia i dels nostres valors. Per l’exemple que ens 
donen l’Oriol i el Raül i totes les preses i exiliades, 
és el nostre moment. 
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CANDIDATURES A LES ELECCIONS MUNICIPALS - ANOIA

Diumenge, 89.100 anoiencs tenen dret a decidir 
els 33 ajuntaments per als propers quatre anys
REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge vinent, fins 
a 89.100 persones 
tenen dret a decidir 

la composició dels 33 ajun-
taments de la comarca en el 
període 2019-23. Els col·legis 
electorals, com és habitual, 
obriran a les 9 del matí, i tan-
caran a les 8 del vespre, en uns 
comicis que es compartiran 
amb les eleccions al Parlament 
Europeu. A l’hora de l’escruti-
ni, les urnes que primer s’obri-
ran seran les de les eleccions 
europees.
A l’Anoia, ERC és l’única for-
mació que es presenta a tots 
els municipis, seguida del 
PDeCAT, a 30. L’objectiu dels 
republicans és, però, aconse-
guir la victòria per primera 
vegada a la comarca en unes 
eleccions municipals, i així 
obtenir la figura del Dipu-
tat Provincial, actualment en 
mans de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, que n’és a més, 
el president.

28.947 igualadins 
cridats a votar
A Igualada, són 28.947 els 
ciutadans cridats a les urnes. 
Podran votar en un total de 
45 meses distribuïdes en 22 
locals electorals. L’Ajuntament 
ha mobilitzat 73 persones, en-
tre personal municipal i Poli-
cia Local.
El perfil municipal de l’Ajun-
tament d’Igualada a Twitter, @
ajigualada, farà el seguiment 
puntual de la jornada, amb els 
avenços de participació, a par-
tir de les 14 i les 18h, i també 
amb el detall de l’escrutini i els 
resultats, a partir de les 20h.
L’emissora municipal Ràdio 
Igualada, ha preparat un des-

Igualada

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

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

STA. M. MIRALLES (2)
TORRE CLARAM. (5) 2
VALLBONA (5) 1
VECIANA (2)
VILANOVA CAMÍ (10) 4
TOTAL  (113) 33 30 13 3 6 6 8 14

Partit Vots % Regidors Vots % Regidors Vots % Regidors
CiU 7.517 45,61 11 6.561 41,18 10 3.698 25,37 6
ERC 2.476 15,02 3 1.437 9,02 2 2.288 15,7 3
PSC 1.981 12,02 3 3.276 20,56 5 6.288 43,14 10
CUP 1.536 9,32 2 - - - - - -
DI-COMU 1.053 6,39 1 1.018 6,39 1 - - -
PP 1.010 6,13 1 1.241 7,79 2 1.331 9,13 2
PxC 566 3,43 - 924 5,8 1 - - -
SI 115 0,7 - 482 3,03 - - - -
Eb-CenB - - - 343 2,15 - - - -

2015 2011 2007
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors Vots % Regidors

ERC 10.790 20,5 106 7.297 14,26 69 9.122 18,56 69
CiU 15.227 28,93 90 16.352 31,95 111 13.847 28,17 109
PSC 9.497 18,04 44 11.985 23,42 71 17.702 36,02 88
Altres 4.622 8,78 21 4.584 8,96 15 - - -
ENTESA 2.813 5,34 9 2.612 5,1 8 1.818 3,7 8
CUP 2.774 5,27 8 - - - - - -
VV 1.711 3,25 6 - - - - - -
PP 2.515 4,78 3 3.419 6,68 6 2.848 5,79 5
PxC 1.200 2,28 - - - - - - -
GIAU 237 0,45 - - - - - - -
UAM 188 0,36 - - - - - - -
PxCat - - - 2.536 4,95 7 140 0,28 -
S I - - - 482 0,94 - - - -
F.I.C. - - - 58 0,11 - 2.080 4,24 6
C'S-PC - - - - - - 708 1,44 2 -

2015 2011 2007
Els resultats a l’Anoia (2007-2015) Els resultats a Igualada (2007-2015)

plegament amb una vintena 
de professionals i col·labora-
dors que es desplaçaran a di-
ferents locals de votació i seus 
de partits polítics, des d’on 
connectaran puntualment 
per a oferir l’última hora. Als 
estudis centrals conduirà la 
transmissió Xavier Dàvila, i 
hi haurà l’anàlisi de diferents 
tertulians, com Jordi Aymamí, 
Bernat Ferrer, Ramon Tomàs 
i Mireia Subirana. La trans-
missió comptarà també amb 
gràfics en temps real que per-
metran seguir la participació i 
el recompte i dibuixar la com-
posició del consistori.
Aquest programa especial ar-
rencarà a les 19:30h i es podrà 
escoltar, com sempre, a través 
del 103.2 de la FM i al web ra-
dioigualada.cat.

Tota la informació, en temps 
real, a Veuanoia.cat
En el nostre mitjà digital 
www.veuanoia.cat també po-
dreu seguir, en temps real, 
els resultats de les eleccions 
municipals a tots els munici-
pis. L’actualitat es podrà anar 
seguint durant tot el dia a 
través de la xarxa Twitter en 
el nostre canal @veuanoia, i 
també a partir del tancament 
dels col·legis electorals, a més 
del seguiment en temps real, 
a mida que es vagin coneixent 
els resultats i el tancament de 
totes les meses, a Veuanoia.cat

A través del canal de 
Twitter @veuanoia, i 

el en nostre diari digi-
tal www.veuanoia.cat 

podreu conéixer tots els 
resultats de les eleccions



El candidat d’ERC a 
Igualada fa una clara 

aposta pel “tren gran” i 
insisteix que cal decidir 

“entre l’anar fent, 
o el de transformar 

Igualada”

Conill, amb Carolina Telechea, el vicepresident Pere Aragonès i Alba Vergés. Foto: Manel Marimón.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, anima 
Enric Conill i li diu a Marc Castells que “només es fa fotos”
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E l vicepresident de la 
Generalitat, Pere Ara-
gonès, va tancar la 

campanya d’ERC dimecres al 
vespre a Igualada tot donant 
suport al candidat Enric Co-
nill i posant una mica de pebre 
a la recta final. “Necessitem un 
alcalde d’Igualada que no no-
més es faci fotos sinó que vin-
gui al govern a demanar i a fer 
la feina”, va dir Aragonès. 
Recordant que també diumen-
ge hi ha eleccions europees, el 
número 2 de la Generalitat va 
dir que “hem de fer possible 
que amb el nostre vot, l’Oriol 
Junqueras sigui lliure, el re-
clami el Parlament Europeu 
i pugui explicar des d’allí que 
a Catalunya hi ha repressió”. 
Aragonès va centrar també el 
seu discurs en el capítol eco-
nòmic, recordant que “en els 
darrers anys s’ha reduït molt 
l’atur, fins a l’11%, tot i que les 
xifres de l’Anoia no són tan 
bones, i encara moltes famí-
lies  noten la crisi. Ja no som la 

fàbrica d’Espanya, sinó una de 
les fàbriques d’Europa. Tenim 
una economia internacionalit-
zada, i si volem ser competi-
tius quan siguem vuit milions 
de catalans, amb la incorpo-
ració de molta gent de fora, 
serà perquè som capaços de 
produir millor. El que no ens 
podem permetre mai més és 
devaluar els sous”.

Transformar el territori
Per la seva banda, l’alcaldable 
Enric Conill afirmava que “jo 
no puc prometre que vindran 
empreses, però si transformar 
el territori per a que vinguin. 
Cal renovar tots els plans de 
dinamització econòmica de 
l’Ajuntament, perquè és molt 

semblant als que hi havia fa 15 
anys, i les coses han canviat. És 
més, no s’ha fet absolutament 
res en això en els darrers qua-
tre anys”. 
El candidat va recalcar molt el 
seu interès en millorar les co-
municacions d’Igualada amb 
l’exterior, especialment en 
l’anomenat “tren gran”. “Hem 
de ser ambiciosos, pensar en 
gran, i anar on calgui per a que 
ens escoltin. Som a la cruïlla 

de dos camins, el de continu-
ar anar fent, o el de pensar en 
transformar Igualada”. 
Enric Conill va rebre també el 
suport de la diputada a Madrid 
Carolina Telechea, i de la con-
sellera de Salut Alba Vergés. “És 
l’hora de tocar de peus a terra, 
fer una ciutat econòmicament 
forta, millorant els serveis a les 
persones”, deia Telechea. “Hem 
de ser valents i no tenir por de 
les propostes, com l’ambiciosa 

millora que es vol fer al Passeig 
Verdaguer. És l’hora d’acabar 
amb la política dels pedaços”.
Per Alba Vergés “nosaltres te-
nim un projecte per a liderar 
Igualada, i l’Enric Conill pla-
nificarà la ciutat del futur, té 
l’equip i el cap per a fer-ho”. La 
consellera afegia que “som l’or-
ganització política que aguanta 
el país, malgrat tenir el presi-
dent a la presó, i la secretària 
general a l’exili”.
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Les sis alcaldables de la CUP a les municipals de l’Anoia.

La CUP busca fer el millor resultat de la seva història 
a l’Anoia amb sis candidatures, totes encapçalades per dones

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’acte central de campa-
nya d’Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igua-

lada Oberta) ha superat totes 
les expectatives i ha omplert 
fins a la bandera el Museu de 
la Pell. Amb una sala de les 
Encavallades plena de gom a 
gom, el candidat a l’alcaldia 
Jordi Cuadras ha fet una crida 
a concentrar el vot en Igualada 
Som-hi per a tots aquells que 
vulguin un canvi a la ciutat 
després de 8 anys del govern 
de Marc Castells: “L’escenari 
està més obert que mai. Feia 
moltes eleccions municipals 
que no passava: ningú sap què 
tindrem el dia 26 de maig. Hi 
ha un xup-xup que fa dos me-
sos no detectàvem i això és 
l’inici d’alguna cosa, hi ha ga-
nes d’aire fresc. El govern està 
esgotat i la gent està esgotada 
del govern. Hi ha ganes de 
marxa, hi ha ganes de canvi, 
hi ha ganes d’un govern que 
prepari la ciutat per encarar 
el futur. I aquest govern som 
nosaltres”.
Al llarg del seu parlament 
que ha arrencat aplaudiments 
constants dels centenars de 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a CUP Poble Actiu 
buscarà diumenge fer 
el millor resultat de la 

seva història a l’Anoia, pre-
sentant fins a sis candidatu-
res, totes elles encapçalades 
per dones. 

Acte amb David Fernández
A Igualada, ahir dijous, ja tan-
cada la nostra edició, hi havia 
previst un acte de tancament 
de campanya a l’Escorxador 
amb la participació l’exdiputat 
al Parlament David Fernán-
dez. Eren previstos parla-
ments de Neus Carles, can-
didata a l’alcaldia d’Igualada 
per Poble Actiu i Eva Pedraza, 
Pau Ortínez i Toni Olivé, que 
ocupen les posicions següents 
a la llista que presenta la can-
didatura cupera. 
Aquest era l’últim acte de 
campanya de Poble Actiu, 
després que diumenge pas-
sat es celebrés a l’Auditori del 
Museu Comarcal de l’Anoia la 
presentació de les sis candida-

tures de la CUP a l’Anoia, totes 
elles encapçalades per dones. 
L’acte va aplegar 200 persones 
i va comptar amb les interven-
cions de les candidates Marta 
Gràcia (Sant Martí de Tous); 
Júlia Bueno (Piera); Meritxell 
Bagué (Vallbona d’Anoia); Síl-
via Rotger (Masquefa); Susana 
Moreno (Capellades) i Neus 
Carles (Igualada). 
Les candidatures vinculades 
a la CUP augmentaran pre-
sència aquest 2019 a l’Anoia, 
ja que a les ja existents CUP 
Capellades, que actualment 
governa el municipi, i a la 
CUP Igualada, que ha tingut 
presència a l’Ajuntament el 
darrer mandat, s’hi sumen 
enguany noves candidatures 
a Sant Martí de Tous i Piera. 
Vallbona i Masquefa es tor-
nen a presentar després d’ir-
rompre a les municipals el 
2015.

Neus Carles: “Poble Actiu 
diumenge va a totes”
La cap de llista de Poble Ac-
tiu, Neus Carles, ha valorat la 

campanya electoral de Poble 
Actiu com a molt positiva: 
“hem estat capaces d’expli-
car el nostre programa amb 
temps, arrencant els actes i les 
rodes de premsa fa setmanes, 
perquè per nosaltres les idees 
i mesures que proposem són 
la base del projecte, allò més 
important de la candidatura”. 
Carles considera que “la nos-

tra no és una proposta perso-
nalista, no ho fiem tot a un 
candidat, sinó que formem 
un gran equip amb una llis-
ta preparada per assumir les 
responsabilitats que la ciuta-
dania ens encomani”. 
Sobre els objectius de la can-
didatura, ha afegit que “l’esce-
nari és obert i els igualadins 
han de saber que diumen-

ge tot és possible: nosaltres 
comptem augmentar la nos-
tra representació, anem a to-
tes i no renunciem a res, i cre-
iem que la feina i l’esforç fet el 
darrer mandat tindrà recom-
pensa i que estarem a l’alçada 
del repte que se’ns encomani. 
Si la ciutadania així ho deci-
deix, estem preparades per 
formar govern”.

Jordi Cuadras fa una crida al “vot útil” per assolir el canvi

persones que omplien el Mu-
seu, Jordi Cuadras ha remar-
cat que “no volem més majo-
ries absolutes a Igualada i no 
volem que es repeteixi el pacte 
de JxC i ERC, que si cal, trau-
ran del calaix i firmaran. De 
fet, sempre que Castells ha ne-
cessitat ERC, l’ha tingut. Per 
tant, hi ha dues opcions: o go-
vern conservador amb el socis 
que necessiti o govern de can-
vi d’esquerres i progressista. I 
tothom qui vulgui un govern 
de canvi, li demano que no 
dubti: Igualada Som-hi som la 
seva opció”.
Amb una crida explícita al 
vot, Cuadras ha recordat que 
“la cosa pot venir d’un vot, de 
dos i de tres. I no ho diem per 
dir: a Igualada hi ha eleccions 
que han vingut de pocs vots, 
per tant, ens toca insistir, in-
sistir i insistir. Un vot més o 
un vot menys pot representar 
un regidor més o un regidor 
menys i pot representar can-
viar o seguir igual. Per tant, 
que ningú es quedi a casa, la 
Igualada que nosaltres propo-
sem és possible i necessitem el 
vostre vot per a fer-la realitat. 
Si cadascú dels que ja esteu 
convençuts, en convenceu 

cinc més, guanyarem”.
Tot seguint l’eslògan de cam-
panya de la candidatura for-
mada per PSC, Comuns i el 
grup ciutadà Igualada Oberta, 
Cuadras ha explicat que “fer 
una Igualada millor vol dir fer 
una Igualada per a tothom, on 
tots els ciutadans i ciutadanes 
se sentin de primera i no de 
segona, on tots els barris si-
guin de primera i no hi hagi 
barris de primera i de segona. 
Una Igualada que abraci i que 
dins d’aquesta abraçada hi ca-
piguem tots i totes, haguem 
nascut on haguem nascut, 
vivim al barri que vivim, esti-

mem com estimem i tinguem 
els diners que tinguem. No-
més si fem aquesta abraçada 
podrem avançar sense deixar 
ningú enrere. I en aquestes 
eleccions, els únics que par-
lem d’abraçades som nosal-
tres”.

Dues opcions
Davant l’escenari del proper 
diumenge 26 de maig i recor-
dant que els igualadins i igua-
ladines tenen dues opcions 
que són, “o continuar amb 
Marc Castells o votar Iguala-
da Som-hi”, Cuadras ha recor-
dat que “venim d’unes elecci-

ons generals on el conjunt de 
l’esquerra progressista, el PSC 
i els Comuns, han fet el millor 
resultat dels darrers 10 anys a 
la ciutat. I aquí cal sumar-hi 
la força que ens dona el grup 
ciutadà Igualada Oberta que 
també forma part d’Igualada 
Som-hi. Hi ha qui potser vo-
lia que l’esquerra progressista 
estigués pessimista i ens tro-
ba més optimistes que mai i 
lluitant per la victòria a Igua-
lada. I no volem guanyar per 
guanyar, volem guanyar per-
què si guanyem governarem i 
si governem farem una Igua-
lada millor”. 
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Rebaixa de 445  per 
família dels impostos 
municipals en 4 anys

150 pisos de lloguer 
accessible en els 
propers 4 anys

Busos llançadora 
connectats a la 
Renfe i canviar la 
Hispano Igualadina-
Monbus

Millora 
de la neteja
i el reciclatge 
de la ciutat

Remodelació del 
Passeig Verdaguer 
per donar-li vida i 
activitat econòmica

Un 3r ViuBé amb 
centre de dia per a la 
gent gran

Creació d'un 
centre de les 
arts polivalent 
i incorporació a 
l'Escorxador un espai 
per a entitats

Beques de transport 
de fins a 916  pels 
joves igualadins

Convertir el barri 
del Rec en un espai de 
captació d'empreses 
tecnològiques

Fer un pla educatiu 
de ciutat per 
millorar en idiomes i 
noves tecnologies

Pla de xoc per 
combatre les 
desigualtats
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Igualada Som-hi vol fer una reforma del mercat, i aposta pel 
“tren gran” i el carril “bus vao” per entrar a Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura de pro-
grés Igualada Som-hi 
(PSC - Comuns - Igua-

lada Oberta) ha explicat les 
propostes del seu programa re-
ferents al comerç, a l’ecologia, 
la Conca, les comunicacions i 
la participació.
El número 5 de la llista, l’em-
presari Manel Pla, ha estat 
l’encarregat d’explicar les pro-
postes referents al comerç: 
“Volem un govern que estigui 
al costat del petit comerç i no 
el malmeti més amb reaquali-
ficacions urbanístiques a mida 
dels grans supermercats”. Dins 
el programa d’Igualada Som-hi 
hi ha la proposta de crear una 
Agència Municipal de suport al 
petit comerç amb la participa-
ció dels comerciants on s’escu-
llin, conjuntament, actuacions 
urbanístiques i lúdiques per 
incentivar les compres i impul-
sar una prova pilot del progra-
ma europeu APEUs (Àrees de 
Promoció Econòmica Urbana) 
per a reactivar àrees concretes 
del centre tractant-les com un 
sol espai comercial a cel obert. 
D’altra banda, Igualada Som-
hi també vol fer que la taxa de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l candidat de Junts 
per Igualada i alcal-
de Marc Castells, ha 

mantingut una trobada amb 
els clubs i entitats esportives 
de la ciutat aquest dilluns. Ho 
ha fet acompanyat de Gerard 
Figueras, Secretari General 
de l’Esport de la Generalitat, i 
dels integrants de la seva can-
didatura Carlota Carner, Elagi 
Deitg i Rosa Plassa. 
A la trobada hi han estat pre-
sents prop de 20 clubs i enti-
tats locals, que han pogut in-
tercanviar opinions i debatre 
propostes amb l’alcalde i can-
didat i amb el principal res-
ponsable del Govern del País 

terrasses sigui mensual, enlloc 
d’anual, tot recollint una dema-
na de bars i restaurants.
En l’àmbit del comerç, la can-
didatura planteja una millora 
profunda del Mercat Munici-
pal de la Masuca i que quedi 
especialitzat en el Km0 com a 
gran espai d’atracció i promo-
ció del Km0 de la comarca. 
Igualada Som-hi també propo-
sa crear un nou mercat muni-
cipal al nord de la ciutat, dar-
rere la Sagrada Família, en un 
edifici que compartiria amb la 
nova biblioteca que també pro-
posa pel nord de la ciutat.

Carril Bus-VAO, tren 
gran i Conca
En l’àmbit de les comunicaci-
ons, a més de garantir la con-
nectivitat amb les ciutats mit-
janes de Catalunya, Igualada 
Som-hi vol treballar per con-
nectar Igualada amb Barcelona 
amb un temps de viatge òptim. 
El candidat Jordi Cuadras ha 
explicat que plantegen fer-ho 
en dos escenaris temporals: 
“A curt termini, volem el car-
ril Bus-VAO a la B-23 des de 
Molins de Rei per garantir un 
temps de viatge de 40 minuts 
en autobús i cotxes amb 3 o 

més passatgers. A mitjà ter-
mini, lluitarem per fer realitat 
un tren gran i ràpid fins a Bar-
celona i tot el projecte de l’Eix 
Transversal Ferroviari que es 
troba redactat i inclòs al Pla de 
Viatgers de Catalunya”. Cua-
dras s’ha compromès, tal i com 
ja va fer la candidatura fa uns 
mesos en el cas del carril Bus-
VAO amb reunions amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, a 
“buscar les aliances que facin 
falta perquè aquests dos pro-
jectes siguin una realitat. Els 
necessitem, els volem i els llui-
tarem”.
Pel que fa a les comunicacions 
dins la Conca d’Òdena, Igua-
lada Som-hi proposa estendre 
el servei d’autobús públic fins 
a Òdena, tal i com ja passa 
ara amb Vilanova i Montbui, 
i garantir que l’autobús arribi 
en zones com el polígon de les 
Gavarreres, demanda que han 
fet diverses persones que hi 
treballen. 

Bonificacions per l’ús de la 
deixalleria
Pel que fa al reciclatge, el can-
didat Jordi Cuadras ha recor-
dat que “Igualada és una de les 
ciutats que menys recicla i que 

això cal revertir-ho perquè cre-
iem fermament en el reciclatge 
i perquè, a més, des de les ad-
ministracions superiors impo-
sen sancions econòmiques als 
municipis que no reciclen cor-
rectament”. Una de les mesures 
és fer una prova pilot de reco-
llida porta a porta tot seguint 
el model del barri de Sarrià de 
Barcelona, possiblement a Fà-
tima i les Comes, i també oferir 
descomptes a la taxa de residus 
a aquells igualadins que utilit-
zin la deixalleria de les Comes i 
les deixalleries mòbils.

Assemblees de barri
El número 6 de la llista, l’en-

ginyer, filòsof i escriptor Rafa 
Moya, ha explicat que “Igua-
lada Som-hi recuperarem els 
consells de participació ciuta-
dana de districte i sectorials en 
forma d’Assemblees de Barri 
on hi assistirà l’alcalde i els re-
gidors per conèixer els proble-
mes dels veïns i donar detall 
de les actuacions del govern. 
Crearem la figura del regidor 
de barri per afavorir la proxi-
mitat”, alhora que es potenci-
arà la participació ciutadana 
mitjançant eines participatives 
presencials com els pressupos-
tos participatius i vol fer pro-
grames per facilitar l’accés de 
les noves tecnologies a tothom.

Junts per Igualada mostra el seu programa d’Esports als clubs
en matèria esportiva. Marc 
Castells els ha agraït el seu fort 
compromís per aconseguir 
ser Ciutat Europea de l’Esport 
2019 i els ha assegurat que 
l’aposta per seguir millorant i 
renovant les instal·lacions mu-
nicipals es mantindrà durant 
els propers anys.
Junts per Igualada planteja 
mantenir aquesta bona col·la-
boració amb els clubs i els es-
portistes, fomentar l’esport en 
totes les franges d’edat com a 
element d’inclusió i de foment 
dels hàbits saludables, mante-
nir l’abans esmentada inver-
sió sense precedents en la mi-
llora de els edificis esportius 
municipals i seguir incenti-
vant el màxim dinamisme pel 

que fa a l’organització d’esde-
veniments. Se seguirà inter-
venint en la Ciutat Esportiva 
de Les Comes, remodelant els 
vestidors de la piscina cober-
ta, creant un nou Espai Bike 
per entrenaments i competi-
cions, estudiant noves pistes 
a disposició dels clubs de pa-
tins, valorant la creació d’un 
camp específic per l’entrena-

ment dels porters de futbol o 
creant una àrea d’estada per 
autocaravanes. 
Es proposa també seguir 
acostant la pràctica regular 
de l’esport als barris, amb no-
ves pistes multiesportives en 
places i parcs, una nova pista 
oberta a tothom on hi havia 
les piscines del Recasens i in-
crementant, a més a més, l’es-

tímul de la pràctica esportiva 
en totes les franges d’edat, es-
pecialment l’escolar, promo-
cionant la pràctica de l’esport 
femení i celebrant esdeveni-
ments poliesportius referents 
i destacats. També es donarà 
continuïtat als programes 
d’ajudes als esportistes que 
aconsegueixen resultats des-
tacats. 

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



El candidat de Junts x Igualada i el seu equip, a l’Anella Verda de Fàtima.

Marc Castells es proposa convertir el 
Parc Central en un “referent de jocs i 
lleure per a tot el país”
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Marc Castells i Junts per 
Igualada han presen-
tat els projectes del 

programa electoral que afecten 
l’entorn i la qualitat de vida, la 
sostenibilitat i la cultura. Ho ha 
fet amb els integrants del seu 
equip Miquel Vives, Mireia Du-
ran i Maribel Cuadras.

Ciutat Amable amb 
les Anelles Verda i Blava
Castells assegura que “seguirem 
apostant amb molta força pel 
que sempre hem definit com 
“Ciutat Amable” i crearem nous 
espais i rutes naturals perquè la 
ciutadania gaudeixi de la natura 
i practiqui hàbits saludables al 
costat de casa seva”. 
Per això se seguirà desenvolu-
pant fins a completar-la l’Anella 
Verda: de la mateixa manera 
que els darrers ¡ anys s’han fet 
nous trams com el de les Gui-
xeres, el del Parc de Vallbona o 
el de Fàtima- Set Camins, Junts 
x Igualada assegura que seguirà 
ampliant els recorreguts segurs i 
saludables de l’Anella Verda fins  
tancar els seus 3 circuits. A més, 
juntament amb la Diputació es 
farà la Via Blava, una xarxa de 
camins que seguirà el riu Anoia 
des d’Igualada fins a Martorell i, 
després seguint el Llobregat, fins 
al mar. I la tercera gran acció que 
Junts per Igualada es compro-
met a fer realitat és el nou espai 
de joc i lleure del Parc Central, 
una àrea amb jocs i espais natu-
rals de gran format que es farà 
al gran espai que ara hi ha lliure 
entre l’actual esplanada del Parc i 
l’Hospital.
Marc Castells també s’ha pro-
posat millorar la seguretat i l’ac-
cessibilitat del Passeig Verdaguer 
, i per això, planteja la substitu-
ció de les actuals rajoles i fer les 
obres necessàries per fer accessi-
bles totes les seves voravies. 
Aquestes millores d’accessibili-
tat a la via pública es seguiran 
estenent a diferents punts de 
la ciutat com fins ara, i també 
s’apostarà per reforçar la Unitat 
de Barris com l’eina de contacte 
entre l’ajuntament i els veïns i 
veïnes per a la millora dels car-
rers, parcs i places. 
L’increment de les campanyes 
de valors de civisme a l’espai pú-
blic, amb equips d’agents cívics, 
seran un eix important d’actua-
ció i també es treballarà per la 
pacificació del trànsit i la con-
vivència de vehicles de motor, 
persones i els nous elements de 

mobilitat com ara els patinets 
elèctrics.

Nou model de recollida de 
residus en alguns indrets
Pel que fa a la cura de l’espai pú-
blic, Junts x Igualada vol estu-
diar canvis de models que facin 
encara més eficient la neteja i 
també la recollida de residus. 
S’estudiarà diferenciadament 
cada barri per valorar el model 
de recollida que seria més ade-
quat, amb possibles solucions 
com el porta a porta o els con-
tenidors intel·ligents. 
Es farà una aposta encara més 
gran pel que fa a la mobilitat sos-
tenible, instal·lant nous punts de 
recàrrega i fent la renovació de 
la flota dels vehicles municipals 
prioritzant vehicles elèctrics. Se 
seguirà millorant l’eficiència lu-
mínica dels carrers, adoptant la 
tecnologia LED de manera més 
extensiva. I es continuarà amb el 
pla d’arbrat, canviant els arbres 
que provoquen molèsties i al·lèr-

gies per noves espècies adequa-
des per a l’hàbitat urbà.

Consensuar un auditori
En l’àmbit de la Cultura, Junts 
per Igualada proposa consensu-
ar un auditori del futur. Serà un 
edifici modern i simbòlic que 
respongui a les necessitats actu-
als, amb un Teatre de l’Ateneu 
saturat de representacions i que 
queda petit per determinats es-
pectacles. A més, Marc Castells 
també aposta per seguir impul-
sant els esdeveniments culturals 
que fan única a Igualada i per 
estudiar-ne de nous, que siguin 
sempre diferencials per la ciutat 
i atreguin públic d’altres indrets. 
I planteja, que de la mateixa ma-
nera que les entitats i esportistes 
han aconseguit el seu merescut 
reconeixement com ciutat euro-
pea de l’esport, les entitats cultu-
rals d’Igualada tinguin l’orgull de 
ser, en els propers anys Capital 
de la Cultura Catalana, entre 
d’altres propostes.

Fira multisectorial 
de la comarca 

al centre 
d’Igualada

31 de MAIG al 2
de JUNY de 2019

EN CONVENI AMB:

COL·LABORA

66a EDICIÓ

La Fira per
remenar,

triar,
comprar 
i gaudir

www.firanoia.cat

Amb Drons,  Escacs, Play station, 
Caminada popular, Petanca, 

Robòtica i molt més...
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Joan Agramunt (PP) fa 
campanya a la Masuca

El candidat del PP a l’alcal-
dia d’Igualada, Joan Agra-
munt, va fer campanya di-
mecres al matí al mercat de 
la Masuca amb presència 

REDACCIÓ / LA VEU 

Les associacions de ma-
res i pares d’alumnes 
(AMPAs) dels cinc cen-

tres públics d’Igualada s’han 
reunit al llarg d’aquest curs 
amb els caps de llista d’ERC, 
Igualada Som-hi i Poble Actiu 
per conèixer de primera mà 
quines idees tenen en matè-
ria d’educació de cara al nou 
mandat que s’obrirà a partir 
de les eleccions d’aquest diu-
menge, 26 de maig. Després 
de traslladar-los quins aspec-
tes de millora creuen que hi 
ha respecte la situació actual, 
la Federació d’AMPAs de Cen-
tres Públics d’Igualada entén 
que totes tres formacions po-
lítiques, cadascuna amb els 
seus matisos, comparteixen la 
voluntat d’enfortir l’educació 
pública a la ciutat.
Les demandes que les AMPAs 
van traslladar als partits són:
1. Construcció d’una escola 
bressol al costat de cada escola 
d’Infantil i Primària, per ga-
rantir l’escolaritat 0-3 del con-
junt de la ciutadania.
2. Aconseguir que l’oferta 
d’escola pública passi del 36% 
actual a un mínim d’un 50%, 
com a garantia perquè totes 
les famílies tinguin la possibi-
litat real de triar.
3. Dotar les escoles d’una par-
tida específica d’inversions, 
més enllà de la partida de 
manteniment actual, en tant 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Casal Popular d’Igua-
lada, el Foment, va or-
ganitzar dimarts al ves-

pre un debat amb la presència, 
únicament, de les forces inde-
pendentistes que es presenten 
a les eleccions municipals.
Amb el periodista Oscar 
López (Infoanoia) de mode-
rador, hi van participar Enric 

d’Elísabeth Jiménez Cara, 
secretària general del PP 
a Barcelona i portaveu del 
partit a la Ciutat Vella de la 
capital catalana.  

Acte de presentació de 
Ciutadans a Igualada

El Centre Cívic de Fàtima va 
ser l’escenari de presentació de 
la candidatura de Ciutadans 
per a les eleccions munici-
pals a Igualada, que encapçala 
Carmen Manchón. 

La candidata va ser presenta-
da pel conegut tertulià, perio-
dista i politòleg Nacho Martín 
Blanco, ara diputat de la for-
mació taronja al Parlament de 
Catalunya. 

Les Ampa’s de les escoles públiques 
valoren el suport de tres formacions

que equipament de titularitat 
municipal.
4. Baixada de ràtios al conjunt 
de la ciutat mantenint l’oferta 
total de places públiques.
5. Sisena hora educativa al 
conjunt de centres.
6. Reforçar els programes 
d’aprenentatge de la llengua 
anglesa de cada centre.
7. Graduar el llindar econòmic 
perquè més capes de població 
puguin optar a beques.
8. Garantir que les AMPAs 
que gestionen menjadors es-
colars puguin continuar-ho 
fent.
9. Implementar un pla de xoc 
contra la segregació escolar, 
que afecta un mínim de cinc 
centres.
10. Preservar el model vigent 
d’immersió lingüística com a 

garantia d’equitat.
Les cinc AMPAs van acordar 
a finals del curs passat sol·lici-
tar una trobada amb les forces 
polítiques amb representació 
al consistori, havent obtingut 
només resposta d’ERC (reu-
nió mantinguda el 26 de ju-
liol), Decidim Igualada (6 de 
setembre), Poble Actiu (18 
de setembre) i Igualada Som-
hi (1 de desembre). Des de 
llavors ençà, cap altra forma-
ció no ha mostrat interès en 
conèixer de primera mà les 
propostes de les famílies usuà-
ries dels centres educatius pú-
blics. Per aquest motiu, la Fe-
deració d’AMPAs de Centres 
Públics d’Igualada entén que 
l’interès de la resta de partits 
per l’educació a Igualada no és 
una prioritat. 

El Foment va organitzar un debat amb 
les forces independentistes d’Igualada

Conill (ERC), Carme Riera 
(Junts per Igualada) i Pau 
Ortínez (Poble Actiu).
Tots tres ponents van deba-
tre sobre joventut, les escoles 
bressols, les escoles públi-
ques i universitat; l’atenció 
social de la gent gran; i la 
municipalització del servei 
de l’aigua a Igualada. 

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 

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



Els candidats i els seus equips, dijous passat al vespre, a l’Ateneu. Foto: Joan Guasch.

Juga a la travessa d’Igualada i guanya 
un vol en globus aVeuanoia.cat
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l clàssic debat de candi-
dats de l’Ateneu Iguala-
dí, que va tenir lloc di-

jous de la setmana passada, va 
ser més dinàmic i original res-
pecte passades edicions. Amb 
la col·laboració de periodistes 
i mitjans de la ciutat, entre ells 
La Veu de l’Anoia, i conduit 
per la periodista de l’ACN Vi-
oleta Gumà, el debat va comp-
tar amb un Trivial inicial que 
va sorprendre al públic, i tam-
bé amb preguntes d’obligada 
i ràpida resposta afirmativa o 
negativa. Cada pregunta en-
certada del Trivial sumava un 
minut de temps a cada can-
didat. La ubicació del carrer 
Coral la Llàntia, la categoria 
on juga el CF Igualada, l’ins-

REDACCIÓ / LA VEU 

Q ueden només tres 
dies per les eleccions 
municipals i els par-

tits polítics han posat ja tota 
la carn a la graella per tal de 
convèncer als ciutadans per-
què els votin. 
A Igualada, Marc Castells vol 
imposar-se de nou i intentar 
mantenir la majoria absoluta. 
Per la seva banda, ERC i Igua-

lada Som-hi aspiren a millorar 
els seus resultats i, perquè no, 
que Enric Conill o Jordi Cua-
dras siguin el nou alcalde de la 
ciutat. Poble Actiu, amb Neus 
Carles com a candidata, creu 
en la seva capacitat per sumar 
més regidors als dos que té ac-
tualment la CUP per tal de fa-
cilitar un canvi de govern. Fi-
nalment, el PP vol consolidar 
el regidor que té actualment, 
mentre que Ciutadans aspira 

a entrar per primera vegada al 
consistori igualadí.
Des de veuanoia.cat estem 
fent La Travessa, per tal que 
els nostres lectors intentin en-
certar quants regidors aconse-
guirà cada grup. Entre els en-
certants, es sortejarà un vol en 
globus per a 2 persones gen-
tilesa de Camins de Vent. Per 
participar has de respondre al 
qüestionari que hi ha a la por-
tada de Veuanoia.cat

Bretolades contra Marc 
Castells i Jordi Cuadras
REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana han 
aparegut pintades i 
bretolades contra les 

candidatures de Marc Castells 
i Jordi Cuadras. Dimecres van 
aparèixer uns cartells a la faça-
na de la seu electoral d’Igua-
lada Som-hi, en els que es po-
dia llegir  “això és 155, això és 
PSOE”. L’equip de campanya 
de la formació progressista va 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’ANC a nivell comarcal 
ha elaborat un comuni-
cat aquesta setmana en 

el que demana a les candidatu-
res de la comarca que diguin si 
pactarien amb partits que van 
donar suport a l’article 155. 
Des de l’Assemblea expliquen 
“treballem per consolidar, al 
país, estructures d’estat amb va-
lors republicans i compromeses 
en consolidar els resultats del 
passat 1 d’octubre del 17, a favor 
d’implantar la República Cata-
lana. Com que les actuacions 
partidistes han fet impossible, 
en la majoria de llocs, que es 
presentin llistes unitàries, com 
a mínim, volem aconseguir que 
els partits independentistes i re-
publicans signin un document 
de compromisos per assegurar 
la seva actuació amb valors i 
actituds republicanes un cop 

retirar de seguida aquests car-
tells.
Ahir dijous, al matí, es van 
poder veure pintades en els 
tòtems que Junts per Iguala-
da ha distribuït en diferents 
punts, sobretot al passeig Ver-
daguer, en els que es definia, 
entre d’altres, al candidat a la 
reelecció com a “deshonest” 
o “cínic”. Ningú ha reclamat 
l’autoria d’aquests fets lamen-
tables en una democràcia.

L’ANC demana que no es 
pacti amb forces del 155

estiguin constituïts els ajunta-
ments”. 
El document consta d’un pri-
mer bloc de punts d’ètica per-
sonal en l’exercici del càrrec. 
Un segon bloc per enfortir i 
impulsar la sobirania ciutadana 
i institucional. Un tercer bloc 
en que es comprometen a no 
pactar amb partits signants del 
155 o d’extrema dreta i només 
fer-ho amb partits que vulguin 
la implantació de la República 
d’acord amb els resultats del 1 
d’octubre i la declaració del 27. 
Un quart bloc en que es com-
prometen a dur a terme el man-
dat de l’1 i 27 d’octubre i exigir 
a les institucions que facin efec-
tiva la República. Finalment, 
que declarin el rebuig a la Mo-
narquia com a forma d’estat, la 
declaració de persona non grata 
del Rei Felip VI i la declaració 
del poble, per acord del Ple, 
Municipi de la República. 

