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BÀSQUET / LA VEU 

El Club Bàsquet Àguiles 
va celebrar el passat 
dissabte 5 de març la 

presentació dels seus equips 
de la tem-porada 2021/2022. 
Tot i que ja s’ha passat l’equa-
dor del curs esportiu, des del 
club van decidir seguir en-da-
vant amb aquest acte, que no 
s’havia pogut celebrar fins ara 
a causa de la covid.
Així doncs, els jugadors i en-
trenadors dels nou equips 
que aquest any formen part 
de l’Àguiles van anar entrant 
al poliesportiu, un darrere 
l’altre, mentre els familiars, 
amics i coneguts ho gaudien 
des de les grades.

En total, un centenar de juga-
dors i una quinzena d’entrena-
dors van participar d’aquesta 
presentació, que també va 
servir per fer les fotografies 
dels equips. El club aquest any 
compta amb l’escola de bàs-
quet, pre-mini masculí, mini 
masculí 3x3, mini femení, in-
fantil femení, júnior femení, 
sènior masculí 3x3, sènior fe-
mení i sènior masculí.
L’ocasió també va servir per 
estrenar les noves dessuado-
res del club, que van tenir un 
gran èxit i es van esgotar en 
el primer dia de venda. Tam-
bé es va aprofitar per ense-
nyar el nou gimnàs que s’ha 
instal·lat en una de les sales 
del poliesportiu i explicar di-

verses iniciatives que es faran 
les properes setmanes, com 
la sortida a veure un partit 
del Barça de bàsquet d’aquest 
proper diumenge, a la qual 
s’hi han apuntat 125 persones 
entre jugadors, familliars i so-
cis del club. Amb la foto de fa-
mília del conjunt de jugadors i 

El Club Bàsquet Àguiles presenta els nou equips 
de la temporada 2021/2022

entrenadors, i les paraules del 
regidor d’Esports, Cisco Solà, 
desitjant sort a l’entitat, la pre-
sentació es va donar per fina-
litzada. La tarda de bàsquet va 
seguir, amb el partit del sènior 
masculí-PLASFOC contra el 
CEB Sant Jordi de Rubí. 
El primer equip masculí de 

l’Àguiles es va imposar amb 
contundència per més de 20 
punts i això va permetre una 
tarda rodona per tots els afi-
cionats. Una victòria, que, a 
més, permet al conjunt groc-
i-negre seguir somiant amb 
disputar les fases d’ascens a 
Copa Catalunya.

Triple victòria pels 
equips de frontennis
FRONTENNIS / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na es va disposar la si-
sena jornada del Cam-

pionat on les tres parelles, i 
van resultar vencedores en 
les seves respectives catego-
ries.
En Tercera Categoria, en 
Martí Claramunt i l’Oriol 
Claramunt, (Igualada C), en 
els frontons de CTR Mon-
terols, van guanyar per 0-2 

(12-15/14-15) davant la pa-
rella de Bac de Roda Junior.
En Segona Categoria, l’Adrià 
Claramunt i en Francisco 
Fontseca (Igualada B) van 
guanyar al Gimnastic de Tar-
ragona per 10-15 i 7-15.
I en Categoria d’Honor, 
l’Adrià Cano i en Marc Este-
ve, van guanyar els dos sets 
per 8-15 i 7-15, davant CN-
Terrassa C.
Enhorabona a tots ells i a se-
guir millorant!

Campionat Comarcal 
d’Atletisme Relleus
ATLETISME / LA VEU 

Aquest dissabte 12 de 
març se celebra el 
Campionat Comarcal 

d’Atletisme relleus benjamí, 
que forma part dels 70 Jocs 
Esportius Escolars de l’Anoia.
La competició, que es dispu-
tarà a l’Estadi Atlètic d’Igua-
lada a les 11 hores, compta 
amb les proves de 4x60 me-
tres llisos, 4x100 metres llisos 
i 3x200/400/600 metres llisos; 

tant en la categoria de polies-
portiu com de lliure, femení 
i masculí-mixt. Hi haurà me-
dalles als tres primers equips 
classificats de cada relleu.
L’organització recorda que, 
en tot moment, estarà pro-
hibit l’accés a l’interior estadi 
(tartà i zona de gespa) a to-
tes aquelles persones que no 
siguin els esportistes que en 
aquell moment estiguin dis-
putant la seva prova o els en-
trenadors i delegats. 

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Montmaneu, en sessió de data 31 de gener de 2022, ha 
aprovat inicialment el Pla de millora urbana PMU-03 El Clot i el solà – Versió desem-
bre 2021, al terme municipal de Montmaneu, formulat a instància del Sr. Miquel 
Requesens Corbella i la Sra. Marcela Godó Soler.

L’esmentat expedient romandrà exposat al públic durant el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la publicació al Butlletí O�cial de la Província de Barcelo-
na, al Diari La Veu de l’Anoia, i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, al següent 
enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=813320002 , podent-se presentar al·le-
gacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en l'article 16 de la 
LPAC.

Contra l'acord d'exposar al públic l'aprovació inicial, que és un acte de tràmit en via 
administrativa, no es podrà interposar recurs, sense perjudici que es pugui exerci-
tar el que s'estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques (LPAC). 

Contra l'acord de suspensió de llicències, en tractar-se d'un acte de tràmit quali�-
cat, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
l'òrgan de l'Ajuntament que l'ha dictat en el termini d'un mes, o directament recurs 
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins 
el termini de dos mesos, tots dos terminis a comptar des de l'endemà de la publi-
cació d'aquest edicte al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona. Transcorregut 
un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i, a partir de l'endemà, podrà ésser 
interposat recurs contenciós-administratiu. 

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi 
convenient. 

L'àmbit de suspensió de llicències a què es refereix aquest acord, queda re�ectit en 
el plànol que es detalla en l’enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=813320002.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Montmaneu, 10 de març de 2022
L’Alcalde

Àngel Farré Carulla