El clàssic debat de candidats de 
l’Ateneu, més dinàmic i original 

trument del músic Jordi Savall, 
l’any d’electrificació del carrilet 
o l’ofici de Gabriel Castellà van 
ser algunes de les preguntes.
D’altra banda, els alcaldables 
eren dalt de l’escenari acom-
panyats de quatre membres de 
la seva llista, quelcom que vo-
lia posar en valor el treball en 
equip. Aquestes novetats van 
ajudar a guanyar dinamisme 
en el debat, que es va allargar 
per espai de gairebé dues ho-
res.
El debat es va centrar en tres 
grans blocs temàtics: urba-
nisme i l’habitatge; promoció 
econòmica i Conca d’Òdena, i  
serveis a les persones.
Es van produir poques “engan-
xades” en el debat, una d’elles 
quan Marc Castells (Junts x 
Igualada) va acusar Jordi Cu-

adras (Igualada Som-hi) de 
donar dades falses sobre des-
nonaments i li va retreure que 
“encara estem pagant 1,3 mi-
lions d’euros dels pisos que va 
fer l’Entesa per Igualada”.
Joan Agramunt (PP) va definir 
la proposta de la municipalit-
zació del servei de l’aigua, molt 
defensada per Neus Carles 
(Poble Actiu) com de “nacio-
nalització” per fer d’Igualada 
“una petita Veneçuela”.
Enric Conill (ERC) va acusar 
l’alcalde de fer una ciutat de 
“festes i festetes”, mentre que 
Carmen Manchón (Ciuta-
dans) va fer diferents lloances 
a Marc Castells i al seu govern. 
“Doncs votim”, va dir-li l’alcal-
de, que va defensar, com és lò-
gic, l’obra de govern feta en els 
darrers quatre anys.
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SUBVENCIONS MUNICIPALS A LES ENTITATS IGUALADINES

L’Ajuntament anuncia aquesta setmana les subvencions a les 
entitats igualadines per valor de 412.453 euros

AMPA RAMON CASTELLTORT 2.400 Revista, Teatre, Biblioteca, Llengua Estrangera...
AMPA RAMON CASTELLTORT  453,75  Picnics sostenibles
AMPA RAMON CASTELLTORT   2.000  Fent realitat la inclusió
AMPA INSTITUT PERE VIVES VICH 1.145  Xerrades, Teatre, Revista i Projectes Innovació
APA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI 2.065  Revista, Llengua Estrangera i Biblioteca
AMPA MARISTES IGUALADA 3.265  Revista, Acollida, Biblioteca, Llengua Estrang...
COL.LEGI MARE DIVI PASTOR 450  Projectes Innovació i Inclusió
AMPA INSTITUT JOAN MERCADER 200 Teatre
AMPA COL·LEGI JESUS MARIA 465 Revista i Xerrades
AMPA GARCIA FOSSAS  3.130 Revista, Acollida, Biblioteca, Xerrades, Llengua...
AMPA ESCOLA GABRIEL CASTELLA 2.125 Aniversari, Revista, Acollida, Xerrades, Llengua..
AMPA ESCOLAPIES  765 Aniversari, Teatre, Xerrades i Revista
AMPA ESCOLA PIA  2.645 Xerrades, Teatre Revista, Projectes Innovació...
ESCOLA PIA  3.300  Alumini zero, la Font Trobada, mobilitat sosten.
ESCOLA PIA  3.250  Mengem plegats
ESCOLA PIA  9.000  La Peça
ESCOLA PIA  400  Foment i pràctica del bàsquet
AMPA ESCOLA EMILI VALLES 3.458 Revista, Xerrades, Teatre, Biblioteca, Projectes...
AMPA ESCOLA EMILI VALLES  1.447  Mobilitat sostenible i foment d’hàbits sostenibles
AMPA ESCOLA D. MARTI BADIA 830 Revista, Acollida, Xerrades i Teatre
AMPA INSTITUT BADIA I M. 292  Xerrades i Teatre
AMPA ESCOLES DE L’ATENEU 1.585  Aniversari, Llengua estrangera i Acollida
AMPA ACADEMIA IGUALADA 180  Xerrades
ASSOCIACIO AGERMANAMENTS 3.200  Activitats i projectes d’agermanements 
IGUALADA FEMENÍ HOQUEI PATINS 4.400 Foment i pràctica de l’hoquei
EGAN ESPELEO GRUP ANOIA 900 Suport Curs d’espeleologia i de descens barrancs
CLUB ESPORTIU ROGER ROCA  2.200  Foment i pràctica de duatló i curses d’orientació 
TIM COMARCA SLOT RACING CLUB  280  Pràctica de l’slot 
CLUB EXCURSIONISTA UECANOIA  1.000  Foment i pràctica d’activitats esportives a natura  
INDI’S FOLLS D’IGUALADA 500  Suport esdeveniment La Gran Follada
INDI’S FOLLS D’IGUALADA 950  XVI Cursa “La Gran Follada”
IGUALADA VOLEI CLUB  4.500  Foment i pràctica del voleibol
UNIÓ DEPORTIVA MONTSERRAT  1.200  Foment i pràctica del futbol
CLUB FISICCULTURISME LES PESES  750  Foment i pràctica del culturisme
PATINATGE ARTISTIC IGUALADA 900  Foment i pràctica del patinatge artístic
SOFTBALL CLUB IGUALADA 300  Pràctica del softball 
ATENEU IGUALADÍ  400  Foment i pràctica dels escacs
CLUB ESCACS IGUALADA 558  Foment i pràctica dels escacs
FEM ESQUAIX 600  Foment i pràctica de l’esquaix
ANOIA RUGBY CLUB  1.400  Foment i pràctica del rugby
ANOIA CLUB GIMNASTIC 1.200  Foment i pràctica de gim. artística/natació sincr.
AL-PI-NISME CLUB ESPORTIU 240  Pràctica de l’alpinisme  
MOTO CLUB IGUALADA  7.840  Foment i pràctica d’esports de motor 
IGUALADA HOQUEI CLUB  23.750  Foment i pràctica de l’hoquei i patinatge artístic 
FUTBOL CLUB FÀTIMA 10.500  Foment i pràctica del futbol i suport a la neteja
CLUB PETANCA FATIMA 300  Pràctica de la petanca 
CLUB NATACIÓ IGUALADA 3.350  Foment i pràctica de la natació i del waterpolo 
CLUB HANDBOL IGUALADA 5.350  Foment i pràctica de l’handbol
CLUB FUTBOL IGUALADA 8.500  Foment i pràctica del futbol 
CLUB FRONTENNIS IGUALADA 8.500  Pràctica del frontennis i suport a la neteja
CLUB DE BITLLES IGUALADA 475  Foment i pràctica de les bitlles catalanes 
CLUB BASQUET IGUALADA 13.100  Foment i pràctica del bàsquet
ASSOCIACIO HOQUEI LINIA  2.000  Foment i pràctica de l’hoquei línia
SECCIO DE FUTBOL ATENEU  2.000  Foment i pràctica del futbol i T. Nicolau Casaus  
CLUB ATLÈTIC IGUALADA 9.050  Foment i pràctica de l’atletisme i triatló 
CLUB GIMNASTIC AULA 2.600  Foment i pràctica de la gimn. rítmica i estètica
SOC. PESCADORS ESPORTIUS  500  Pràctica de la pesca  
ASOCIACION PETANCA FATIMA 2013 400  Pràctica de la petanca 
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA  100  Per al projecte de Missa en honor a S. Bartomeu
AA VV BARRI DELS C/ STA. CATERINA  650  Per a les activitats pròpies
ASSOCIACIO DE LA LLENGUAAPLEC  400  Per a les activitats foment i difusió de la llengua
ASSOCIACIO REVISTA D’IGUALADA 3.000  Per a l’edició de la Revista d’Igualada 
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS 3.000  Per a activitats de recerca i divulgació cultural 
ASSOCIACIO DISSENY = IGUALADA 1.000  Per al projecte Disseny Igualada 2019
ASSOCIACIO DISSENY=IGUALADA 14.450  per les activitats de l’entitat
FUNDACIO ABADIA MONTSERRAT  300  Per a la preparació del Mil·lenari de l’Abadia  
UNION CULTURAL EXTREMEÑA  150  Per a les activitats pròpies de l’entitat
TRABUCAIRES D’IGUALADA 500  Per a les activitats pròpies de l’entitat
PETITS DIABLES D’IGUALADA  650  Per a la Colla Petita i Pixapòlvora
MOIXIGANGUERS D’IGUALADA  6.400  Per a activitats pròpies i la ajut en lloguer local 
FUNDACIÓ DEL TRAGINER 2.000  Per al manteniment del Museu del Traginer
FEDERACIO SEGUICI TRADICIONAL  500  Federació del Seguici Tradicional i Històric 
ESBART IGUALADÍ 700  Per a la representació dels Pastorets
COFRADIA JESUS DEL NAZARENO  450  Per a l’organització de les Processons de S. Santa
ASSOCICACIO FLAMA DEL CANIGO  6.900  Per a la portada de la Flama del Canigó
ASSOCIACIÓ COLLA EL BISBALET  300  Per a la XVIIa. Trobada de Gegants
BALL DE ST MIQUEL I DIABLES 400  Per a les activitats pròpies de l’entitat
BALL DE GITANES D’IGUALADA  200  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIÓ BALL DE PASTORETS 200  Per a les activitats pròpies de l’entitat
BALL DE CERCOLETES D’IGUALADA  200  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIÓ BALL DE BASTONS  450  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIO DRACS... STA CATERINA  1.500  Per a la Colla Gran, Petita i el 30è. aniversari
ASOCIACION VIRGEN DEL ROCIO 100  Per a la celebració de la Romeria 
ASSOCIACIÓ DESSOTA 1.200  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIO GEGANTS VELLS 200  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASS. FESTA DE L’ARBRE DE MAIG 900  Per a la celebració de la Festa de l’Arbre de Maig
ASS. BASCA DE L’ANOIA AZAPIAK BAT  200  Per a les activitats pròpies de l’entitat

REDACCIÓ / LA VEU 

E l taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament ha publi-
cat aquesta setmana 

la relació  de subvencions de 
l’Ajuntament d’Igualada a pro-
jectes i activitats d’interès so-
cial dutes a terme per entitats 

AGRUPACIÓ SARDANISTA 4.000 Per a la celebració del 91è. APLEC de la Sardana
AGRUPACIO FOLKLORICA IG. 650  Per al manteniment i recerca de dansa Catalana
BITRAC DANSA  650  Per al Foment de la Dansa Tradicional Catalana
ATENEU IGUALADI  10.000  Per a la realització del al 17a. edició del Zoom
UNICOOP CULTURAL-TEATRE AU.  8.000  Per al manteniment de l’edifici i la programació
CINECLUB ATENEU  1.400  Per a la promoció del cinema no comercial 
LA XARXA  1.500  Per a la programació estable de teatre infantil  
ASSOCIACIÓ CULTURAL GALAXIA  300  Per a la realització del Festival Galàctic Cançó 
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IG.  2.500  Per a la realització de concursos i FineArt
JOVE ORQUESTRA SIMFONICA  1.500  Per a la celebració de concerts  
ASS. IGUALADA GOSPEL CHOIR  250  Per a les activitats pròpies de la coral
ASSOCIACIÓ TOCATS DE JAZZ  1.000  Per a la realització de l’Estival de Jazz
CORAL INFANTIL GATZARA  1.000  Per a les activitats de la coral i el 50è. aniversari
CORAL INFANTIL ELS VERDUMS  500  Per a les activitats pròpies de la coral
ASSOCIACIO COR NOIES EXAUDIO 500  Per a les activitats pròpies de la coral
CORAL MIG TO  500  Per a les activitats pròpies de la coral
CAPELLA DE MUSICA DE LA TOSSA  300  Per a la difusió de la música polifònica, popular...
CORAL MIXTA D’IGUALADA  800  Per a les activitats pròpies de la coral
ASSOCIACIÓ COR D’HOMES 300  Per a les activitats pròpies de la coral
SCHOLA CANTORUM D’IGUALADA  2.000  Per a les activitats de la coral i ajut en el lloguer l
CORAL DE SANTA MARIA  1.300  Per a les activitats de la coral i el 80è. aniversari
AULA DE MÚSICA TRADICIONAL  300  Per a la formació, difusió de la Música Trad.
ASSOCIACIO L’OLLA EXPRESSA  200  Per a la creació d’un musical
ASSOCIACIO PUNTAIRES DE L’ANOIA  150  Per a la participació a la Trobada de Puntaires
COM FESTES DEL BARRI FONTVELLA  350  Per a les festes del Pilar
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FÀTIMA  250  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIÓ MONTSERRATINAS  150  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIO VEINAL DEL POBLE SEC  250  Per a les activitats pròpies de l’entitat
PRIORS DEL SANT CRIST D’IGUALADA  500  Per a l’organització de les Festes del Sant Crist
AAVV I COMERCIANTS BARRI SANT  350  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIO DE VEÏNS MONTSERRAT  350  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIO VEÏNS MONTSERRAT  1.284  Cuida’m, sóc el teu barri!
ASSOCIACIÓ VEÏNS SANT CRIST  350  AA VV Barri del Sant Crist
AAVV BARRI DE LES FLORS  350  Per a les activitats pròpies de l’entitat
ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL  4.500  Projecte Bon dia!
ACAPS  250  Sensibilització (25 anys Vacances en Pau)
AMICS DE MANITOS  500  Exposició de sensibilització solidària.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA  1.000  Sensibilització refugiats
FUNDACIO SOCIOC. ATLAS  4.750  Tallers a les escoles “Canvia El Xip”
FUNDACIO SOCIOC. ATLAS  3.500  Roda El Món
FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS  1.200  Formació en el lleure
ATLAS FUNDACIO SOC.  2.300  Oficina de voluntariat
CORAL INFANTIL GATZARA  150  Programa Igualtat de Gènere
UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERC.  17.250  Projecte anual d’activitats 2019
ASSOC NOU CENTRE  11.000  Activitats de dinamització econòmica i comercial 
ASSOCIACIÓ BOTIGUES MASUCA  2.950  Activitats de dinamització del mercat
DONES DE LES TARDES DIMECRES  1.350  Espai de trobada de dones
ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED 500  per a les activitats de l’entitat
AGRUPACIO TÈXTIL FAGEPI 6.000  Campanya Igualada Moda 2019
ASS. PER L’IMPULS DEL SECTOR TIC  13.500  per a les activitats generals de l’entitat
UNIO DE PAGESOS DE CATALUNYA 500  Dinamització sector agrari a Igualada
ASS. D`EMPRESES DEL POLÍGON  6.000  Dinamització
UNIO GENERAL TREBALLADORS  3.000  Jornades de sensibilització sobre autoocupació
GREMI ELECTRICITAT FONTANERIA 500  Revista informativa “l’agremia’t”
UNIÓ EMPRESARIAL  14.500  Prepara’t jove i Setmana de l’ocupació
ALCER DE BARCELONA  300  Ajut integral als malalts de ronyó
ASS. AFECTATS DE FIBROMIALGIA  600  Suport a persones afectades de Fibromiàlgia
AEMA (ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI) 1.400  Activitats diverses pròpies de l’entitat.
SMAP CELIACS DE CATALUNYA  500  Suport al pacient celíac a l’Anoia
AS. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 1.200 Lluita contra el càncer  
AS. HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA 500  Viure amb HPN
AS. MUCOPOLISACARI DOSIS 1.100  Llar MPS
AS. CATALANA PER AL PARKINSON  500  Intervenció multidisciplinar per a malalts 
AFADA  800 5a. Caminada Solidària Alzheimer Race
CRUZ ROJA ESPAÑOLA  600  Promoció d’hàbits saludables
PENYA BLAUGRANA D’IGUALADA  325  Diada del soci solidari
DONES AMB EMPENTA  6.000  Compartir i créixer
DONES AMB EMPENTA  2.000  La salut de les dones, diversitats i realitats
ASSOCIACIÓ GENT GRAN IGUALADA  600  Play Back 2019
CRUZ ROJA ESPAÑOLA  9.000  Èxit escolar i temps lliure
FRATERNITAT CRISTIANA  1.300  Colònies
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS  2.600 Teràpia ocupacional
CARITAS ARXIPRESTAL  6.000  Servei d’acollida, mediació i traducció
HOSPITALITAT DE  LOURDES  1.300  Pelegrinatge a Lourdes
CASAL D’AVIS DE FÀTIMA  825  Programa d’activitats 
FUNDACIO PRIVADA AURIA  2.000  Equiparar oportunitats
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR  2.000  Acompanyament a personestutelades
CERCA, GRUP DE RECERCA 3.000  Continuació del projecte “Sota la Pell del Rec”
ASSOCIACION CLUB ISARD  550  Activitat pròpia de l’entitat
ASSOCIACIÓ JUVENIL EL GARBELL  225  Coneix les arrels de la cultura catalana
AGRUPAMENT ESCOLTA TORXA  2.400  Campaments d’estiu i activitats de lleure
A.E. J. CARESMAR- M. A. SALVÀ  2.400  Activitats agrupament
JOVE CAMBRA IGUALADA  500  Joves a Debat
APINAS - ESPLAI ÀURIA  2.400  Activitats de lleure
COL.LECTIU EIXARCOLANT  4.500  Jornada gastronòmica de les plantes oblidades
ASSOCIACIO MICOLOGICA 400  Catàleg micològic de la comarca i les jornades

sense ànim de lucre per a l’any 
2019.
Es tracta d’un volum total de 
412.453,25€ de subvencions, 
que són les que es relacionen 
tot seguit, amb el motiu explí-
cit de la raó de l’ajut.
En l’anunci l’ajuntament infor-
ma que “les subvencions sol-

licitades que no es resoldran 
en el mateix acord, són les 
subvencions del Departament 
d’Esports corresponents a la 
participació en jocs escolars”. 
Es tracta dels ajuts demanats 
per les Ampa’s de l’Acadè-
mia Igualada, Escola Ateneu 
d’Igualada, Escola Emili Va-

llès, Col·legi Mixt Garcia Fos-
sas, Escola Ramon Castell-
tort, Institut Badia i Margarit, 
Escola Pia Igualada, Col·legi 
Sant Josep Escolàpies Iguala-
da, Maristes Igualada, Insti-
tut Pere Vives i Vich, Col·legi 
Jesús Maria, Fundació Escola 
Mowgli, i Escola Dolors Martí 

i Badia.
Segons informa el mateix de-
partament, aquestes sol·lici-
tuds dels centres no es poden 
valorar fins que es tenen totes 
les dades de participació del 
curs, 2018 - 2019, és a dir, fi-
nalitzat el curs escolar.



Aturen un autocar amb 28 nens 
igualadins pel mal estat de les rodes
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REDACCIÓ / LA VEU 

El dijous dia 16 de maig 
el Campus Universitari 
Igualada-UdL va aco-

llir per primera vegada la Fira 
UdL Treball, un esdeveniment 
que va reunir al campus igua-
ladí 28 empreses i entitats amb 
prop de setanta estudiants, 
tant de la branca d’enginyeria 
com de ciències de la salut.

Empreses punteres
Les empreses del territori han 
valorat molt positivament la 
possibilitat de poder establir 
aquest contacte directe amb 
estudiants que ben aviat s’in-
corporaran al món laboral, tal 
com afirmen en l’enquesta de 
satisfacció realitzada per l’or-
ganització. 
Empreses i centres punters 
com MPM Software, Triolo-
gi Commerce, Grup Carles, 
Intesis, Schneider Electric, 
LEDS, Mercadona, l’Hospital 
d’Igualada, AB Indústries, el 
Consorci Sanitari de l’Anoia 

REDACCIÓ / LA VEU 

A gents dels Mossos 
d’Esquadra de l’Àrea 
Regional de Tràn-

sit de Girona van denunciar 
el dia passat dimecres 15 de 
maig, a Maçanet de la Selva, 
el conductor d’un autocar que 
portava alumnes d’un centre 
escolar d’Igualada cap a Tolo-
sa perquè el vehicle circulava 
amb deficiències tècniques 
que afectaven greument la se-
guretat viària.

Els fets van ocórrer cap a les 
onze del matí del mateix 15 
de maig, a l’autopista AP-7 en 
sentit França. Els professors 
que acompanyaven un grup 
de 28 escolars van alertar que 
l’autocar amb el qual viatjaven 
cap a Tolosa no reunia les con-
dicions per fer-ho.
Els mossos van comprovar 
que l’autocar tenia els pneu-
màtics desgastats i dos d’ells 
no reunien les condicions per 
circular, cosa que podria afec-
tar greument la seguretat del 

vehicle.
Per aquest motiu els agents 
van denunciar el conductor i 
van immobilitzar el vehicle.
Passades un parell d’hores, els 
pneumàtics deficients van ser 
substituïts i, quan els mossos 
van comprovar que l’autocar 
reunia les condicions per cir-
cular amb seguretat, els esco-
lars van poder continuar la 
marxa. 
La companyia responsable de 
l’autobús no és coneguda, ni 
tampoc d’Igualada.

o Bon Àrea han estat alguns 
dels participants a la fira.
Els estands van obrir les por-
tes a les 10h del matí, i fins a 
les 18h l’estudiantat va poder 
conèixer les ofertes de feina i 
el perfil de professionals que 
cerquen les empreses de la 
comarca. A les 15h, la cap de 
recursos humans d’AB Indús-
tries, Marta Ramírez, va im-
partir el taller “Vinc a buscar 
feina” on va explicar als par-
ticipants algunes de les claus 
per entrar al món laboral 
amb èxit.
Amb la Fira UdL Treball, s’ofe-
reix als estudiants la possibi-
litat de conèixer de primera 
mà les oportunitats laborals 
del territori, rebre orientació 
específica sobre l’ocupabilitat 
i aprendre a promocionar-se 
en el seu perfil laboral. Per 
a les empreses, UdL Treball 
és una forma de donar-se a 
conèixer i mostrar-se com 
una opció real de futur pro-
fessional per als graduats i 
graduades de la UdL. 

La Fira UdL Treball 
posa en contacte 
empreses i estudiants
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Nova convocatòria 
d’ajuts de l’Ajuntament 
per a empreses de nova 
creació i foment del 
cooperativisme

L’Arbre de Maig, de 17 metres d’altura, torna a 
estar plantat a la plaça Pius XII

L’Ajuntament obre novament la 
línia d’ajuts per a la creació de 
noves empreses incloent tam-
bé, per quart any consecutiu, 
aquelles constituïdes sota la 
forma jurídica de societat co-
operativa. Els ajuts s’adrecen 
a les empreses que hagin estat 
creades durant l’any 2018.
Per poder optar a aquestes 
subvencions cal ajustar-se als 
requisits bàsics: entre altres, 
haver donat d’alta l’empresa al 
llarg de l’any passat, haver fet la 
corresponent inversió –3.000 
euros– en immobilitzat ma-
terial, haver formalitzat una 
contractació laboral i poder 
acreditar la viabilitat tècnica, 
econòmica i financera de la 
iniciativa. A més de la inversió, 
es tindran en compte aquelles 
empreses que hagin efectuat 
contractacions estables i les 
que s’hagin creat sota la forma 
jurídica de societat coopera-
tiva. El termini de sol·licitud 
s’obrirà entre els dies 27 de 
maig i 21 de juny i les bases de 
la convocatòria, la informació 
i tots els formularis necessaris 
per a formalitzar-la es poden 
trobar a tramits.igualada.cat.

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, i ja en van 
8 edicions, Igualada 
va celebrar la Festa 

de l’Arbre de Maig. Un pi de 17 
metres d’alçada es va plantar el 
passat dissabte al bell mig de 
la plaça Pius XII. Era la culmi-
nació d’una gran diada que va 
combinar aspectes culturals, 
tradicionals, esportius i medi-
ambientals, i en la qual s’hi va 
observar una gran implicació i 
participació de la ciutat. 
Sense son a les orelles i amb 
moltes ganes, un grup de per-
sones es van reunir a les 7 del 
matí a la plaça Pius XII, con-
vocades per l’Associació Arbre 
de Maig d’Igualada. El grup 
integrat per gent de totes les 
edats va fer camí cap als bos-
cos propers a la masia de Can 
Titó, situada al terme munici-
pal de Vilanova del Camí. Un 
cop allí, van tallar un pi ben 
alt, recte i prim escollit prèvi-
ament uns dies abans. L’arbre, 
altrament anomenat “Maio”, 
va ser tallat a cops de destral 
i amb l’ajuda d’una corda i la 
força de tothom es va fer cau-
re. 
Seguidament es va desbrancar, 
tot deixant-ne les branques 
de la part superior. Mentres-
tant, els participants de l’acte 
van gaudir d’un bon esmor-
zar amb coca i xocolata i pa 
amb tomàquet amb botifar-
ra per tal d’agafar forces per 
al següent acte de la festa: La 
portada de l’arbre fins a Igua-
lada:  Amb l’arbre a sobre les 
espatlles, els valents van tardar 
menys de tres hores per fer el 
recorregut de més de 4 km. 
L’arbre, al ser prim, pesava tan 
poc que els participants van 
decidir no entrar directament 
a la plaça sinó passar abans 
per la Rambla. 

Un pi de 1.200 kilos
El pi pesava uns 1200 kg. L’ar-
bre va entrar a les 12:30 del 
migdia a la plaça Pius XII, 
davant l’admiració de la ciutat 
d’Igualada. Seguidament es va 
procedir a retirar l’escorça de 
tot el tronc, a excepció del plo-
mall. La fusta tendra de color 
beix clar quedava al descobert, 
amb un troc ben llis i net. Sen-
se més demora, va tenir lloc el 
moment més esperat de la fes-
ta: la plantada de l’arbre. 
Amb ajuda de forques, cor-
des i molts braços, el “Maio” 
es va plantar al mig de la pla-
ça en menys de 15 minuts i 

amb gran espectacularitat. 
Un cop assegurat a la part in-
ferior amb tascons de fusta, 
el “Maio” d’Igualada tornava 
a lluir al mig de la Plaça Pius 
XII davant l’esclatat de joia i 
de grans aplaudiments de tota 
la plaça. Va ser, sens dubte un 
èxit col·lectiu fruit de l’esforç 
de tots. Després de la plantada 
es va organitzar un dinar po-
pular al voltant de l’arbre on 
una seixantena de persones va 
poder recuperar forces.

Concurs de grimpaires
Passades les 5 de la tarda es va 
donar pas al concurs de grim-
paires. Una vintena de valents 
de la ciutat van desafiar la gra-
vetat enfilant-se al llarg tronc 
de l’arbre de Maig. Per raons 
de seguretat, estaven assegu-
rats amb corda i arnès. Als 
que van aconseguir arribar 
fins al plomall se’ls va recom-
pensar amb un fuet. A més, els 
més ràpids es van endur una 
pota de pernil. Uns premis 
ben merescuts per a uns àgils 
grimpaires (el més ràpid no va 
tardar ni mig minut a arribar 
dalt). 
Finalment per cloure l’acte hi 
va haver una actuació musical 
de Jam Sesion Folk a càrrec 
de membres del grup de Folk 
de l’Escola de Música i mem-
bres del grup de La Guingue-
ta que va fer saltar i ballar un 
bon grapat de gent al voltant 
de l’arbre que s’havia plantat 
al matí. La festa es va donar 
per acabada a mitjanit amb la 
música de Pd Himnes al Casal 
Popular El Foment.

Últims dies de 
preinscripcions per als 
cursos del Pla de 
Transició al Treball

Fins avui divendres, 24 de 
maig, estan obertes les preins-
cripcions per al Pla de Transi-
ció al Treball d’Igualada (PFI-
PTT), ubicat a l’Institut Milà 
i Fontanals i que, de cara al 
proper curs, proposa un nou 
perfil de la família professional 
d’Electricitat i Electrònica. El 
PFI-PTT s’adreça a joves entre 
16 i 21 anys que no hagin supe-
rat l’ESO i que vulguin trobar 
recursos per accedir a cicles 
formatius o a treballar. 
Al llarg d’un curs, aquesta pro-
posta, que impulsen la Genera-
litat i l’Ajuntament, els permet 
formar-se en Auxiliar de Ven-
des, oficina i atenció al públic, 
en Auxiliar en fabricació me-
cànica i d’ajust i soldadura o en 
Auxiliar en muntatges d’ins-
tal·lacions electrotècniques en 
edificis. Es pot demanar més 
informació als telèfons 93 805 
57 50 i 93 803 19 50 i les ins-
cripcions es poden fer a l’Ins-
titut Milà i Fontanals i l’Espai 
Cívic Centre.



Torna la Masterclass 
de zumba solidària 
d’Igualada de “Som 
Prematurs”

La 4a edició del Vademercat va omplir 
d’animació i gastronomia el mercat de la Masuca
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El proper diumenge 26 de 
maig l’Associació de Prematurs 
de Catalunya “Som Prematurs” 
presenta la 4a  Masterclass de 
Zumba a Igualada. A llarg de 
dues hores, d’11 a 13h, a la Pla-
ça de Cal Font, els participants 
fan salut i col·laboren en una 
causa solidària: ajudar els in-
fants prematurs, nascuts abans 
de la setmana 37 de gesta-
ció. Enguany, 7 instructors de 
zumba ballaran i engrescaran 
uns 600 participants.
Gràcies a ells, als voluntaris, i 
a les empreses col·laboradores, 
al voltant de 100, un any més 
sumen esforços per a impulsar 
aquesta causa solidària. Tots 
junts donen visibilitat a una 
condició, la prematuritat, que 
afecta el 6’23% dels nadons ca-
talans.
Des de mig matí els partici-
pants s’aplegaran a la plaça de 
Cal Font d’Igualada per recollir 
l’entrada en paper, la samarreta 
i la bossa d’obsequis. L’entra-
da els dóna accés gratuït a les 
taquilles, vestuaris i zona d’ai-
gües del gimnàs Cal Font. A 
més, hi haurà un fotomaton i 
animació infantil amb pintaca-
res. I, finalment, quan s’aturi la 
música, es farà un sorteig soli-
dari, amb regals molt atractius: 
nits d’hotel, vol en globus, so-
pars, sessió d’escape room...
Els fons recaptats amb la ven-
da d’entrades estan destinats a 
l’Associació.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Mercat Municipal de 
La Masuca d’Igualada 
ha acollit aquest dis-

sabte, 18 de maig, la quarta 
edició de la seva nit de tapes, 
el VadeMercat. La iniciativa, 
que ha conjugat un any més la 
degustació de tapes elaborades 
amb productes de proximitat i 
amb preus populars, amb dife-
rents propostes de lleure, mú-
sica i animació, la impulsaven 
novament l’associació cultural 
i gastronòmica Vadefoodi-
es i l’Associació de Botiguers 
del Mercat, amb el suport del 
departament de Comerç de 
l’Ajuntament i també de la Di-
putació de Barcelona. 

Trentena de parades
Els visitants han pogut gaudir 
d’una trentena de parades de 
menjar i beure, amb la parti-
cipació dels paradistes de la 
Masuca i d’associacions gas-
tronòmiques locals. El jurat 
ha premiat Fruites Torrens per 
haver fet la millor tapa tradici-
onal i Bolets Susigris per haver 
preparat la més innovadora. 
El principal objectiu del Va-
deMercat és promoure els 
productors i productes de 
proximitat i obrir el mercat 
municipal a públics que ha-
bitualment no el visiten, però 
que amb jornades com aques-
ta el poden descobrir.

HORARI

Botiga carrer Òdena
de dilluns a dissabte 

de 9.00 a 13.30 h i 
de 17.00 a 20.30 h

Mercat
de dilluns a dissabte de 8.00 a 

13.00 h i el divendres 
a la tarda de 16.30 a 20.00h

Viver (Urb. St. Jaume Sesoliveres) 
de dilluns a dissabte de 10.00 

a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
diumenges del mes d abril, maig i juny de 

10.00 a 13.00 h

Ens podeu seguir al
facebook i instagram
rosetjardins.

Disseny i construcció de jardins

Arbres exemplars i arbustos

Planta vivaç i de temporda

Bruc, terres, jardineres i complements

Manteniment de jardins

Poda d’arbrat
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La Clau, satisfeta de la 20a edició de 
la Caminada Popular de l’Anoia

ASS. GENT GRAN / LA VEU 

E l passat 3 de maig es 
va fer la festa d’inici de 
la setmana de la Pri-

mavera Gran, iniciativa que 
anualment organitzen l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Associa-
ció de Gent Gran d’Igualada, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya. Una de les activitats 
principals d’aquell dia va ser 
continuar fent un homenatge 
a algun personatge que estigui 
vinculat amb el Casal del Pas-
seig, i aquest any es va fer un 
reconeixement a Jaume Ferrer 
i Piñol, personatge igualadí ple 
de cultura per totes bandes.
En l’acte d’homenatge hi va ser 
presents l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, la tercera tinent 
d’alcalde, Carme Riera, el regi-
dor de promoció cultural, Pere 
Camps, la vicepresidenta de la 
Diputació de Barcelona, Laura 
Martínez, el sub-director ge-
neral d’Equipaments Cívics i 
Activitats de la Generalitat de 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
12 de maig del 2019 es 
dugué a terme la XX 

Caminada Popular de l’Ano-
ia organitzada per la Secció 
de Muntanya del Grup de 
Lleure “La Clau”, a l’entorn de 
Copons.
Aquesta caminada persegueix 
un doble objectiu: per una 
banda fomentar l’esport, con-
cretament l’excursionisme i les 
caminades populars, activitat 
molt més arrelada en altres 
comarques catalanes, i alhora 
donar a conèixer a anoiencs i 
forans els paratges de la nos-
tra comarca, cada any en una 
zona diferent. No es tracta, 
doncs, en cap cas, d’una acti-
vitat competitiva. Cada par-
ticipant va al seu ritme i gau-
deix així de la passejada.
Hi van participar quasi 600 
excursionistes procedents de 

Actes de la MICOD a 
l’entorn del Dia d’Acció 
per a la Salut de les Dones
REDACCIÓ / LA VEU 

C ada 28 de maig, les 
regidories d’Igualtat 
de Gènere i LGTBI 

de la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD), commemorem el 
Dia Internacional d’Acció per 
a la Salut de les Dones. S’orga-
nitzen tot un seguit d’activitats 
relacionades amb aspectes de 
la salut que preocupen especi-
alment a les dones, perquè ho 
pateixen directament o per-
què són aspectes que s’han in-
visibilitzat, no s’han tractat el 
suficient i se’n troben poques 
propostes.
El passat 2018 es va portar a 
terme un procés participatiu 
de salut i dones impulsat pel 
departament de Sanitat i Sa-
lut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada, del qual se’n van 
extreure conclusions i de-
mandes de les dones molt 
interessants per a aprofundir 
en aspectes de la salut que 
són d’interès per a elles i que 
moltes vegades no se’n troba 
resposta si no és des de l’àmbit 
privat.
L’aposta dels ajuntaments de 
la MICOD per a donar res-
posta a aquesta demanda es 
transforma novament en una 
agenda d’actes que ha volgut 
aglutinar activitats relaciona-

des amb aquests temes sorgits 
com són la sexualitat de les 
dones, les discriminacions de 
gènere, la criança o els cicles 
vitals femenins. Un programa 
que s’inicia el proper dilluns, 
27 de maig, amb una exposi-
ció sobre la reforma horària 
cedida per l’Institut Català 
de les Dones que culminarà 
el proper 29 de juny. L’agen-
da dóna el tret de sortida a la 
campanya I LOVE THIS RED 
per a trencar tabús sobre la 
menstruació, que també es pot 
trobar a els xarxes socials ins-
titucionals. Igual que els dos 
anys anteriors, també es pro-
posa una recollida solidària 
d’articles d’higiene femenina 
per als bancs de queviures de 
la Conca d’Òdena. Es podran 
portar articles a totes les ac-
tivitats de l’agenda. El proper 
mes de juny també s’iniciarà 
un nou Cercle de Dones amb 
un cicle de sis tallers sobre els 
cicles vitals i els arquetips fe-
menins.
Una agenda que es pot trobar 
a qualsevol equipament mu-
nicipal de la Mancomunitat 
(Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, 
La Pobla de Claramunt, Òde-
na, Jorba i Castellolí) o tam-
bé a les xarxes socials i web 
micod.cat o a les dels mateixos 
ajuntaments.

molts municipis anoiencs i 
també d’altres d’arreu de la 
geografia catalana. L’organit-
zació disposà un equip de 39 
persones. Des de la Clau expli-
quen que “enguany, una vega-
da més, proposem que tots els 
participants que ho vulguin, 
enviïn les seves fotos durant 
el mes de maig, i entre tots els 
que ho facin, al juny, farem el 
sorteig d’una joia gentilesa de 
Sara Castells, joiera. Poden 

enviar-se a: gruplaclau@gru-
placlau.org. 
Cal dir però, però, que aquesta 
activitat no hauria estat pos-
sible sense la bona acollida i 
col·laboració de L’Ajuntament 
de Copons, les diferents em-
preses patrocindores, i de tots 
els membres de la Secció de 
Muntanya i altres voluntaris 
que, desinteressadament, fe-
ren possible el desenvolupa-
ment de l’activitat”.

Homenatge a Jaume Ferrer i Piñol

Catalunya, Francesc Molina i 
el president de l’Associació de 
Gent Gran d’Igualada, Enric 
Senserrich. 
Jaume Ferrer, nascut a Igua-
lada el 1934, va tenir una vin-
culació molt directa amb el 
Casal en l’època de l’antic edi-
fici, quan hi havia un grup de 
teatre que ell va dirigir. Això 
ens va donar peu a retre l’ho-
menatge a aquest home que 
també ha estat director i actor 
de teatre en molts altres grups 
d’Igualada. No acaba aquí la 
seva implicació cultural, doncs 

també ha estat escriptor, rap-
sode, locutor de ràdio, perio-
dista, crític teatral, redactor en 
cap i sotsdirector del periòdic 
Igualada, primer gerent i cap 
de redacció del Periòdic de la 
comarca de l’Anoia, posterior-
ment La Veu de l’Anoia, col·la-
borador de la Revista Vida, de 
l’Enllaç dels Anoiencs i de la 
Revista Igualada, i autor de la 
lletra de l’himne del Club de 
Futbol Igualada. Fou fundador 
i primer president des de 1997 
fins a 2007 de l’Associació Po-
esia Viva d’Igualada. Ha escrit 
diversos llibres relacionats amb 
la societat i cultura igualadina, 
incloent els tres de les Arrels 
Igualadines, i tot plegat era 
important destacar-ho. Home 
incansable, present en tota la 
cultura d’Igualada, i encara ac-
tiu en l’actualitat amb els seus 
articles a la Veu de l’Anoia i les 
seves col·laboracions com a 
rapsode. 
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Autònoms de l’Anoia aprenen què pot 
oferir la tecnologia 2.0 al seu negoci
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REDACCIÓ / LA VEU 

A prendre i conèi·
xer de primera mà 
quines oportunitats 

ofereix el 2.0 al col·lectiu dels 
autònoms ha estat l’objectiu 
principal d’una nova sessió 
organitzada per la sectorial 
dels autònoms de la Unió Em·
presarial de l’Anoia.
La jornada s’ha emmarcat dins 
del cicle de trobades anome·
nada “Cafè dels Autònoms”, 
un espai de trobades periò·
diques, que se celebren cada 
dos mesos. L’objectiu d’aques·
tes jornades és la de posar en 
comú necessitats d’aquest col·
lectiu per tal de debatre temes 
del seu interès, i a la vegada, 
donar consells i oferir forma·
ció especialitzada en el sector.
Sota el títol “Més enllà del 2.0: 
com les xarxes socials poden 
ajudar als autònoms”, la jorna·
da ha emfatitzat com les xar·
xes socials són determinants 
per potenciar els negocis, però 
a la vegada, cal que hi hagi una 
bona estratègia al darrere.

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest mes de maig els 
centres del Consorci 
Sociosanitari d’Igua·

lada (CSSI) han reiniciat la 
teràpia assistida amb gossos. 
Després d’uns mesos sense el 
gos que tant apreciem, el Tras-
to, degut a una malaltia, el seu 
tractament i la posterior con·
valescència, ha tornat ben ei·
xerit i sa. “Per nosaltres i pels 
nostres usuaris aquesta torna·
da ha estat d’allò més emotiva. 
El Trasto el vam conèixer el 
gener del 2018 i setmanalment 
ha visitat els centres del CSSI: 
la Residència Pare Vilaseca, 

Reinici de la teràpia 
amb gossos al CSSI

l’Hospital de dia Sant Jordi, el 
Centre de dia Montserrat, i el 
Centre de dia Mar i Cel”, expli·
quen des del CSSI.
Gràcies a això s’ha establert un 
fort vincle amb els usuaris que 
els hi aporta grans beneficis.
Per tant, ja poden tornar a 
gaudir de la seva presència en 
les sessions terapèutiques, en 
les quals poden treballar amb 
objectius de millora i/o man·
teniment en l’estat físic, social, 
emocional i cognitiu dels nos·
tres usuaris. Tot això és possi·
ble gràcies a l’equip del CSSI i 
al treball d’ensinistrament del 
Trasto per part de la seva cui·
dadora, la Ingrid. 

REDACCIÓ / LA VEU 

Àuria Fundació ha ad·
quirit un potent equip 
de realitat virtual per 

apropar les noves tecnologies 
a les persones, amb l’objectiu 
que aquestes eines s’adap·
tin a les diferents situacions 
personals. Les limitacions 
de moviment, les dificultats 
oculo·manuals i les dificul·
tats de comprensió es poden 
compensar per la flexibilitat 
d’aquesta eina adaptativa que 
apropa diferents disciplines 
com ara l’expressió artística, 
l‘oci, l’activitat física, l’entre·
nament cognitiu o fins i tot el 
tractament d’algunes fòbies.
Els avantatges i les possibili·
tats que brinda el món virtual 
son quasi infinites: descobrir, 

Àuria apropa la realitat 
virtual als seus usuaris

sorprendre, impactar, treba·
llar l’empatia i les emociones 
i captivar l’atenció de l’usuari, 
donant·li l’oportunitat de viu·
re unes experiències úniques 
i en primera persona. Però 
també son amplies les possi·
bilitats per adquirir el materi·
al per part les tècnics especia·
litzats. Si bé aquests materials 
es troben al mercat digital, els 
professionals d’Àuria es mar·
quen l’objectiu de crear·ne 
de nous, personalitzant·los 
en funció de cada beneficiari, 
fent un pas més en l’atenció 
individualitzada.
El projecte, subvencionat per 
l’Obra Social la Caixa, permet 
l’accés a les tecnologies de la 
comunicació a 220 persones, 
impactant directament en la 
seva qualitat de vida.

La sessió ·que ha comptat amb 
una quinzena d’assistents· ha 
anat a càrrec de Marc Mañé, 
periodista, assessor en xarxes 
socials, social media i com·
munity manager. Mañé va 
destacar la importància de ser 
a les xarxes per tal de donar 
visibilitat al negoci, però que 
no s’ha de confondre les xar·
xes socials en xarxes comerci·
als. En aquest sentit, Mañé va 
aconsellar i va exposar diver·

ses estratègies al col·lectiu se·
gons el tipus de negoci que es 
dediquen, i quina plataforma 
social era la més idònia. Tot 
i això, l’assessor i community 
manager va afegir que no és 
del tot necessari que l’empresa 
sigui present a les xarxes so·
cials: “val més ser·hi en una i 
fer·ho bé, que no tenir tot de 
xarxes obertes i no ser cons·
tant”. La propera sessió se ce·
lebrarà durant el mes de juliol.

Empresa dedidacada en el ram de l'automoció 

busca comercial de vendes
dins el nostre sector.

Mail de contacte:
administracion@anoiaautomocio.toyota.es



P #latevaveu

Pep Valls @pepvalls

Toni LLoret Grau @lloretga

XGB_kp @KpXgb

Àngel Soteras Largo @angelsoteras

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

iaia Toneta  @iaia_toneta

Gràfica Activa @grafica_activa

CRP de l’Anoia @crpanoia

Del Camp a la Taula @AnoiaCampTaula

Entre totes i tots podem fer molt en la lluita con-
tra l’assetjament infantil i juvenil. Una gest sen-
zill seria fer un RT per tal de donar-li el màxim 
de difusió. Moltes gràcies! Stop. Tu pots. #bull-
ying #assetjament

Hola @ConsellAnoia al ple d’ahir vaig agraïr el 
bon clima amb els electes ara publicament vull 
donar les gràcies al secretari i l’interventor a tot el 
personal del consell i a la nostra twitaire @anoia-
diari @VeuAnoia @viuelbosc @evapedraza @ps-
cigualada @ERCAnoia @PDCComarquesBCN

Alguna idea per poder canviar aquest sistema 
polític elitista controlat per bancs i empresaris 
al que li diuen democràcia, i poder integrar a 
treballadors/es conscients en la política actual i 
actuar en favor a les necessitats de la població? 
Posant l’altra galta segur que no

#SetmanaSenseFum Tant de bo no sigui només 
una setmana, tant de bo sigui la primera de tota 
una vida sense fum
#fotografia #Capellades

Al debat de @El_Foment he preguntat a @Po-
bleActiu, @ERC_IGUALADA i @JxIgualada si 
en menys de 4 anys treuran totes les plaques i 
estàtues franquistes d’#Igualada i reconeixeran 
les 273 víctimes del franquisme a la ciutat. Tots 
3 han dit que sí. Veurem!

Però avui, mentre es vivia una sessió històrica 
a les Corts, el Jutjat 13 ha començat l’embarga-
ment a comptes particulars dels acusats de l’1O 
per cobrir la fiança dels 5,8 milions d’euros que 
els hi va imposar.

Les alumnes de l’escola municipal d’art i disseny 
@Escola_LaGaspar, han pintat amb la nostra 
col·laboració, el mural a favor del moviment 
LGTBI, a l’avinguda Gaudí de la mateixa ciutat. 
Perquè volem una conca inclusiva, oberta, sense 
cap mena de prejudici i de plena igualtat.

Premiats i finalistes de la Fase Territorial dels VI 
Jocs Florals de Catalunya @crpanoia @Bergue-
daCrp @crpbages @sesolsones

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#78 Joan Carol Claramunt

Avui felicitem el celler familiar @CavesBohigas 
que celebra 90 anys elaborant cava. 
Ho celebraran amb un concert gratuït de músi-
ca en directe a càrrec de @filferroduet el proper 
31/5, entre altres activitats.
Cada dia més orgullosos dels #productesdelanoia

FOTO: Cesc Sales
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Si voleu ajudar una ONG amb un projecte sòlid 
i seriós, podeu aportar el vostre granet de sorra 
el proper 18 de juny. Faran una subhasta molt 
original, i la recaptació anirà destinada a ajudar 
els nens d’un orfenat al Nepal!

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Immobilitzen un autocar 
amb 28 alumnes igualadins 
perquè tenia els neumàtics 
massa gastats

El Movistar Estudiantes 
acaba amb el somni del 
Monbus Igualada

Detenen a un jove de 14 
anys de Montbui per abusar 
de dues menors

Instants de La Veu            @veuanoia

El xef igualadí David Andrés,
@somiatruitesdo, deixa de ser el cap 
de cuina de l’ABaC

#Igualada #Anoia 
#gastro#gastronomia

#instagastronomia #instagastro 
#veuanoia #premsacomarcal

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

Nascut a Igualada fa 65 anys. Estic casat amb l’Herminia Pla, i vam tenir dos fills, 
l’Albert i la Raquel. Ja soc avi d’un nen que es diu Eloi.

Fa quaranta anys que tinc el Pèl i Ploma junt amb en Pere Noguera i ara el 8Cadires 
amb el Josep Mª Luque. Soc apassionat de la gastronomia, del Barça i de viure bé. 
M’estimo molt la meva ciutat Igualada i Catalunya.

xarxes Espai patrocinat per

Que tots els problemes polítics que tenim s’hagin acabat i que siguem lliures de la 
repressió que patim.



Es compleixen els tres objectius d’estabilitat fiscal: dèficit, deute i regla 
de despesa. Seguim denunciant: (1) els objectius són injustos i arbitra-
ris; (2) s’acaben els arguments (tècnics) per mantenir el control finan-
cer que s’aplica a CAT des del 2015.

En USA el Departamento del Tesoro dice y publica que el siste-
ma de obligaciones que el Estado contrae con su ciudadanía NO 
ES sostenible; pero en ESP los Gobiernos dicen que si lo es !!!!. 
(¿Aumentar la natalidad si cada vez se necesita menos trabajo?)

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

Millora la productivitat amb l’Avaluació de 
l’Acompliment i 360 

En els temps que corren, en el 
que l’anàlisi quantitatiu (big 
data) a RRHH sembla voler 
imposar-se al qualitatiu, vull 

enviar un missatge de suport vers la 
metodologia qualitativa coneguda com 
Avaluació per Competències per la sen-
zilla raó de que no totes les empreses es 
podran permetre el luxe de tenir una 
eina basada en el big data. 

La generació de gran quantitat de da-
des requereix,  com mínim i depèn del 
volum de l’empresa, d’una persona per 
gestionar-les amb l’afegit que el sofisti-
cat software que s’ha d’adquirir dificul-
ta, i molt, l’ús per part de moltíssimes 
Pimes. Són eines molt interessants però 
siguem clars: les Pimes difícilment les 
utilitzaran. Per a aquestes, la prioritat és 
la gestió financera, logística, etc., abans 
que la Gestió de Persones.  Tant la fina-
litat de la gestió del big data com l’ava-
luació per competències és la millora de 
la productivitat però el camí per a arri-
bar-hi divergeix en termes, com mínim, 
econòmics. 

Hem d’ajudar a les pimes en la millora 
de la seva competitivitat i una d’aques-
tes fórmules és augmentant la pro-
ductivitat del personal potenciant les 
competències que, prèvia avaluació, no 
hagin resultat suficientment adients pel 
requerit per l’empresa per al lloc de tre-
ball. Aquesta acció és primordial i sen-
zilla d’executar. Tant el software d’Avalu-
ació per Competències com les accions 
formatives posteriors  a l’avaluació són 
eines totalment a l’abast de qualsevol 
empresa, institució pública o privada o 
comerç i l’únic que es necessita és una 
decidida intenció d’implementar-ho 
per part dels responsables. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

L’Automobile Barcelona bat rècords amb més de 800.000 
visitants. El públic jove ha estat clau per impulsar les 
vendes d’automòbils.

El que no es mesura no existeix... 

economia i empresa Espai patrocinat per

Manel Macià Martí
Director a Talentia Gestió
@talentiagestio

Hem d’ajudar a les pimes 
en la millora de la seva competitivitat 
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Hi ha publicada abundant 
bibliografia de gestió 
empresarial sobre la im-
portància de l’estadística 

i dels indicadors de control, KPI en 
terminologia anglosaxona. Dos notici-
es recents d’àmbits ben diversos ens il-
lustren sobre l’aplicació de l’estadística: 

En les darreres eleccions a la Cam-
bra de Comerç de Barcelona la can-
didatura impulsada per l’ANC va 
aconseguir la majoria absoluta del 
ple i ha deixat fora les candidatures 
recolzades per patronals i principals 
empreses del país que tradicional-
ment n’exercien el control. 

La clau d’aquesta victòria sorpre-
nent és estadística. Amb la parti-
cipació de sols el 4% del cens de la 
Cambra, aprofitant la implementa-
ció del vot electrònic i la implicació 
de pimes i autònoms afins a l’ANC 
s’ha aconseguit la majoria en el ple. 

Parlem d’esports. En Ricky Rubio, 
jugador dels Utah Jazz de la NBA, 
declarava en una recent entrevista 

que havia estat entrenant dur per 
millorar el llançament de dos punts. 
Malauradament fa tard, reconeixia 
divertit en Ricky, perquè en els úl-
tims anys a la lliga americana s’ha 
imposat l’anomenat small-ball, la 
velocitat de circulació i els triples.

Aquest canvi en el joc neix d’una 
reflexió – també estadística – d’en 
Steve Kerr entrenador dels Golden 
State Warriors per aconseguir mes 
punts per partit. Amb bons llan-
çadors llunyans es poden tirar mes 
triples i millorant la velocitat en 
la circulació de pilota augmenta el 
nombre de possessions per l’equip.

Així com la aplicació de l’estadística 
ha permès guanyar lligues a la NBA 
o eleccions a la Cambra, la definició 
dels KPI adequats per les diferents 
àrees de la companyia ens ajudarà 
com a gestors a mesurar i interpre-
tar les necessitats dels clients, les 
regles de mercat ó la eficiència dels 
processos de negoci. Com diria un 
físic, el que no es mesura no exis-
teix... triple sobre la botzina.   

Xavier Morales 
Economista
@xm300

Estadística, els triples a la NBA 
i les decisions empresarials

Molts responsables o gerents es quei-
xen de que les actituds (competèn-
cies) dels seus empleats no són prou 
adients pel lloc de treball. A vegades 
això és producte d’una mala selec-
ció de personal, llavors aquest és un 
altre problema. Si la selecció s’ha fet 
seguint el model de selecció de com-
petències i existeix un diferencial en-
tre el requerit i el que suposadament 
mostra l’empleat en el lloc de treball, 
el primer que s’ha de fer és avaluar-lo 
objectivament. És necessari expulsar 
la subjectivitat de qualsevol avalua-
ció sinó aquesta queda contaminada 
i invalidada. Un cop finalitzada l’ava-
luació es confronten els resultats amb 
l’autoavaluació de l’avaluat i el mínim 
requerit en el lloc de treball per poste-
riorment oferir un programa de millo-
ra competencial, si s’escau, per part d’un 
especialista qualificat. El descrit anteri-
orment és l’Avaluació de l’Acompliment.

Evidentment, també és molt recoma-
nable que els càrrecs siguin avaluats 
pel seu entorn proper per assegu-
rar-nos, així mateix, que les compe-
tències necessàries per desenvolupar 
el càrrec, amb efectivitat i eficàcia, 
gaudeixin del nivell requerit. La me-
todologia és la mateixa però en aquest 
cas no hi ha un sol avaluador, si no 
varis avaluadors. En aquesta avalua-
ció l’objectivitat augmenta substan-
cialment.  A aquesta metodologia se 
l’anomena Avaluació 360º.

Les dues metodologies d’Avaluació per 
Competències són excel·lents eines 
per la millora de la competitivitat de 
l’empresa i estan a l’abast de qualsevol 
que hi aposti en ferm per aquesta.   

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



Pas definitiu per a l’enllumenat públic d’Igualada i 
construcció de les “cases barates” de la futura G. Civil
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“Cases barates” del carrer Milà i Fontanals, avui. Foren construïdes el 1914, i a partir del 1928, eren part de la Caserna de la Guàrdia Civil.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l primer any del que el 
món coneixeria més 
tard com a Primera 

Guerra Mundial es va viure a 
Igualada i comarca d’una ma-
nera molt diferent, no absent, 
però, de penúries. El 27 de 
febrer de 1914, es va adjudi-
car a “La Electra Igualadina”, 
de la qual en vàrem parlar en 
una passada edició, l’enllume-
nat de les vies públiques de la 
ciutat per un preu de 11.000 
pessetes anuals. Fins aquella 
data, en la majoria de carrers, 
l’enllumenat públic.
En l’excel·lent treball de l’his-
toriador igualadí Pere Pascual 
titulat La Electra Igualadina y 
el fénix del proceso de indus-
trialización igualadino (1903-
1930),  es parla de la forma-
ció i trajectòria de La Electra 
Igualadina (constituïda el 
1903), una petita central ter-
moelèctrica “que va tenir un 
paper decisiu en la reindustri-
alització d’una ciutat industri-
al en crisi. La seva existència 
va comportar que la prolifera-
ció de motors elèctrics deter-
minés que la indústria local 
experimentés grans avenços 
en la seva mecanització i in-
tensos augments de producti-
vitat”. 
Diu Pascual que “aquest pro-
cés va implicar que la ciutat 
pogués aprofitar l’oportunitat 
exportadora que va propiciar 
la neutralitat espanyola durant 
la Primera Guerra Mundi-
al, alhora que durant aquests 
anys el procés d’electrificació 
local va experimentar la seva 
plena consolidació. Per efecte 
d’aquest avanç, la indústria lo-
cal va passar de la crisi -oca-
sionada, bàsicament, per pro-
blemes de subministrament 
energètic- a una notable ex-
pansió que va determinar que 
Igualada tornés a figurar (el 
1930) entre les principals ciu-
tats industrials de Catalunya”.

L’electricitat a Igualada
La producció de termoelectri-
citat s’inicià, segons tots els in-
dicis, durant la primera meitat 
de 1904, i l’oferta d’energia 
s’orientà, d’una banda, a co-
brir la demanda d’enllumenat 
domèstic, i de l’altra, a propor-

1914 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

cionar força motriu a la indús-
tria. 
En una breu descripció de la 
ciutat publicada el 1907 es 
precisà que La Electra Igua-
ladina subministrava «llum a 
nombrosos particulars y forsa 
a molts motors elèctrics. Té 
instal·lats dos motors de gas 
pobre de 100 cavalls cada un 
pera el funcionament dels di-
namos destinats a la produc-
ció de fluït». L’energia produ-
ïda per aquesta central devia 
tenir uns costos relativament 
elevats, atès que emprava hu-
lla com a font energètica pri-
mària. 
En aquesta pàgina podeu veu-
re un interessant plànol ela-
borat per Energía Eléctrica de 
Cataluña el 1912, sobre el pro-
jecte de distribució elèctrica a 
la ciutat.
Només a títol de curiositat, 
avui, a 2019, la potència elèc-
trica necessària per alimentar 
l’enllumenat públic d’Igualada 
ascendeix a 2211 kW. L’enllu-
menat del municipi està cons-
tituït per un total de 8.549 
punts de llum distribuïts en 
113 quadres elèctrics.

“Cases barates”
El 29 d’abril de 1914, es va 
constituir la Junta de Fomen-
to y Mejora de habitaciones 
baratas para obreros, que va 
construir un grup de “cases 
barates” a l’avui carrer Milà 
i Fontanals, encara existents 
però abandonades, que el 
1928 van ser destinades a con-
vertir-se en la caserna de la 
Guàrdia Civil. 

A la Revista d’Igualada de 
desembre de 1999, Lluís Pe-
draza i Jordana publicava un 
interessant treball titulat L’Asil 
del Sant Crist. Lectura i anàli-
si d’una edificació igualadina 
singular, en el qual cita que 
“en els segles passats, el creixe-
ment d’Igualada vingué donat 
tothora per l’enorme condici-
onant que suposaven les seves 
muralles. No seria fins a mit-
jan segle XIX que la Igualada 
vuitcentista emprendria una 
nova direcció pel que respecta
al seu urbanisme, i ho faria a 
través de dos projectes dife-
rents: el de Pere Serra i Bosch 
(1834) i el de Sebastià Cabot 

i Anguera (1847). Quedava 
d’aquesta manera plantejat 
el traçat ortogonal de la ciu-
tat. Malgrat que en el projec-
te de Pere Serra ja es fixava 
l’alineament de tots els carrers 
i travessies de les foresteries 
de Sant Agustí, no seria, però, 
fins entrat el segle XX que es 
portaria a terme la urbanitza-
ció d’aquest sector de la ciu-
tat, caracteritzat com a àrea 
d’equipaments col·lectius”.
Aquí és on cita aquest grup de 
“cases barates”, quan explica 
que “així, entre 1903 i 1905 
es construí, seguint el corrent 
modernista, l’escorxador mu-
nicipal, obra dels arquitectes 

Pau Salvat i Espasa i Isidre 
Gili i Moncunill; el 1914 es 
construïren, contigües a l’es-
corxador, un seguit de cases 
barates, a les quals s’afegiren 
posteriorment altres edificis 
per tal de convertir-les en la 
nova caserna de la Guàrdia 
Civil (1928). Fou precisament 
en aquest marc espacial que 
les germanes Castells Reixach 
feren un llegat econòmic i la 
donació dels terrenys per a 
la construcció d’un asil d’an-
cians a la part nova del pla 
de Sant Agustí, on pocs anys 
abans, com hem pogut com-
provar, s’hi havia començat a 
edificar”.

Plànol fet per Energía Eléctrica de Cataluña, el 1912, com a projecte de distribució elèctrica a Igualada.



Licitació de llicències de parades al mercat no 
sedentari dels dimecres i dissabtes

Tancament del servei comunitari 
“Som Solidaris” de l’INS J. Mercader
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L’Ajuntament ha obert, aquest 
mes de maig, el termini per a 
sol·licitar autoritzacions per 
a la venda durant el mercat 
no sedentari que se celebra 
setmanalment, els dimecres 
i els dissabtes, a l’exterior del 
Mercat de la Masuca. Aquest 
període de licitació es tancarà 

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts, 21 de maig, 
ha tingut lloc a l’Ins-
titut Joan Mercader 

l’acte de tancament del Servei 
Comunitari de l’actual curs, 
en què s’ha reconegut i posat 
en relleu la tasca voluntària 
duta a terme per l’alumnat de 
quart i la col·laboració de les 
dues entitats, Càritas i Creu 
Roja, amb l’institut. 
Els alumnes de 4t d’ESO del 
centre han realitzat al llarg 
del curs uns serveis de volun-
tariat en dues entitats locals: 
Càritas i Creu Roja. Es tracta 
d’un total de 120 alumnes que 
han participat en més de vint 
projectes diferents de la tota-

AVIS DEL TREN / FR. FARRÈS

A quest dissabte dia 18, 
com altres vegades 
ens trobàrem pel mati 

al costat de la màquina de tren 
del passeig que després de fer-
nos les fotos de rigor i amb un 
bon sol, vàrem sortir passeig 
avall per arribar a l’estació nova 
i agafar el tren per anar a can 
Parellada i celebrar el dinar de 
l’any.
Aquest cop es va decidir recor-
dar el Far West, per aixó tots 
anabem engalanats per l’ocasió. 
Barret, vestit calçat i una placa 
de sheriff per definir que cada 

Sortida dels “avis del tren”
ú era “amo i senyor del seu ter-
ritori”
No cal dir que a la vigília està-
vem amb l’ai al cor pensant que 
si ens plovia tindríem una jor-
nada una mica deslluida. Res 
de tot això va passar i un bon 
sol i una bona armonia vàrem 
tenir tota la jornada. Arribats a 
can Parellada al cap de poc ja 
ens esperava una taula ben pa-
rada per dinar i fer la tertúlia 
que tots volíem  fer.
Que per molts anys i  acom-
panyats de l’amistat que ens 
uneix de tants anys, poguem 
fer aquest viatge i aquest dinar 
tots junts !!!

el 6 de juny. Els interessats po-
den optar a accedir a un dels 
2 llocs de venda vacants que 
hi ha ara mateix els dimecres 
o a un dels 20 els dissabtes. 
Tots els mòduls són de 4 me-
tres lineals i s’emmarquen en 
la categoria d’activitat “Altres 
sectors”. Info a igualada.cat

litat que duen a terme les dues 
entitats. S’ha creat un Servei 
Comunitari anomenat “Som-
Solidaris”, el qual ha hagut de 
distribuir els alumnes en cada 
un dels projectes i, amb l’ajuda 
de les responsables de Càritas 
i Creu Roja, s’ha procedit al 
seguiment del servei. Així, els 
alumnes han hagut de destinar 
un total de 8 hores no lectives 
a activitats que els impliques-
sin a nivell social, d’ajuda a di-
versos col·lectius d’Igualada: 
col·laborar en el Gran Recapte 
d’aliments, classes de reforç a 
alumnes de primària, tallers a 
l’hospital, dinamització de la 
gent gran, així com participar 
en la recollida de joguines o 
en la botiga de segona mà.

La valoració dels alumnes ha 
estat positiva i han agraït que 
se’ls hagi donat l’oportunitat 
de col·laborar en aquest pe-
tit tast de voluntariat. Alguns 
d’ells, àdhuc, han decidit se-
guir sent voluntaris un cop 
acabat el servei comunitari. 
Els responsables de l’institut, 
així com els de Creu Roja i Cà-
ritas, també han valorat molt 
positivament aquesta experi-
ència i ja estan treballant per 
continuar i millorar de cara al 
curs següent. Des del centre 
es vol agrair especialment la 
implicació de les famílies per 
donar aquesta educació en va-
lors a través del Servei Comu-
nitari. Foto de Dàmaris Rosa.

Nou espot àudiovisual 
de la iniciativa Stop. Tu 
Pots per a la prevenció 
de l’assetjament

En el marc de les activitats de 
la iniciativa Stop. Tu pots per 
a la conscienciació i preven-
ció de l’assetjament infantil 
i juvenil, impulsada pel de-
partament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament amb la col·labo-
ració de la Biblioteca Central i 
del Projecte Marta, s’ha editat 
un espot que compta amb la 
participació de diferents per-
sones vinculades a la ciutat 
d’Igualada.
L’objectiu és fer ressò d’aques-
ta problemàtica i de la ne-
cessària implicació de pares i 
educadors per tal d’evitar, des 
de l’anticipació, aquests tipus 
de comportaments que tants 
problemes comporten a la 
convivència social dels infants 
i joves. Aquest és el segon ví-
deo que s’edita dins d’aquesta 
iniciativa.  

INTENSIUS 
D’ESTIU
ANGLÈS I 
JAPONÈS

Preparació d’exàmens per 
al juliol de Cambridge

curs 2019-20
Totes les edats

INICIACIÓ AL MÀRQUETING DIGITAL 
PER PERSONES EN ACTIU TOTALMENT GRATUÏT

Horari: DILLUNS 3 DE JUNY I DIJOUS 6 DE JUNY
Total hores:  5
Calendari: 
El DILLUNS 3 DE JUNY DE 9.30 A 12.30
El DIJOUS 6 DE JUNY E 15.00 A 17.00    

Objectius:
INTRODUIR ELS CONCEPTES BÀSICS DE MÀRQUETING 
DIGITAL

Continguts:
GOOGLE ANALYTICS
COM ELABORAR UN PLA DE MÀQUETING DIGITAL
ESTRATÈGIES WEB
PROMOCIÓ I PUBLICITAT A INTERNET                                                                
 
Lloc: Igualada Comerç, c/Sant Jordi, 11, Igualada.                                    

Les places són molt limitades  i es reservaran per rigorós 
ordre d’inscripció. La data límit d’inscripcions és el 28  de 
maig de 2019.
Per  a més  informació i  inscripcions restem a la vostra disposi-
ció al nostre local al c/Sant Jordi, 11 o podeu trucar al telèfon 
938 051 419 o enviar un e-mail a  info@igualadacomerc.cat
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comarca

ANOIA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha realitzat l’estudi 
de la titularitat dels ca-

mins municipals de Castell-
follit de Riubregós, Carme i 
Jorba, a la comarca de l’Ano-
ia. Els treballs estan orientats 
a determinar la gènesi dels 
camins investigats com són 
l’origen i antiguitat, així com 
la seva funcionalitat o ús pú-
blica o privativa, a fi i efecte de 
poder-ne aclarir la seva natu-
ralesa de vial públic o privat.
A Castellfollit de Riubregós 
s’han investigat onze camins, 
a Carme dos camins i a Jorba 
quatre camins, la majoria in-
closos en el Catàleg de camins 
municipals i seleccionats pels 
respectius ajuntaments. Un 
cop recollides i analitzades les 
dades, les investigacions han 
determinat que dels quatre 
camins estudiats a Jorba, tres 
son completament de domi-
ni públic i un de naturalesa 
sense determinar. En el cas 
de Carme, els dos camins es-
tudiats, un no s’ha considerat 
de titularitat pública i l’altre 
es considera d’ús públic però 
sense prou documentació per 
a poder certificar la titularitat 

pública. Finalment, els onze 
camins estudiats de Castell-
follit de Riubregós, cinc no 
presenten indicis de titularitat 
pública, un camí és comple-
tament d’ús públic, dos tenen 
trams sense indicis de titulari-
tat pública i d’ús públic, altres 
dos camins tenen trams sense 
indicis de titularitat pública i 
de domini públic, i un camí té 
trams d’ús públic i de domini 
públic.
Les investigacions realitzades 
en aquest treballs han com-
portat analitzar el corpus do-
cumental disponible per cada 
municipi, ja sigui cartogràfic, 
fotogramètric o literari, que 
es conserven en els arxius o 
biblioteques. En aquest àmbit 
documental una font d’infor-
mació bàsica són les planime-
tries municipals elaborades 
per l’Institut Geogràfic Ca-
dastral durant el primer quart 
del segle XX, atès que es trac-
ta generalment dels primers 
mapes moderns dels termes 
municipals on apareix reflec-
tida l’estructura bàsica de la 
xarxa viària a una escala re-
lativament gran de 1:25.000. 
Aquests mapes formen part 
de la delimitació topogràfica 
de cada municipi que va fer 

l’exèrcit i consta de diversos 
documents com són les actes 
i els quaderns de delimitació 
entre cada municipi i dos plà-
nols per municipi,  un només 

Investigació de la titularitat dels camins municipals 
de Castellfollit de Riubregós, Carme i Jorba

amb informació topogràfica i 
l’altre que situa els termes del 
municipi, els camins i les prin-
cipals masies.
Una segona font és el cadastre 

d’implantació elaborat el 1956 
sobre ortofotomapes en blan i 
negre del vol americà. Aquests 
mapes tenen pel seu detall i 
antiguitat un important valor 
topogràfic, geogràfic i histò-
ric fins al cadastre actual. Cal 
subratllar, però, que la titulari-
tat cadastral no té valor cons-
titutiu ni probatori de la titu-
laritat dominical dels camins 
i, per consegüent, aquesta té 
solament un valor indiciari 
que la recerca ha de validar o 
contradir.
En tercer lloc, s’ha investigat 
la informació que aporta la 
descripció de les finques, a 
través de la descripció de les 
finques als ‘Amillaramientos 
de la riqueza rústica y pecu-
aria’, de diversos anys, que es 
conserven als mateixos arxius 
municipals o a l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó. Així mateix, 
s’ha consultat altra informació 
especialment cartogràfica, és 
el cas dels mapes topogràfics 
nacionals d’Espanya a escala 
1/50.000 i 1/25.000 i d’altra 
informació de caràcter histò-
ric, de la cartoteca digital del 
Centre Excursionista de Cata-
lunya i altres col·lectives com 
la Biblioteca virtual del Minis-
teri de Defensa.

Cadastre d’implantació de l’any 1959 de Castellfollit de Riubregós / 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

La localitat de l’Anoia, 
Sant Martí de Tous 
acollirà els dies 6 i 7 de 

juliol de 2019 la 10a. edició 
del Festival de Llegendes de 
Catalunya, el FesLleCat; un 
festival únic al territori cata-
là que reuneix durant tot un 
cap de setmana la presència 
de més de 3.000 persones.
Aquest any el FesLleCat, 
que celebra el seu desè ani-
versari, comptarà amb més 
d’una vintena de propostes 
entre activitats i espectacles 
per a tots els públics. L’acti-
vitat principal és l’Apagada 
de Misteri, que tindrà lloc 

durant la nit del dissabte 
6 de juliol, i és quan el cas 
antic del poble es queda a 
les fosques i 6.000 espelmes 
marquen un recorregut de 
llegendes misterioses que 
culminen al pati del Castell 
del Tous amb la interpreta-
ció d’una última llegenda que 
enguany interpretarà l’actriu 
catalana Clara Segura.
D’entre les cares conegudes, el 
FesLleCat compta aquesta any 
també amb la participació de 
l’actor Josep Julien que serà 
l’encarregat d’explicar-nos al-
gunes llegendes de caràcter 
adult mentre podrem gaudir 
de l’art pictòric de Toni Ortiz. 
També és important la visita 

de la pallassa Pepa Plana, que 
ja va participar al festival fa 
dues edicions, i aquest cop 
tornarà a Sant Martí de Tous 
versionant el seu nou espec-
tacle “Veus que no veus” al 
costat de la pallassa Noël 
Olivé. Totes dues intentaran 
explicar alguna que altra lle-
genda per adults.  
Els Racons de Llegenda són 
també un dels actes centrals 
del FesLleCat. Milers de per-
sones visiten els diferents 
escenaris del poble on es po-
dran escoltar les llegendes de 
diverses localitats catalanes 
de Tarragona, Girona, Llei-
da, Barcelona i de Sant Martí 
de Tous. 

El Festival de Llegendes de Catalunya celebrarà els 10 anys
amb Clara Segura, Josep Julien i Pepa Plana



COMARCA  |  27Divendres, 24 de maig de 2019

MONTBUI / LA VEU 

La Comissió Europea ha 
atorgat a l’Ajuntament 
de Montbui un dels 

bonus WIFI4EU que perme-
trà comptar amb xarxa wifi 
pública i gratuïta en espais 
públics i llocs d’interés públic 
del municipi. Montbui és un 
dels únics dos municipis de la 
comarca de l’Anoia (l’altre és 
Castellfollit de Riubregós) que 
han aconseguit el bonus en 
aquesta segona convocatòria 
dels ajuts. El bonus està valorat 
en 15.000 euros i la seva con-
secució s’ha gestionat des del 
Departament de Comunicació 
i Noves Tecnologies de l’Ajun-
tament de Montbui. Cal desta-
car que per aconseguir aquest 
reconeixement, els municipis 
han hagut de superar l’ava-
luació de la Innovation and 
Networks Executive Agency 
(INEA), la agència executiva 
de la Comissió encarregada 
d’implementar el programa 
WiFi4EU. En total, la Comis-
sió Europea destina 51 milions 

d’euros a aquesta convocatòria, 
que promou l’accés gratuït per 
connectivitat wifi a la ciutada-
nia. Dels 3.400 municipis ar-
reu d’Europa que han rebut els 
ajuts d’aquesta convocatòria 
un centenar són catalans.
L’Ajuntament de Montbui for-
malitzarà en breu  l’acceptació 
de l’ajut europeu i, a partir, 
d’aquell moment disposarà 
d’un any i mig per posar en 
marxa el projecte d’instal·la-
ció de banda ampla gratuïta de 
qualitat. El següent pas consis-
tirà en realitzar un estudi tèc-
nic i econòmic per determinar 
la ubicació i les condicions 
de la instal·lació, en el qual 
els espais públics amb major 
afluència de persones tindran 
prioritat.
També properament es farà 
una prospecció de mercat per 
conèixer les condicions que 
ofereixen les empreses ins-
tal·ladores i prestadores del 
servei. I posteriorment, s’ini-
ciarà el procés de contractació 
pública per a la instal·lació i la 
prestació del servei.

Montbui podrà tenir  
xarxa wifi gratuïta en 
espais públics per mitjà 
del bonus WIFI4EU MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui vol convertir la finca 
de La Solana, antiga hí-

pica ubicada en un paratge idí-
l·lic, a poc més de 150 metres 
del Nucli Antic, en un alberg 
juvenil municipal. Després de 
diferents replantejaments del 
projecte, l’equip de govern so-
cialista que lidera Teo Romero 
vol que s’hi ubiqui un alberg 
juvenil, aprofitant les possibili-
tats de l’edifici, l’emplaçament, 
així com també es vol treballar 
per millorar-hi l’accés existent. 
L’alberg juvenil, a més, seria un 
ús compatible per a una finca 
que ha tingut diferents traves 
administratives des que l’Ajun-
tament va adquirir-la.
Des de l’Ajuntament es valo-
ra que aquest alberg sigui un 
complement de dinamització 
turística de la Vall de La Tossa, 
tenint en compte que es troba 
ubicat en una vall amb orien-
tació sud, a tocar de la serrala-
da de Coll-bàs, i en un entorn 

L’ajuntament de Montbui farà un alberg 
juvenil municipal a la finca de la Solana

de gran riquesa natural. Des de 
l’equip de govern municipal, 
l’Alcalde Teo Romero assenya-
la que “volem que les obres de 
remodelació de l’edifici i la seva 
conversió en alberg juvenil 
pugui anar a càrrec també de 
joves del nostre municipi que 
no tinguin feina actualment. 
Volem aprofitar els programes 
de potenciació de l’ocupació 
juvenil, subvencionats per la 
Unió Europea, per fer possible 
un equipament que pensem 
que tindrà moltes possibilitats. 
És un entorn natural d’una 

gran riquesa, i pensem que té 
totes les potencialitats per ser 
un espai de dinamització eco-
nòmica, plenament sostenible 
amb l’entorn”.
Aquest alberg juvenil és un 
projecte a mitjà termini que es 
preveu que es pugui concretar 
una vegada s’aprovi definitiva-
ment el POUM, document de 
planificació que ja contempla 
el seu ús com a equipament. 
Cal destacar que l’Ajuntament 
de Montbui va adquirir la fin-
ca de La Solana, de 4’5 hectà-
rees.

MONTBUI / LA VEU 

Estan en marxa les obres 
de millora del talús 
ubicat a final dels car-

rers Santa Anna, Sant Miquel 
i Sant Pere, tocant al Passeig 
Catalunya. Es tracta d’una ac-
tuació que pretén dignificar 
un espai que pateix erosió i 
desgast, per ser lloc de pas de 
la ciutadania.
L’actuació pretén perfilar el 

talús i recuperar dos dels bai-
xadors que envolten la tanca 
de la llar d’infants Santa Anna 
per dessota, amb les baranes 
de fusta corresponents i en 
part convertint aquests baixa-
dors en rampes esglaonades i 
amb la plantació d’arbustiva i 
la protecció en algunes zones 
amb més pendent de malla de 
fibra de coco i alguns arbres 
i bancs en zones molt con-
cretes, a les zones més planes 

dels extrems dels camins de 
baixada.
També es col·locarà a peu de 
talús un petit muret fet amb 
gabions armats de pedra seca 
que evitarà la caiguda de 
terres i també s’intervindrà 
en els parterres a peu del ta-
lús. L’actuació va a càrrec de 
l’empresa ARICO Forest, que 
realitza l’obra per un import 
lleugerament superior als 
60.000 euros.

Continuen les obres de millora del 
talús i parterres del passeig Catalunya

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui va adjudicar a l’em-
presa Obras i Construc-

ciones Decarme G-Tres les 
obres de millora a l’edifici de 
l’escola Antoni Gaudí, actua-
ció subvencionada per la Di-
putació de Barcelona dins el 
Pla de Millora d’Equipaments 
Locals. L’actuació, que s’ha ad-
judicat per 62.800 euros (IVA 
inclòs) permetrà millorar di-
ferents elements del manteni-
ment de l’edifici. 
Així, es repararan filtracions i 
s’instal·larà una línia de vida, 
també es farà la reparación 
d’esquerdes existents a la pis-
ta poliesportiva del centre, la 
reparació de l’entrada d’aigües 
al gimnàs, l’encoixinat de les 
sabates dels fanals i també es 
millorarà el sistema de para-
llamps. De la mateixa manera 
es solucionaran les humitats 
en el mur envolvent de l’edi-
fici. També es repararan els 

àmpits d’escopidors prefabri-
cats de les obertures, on es 
col·locarà una xapa lleugera 
amb formación de goterò. Per 
últim, també es farà la substi-
tució de l’enllumenat exterior.
Les obres de millora de l’escola 
Antoni Gaudí es duran a ter-
me durant aquest estiu, apro-
fitant la finalització del curs 
escolar.

Obres de millora a 
l’escola Antoni Gaudí

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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MONTBUI / LA VEU 

Un any més, es van 
aplegar moltes per-
sones per celebrar el 

tradicional Aplec del Roser 
a La Tossa de Montbui, amb 
diverses activitats des de pri-
mera hora del matí.
La Festa començava amb una 
caminada a peu fins al cim de 
La Tossa, des dels diferents 
nuclis de Montbui, i segui-
dament va tenir lloc l’arenga-
dada popular que organitza 
l’AAVV La Margarida i que 
és un dels moments màgics 
de la festa per les retrobades 
entre persones vingudes de 
diferents indrets de la comar-
ca.  A l’esplanada del castell, 
la Cobla Ressò va oferir una 
bona estona de sardanes, i 
a mig matí es va inaugurar 
també l’exposició “Teoria i 
pràctica de la flor natural” de 
l’artista Mireia Tort i que es 
podrà visitar fins al setembre.
A les 12.00 i després del tra-
dicional repic de campanes i 
un petit repertori de cançons 
de la mà de la coral SI FA SOL 

de Montbui, es va celebrar la 
missa que de forma especial 
va ser oficiada pel Sr. Bisbe R. 
Casanovas, i que va comptar 
també amb diferents inter-
vencions musicals de la coral.
A la sortida de la missa, es 
van repartir roses de diferents 
colors i també el punt de lli-
bre n. 10 de la col·lecció de 
punts de llibre de La Tossa, a 
totes les persones assistents.
En el sorteig de diferents ob-
sequis gràcies a la col·labora-
ció del Restaurant La Tossa, 
Restaurant de la Font Troba-
da i Forn Alemany, i que es 

Èxit de participació en l’Aplec de la 
Tossa, la festa del Roser

va fer quan ja havia comen-
çat el concert coral, van re-
sultar premiats els números 
següents: 4890. 1581, 4668, 
0242, 4917 i 4150.
Aquest any el tancament de la 
festa va comptar amb l’ener-
gia positiva de l’escola Pro-
tons d’Igualada a l’esplanada.
Moltes gràcies a totes les per-
sones assistents i a totes les 
persones i entitats que fan 
possible aquesta festa orga-
nitzada per la Fundació La 
Tossa amb la col·laboració 
del Consorci de La Tossa i la 
Diputació de Barcelona.

MONTBUI / LA VEU 

Durant aquest any 2019 l’es-
cola García Lorca de Santa 
Margarida de Montbui cele-
bra el seu 50è aniversari. Són 
alguns els actes que ja s’han 
fet però pel proper dissabte 
8 de juny  preparen una gran 
FESTA-TROBADA de fa-
mílies, alumnes ,exalumnes, 
mestres, exmestres i tota la 
comunitat educativa d’aquest 
centre.

Es podrà visitar l’escola, 
gaudir d’algunes actuacions 
d’alumnes i sopar a la fresca 
tot compartint vivències i re-
cords.
Totes les persones que tenen 
o han tingut relació amb l’es-
cola estan convidades a parti-
cipar en aquesta festa. Es po-
den adquirir els tiquets fins el 
dia 3 de juny a la consergeria 
de l’escola, a l’AMPA o a la bo-
tiga Charter “xuxes”, propera 
al centre.

Propera celebració dels 
50 anys de l’escola Garcia 
Lorca

JORBA / LA VEU 

Amb el lema “Vivim 
Jorba” el grup d’ERC-
Acord Municipal 

(AM) de Jorba va presentar el 
cap de setmana passat a Jorba 
i Sant Genís les seves propostes 
per als propers 4 anys, que es 
vehiculen sota un gran eix ver-
tebrador: fer de Jorba un poble 
per Viure-hi, amb majúscules.
Per aquest motiu, el primer 
gran eix de treball serà les 
persones, amb propostes con-
cretes per millorar la qualitat 
de vida dels veïns. En aquest 
sentit ERC-AM vetllarà perquè 
es construeixi un nou edifici 
escolar i per tirar endavant un 
centre de serveis per a la gent 
gran. La convivència veïnal 
al poble és molt important, 
i per això des d’ERC-AM es 
vol transformar la plaça de la 
Font en una zona amable i un 
punt de trobada per fomentar 
la vida social. Encara en aquest 
àmbit de serveis a les persones 
aquest equip apostarà per cre-
ar una regidoria d’igualtat, que 

serà transversal i enfortirà les 
polítiques de totes les àrees.
Com ja s’ha vingut fent en els 
darrers anys es treballarà per 
promoure turísticament el mu-
nicipi aprofitant tots els seus 
actius patrimonials del poble, 
tant culturals com naturals: 
des del castell a la xarxa de ca-
mins. En l’àmbit de l’economia 
aquesta formació dóna suport 
al Parc Agrari de la Conca 
d’Òdena, amb una primera ac-
tuació que passa per recuperar 
els horts del municipi.

Finalment, en l’àrea del foment 
de la convivència es posarà en 
marxa un portal en línia de 
les entitats de Jorba i es crearà 
una comissió per promoure 
el civisme al poble, en temes 
com els residus, els animals 
de companyia, etc. ERC-AM 
vol continuar governant es-
coltant la veu dels veïns i per 
donar un pas més en aquest 
sentit es dedicarà part de la 
inversió anual a projectes sor-
gits directament de processos 
participatius veïnals.

ERC-AM Jorba presenta el projecte 
“Vivim Jorba”

ÒDENA / LA VEU 

Després de treballar 
al llarg dels últims 
mesos les diferents 

propostes ciutadanes resultat 
de les trobades amb entitats, 
presentacions de la candi-
datura a llocs com el Centre 
Agrícola, al Centre Cívic del 
Barri de Sant Pere i al Centre 
de l’Espelt i recollint les dife-
rents aportacions dels veïns i 
veïnes, OAF, va donar el tret 
de sortida al seu programa 
electoral a les eleccions mu-
nicipals amb una festa oberta 
a tothom. 
Així, el passat divendres, 17 
de maig, el Teatre Centre 
Unió Agrícola es va omplir 
de grans i petits per celebrar 
el que és l’únic acte de campa-
nya d’aquesta nova agrupació 
d’electors. 
En un ambient distès i amb 
actuacions per a totes les 
edats, Andreu Garcia, can-
didat d’OAF acompanyat 
d’altres membres del grup va 
adreçar unes breus paraules 
al públic assistent per expli-
car que “tenim un gran equip 
amb gran capacitat de gestió, 
de treball en equip, amb no-
ves actituds: pròxims i trans-
parents, diferents ideologies 
i amb moltes ganes i il·lusió 
per fer d’Òdena un poble més 
ordenat, participatiu, amable 
i sostenible.  Òdena a Fons 
va néixer amb el convenci-
ment que les petites coses que 
garanteixen el benestar del 
veïnat en el dia a dia són el 
prioritari i són allò on s’ha de 
veure reflectida més la feina 
d’un consistori que vetlla per 

als odenencs i odenenques. 
Malgrat això, també s’ha cre-
gut oportú fer unes quantes 
propostes de llarg recorregut. 
És a dir que, que som consci-
ents que probablement s’hau-
ran de realitzar en més d’una 
legislatura, però que hem vist, 
a través de les vostres propos-
tes, que les creieu importants 
i realitzables”. 
Garcia també va fer especial 
incís al tema del macro polí-
gon a la zona agrícola de Can 
Morera explicant en un vídeo 
el posicionament del grup 
“OAF diem NO al macro po-
lígon de Can Morera”.   OAF 
no s’oposa al creixement in-
dustrial ni als llocs de treball 
que podria portar, però volen 
que es faci de manera orde-
nada i essent els odenencs qui  
decideixin com i on volen la 
zona industrial a través d’un 
procés participatiu.
Finalment Garcia, va empla-
çar a tothom a llegir el pro-
grama a la web odenaafons.
org i convidar a tothom a un 
pica a pica. 

OAF presenta el seu 
programa electoral



COMARCA  |  29Divendres, 24 de maig de 2019

LA POBLA DE C. / LA VEU 

El candidat a la reelec-
ció per l’alcaldia de la 
Pobla de Claramunt, 

Santi Broch, va presentar, el 
dimarts 14 de maig al Teatre 
Jardí, l’equip i el programa per 
a les eleccions municipals del 
26 de maig. Broch, que es pre-
senta amb Avancem per la Po-
bla-Junts, va fer un balanç dels 
anys que fa que encapçala l’al-
caldia poblatana, des de 2006, 
i va presentar alguns dels pro-
jectes que es volen tirar enda-
vant el proper mandat.
Santi Broch va detallar algu-
nes de les actuacions que s’han 
realitzat durant els 13 anys de 
la seva alcaldia que “han con-
tinuat la transformació del 
poble iniciada per l’anterior 
batlle, el Jaume Armenteras”. 
En aquest sentit, es va referir 
a la renovació i el nou impuls 
de la zona esportiva munici-
pal del Pas Blau amb la cons-
trucció del camp de gespa ar-
tificial, els vestuaris o la nova 
zona d’aparcament. També 
va destacar el treball que s’ha 
fet en diferents àmbits, com 
la cultura, l’educació, la gent 
gran, el jovent o el foment de 
l’ocupació.
Durant el seu parlament, el 
candidat a la reelecció va voler 
fer una especial incidència en 
el darrer mandat que “no ha 
estat gens fàcil, tant en l’àm-
bit local com nacional. Hi ha 
hagut tres secretaris i alguns 
problemes, com el cas de l’IBI, 
que es va poder solucionar, i 

l’aplicació del 155 que també 
va repercutir en la gestió de 
les administracions locals”. 
Segons va explicar, aquests 
fets “han endarrerit diversos 
projectes importants que te-
níem previstos, alguns dels 
quals ja s’han iniciat, com les 
pistes d’skateboard, o ja estan 
en curs, com les pistes de pà-
del o la rehabilitació del pont 
de la Boixera”. 
Broch va comentar que ja s’es-
tan a punt de licitar diverses 
obres, com els semàfors a la 
carretera C-244, el canvi d’en-
llumenat al barri del Xaró, la 
connexió dels aparcaments de 
Sant Galderic i de la Mare de 
Déu de la Llet o l’obertura del 
vial de darrera del consultori.
Broch va destacar i ressaltar 
“la bona gestió econòmica que 
s’ha fet des de l’equip de go-
vern, que s’ha continuat d’an-
teriors mandats, i que ha per-
mès que el nostre ajuntament 
tingui unes finances sanejades 
i que s’hagin pogut cancel·lar 
tots els préstecs que hi havia 

vigents i aconseguir un en-
deutament 0”. 
Per tancar la seva intervenció, 
Santi Broch va desglossar al-
guns del projectes per als pro-
pers quatre anys. En aquest 
sentit, va citar: la ubicació d’un 
punt d’atenció als poblatans i a 
les poblatanes al lloc on ara hi 
ha la Sala Municipal d’Exposi-
cions, que es traslladarà a l’es-
pai on hi havia hagut la botiga 
de cal Juanito; el manteniment 
dels vials; l’habilitació d’un 
nou local social al barri de les 
Garrigues i d’un de nou al del 
Xaró i estudiar l’ús de l’edi-
fici del Corral de la Farga; la 
construcció d’un parc infantil 
al barri de la Rata; fer les ges-
tions amb la Generalitat per 
construir la rotonda d’entrada 
al polígon dels Plans d’Arau, 
tan necessària, o incentivar la 
millora dels habitatges buits.
L’actual alcalde de la Pobla 
de Claramunt va tancar el 
seu discurs amb la presenta-
ció dels membres de la llista 
d’Avancem per la Pobla-Junts

Santi Broch presenta un equip que és garantia 
per avançar per la Pobla de Claramunt 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Avui divendres tin-
drà lloc a la Plaça del 
Mercat l’acte de final 

de campanya d’ERC Vilanova 
del Camí. L’acte s’iniciarà a les 
20:00h amb una botifarrada 
Popular.
L’acte continuarà a les 22:00h 
amb el Concert de La Séptima 
Trastada i s’obrirà una barra de 
begudes durant el concert. Tot 
el material: plàstic i tovallons 
serà reciclable, mirant pel medi 
ambient.
Amb aquest acte ERC Vilanova 
del Camí donarà per finalitza-
da la seva campanya ressaltant 
el seu interès per la cultura, 
de la qual en el seu programa 
es pot llegir al respecte que 

Vilanova té un gran potencial 
d’artistes i per a ells volen cre-
ar espais i festivals d’art, on la 
música, la pintura, el teatre i 
qualsevol expressió artística hi 
tindrà cabuda. Per això aposta-
ran per una reforma integral 
del Rovy, sol·licitant un estudi 
de rehabilitació, ja que segons 
diuen, és un espai que neces-
sita una reforma urgentment.
El volen convertir en un espai 
autogestionat per a les més de 
70 entitats del poble .
Aquest procés el faran conjun-
tament amb aquestes entitats i 
de forma participativa, per tal 
que siguin elles qui decidei-
xin com ha de ser aquest nou 
espai i quins serveis haurà de 
tenir. “Un espai digne com les 
entitats del nostre municipi es 

mereixen i amb unes condici-
ons dignes”, afegeixen.
Tothom que vulgui assistir a 
aquest acte ha de comprar els 
seus tiquets, amb un preu de 
4€ que inclou botifarra/ ham-
burguesa vegana i beguda, a 
qualsevol d’aquests establi-
ments:
Perruqueria Montse Oliva (C/
Antonio Machado, 29 ; Vila-
nova del Camí), Vilamúsics 
(C/Soledat, 20 ; Igualada), Bar 
Cafeteria La Granja Vilanova 
(C/Santa Llúcia, 23 Vilanova 
del Camí), Bar Londres (C/
Mossèn Amadeu Amenós; Vi-
lanova del Camí). També els 
podeu trobar al local d’ERC 
Vilanova del Camí, situat al 
Carrer Sant Josep 31, dimarts 
i dijous de 19h a 22h.

Acte final de campanya d’ERC Vilanova

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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ÒDENA / LA VEU 

Després d’haver pre-
sentat ja el seu pro-
grama electoral a 

l’Espelt, en un primer acte, i 
el nucli d’Òdena, en un segon 
acte el passat dissabte 18 de 
maig, davant una gran aflu-
ència de públic, la formació 
municipal Fem Òdena AM 
tancarà la seva campanya 
aquest divendres 24 de maig, 
a les 20h en un acte participa-
tiu al Centre Cívic del Pla de 
la Masia.
El projecte de la candidatura 
encapçalada per Maria Saya-
vera s’ha treballat de forma 
participativa entre els veïns 
i veïnes del municipi, a més 
d’altres col·lectius i entitats, 
i durant aquestes setmanes 
s’ha donat a conèixer, amb un 

acte a cadascun dels 3 princi-
pals nuclis, però també amb 
parades informatives que la 
formació ha anat fent els dar-
rers dies. 
L’acte, que clourà la campa-
nya, estarà plantejat de forma 
participativa i visual, per tal 
que els assistents que vulguin 

Fem Òdena AM tanca la campanya amb 
un acte al Centre Cívic del Pla de la Masia

puguin també completar la 
feina feta amb altres aportaci-
ons, que seran recollides per 
la candidatura. 
Així, Fem Òdena convida a 
tots els veïns que vulguin, a 
assistir a l’acte de divendres 
24 a les 20h, al Centre Cívic 
del Pla de la Masia. 

ÒDENA / LA VEU 

Junts per Catalunya 
d’Òdena es presenta per 
primer cop a Òdena i ho 

farà amb Lluís Piqué com a 
cap de llista i amb una candi-
datura transversal amb per-
sones de diverses professions 
i edats, totes elles amb un ob-
jectiu comú: “que tots els ve-
ïns se sentin partícips de les 
decisions que es prenguin al 
municipi per encarar el seu 
futur i per a millorar la quali-
tat de vida dels que hi viuen”. 
La candidatura, que ahir va 
ser present al mercat del Barri 
de Sant Pere, és conscient que 
“Òdena és municipi amb una 
gran extensió amb diversos 
nuclis i disseminats que te-
nen cada un d’ells unes neces-
sitats específiques, ja que no 
és el mateix parlar del nucli 
d’Òdena que del Bosc Gran, 
de l’Espelt o del barri de Sant 
Pere”. Entre les seves priori-

tats hi ha ampliar l’oferta en 
habitatge -prioritzant el llo-
guer social-, i la promoció de 
l’economia productiva -do-
nant suport a totes aquelles 
iniciatives que suposin la ins-
tal·lació de noves empreses 
o facilitin l’activitat dels em-
prenedors. Entre aquests pro-
jectes, la candidatura dona 
suport a la creació d’una zona 
industrial municipi aprofitant 
la situació estratègica d’Òde-
na. La instal·lació de noves 
empreses i de les activitats 
auxiliars que se’n derivarien, i 
la conseqüent creació de llocs 
de treball, és un dels beneficis 
que la candidatura defensa. 
D’altra banda, Junts per Ca-
talunya d’Òdena, entén que 
el municipi ha de seguir coo-
perant amb la Mancomunitat 
de la Conca perquè “manco-
munar els serveis ens permet 
arribar allà on sols no podrí-
em arribar i els qui en surten 
beneficiats són els veïns”. 

Lluís Piqué encapçala la 
candidatura de Junts per 
Catalunya a Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’ampliació i millora dels 
equipaments esportius 
és un dels eixos prin-

cipals del programa electoral 
del PSC vilanoví. L’equip de 
Noemí Trucharte planteja 
la remodelació del pavelló 
de Can Titó i la creació d’un 
nou gimnàs i un nou camp de 
futbol 7 a la zona. La remo-
delació de les pistes de ten-
nis,  dels vestidors del camp 
de futbol i la cobertura de 
la pista exterior de Can Titó 
són altres de les actuacions 
previstes pels socialistes a la 
zona.
En l’àmbit esportiu també 

proposen la creació de pistes 
de pàdel i d’una nova pista 
esportiva a la zona de l’insti-
tut. Per a l’alcaldessa Noemí 
Trucharte, “el que hem al go-
vern i volem continuar fent és 
facilitar que els nostres infants 
i joves tinguin espais i oportu-
nitats per a fer esport, que els 
aporta una formació en valors 
i els familiaritza amb un estil 
de vida saludable”.
El programa dels socialistes 
vilanovins inclou una remo-
delació de la zona de petanca 
i el compromís per mantenir 
la festa de l’esport que ha re-
cuperat el govern liderat per 
Noemí Trucharte. L’alcaldes-
sa i candidata a la reelecció 

afegeix que “en un municipi 
on volem apropar l’esport a 
tothom és de justícia tenir un 
esdeveniment on puguem re-
tre homenatge a aquells vila-
novins i vilanovines que han 
destacat en les diferents dis-
ciplines. Volem mantenir la 
festa de l’esport per continuar 
reconeixent l’excel·lència dels 
esportistes de totes les edats”
Habitatges de lloguer social, 
noves zones d’aparcament, el 
desenvolupament de la zona 
comercial PMUr3, un nou 
centre de dia, acabar la refor-
ma del Casal de la Gent Gran 
i mesures de suport al comerç 
són algunes de les propostes 
del PSC de Noemí Trucharte.

El PSC de Vilanova proposa un ambiciós 
pla de reforma d’equipaments esportius
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El passat dissabte 18 de 
maig ERC de la Pobla 
de Claramunt va dur a 

terme la presentació de la seva 
candidatura a les eleccions 
municipals, en un acte que va 
servir per presentar les grans 
línies del programa i en el qual 
l’alcaldable Albert Duran va fer 
valer el seu compromís amb la 
Pobla que ha quedat palès al 
llarg de la seva activitat com a 
regidor en el darrer mandat.
Duran va deixar clar en el seu 
discurs que vol impulsar el 
canvi a la casa de la Vila, “un 
canvi en positiu, comptant 
amb la veu dels veïns i veïnes 
i sobretot amb la il·lusió de fer 
una Pobla millor per a tothom”.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de Carolina Telechea, 
diputada al Congrés a Madrid, 
que  va voler acompanyar i 
donar suport a la candidatura 
d’ERC. Telechea, que té vin-
cles amb la Pobla, es va mos-
trar confiada en la possibilitat 
d’un canvi real a l’Ajuntament 
poblatà, de la mà dels republi-
cans. 
Al finalitzar tot l’equip de la 

candidatura i la diputada van 
estar compartint amb els ve-
ïns i veïnes assistents a l’acte 
un suca-mulla on de manera 
distesa es van poder intercan-
viar opinions. Aprofitant la 
presència de Telechea, i en ser 
preguntada per la situació dels 
companys i companyes em-
presonat i a l’exili, la diputada 
va comentar que “estan molt 
animats, encoratjats i sobretot 
il·lusionats amb els projectes 
que es presenten arreu del ter-
ritori. Quan marxo de veure 
als nostres companys Oriol i 
Raül sempre em diuen el ma-
teix: tingueu cura dels vostres 
veïns i estimeu-los, són la nos-

ERC presenta la seva candidatura a la Pobla 
amb la diputada al Congrés Carolina Telechea 

tra força.”
La secció local d’ERC va orga-
nitzar diumenge una  xerrada 
amb veïns del barri del Xaró, 
i dilluns al de les Garrigues, 
que han servit per escoltar les 
inquietuds dels veïns i s’han 
donat a conèixer les propostes 
per als barris que conformen el 
programa.
Esquerra tancarà la campanya 
a la Pobla el proper divendres 
dia 24 de maig, amb un Con-
ta-Contes del llibre “Contes 
des de la presó” escrit per l’Ori-
ol Junqueras i una xocolatada, 
un acte per a nens i grans que 
tindrà lloc a les 7 de la tarda, al 
Teatre Jardí.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Setmana de la Gent 
Gran de la Pobla de 
Claramunt celebrarà 

enguany el vintè aniversari. 
Des del dissabte 25 de maig i 
fins al diumenge 2 de juny des 
de la regidoria de Benestar So-
cial, en col·laboració amb l’As-
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran, s’organitzaran una sèrie 
d’activitats que es tancaran 
amb un dinar en homenatge a 
les persones de la tercera edat 
del municipi.
Seran unes jornades plenes de 
propostes i amb algunes sor-
preses. El programa s’obrirà el 
dissabte 25 de maig amb una 
missa cantada i un concert 
que anirà a càrrec de l’Agru-
pació Coral La Llàntia. L’acte 
tindrà lloc a partir de les 7 de 
la tarda a l’església de Santa 
Maria. 
Les activitats es reprendran 
el dilluns 27 amb el muntat-
ge del Juguem Plegats, que es 
farà a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, i 
que inclourà una sèrie de jocs 
i tallers en què es vol potenciar 
l’intercanvi generacional entre 
avis i infants. A més d’aquestes 
propostes, des de l’Institut de 
Vallbona d’Anoia la compa-
nyia No Res Teatre presentarà 
El velatorio lorquiano, un ho-
menatge a la mort de Federico 
García Lorca.
Aquest mateix dia, a la Sala 
Municipal d’Exposicions, es 
podrà veure un recull fotogrà-
fic dels vint anys de la Setmana 
de la Gent Gran. La col·lecció 
es podrà visitar fins al dissabte 
1 de juny, de les 6 de la tarda a 
les 8 del vespre. Per al dimarts 
28, a 2/4 de 6 de la tarda al Te-

atre Jardí, s’ha programat un 
bingo especial, organitzar per 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran. Les persones que 
hi participin a més de jugar al 
bingo podran berenar.
El dimecres 29 es farà una 
excursió a Tarragona, que in-
clourà una visita guiada pels 
principals atractius turístics i 
més emblemàtics de la ciutat 
i un dinar a Torredembarra. 
L’hora de sortida serà a les 8 
del matí des de l’Hotel Robert. 
L’endemà, el dijous 30 a les 6 
de la tarda a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal, l’Associació per 
a l’Oci de la Gent Gran orga-
nitzarà un ball amb el grup A 
Vives Veus.
Per al dissabte 1 de juny s’ha 
programat un espectacle amb 
el conegut humorista Ramon i 
amb el rock acrobàtic del grup 
Flip Flap. L’acte tindrà lloc a 
les 7 de la tarda a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal.
I la vintena edició de la Setma-
na de la Gent Gran es tancarà 
el diumenge 2 amb un dinar 
que presidirà la coneguda es-
criptora i il·lustradora Roser 
Capdevila, creadora de Les 
Tres Bessones. L’àpat tindrà 
lloc a les 2 del migdia a l’Hotel 
Robert. 
En el transcurs d’aquest acte, 
s’homenatjarà l’àvia i l’avi 
més grans del municipi, que 
són Pilar Cots, de 98 anys, i 
Ramon Cervelló, de 96 anys. 
També es farà un reconeixe-
ment als poblatans i les pobla-
tatanes nascuts entre el 1945 i 
el 1946, i que seran 41. La fes-
ta es tancarà amb un ball amb 
el grup Atlantic’s, que es farà 
després del dinar a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal.

Vintè aniversari de la 
Setmana de la Gent Gran

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El proper mes de juny se 
celebrarà el primer dels 
judicis per haver en-

ganxat cartells el setembre de 
2017 a favor del referèndum 
de 1 Octubre a Vilanova del 
Camí, d’un total de 10 judicis 
que s’aniran succeint en els 
Jutjats del Contenciós Admi-
nistratiu de Barcelona.
En un comunicat, els acusats 
argumenten que “aquestes 
sancions són una clara mostra 
de discriminació ideològica 
contra l’independentisme i la 
llibertat d’expressió per part 
de l’actual govern del PSC de 
Vilanova de Camí o de la uti-
lització d’una norma adminis-
trativa, que regula la publicitat 
i els cartells al municipi en 
contra d’una ideologia deter-
minada i en contra de la de-
fensa dels valors democràtics. 
No hi ha precedents d’ altres 

sancions a Vilanova per clavar 
cartells de cap mena. Només 
en el nostre cas…”
A més, les 10 persones denun-
ciades també critiquen que el 
govern de Vilanova del Camí 
hagi seguit amb el procedi-
ment i se’ls hagin embargat 

Comencen els judicis contra els 10 de 
Vilanova per enganxar cartells a favor 
del referèndum

615 euros a cadascun dels 
acusats tot i que encara no hi 
ha sentència. De la mateixa 
manera, agraeixen el suport 
rebut per persones i entitats 
de la ciutat a l’hora de prepa-
rar activitats per poder pagar 
les multes.
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CAPELLADES / LA VEU 

La Piscina Blava de Ca·
pellades obrirà portes 
el diumenge 2 de juny. 

La temporada d’estiu seguirà 
la tònica de les edicions an·
teriors. A nivell de carnets i 
preus es manté els mateixos ti·
pus d’abonaments que el 2018 
i també les mateixes tarifes.
Pel que fa a les casetes de bany, 
seguint l’esquema de les darre·
res edicions, s’han adjudicat 
per sorteig. Aquesta tempora·
da es continuarà fent servir el 
mobiliari que es va estrenar el 
2018.
Aquest estiu continua vigent 
l’ordenança que regula la nor·
mativa d’accés i ús de les ins·
tal·lacions. 
Abans d’obrir el servei s’ha fet 
diverses reparacions estructu·
rals, per exemple al vas de la 
piscina gran; canviant part de 
la il·luminació dels vestuaris; 
posant al dia el manteniment 
de la maquinària s’ha fet 4 me·

sos de proves diferents i també 
s’ha adaptat a l’actual norma·
tiva la separació dels elements 
químics que es fan servir. La 
pista de frontó està totalment 
protegida, amb xarxes a tot el 
voltant, incloent la zona que 
limita amb el bar.
Un dels canvis que podran 
gaudir els usuaris serà la col·
locació d’una escala que facili·
tarà l’entrada i sortida a l’aigua 
de les persones amb mobilitat 
reduïda.

Tot a punt per obrir la Piscina 
Blava el diumenge 2 de juny

Coincidint també amb l’inici 
de la temporada, es convocarà 
a la Comissió de Piscina Blava 
a una reunió per avançar en 
l’estudi del projecte de refor·
ma que s’ha iniciat.
Finalment cal destacar que 
s’està ultimant la programació 
de les diferents activitats lú·
diques que es faran en aquest 
horari d’estiu, que habitual·
ment tenen molt bona acolli·
da i seguiment per part dels 
usuaris.

CAPELLADES / LA VEU 

Dissabte passat al matí 
s’ha celebrat la terce·
ra edició de la Festa 

del Joc i l’Esport. Tot i la pre·
visió de pluja finalment el sol 
va brillar i va permetre viure 
un participat matí de dissabte 
amb nens i nenes participant 
de les diferents propostes.
En aquest sentit cal desta·
car la bona col·laboració dels 
clubs esportius i de les ampes 
– la de l’escola Marquès de la 
Pobla i la de l’escola Mare del 
Diví Pastor van proposar ac·
tivitats conjuntes· que van 
oferir diferents tastets. També 
els alumnes de quart d’ESO, 
amb l’assignatura de Servei 
Comunitari, van participar 
activament al llarg del matí di·
namitzant els diferents tallers. 
Prèviament ja havien col·la·
borat en l’organització de tot 
el procés de participació de la 
Festa del Joc i l’Esport.
Els més petits no van parar 
de jugar amb el material de la 
llar d’infants i amb les proves 
d’habilitat que es van distri·
buir al llarg del carrer Pilar. Es 
va poder fer tastets de futbol 

i hoquei; partides d’escacs; ju·
gar a tennis taula; provar pun·
teria amb la petanca i entrete·
nir·se amb l’spiribol.

Bona participació a la Festa del Joc i 
l’Esport de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any es recu·
pera la Biblioteca El 
Safareig com a Aula 

d’Estudi. Això vol dir que des 
del dilluns 27 de maig i fins al 
divendres 21 de juny s’obrirà 
cada dia als matins com a sala 
d’estudi, de 9 a 2 de la tarda.
Els estudiants podran fer ús 
de la sala per concentrar·se 
i estudiar tranquil·lament, 

però no dels serveis habitu·
als de la Biblioteca com ara el 
préstec de llibres o els ordina·
dors de les diferents plantes.
Aquesta és una iniciativa que 
ja fa anys que es duu a terme 
i té molt bona acollida entre 
els estudiants ja que ofereix 
aquesta possibilitat d’estudiar 
en un ambient molt tranquil.
Del 27 de maig al 21 de juny, 
obre els matins de 9 a 14 ho·
res.

La Biblioteca obre com a 
aula d’estudi

CAPELLADES / LA VEU 

Divendres, darrer dia 
de campanya, es farà 
el debat electoral en·

tre els cinc candidats que op·
ten a l’alcaldia de Capellades.
Aquesta és una proposta que 
arriba un any més de la mà 
de Ràdio Capellades, tal com 
s’ha fet pràcticament sempre 
en els darrers 20 anys.
Enguany es farà al Teatre La 
Lliga –l’anterior edició va ser 
al gimnàs de l’institut perquè 
el teatre estava en obres· a les 

8 de la tarda.
Hi participaran tots els can·
didats que es presenten a les  
eleccions municipals del diu·
menge 26 de maig: Susana 
Moreno per Vila de Capella·
des·CUP; Marcel·lí Marto·
rell per Junts per Capellades; 
Salvador Vives per ERC; Aa·
ron Alcázar pel PSC i Valen·
tín Guerra per Ciudadanos.
El debat serà conduït nova·
ment per Pep López, Àngel 
Pérez i Montse Ibáñez, uns 
habituals d’aquest esdeveni·
ment.

Avui, debat electoral 
entre els cinc candidats a 
l’Alcaldia de Capellades

Tot aquest ambient es va ani·
mar amb la xaranga Ho peta 
que va fer moure tothom al 
ritme de la seva música.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte 25 de 
maig es farà la XX 
Setmana Sense Fum 

organitzada pel CAP Capella·
des. Paral·lelament es farà la 
sisena edició del Concurs de 
fotografia, en col·laboració 
entre l’Ajuntament i l’Agru·
pació Fotogràfica Capella·
des.
La temàtica de les fotografi·
es ha d’estar relacionada amb 
la campanya “Setmana Sense 
Fum 2019”. La modalitat és de 
tècnica lliure i hi poden par·
ticipar els majors de 12 amb 
un màxim de 3 fotografies, 
enganxades en una cartolina 
negra de 30 x 40 centímetres.
El darrer dia per presentar els 
treballs serà el divendres 7 de 

juny, a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. Cal que constin les 
dades personals. El veredicte 
es farà públic el 8 de juny a les 
11 del matí al local de l’Asso·
ciació Fotogràfica i es publi·
carà a la web de l’Ajuntament 
i a la del AFC.
El primer premi serà un tro·
feu Ajuntament de Capella·
des; el segon trofeu Ajun·
tament i el tercer també un 
trofeu Ajuntament.
L’entrega de premis és el dis·
sabte 15 de juny a les 7 de 
la tarda a Casa Bas, la Sala 
Municipal d’Exposicions. 
A continuació s’obrirà una 
exposició amb les imatges 
participants, que es pod rà 
visitar els dies 15, 16, 22 i 23 
de juny els matins de 12 a 14 
hores i les tardes de 19 a 21.

Concurs fotogràfic de la 
Setmana Sense Fum
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S.M. DE TOUS / LA VEU 

Del 8 al 12 de juliol tin-
drà lloc el curs d’estiu 
“L’Estiu Sona a Tous” 

a la Casa de cultura Cal Fra-
rés -seu de l’Escola de música 
de Tous.  El curs va adreçat a 
tots els nens/es, nois/es nas-
cuts entre el 2006 i el 2010 
que hagin cursat com a mí-
nim dos anys de qualsevol 
instrument i vulguin, durant 
una setmana, experimentar, 
aprofundir i consolidar tot 
allò que han anat aprenent al 
llarg del curs. 
L’stage serà de dilluns a di-
vendres de 10.00 del matí 
(amb possibilitat d’acollida 
gratuït des de les 8.30) a 6.00 
de la tarda amb una pausa al 
migdia per dinar i anar a la 
piscina. Hi haurà dos tallers 
de tarda, un amb els professi-
onals del Teatre Nu i un altre 
de Percussió corporal amb 
la professora Neus Carles. I 
finalitzarà amb un concert 
obert a l públic el divendres a 
la tarda.
Així, els seus participants po-
dran millorar aspectes tècnics 
a través del treball en grup; 
aprendre a tocar amb altres 
companys dins d’una mateixa 
secció; descobrir l’experiència 
de formar part d’un conjunt 
instrumental complet i de to-
car en concert. 
Una manera divertida i di-
ferent de continuar amb la 
formació musical durant les 

vacances: el pla d’activitats 
està pensat per tal de poder 
combinar les hores d’assaig 
amb activitats de lleure. 
Enguany l’Stage Instrumental 
serà dirigit per la directora 
Eva Martínez amb el suport 
de Núria Bisbal; ambdues 
professores amb una llarga 
experiència en el món de la 
docència i la pedagogia.  A 
més, tindrà al darrera tot 
l’equip de professors de l’Es-
cola de Música de Tous ja que 
està organitzat conjuntament 
per la mateixa escola de mú-
sica i l’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous.
Per informació i inscripcions 
us podeu posar amb contacte 
amb la organització a través 
de l’adreça  stageinstrumen-
tal.tous@gmail.com fins el 
proper divendres 31 de maig.

L’Estiu Sona a Tous

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El grup municipal PSC 
La Torre ha fet tres 
actes de campanya a 

diferents nuclis de la Torre. 
Es valora molt positivament 
l’assistència de veïns que han 
volgut apropar-se per fer un 
intercanvi d’opinions i de-
mandes.
En els actes s’ha presentat 
breument els components del 
partit, ja que més de la meitat 
el formen veïns que no havien 
estat vinculats amb el partit 
en els darrers comicis. L’alcal-
dable, el Jose Martín, va ex-
plicar el full de ruta que es vol 
seguir per a fer de la Torre un 
poble amable on poder fer ar-
rels. Entre les propostes més 
destacables es troben: fer un 
pla municipal contra el fracàs 
escolar, realitzar extraesco-
lars gratuïtes per a famílies en 
risc d’exclusió així com oferir 

activitats innovadores, am-
pliar els horaris dels centres 
cívics i l’oferta d’activitats, so-
lucionar els abocaments d’ai-
gües fecals a diferents punts 
del municipi, subvencionar 
el buidat de fosses sèptiques, 
sent gratuït si es compleix uns 
requisits, millores en el servei 
de recollida d’escombraries i 
plans d’inserció laboral, entre 

Final de campanya del PSC de La Torre 
de Claramunt a Pinedes de l’Armengol

d’altres.
Totes aquelles persones que 
vulguin conèixer de prime-
ra mà les propostes del grup 
PSC La Torre poden apro-
par-se a l’acte de final de 
campanya el pròxim dia 24 
de maig a les 19h al Centre 
social Font de l’Armengol de 
Pinedes, posteriorment hi 
haurà un refrigeri.

EL BRUC / LA VEU 

Després de quatre 
anys al capdavant 
del govern munici-

pal, durant els que s’han dut 
a terme diversos projectes 
que demanava la ciutadania, 
com són la reforma del Casal 
Familiar, la millora del servei 
d’aigua a Montserrat Parc, la 
urbanització de Mas Grau i 
l’aprovació del projecte d’am-
pliació i reforma de l’Esco-
la CEIP EL Bruc, el grup de 
Bruc Viu- AM ERC, torna a 
presentar-se a les eleccions 
municipals del Bruc del pro-
per 26 de maig .
Per aquest nou període 2019 
– 2023, l’alcaldable és Bàrba-
ra Ortuño , veïna del Bruc 
des de fa 23 anys, economis-
ta i directora a FEDAIA (fe-
deració d’entitats d’atenció a 
la infància i d’adolescència 
vulnerable i desemparada del 
Tercer Sector Social de Ca-
talunya), “Han estat quatre 
anys de molta feina, d’aque-
lla que no es veu a simple 
vista, però indispensable per 
construir les bases de projec-
tes estratègics de futur. Du-
rant els propers quatre anys, 
volem seguir tirant endavant 

els projectes iniciats, com 
per exemple l’assoliment del 
100% del servei d’aigua als 
veïns de Montserrat Parc, 
canviar la canonada en alta 
(actualment de fibrociment) 
i la construcció d’un nou di-
pòsit d’abastament d’aigua al 
Bruc Residencial, així com 
seguir amb les negociaci-
ons amb Telefónica per què 
la fibra òptica arribi a totes 
les zones urbanitzades del 
municipi i executar les obres 
d’ampliació de l’escola ”, ha 
explicat Bàrbara Ortuño .
L’actual alcalde, Enric Cane-
la, es presenta com a segon 
de la llista. L’acompanyen un 
equip de 18 veïns i veïnes, 
totes amb l’objectiu de posar 
les persones al centre de la 
gestió municipal, iniciar un 
procés de transició energèti-
ca i de transformació tecno-

lògica i seguir treballant per 
potenciar la cultura de par-
ticipació i la transparència 
i el retiment de comptes en 
l’acció pública. “Apostem per 
un Ajuntament obert a les 
entitats i a les persones, per 
la participació ciutadana i la 
creació d’un model de poble 
entre tots. Volem un Bruc 
viu , un espai social, cultural, 
educatiu, de serveis i pro-
ductiu, i no un poble dormi-
tori ” conclou la candidata 
de Bruc Viu-AM ERC.

Bruc Viu renova compromís amb El 
Bruc i presenta nova cap de llista

Barbara Ortuño en-
capçala la candidatura 
al Bruc. Enric Canela, 

actual alcalde, ocupa el 
número 2 a la llista

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

pinturascledera@gmail.com



34 |  COMARCA Divendres, 24 de maig de 2019

PIERA / LA VEU 

El passat dijous dia 16 
de maig, els alumnes 
de l’escola Apiària van 

participar en una iniciativa 
solidària de l’ONG Save the 
Children que reivindicava 
que hi hagués més seguretat 
en les escoles dels països en 
conflicte. Més de 10.000 nens 
i nenes de tota Espanya van 
aixecar les mans per dir no a 
la guerra contra els infants.
Durant l’acte a l’escola Apià-
ria, obert a tota la ciutadania, 
es va parlar de la tasca de l’or-
ganització Save the Children 
i es va llegir un manifest que 
demanava la fi dels assassi-
nats i les bombes contra els 
nens i nenes, considerant que 

la infància no pot ser un ob-
jectiu a les guerres.
En aquesta acció global de 

l’organització han participat 
nens i joves de 45 països d’ar-
reu del món.  

L’escola Apiària diu NO a la guerra 
contra la infància

PIERA / LA VEU 

Darrera sessió de con-
tes XXL a Piera
Avui divendres 24 

de maig a les 21h l’Assumpta 
Mercader presenta La dona 
que somiava mariatxis, un 
espectacle per gaudir de la 
paraula, per emocionar-se i 
riure 
L’Assumpta Mercader és l’en-
carregada de tancar el cicle de 
contes per adults Contes XXL 
que durant els primers quatre 
divendres de maig s’ha dut a 
terme per tercer any conse-
cutiu a la biblioteca de Piera 
amb una gran assistència de 
públic i amb molt bones crí-
tiques a l’organització i als es-
pectacles.
A La dona que somiava mari-
atxis el plaer, la por , la mort, 
l’amor i el desig es troben 
en l’univers de situacions i 
personatges. Els malsons de 
l’Higini, una sorpresa sota el 
llit, l’assassinat de l’Eulàlia, la 
fixació per una mà i, per re-
matar-ho, un gintònic acom-
panyat d’un conjunt de ma-
riatxis... L’Assumpta presenta 
un espectacle on les històries 
es barallen i alhora s’embol-
callen, es donen força i s’em-
fatitzen per arribar al públic 
de manera diferent i excepci-
onal. 
L’activitat és d’accés lliure i 
gratuït. 

Inscripcions a l’aventura de 
programar

Des d’avui divendres i fins 
a exhaurir places, es poden 
formalitzar les inscripcions 
per participar al taller infantil 
L’aventura de programar
La proposta s’adreça als in-
fants d’entre 4 i 7 anys. A 
càrrec de la Fundació Pere 
Tarrés, els nens i nenes faran 
una introducció al pensa-
ment computacional i al codi 
de programació a través del 
joc amb el Blue Bot, tot fent 
manualitats i disfresses. El ta-
ller es durà a terme el diven-
dres 7 de juny a les 18h i les 
places són limitades. 

Sortida cultural a Besalú
Des de dilluns 27 i fins el 
7 de juny s’obre el període 
d’inscripcions per participar 
d’aquesta visita cultural
En el marc de la programació 
d’activitats culturals que la 
Biblioteca de Piera ofereix als 
seus lectors i amics, el proper 
dissabte 15 de juny s’organitza 
una sortida a Besalú. L’estada 
inclou una visita guiada a la 
població que fou seu d’un im-
portant comtat independent. 
Passejarem per un dels con-
junts històrico-artístics me-

dievals més ben conservats 
de Catalunya i visitarem l’es-
glésia de Sant Pere, la de Sant 
Vicenç (ambdues del S.XII), 
el call jueu i el majestuós pont 
romànic sobre el riu Fluvià. 
Completarem el dia amb una 
visita al museu de Micromi-
niatures.
El preu de l’activitat és de 
41,15 € i inclou entrades, 
transport i dinar. Les per-
sones interessades podran 
formalitzar la inscripció del 
27 de maig al 7 de juny a la 
Biblioteca. Les places són li-
mitades.

Hora del conte per nadons
En Pep puça i les coses gros-
ses és el títol de la sessió de 
contes per a nadons que ha 
preparat la Biblioteca de Piera
És avui divendres 24 de maig 
a les 17.30h de la mà de la 
narradora i actriu Assumpta 
Mercader. En Pep Puça és pe-
tit, molt petit, com en Patufet 
o com en Polzet, viu en una 
capsa de sabates i li agrada 
molt saltar. Tot i ser tan pe-
tit, saltant arriba a tot arreu. 
Amb en Pep Puça passarem 
una estona ben divertida: 
veurem com juga amb un re-
gal que li va fer en Pep Pinya, 
ens ensenyarà els dibuixos 
que fa, l’ajudarem a buscar 
un botó, l’acompanyarem un 
dia al parc i buscarem la cosa 
més bonica del món. Ah! I 
per acabar compartirem amb 
en Pep Puça una joguina que 
ell mateix s’ha inventat!

Properes activitats a la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

Junts per Piera ha tancat 
un cap de setmana molt 
intens amb més de deu re-

unions amb entitats i associa-
cions veïnals. A més, una bona 
part de membres de la llista van 
poder gaudir de diferents actes 
organitzats com una arrossada 
popular a Ca n’Aguilera el dis-
sabte, la Cursa dels Covards a 
El Bedorc diumenge matí i la 
trobada Pasqual de la Vicaria 
del Penedès-Anoia-Garraf, que 
es va celebrar diumenge tarda 
a Piera.
Josep Llopart va voler “agrair 
com ens estan rebent i com 
participa la gent en els actes 
que estem organitzant. Crec 
que estem aconseguint trans-
metre la il·lusió i les ganes de 
treballar. Hem format un grup 
que genera confiança i com-
promís”.
Els actes, fets en un format 
molt proper, distès i agradable 
mostren l’equip de persones 
que amb franquesa, propo-
sen aquest projecte municipal 

basat en la participació i en la 
proximitat dels (amb els) vila-
tans. 
Aquesta setmana s’han progra-
mat, de dilluns a dijous, més 
trobades amb associacions a 
Can Mas, Can Bonastre, Can 
Claramunt,  Can Mata i Castell 
de La Ventosa, La Fortesa i La 
Plana entre d’altres. També s’ha 
previst fer el porta a porta al 
barri de Can Canals. 
L’acte de final de campanya es 
farà divendres 24 a les 20:00h 
a la Plaça del Peix. L’acte comp-
tarà, a més, amb l’actuació de 
l’artista local Saidax, acompa-
nyada del també pierenc Nose 
Beat-Box. Al final de l’acte, 
s’oferirà una fideuada i unes 
postres que faran els mateixos 
membres de la llista.
Josep Llopart afirma que 
“aquests dies hem volgut mos-
trar el nostre compromís en 
un projecte real i realista, un 
projecte bàsicament creïble. És 
evident que el nostre desig és 
que la gent ens faci confiança, 
donant-nos el seu vot el proper 
diumenge”.  

Junts per Piera encara la 
última setmana

PIERA / LA VEU 

Durant aquesta campa-
nya electoral  el PSC 
de Piera  ha visitat, 

com ha fet anteriorment al 
llarg dels darrers anys, les en-
titats i associacions del munici-
pi, demanant  la seva confiança 
per portar a terme les propos-
tes del seu programa electoral, 
i amb voluntat ferma d’assumir 
un compromís amb els vilatans 
de Piera.
El PSC és conscient que en els 
propers quatre anys hi ha mol-
ta feina a fer per construir la 
Piera que vols. Javier Perellón 
afirma que “l’Ajuntament ha 
d’escoltar els veïns, ha de recór-
rer els carrers i posar en pràc-
tica les polítiques realistes que 
nostre municipi necessita”.
El candidat destaca que obrir 
l’ajuntament a la ciutadania i 
ser transparents és fonamen-
tal per recuperar la confiança 
dels ciutadans amb la política. 
Preocupar-se pel desenvolu-
pament econòmic, atendre les 
necessitats dels més desfavo-
rits, donar una sortida forma-

tiva als joves, donar suport a les 
entitats esportives i culturals, 
recolzar a la gent gran per tal 
que es puguin desenvolupar 
plenament, donar a conèixer el 
patrimoni arquitectònic i natu-
ral, fer polítiques mediambien-
tals, fer del municipi un entorn 
segur, apropar els barris amb 
un millor servei per a la mo-
bilitat i posar solució al dete-
riorament dels barris- urbanit-
zacions- pobles són els passos 
que l’Ajuntament ha de donar 
per fer sentir als pierencs i pi-
erenques que Tots som Piera. 
Perellón demana un vot útil al 
seu partit per “iniciar un camí 
que ens ha de portar a tots a re-
alitzar un projecte en comú”. 
La candidatura del PSC convi-
da els vilatans a la seva festa de 
tancament de campanya, que 
tindrà lloc el proper divendres 
24 de maig a les 9:00 del vespre 
a l’amfiteatre del carrer Girona 
de Piera, amb un sopar de ger-
manor, la intervenció de Javi-
er Perellón, la participació de 
l’acadèmia de ball Patricia Malo, 
focs artificials i música dels 80-
90 a càrrec de dj’s locals.

El PSC visita entitats i 
associacions, Per la Piera 
que vols
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LA LLACUNA / LA VEU 

El pròxim diumenge 
26 de maig tindrà lloc 
l’Aplec del Castell de 

la Llacuna, el castell de Sant 
Pere de Vilademàger i com ja 
és tradicional s’ha programat 
diverses activitats al voltant de 
la fortificació.  
Els actes d’aquest dia comen-
çaran a les 10h amb la Santa 
Missa a la parròquia de San-
ta Maria a La Llacuna i a les 
12.00h, a l’església del Castell 
de Vilademàger. Seguidament, 
tindrà lloc un vermut i una 
ballada de sardanes a càrrec 
del quintet de cobla “Terres de 
Marca”. Mentre, les colles del 
Ball de Diables de la Llacuna 
i Geganters i Grallers de la 
Llacuna aniran preparant l’ar-
rossada popular que comen-

çarà al voltant de les 2.30h del 
migdia.
El preu del dinar és de 8€ fins 
el dissabte 25 de maig al mig-
dia i de 10€ el mateix dia de 
l’Aplec i es poden comprar al 
Forn Pujó, Bar La Pansa i Co-
aliment. Hi Haurà servei de 
bar (begudes, cava, cafè, etc.)

La Llacuna celebra diumenge l’Aplec 
del Castell Sant Pere de Vilademàger 

Durant tot el matí es podran 
també comprar el tradicionals 
tortells.
L’Ajuntament agraeix la im-
plicació de les colles a l’aplec 
alhora que fa una crida a tots 
els llacunencs i llacunenques a 
participar d’aquesta festa cul-
tural i tradicional catalana.

S.M. DE TOUS / LA VEU 

El passat diumenge dia 19 
de maig, es va fer la pre-
sentació de la llista Junts 

per Tous, encapçalada pel Josep 
Anton i en el mateix acte es va 
presentar el programa electo-
ral. En l’acte hi van ser presents 
la Consellera Àngels Chacón i 
l’Alcalde d’Igualada i President 
de la Diputació de Barcelona 
Marc Castells. Tots dos van 
donar suport a la candidatura i 
van elogiar l’esforç per treballar 
per Tous, per la seva gent i pels 
seus projectes. 
El cap de llista, va centrar el seu 
discurs en les persones. Va co-
mençar pel jovent, pel talent, 
per desenvolupar projectes 
quan surten dels estudis, po-

der disposar a Tous d’un espai 
Coworking, amb recursos di-
gitals, serà una de les prioritats. 
També espais pels més joves. 
Per la gent gran, residencia i 
centre de dia i serveis puntu-
als, com un menjador. Atenció 
sociosanitària i tècnica per a la 
gent gran.
Un altre aspecte que va ressal-
tar, va ser la del coneixement, 
amb una aposta per a que les 
universitats puguin venir a Tous 
a fer seminaris, cursos... 
La candidatura, també recolza 
i dona suport total a les entitats 
ja siguin socials, culturals o cívi-
ques, per l’assoliment dels seus 
objectius. 
Va acabar el seu discurs, pro-
tegint el patrimoni municipal, 
pel Sindicat i altres edificis cal 

Junts per Tous presenta candidatura

una política de conservació i 
protecció, sense eliminar la seva 
essència patrimonial.  
L’acte va acabar amb el cant dels 
Segadors i un petit refrigeri. 

S.M. DE TOUS / LA VEU 

Una setantena de per-
sones van assistir el 
passat dissabte dia 11 

de maig a l’acte de presentació 
del programa electoral de la 
CUP Tous, un acte que dona-
va el tret de sortida a la seva 
campanya en la cursa cap a les 
properes eleccions municipals 
del 26 de maig.
Les més de 90 propostes del 
seu programa s’agrupen en 5 
grans eixos temàtics. Qües-
tions com la participació i la 
transparència, la necessitat de 
posar al centre les necessitats 
de diversos col·lectius com 
per exemple la gent gran i el 

jovent o posar el focus en la 
gestió del territori i la gent que 
hi viu en són les més destaca-
des.
Les diverses intervencions de 
les persones de la llista electo-
ral de la CUP Tous afirmaven 
que, defugint dels personalis-
mes de la “vella política”, volen 
impulsar una nova manera de 
fer política al poble: de mane-
ra horitzontal i col·lectiva.
La candidatura tancarà els ac-
tes de campanya el divendres 
24 de maig a les 20h a la Plaça 
1 d’octubre de Tous amb un 
espectacle de danses tradici-
onals, un sopar popular amb 
productes de proximitat i mú-
sica amb PD.

La CUP Tous presenta el 
seu programa electoral

CARME / LA VEU 

Aquest passat dissabte a la 
tarda, al Casal, va tenir lloc la 
presentació de les propostes 
que la candidatura CarmEnda-
vant ha inclòs en el seu progra-
ma electoral de cara a les mu-
nicipals del proper 26 de maig.
Aquest recull d’iniciatives, 

emmarcades en 5 eixos de tre-
ball, giren al voltant de qües-
tions relacionades amb la 
importància del dia a dia del 
poble, el desenvolupament 
del seu entorn, les obres pri-
oritàries i el seu futur a mig 
plaç. I tot això, dirigit al prin-
cipal actiu del poble, les per-
sones que hi viuen.

CarmEndavant presenta 
les seves propostes

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
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CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Ca-
laf ha tret a licitació la 
construcció i l’explota-

ció d’un edifici destinat a ta-
natori. El pressupost de la li-
citació és de 97.291,25 € sense 
IVA i la durada del contracte 
és de 25 anys. 
El cànon que s’estableix a les 
clàusules és fix durant tota la 
concessió i es determina en 
un import anual de tres mil 
vuit-cents noranta-u euros 
amb seixanta-cinc cèntims 
(3.891,65 €), l’IVA no inclòs, 
que representa un import to-
tal per total la concessió de 
noranta-set mil dos-cents no-
ranta-u euros amb vint-i-cinc 
cèntims, IVA no inclòs.  
Les empreses interessades 
poden presentar les seves 
ofertes través del registre 
electrònic del portal de con-

tractació pública de la Gene-
ralitat  fins al divendres 21 de 
juny a les 14 h. 
Els plecs de clàusules adminis-
tratives i tècniques es poden 
consultar en aquest enllaç del 
perfil del contractant de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Calaf 
publica la licitació 
per a la construcció i 
explotació d’un tanatoriMONTMANEU / LA VEU 

El passat dia 19 al espai 
de La Sala , a Montma-
neu, es van presentar 

els candidats de la Formació 
Junts per Montmaneu ERC 
composat per Josep Maria 
Albareda i Montse Gil , que 
durant 1 hora i mitja varen 
exposar el seu programa elec-
toral per accedir al consistori 
a través de les eleccions mu-
nicipals del proper dia 26 de 
Maig. 
Animats per als bons resul-
tats de ERC a la població , que 
va tenir  un 33% dels vots, i 
per al bons resultats a tota la 
comarca i Catalunya , varen 
convidar als assistents a que 
els votessin per poder tindre 
representació d’aquesta for-
mació independentista dintre 
del consistori per poder asso-
lir la màxima concòrdia amb 
el grup que també resulti de 
les properes eleccions.

Varen remarcar especialment 
la problemàtica de la pèrdua 
de població que es constant 
en els últims anys. Des de 
l’any 1986 , on la població era 
d’uns 280 habitants a aquest 
2019 s’ha passat a uns 147 
així podem veure que en poc 
mes de 30 anys s’ha perdut el 
50% de la població. Propo-
sen polítiques de recuperació 
d’habitatges, creació d’una 

ERC Montmaneu-la Panadella  presenta 
el seu programa electoral amb l’eslògan 
“al servei de les persones”

borsa d’habitatges i la modifi-
cació puntual del POUM per 
poder començar a construir 
cases unifamiliars. 
També van anunciar mesures 
con baixar els impostos sobre 
vehicles, supressió a vehicles 
històrics, arranjar algun car-
rer molt deteriorat, mesures 
per fomentar la cultura, el 
senderisme, etc.  i bàsica-
ment i per sobre de tot ajudar 
als agricultors i ramaders en 
les necessitats i gestions amb 
l’administració  i garantir els 
serveis basics, aigua i comu-
nicacions per aquestes explo-
tacions . També varen infor-
mar que col·laborarien amb 
el nucli de la Panadella per 
garantir tots els serveis ne-
cessaris per les seves accions 
empresarials en aquest lloc. 
Varen assistir al acte unes 50 
persones que després varen 
poder fer un col·loqui tot pre-
nent un refrigeri en el Cafe 
del Poble.

MASQUEFA / LA VEU 

És una aposta pública 
per una Masquefa que 
atengui equitativament 

les necessitats diàries de la ciu-
tadania mitjançant la transfor-
mació ordenada i innovadora 
del territori i els serveis.
Masquefa és un territori com-
plex i extens que presenta re-
alitats diverses, plurals i amb 
desequilibris importants. En 
aquest sentit, i en paraules del 
candidat Daniel Gutiérrez, ‘el 
pla de millores urbanes pretén 
assolir una ciutadania de qua-
litat per una Masquefa de totes 
i tots’.
La clau de volta d’aquest pro-
jecte és el Pla d’Ordenació Mu-
nicipal de Masquefa (POUM). 
Els Socialistes de Masquefa 
preveuen tancar aquest im-

portant document en dos anys 
i convertir-lo en una eina per 
avançar i créixer, de manera 
planificada, ordenada i soste-
nible, vers la Masquefa del fu-
tur. L’actual ordenament és de 
l’any 1986.

En el marc del  Pla de Millo-
res Urbanes destaquen les se-
güents:
• Passera de vianants i via se-
gura entre El Maset i Masque-
fa. Pont per vianants i vehicles 
sense motor que garanteix la 
seguretat i facilita l’accessibili-
tat. Vorera millorada i segura 
en paral·lel a la carretera.
• Avinguda Can Parellada ac-
cessible i segura. Millora de la 
via per garantir la seguretat de 
vianants i ordenar el trànsit. 
Rotonda a l’accés a Can Pare-
llada per la carretera B224z i 

rotondes de pacificació a les 
cruïlles de l’Avinguda Can 
Marcet i carrer Monistrol de 
Montserrat.
• Millora urbana del Passeig de 
la Via. Voreres amples i segu-
res, ampliació de l’espai d’apar-
cament i continuïtat urbanísti-
ca amb la Plaça de l’Estació i el 
seu entorn.
• Millora urbana  en la conne-
xió de La Beguda amb Can Pa-
rellada, ampliant zones d’apar-
cament i pacificació de la Plaça 
de l’Església a La Beguda. Mi-
llor connexió entre La Beguda i 
Can Parellada. La Beguda gua-
nyarà més places d’aparcament 
garantint la proximitat de veïns 
i visitants, així com pacificar la 
plaça de l’Església i el carrer 
dels Oms per guanyar espai 
públic. 
• Parc Urbà del Turó del Met. 

Espai familiar que inclou l’ac-
tual Skate Park i Parkour, noves 
pistes esportives, zona de píc-
nic i porxo juvenil. El Turó del 
Met és convertirà en el Mira-
dor 360º de Masquefa. Aquesta 
actuació permetrà connectar 
definitivament Can Parellada 
amb Masquefa.
• Programa ‘Renovem el Bar-
ri’. Col·laboració amb els veïns 
per millorar les condicions 

El Socialistes de Masquefa presenten 
el pla de millores urbanes

d’habitabilitat dels edificis resi-
dencials anteriors a 1980 amb 
deficiències de conservació i 
manteniment.
El ‘Pla de Millores Urbanes’ 
és, segons Daniel Gutiérrez, 
‘la resposta pública als reptes 
urbanístics d’alguns punts del 
municipi que necessiten una 
atenció especial amb l’objectiu 
de garantir l’equilibri territorial 
i la cohesió social’.

L p
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TEATRE / LA VEU 

Del 5 al 12 de maig, 
Calaf ha acollit una 
desena d’actes en el 

marc de la IV Setmana de la 
Gent Gran. Entre les diferents 
activitats hi havia una exposi-
ció, una obra de teatre, visites 
guiades a les botigues anti-
gues, una sortida a un celler, 
un taller, missa, ball i un di-
nar popular, entre d’altres. 
El tret de sortida a la setmana 
de la Gent Gran el va donar la 
comèdia familiar “Un aire de 
família” que es va representar 
el diumenge 5 de maig a les 
18h de la tarda al Casal de 
Calaf.
Al llarg de la setmana, els 
avis i àvies de Calaf van po-
der gaudir de portes obertes 
a totes les activitats de l’Es-
pai (taitxí, pilates, manuali-
tats, informàtica, idiomes...)  
i també de l’exposició de la 
“Memòria Minera de la Con-
ca de l’Alta Segarra” que recu-
perava a través de testimonis 
orals el passat miner desco-
negut de la zona. 
Les sortides culturals també 
van ser presents durant la set-
mana de la Gent Gran. Dos 
dies entre setmana, es van 
realitzar visites guiades a les 
botigues antigues de la plaça 
Gran, un projecte museístic 
que permet fer un viatge al 
passat revivint com era el 
comerç a principis de segle 
XX. D’altra banda, el dijous 
9 de maig es va realitzar la 
sortida a Collbaix-Celler El 
Molí, on es va visitar la vi-
nya d’aquest celler del Bages 
i fer un tast de vins. 

Com cada any, un dels actes 
més multitudinaris va ser el 
dinar popular del diumenge 
12 de maig al Casino on hi 
van participar unes 250 per-
sones i es va fer la presenta-
ció de l’Hereu i la Pubilla de 
Calaf que van agrair la parti-
cipació dels assistents amb un 
obsequi recordatori.

La música, protagonista de 
la setmana de la Gent Gran 
El 2n Festival d’Havaneres 
de Secà va tornar a omplir el 
Casino amb més de 250 per-
sones el dissabte 12 de maig. 
Novament, els artistes esco-
llits eren un reflex que aquest 
gènere compta cada més amb 
grups d’interior que també se 
l’han fet seu, com les Anxove-
tes, des de Girona, i la Clara 
Bonfill, des de la Garrotxa. El 
darrer grup sí que va acabar 
al costat del mar, allà on va 
néixer l’havanera de taverna, 
a l’Escala, amb Els Pesca-
dors de L’Escala. I en acabar, 
la sorpresa de la nit va ser el 
cant conjunt dels tres grups 
de l’Havanera de Calaf, que 
va escriure l’any 2016 Josep 
Vilaseca “el Segarrenc” i que 
va musicar Pere Ferrer Deví a 
demanda de l’Ajuntament de 
Calaf.     
D’altra banda, el concert amb 
el duet Maila i el ball amb 
Joan Vilandeny van comple-
tar i acabar d’arrodonir la va-
riada proposta musical. 
En l’organització de la Setma-
na de la Gent Gran de Calaf 
hi han col·laborat l’Esplai de 
la Gent Gran, la Parròquia de 
Sant Jaume, el Casino de Ca-
laf i la Coral Ressons.  

Calaf tanca la Setmana 
de la Gent Gran amb 
gran participació

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte 25 de 
maig a les 18.00 ho-
res arriba una nova 

proposta de teatre familiar 
al Casino de Calaf. De la mà 
de Tutatis i Transeduca, dues 
actrius es posaran a la pell 
de dues titelles (el Monstre 
i la Nena) per representar 
una història amb un garbuix 
d’emocions. Un espectacle de 
titelles, música i colors per 
fer viatjar als més menuts pel 
món de les emocions. 
El color groc vol dir que es-
tàs content, el blau que estàs 
trist, el vermell és la ràbia, el 
negre és la por... Cada color 
representa una emoció, però 
no serà gens fàcil posar-les en 
ordre. L’adaptació teatral d’ ‘El 
Monstre de Colors’ de l’obra 
d’Anna Llenas es converteix 
en una posada en escena ple-
na de poesia visual i música 
que ens ajudarà a connectar 
amb les nostres emocions i 

entendre-les millor. L’obra ha 
tingut més de 3.000 còpies 
venudes i s’ha traduït a 16 idi-
omes. L’edat recomanada per 
l’espectacle és de nens i nenes 
d’entre 2 i 7 anys. 
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada 
a Entrapolis.com. També es 
podran adquirir a taquilla des 
d’una hora abans de l’especta-
cle. El preu de l’entrada pels 

Connecta amb les teves emocions al 
teatre ‘El Monstre de Colors’

nens és de 5 € i per als adults 
de 6 €. L’obra està inclosa 
en el projecte Calaf Cultura 
Jove, que ofereix descomptes 
del 50% a les propostes cul-
turals de la vila, als joves ca-
lafins d’entre 12 i 35 anys. El 
descompte s’ha de sol·licitar 
a l’Ajuntament de Calaf, en 
horari d’atenció al públic (de 
dilluns a divendres de 08.30 h 
a 14 h i dijous de 17 h a 20 h).

MONTMANEU / LA VEU 

El passat diumenge 19 de 
maig, el partit Junts per 
Catalunya de  Montma-

neu va  presentar la seva can-
didatura a les eleccions muni-
cipals a La Sala del municipi. 
La trobada va comptar amb 
la participació dels regidors i 
regidores sortints i dels nous 
candidats, en un acte molt 
emotiu on candidats i públic 
van participar molt activa-
ment.
L’acte va començar amb  un 
balanç dels 4 anys de govern a 
càrrec de  l’alcalde i candidat, 
Àngel Farré Carulla i dels re-
gidors actuals; Josep Marqui-
lles, Miquel Casanovas i Josep 
Tosquelles. Es va excusar la 
presència de la regidora Gisel-
la Marimon que no va poder 
assistir. 
Tots els presents van fer un re-
pàs de l’acció de govern i van 
agrair la confiança del poble 
dipositada durant aquests qua-
tre anys. Per la seva part, Àngel 
Farré, va explicar que “s’havia 
complert el 200% del  progra-
ma anterior i que la voltuntat 
era fer el mateix aquesta nova 
legislatura”. D’altra banda, l’ac-

tual alcalde i candidat número 
1, va rendir comptes i va expli-
car que havien tancat el man-
dat amb un saldo positiu, molt 
més elevat del que es van tro-
bar a l’inici de la candidatura.
Seguidament, els nous candi-
dats amb Àngel Farré al cap-
davant, van explicar el pro-
grama electoral i cada una de 
les propostes per a realitzar 
aquests pròxim anys. Així, 
Albert Urgell i Farràs, Car-
me Marsà i Pinós, Joan Vila-
joana Tardà i Josep Tosque-
lla Queralt es van presentar 
i van coincidir en la il·lusió i 
les ganes amb què emprenien 
aquest nou projecte .
D’altra banda, es va excusar 

la participació de l’alcalde 
d’Igualada i president de la 
Diputació de Barcelona, que 
no va poder assistir però que 
va enviar un missatge donant 
el seu suport a la nova candi-
datura i va destacar la persis-
tència i la bona feina feta en 
aquest darrer mandat.
En acabar, els assistents van 
poder preguntar i fer les seves  
aportacions en un acte molt 
dinàmic que va comptar amb 
una alta participació i on els 
candidats van contestar cada 
una de les preguntes fent ho-
nor al seu slògan “Tots fem 
Montmaneu”. Finalment, la 
tertúlia va continuar entorn 
un pica pica.

Junts per Montmaneu presenta la seva 
candidatura i el seu programa electoral
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COPONS / LA VEU 

La Diputació Barcelona 
ha realitzat un estudi 
del pont d’accés al nucli 

de Copons que presenta un 
voladís i una tanca a ambdós 
costats que requereixen una 
anàlisi, i alhora té una secció 
que és necessari analitzar si 
pot adequar-se a tots els usua-
ris. El treball té per objecte de-
tectar les zones damnificades 
del pont així com la proposta 
d’actuacions i mesures neces-
sàries per a la seva reparació, 
a més de definir una solució 
que millori la convivència en-
tre vianants, ciclistes i vehicles 
motoritzats.
Per aquesta finalitzat s’ha 
d’adaptar l’estructura del pont 
a les condicions de trànsit exis-
tent, disposant les mesures de 
seguretat vial adequades tot i 
aconseguint que la solució que 

preservi el valor paisatgístic 
de l’estructura i minimitzi les 
interaccions amb el trànsit de 
vehicles que circula per aques-
ta via.
L’estudi proposa l’execució 
d’una vorera de 1,95 metres 
d’ample al costat oest i la col-
locació de noves barreres de 
seguretat a ambdós costats del 

Estudi per a la millora del pont d’accés 
al nucli de Copons

pont, permetent un ample de 
calçada per a vehicles de sis 
metres, amb tres metres per 
sentit de circulació. També es 
preveu la reparació de la part 
inferior dels voladissos del 
pont amb l’aplicació d’un pro-
ducte a base de ciment. El cost 
total de les obres previstes en 
l’estudi és de 152.634 euros.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

El passat dissabte 18 
de maig de 2019, a les 
19.30 hores, va tenir 

lloc la presentació de la can-
didatura Sant Martí Avança, 
al Centre Polivalent Josep 
Ma Torras-Cao La Fàbrica de 
Sant Martí Sesgueioles.
Sota l’eslògan “continuem 
avançant junts”, l’actual grup 
municipal va presentar la 
seva candidatura a les elec-
cions d’aquest diumenge 26 
de maig, com a un projecte 
de continuïtat a les actuaci-
ons dutes a terme en l’actu-
al mandat.
Durant l’acte, es va presentar 
l’equip que compta la can-
didatura d’enguany, format 
per Aleix Borràs, Anna Sala, 
Aitana Bitrià, David Sala, 
Helena Garcia, Jaume Pa-
llarols, Laura Muntané, Mà-
rian Vilaseca, Montserrat 
Franch i l’actual alcaldessa, 
Rosa Narbona.

Projecte de rehabilitació ur-
bana de Sant Martí Sesguei-
oles
A l’acte també es va fer un ba-
lanç de tots els projectes duts 

a terme durant aquest recent 
mandat, amb l’objectiu de 
convertir Sant Martí Sesguei-
oles en un municipi de refe-
rència pel que fa a qualitat de 
vida, i exemple en eficiència 
energètica i gestió econòmi-
ca.
En aquest sentit, es van pre-
sentar les actuacions fetes al 
llarg dels 4 últims anys, així 
com els projectes urbanístics 
de futur, com la millora de 

les instal·lacions de l’Escola 
Font de l’Anoia, la rehabilita-
ció i adequació del campanar 
i la plaça, la construcció d’un 
espai de pícnic i barbacoes al 
municipi, la recuperació del 
Vial del Cargolet, l’adequació 
de la zona esportiva, la millo-
ra de l’entrada del municipi i 
dels carrers municipals, així 
com l’estudi arqueològic de 
les restes del Castell de Vila-
llonga.

Més de 100 persones omplen el Centre 
Polivalent Josep Ma Torras Cao-La 
Fàbrica de Sant Martí Sesgueioles

PRATS DE REI / LA VEU 

Divendres passat, 17 
de maig, es va pre-
sentar la candida-

tura per la nova legislatura 
del Grup d’Acció per Prats a 
la sala polivalent dels Prats 
de Rei. L’alcaldessa i cap de 
llista va començar l’acte amb 
un breu balanç dels projectes 
que s’han portat a terme en 
aquesta legislatura i el perquè 
alguns dels que estaven pro-
jectats no s’han pogut fer re-
alitat. Un cop presentats tots 
els membres de la candidatu-
ra, va ser el moment d’expli-
car les propostes que el GAP 

té previst endegar en aquest 
mandat que començarà. 
El grup vol potenciar l’econo-
mia, el patrimoni i la cultura 
del municipi per gaudir d’un 
poble amb present i sobretot 
amb futur. També es va des-
tacar la voluntat de continu-
ar amb un model basat en la 
transparència informativa i 
la participació ciutadana en 
temes importants sobre el 
futur dels Prats de Rei. Es va 
cloure l’acte amb coca, xoco-
lata i cava i els assistents van 
poder intercanviar inquie-
tuds i demandes, de forma 
més informal, amb els can-
didats.  

El grup d’Acció per Prats 
presenta el seu programa 
als veïns 

CALAF / LA VEU 

Aquest mes de maig, la 
sortida que mensual-
ment s’organitza des 

de la Mancomunitat de l’Alta 
Segarra amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Calaf per 
conèixer balmes de Catalunya, 
serà pel municipi de Casseres, 
al Berguedà. 
En aquesta ocasió, la ruta serà 
molt fàcil, amb un recorregut 
d’uns 8,5 km.
El desplaçament es realitzarà 
en autobús des de Calaf, sor-
tint a les 08 h del matí des de 
la plaça dels Arbres i arribant a 
les 14 h aproximadament.  
Per inscriure’s, cal fer-ho a tra-
vés de l’Oficina de Turisme de 
Calaf al  93 868 08 33 o calaf.
turisme@calaf.cat o també per 
whatsapp al 659 49 50 20. El 
preu són 10 euros i inclou el 
transport i assegurança.

La Balma de les 7 portes 
Aquesta balma és coneguda 

també com a Balma del Calau 
per la proximitat d’una casa 
amb aquest nom. 
Ens trobem davant d’una bal-
ma d’uns cinquanta metres 
d’ample i una profunditat inu-
sualment gran que conserva 
bona part de la distribució in-
terior; el tancament exterior 
té 5 portes obertes, una de 
tapiada i una d’ensorrada. Es 
conserven els espais del forn, 
les habitacions, l’estable, etc. En 
moments d’aigües abundoses, 
un petit corriol s’escola per da-
vant de la balma a manera de 
petita cortina d’aigua. Sembla 
que antigament hi havia davant 
la balma unes grosses calderes 
que recollien aquesta aigua per 
a l’ús dels seus habitants.
La balma es troba en l’itinerari 
de la “Ruta de les Fonts” que 
amb marques verdes i blan-
ques coincideix parcialment 
amb aquesta proposta. Preci-
sament des d’aquesta balma, 
s’accedeix de forma ràpida a la 
“Font de l’Escaler”.

Nova sortida a la Balma 
de les 7 Portes
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El Monbus CB Igualada es queda a les portes de LEB Plata
BÀSQUET / LA VEU 

H istòric, emocionant, 
intens. Així va ser 
el partit contra el 

Movistar Estudiantes que va 
negar al Monbus CB Iguala-
da la possibilitat de jugar a 
LEB Plata la propera tempo-
rada. Malgrat la derrota, el 
Club Bàsquet Igualada ha fet 
història. Mai cap equip ha-

via aconseguit arribar a una 
categoria superior. Aquest 
sènior masculí A ha estat a 
punt i, a més, amb jugadors 
de casa, implicats, motivats, 
que ho han donat tot. El 
partit contra l’Estudiantes 
va ser molt igualat però fi-
nalment els madrilenys van 
acabar guanyat per 54-48.  
Jugadors i tècnics amb una 
gran solidesa, experiència, 

ganes i il·lusió van lluitar 
durant tot el play-off on van 
jugar quatre partits en qua-
tre dies. 
Després de perdre el pri-
mer partit contra el CAM 
Enrique Soler de Melilla a 
la pròrroga, els igualadins 
es van saber aixecar i gua-
nyar els dos següents partits. 
Així, es van classificar en 
segona posició a la lligueta, 

que els va permetre jugar el 
partit entre els dos segons 
classificats contra l’Estudi-
antes que, malhauradament, 
van acabar perdent. 
Miqui Stobart, Miquel Beni-
to, Pau Camí, el germans Jor-
di i Jaume Torres, Edu Teje-
ro, Edu Burgés, Carles Fons, 
Roger Pérez, Àlex Matencio 
i Sergi Carrión, tots ells di-
rigits pel tècnic Jordi Martí, 
amb el segon Axel Renau i 
tercer Sergi Alamillo, amb 
el suport del preparador fí-
sic Albert Duocastella, i del 
delegat de l’equip, Ricard La-
torre, ho van tenir a tocar. 
El partit contra l’Estudian-
tes es va poder seguir des 
d’Igualada gràcies a la re-
transmissió de Ràdio Igua-
lada i del canal de TV de 
la Federació Espanyola de 
Bàsquet. De fet, tot el play-
off va ser molt seguit. El 
diumenge, en el partit defi-
nitiu a la sala d’actes de Les 
Comes s’hi van reunir part 
de la Grada Jove “Omplim 
Les Comes”, formada per 
jugadors base del club, que 
van viure intensament tot el 

play-off i els van animar en 
tot moment des de la dis-
tància. De fet, un dels mo-
ments més emotius que es 
van viure aquests dies va ser 
el dissabte abans del partit 
contra l’UBU Tizona, quan 
jugadors i tècnics van visi-
onar un vídeo que els nois 
i nois els havien fet per ells 
i on familiars, amics i afició 
expressaven el seu suport a 
l’equip. 
Sens dubte, aquesta tem-
porada serà recordada per 
moments com aquests, on 
afició i equip han estat units 
en tot moment. Un altre fet 
molt emotiu va ser la rebuda 
que l’afició i els familiars van 
fer a l’equip en la seva arri-
bada a l’aeroport. Una càlida 
benvinguda per agrair tot el 
què aquest equip, jugadors i 
tècnics, han fet aquesta tem-
porada. 
Des del club volen agrair a 
tothom qui ha estat pendent 
d’aquest play-off i ens ha do-
nat suport, socis del club, ju-
gador i famílies però també 
aficionats del bàsquet que 
han fet arribar el seu caliu.

BÀSQUET / LA VEU 

Aquest dissabte co-
mencen uns partits 
decisius pel primer 

equip femení del Club Bàs-
quet Igualada. S’inicia un 
play-out amb el TGN Bàsquet 
on un dels dos equips aconse-
guirà la permanència a Copa 
Catalunya. 
L’Yvette Pons CB Igualada 
afronta amb molta força el 
primer partit que tindrà lloc al 
pavelló de Les Comes aquest 
dissabte a les 17.30h. Malgrat 
que jugar un play-out no és la 
situació desitjada cal recordar 
que aquest equip, liderat pel 
tècnic Sergi Alamillo, està ju-
gant en una categoria superi-
or com és la Copa Catalunya, 

només hi ha dues competi-
cions de rang més elevat per 
sobre i han demostrat que són 
capaces de remuntar aquesta 
situació.
En la fase regular l’Yvet-
te Pons Igualada va quedar 
classificat en 10a posició, la 
primera, mentre que el TGN 
es va aconseguir la plaça 
per disputar el play-out pels 
pèls, quedant en 13a posició. 
L’Igualada, però, ha perdut els 
dos enforntaments directes 
que s’han disputat durant la 
temporada regular. 
Des del club s’està fent una cri-
da a omplir el pavelló, dissabte 
a la tarda, per tal de donar su-
port a aquestes jugadores que 
s’enfronten al repte més im-
portant de tota la temporada.

L’Yvette Pons CB Igualada es juga la permanència a Copa Catalunya

Dissabte, el millor bàsquet és a Les Comes

17.30h Yvette Pons CB Igualada vs TGN Bàsquet

Necessitem una victòria i comptem amb vosaltres!
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FUTBOL / LA VEU 

CF SANT ILDEFONS 1
CF IGUALADA 1

E ls igualadins es van 
emportar un punt de 
Cornellà de Llobregat, 

en un partit en què es van 
tenir ocasions fins al darrer 
instant. Els blaus volien es-
gotar totes les opcions per 
arribar als lloc de promoció 
d’ascens i els locals havien de 
sumar per a poder mantenir 
la categoria. Es preveia un 
matx molt intens entre dos 
equips amb objectius molt 
diferents, que tenien la ma-
teixa necessitat per sumar 
els tres punts.
L’inici del partit va ser do-
lent, ja que al minut 5, en 
un contracop, els locals es 
van avançar després d’una 
bona jugada individual. To-
cava remar per capgirar el 
resultat. Així va ser com al 
cap de tres minuts, els visi-
tants van llençar una pilota 
al travesser. La insistència 
dels de Moha era evident, 
però els de Cornellà resis-
tien amb pilotes llargues a 
l’esquena de la defensa bla-
va. Es preveia que costaria 
molt generar ocasions clares 
en atac. S’arribava al descans 
amb derrota provisional i 
amb la sensació que s’havia 

de treballar dur per aixecar 
l’enfrontament.
La segona meitat va comen-
çar amb un punt més de 
verticalitat dels jugadors vi-
sitants, que eren conscients 
que havien de generar mol-
tes més aproximacions per 
a poder marcar. Això pro-
vocava que la defensa patís 
en alguns moments, degut al 
joc ofensiu blau. No obstant, 
el marcador no es movia, 
gràcies a les gran aturades 
d’ambdós porters. S’arriba-
va als darrers deu minuts 
amb el resultat ajustat, amb 
l’empenta dels anoiencs, que 

volien esgarrapar qualsevol 
oportunitat.
Amb aquest context, al mi-
nut 86, Martí va empatar el 
duel al rematar una pilota 
dins l’àrea. Calia un altre 
gol i, Bernat va fer un gran 
xut des de fora l’àrea que va 
desviar, de nou, el porter del 
Sant Ildefons. L’havien tin-
gut, però no va poder ser.
Amb aquest empat, l’equip 
suma 57 punts i manté la 
quarta posició, a falta d’una 
jornada pel final del campi-
onat. L’últim enfrontament 
serà a Les Comes, davant la 
Montanyesa.

Res a retreure

FUTBOL / LA VEU 

PBB LA ROCA 1 
CF IGUALADA 3

Les igualadines superen 
a l’equip de La Roca i es 
classifiquen per la se-

güent ronda de la Copa Cata-
lunya. Les jugadores d’en Jor-
di Torres visitaven a un equip 
que es troba dues divisions 
per sota, però sent conscients 
que no podien refiar-se, ja 
que qualsevol partit a domi-
cili és complicat.
Les anoienques sabien que 
seria difícil portar el domini 
del joc, davant un equip en-

darrerit. Les jugadores blaves 
no es van trobar còmodes en 
portar el ritme. Tot i això, 
un gol al minut 6, va fer que 
l’Igualada estigués més tran-
quil.
Amb aquest context, just 
abans del descans, l’equip va 
ser capaç de marcar el segon 
gol, per deixar respirar a les 
visitants.
A la segona meitat, el conjunt 
igualadí va millorar molt la 
seva imatge, marcant el tercer 
gol. Finalment, les locals van 
fer el gol de l’honor.
La següent ronda serà la 
aquesta setmana, davant el 
CF Manu Lanzarote.

El CF Igualada femení 
segueix endavant a la 
Copa Catalunya

FUTBOL / LA VEU 

Repartiment de punts 
a Les Comes entre els 
veterans de l’Igualada 

i del Sants (2-2), encara van 
ser els blaus qui més van me-
rèixer. Però això del futbol no 
entén de justícia i sí de gols, 
A la igualtat de gols, igualtat 
de punts.
Primera meitat de clar color 
blau i superioritat manifes-
ta, però els barcelonins van 
saber guardar la porteria a 
zero, malgrat la insistència 
dels igualadins. I això els va 
portar al vestidor amb taules 
en el marcador. En la segona 

part, la tònica del joc va ser la 
mateixa, domini blau que no 
va saber aprofitar els metres 
finals. Però tanta insistència 
va donar els seus fruits al mi-
nut seixanta. Una passada de 
Sergi Massip habilitava a Pep 
Padró per encetar el marca-
dor i avançar els blaus. Deu 
minuts més tard, unes mans 
a l’àrea igualadina van ser 
sancionades sense discus-
sió amb penal. En l’acumu-
lació de targetes, els blaus 
van haver de jugar amb deu 
jugadors els minuts restants, 
circumstància que va saber 
aprofitar el Sants per igualar 
el matx. Tot i jugar amb deu 

jugadors, van  ser els blaus 
qui continuaren dominant i 
fruit del domini Jordi Toribio 
va avançar de nou als blaus 
a cinc minuts del temps re-
glamentari. Pràcticament en 
el temps de descompte una 
bona jugada visitant va tor-
nar a anivellar el marcador, 
malgrat la gran despesa física 
dels igualadins.
Pels de Xavi Moyes van ju-
gar, Diego, Toro, Farré, Cal-
sina, ManelC., Vicenç, Pep, 
Robert, Jordi, Massip, Quim, 
Solís, Costa, Alexis, delegat 
Ramonet. La propera jorna-
da els blaus acabaran la lliga 
al camp del Vilafranca.

Els veterans de l’Igualada i el Sants 
firmen les taules

FUTBOL / LA VEU 

La Penya Bètica va ar-
rencar molt malament 
el partit, sense resposta 

davant la pressió asfixiant del 
Vallirana. Al minut 5 Priego 
ja havia salvat dos mà a mà. 
El Vallirana aprofitava molt bé 
la superioritat al mig camp i 
arribava amb perill contínua-
ment i al minut 35 el resultat 
ja era de 3-0. La sensació de 
perplexitat es va apoderar del 
vestidor al descans, però els 
bètics es van vestir d’orgull i es 
van conjurar per sortir a bus-
car un millor resultat.
A la segona  la Penya va co-

mençar un setge que va posar 
a la seva àrea al Vallirana.
Les pujades de Tony van ser 
incessants i els centres genera-
ven molt perill, Jaime i Balle es 
van sumar triangulant i gene-
rant desbordaments en aques-
ta banda i des d’allà va néixer 
el centre tens per a l’entrada de 
Redondo pel segon pal i posar 
de cap el 3 a 1. El va seguir el 
3 a 2 i una ocasió d’or per em-
patar el partit, però a falta de 
5 minuts per acabar el partit 
els locals sentenciaven el par-
tit amb el 4 a 2. Tot i el gerro 
d’aigua freda, els verds van re-
accionar i van anotar el 4-3 en 
els minuts finals.

Derrota de la Bètica 
contra un rival directe

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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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HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP 
va caure eliminat per 
l’HC Palau, després 

d’empatar el tercer i defini-
tiu partit de les semifinals del 
play-off d’ascens a OK Lliga. 
Tot i això, la temporada ha es-
tat excel·lent, amb el sotscam-
pionat de la Copa Generalitat 
i ara les igualadines intenta-
ran assolir la tercera posició 
de Nacional Catalana contra 
el CP Vilanova amb el factor 
pista en contra.
El partit contra el Palau es va 
posar feixuc, doncs les pala-
uenques es van avançar en 
dues ocasions. Però un gol de 
Carla Claramunt en una falta 

directa escurçava distàncies a 
tres minuts del descans.
A la segona part, les iguala-
dines s’avançaven en el pri-
mer minut gràcies a un gol 
de Maria Bonet. L’Igualada va 
tenir les seves opcions abans 
d’arribar a la pròrroga. L’equip 
de “Pulgui” havia de marcar 
un gol dins dels temps extra, 
doncs l’empat afavoria al Pa-
lau atenent a la peculiar nor-
mativa de la Federació Cata-
lana que classifica a l’equip 
local sense passar per la tanda 
de faltes directes o penals per 
desempatar el partit.
Així ho feia l’Igualada amb 
un gol de Carla Claramunt al 
primer minut de la pròrroga. 
Les igualadines, amb nou fal-

tes eren a quatre minuts de la 
final. Dos minuts després, un 
gol de la Laia Juan empatava 
altre cop el partit. L’Igualada, 
com sempre, ho lluitaria fins 
al final... En el darrer minut 
l’àrbitre assenyalava la desena 
falta igualadina. La mateixa 
Laia Juan era l’encarregada 
de llançar la falta directa que 
aturava molt bé la talentosa 
i jove Cristina Riba, i en els 
darrers segons les igualadines 
encara els va donar temps de 
tenir una opció més que no es 
va definir en gol.
Gran semifinal doncs de les 
igualadines que de tres par-
tits només n’han perdut un 
contra el millor equip de la 
categoria. 

L’Igualada Femení HCP es queda a un 
gol d’arribar a la final

HANDBOL / LA VEU 

BM La Roca 36
Handbol Igualada 34

L’Handbol Igualada 
es desplaçava el pas-
sat dissabte a la Roca 

de Vallés per jugar contra 
el Avannubo BM La Roca, 
equip que es trobava en cin-
quena posició a la lliga i amb 
el que l’Igualada ja va perdre 
a casa en la primera volta per 
26 a 28. El partit ja es preveia 
dur i complicat, però l’Iguala-
da venia de guanyar set par-
tits seguits i volia continuar 
amb aquesta ratxa.
En el començament de partit 
l’equip igualadí va sortir molt 
fort i els primers 15 minuts va 
dominar en el marcador. Els 
de La Roca van reaccionar a 
l’equador de la primera part i 
van igualar el marcador, però 
l’Igualada no els va deixar 
mai marxar i el primer temps 
va acabar amb un empat a 16 

gols.
En la represa, el partit va ser 
molt similar a la primera part, 
un joc molt ràpid dels dos 
equips on els contraatacs eren 
electritzants i difícils d’aturar 
per les defenses d’ambdós 
equips. Va ser a partir del mi-
nut 15 de la segona part quan 
el BM La Roca es va comen-
çar a distanciar lleugerament 
dels igualadins, sobretot a 
causa d’algunes pèrdues de 
pilota en l’atac de l’equip ano-
ienc i que van ser errors que 
al final es van pagar.
L’equip igualadí, però, va ju-
gar un gran partit i no va dei-
xar mai per perdut el partit, 
lluitant fins a l’últim segon.
El Finques Argent Handbol 
Igualada, tot i haver perdut 
aquest partit, ja té guanyada 
la permanència en primera 
divisió. Ara li resten 2 par-
tits, el primer a casa contra el 
líder Molins de Rei i l’últim 
fora de casa contra l’Aula de 
Barcelona

Es trenca la ratxa de set 
victòries seguides de 
l’Handbol Igualada

VÒLEI / LA VEU 

E l Jorba Sola Sènior 
Masculí, guanyava en 
el partit crucial de la 

temporada per 3-1 al Man-
resa Volei 6, que sumaada a 
la derrota del Vilafranca a 
Girona donava la permanèn-
cia a l’Igualada Vòlei Club a 
Primera Catalana.
Pel què fa al Sènior Femení, 
en el darrer partit van perdre 
davant el Sant Pere Pescador 
per 0-3, un partit intrans-
cendent on ja no es jugaven 
res. Després d’una primera 
volta on van classificar per 
jugar la fases d’ascens, amb 
un gran treball, en la segona 
volta van intentar jugar per 
poder pujar a 2a, però no 
vam poder mantenir el nivell 

mostrat a inici de tempora-
da. Tot i això, cal felicitar als 

El sènior masculí de l’Igualada VC 
aconsegueix la permanència

dos equips per la feina feta 
durant tot l’any. 

ESQUAIX / LA VEU 

Última i decisiva jorna-
da de lliga holandesa 
amb la participació 

del Bernat Jaume amb l’equip 
SquashCity d’Amsterdam.
L’equip de la capital, on juga 
el jugador igualadí, és jugava 
no baixar a 2a davant l’equip 
Max Beverwijk i la veritat és 
que tot va anar rodó amb la 
victòria dels de la capital per 
3-0 i per tant salvant la cate-
goria. L’anoienc va fer de nou 

un gran partit guanyant 3-1 a 
l’anglès Josh Masters, 55 del 
ránquing professional PSA.
La lliga holandesa, tractant-se 
d’un país tant petit, és una lli-
ga de primeríssim nivell on 
hi juguen alguns dels millors 
jugadors del món i l’èxit d’as-
sistència en els partits, és es-
pectacular.
Propera estació, Suïssa, on 
el Bernat jugarà el Sekisui 
Open i el seu germà gran, 
Joel a Tel-Aviv per jugar 
l’Open d’Israel.

Bernat Jaume, decisiu de 
nou a la lliga holandesa
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ATLETISME / LA VEU 

Un total de vuit me-
dalles, amb tres 
medalles d’Or, tres 

d’Argent i dues de Bronze,  as-
soliren els 19 atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles parti-
cipants als campionats de Ca-
talunya Sub-18, què amb una 
considerable participació i un 
gran ambient atlètic malgrat 
la pluja i el fred, que es dispu-
taren dissabte, conjuntament 
amb el 27è Miting Internaci-
onal d’Atletisme de Palafru-
gell - Costa Brava, a  l’Estadi 
Josep Pla de Palafrugell.
Els atletes anoiencs assoli-
ren, a més, diverses mínimes 
estatals, diversos llocs de fi-
nalista, i situant-se el CAI 
Petromiralles en 2n lloc amb 
82 punts pel que fa a la pun-
tuació global dels seus atletes,
darrere de l’Agr. Atlètica Ca-
talunya, entre un total de 58 
clubs classificats.
Entre la gran actuació dels 
atletes del CAI Petromiralles, 
van sobresortir els títols de 
campions de Catalunya asso-
lits per Aitor Caldito, Marta 
Galló i Pol Roca. Les meda-
lles d’Argent de Roger Suria, 
Anna Torras i Aleix Llorens, 
i els Bronzes de Riduan Boul-
bayem i Àlex González.
Aitor Caldito era campió de 
Catalunya en el salt de llar-
gada, amb un millor intent 
de 6,85 m., Marta Galló era 
campiona en salt de llargada 
fem., amb 5,57 m., i Pol Roca 
campió en el salt d’alçada, 
amb 1,86 m.  

Les medalles d’Argent eren 
per a Roger Suria en 5.000 
m.ll., amb 16’16”15, per a 
Anna Torras en 3.000 m.ll.
amb 11’08”81, i per a Aleix 
Llorens en pes, amb 12,45 m.
Eren 3rs i Bronze Riduan 
Boulbayem en 5.000 m.ll. 
amb 16’16”90, i Alex Gon-
zález en javelina, amb un mi-
llor intent de 49,07 m.
Laura Giménez era 5a en 
5.000 m. marxa amb 27’56”31, 
i Laia Planas 5a en alçada, 
amb 1,50 m.  Júlia Solé era 5a 
en 1.500 m.ll. amb 5’01”33, 
seguida de Marcel·la Solé, 7a 
amb 5’10”14.  Berta López era 
6a  en 800 m.ll. amb 2’22”79, 
seguida de Júlia Solé, 8a amb 
2’23”70, i de Marcel·la Solé, 
9a amb 2’24”18.
Carla Alemany era 6a en 
els 2.000 m. obstacles amb 
7’56”28.  Eduard Guzmán era 
6è à la final dels 200 m.ll. amb 
23”53, i 7è a la final dels 100 
m.ll. amb 11”45, amb 23”60 i 
11”60 en s/f.
Gerard Farré era 10è en els 
800 m.ll., amb 2’07”12. Cesc 
Lacueva era 10è en 1.500 m.ll. 
amb 4’17”20. David Muñoz 
era 11è en salt de llargada, 
amb 5,69 m. i participava 
també en Perxa, efectuant 
intents nuls. Martona Segura 
efectuava també nuls els seus 
intents inicials en la perxa, 
prova perjudicada per la plu-
ja, com també altres disputa-
des dissabte.
L’únic participant del CAI en 
el Míting Internacional, An-
toni Vázquez, era 9è en els 
800 m.ll. amb 2’08”41.

8 medalles per als atletes 
del CAI al Campionat de 
Catalunya Sub-18

ATLETISME / LA VEU 

Cap de setmana exitós 
per als equips de les 
categ. de Promoció 

CAI Petromiralles/Jocnet. 
Dels vuit equips classificats 
per disputar les finals del 
Campionat de Catalunya de 
Clubs, dos equips van assolir 
pujar al podi de les categories 
corresponents, i les Alevins 
fem. van quedar-se a única-
ment mig punt del Bronze, als 
Campionats disputats dissabte 
i diumenge a les pistes del Prat 
de Llobregat. 
L’equip Infantil fem. es va pro-
clamar Campió de Catalunya, 
i les Cadets fem. van ser 3es i 
Bronze, a més del 4t lloc de les 
Alevins fem., i del 6è lloc dels 
Benjamins masc., entre altres 
destacades classificacions, 
competint entre els equips 
capdavanters de Catalunya.

L’equip Sub-14 (Infantil) 
femení del CAI, Campió de 
Catalunya
L’equip Sub-14 fem. del 
C.A.Igualada Petromiralles/
Jocnet, es van proclamar  bri-
llantment  campiones de Cata-
lunya dissabte passat a l’Esta-
di Moisés Llopart del Prat de 
Llobregat, en un intens cap de 
setmana atlètic.
Les anoienques eren campio-
nes amb 374,5 punts, seguides 
de l’Avinent Manresa, i eren 
3es les atletes de l’Esportiu 
Penedès, entre un total de 26 
equips participants.
Individualment, cal ressaltar 
la 1a posició d’Elsa Alias en 
disc, amb 26,52 m., el 3r lloc 

de Mar Buchaca en salt d’alça-
da, amb 1,45 m. i les 4es posi-
cions d’Alba Cerro en 150 m.ll. 
amb 21”44, de Paula Cambero 
en 600 m.ll. amb 1’47”54, de 
Clara Enrich en 1.000 m.ll. 
amb 3’21”12, de Maria Pomés 
en 3.000 m.ll. amb 11’52”19, 
de Laia Alonso en 1.000 m. 
Obst. amb 3’39”98, i de Júlia 
Tomàs en martell amb 25,50 
m.
Eren també 4es. les rellevistes 
de 4 x 80 m. del CAI amb Mar 
Buchaca - Alba Cerro - Vinyet 
Gumà i Carla Álvarez, amb 
43”37. Eren 5es les rellevistes 
de 4 x 200 m. del CAI amb Aya 
Boulbayem - Paula Cambero - 
Carlota Mollà i Jana Planell, 
amb  1’56”16. 
Aya Boulbayem era 6a en 
220 m. tanques,  amb 36”68, 
Maroua Ayyad 7a en javelina 
amb 16,80 m. i Jana Planell 8a 
en llargada, amb 4,10 m. Car-
la Álvarez era 10a en 80 m. 
tanques amb 16”44.
Carlota Mollà era 13a en tri-
ple salt amb 9,03 m. i Berta 
Camprubí 13a exaequo en 
perxa, amb 1,50 m.
Ares Giménez era 14a 
en 3.000 m. marxa, amb 
19’58”59. Elisabet Rodríguez 
era 15a en pes amb 6,33 m.  i 
Vinyet Gumà 15a en 80 m.ll. 
amb 12”09.

L’equip Sub-16 (Cadet) fem. 
del CAI, Bronze al Campio-
nat de Catalunya
Diumenge a la tarda, també a 
les pistes del Prat de Llobregat, 
l’equip Cadet fem. del CAI Pe-
tromiralles/Jocnet assolia una 
gran 3a posició final amb 377 

punts, al Campionat de Cata-
lunya per Clubs, competició 
guanyada per l’Avinent Man-
resa, seguides del Cornellà 
Atl. i  per davant de l’Agr. Atl. 
Catalunya, 4es, entre un total 
de 27 equips participants.
Individualment  van sobresor-
tir les victòries de Carla Bisbal 
en 1.500 m. obstacles, amb  
5’14”98, i de les components 
del relleu de 4 x 300 m. amb  
2’54”39, amb l’equip format 
per Mar Planas - Laia Guzmán 
- Carla Bisbal i Francina Mas-
sagué.
Cal ressaltar també el 2n lloc 
de les components del relleu  
de 4 x 100 m. amb 53”57, amb 
l’equip format per Judit Na-
varro - Edit Guzmán - Laia 
Guzmán i Cèlia Carles.
Francina Massagué era 3a en 
300 m.ll. amb 42”55, i Rut 
Castellano 4a en javelina, amb 
20,99 m.  Eren 5es. Mar Pla-
nas en triple salt, amb 10,50 
m., Aina Eberle en alçada, 
amb 1,41 m., i Edit Guzmán 
en pes amb 8,51 m.  
Núria Moix era 7a en 100 m. 
tanques, amb 16”70, i també 
7a en 300 m. tanques amb 
50”51. Aina Dalmau era 7a 
en disc, amb 21,74 m.
Laia Manau era 8a en perxa, 
amb 2,40 m. Andrea Gil era 
9a en 1.000 m.ll. amb 3’30”08, 
i Anna Quero 9a en 3.000 
m.ll. amb  11’53”61.
Aina Eberle era 10a en 600 
m.ll. amb 1’49”85.  Cèlia Car-
les era 11a en 100 m.ll. amb 
13”78. Jennifer Candelo era 
15a en martell, amb 20,31 m. 
i Judit Navarro 18a en llarga-
da, amb 4,16 m. 

Or pel sub-14 i bronze pel sub-16 del 
CAI als Campionats de Catalunya
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ATLETISME / LA VEU 

El dissabte 1 de Juny a 
partir de les 7 tarda, es 
duran a terme al Barri 

del Sant Crist, coincidint amb 
les seves festes, la 24a edició 
de la Green Run Cursa Popu-
lar i la 3a Caminada d’aquest 
barri igualadí, enguany nova-
ment sobre la distància de 5 
Km. 
La 24a Cursa Green Run 
de 5 Km. i 3a Caminada del 
Barri del St. Crist és oberta a 
tots els atletes que hi vulguin 
prendre part, amb les cate-
gories habituals que van de 
la 1M i 8F, fins a la 7M i 14F, 
amb uns drets d’inscripció de 

5€. amb inscripcions fins al 
30 de Maig al web  www.clu-
batleticigualada.com, i també 
es poden fer presencialment 
i fer el pagament a Marathon 
Esports, c/ La Torre, 9.  Tam-
bé es podran efectuar el ma-
teix dia de la cursa al lloc de 
sortida, des de 2 hores abans 
de la mateixa, si no s’ha ar-
ribat als 300 participants. La 
Caminada no és competitiva. 
El lliurament de dorsals i bos-
sa d’esports es farà dissabte a 
la tarda, al pati de l’Institut 
Badia i Margarit, des de  2 
hores abans de la sortida. Els 
inscrits fins al 28/05, tindran 
el seu dorsal personalitzat. 
El recorregut consta d’un 3% 

d’asfalt i un 97% sobre terra, 
com l’any anterior.  La prova 
tindrà la sortida i l’arribada al 
c/ Josep Galtés. L’organització 
serà a càrrec de l’Associació 
de Veïns del Barri del Sant 
Crist, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
del Club Atlètic Igualada Pe-
tromiralles, i amb el suport 
de Marathon Esports, Super 
Mas, Fruites Lluis i Carme  i 
Caldo Aneto.
Els participants que tinguin 
llicència federativa, cal que 
ho facin constar al fer la seva 
inscripció. L’organització té 
contractada una assegurança 
personal d’accidents i RC per 
als participants.

El dia 1 de juny,  24a Cursa Green Run 
del Barri del Sant Crist

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

El dissabte es va celebrar 
la Marató Ultra Cer-
danya. Una cursa que 

s’inicia a Bellver de Cerdanya 
i acaba a Puigcerdà. Als 44,9 
km i gairebé 2.700 m de des-
nivell positiu, es va afegir un 
temps inestable on els corre-
dors van trobar fins i tot neu. 
El corredor Álvaro Fillat va 
fer una bona cursa aconse-
guint un temps de 7 hores, 
22’ 29”.
Al mateix temps a la comarca 
del Ripollès, al bonic poble 
de Campelles, va tenir lloc la 
Vertical Batega al Bac, amb 
3,5 km i 800 m de desnivell 
positiu. La sortida era indi-
vidual cada 30 seg., els deu 
primers corredors van sortir 
perjudicats, ja que el recorre-
gut va ser boicotejat modifi-
cant el marcatge de la prova, 
provocant que aquests cor-
redors, entre ells el Josep M. 

Moreno, quedessin perduts 
en mig del bosc durant més 
de cinc minuts buscant la ruta 
correcta. Així i tot el corredor 
del C.N.I. va aconseguir una 
3a posició de categoria amb 
un temps de 55’10.
Una mica més amunt al mapa 
i en diumenge, se celebrava 
la 40a edició de la Copenha-
gen Marathon, amb més de 
13.000 participants. L’Albert 
Bascompte va participar en 
aquesta distància de 42,195 
km. sent molt planera i amb 
un ambient molt càlid, ja que 
la gent ho viuen en intensi-
tat i no deixen d’animar als 

corredors. La cursa va trans-
córrer a un ritme bo a partir 
del quilòmetre 5 fins al 37, on 
li va aparèixer el “mur” i ja 
no el va deixar fins a traves-
sar la línia d’arribada.  Va fer 
una molt bona cursa amb un 
temps de 3 h 44’55, amb un 
ritme de 5’20”.
El diumenge a La Pobla de 
Lillet es va disputar la Trail 
Catllaràs, on el Samuel Beni-
to va participar en la prova de 
23 km i 1.500 m de desnivell 
positiu. Una prova molt dura 
agreujat per la gran quantitat 
de fang. El temps del Samuel 
va ser de 3 h 33’. 
     

Cap de setmana de curses arreu del CNI

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Diumenge es va tornar 
a disputar una pro-
va inclosa dins de la 

Lliga del Penedès de curses de 
muntanya. Aquesta vegada a 
Calafell, a la “Històric Trail” 
amb una distància de 20km 
i 850 de desnivell positiu. El 
circuit amb constants tren-

cacames combinant pujades i 
baixades molt tècniques degut 
a la gran quantitat de pedres 
soltes que hi havia. 
Quatre membres de la secció 
de curses de muntanya de l’en-
titat igualadina hi van prendre 
part dels que en destaquem 
l’actuació del màster Bernat 
Planas que va entrar en 7a po-
sició absoluta quedant com a 
primer de la seva categoria. 

La UECANOIA segueix 
lluitant per la Lliga del 
Penedès

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

El passat dissabte dia 18 
de maig es va disputar 
a la Cerdanya la segona 

prova de la Copa Catalana  de 
curses de muntanya.
Amb sortida a Bellver de Cer-
danya i amb un recorregut 
modificat per les circumstàn-
cies meteorològiques (molt 
fred i neu a les cotes altes), 
sortien 326 corredors per 
desafiar el temps enfilant-se 
muntanya amunt i finalitzant 
a Puigcerdà.
El corredor del Club Excta. 
UECANOIA David Núñez 
de la categoria M50 i amb un 

temps de 6 hores 36 minuts, 
va aconseguir una meritòria 
2a posició en la seva catego-
ria, fet que el posiciona molt 
bé de cara a la classificació fi-
nal.
Els guanyadors absoluts van 
ser Victor Del Aguilar i Alicia 
Hudelson.
Aquesta prova que enguany 
ja es la tercera edició, ha estat  
organitzada pel Club Esportiu 
Cerdanya Pirineus i que en   
aquesta ocasió ha tingut un 
recorregut de 45 kms i 2700 
metres de desnivell positiu.
La propera prova de la Copa 
Catalana serà la SkyRace Valls 
d’Àneu i tindrà lloc el proper 
3 d’agost.

Podi UECANOIA a la 
Marató Ultra Cerdanya

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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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

S i en una anterior edi-
ció La Veu es feia ressò 
de que els ral·lis cata-

lans de terra estaven tocats, 
quasi enfonsats, no es queda 
enrere el campionat català 
de ral·lis d’asfalt.
Som a final de maig i només 
es porta disputat un ral·li, 
el Ciutat de Valls. Tot esta-
va previst per tal que aquest 
maig fossin dos els ral·lis 
disputats, doncs no serà pas 
així. Ara resulta que el ral·li 
Empordà, previst per demà 
dissabte, ha estat anul·lat.
Es tracta d’un ral·li amb 
molta tradició, doncs no 
en va aquesta tenia que ser 
aquesta la 34a edició. L’Es-
cuderia Baix Empordà, l’or-
ganitzadora, s’ha vist obli-
gada a anul·lar per causes de 
força major, ja que no ha si-
gut autorizat, ja que la Dipu-
tació gironina està portant a 
terme obres de millora en 
diverses de les carreteres en 

les que estava previst dispu-
tar-hi trams cronometrats. I 
es veu que s’allargarà durant 
un any.
Amb tot això, el proper ral-
li puntuable pel campionat 
d’asfalt serà el d’Osona, a 
disputar el dissabte 29 de 
juny, pràcticament a tocar 
del mes de juliol. El que 
això escriu, i que per cert 
enguany es celebren 50 anys 
de seguir a peu de carretera 
centenars de  ral·lis, no re-
cordo un fet semblant com 
és haver d’esperar fins el 
darrer dissabte de juny per 
tal que es celebri el segon 
ral·li puntuable a la modali-
tat d’asfalt.
La part positiva de l’anul·la-
ció d’aquest ral.li és que el 
jove pilot igualadí Marcel 
Abad podrà participar amb 
el Ford Fiesta al circuit ara-
gonès de Motorland al Ra-
cing Weekend que organit-
za la federació espanyola i 
que coincidia amb el Volant 
RACC del ral.li emporda-

nès. Abad el passat cap de 
setmana participà a la Puja-
da a La Trona amb el Peu-
geot 208 i es classificà en el 
26è lloc absolut i quart a la 
categoria 1. També del Moto 
Club Igualada hi va partici-
par Sergi Guix amb Citroën 
Saxo que es classificà en el 
sisè lloc absolut i guanyador 
de la Challenge Lluís Costa.
L’especialitat de Pujades, ara 
anomenada Muntanya, va 
viure uns anys de certa ago-
nia, però ara torna a viure un 
bon moment, no així els ral-
lis catalans, els de terra per 
manca de participants i els 
d’asfalt per manca d’organit-
zacions. Una llàstima, doncs 
els ral·lis del campionat ca-
talà havien estat situats com 
a capdavanters a l’estat espa-
nyol. Encara sort però que 
el nostre país compta amb 
el Catalunya-Costa Daura-
da del WRC i els ral.lis his-
tòrics que gaudeixen d’una 
bona salut.

El campionat català de ral·lis d’asfalt 
tampoc va a l’hora

ESCOLARS / LA VEU 

El passat cap de setmana 
va estar farcit de Finals 
Territorials de Barcelo-

na dels Jocs Esportius Escolars 
de l’Anoia. Els equips que es 
classificaven per a aquestes fi-
nals eren els campions comar-
cals.
El dissabte 18 de maig va ser el 
torn per a les Finals de Futbol 
Sala Masculí que es van cele-
brar al Complex Esportiu de 
Les Comes. Va ser una mati-
nal molt intensa en la qual els 
equips anoiencs van aconse-
guir unes excel·lents classifi-
cacions: Emili Vallès 2n aleví 
masculí, CFS Òdena 1r benja-
mí masculí, Escola Pia 3r in-
fantil masculí, Montclar Mes-
tral 1r cadet masculí i Escola 
Pia 2n juvenil masculí.
El mateix dissabte es va cele-
brar a Sant Adrià del Besòs les 
Finals de Bàsquet. Els equips de 
la comarca van aconseguir una 
destacada classificació. Mowgli 
2n benjamí femení, Mowgli 2n 
benjamí masculí, Monalco 2n 
aleví femení, Escolàpies 1r ale-
ví masculí, Monalco 1r infan-
til femení, Maristes 2n infantil 
masculí i Monalco 1r cadet fe-
mení.
Les Finals de Voleibol es van 
celebrar a Barberà del Vallès. 
L’equip anoienc participant va 
ser l’Igualada VC en categoria 
aleví femení. Va aconseguir la 

primera posició i medalla d’or. 
Va guanyar a la final al CV Ta-
radell.
Pel que fa a les Finals de Fut-
bol 7, dissabte a Sant Adrià del 
Besòs es va celebrar la final 
cadet on l’Emili Vallès va em-
portar-se el títol. En categoria 
benjamí, la competició es va 
celebrar a Igualada el diumen-
ge en la qual el Vallbona va 
quedar en una meritòria sego-
na posició.
El diumenge va ser el torn per 
l’Handbol. Les Finals es van 
celebrar a Vic. Els dos repre-
sentants anoiencs van quedar 
en segona posició, el Castell 
d’Òdena en categoria benjamí 
masculí i el Mowgli en aleví 
masculí.
I per finalitzar aquestes Finals, 
el mateix diumenge es van ce-
lebrar les Finals de Futbol Sala 
Femení a Igualada. El Garcia 
Lorca va aconseguir el títol en 
categoria aleví seguit de l’Es-
cola Emili Vallès. En categoria 
benjamí, el Monalco va quedar 
en segona posició.
Destacar els bons resultats de 
tots els equips classificats en les 
respectives finals demostrant 
que el treball que s’està realit-
zant als centres educatius du-
rant tot el curs escolar es d’allò 
més bo. Els equips campions 
passaran a disputar les respec-
tives Finals Nacionals que se 
celebraran els dies 8 i 9 de juny 
a Reus, Igualada i Barcelona.

Finals Territorials dels 
Jocs Esportius Escolars
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest diumenge, 19 
de maig, es va cele-
brar al pavelló de Can 

Tito el IV Trofeu gimnàstic 
Summer 2019, organitzat pel 
C.G Ballerina amb col·labo-
ració de l’ajuntament de Vila-
nova del Camí. La competició 
l’organitza el club des de fa 
quatre anys amb la temàti-
ca de la proximitat de l’estiu, 
i finalització de temporada 
d’hivern.
Va ser una gran jornada de 
gimnàstica rítmica, en la qual 
participaren 480 gimnastes 
de diferents clubs d’arreu de 
Catalunya, incloent totes les 
categories i diferents nivells 
en Escolars i Copa Catalana.
Representant al Club van 
participar-hi Abril Quintana 
(Prebenjamí B), Vera Már-
quez (Benjamí B), Martina 
Quintana (Aleví A), Lau-

ra Batalla (Infantil B) i Jú-
lia Farré (Cadet A). Totes 
elles van executar un gran 
exercici amb el detonant de 
competir a casa i gaudir de 
la última competició per a 
elles d’aquesta temporada. A 
destacar la segona posició al 
podi de Júlia Farré i la tercera 
d’Abril Quintana.
Amb la presència de la Noe-
mí Trucharte (alcaldessa de 
Vilanova), Camilo Grados 
(Regidor d’Esports) i Eva Va-
dillo (Regidora de Cultura), 
representant a  l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí,  van fer 
l’entrega de Trofeus a les gim-
nastes guanyadores de cada 
categoria. 
La competició es va allargar 
des de les 8h del matí fins a 
les 20h del vespre, amb el pas 
per la pista de 480 gimnastes 
i unes 900 persones de públic 
al llarg de tot el dia. 

Gran èxit del IV Trofeu 
Gimnàstic Summer

GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na va estar ple d’esde-
veniments per l’Anoia 

Club Gimnàstic i van obtenir 
excel·lents resultats. El dis-
sabte es va celebrar la terce-
ra fase de la Copa Catalana 
de gimnàstica artística mas-
culina a Salt - Girona. En la 
categoria de Promoció 4 van 
competir el Nil López, que 
va obtenir la sisena posició 
a l’aparell de salt, i l’Oriol 
Acosta. En Promoció 2, Ber-
nat Munné, que va obtenir 
l’or a salt, la plata a terra, setè 
lloc a barra fixa i el vuitè lloc 
a cavall amb arcs, Pau Alamo, 
i Yago Guitian que també va 
obtenir l’or a salt. Per finalit-
zar, en Promoció 1, van ob-
tenir la plata per equips, el 
José Luis Granados, la plata 
a la classificació individual 
general, l’or a terra, el bronze 
a barra fixa, i el quart lloc a 
salt, Léo Diaz, amb el quart 
lloc a la classificació indivi-
dual general, l’or a terra, el 
bronze a barra fixa, el cinquè 
lloc a paral·leles i setè lloc a 
anelles, i el Miquel Canet que 
va obtenir el sisè lloc a terra.
El diumenge van competir a 
la final territorial dels Jocs 

escolars del Consell espor-
tiu de Catalunya, les benja-
mines, Alba Ramírez i Maria 
Cazorla. Les alevines, Berta 
Garcia, Noa Guillén i Myrti-
le Miranda. Els alevins mas-
culins, Biel Gonzalez, Nico 
Valle, Nil Ramos i Roger 
Closa. Les infantils, Dephca 
Junyent i Mariane Roca. I la 
cadet Lola Valls. Tots van ob-
tenir bons resultats. 
També el diumenge, van par-
ticipar en la tercera fase de 
la Copa Catalana de gimnàs-
tica artística femenina, per 

les categories de Base 7 i Via 
Olímpica, en B7 va compe-
tir la Kala Tolosa obtenint 
el sisè lloc a barra d’equi-
libri i classificant-se per la 
final. En Via olímpica 2, les 
gimnastes Aura Cots i Jana 
Busquets, que va obtenir el 
bronze a terra i el quart lloc 
a l’aparell de salt, classifi-
cant-se per la final. Moltes 
felicitats als gimnastes i als 
entrenadors, Laura Muñoz, 
Lisa Santa, Marc Canet i Juli-
ana Botelho.  

Gran cap de setmana per a l’Anoia 
Club Gimnàstic

TENNIS / LA VEU 

El torneig de tennis Ar-
cadi Manchón és a dos 
dies del seu inici. Una 

competició de la Federació 
Internacional de Tennis i 
puntuable per a la classifica-
ció general de la WTA que es 
disputarà del 26 de maig al 2 
de juny a Santa Margarida de 
Montbui, amb la novetat en-
guany que s’enfoca, per pri-
mera vegada després de vuit 
anys, al tennis femení.
El nou format del torneig va 
estretament lligat al nou pro-
jecte de TopTennis que té per 
objectiu formar jugadores per 
a l’Alta Competició, oferint 
programes i serveis adaptats 
a cada edat i nivell. Així, el 
torneig passa a ser un torneig 
d’homes puntuable per l’ATP 
a una prova de dones puntua-
ble pel WTA. A més, el premi 
de 15.000 dòlars, ara serà de 
25.000. Aquest any, el Torneig 
arriba a la seva vuitena edició 
amb la satisfacció de créixer i 

la voluntat de sempre, acos-
tar el tennis a la comarca de 
l’Anoia i més enllà del nos-
tre territori. La competició 
d’aquestes joves talents que 
aspiren a situar-se a l’elit i l’es-
forç d’aquestes tennistes que 
mostraran el seu estil i quali-
tat, seran factors i valors pels 
que valdrà la pena gaudir de 

l’espectacle, del Torneig Arca-
di Manchón.
El proper diumenge, 26 de 
maig a les 12h al Club Tennis 
Montbui tindrà lloc l’acte de 
presentació i el mateix dilluns 
27 de maig començaran a dis-
putar-se els partits per arribar 
al diumenge dia 2 a la final. 
L’entrada és lliure i gratuïta.

Les promeses del tennis, a punt per 
disputar el torneig Arcadi Manchón
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

El conegut clown Gui-
llem Albà torna aquest 
cap de setmana al Tea-

tre de l’Aurora amb el seu sisè 
espectacle, coincidint amb 
els 12 anys del naixement de 
la seva companyia. CALMA! 
és un espectacle total de te-
atre de creació, amb grans 
dosis de clown, teatre visu-
al, gestual i de titelles. Un 
muntatge que recull el color 
més poètic i visual de Pluja i 
Trau, i la bogeria més desen-
frenada i festiva del pallasso 
de Marabunta. Un espectacle 
per aturar-nos una estona, 
riure i oblidar la pressa a que 
ens aboca el dia a dia.
“Anar al teatre, avui en dia, 
ja és un acte revolucionari. 

“CALMA!” la nova creació del clown Guillem Albà, 
aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora
El Teatre de l’Aurora participa al Dia del Teatre SGAE a través de la qual el públic ha pogut comprar entrades per la funció de 
dissabte 25 de maig amb un 90% de descompte.

Amb tanta informació que 
ens arriba al cervell, parar un 
moment i veure algú que ac-
tua en directe (i que para el 
temps per compartir una es-
tona), ja ho trobo un acte he-
roic.”, explica Guillem Albà.
Amb les funcions de CAL-
MA! el Teatre de l’Aurora 
tanca la Programació Fe-
brer-Maig 2019.

Dia del Teatre SGAE
El Teatre de l’Aurora participa 
al “Dia del Teatre SGAE: Vine 
a preu de dret d’autor”. Això 
vol dir que, només per a l’es-
pectacle CALMA! de Guillem 
Albà de dissabte 25 de maig a 
les 21 h, els espectadors han 
pogut comprar entrades amb 
un 90% de descompte, és a 
dir, per només 1,5 euros i, els 

autors de la SGAE, han pagat 
el 90% restant.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de CAL-
MA! tindran lloc el divendres 
24, el dissabte 25 de maig a 
les 21 h i el diumenge 26 de 
maig a les 19 h. Després de 
la funció de divendres, els 
espectadors podran compar-
tir 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 des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU 

El pròxim divendres 24 de 
maig es farà la presenta-
ció a l’Ateneu Igualadí de 

l’últim llibre publicat de  Jordi  
Lara, Sis nits d’agost.
El sis d’agost de 2007 un home 
va sortir de Barcelona i va pu-
jar a la muntanya per morir-hi 

sol. Aquell mateix dia complia 
setanta-cinc anys; es deia Lluís 
Maria Xirinacs i tenia una llarga 
trajectòria pública com a lluita-
dor per les llibertats i filòsof pa-
cifista. Per què ho va fer? Era un 
suïcidi o era una altra cosa? 
Jordi Lara ha intentat explo-
rar els racons més recòndits de 
l’ànima de Lluís Maria Xirinacs, 

el filòsof que es va deixar morir 
en un bosc l’any 2007. Sis nits 
d’agost és la història d’aquella 
mort volguda, singular, miste-
riosa. La revelació de com va 
ser preparada escrupolosament 
i com va afectar tantes persones, 
i l’aventura d’un escriptor per 
esbrinar el sentit d’una acció 
com aquella. Una novel·la apas-

sionant que ens convida a una 
reflexió moral i universal sobre 
allò que ens interroga a tots: la 
mort, la llibertat individual o el 
compromís col·lectiu. 
Jordi Lara (Vic, 1968) és un 
dels escriptors més celebrats 
de la literatura catalana d’avui. 
A Edicions de 1984 ha publicat 
Papallones i roelles, Una màqui-
na d’espavilar ocells de nit i Mís-
tica conilla (Premi Crítica Serra 
d’Or de Narració 2017). El 2012 
va escriure i dirigir el llargme-
tratge de ficció Ventre blanc, 
la faula d’uns adults que es fan 
forts dins d’un capgròs. La seva 
obra s’ha expressat també en el 
camp de la videopoesia. 
L’acte literari organitzat per 

Òmnium Cultural i  la llibreria 
Llegim...? Se celebrarà a les 
19.30 h a la sala de socis de l’Ate-
neu Igualadí. 

L’escriptor i periodista Jordi Lara presenta el seu llibre 
‘Sis nits d’agost’ a l’Ateneu Igualadí 

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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EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat dijous 16 de 
maig es va inaugurar 
al Museu de la Pell 

d’Igualada l’exposició del 
Projecte VIPELL “Vipell: De-
claració d’amor entre el vi i la 
pell”. El projecte Vipell és un 
projecte d’innovació pedagò-
gica Talent-Art, inscrit dins 
el Programa Talent Creatiu 
i Empresa del Departament 
d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, sota 
el lema de professionalitat, 
excel·lència i creativitat, els 
productes dissenyats per 
alumnes de les escoles d’arts 
plàstiques i disseny de Cata-
lunya, resultat del programa 
que ha endagat el Depar-
tament d’Ensenyament per 
donar a conèixer a empreses 
i entitats el potencial de co-
neixement d’aquests centres.
A la inauguració hi van as-
sistir el regidor de cultura 
de l’Ajuntament d’Igualada 
Pere Camps, la directora del 
Museu de la Pell d’Igualada 
Glòria Escala, el director del 
Vinseum Xavier Fornos, el 
cap d’acció cultural del Vin-
seum Jordi Ribas, el director 
del Leather Cluster Barcelona 
Jordi Vidal, el director de l’es-
cola municipal d’art Arsenal 
de Vilafranca Albert Abella i 

la directora de l’escola d’art i 
disseny LaGaspar d’Igualada. 
També hi van assistir el pro-
fessorat que ha participar en 
el projecte de cada centre i 
especialitat de joieria i pell, i 
l’alumnat.
El projecte VIPELL neix de 
la col·laboració entre les dues 
entitats museístiques, el Mu-
seu de la Pell d’Igualada i el 
Vinseum de Vilafranca del 
Penedès conjuntament amb 
les Escoles Municipals d’Art 
i disseny d’Igualada (escola 
La Gaspar) i de Vilafranca 
(escola Arsenal). La proposta 
als alumnes de segon curs del 
cicle formatiu de grau mitjà 
d’Artesania de Complements 
de Cuir d’Igualada i els grau 
superior de Joieria Artística 
de Vilafranca va consistir en 
la realització del disseny d’un 
producte de marxandatge 
que representés un testimo-
ni d’amor entre el vi i la pell 
i que es podrà comprar a la 
botiga dels dos museus.
Els objectes exposats són 
sis objectes de marxandatge 
d’edició limitada resultants de 
la fusió de l’essència del vi i 
de la pell com a productes re-
presentatius del seu territori, 
tenint en compte els vincles 
d’un amb l’altre en el procés 
de la seva producció i la seva 
relació a la llarg de la histò-

ria. Una relació que és també 
una aposta per a un futur sos-
tenible gràcies als nous usos 
de productes de la terra amb 
tècniques tradicionals. 
L’alumnat de pell de l’escola 
La Gaspar d’Igualada i alum-
nat de joieria de l’escola Arse-
nal de Vilafranca van expli-
car la idea de la seva peça. Sis 
objectes de pell i vi exposats 
que els visitants apassionats 
dels museus de ben segur 
gaudiran i voldran de ma-
nera irresistible emportar-se 
cap a casa seva. Sis objec-
tes que recorden la potèn-
cia d’aquesta altra història 
d’amor entre el vi i la pell.

L’alumnat participant i que 
han explicat als visitants cada 
una de les sis propostes han 
estat: Roser Burzón i Jordi 
Masó, Anna Elizari i Patrí-
cia Aguiló, Tomás Gabarri 
i Maria Colell, Sara Segura i 
Nil Ribas, Mireia Muntadas, 
Aida Clos i Adrian Grande, 
Paula Feixas i Vicenç Vidal. 
El projecte Vipell ha estat 
coordinat pedagògicament 
per les coordinadora del ci-
cle formatiu de grau superior 
de Joieria Artística de l’escola 
Arsenal de Vilafranca Anna 
Rafecas i la coordinadora del 
cicle formatiu de grau mitjà 
d’Artesania de Complements 

El projecte “Vipell: declaració d’amor entre el vi i la pell”
s’exposa al Museu de la Pell d’Igualada

de Cuir de l’escola LaGaspar 
d’Igualada Olga Dubovick.
L’exposició “Vipell: Decla-
ració d’amor entre el vi i la 
pell” és el resultat d’un pro-
cés de creació d’un producte 
amb pell i joieria, des del dis-
seny fins a la realització, ha 
permès de relacionar positi-
vament estudiants i professi-
onals més enllà de les aules. 
Ha estat una experiència 
molt enriquidora i els resul-
tats tant des del punt de vista 
pedagògic com de resultats 
ha esta molt positiva. 
L’exposició es podrà visitar 
fins el proper 30 de juny al 
Museu de la Pell d’Igualada.

LLIBRES / LA VEU 

Una cinquantena de 
nens d’entre 9 a 12 
anys usuaris de la Bi-

blioteca Central d’Igualada 
s’han convertit en membres 
del jurat del XIV Premi de 
Literatura Infantil Atrapa-
llibres 2018-2019. Es tracta 
d’un premi singular, ja que 
el decideixen joves lectors de 
tot Catalunya, ja sigui a tra-
vés de la seva participació en 
escoles o en clubs de lectura 
de les biblioteques, com és 
el cas d’Igualada. En la cate-
goria més participada, la de 
10 anys, els nens i nenes han 
donat com a guanyador el lli-
bre «Sóc una nou», de Beatriz 
Osés, un original i entranyable 
conte que parla de la solitud 
de les persones i dels refugiats. 
En segona i tercera posició 

respectivament, els nens van 
votar per «Les enigmàtiques 
fotos del senyor Clarissa», de 
Pep Molist, i «Bestiolari 2», de 
Josep Vallverdú.
En la categoria d’11 a 12 anys 
els nens han puntuat en pri-
mer lloc el llibre «Wolfgang 
(extraordinari)», de Laia 
Aguilar; seguit de «Tània 
Claravall», de Maria Parr, i 
«Un regal sense obrir», de Ma-
rianne Verge. Finalment, en la 
categoria dels més petits, de 9 
anys, el primer premi dels lec-
tors igualadins se l’ha empor-
tat «No llegiré aquest llibre», 
de Jaume Copons, seguit de 
«Que venen els fantasmes!», 
de David Fernández i «Cançó 
de bressol per a un huracà i 
altres contes dormilegues», de 
Joan Faldilles.
La trobada d’aquest jurat va 
tenir lloc fa uns dies a la Bi-

blioteca, i va estar coordinada 
per la responsable del Club de 
lectura infantil, Francina Ba-
cardit. El Premi Atrapallibres 
el convoca el Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil 
(Clijcat). Primer, una comis-
sió d’experts en literatura per 
a infants selecciona els llibres 
en català de cada catego-
ria, que són els que els nens 
que fan de jurat es llegeixen 
i puntuen. La selecció de lli-
bres es va fer d’entre els pu-
blicats des del maig de 2018 
a l’abril de 2019. L’objectiu del 
Premi Atrapallibres és que la 
veu dels infants es faci sentir, 
donant-los l’oportunitat de 
funcionar com a Jurat amb 
repercussió més enllà del 
centre escolar i de la bibliote-
ca. El 30 de maig es donaran 
a conèixer els guanyadors de 
cada categoria.

Els nens de la Biblioteca fan de jurat de l’Atrapallibres i trien 
«Sóc una nou», de Beatriz Osés, com el millor llibre de l’any
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TEATRE / LA VEU 

La Casa del Teatre Nu, 
ubicada a Sant Martí 
de Tous, no és tan sols 

la seu de treball de la com-
panyia anoienca que dóna 
nom a la casa, sinó que tam-
bé és un espai obert al públic 
que des del 2015 ofereix una 
programació d’espectacles, 
acull residències per a crea-
dors, activitats de formació 
de púbics i l’escola de teatre 
del municipi on s’ofereixen 
diferents tallers de teatre per 
a totes les edats.
Des de l’any passat també hi 
ha el grup d’adults que aquest 
proper cap de setmana es-
trenaran Antaviana, la cone-
gudíssima obra que Dagoll 
Dagom va estrenar fa una 
colla d’anys a partir de l’obra 
de Pere Calders. En aquesta 
ocasió en faran una versió 
pròpia que el grup ha treba-
llat durant el curs amb molt 
entusiasme.

L’espectacle es podrà veure en 
dues funcions, una dissabte 
25 de maig a les 19h i una al-
tra el diumenge 26 a les 17h 
a La Casa del Teatre Nu. L’en-
trada serà en forma de taqui-
lla inversa, l’espectador és qui 
decideix pagar el que consi-
deri just i oportú un cop vista 
la obra. L’aforament és limitat 

El grup d’adults del taller de teatre 
de La Casa del Teatre Nu presenta 
“Antaviana”

així que ja podeu reservar les 
entrades a teatrenu@teatre-
nu.com o bé al 677519625.
El grup d’adults de La Casa 
del Teatre Nu està format 
per Laia Borràs, Mercè Can-
tarell, Xavi Claramunt, Cris-
tina Costarrosa, Maria Riba, 
Roger Soler i Montserrat Tar-
rats.

LLIBRES / LA VEU 

El proper dijous 30 de 
maig l’Amin Sheikh 
serà a Igualada per ex-

plicar la seva historia i com va 
sobreviure als carrers de Bom-
bai.Amb tant sols cinc anys 
l’Amin va haver de fugir de 
casa i viure a les estacions de 
tren de Bombai. Va sobreviure 
pels carrers pidolant, netejant 
sabates, cantant, menjant res-
tes de menjar i sofrint tot tipus 
d’abusos. Va tenir sort, ja que 
tres anys després va ser aco-
llit per un orfenat on va tenir 
l’oportunitat d’accedir a una 
vida diferent i descobrir el sig-
nificat de tenir un lloc que po-
gués anomenar casa, i gent a 
qui considerar la seva família. 
Malgrat l’Amin no va tenir 
una vida fàcil va començar a 
somniar en obrir una cafe-
teria biblioteca on els nens del 
carrer, hi puguessin treballar i 
on també hi puguessin trovar 
una llar. Va escriure un llibre 
‘Bombay, Mumbai. La vida és 

la vida. Sóc gràcies a tu’, per 
recol·lectar fons per la seva ca-
feteria. El llibre ha estat traduit 
a diferents idiomes, i l’ha estat 
presentant per diferents ciu-
tats del món. Amb els guanys 
de la venda del llibre, i amb la 
seva perseverança i insistèn-
cia, finalment l’estiu del 2016, 
va aconseguir obrir el seu cafè 
llibreriaa Bombai amb el nom 
Bombay to Barcelona, Library 
Café. 
L’Amin no ha parat mai de 
somniar, i el proper dijous 30 
de maig a les 20h serà al Ca-
sal Popular d’Igualada, el Fo-
ment, per explicar la seva his-
toria i presentar el seu llibre. 
Una historia que no deixarà a 
ningú indiferent i que fa pen-
sar que a la vida res és impos-
sible. La historia d’un somni 
fet realitat. 
Tots els diners que recull de 
la venda del seu llibre van ín-
tegrament a seguir finançant 
el seu projecte, a més també 
compta amb un grup teamer a 
les xarxes socials. 

Amin Sheikh ens expli-
carà com va sobreviure 
als carrers de Bombai 

HISTÒRIA / LA VEU 

Josep Elias Farré, actual 
col·laborador i exredac-
tor de “La Veu”, ha por-

tat a terme un interessant 
treball de recerca, sobre els 
circs que han actuat a Iguala-
da. Des d’una notícia que es 
refereix a, que allà per l’any 
1883, actuaren a l’Ateneu 
igualadí uns gimnastes, fins 
el maig d’enguany, ha comp-
tabilitzat l’actuació de 63 
circs diferents. Alguns d’ells, 
en diverses vegades.
En el decurs de l’estudi es 
recullen fets mediàtics, al 
marge de les actuacions 
pròpiament dites. Entre ells 
anotem: la fugida d’una lleo-
na; la ferida d’una domadora 
per un seu tigre; el bateig del 
fill d’una artista de circ; el 
naixement d’un nena que és 
artista del Circ Alves; la trà-
gica actuació del Circ París; 
la suspensió d’una actuació 
de la trapezista, Pinito del 
Oro; la creació, a Igualada, 
de l’empresa  “Hnos. Amo-
rós-Silvestrini”.
Afegim que nasqué a Igua-

lada la Marina Tomàs Jorba, 
mare dels germans Raluy; 
també hi va néixer Joan To-
màs Rosich, gran crític d’es-
pectacles i de circ. Les actua-
cions  dels pallassos de la tele, 
d’Angel Cristo i Bárbara Rey, 
Tortell Poltrona, Germans 
Tonetti, Totó i un llarg elenc 
d’artistes, figures de l’art del 
més imposible, encara!
El dossier té un atractiu 
complement de fotografies i 
diversos programes de circs 
que han plantat les seves car-
pes a Igualada.

El treball es publicarà
En el decurs d’una entrevista 
entre Josep Elias i el regidor 
de Cultura, Pere Camps,es 
posà de relleu la importàn-
cia històrica del treball i el 
regidor agafà el compromís 
d’editar dit treball, en forma 
de llibre, quan el pressupost 
ho permeti.

Una vida periodística
Amb 88 anys, en Josep Elias 
ha desenvolupat una llarga 
vida periodística. 
Ell és l’home que, sense ser 
artista de circ, fa més de 60 
anys que escriu cròniques 
circenses.
La seva vida periodística del 
mon del circ acaba de ser 
glossada a les pàgines de la 
revista “Zirkòlica”, en el seu 
darrer número, editada a 
Barcelona, en català i caste-
llà. El seu cap de Redacció, 
Marcel Barrera, l’ha entre-
vistat en aquelles pàgines de 
la revista de les arts del Circ. 
No fa gaire que, per tots 
aquests motius, fou entre-
vistat als estudis de “Xarxa” 
(TV d’Esplugues).

Josep Elias explica la història 
del circ a Igualada

CULTURA / LA VEU 

Dilluns passat a l’AUGA vam 
celebrar els cinquanta anys 
de l’Institut Pere Vives. L’acte 
s’inicià amb un audiovisual 
amb veus i imatges d’alumnes 
i professors d’aquest període 
tant en activitats acadèmiques, 
a les classes, com lúdiques, als 
patis i a la sala d’actes, per 
exemple, representacions de 
teatre escolar.
La taula rodona va comptar 
amb representants del profes-
sorat i l’alumnat, tan actuals 
i antics. L’acte fou moderat 
per la Noèlia Solé, professora 
de català de l’Institut. Es van 

tractar diferents temes: evo-
lució de l’ensenyament durant 
aquests 50 anys,  la implanta-
ció de la ESO durant els anys 
90, la incorporació de mestres 
en el centre, activitats lúdi-
ques i educatives, destacant 
sobre tot la vessant humana 
de la formació acadèmica, la 
introducció de les noves tec-
nologies amb els canvis de 
metodologia que comporta.
Com a detall, cal citar que l’ac-
te va comptar amb la presèn-
cia de la Sra. Ramona Ribera, 
de 102 anys, que va ser cate-
dràtica de Matemàtiques de 
l’Institut  que va ser ovaciona-
da amb un gran aplaudiment.

50 anys de l’INS Pere 
Vives Vich a l’AUGA
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EXPOSICIONS / LA VEU 

L’igualadí Guillem Elvi·
ra presenta el projecte 
guanyador del premi 

Igual’Art 2018/2019, Seqüèn·
cies Urbanes, en una expo·
sició que proposa una mira·
da poètica i reflexiva sobre 
la ciutat contemporània. La 
instal·lació s’inaugurarà el di·
jous, 30 de maig, a les 19:30 
h a la Sala de les Encavallades 
del Museu de la Pell d’Igua·
lada i Comarcal de l’Anoia i 
es podrà visitar fins el 23 de 
juny. L’horari serà de dimarts 
a divendres, de 10 a 14h, di·
jous i divendres, de 16 a 20h, 
i els dissabtes i festius d’11 a 
14h.
El projecte planteja una ins·
tal·lació bicèfala formada per 
dues peces que dialoguen 
entre elles: d’una banda, una 
col·lecció d’imatges que, des 
d’un llenguatge visual abs·
tracte, convida a explorar ele·
ments existents en l’arquitec·
tura local i el paisatge urbà. 

També s’introdueixen pro·
postes utòpiques d’una Igua·
lada imaginada amb l’objectiu 
de despertar preguntes sobre 
la ciutat actual. De l’altra, es 
basteix un petit pavelló ideat 
com un espai per a la reflexió 
i que permet l’experiència es·
pacial a escala humana; una 
capella laica.

Les tècniques utilitzades en 
la producció de les imatges 
són les emprades en la re·
presentació arquitectònica, 
com el collage fotogràfic, el 
disseny assistit per ordinador, 
la il·lustració o la pintura. La 
capella permet experimentar 
característiques vinculades a 
l’escultura com la materiali·

L’exposició de “Seqüències Urbanes”, el projecte 
guanyador del Premi Igual’ART, al Museu de la Pell

tat, textura i llum.

El Premi Igual’ART
Amb l’objectiu d’estimular 
la creació artística en l’àm·
bit local, el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun·
tament d’Igualada convoca 
cada any aquest concurs de 
projectes d’arts visuals inè·

dits, en qualsevol de les seves 
disciplines: pintura, escul·
tura, dibuix o gravat, com 
també en fotografia, videoart 
o la combinació de qualsevol 
d’elles.
Guillem Elvira és arquitec·
te i coordinador d’activitats 
culturals. Graduat en Arqui·
tectura per l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de 
Barcelona, va ser alumne de 
pintura de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny Gaspar Camps 
“La Gaspar” i, posteriorment, 
tallerista a l’Inquiet, espai col·
laboratiu i creatiu. Va formar 
part de CULT., departament 
de Cultura de l’ETSAB, dis·
senyant i produint exposici·
ons. A Igualada, ha coproduït 
l’exposició Quan l’esport era 
un divertiment, amb motiu 
de la candidatura de Ciutat 
Europea de l’Esport 2019. 
Actualment exerceix d’arqui·
tecte a Igualada i és el coor·
dinador de l’Agrupació de Jo·
ves Arquitectes de Catalunya 
(AJAC).

Mercè Arànega

Shirley 
Valentine
De Willy Russell
Direcció: Miquel Gorriz  

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 2 de juny a les 7 de la tarda
Preu: 18 i 15 €
Fins a 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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MÚSICA / LA VEU 

El passat dimecres 15, 
l’alumnat de 2n de pri-
mària de les escoles: 

Maristes Igualada, Emili Va-
llés, Dolors Martí, Garcia Fos-
sas, Gabriel Castellà,  Mare del 
Diví Pastor i Escola Àuria, van 
participar a la “UDI”, la Unitat 
Didàctica Interdisciplinària 
que organitza l’Escola/Con-
servatori Municipal de Mú-
sica d’Igualada amb la col·la-
boració de l’Escola Municipal 
d’Art.
La característica més rellevant 
de la UDI, és la voluntat de 
desenvolupar la creativitat a 
l’aula a partir d’un contingut 
específic. Aquest cop el punt 
de partida van ser els “Ritmes 
d’Àfrica”. Prèviament els mes-
tres de música havien partici-
pat al curs de formació musi-

cal impartit per Kike Cuadros 
i els de plàstica al curs impartit 
per Patrícia  Picón, per tal de 
treballar el contingut que des-
prés s’ha anat desenvolupant a 
les aules.  En Kike, a més, poc 
abans de la trobada va visitar 
cada una de les escoles i va fer 
una sessió de treball amb cada 
aula.
La trobada es va fer al Com-
plex Esportiu de les Comes i 
just abans d’entrar, els alum-
nes van posar-se els vestits i 
els ornaments que havien fet, 
estampant roba amb motius 
africans i decorant unes safates 
de cartró de les de pastisseria, 
reconvertint-les en màscares i 
collars. Un cop a la pista, totes 
les escoles es van saludar fent 
un ritme de benvinguda dels 
Moribayassa; desprès, cada 
escola va cantar una cançó 
composada pels alumnes i que 

explicava com eren ells. La 
base d’aquesta cançó es troba 
en les cançons de naixement 
dels Karam: es veu que en la 
seva tradició, quan ha de néi-
xer una criatura la futura mare 
inventa una cançó dedicada al 
seu nadó i l’ensenya a tota la 

tribu. Aquesta cançó acom-
panya al seu “propietari” en 
els actes importants de la seva 
vida i, fins i tot, si alguna vega-
da fa una malifeta, en comptes 
de castigar-lo li canten la seva 
cançó per recordar-li la seva 
pertinença al grup i que s’ha 

de comportar com cal. Per fer 
l’última activitat, cada escola 
va preparar una coreografia 
creada amb les aportacions 
de l’alumnat per tal d’inter-
pretar una dansa de màscares 
provinent de la tradició dels 
Mandiani i sobre la mateixa 
base rítmica d’un djembé,  en 
grups de dues o tres aules a la 
vegada, cada escola va presen-
tar la seva coreografia.
A mig matí, tots els nens i 
nenes van sortir a fora per 
esmorzar coca i xocolata, gen-
tilesa dels forns Alemany i 
Jaume i Vicenç.
De nou a la pista de hoquei, 
desprès d’agrair el seu treball 
als formadors i als mestres de 
les escoles amb un petit obse-
qui floral, com a cloenda, tots 
els participants van tornar a 
ballar el ritme dels Moribayas-
sa a tall de comiat.

“Ritmes d’Àfrica”, una unitat didàctica plena 
de ritme i color 

DISSENY / LA VEU 

El Departament d’Edu-
cació impulsa la inno-
vació pedagògica defi-

nida com un procés planificat 
de canvi i renovació que es 
fonamenta en la recerca, que 
respon a l’evolució social, que 
condueix a obtenir una mi-
llora en la qualitat del sistema 
educatiu i que pot ser trans-
ferible a la resta de centres 
educatius.
El dissabte 18 de maig l’Es-
cola municipal d’art i disseny 
La Gaspar ha presentat una 
ponència a aquesta II Jornada 
d’Innovació Pedagògica que 
s’ha celebrat al Campus de la 
Universitat de Bellaterra amb 
l’objectiu de  donar suport, 
difondre i transferir les inno-
vacions contrastades i certifi-
cades, jornada on s’han reunit 
gairebé un miler de persones 
parlant d’Innovació Educati-
va.
El Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalu-
nya va seleccionar a l’escola 
La Gaspar perquè presentés 
el Projecte Vipell del Progra-
ma d’Innovació educativa d’@
educaciocat “Talent Creatiu i 
Empresa”. En aquesta jorna-

da, la directora de La Gaspar 
Raquel Camacho, juntament 
amb el director de l’escola d’art 
Arsenal de Vilafranca, Albert 
Abella, van presentar com a 
ponents el projecte, explicant 
quina millora inicial es va 
plantejar com a centre edu-
catiu, com es va fer, en què ha 
beneficiat la implementació 
del programa al centre, així 
com les evidències que estem 
recollint que mostren l’impac-
te. També es presenta el pro-
jecte com a model possible de 
replicar en altres centres.
Els projectes d’innovació pe-
dagògica són projectes que 

consisteixen en iniciatives 
d’un centre educatiu, o d’un 
grup de centres, que formen 
part de manera explícita del 
projecte educatiu de centre, 
que responen a objectius de 
millora educativa prèviament 
fixats en un pla d’acció i que 
aporten evidències del canvi 
que ha significat per al cen-
tre o centres pel que fa a les 
competències dels alumnes o 
a l’organització i gestió.
A partir d’ara La Gaspar forma 
part del mapa d’Innovació pe-
dagògica que es podrà consul-
tar online i on properament hi 
haurà un vídeo explicatiu del 
projecte Vipell. Es tracta d’un 
mapa interactiu que recull els 
programes d’innovació acre-
ditats pel departament.
L’escola municipal d’art i dis-
seny LaGaspar ofereix en-
senyaments oficials profes-
sionalitzadors en l’àmbit del 
disseny, concretament en les 
especialitats de disseny gràfic 
(Assistència al Producte gràfic 
imprès i Gràfica Publicitària) i 
disseny en pell (Artesania de 
Complements de Cuir, estudis 
únics a Catalunya). Per a més 
informació sobre l’oferta edu-
cativa podeu visitar la nostra 
web https://lagaspar.com

La Gaspar seleccionada per presentar 
ponència a la II Jornada d’Innovació 
Pedagògica al Campus de Bellaterra

MÚSICA / LA VEU 

El proper 26 de maig 
tindrà lloc el tercer 
concert dins el Cicle de 

Concerts a Esglésies i Castells 
a diferents esglésies de la co-
marca de l’Anoia protagonit-
zats per alumnes de l’Escola 
i Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada. 
El concert serà el diumenge 26 
de maig a les 13h a l’església de 

Sant Maure de Santa Margari-
da de Montbui. Concert pro-
tagonitzat per diversos alum-
nes amb el seu instrument 
principal del grup de M6 PdA  
i acompanyat pel pianista Joan 
Vila. També hi participarant el 
Conjunt Instrumental de Vi-
oloncels i Contrabaix dirigit 
per Toni Cabanes i el Conjunt 
de Flautes de bec dirigit per 
Manuel Granda.
L’entrada és gratuïta

Tercer concert del Cicle 
de Concerts a Esglésies i 
Castells a Sant Maure
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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
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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 ...

 

Més fotografies que testimoniaven in-
drets d’igualada i la seva realitat soci-
al, en dècades anteriors a la fundació 
de l’AFI.

VISTA DEL PASSEIG VERDAGUER, ABANS PAS-
SEIG DE “LA ALAMEDA”, A PRINCIPIS DEL SE-
GLE XX, DES DE L’ESTACIÓ DEL TREN. S’observa 
tota l’extensió i la tanca de fusta que separava el pas-
seig de la via, a l’esquerra.

Fotografia d’autor desconegut, en què consta l’any 
1904. Una altra imatge tal vegada atribuïble al Ta-
ller Fotogràfic del barcelonès J. Vilà, que va dedicar 
diverses fotografies a la nostra ciutat.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu 
Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material 
recentment digitalitzat.

POESIA / LA VEU 

El poeta igualadí Lle-
onard del Rio Camp-
majó, ha reafirmat un 

any més el Diploma d’Honor 
Especial del Capítol Nobilia-
ri dels Homes del Paratge del 
Principat de Catalunya, en 
la dissetena convocatòria del 
Certamen Nacional de Poesia 
Catalana, celebrada dissabte 
passat dia 18 de maig, a Vila-
decans. 
Del Rio que no podia optar 
al trofeu Memorial Manuel 
Tosca que ja li fou atorgat en 
l’edició de l’any 2017 —i han 
de transcorre tres anys per 
revalidar-lo— ha conquerit 
la màxima distinció. El tre-
ball premiat porta per títol 
“Quan es fon la llum i mor 
el dia”. El premi li feu a mans 
l’escriptor i poeta Eliseu Mas-
sana i Estrada, president del 
jurat qualificador i prebost de 
l’esmentat Capítol Nobiliari. 
L’acompanyaven en el jurat 
Montserrat Casanoves i Mon-

many, poetessa diplomada i 
Isidre Vendrell i Ros, mestre 
en Noble Rim.
També formaven part de la 

taula presidencial Encarna 
García Jiménez, regidora mu-
nicipal de Cultura, i Jaume 
Lligades i Bassoles, president 

El poeta Lleonard del Rio, Diploma d’Honor 
Especial del Capítol Nobiliari, a Viladecans

del Centre Cultura Sant Joan 
coorganitzador de la vetllada.
Coordinat pel Manuel Tosca 
(fill) obrí l’acte Isidre Olive-
lla i Molins, gran mestre del 
Capítol que feu referència a 
l’actual situació política del 
nostre país. Posteriorment 
Eliseu Massana pronuncià 
unes paraules reivindicatives 
de la nostra identitat nacional 
i es referí entre d’altres coses a 
la llengua que cal servar amb 
urc com a tret diferencial.
Desprès del repartiment de 
premis hi hagué un concert 
de música i cant a càrrec de 
Ramon i Mercè. L’acte finalit-
zà amb una copa de cava.

Segona edició del poemari 
“Pessigolles”
El poemari humorístic “Pes-
sigolles” de Lleonard del Rio 
presentat el proppassat 25 
d’abril a l’auditori de la Bi-
blioteca Central, ha esgotat 
ja la primera edició i aquesta 
setmana es posarà a la venda 
una segona.

MÚSICA / LA VEU 

La Clau és un avançament 
del tercer treball de Red 
Pèrill  Aquari o Safari, 

que serà un llançament en dos 
temps, com un disc amb dues 
cares, i es finançarà mitjançant 
Verkami. Aquari sortirà el 28 
de juny, i Safari al setembre, i 
cadascun tindrà cinc temes.
Serà un disc més electrònic i 
alhora més comercial que mai 
en què s’experimenta amb el 
repte de facturar un mains-
tream més aviat inexistent en 
català amb les influències més 
modernes de la música negra: 
cançons molt pop però de fac-
tura electrònica, amb flirtejos 
amb l’auto-tune i amb el soul 
i el funk de sempre presents 
més alguna referència quasi bé 
obligada a les noves tendències 
com el trap. Tot això, sempre 
amanit amb un punt d’absurd i 
tragicomèdia i amb la produc-
ció de QUICO 13 i l’assessora-
ment de’n Pau Guillamet aka 
GUILLAMINO.

“La Clau”, nou 
single de l’àlbum 
“Aquari o safari” 
de Red Pèrill



Els patrons dels pagesos

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Des de l’antigor la pagesia igua-
ladina tenia per celestials 
advocats a Sant Senén i Sant 

Abdon. Així consta en el Llibre d’Actes 
del Gremi de Pagesos (1618), conservat 
a l’Arxiu Municipal de la ciutat.
No és fins el 12 de maig de 1625 que, 
en dit llibre, apareix una anotació que 
diu: “ per la pnt. ajuntam, unim i agre-
gam la Capella, devotió et protecció de 
dit Gloriós St. Isidre a dita confraria de 
Sant Senén i St. Abdon”. Però el sant 
madrileny anà adquirint protagonis-
me i s’erigí en l’únic Patró, de tal ma-
nera que, a l’any 1628, ja tenia un altar 
a l’església de Santa Maria, si bé tenia 
un plafó en que hi figuren els populars 
sant Nin i sant Non (aquest plafó ara 
figura en un lateral del nou retaule).

En altres contrades la gent camperola 
honora a Sant Medir, o bé a Sant Oren-
ci. Ara es parla molt de Sant Galderic, 
principalment en parròquies giro-
nines: Esponellà, Serinyà, Porqueres, 
Tallada, Maià, Sant Llogaia de Terri, 
Riudellots de la Selva, Vilobí d’Onyar 
i el Santuari del Mon. El proclamen 
Patró dels Pagesos catalans. L’honoren 
amb: misses, vendes de coques, ofre-
nes de fruits del camp, benedicció de 
maquinària agrícola... Sant Galderic, 
és exemple pels catalans, doncs no 
s’adormia esperant que altres li fessin 
la feina.
Fotografia: Majòlica de  Sant Galderic, 
al santuari del Món, amb dibuix de 
Jordi Roca. 
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MÚSICA / LA VEU 

Una vegada acabat el 
període per reser-
var abonaments, ja 

es poden reservar entrades 
per a tots els concerts de les 
Nits Musicals de la Brufaga-
nya d’aquest estiu. La reserva 
s’ha de fer preferentment a la 
web www.brufaganya.cat  o 
bé als telèfons 659.44.34.67 o 
616.43.36.87 a partir de les 9 
del vespre. 
Aquest any actuen a el Cor de 
Cambra del Palau de la Mú-
sica Catalana el 8 de juny, el 
Cor Jove de l’Orfeó Català 
el 13 de juliol, “Gili-Romaní 
Hot Jazz Cats” el 10 d’agost i 
“Hirundo Maris. Arianna Sa-
vall & Petter Udland Johan-
sen” el 7 de setembre.
Podeu trobar informació més 
exhaustiva del festival i d’al-
tres activitats que es fan a 
Sant Magí de la Brufaganya a 
la web www.brufaganya.cat 

El RECERCAT celebrat a 
Cervera acull el projecte  
“Sant Magí 2020”
Els passats dies 4 i 5 de maig 
s’ha celebrat a Cervera, en el 
marc de la capitalitat de la 
cultura catalana 2019, el RE-
CERCAT, Jornada de Cultura 
i Recerca Local dels Territoris 
de Parla Catalana, organitza-
da per l’Institut Ramon Mun-
taner (IRMU).

El RECERCAT es realitza 
anualment  i té com a princi-
pals objectius: donar a conèi-
xer a la resta de la societat 
civil l’activitat dels centres, 
instituts d’estudis i altres enti-
tats culturals, facilitar l’accés 
a les publicacions dels cen-
tres, fomentar la comunicació 
i el contacte entre els centres 
dels diferents territoris de 
parla catalana i reconèixer la 
important tasca que realitzen 
aquestes entitats per a la re-
cerca i la seva posterior divul-
gació en els territoris de Parla 
Catalana i també reconèixer 

la trajectòria d’una persona 
vinculada al món dels centres 
d’estudis a través d’uns pre-
mis.
La participació de l’Associa-
ció Cultural Baixa Segarra i 
dels Amics de Sant Magí en el 
RECERCAT  ha consistit en 
l’aportació i exposició de di-
verses publicacions de l’ACBS 
i fulletons explicatius de les 
activitats dels Amics de Sant 
Magí. També han participat 
en l’acte d’entrega dels premis 
RECERCAT al paranimf de la 
Universitat de Cervera amb la 
presència de la consellera de 

Disponibles les entrades per a les Nits 
Musicals de la Brufaganya

Cultura i en el dinar col·lectiu 
dels diferents centres d’estu-
dis del Països Catalans.

Taller d’ulleres 3D. Sant 
Magí en tres dimensions
El dimecres dia 8 de maig a la 
tarda, mestres, joves i perso-
nes interessades van partici-
par el “Taller d’ulleres 3D” a 
la sala dels Merlets del Castell 
de Sta. Coloma de Queralt. 
Aquesta activitat, organitzada 
pels Amics de Sant Magí amb 
la col·laboració desinteressa-
da d’ACTE Associació de la 
Telemàtica Educativa,  s’ubica 
en el marc del projecte “Sant 
Magí 2020” i ens va perme-
tre experimentar, conèixer i 
visualitzar les possibilitats de 
la realitat virtual en diferents 
àmbits: educatiu , de lleure, 
de coneixement d’entorns… 
En un ambient molt agrada-
ble, els participants es van in-
teressar per com es podia ac-
cedir als materials i Joaquim 
Fonoll membre de la junta  
d’ACTE, va explicar les possi-
bilitats de préstec que l’entitat 
ofereix als centres.
El dissabte 1 de juny a partir 
de les 10 del matí, al Santuari 
de Sant Magí de la Brufaga-
nya, tindrà lloc “Vine a des-
cobrir el millor de Sant Magí”. 
La matinal preveu diferents 
activitats familiars simultà-
nies i la segona part del “Ta-
ller d’ulleres 3D”.  

LLIBRES / LA VEU 

L’escriptor igualadí Josep Sam-
pere va presentar ahir dijous la 
novel·la Cinco lágrimas verdes 
publicada per Canalla Edicio-
nes, amb coberta i il·lustracions 
del també igualadí Marc Gon-
zález. 
Aquest relat de ciència ficció, 
qualificat com una estranya his-
toria d’amor impossible, deli-
rant, “bizarra”, melancòlica i in-
classificable va quedar finalista 
del prestigiós premi «Tristana» 
de novel·la fantàstica l’any 2008. 
Josep Sampere ha obtingut di-
versos premis gràcies a títols ju-
venils atípics, com ara El Mar de 
la Tranquil·litat i El pou darrere 
la porta. També ha escrit la no-
vel·la de terror aclamada per la 
crítica Aquesta nit no parlis amb 
ningú, ha traduït conegudes sè-
ries infantils com el Capità Cal-
çotets i Molly Moon, i també au-
tors prestigiosos com Zigmunt 
Bauman o Philip K. Dick. 

Josep Sampere va 
presentar “Cinco 
lágrimas verdes”



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora i 
fotògrafa

De l’històric “Museu de la Pell d’Igualada” al “Museu 
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia”, aparador 
del patrimoni cultural de la ciutat i de la comarca

A propòsit del Dia Internacional dels Museus que  
se celebra, cada any, el 18 de maig; atès que per 
a aquest 2019 el reclam ha estat: “Els museus 

com a eixos culturals: El futur de la tradició”; més enllà 
de conscienciar a ningú sobre el paper dels museus en 
el desenvolupament cultural de la societat, val la pena 
de posar en valor els orígens i la història del que és avui 
el “Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia”, 
el popularment anomenat –encara-  Museu de la Pell.
L’origen del Museu de la Pell es remunta a un llu-
nyà 1947, any en què el Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI) va considerar  necessària la crea-
ció d’un Museu de la ciutat, al tercer pis de l’edifici de 
les Escoles Garcia Fossas. Aquella instal·lació va ser 
inaugurada, el 1949, com a “Museu de la Ciutat”, tot 
i que  diversos acords van estimar d’interès especial 
habilitar-hi una secció, expressament, dedicada a la 
pell, com mostra de la importància de la pell per a la 
història de la ciutat. Efectivament, de forma instituci-
onal, el primer Museu de la Pell va ser inaugurat el 13 
de juny de 1954, aconseguint guanyar en qüestió de 
temps un interès excepcional per bé què era l’únic a 
l’Estat espanyol. Les seves dependències es distribuïen 
en cinc seccions: la pell i la seva-procedència, l’adob 
de la pell, les eines i les màquines antigues, les aplica-
cions de la pell i el fons documentat.
Posteriorment, el 1960, es va creure imprescindible la 
constitució d’una associació d’“Amics del Museu de 
la Pell” que reunís a empresaris adobers, firmes co-
mercials, seus bancàries i particulars; un col·lectiu que 
afavoriria el bon manteniment i la bona projecció del 
museu, durant uns anys, fins al 1982, conjuntament 
amb la tutela del CECI i regit per un patronat d’Indus-
trials de les adoberies.
El 1982, i a partir d’una acció de reorganització cultu-
ral de la ciutat, el Centre d’Estudis Comarcals d’Igua-

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

PREMI D’ART DIGITAL 
JAUME GRAELLS
Eduardo Argañarás
Amb l’art digital com a tècnica d’ex-
pressió, l’autor presenta dues sèries 
que utilitzen aquesta tècnica. “Mit-
jans en rostres” i una altra “Escrits 
en el mur”.
Del 16 de maig al 2 de juny 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’expo-
sicions de la Biblioteca Central

TEORIA I PRÀCTICA DE 
LA FLOR NATURAL
De Mireia Tort
Del maig al setembre a la Tossa de 
Montbui

VIPELL

Exposició d’objectes de marxan-
datge dissenyats i realitzats per 
l’alumnat dels cicles formatius de 
joieria i de pell de la Gaspar
Del 16 de maig al 30 de juny al 
Museu de la Pell

DESENTERRANT EL SI-
LENCI. ANTONI BENAI-
GES, UN MESTRE DE 
LA REPÚBLICA A UNA 
FOSSA DE BURGOS
En una escola republicana a prin-
cipis dels anys 30, un mestre llan-
ça un experiment: una premsa es-
colar. Els quaderns publicats pels 
alumnes viatjaran fins a França, 
Mèxic, Argentina, Cuba i escoles 
de tot l’Estat
Del 17 de maig al 7 de juliol al 
Museu de la Pell

EXPOSICIONS
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lada va impulsar un pacte entre la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada, de manera que se signés un conveni  per 
a la creació d’un futur Museu Comarcal de l’Anoia, en 
tant que fundació publica municipal integrada dins de 
la Xarxa de Museus Comarcals, i vinculada al Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Tan bon 
punt com el Museu de la Pell va passar a dependre 
del Museu Comarcal de l’Anoia va trobar un adequat 
emplaçament a l’antiga fàbrica tèxtil de “Cal Boyer “, 
un edifici de finals del segle XIX. Aquest nou museu 
totalment adaptat i condicionat a les exigències de la 
modernitat va ser inaugurat el 1995 i suport econò-
micament per l’Ajuntament d’Igualada i la Generalitat 
de Catalunya.
Paral·lelament, pels mateixos anys, per part de l’Ajun-
tament d’Igualada, de la Generalitat de Catalunya i del 
Gremi de Blanquers es va procedir a restaurar i equi-
par per a funcions  museogràfiques les dependències 
de l’antiga adoberia de “Cal Granotes”, també del segle 
XIX. Aquesta adoberia apuntava a ser el complement 
perfecte per a qualsevol visita al Museu de la Pell; so-
bretot, des del vessant d’oferir un recorregut costumis-
ta de  l’ofici de blanquer i tot els processos de la pell.
Tot això fa que, a Igualada, l’adob de la pell a més de 
ser un gran capítol de la història dels seus oficis –amb 
documents des del 1340, quan ja hi havia activitat 
dins del vell recinte emmurallat- va  convertir-se ben 
aviat en un motor de la seva economia, i més encara 
quan les adoberies van instal·lar-se al Barri del Rec.
Actualment, el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia,  s’ha consolidat com a un veritable referent 
de la indústria igualadina, endemés de ser l’aparador 
del patrimoni cultural de la ciutat i de la comarca, a 
través de múltiples iniciatives de dinamització, recer-
ca i divulgació, que es duen a terme gràcies al treball 

eficient d’un gran equip: Rosa M. Junyent (restaura-
dora); Sol Sànchez i Héctor Reina (dinamitzadora 
cultural i tècnic de difusió); Montse Garcia (adminis-
trativa); auxiliars de museu: Josep A. Fraga, Carme 
Mas, Pep Soler, Jordi Claramunt i Ernestina Morer; i 
Glòria Escala (directora).



de la Lliga

DIUMENGE 26

TEATRE 
Igualada 

“Calma!” El conegut clown Guillem Albà 
torna a l’Aurora amb el seu nou espectacle. 
Un divertit muntatge per riure i fer-nos 
oblidar les presses del dia a dia.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

TEATRE FAMILIAR 
Igualada 

“Les veritats d’en Pinotxo” del grup de ron-
dallaires de Vivim del cuentu. A en Pinot-
xo on li creix el nas, però no pas per dir 
mentides.
Diumenge a les 12 del migda al Casal el 
Foment

MÚSICA 
Sta. Margarida de Montbui 

Cicle de concerts a les esglésies i castells. 
Concert protagonitzat per diversos alum-
nes amb el seu instrument principal del 
grup de M6 PdA i acompanyat pel pianista 
Joan Vila.
Diumenge a la 1 del migdia a l’església de 
Sant Maure

DILLUNS 27

CONFERÈNCIA
Igualada 

Jaume Farrés i Jaume Farrés. L’AUGA d’ahir 
i la Igualada de demà.. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

MÚSICA 
Igualada 

Concert de quintet de vent a càrrec del 
Quintet Mediterrani, format per joves mú-
sics estudiants de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya (ESMUC)..
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a l’auditori 
de l’Escola de Música.

MÚSICA
Piera 

Audicions a càrrec dels alumnes d’instru-
ment i conjunt instrumental.
De dilluns a divendres a l’auditori Ca la 
Mestra

DIMARTS 28

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

Trobada de persones amb un nivell mitjà 
d’anglès, que han
llegit el mateix llibre i que el comenten en 
aquesta llengua. En aquesta ocasió, “Ro-
meo and Juliet”, by William Shakespeare
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 

DIVENDRES 24

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC 

Igualada 
 Club crossover per a persones majors de 
14 anys, interessades en la literatura fan-
tàstica i la ciència ficció. En aquesta ocasió 
es parla sobre “El dueño de las sombras”, 
de Care Santos 
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TEATRE 
Igualada 

“Calma!” El conegut clown Guillem Albà 
torna a l’Aurora amb el seu nou espectacle. 
Un divertit muntatge per riure i fer-nos 
oblidar les presses del dia a dia.
Divendres a les 9  del vespre al Teatre de 
l’Aurora

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

L’escriptor i periodista Jordi Lara presenta 
el seu llibre ‘Sis nits d’agost’. L’acte és orga-
nitzat per Òmnium Cultural i la llibreria 
Llegim … ?
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
de socis de l’Ateneu

TEATRE 
Calaf 

L’ATC del Casal de Calaf presenta “El crè-
dit”, de Jordi Galceran, sota la direcció de 
Neus Quer. Una divertida comèdia en un 
entorn quotidià
Divendres a les 10 del vespre a la Sala de 
Fusta del Casal

HORA DEL CONTE PER A NADONS
Piera 

“En Pep puça i les coses grosses”. L’As-
sumpta Mercader ens explica que en Pep 
Puça és petit, molt petit, com en Patufet o 
com en Polzet. 
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca

CONTES XXL
Piera 

“La dona que somiava mariatxis”. Els mal-
sons de l’Higini, una sorpresa sota el llit, 
l’assassinat de l’Eulàlia, la fixació per una 
mà i, per rematar-ho, un gintònic acom-
panyat d’un conjunt de mariatxis 
Divendres a les 9 del vespre a la Biblio-
teca

CLUB DE LECTURA
Sta Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“Estimada vida”, d’Alice Munro. Conduït 
per Maria Enrich 
Divendres a 2/4 de la tarda al nucli antic

DISSABTE 25

TEATRE 
Igualada 

“Calma!” El conegut clown Guillem Albà 

torna a l’Aurora amb el seu nou espectacle. 
Un divertit muntatge per riure i fer-nos 
oblidar les presses del dia a dia.
Dissabte a les 9  del vespre al Teatre de 
l’Aurora

LLENGUA 
Igualada 

Seminari per presentar i resoldre dubtes 
sobre la nova versió reduïda i consulta-
ble en línia de la Gramàtica Essencial de 
la Llengua Catalana. A càrrec de Josep M. 
Mestres.
Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

CONTES 
Igualada 

30 Anys d’Elmer a la biblioteca
La Biblioteca s’afegeix a la celebració del 
30è aniversari de l’Elmer, el simpàtic ele-
fant de colors creat per David McKee..
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

TEATRE 
Calaf 

L’ATC del Casal de Calaf presenta “El crè-
dit”, de Jordi Galceran, sota la direcció de 
Neus Quer. Una divertida comèdia en un 
entorn quotidià
Dissabte a les 10 del vespre a la Sala de 
Fusta del Casal

TEATRE FAMILIAR 
Calaf 

“El monstre de colors” l’adaptació teatral 
d’Anna Llenas. Cada color representa una 
emoció, però no serà gens fàcil posar-les
en ordre.
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino.

MÚSICA 
Piera 

Recital de lied, d’obres de Mozart, Men-
delsohnn, Brahms, Schumann, Schubert 
i Strauss. Amb Monserrat de Torres Ribas 
(soprano), Charo García Arrebola (sopra-
no) i Aleix Colom Casanovas (piano).
Dissabte a les 6 de la tarda a la capella de 
Sant Sebastià.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Calaf 

Presentació del llibre ‘Ara o mai’ amb la 
presència de l’autora, Núria Picas..
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala mu-
nicipal Teresa Escolà.

MÚSICA 
Capellades 

“L’ànima del Klezmer”. Klaima trio 
Albert Gumí, clarinet, Aleix Puig, violí i 
Gregori Ferrer, acordió.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música

CINEMA 
Capellades 

Cinema familiar amb “El bosc de Haqui-
vaqui”, recomanda  a partir dels 14 anys”.
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala petita 

Central.

AUDICIONA’T
Capellades 

Trobades musicals escoltant música en di-
recte amb comentaris de les obres, dels es-
tils i dels autors  amb el Quintet de flautes 
del Conservatori mestre Joan Just i Ber-
tran d’Igualada
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’actes 
de l’Escola de Música.

XERRADA
Capellades 

Xerrada sobre nutrició amb Núria Gabriel 
Puiggrós, “Esmorzars saludables”.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

DIMECRES 29

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

“Tungsteno”, de Marcello Quintanilha. 
Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit la mateixa novel·la gràfica.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIJOUS 30

CINEMA VO
Igualada 

Club de lectura. Trobada de persones que 
han llegit un mateix llibre, en aquesta oca-
sió “El guepard” de Tomasi di Lampedusa
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

BROU DE LLETRES
Piera 

Unim contes i novel·les. En un format dis-
tès i proper i a imatge de les antigues tre-
mentinaires es presenten les novetats
Dijous a 1/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Brida” de Jordi Mas 
López, ed. Godall i lectura de poemes
Amb la presència de l’autor
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la llibreria 
Aqualata

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre ‘Bombay, Mumbai. 
La vida és la vida. Sóc gràcies a tu’ d’Amin 
Sheikh. Xerrada i presentació del seu llibre 
a càrrec del mateix autor
Dijous a les 8 del vespre al Casal Popular 
el Foment.

XERRADA
Capellades 

“Dietes miraculoses”, xerrada de Marta Ju-
lià del Centre Mèdic Capellades
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

AGENDA
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Les mil i una nits
Estrena • Aladdin

RAMON ROBERT / 

A l’any 1992, Walt Disney Pic-
tures va estrenar a tot el món 
una de les seves animacions 

mes reeixides, exòtiques  i populars: 
Aladdin. Aquella pel·lícula tenia can-
çons precioses i alguns personatges 
molt divertits. Basada en el famós 
conte d’Aladí i la llàntia meravellosa, 
la fantasia tenia per escenari un reg-
ne àrab de les Mil i una nits. Un dels 
atractius principals d’aquella pel·lícula 
–en la seva versió original, és clar- és 
que Robin Williams li posava la veu 
al geni de la llàntia. Un quart de segle 
després, la mateixa factoria Disney ens 
torna a relatar aquell conte. Però els 
dibuixos animats han estat substitu-
ïts per actors reals. Aquesta vegada, el 
geni de la llàntia és negre i es diu Will 
Smith.

L’argument de la nova pel·lícula és gai-
rebé igual que la precedent. Aladdin 
(Mena Massoud) és un adorable però 
desafortunat lladregot enamorat de la 
filla del Sultà, la princesa Jasmine (Na-
omi Scott). Per intentar conquistar-la, 
accepta el desafiament de Jafar 
(Marwan Kenzari), que consisteix 
a entrar a una cova al mig del desert 
per trobar un llum màgica que li con-
cedirà tots els seus desitjos. Allà és on 
Aladdín coneixerà al Geni de la llàntia 
meravellosa (Will Smith), donant inici 
a una aventura com mai abans havia 
imaginat.
Amb realització de Guy Ritchie i repe-
tint les cançons d’Alan Menken, el nou 
Aladdin obeeix a la política de Walt 
Disney Pictures de retornar als seus 
clàssics de l’animació, però reformats i 
convertits en pel.lícules amb personat-
ges reals, de carn i os.

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)

56  |  CULTURA / CINEMA Divendres, 24 de maig de 2019

Salvatge Oest
Estrena •  Los hermanos Sisters

RAMON ROBERT / 

Un cineasta francès, Jacques 
Audiard, ha volgut tornar al 
cinema de l’Oest. Podem afir-

mar que els resultats son reeixits. Au-
diard sorprèn amb un relat gens previ-
sible, retrata amb encert els paisatges 
del gènere, el western, i confronta amb 
encert la barbàrie amb la civilització. 
Respecta els caràcters llegendaris i al-
hora ofereix una mirada contemporà-
nia a un gènere ben conegut.
Amb la participació de tres magnífics 
actors americans (Joaquin Phoenix, 

John C. Reilly i Jake Gyllenhaal) Au-
diard situa l’acció al salvatge Oest de 
1850 i relata la història dels violents 
germans Charlie i Eli Sisters. Tenen 
les mans tacades de sang, tant de cri-
minals com de persones innocents. 
Ara són contractats pel Comodoro 
per trobar i matar Hermann Kermit 
Warm, un cercador d’or. Des d’Oregon 
fins Califòrnia, arranca una caça des-
pietada, un viatge que posarà a prova 
el demencial i alhora fraternal  vincle 
entre els dos germans. En resum, un 
bon western, però no pas un western 
tradicional.

Pippi Langstrump
Estrena •  Conociendo a Astrid

RAMON ROBERT/ 

Ens arriba una notable pel·lí-
cula de producció danesa i 
sueca: Conociendo a Astrid. 

Es tracta d’un biopic de l’escriptora 
sueca Astrid Lindgren, creadora de 
Pippi Langstrump, coneguda entre 
nosaltres com Pippi Calcesllargues o 
Calzaslargas, en la seva versió caste-
llana. La petita Pippi va acabar con-
vertint-se en un fenomen mundial 
per a diverses generacions de nens i 
adults. Segons confessions de la prò-
pia autora, se sap que el nom de Pippi 
el va concebre quan el seu fill de set 
anys, malalt d’una infecció pulmonar 
a l’hivern de 1941, li va demanar que 
li narrés, per tal de matar el tedi en les 
seves hores de descans, les aventures 
d’una nena entremaliada i vivaç. Dos 
anys després, mentre Astrid Lindgren 
reposava d’una fractura a la cama, 
va aprofitar el temps per escriure les 
aventures de Pippi, que aviat donaria 
la volta al món i es convertiria en un 
símbol universal i feminista.

Realitzada per Pernille Fischer Chris-
tensen, Conociendo a Astrid es refe-

reix més a la vida de la escriptora que 
al seu personatge. De fet, en la l’ado-
lescència de l’autora podem entreveu-
re  l’antecedent del que seria el seu 
molt popular personatge. La pel·lícu-
la ha estat feta amb molta delicadesa 
i amb exquisida ambientació. Excel-
lent Alba August en el paper d’Astrid 
Lindgren.



ALADDIN
Estats Units. Fantasia. De Guy Ritchie. Amb Mena Mas-
soud, Naomi Scott, Will Smith..  
Aladdin és un adorable però desafortunat lladregot ena-
morat de la filla del Sultà, la princesa Jasmine. Per intentar 
conquistar-la, accepta el desafiament de Jafar, que consis-
teix en entrar a una cova al mig del desert per trobar un 
llum màgica que li concedirà tots els seus desitjos. Allà és on 
Aladdín coneixerà al Geni, donant inici a una aventura com 
mai abans havia imaginat..

LOS HERMANOS SISTERS
França – Estats Units. Western. De Jacques Audiard. Amb 
Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal.
1850. Els germans Charlie i Eli Sisters viuen en un món sal-
vatge i hostil, en plena febre de l’or. Tenen les mans tacades 
de sang, tant de criminals com de persones innocents. No 
tenen escrúpols a l’hora de matar. Tots dos són contractats 
pel Comodoro per trobar i matar Kermit Warm. Inicien un 
viatge des d’Oregon a Califòrnia. 

CONOCIENDO A ASTRID
Suècia– Dinamarca. De Pernille Fischer Christensen. Amb 
Alba August, Trine Dyrholm, Björn Gustafsson.
Biopic de l’escriptora sueca Astrid Lindgren, creadora de 
Pippi Calcesllargues, que va acabar convertint-se en un fe-
nomen mundial per a diverses generacions de nens i adults. 
Mentre Astrid reposava d’una fractura a la cama, va aprofi-
tar el temps per escriure les aventures d’una nena entrema-
liada que aviat donaria la volta al món i es convertiria en un 
símbol universal. 

CASI IMPOSIBLE
Estats Units. Comèdia romàntica. De Jonathan Levine. 
Amb Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr., Andy 
Serkis.
L’ idealista i excèntric Fred es retroba inesperadament amb 
la que ara es una de les dones més poderoses del món, la 
secretaria d’Estat  Charlotte Field. Ella el contracta  per es-
criure els seus discursos. Son molt diferents, però malgrat 
això, les espurnes salten entre ells, que compartiran  una 
sèrie d’inesperats i perillosos incidents.

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
Estats Units – Japó. Animació, però també personatges 
reals. De Rob Letterman. Amb Justice Smith, Ryan Rey-
nolds..
l detectiu privat Harry Goodman desapareix misteriosa-
ment. En la recerca participa Tim, el seu fill de 21 anys, així 
com l’antic company Pokémon d’Harry, el super detectiu 
Pikachu. Ambdós uneixen forces en una aventura que els 
porta a Ryme City, una vasta metròpolis moderna on els 
humans i els Pokémon comparteixen una realitat hiperre-
alista...

¿PODRAS PERDONARME ALGUN DIA?
Estats Units. Basada en fets reals. De Marielle Heller. Amb 
Melissa McCarthy, Richard E. Grant..
Manhattan, anys 80. S’ hi relata la història de Lee Israel, una 
respectada i molt premiada biògrafa. En anys de decadència 
i alcoholisme, comença a falsificar cartes d’escriptors i cele-
britats mortes per tal de pagar el lloguer. Quan les falsifica-
cions comencen a aixecar sospites, ella roba i ven les verita-
bles cartes dels arxius sense saber que l’FBI està investigant.

HELLBOY
Estats Units. Fantasia i acció. De Neil Marshall. Amb Da-
vid Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich..
L’Agència per a la Recerca i Defensa Paranormal (AIDP) en-
comana a Hellboy la tasca de derrotar a un esperit ancestral: 
Nimue. Aquesta va ser l’amant del mateix màgic Merlí du-
rant el regnat del Rei Artús, d’ell va aprendre els encanteris 
que la van portar a ser una de les bruixes més poderoses del 
món.  Nimue ha tornat d’entre els morts amb la intenció de 
destruir a la humanitat amb la seva màgia negra 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

ALADDIN 
Dv: 17.45/20.30
Ds: 16:30/19:15/22:00
Dg: 16:45/19.30
Dll: 16:45/19:30
Dc: 18:00/20:45
Dj: 17:15/20:00 (VOSE)

1/ALADDIN
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:40/22:20
Dg: 13:30/17:00/19:40/22:20
1/ENERGIA 3D (CAT)
Dm: 12:30

2/EL HIJO 
Dv Dll Dc i Dj: 18:00/20:00/22:00
Ds: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dg: 12:05/14:00/16:00/18:00/20:00/22:00
Dm: 18:00/22:00
2/EL HIJO (VOSE)
Dm: 20:00

3/ VENGADORES: ENDGAME  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 18:05/21:30
Dg: 14:30/18:05/21:30
Dm: 18:05
3/ VENGADORES: ENDGAME (VOSE)  
Dm: 21:30
3/ EL PARQUE MAGICO  
Dg: 11:55

4/ ALADDIN
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:40/20.15
Dg: 12:00/14:50/17:40/20:15
Dm: 17:40
4/ ALADDIN (VOSE)
Dm: 20.15
4/ LA LLORONA
Dv a Dll Dc i Dj: 22:50
4/ LA LLORONA (VOSE)
Dm: 22:50

5/ ALADDIN
Dv Dll a Dj: 18:25/21:00
Ds i Dg: 15:50/18:25/21:00
5/ ALADDIN 3D
Dg: 12:30

6/ POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
Dv Dll Dc i Dj: 18.15/20:30/22:35
Ds: 16:15/18:15/20:30/22:35
Dg: 12:10/16:15/18:15/20:30/22:35
Dm: 18.15/22:35
6/ POKEMON: DETECTIVE PIKACHU (CAT)
Dg: 14.10
6/ POKEMON: DETECTIVE PIKACHU (VOSE)
Dm: 20.30

7/ TIMADORAS COMPULSIVAS 
Dv a Dll Dc i Dj: 18:30/22:55
Dm: 22:55
7/ CASI IMPOSIBLE 
Dv a Dll Dc i Dj: 20:35
7/ CASI IMPOSIBLE (VOSE)
Dm: 20:35
7/ TIMADORAS COMPULSIVAS (VOSE)
Dm: 18.30
7/ DUMBO
Ds: 16:20
Ds: 12:45/16:20

8/LO DEJO CUANDO QUIERA 
Dv a Dj: 17:55
8/HELLBOY 
Dv a Dll Dc i Dj: 20:10/22:30
Dm: 22:30
8/HELLBOY  (VOSE)
Dm: 20:10
8/MIA Y EL LEON BLANCO
Ds: 15:55
Dg: 12:05/15:55
8/UGLYDOLLS
Dg: 14:00

SALA AUDITORI
ALADDIN
Dv: 18.00/20:30
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg: 16:00/18:30/21:00

SALA PETITA
CASI IMPOSIBLE
Dv: 18:15
Ds: 18:45
Dg: 21:00
LOS HERMANOS SISTERS
Dv: 20:40
Ds: 16:30/21:00
Dg: 16:15/18:45

PODRAS PERDONARME ALGUN DIA?   
Ds i Dg: 18:00
CONOCIENDO A ASTRID   
Ds i Dg: 19:40
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

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

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Amanida de cigrons, tomàquet
i alvocat

Ingredients

Per a 2 persones
300 g de cigrons cuits
1 tomàquet
1/4 ceba morada
1 alvocat
1 llimona,
100 ml d’oli d’oliva verge 
extra, sal i coriandre fresc.

Elaboració:
Afegim sal al gust i batem fins emulsionar. Re-
servem la vinagreta per al moment de muntar i 
servir l’amanida. Rentem els cigrons i els escor-
rem bé. Rentem i trossegem el tomàquet, tallem 
l’alvocat a daus i piquem la ceba. Barregem tot 
amb els cigrons. Amanim al gust i servim amb 
fulles de coriandre fresc.

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



M. Josefa Berzosa i Berzosa
Els companys de Junts per Igualada ens afegim 

al dol per tan sentida pèrdua.
D.E.P.

Igualada, maig  de 2019

M. Josefa Berzosa i Berzosa
(1949-2019)

La Corporació Municipal d’Igualada
expressa el seu dol

D.E.P.

Igualada, maig  de 2019

Ajuntament d’Igualada

Igualada, maig  de 2019

Mari Berzosa Berzosa
Traíd (Guadalajara) 1949 – Igualada 2019

Germana, esposa, mare, àvia, tieta. 
Gràcies per tant.

La vetlla tindrà lloc al Tanatori d’Igualada divendres, 24 de maig, de 
10 a 14h, i la cerimònia de comiat se celebrarà el mateix divendres, 

a les 16h, a la Basílica de Santa Maria d’Igualada.

Igualada, maig de 2019

M. Josefa Berzosa 
Berzosa

El President, consellers i personal 
volen expressar el més sentit condol al 

seu fill, Marc Castells i Berzosa i als 
seus familiars, per aquesta dolorosa 

pèrdua.
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ESGLÉSIA / LA VEU 

Amb motiu de la celebració de 
la Pasqua del Malalt tindran 
lloc dues celebracions comu-
nitàries de la unció dels ma-
lalts a les parròquies d’Iguala-
da. El sagrament de la Unció, 
més que un anunci de la mort, 
és un sagrament de vida, que 
dóna força als malalts i a les 

persones grans creients per 
viure cristianament aques-
ta etapa de la vida, els anima 
a superar el descoratjament 
provocat, a vegades, per la ma-
laltia o la vellesa. Podran rebre 
aquest sagrament el proper 
diumenge dia 26, a les misses 
de 2/4 de 12 als PP. Caputxins 
i a les 12 del migdia, a la Sa-
grada Família.

Celebració comunitària 
de la Unció dels Malalts

Acabem de sortir d’una 
campanya electoral 
—a les Corts espanyo-

les— i entrem en una altra —
als consistoris municipals i al 
Parlament europeu—. El siste-
ma democràtic, que continua 
essent, almenys en aquest con-
text cultural nostre, el més bo 
per al govern de la societat, ens 
demana a tots aquesta implica-
ció: hem d’expressar la nostra 

voluntat, amb els nostres vots, 
en l’elecció dels qui han de ser 
els gestors de les institucions.
El dret a votar és al mateix 
temps un deure. Un cristià ha 
de tenir ben clar el seu dret i el 
seu deure de votar. La implica-
ció en la societat, que té moltes 
formes de fer-se realitat, té en 
el fet de la votació un primera 
i fonamental expressió. Exercir 
aquest dret i deure demana, 

però, de tots i cada un de no-
saltres un esforç per fer-ho des 
de la responsabilitat. S’ha de fer 
des de la mirada al bé comú.
No ens han de moure els in-
teressos personals o de grup, 
sinó el bé de tots.
Les pròximes eleccions, mu-
nicipals i europees, tenen un 
camp molt divers. Les munici-
pals ens demanen el nostre vot 
per a configurar els consistoris 

municipals dels nostres pobles 
i ciutats. Els escollits hauran 
de donar resposta a problemes 
ben concrets i coneguts direc-
tament per nosaltres, i els qui 
han de ser escollits també ens 
són propers, perquè són veïns 
nostres. Les europees ja són 
més complicades, tant pels as-
sumptes als quals es dóna res-
posta en l’àmbit de la UE, com 
pels candidats, molts d’ells 
més llunyans. Però totes dues 
són importants: els assump-
tes propers i quotidians i els 
grans temes que, encara que 
decidits ben lluny, afecten la 
nostra vida.
Hi ha diversos temes que, en 
quant presents en la nostra 
cultura, van apareixent i es 
van imposant. Per a un cristià 
aquests temes no són pas me-
nors, sinó que són fonamentals 
a l’hora d’actuar i de votar. Hi 

ha en joc la defensa de la vida 
humana en els seus límits de 
fragilitat, en el si de la mare i en 
el llit del dolor i la malaltia. La 
dignitat de la persona humana 
és un valor indiscutible: tota 
persona, més enllà del seu ori-
gen, la seva raça, cultura o reli-
gió, ha de ser valorada, acollida 
i promocionada. La llibertat ha 
de ser sempre respectada: de 
pensament, de religió, d’acció 
o d’omissió. No es pot ofegar la 
llibertat en nom de la llibertat. 
La solidaritat i la comunió en-
tre les persones i els pobles és 
un valor que no s’ha de perdre 
mai. La justícia social demana 
que tothom pugui viure amb 
dignitat, amb el
seu treball i amb una educació, 
des de la llibertat dels pares, i 
amb una sanitat dignes.

Romà Casanova, bisbe de Vic

Dret i deure de votar



Maig
24: Vicenç de Lerins; Genadi; Susanna i Afra.

25: Beda el Venerable; Gregori VII, papa; Urbà I, papa 
26: Felip Neri; Zacaries; Quadrat; Eleuteri, papa.

27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer  
28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús Paredes.

29: Just; Pere Sans. Beat Feliu de Nicòsia. 
30: Ferran; Joana d’Arc; Emília, 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, mayo de 2019

Miguel Castillo Villarrubia
4º aniversario de:

Falleció cristianamente el día 23 de mayo de 2015 
a la edad de 87 años.

Tu esposa, hijos y nietos siempre te recordarán.

REDACCIÓ 

Mari Berzosa, era 
d’aquestes dones 
que no fan remor. 

D’aquestes que es queden en 
segona fila i que no tenen 
una projecció pública, però 
que són un puntal en les se-
ves cases. Persones que tenen 
cura del que les envolta, que 
viuen intensament els petits 
detalls i que fan d’aquests, un 
permanent luxe pels sentits. 
Cuidava dels seus geranis, 
hortènsies i l’hort que també 
semblava un jardí. Persona 
que estimava la natura que 
gaudia en tota l’extensió de 
la paraula, sabent preservar 
els coneixements del passat, 
fent conserves casolanes, una 
cuina excel·lent o sabent on 
trobar rovellons i llenegueres. 
Casada amb Josep Maria Cas-
tells, que va fer tota una vida 
professional en les arts gràfi-
ques, vivia en un espai privi-
legiat amb vistes a Montserrat 
i el Pirineu. 
Jordi, el fill gran, també ha 
seguit el camí de la llibertat 
i la natura gestionant Cave 
Can.  En Marc, el seu segon 
fill, s’ha dedicat al món de 
la política des de molt jove. 
Va estar com funcionari de 
desenvolupament al Consell 
Comarcal, regidor de l’Ajun-
tament d’Igualada fins arribar 
a l’Alcaldia i a President de la 
Diputació de Barcelona.
Es dona el cas que en el darrer 
debat municipal a l’Ateneu la 
seva mare ja estava a l’UVI i 
els seus companys de llista, 
que sabien el neguit que hau-
ria de passar, s’oferiren a ex-
cusar la seva presència, però 
el sentit familiar de la respon-
sabilitat va prevaldre i va par-
ticipar sense que els assistents 
a l’acte notessin cap canvi en el 
seu tarannà habitual.
Marc Castells ha patit molt 
la pèrdua de la seva mare, no 
endebades en el moment de la 
seva mort va deixar palès els 
seus sentiments i va expressar 
de manera molt sentida l’agra-
ïment al personal de l’Hospital 
d’Igualada que l’havia cuidat 

en els darrers dies.
Descansi en pau, una dona 
senzilla, però un puntal d’una 
família que està passant un 
mal moment. Segurament 
com el de moltes mares de 
família a qui ploren els seus 
propers quan se’n van. Però 
aquesta mare ho és també del 
vigent Alcalde de la ciutat i 
del President de la Diputa-
ció de Barcelona i és per això 
que no només volem acom-
panyar-lo en el sentiment 

per tan sensible pèrdua, sinó 
que també volem fer extensiu 
aquest condol a tantes i tantes 
mares que quan ens deixen 
no troben unes paraules com 
aquestes en els mitjans de co-
municació, i han fet també 
una feina admirable, abnega-
da i senzilla, cuidant de les se-
ves famílies i ajudant a que els 
seus fills tinguin una vida mi-
llor que la seva, inculcant-los 
el sentit de la responsabilitat, 
el treball i la feina ben feta.

Mari Berzosa

ESGLÉSIA / LA VEU 

En el discurs que va pro-
nunciar aquest dilluns 
20 de maig davant l’As-

semblea General de la Con-
ferència Episcopal Italiana, a 
l’Aula del Sínode, el Sant Pare 
va explicar que “la relació 
entre nosaltres, bisbes, i els 
nostres sacerdots representa 
indiscutiblement una de les 
qüestions més vitals de la vida 
de l’Església. És l’espina dorsal 
sobre la qual es regeix la co-
munitat diocesana”.
El Papa ha posat èmfasi que 
“el bisbe és el pastor, el signe 
d’unitat per a tota l’Església 
diocesana. El pare guia els 

propis sacerdots i a tota la co-
munitat de creients. Té l’obli-
gació de cuidar atentament la 
relació amb els sacerdots”.
Ha lamentat que “alguns bis-
bes, per desgràcia, els costa 
establir relacions accepta-
bles amb els seus sacerdots, 
arriscant d’aquesta manera 
a arruïnar la seva missió i, a 
més, afeblir la mateixa mis-
sió de l’Església”.
“La relació sòlida entre el 
bisbe i els seus sacerdots es 
basa en l’amor incondici-
onal testimoniat per Jesús 
sobre la creu que represen-
ta l’única regla veritable de 
comportament per als bis-
bes i els sacerdots”.

El papa Francesc demana als 
bisbes una major proximitat 
amb els sacerdots

Núria Solé Lladó
Ens va deixar el passar dia 19 de maig 

a l´edat de 80 anys.

A.C.S.
"Des d'aquests mots molt tendrament et penso

mentre la tarda suaument declina.
Tots els colors proclamen vida nova
i jo la visc, i en tu se'm representa

sorprenentment vibrant i harmoniosa.
No tornaràs mai més, però perdures

en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-se absent per sempre."

                      
                                            Miquel Martí i Pol

          
Els teus fills, Josep, Carles, Jordi i Eva, Xavier i Sònia, 
Albert i Mònica, Núria i Vicenç; germana Nati i nets, 
Marc, Júlia, Anna, Jia, Eloi, Guim, Rita, Gal·la, Albert, 
Lis, volem agrair les mostres de condol rebudes.
Et tindrem sempre present en el nostre cor.

Igualada, 21 de maig de 2019

En record de



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 24:  CASAS V.
Soledat, 119

DISSABTE  25: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 26: 

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 27: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMARTS 28:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMECRES 29: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIJOUS 30:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27



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. Valentia de posar el millor amic al dia. Que pot ser així de cega, com 
la justícia / 2. Al cor de l’emperador Titus. Distreure la canalla amb un símil d’agrupament 
/ 3. Es dobla en un moment. Si no fos per l’antic soviètic hauríem vist la minera. Estrany zel 
/ 4. Tots els barquers hi lliguen caps. Fa combinacions químiques quasi com una bestiola / 
5. Indica els anys sota zero. Als practicants els ha comportat una gran moguda / 6. Jesucrist 
se’l posava per fer footing. Colorant blau desencandenant de la glasnost / 7. Neteja amb 
penediment inclòs. Dues d’una tirada / 8. Massa fred per calent, massa calent per fred. 
Noies de la vora de la mar / 9. No està preparat per a la productivitat. La més dolça de la 
creació / 10. Logaritme… Promeses que se solen fer des de l’anonimat. …neperià / 11. A 
l’interior dels forns. Rovell d’ou fet dolç. Dau en ple moviment / 12. Rics agermanats en el 
secret. Fer, per no fotre / 13. Presentar-se d’una manera fantasmagòrica. Pas imprescindi-
ble cap a l’abús.

VERTICALS: 1. Centre de producció de suor per destil·lació de neurones. Òrgan vegetal 
que té l’om i té l’oma / 2. El sant al pot. Fas ús del teu espai a cals squatters. Peix de dis-
coteca / 3. Aviat ens posarem a fer-ho, tant a la feina com a la platja. Vacil·lació que fins 
porta recança / 4. Para taula. Allò que faríem en cas que n’hi hagués. Primera medalla / 
5. Ordenador del món dels grecs i parent del taumaturg. Territori que podria ser el gener 
/ 6. Interior del piset. Estat final de la meiosi, just el dia d’anar a cine / 7. Suspensió de la 
respiració. Herba amb molt de gust de calamar. Generació que no hi entén de déus ans de 
deus / 8. Discussions en presència de l’autoritat. Despertador insonoritzat / 9. De la roda al 
poal. Piqui ben picada l’estora per sota. Remugant enganxat al mur / 10. Tija subterrània. 
És comprensible que vingui del sud, essent africà… / 11. El seu avantpassat era un gran 
tirador, per això el duu al cognom. Tants manaments com calen per nostro senyor / 12. 
Zona per al servei. Insectes que no se’t fiquen a la sopa sinó a la tisana.

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                       

 



Daniel Lladó /  
President del grup Mal Llamp

Des de fa dos anys que estic al capdavant de la junta del grup Mal Llamp però en fa 
gairebé 30 que soc de la colla de diables. Aquest any celebrem el 30è aniversari amb 
una diada el 6 de juliol, a la qual convidem a tothom que ens vulgui acompanyar.

Enguany celebreu 30 anys. Com va néixer el grup?

Un grup d’amics de l’Associació de Veïns del barri de 
Santa Caterina va començar a tirar endavant una colla 
de diables i per això el Mal Llamp sempre va lligat a 

aquest barri igualadí encara que ara la majoria dels que en for-
mem part no vivim al barri.  La nostra diada és durant les festes 
del barri, al mes de juliol. Quan vam néixer ens dèiem Colla de 
grallers, tabals, dracs i diables del carrer Santa Caterina que poste-
riorment es va passar a dir Mal Llamp, que és el nom del nostre 
primer drac.  Durant molts anys la colla va tenir quatre seccions: 
gralles, tabals, diables i dracs. Ara fa cinc anys vam inaugurar la 
colla de Petits diables que ha anat creixent d’una manera especta-
cular fins arribar als 25 diables petits de l’actualitat, a la qual s’hi ha 
d’afegir la colla petita de tabals que són una dotzena. Aquesta colla 
de petits va des dels 8 anys fins els 16, que és quan poden passar 
a ser diables grans. Quan arriben a aquesta edat els que volen ser 
diables grans es fan la seva pròpia màscara i canvien la maça petita 
per una de gran.

Quines activitats prepareu per celebrar aquest aniversari?

Quan vam començar a plantejar què faríem per celebrar els 30 
anys, des de la junta vam creure convenient fer activitats ade-
quades a les persones que som i al temps de què disposem, i ho 
vam voler centrar molt en la diada de la colla, que aquest any s’ha 
avançat un cap de setmana perquè no coincideixi amb l’European 
Balloon Festival. Enguany la celebració tindrà lloc el 6 de juliol, 
a la plaça de Cal Font i hi ha previst fer una trobada de dracs per 
a la qual comptem amb set dracs de fora als quals hi afegirem els 
nostres tres. Es farà una cercavila sense foc a la tarda; un sopar 
per a totes les colles convidades i al vespre hi ha la idea de fer un 
espectacle de foc fix, al qual hi estan convidats exdiables del Mal 

Llamp i totes les colles de dracs que venen. Cap a finals d’anys hi 
ha la intenció de fer una exposició de material, vestits, màscares, 
maces... relacionats amb la història de la colla però encara no po-
dem confirmar l’espai on es farà. Per la Festa Major d’Igualada a 
l’inici del correfoc, que enguany organitzem nosaltres, farem una 
teatralització (que no us puc explicar).

Com han evolucionat els correfocs amb els anys?

Abans la gent venia amb el barret de palla i la camisa de cotó i es 
posava al correfoc i ara, pel que sigui, aquesta tendència ha anat 
variant i la gent en comptes d’entrar al correfoc venen a veure’l des 
de fora o seguir-lo des de darrere dels músics. Això ha fet que des 
de Mal Llamp hàgim incorporat, d’un temps ençà, diverses inno-
vacions a les nostres actuacions com poden ser la “corda de foc”, 
que com diu el seu nom és una corda plena de foc que fem rodar i 
que qui vulgui pot saltar o bé la “porta de l’infern”: una porta molt 
gran que dalt de tot hi ha un diable i que muntem per fer inicis de 
correfocs o actuacions teatralitzades.

Quants dracs té la colla?

En tenim tres i un de petitó. I una de les tasques pendents que 
tenim, i que segurament es farà realitat el proper any, és la cons-
trucció un drac per a la colla de Petit diables que fa molt de temps 
que el reclamen. Des del Mal Llamp podem presumir que tots les 
nostres dracs els hem construït nosaltres mateixos. Es diuen el 
Mal Llamp, el Flameus i la Voraxcis. L’únic dia a l’any que surten 
tots junts és per la cercavila de la Festa Major.

El vostre primer drac, el Mal LLamp, és una figura especial?

Sí, perquè d’ell va sortir la colla. És una figura que no fa massa por, 
que s’ha anat restaurant al llarg dels anys i que s’ha convertit en 
un referent per als més petits de la ciutat, perquè per la cercavila 

menuda de la Festa Major ell surt a recollir els xumets dels petits, 
essent una manera de dir als nens que el dracs no són dolents i els 
ajuda a perdre la por en aquest mon de foc.

La vostra és una colla molt familiar.

Molt, i més ara que hi ha colla de petits, perquè tant els que fa 
anys que hi som i que hem tingut fills com tots aquells que volen 
formar part de la colla troben un espai on hi cap tota la família, 
si volen. Dins de la colla hi ha moltes tasques i tothom qui en té 
ganes pot ajudar-nos durant la cercavila (s’ha de portar el carro 
de la pirotècnica, els sarrons,  l’encenedor, les persones que fan de 
topall a banda i banda...). Sempre es necessiten mans.

Què ha de fer una persona que vulgui entrar a la colla. Ha de fer 
algun tipus de preparació?

Quan algú entra a la colla es fan uns cursos, que són obligatoris, 
que homologuen a la persona com a consumidor expert en piro-
tècnia. Aquests cursos els podem impartir alguns de nosaltres ma-
teixos i com a mínim en fem un cop l’any. Aquest curs l’ha de fer 
tothom qui manipularà foc, siguin grans o petits. Per altra banda 
només fan falta moltes ganes de passar-ho bé. 

Les mesures de seguretat en els grups que tracteu foc han anat 
evolucionant?

Nosaltres hem evolucionat per millorar la seguretat: pensa que als 
inicis cada diable portava un encenedor al canell i s’encenia la seva 
pirotècnia i ara això és impensable. Ara hi ha un encenedor que és 
qui controla tot el material i qui el distribueix, per evitar accidents 
com l’encesa del carro de la pirotècnia. Els vestits també s’han anat 
modificant per fer-los més segurs.

En el debat dels candidats d’Igualada va tenir força impacte l’escenari de Teatre de l’Ateneu. La moderadora no va temperar i les interven-
cions dels candidats s’acompanyaven de xiulets, escridassades, esbroncades del públic vers algunes propostes (a alguns més que a d’altres)  
Hom esperava que les propostes fossin les protagonistes, però, en general, les iniciatives, idees i projectes que s’anaven desgranant busca-
ven més el vot, que resoldre els problemes de la ciutat. Poc interès per la manca de pediatres, perquè no hi hagi un cardiòleg a l’hospital, 
perquè el titular està de baixa de paternitat o per les taxes (malgrat que als firaires de l’anomenada “Feria de Abril”, amb la seves atraccions 
i una noria gegantina, se’ls hi van aplicar unes ben diferents de les de la Festa Major). A ningú interessen aquestes “menudalles” quan els 
candidats estan centrats en desacreditar l’adversari i en no cometre errors. L’acte, en alguns moments s’assemblà a una “performance”. 
Però hem de reconèixer que molts van riure, com quan un candidat va dir que l’electrificació del carrilet podia ser el 1832 i en aquella data 
a Igualada encara no hi havia ni tren, ni tampoc l’Electra Igualadina. Però, diumenge a votar.

“El Mal Llamp celebrem 30 anys 
de dracs, diables i foc”

  Cristina Roma @crisroma67

Divendres, 24 de maig de 2019

Espai patrocinat per:

 

 

  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


